
Yurt içinde Dolar/TL kuru TCMB’nin zorunlu karşılık kararı sonrası yakaladı-

ğı yukarı yönlü ivmeyi Suriye’de artan jeopolitik gerginliğin katkısıyla dün 

de korudu ve TL’de negatif ayrışma sürdü. Güne 5,73 seviyelerinde başla-

yan dolar/TL dün 5,79 seviyesini test etti. Söz konusu seviye son bir ayın zir-

vesini oluşturdu. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 47 baz puan artışa             

%16,81’e yükseldi.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve 

Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam 

mevduat (bankalararası dahil) 16 Ağustos ile biten haftada 41 milyar 7 milyon 

254 bin lira artarak 2 trilyon 325 milyar 913 milyon 703 bin liradan 2 trilyon 

366 milyar 920 milyon 957 bin liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi 

mevduat yüzde 1,88 yükselerek 1 trilyon 107 milyar 398 milyon 311 bin lira, 

yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 artarak 1 trilyon 156 mil-

yar 558 milyon 798 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen 

hafta 94 milyon dolar azalarak 217 milyar 776 milyon dolara geriledi. Bunun 

197 milyar 823 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 953 milyon do-

ları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. 

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Mevsim etkile-

rinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos’ta geçen aya göre %3,1 

artış gösterdi. Buna göre, Temmuz’da 56,5 olan endeks değeri, Ağustos’ta 

58,3'e yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi, Ağustos’ta %1,2 artarak 

73,4'ten 74,3'e çıktı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi, Temmuz’a göre %4,8 arta-

rak 58,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise %13,1 artışla 

22,7 oldu. 

Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet 

ile Hak-İş arasında imzalandı. Kamu işçilerinin ücretlerine 2019'un ilk altı 

ayında %8 oranında, ikinci altı ayında %4 oranında zam yapılması konusunda 

23-Ağu ABD, Yeni konut satışları, Temmuz 
26-Ağu TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Ağustos 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Ağustos 
 TCMB, İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, Ağustos 
 Türk-İş, Ankara gıda enflasyonu, Ağustos 
27-Ağu ABD, Conference Board tüketici güveni, Ağustos 
28-Ağu TÜİK, İşgücü girdi endeksleri, 2Ç19 
 TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Ağustos 
29-Ağu TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Temmuz 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Temmuz 
 
 
 
 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,394             -0.13% -5.63% 4.52%

BİST-30 118,674          -0.15% -6.88% 3.79%

XUSIN 110,289          -0.18% -3.96% 5.16%

XBANK 130,844          -0.61% -9.98% 11.13%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7678 1.02% 0.08% 9.08%

Euro/TL 6.3880 0.81% -0.31% 5.54%

Sepet Kur* 6.0819 0.88% -0.14% 7.17%

Euro/Dolar 1.1078 -0.05% -0.50% -3.41%

Dolar/JPY 106.42 -0.18% -1.44% -2.87%

DXY 98.1700 0.18% 0.36% 2.26%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.18% 16.18%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.81% 16.50%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.08% 6.99%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.64% 1.59%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.02         5.198%

22 Nisan 2020 5.125% 100.05         5.039%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.581%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1498.60 -0.23% 5.97% 16.83%

Reuters/Jefferies CRB* 179.16 -0.34% -4.10% 1.82%

Brent (Dolar/varil) 59.92 0.55% -5.06% 10.86%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.16 -0.56% -1.29% -26.97%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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uzlaşıldı. 2020 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda %3'er oranında ücret artışı gerçekleştirilecek. Uzlaşılan bu zam oranları enflasyonun altında ka-

lırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 

Fed başkanı Powell’in Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma öncesi uluslararası piyasalarda karışık bir görünüm hakim. TSİ 

17.00’de gerçekleşecek konuşmada Powell’in son dönemde artan resesyon kaygıları ve ABD-Çin arasında süregelen ticaret savaşının oluştur-

duğu küresel ekonomik risklerle ilgili açıklamaları dikkatle izlenecek. Piyasalar açısından en önemli husus ise Fed’in önümüzdeki dönemdeki 

para politikasına ait vereceği ipuçları olacak. Diğer Fed Başkanlarından ise şahin açıklamalar geldi. Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD 

ekonomisinin faiz indirimine ihtiyacı yok açıklaması yaparken, ekonominin zayıfladığı yönünde bir görünüm olmadan daha fazla politika geniş-

lemesine hazır olmadığını ifade etti. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da son faiz indirimini isteksizce onayladığını ve faizin bir süreliği-

ne sabit tutulması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Son olarak, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklamada, 17-18 Eylül'de gerçekleş-

tirilecek bir sonraki Fed toplantısında faiz indirimine gidilmesi konusundaki isteksizliğini dile getirdi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları da 17 

Ağustos haftasında 209 bin ile dört haftanın en düşük seviyesine geriledi.  

