
Suudi Arabistan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluk binasında 

öldürüldüğünü kabul ederken Kaşıkçı’nın binada çıkan bir ‘arbede’ sonrası öldü-

rüldüğünü duyurdu. Açıklama, özellikle gerekçesi ile dünya kamuoyunda tepki 

toplarken (Almanya bu ülkeye askeri ekipman ihracatını donduracağının sinyalini 

verdi) ABD Başkanı Donald Trump Washington Post’a verdiği demeçte veliaht 

prens Mohammed Bin Salman’ın olaydan haberinin olduğunu düşünmediğini be-

lirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile 

telefonda görüşürken, görüşmede terörle mücadele, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 

ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Anadolu Ajan-

sı'ndan yer alan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 

görüşmede ABD'li rahip Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinen iki lider, 

Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını 

teyit ederken, terörle mücadelede işbirliği konusunu ele aldı. İki lider, Menbiç ko-

nusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, 

İdlib mutabakatının önemini vurguladı. Açıklamaya göre Erdoğan ve Trump, Cemal 

Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması hususunda da mutabık kaldı. Öte 

yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ekim günü Suudi Arabistan'ın İstanbul başkon-

solosluğuna giren ve ardından öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Cemal Ka-

şıkçı ile ilgili Salı günü Ak Parti Meclis grup toplantısında açıklama yapacağını söyle-

di.   

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 

öldürülmesiyle birlikte artan siyasi gerilim nedeniyle ülkesinin 1973'teki gibi bir 

petrol ambargosu başlatmak gibi bir niyetinin olmadığını ve ülkesinin petrol poli-

tikasını siyasetten bağımsız yürüttüğünü söyledi. Falih ayrıca Petrol İhraç Eden 

Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), örgüt üyesi olmayan petrol üreticileriyle "ucu açık" ye-

ni bir arz anlaşması yapmak istediğini söyledi. 

Yeni haftaya hisse senedi piyasaları kayıpla başlasa da Çin öncülüğünde kayıplar 

siliniyor. Çin'de devlet destekli fonların hisse piyasalarında alıma geçtiğine yöne-

lik spekülasyonlarla birlikte otoritelerin sözlü yönlendirmesi ve Çin Devlet Başkanı 

Xi Jinping'in ülkenin özel sektörüne tereddütsüz destek vereceğine dair sözleri ile 

Çin'de hisse senetleri Cuma günü dört yılın en düşük seviyesinden yükseldi. Bugün 

ilk seansta %4’ün üstünde yükseliş kaydeden Şanghay Bileşik endeksi 2016’dan bu 

yana en yüksek günlük kazanca doğru ilerliyor. Çinli yetkililerin ekonomiyi destekle-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.63            11.093%

22 Nisan 2020 5.125% 92.75            10.483%

18 Mayıs 2021 4.875% 86.75            10.925%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,455             -1.03% -1.57% -16.37%

BİST-30 119,853          -1.18% -1.28% -15.66%

XUSIN 121,982          -1.24% -4.78% -5.74%

XBANK 115,707          -1.65% 10.22% -32.48%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6415 0.02% -8.74% 48.89%

Euro/TL 6.4924 0.49% -11.51% 42.76%

Sepet Kur* 6.0670 0.34% -10.39% 45.54%

Euro/Dolar 1.1513 0.53% -2.74% -4.03%

Dolar/JPY 112.54 0.32% -0.27% -0.12%

DXY 95.7130 -0.04% 1.58% 3.86%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1225.86 0.07% 2.23% -5.88%

Reuters/Jefferies CRB* 202.78 0.28% 1.82% 3.25%

Brent (Dolar/varil) 79.78 0.62% 1.24% 19.31%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.25 -1.75% 1.45% 8.13%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.80% 25.80%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.74% 18.28%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.58% 7.59%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.20% 3.18%
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mek için vergi kesintileri yapılabileceğini açıklaması yükselişte önemli etken oldu. Ayrıca devlet başkanı Xi Jinping de özel sektöre güçlü destek ve-

receklerini söyledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi de %2 üzerinde yükseliyor. Japonya ve Güney Kore kayıplarını sildi. ABD vadeli kontratları kayıp-

larını geri alırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,19’da haftaya başlıyor. Moody’s’in İtalya’nın notunu bir kademe düşürmesine rağmen ülkenin görü-

nümünü olumsuza çevirmemesi üzerine İtalyan varlıklarında ralli bekleniyor. ABD tarafında ise hafta boyunca Amazon, Intel, Google, Microsoft 

gibi önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları açıklanacak.  

İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün İngiliz Parlamentosu’na Brexit’teki ilerlemeyi özetleyen konuşma yapması bekleniyor. May Brexit 

anlaşmasının %95 tamam olduğunu söyledi. Konuya yakın kaynakların belirttiğine göre May, İrlanda sınır sorunu çözülene kadar İngiltere’yi Güm-

rük Birliği’nde tutma sözünü verdi. Ancak Sunday Telegraph’ın haberine göre 46 Muhafazakar Parti milletvekili May’e karşı muhalefete hazırlanı-

yor. Bu vekillere iki vekil daha eklenirse May’in liderliği konusunda parti içi oylamaya gidilebilecek. Sterlin geçtiğimiz haftaya göre nispeten sakin 

başlarken Sterlin/Dolar 1,3071 seviyesinde. Euro/Dolar ise 1,15’in üstünden işlem görüyor. Bu hafta yurtdışında Cuma günkü Avrupa Merkez Ban-

kası faiz kararı ana gündem maddesi. Önemli bir karar değişikliği beklenmiyor ancak varlık alım programının tamamlanmasına il işkin detaylar bu 

toplantıda açıklanabilir. Cuma günü Rusya Merkez Bankası'ndan da faiz kararı gelecektir. 

TBMM'de bu hafta yaklaşık iki ay sürecek olan 2019 bütçe görüşmelerine başlanırken, siyasi partilerin grup toplantılarında da iç ve dış günde-

me ilişkin önemli açıklamalar yapılması bekleniyor. Bütçe görüşmelerine 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin yarın TBMM Plan 

ve Bütçe Komisyonuna sunulması ile başlanacak. Komisyondaki görüşmeleri 22 Kasım Perşembe günü sona ermesi öngörülen bütçe teklifinin Ara-

lık ayında da genel kurula gelmesi planlanıyor. Bu haftanın önemli makroekonomi haberi ise Perşembe günü gelecek olan TCMB'nin faiz kararı 

olacaktır. Cari durumda %24,0 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizinde (politika faizi) bir değişiklik beklenmiyor. 

Dünya Gazetesinin haberine göre kredilerin menkulleştirilmesi için ilk somut adım atılıyor. Buna göre Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) 

öncülüğünde kurulacak olan İpotek Finansmanı Kurumu (İFK) kredi kurumlarının kredilerini devralacak ve menkul kıymetleştirme yapabilecek. 

TSPB’nin önerdiği modelde Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finan-

sal Kiralama Birliği olmak üzere 5 birlik ile Hazine, EBRD ve Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası kurumların ortak olduğu bir yapı öneriliyor. İFK, 

finansal kuruluşların kredi portföylerini satın alarak banka ve benzeri kuruluşların sermaye yeterliliği ve likidite anlamında rahatlamasını sağlaya-

cak. 

İş Bankası (ISCTR) - 605 milyon Euro ve 276 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Dış ticaretin fi-

nansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilimi için 

Libor+%2,75, Euro dilimi için Euribor+%2,65 olarak gerçekleşti. 

TÜİK verilerine göre Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 

%9,2 oranında azalarak 127 bin seviyesine geriledi. Eylül ayında ipotekli ko-

nut satışları geçen yılın aynı ayına göre %72 oranında azalarak 11 bin seviyesi-

ne yakın gerçekleşti. İpotekli olmayan (diğer) konut satışları ise %16,3 artış 

göstererek 127 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Böylece ipotekli satışların 

toplam satışlardaki payı 2017 yılı başındaki %40'lardan %9'a geriledi. Yüksek 

oranlı gerilemeye karşın ipotekli satışların toplam satışlardaki payında görülen 

sert azalış, diğer konut satışlarının önemini artırıyor. Diğer konut satışları çift 

haneli artış performansını 5 aydır sürdürüyor. Yabancılara gerçekleştirilen sa-

tışlar ise geçen yıla göre %151 artarken, son bir yılda yabancılara satılan konut sayısı Eylül ayı itibariyle 31 bin seviyesinin üzerine çıkmış oldu.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yakında dev bir projeye başlanacağını duyurdu. Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe metrosunun açılışında 

konuşan Bakan Turhan: “Yakında İstanbul Boğazı'nın altından geçecek dev bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştire-

ceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak.” ifadelerini kullandı. 
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Konut Satışları - İpotekli ve Diğer 

(geçen yılın aynı ayına göre değişim)

İpotekli DiğerKaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Otokar, Amman’dan 35 otobüs için yeni bir sipariş daha aldı. Otokar’ın Genel Müdürü Serdar Görgüç bir Türk otobüs markasının tek kalemde 

aldığı en büyük sipariş olan 400 adetlik Bükreş Belediyesi siparişi üzerine ikinci büyük siparişi 100 araçla Amman'dan aldıklarını belirtirken, 35 

adetlik yeni bir sipariş almalarını doğru ürünler ürettiklerine dair bir referans olarak algıladıklarını kaydetti.  

Amasya'nın Merzifon ilçesine 55 milyon liralık yatırım yapacak 10 yeni firmaya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi yapıldı. 

Merzifon OSB'de parsel işlemleri tamamlanan 71 bin 167 metrekare alanda, 55 milyon liralık yatırım ile 10 yeni tesis kurulması için başlatılan iş-

lemlerin tamamlandığını aktaran Amasya Valisi Osman Varol, söz konusu yatırımlarla 1015 kişiye istihdam ve 10 milyon liralık ihracat hedefledikle-

rini söyledi.  

Almanya, elektrikli otomobillere yönelik çalışmalara hız verirken batarya hücresi ve yapay zekâ gibi yüksek teknolojiye odaklandı. Bu alanda 

uluslararası rekabete ayak uydurabilecek özel sektör konsorsiyumları oluşturacak. Üretime yönelik kurulacak bu özel sektör konsorsiyumlarına 

Alman hükümetinin de mali destek vereceği bildirildi. Ülkede birkaç şirketin elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretimine hazır olduğu be-

lirtilirken, Almanya’nın Fransa, Avusturya, Hollanda ve Polonya hükümetleri ile batarya üretimi konusunda iş birliği için görüşmeler yaptığı, önü-

müzdeki haftalarda bu konuda gelişmeler olacağı kaydedildi. Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya 

hücresi tedariki Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor. Son 

yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu batar-

yaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.  

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa’da Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğunu üretmek üzere yeni enjeksiyon tesisinin temelini attı. 

Yeni alüminyum enjeksiyon tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği Süper Teşvik Programı kapsamında 100 milyon euroluk yatırımla 

hayata geçecek. Oyak Renault’nun yeni alüminyum enjeksiyon tesisinde, Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm (HPDC) yöntemi ile motor blokları 

üretimi yapılacak. Dünyada sadece birkaç yerde kullanılan bu yüksek hassasiyetli teknoloji, Türkiye'de ilk kez geliştirilecek. Yeni tesis, 8 bin metre-

karesi kapalı olmak üzere, 10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. 2020 yılında faaliyete geçecek yeni tesiste, Oyak Renault 100’ü aşkın 

yeni istihdam sağlayacak.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan hibrit manevra lokomoti-

fiyle dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 

Yolları (TCDD) Taşımacılık önderliğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birli-

ğiyle üretilen Türkiye'nin yeni nesil ilk "hibrit manevra lokomotifi"nde hedefin yerlilik oranını %80, nihayetinde de %100'e çıkarmak olduğuna 

dikkati çeken Turhan, lokomotifin prototip üretiminin tamamlandığını dile getirdi. Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) standartlarında üretilen 

lokomotifin, gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacağı bilgisini veren Turhan, lokomotifin yüzde 

40 yakıt tasarrufu sağladığını kaydetti. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 100 Gün İcraat Programı içinde de yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan “İhracatta Yerinde 

Gümrükleme’’ uygulaması ile firmaların gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceğini belirterek, uygulamanın hız ve 

kolaylık sağlayarak ihracatçıların rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye’yi ticaretin en 

kolay ve güvenli yapıldığı ülkelerin arasında konumlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği 

içinde kapsayıcı çözümleri kamuoyunun hizmetine sunduklarını ifade eden Bakan Pekcan, söz konusu uygulamanın sadece firmaların işlerini kolay-

laştırmakla kalmadığını aynı zamanda gümrüklerdeki iş yoğunluğunun da önüne geçerek riski yüksek firmaların daha detaylı incelenebilmesini 

sağladığını vurguladı. İhracatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını hali hazırda 11 firmanın aktif olarak kullandığına dikkati çeken Pekcan, 18 fir-

manın ise ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip bulunduğunu söyledi. Yıllık 5 milyon dolar tutarında ihracat yapan ve yetkilendirilmiş yü-

kümlü sertifikasına sahip firmalar bu uygulamadan faydalanmak için başvuruda bulunabiliyorlar.  
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Lisanslı santral yatırımları verisi Şeffaflık Platformu’nda. Geçici kabulü tamamlanmış olan santrallere ait lisans tarihi, lisans no, şirket adı, sant-

ral adı, il, yakıt cinsi, ünite gücü, ünite sayısı, ilave kurulu güç ve geçici kabul tarihi verileri 16 Ekim 2018 tarihi itibariyle EPİAŞ Şeffaflık Platfor-

mu’na eklenmeye başladı. Verilerin aylık bazda güncellenmesi planlanmaktadır. 