Dünkü veri trafiği içinde PMI’lar ön plandaydı. İmlat PMI verileri Euro Bölgesi’nde yavaş büyümenin ivmesini koruduğuna işaret ediyor. IHS 

Markit verilerine göre, Euro Bölgesi'nde imalat PMI verisi 47 seviyesinde gerçekleşerek 46,2 puanlık beklentiyi aşsa da 50 seviyesinin altında 

kalarak sektörün daralmaya devam ettiğini gösteriyor. Yine Almanya’dan da resesyon ihtimallerini artıran veriler geldi. Almanya'da PMI, Ağus-

tos ayında 43,6 seviyesinde gerçekleşerek 43 olan beklentiyi geride bıraktsa da, önceki ayın gerisinde kaldı. (43.2) Beklentinin üzerinde gelme-

sine karşın 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdüren imalat verisi, sektörde art arda sekizinci ayda da daralmayı işaret ederek Avrupa'nın en 

büyük ekonomisinde şirketlerin olası bir resesyona hazırlandığının sinyalini veriyor. Fransa PMI verileri sürpriz bir şekilde güçlü geldi. Fran-

sa'da özel sektör, hizmet sektöründeki güçlü performansın imalattan da destek bulmasıyla Ağustos ayında beklenmedik şekilde hız kazandı. 

Fransa'da imalat PMI 51 olarak açıklandı. PMI verisindeki yükselişte, yeni siparişlerin Kasım’dan bu yana en hızlı artışını gerçekleştirmesiyle 

birlikte talepteki geniş çaplı artış etkili oldu. Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisinde, özellikle imalat sektöründe görülen toparlanma Euro 

Bölgesi'nde yıl sonuna doğru büyümenin iyileşmesini bekleyen politika yapıcıların elini rahatlatıyor.  

Avrupa Merkez Bankası'nın 25 Temmuz toplantı tutanakları yayınlandı. Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, enflasyon beklentilerin-

deki düşüş eğiliminin endişe kaynağı olduğu ve Euro bölgesinin ekonomik yavaşlamasının beklenenden daha uzun süreceği konusunda fikir 

birliğine vardı. Tutanaklarda, ticaret gerilimi gibi dış etkenler imalatta daralmaya neden olurken, 24-25 Temmuz’da gerçekleşen toplantıya 

göre bu durum hizmetler sektörü için öncü bir gösterge olabilir.Toplantıda küresel ticaret için beklentilerinin ise zayıf kaldığı belirtildi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi. İngiliz halkının Brexit ka-

rarına saygı duyduğunu ancak üzüntüyle karşıladığını kaydeden Macron, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Brexit anlaşmasını yeniden müza-

kere edemeyeceğini vurguladı. Macron, Brexit konusunda, 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlandıklarını söyledi. Brexit 

konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti.  

Endonezya Merkez Bankası faiz düşürdü. Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan haftalık ters repo faizini 25 baz puan indirerek        

%5,50'ye düşürdü. Reuters anketine katılan 19 ekonomistten 17'si politika faizinin sabit tutulmasını beklerken, yalnızca ikisi faiz indirimi bekli-

yordu. Banka böylece banka son iki ayda ikinci kez politika faizini düşürmüş oldu. 
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, Temmuz ayında, 2018 yılının aynı 

ayına kıyasla %10,6 oranında azalışla, aylık bazda ise, %8,4 oranında artışla 2,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında elektrik ark 

ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 7,1, entegre tesislerin üretimleri %18,3 oranında azaldı. Türkiye'nin toplam ham 

çelik üretimi, Ocak-Temmuz döneminde %10,2 oranında düşüşle, 19,9 milyon tona geriledi. Elektrik ark ocaklı tesisler % 12 oranında düşüşle 

13,5 milyon ton; entegre tesisler ise, %6,2 oranında düşüşle 6,4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde Türki-

ye'nin kütük üretimi %16,8 oranında düşüşle, 12,3 milyon tona gerilerken, slab üretimi, %3 seviyesinde artışla, 7,5 milyon tona yükseldi. 

Çok katlı iplikler ve ayçiçeği tohumunun da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile yeniden belirlendi. Buna göre, Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de arala-

rında bulunduğu bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumunda 31 Ocak 2020'ye kadar uygulanacak gümrük vergisi oranı %20'den 27'ye 

yükseltildi. Diğer bir kararla çok katlı iplik ithalatına %5 ve 8 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilirken, Avrupa Birliği üyesi ve Türkiye ile ser-

best ticaret anlaşması bulunan ülke menşeli eşyalar ek vergiden muaf tutuldu. 

Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci ol-

du. ENR'nin hazırladığı analizdeki veriler, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden olan inşaat sektöründe durgunlu-

ğun devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü %1'lik artışla 482,4 milyar dolardan 487,3 

milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti. Uluslararası müteahhit-

lik pazarının durgun seyrettiği 2018'de, Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci oldu. ENR listesinde geçen yıl 44 Türk firması 

yer aldı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için %4,6 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı 

ana pazarlar olan Orta Doğu'da %9,7'den %10,4'e yükselirken, Asya'da %4'ten %2,1'e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika'da fazla değişim 

göstermeyerek %5,6 olurken, Avrupa'da ise sınırlı artışla %7'ye ulaştı.  