Çin’in Suzhou kentinde “Bir Kuşak, Bir Yol Enerji Bakanları Konferansı” gerçekleşti. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Çin ve ‘Bir Kuşak, 

Bir Yol’ projesinin diğer ülkeleriyle birlikte enerji alanında mevcut iş birliğini daha da geliştirebileceğini belirtti. Azerbaycan Enerji Bakanlığından 

yapılan açıklamaya göre, Şahbazov, “Bir Kuşak, Bir Yol Enerji Bakanları Konferansı”nda, Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 

Hattı ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi büyük nakliye projeleri ile Alat Uluslararası Deniz Limanı’nın, Çin’in başlattığı “Bir Kuşak, Bir Yol” 

projesine katkı sağladığını belirtti. 

Star Rafineri’nin bulunduğu alan Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Cuma günü düzenlenen törenle resmen üretime başlayan Star Rafineri’nin de 

içinde bulunduğu 1.453 hektar genişliğindeki alan, 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’na dayanarak; “SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. Özel Endüstri 

Bölgesi” olarak ilan edildi. Özel endüstri bölgeleri içerisinde yer alacak yatırımlar bazı ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutuluyor. 

Arkas Petrol ile Japon devi Sumitomo arasında gemilere sıvılaştırılmış doğal gaz satışı ve ikmali konusunda anlaşma yapıldı. Cuma günü düzen-

lenen imza töreninde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda geleceğe yönelik yatırım 

yapmak ve öngörülü olmak hem bize hem ülkemize hem müşterilere değer katan yanımızdır. Sürdürülebilirliğin önemi her geçen gün artıyor ve 

dünyayı korumaya yönelik alternatif yakıt kullanımları çevre konularının başında geliyor. Regülasyonların gerektirdiği kurallara uymak için alterna-

tif yakıtlar mutlaka devreye girecek. Biz de önümüzdeki döneme hazırlık olması amacıyla Türkiye’de üç gemiden birinin yakıtını sağlayan Arkas 

Petrol şirketimiz ve dünyada bu işin uzmanı Japon Sumitomo ile birlikte gemilere sıvılaştırılmış doğal gaz satışı ve ikmali konusunda bugünden 

hazırlıklara başladık.” dedi. 

SOCAR Türkiye, yeni bir petrokimya tesisi için karar aşamasında. Azerbaycan’ın kamu petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR’ın Türkiye birimi ayrıca 

faaliyetlerini doğal gaz dağıtım alanında da geliştirmek için iki doğal gaz dağıtım bölgesini almak için Alman şirketi EWE ile müzakereler yürütüyor. 

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türkiye’de Petkim gibi petrokimya ürünleri üretecek ikinci bir tesisin yatırımı için fizibilite 

çalışmasının bittiğini ifade ederek, “Yatırım kararını gelecek yıl almayı düşünüyoruz” dedi. LeCompte yatırıma gelecek yıl başlanması halinde dev-

reye alınmasının 2022 veya 2023’ü bulacağını ifade etti. Tesis PTA ve pareksilen (PX) üretecek. 

Bu yıl sonuna kadar doğal gaz gitmeyen il kalmayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının birinci 100 günlük hedefleri 

kapsamında, Şırnak ve Artvin, ikinci 100 günlük hedefleri kapsamında ise Hakkari'ye doğal gazın ulaşmasının yer aldığını belirterek, "Böylelikle, bu 

yıl sonuna kadar doğal gaz gitmeyen il kalmayacak. İkinci 100 günlük hedefler kapsamında ise 30 ilçe ve beldeye doğal gaz götürülmesini planla-

dık" dedi.  

İran süper tankerlerle Çin’e 22 milyon varil petrol gönderdi. Reuters’ın verilerine göre, İran Ulusal Tanker Şirketi’ne (NITC) ait süper tankerlere 

yüklenen 22 milyon varil petrol Dalian limanına doğru yola çıktı. Bu tankerler Ekim ve Kasım ayları içinde Dalian’a varmış olacak. İran’a yaptı-

rımların 4 Kasım’da yürürlüğe girmesinden önce İran’ın Çin’de stok yaptığı tahmin ediliyor.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK), elektrikte son kaynak tedarik tarifesi limiti, 2019 için mesken tüketicileri hariç diğer tüketici 

grupları için yıllık 10 milyon kilovatsaat olarak belirlendi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
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2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 

tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