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Temmuz 2019 so-

nuçları açıklandı. Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Temmuz ayında toparlandı. Yurt içi satışlar 4 ay sonra artış göste-

rirken, ihracattaki yükseliş hızlandı. Yurt içi satışlar ve ihracat uzun süre sonra birlikte arttı. Böylece faaliyetlerde genele yayılan dengeli bir 

toparlanma yaşandı. Üretimde de 4 ayın ardından ilk kez artış görüldü. Yurt içi satışlar, ihracat, üretim ve cirolar uzun süre sonra birlikte artış 

gösterdi. Cirolar temmuzda iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler uzun 

süreli dalgalanma ve zayıflamanın ardından dengeli şekilde toparlandı. Toparlanma önümüzdeki aylar için faaliyetlere ilişkin beklentileri de 

destekledi. 

Volkswagen, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ortak olmak istediklerine ilişkin haberleri yalanladı. Volkswagen CEO'su Herbert Di-

ess'in pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için Tesla'ya ortak olmak istediğine ilişkin haber Alman iş dünyası dergisi Manager Magazin'de 

yer almıştı. Volkswagen sözcüsü Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada "Manager Magazin tarafından yapılan Tesla'ya ortak olma hakkındaki spe-

külasyonların dayanağı bulunmuyor" dedi. 

İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından yayımlanan haber bülteninde yer alan 

bilgilere göre Türkiye'nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak, 2018 yılında 1 milyar 

195 milyon dolara yükseldi. İlaç ve eczacılık ürün grubunun ithalatı ise 2009 yılında 4 milyar 427 milyon dolarken, 2018 yılında %7,6 artışla 4 

milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Rüzgâr ve güneşte katkı payı veya katılım bedeli, kapasite artışları için de geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 

yayımlanan Yönetmelik kapsamında, Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin 
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Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Değişiklik ile yarışmada; 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu uyarınca ödenmesi taahhüt edilen katkı payı veya katılım bedeli, üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerli olacak.  

28/2/2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri uygun bulunan ve lisans tadilleri gerçekleştirilen tüzel kişiler, söz konusu kurulu güç 

artışı için YEKDEM’den yararlanamayacak. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EPDK tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında 28/2/2019 tarihi ve sonrasında 

kapasite artış talepleri uygun bulunan ve bu kapsamda tadilleri gerçekleştirilen üretim tesislerinde 28/2/2019 tarihinden önce lisansına derce-

dilen yıllık elektrik enerjisi üretim kapasiteleri ve yıllık üretim programı bilgilerine nihai YEK listesinde yer verileceği ifade edilmekte. Yönetme-

lik kapsamında ayrıca kapasite artışı yapılan tesisler için belirlenecek katsayıların, ödenecek YEK bedeli hesaplamalarına ilişkin değiştirilen for-

mülasyonlar paylaşıldı.  

Enigma Geri Dönüşüm Erzincan’daki tesisinde atık plastikten pirolitik sıvı üretim kapasitesini arttıracak. Enigma Geri Dönüşüm, mevcut 

durumda günde 5 ton atık plastikten 3,5 ton piroliz yağı elde etmekte. Firma, yaklaşık 700 bin liralık kapasite artışı yatırımı ile günde 60 ton 

atık plastikten 42 ton piroliz yağı elde etmeyi planlamakta. Önümüzdeki dönemde ise üretilen pirolitik yağın elektrik enerjisine çevriminin ya-

pılması düşünülmekte. 

Ukrayna üzerinden gaz akışına alternatif arayan Moldova, TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz almak istiyor. Moldova Ekonomi 

Bakanı Vadim Brınzan tarafından yapılan açıklamaya göre Moldova, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinden gaz satın almak için, Rus ka-

mu doğalgaz şirketi Gazprom’la görüşmekte. Brınzan ayrıca, 2019 yılı sonunda Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına yönelik sözleşmelerinin so-

na ereceğini, bu nedenle Rus gazının alımı için alternatif yollar aradıklarını ifade etti.  

Zorlu Enerji %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik ile birleşiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Zorlu Enerji Elektrik Üretim 

A.Ş.’nin Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. ile bütün aktif ve pasifleri ile devralınması suretiyle Zorlu Enerji bünyesinde kolaylaştırılmış usul-

de birleşme başvurusunu kabul etti.  Birleşme işlemi tamamlandıktan sonra Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesi 2 milyar liraya çıka-

cak.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

14%

16%

18%

20%

22%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19 Nis 19 Tem 19

USD / GOÜ Para Birimleri 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık



TSKB 

Danışmanlık Hizmetleri 

Ekonomik Araştırmalar  

ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

2019 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. 


