
Beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükselten ABD Merkez Bankası (FED) 

para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmadı. FED dün gece açıkladığı 

para politikası kararına göre politika faizini 25 baz puan artırarak %2,00-2,25 aralı-

ğına yükseltti. Bu faiz artırımı bu yılın üçüncü ve son sekiz çeyreğin ise yedinci artırı-

mı oldu. Bir tanesi 2018 yılı içinde olacak şekilde bugünden 2019 yılsonuna dört 

faiz artışı daha gerçekleştireceğinin sinyalini vermiş oldu. Merkez bankasının karar 

metninde iktisadi aktivite, istihdam piyasası, harcamalar ve yatırımlar "güçlü" ola-

rak yorumlandı. FED metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna ge-

lindiğini gösterdi. Bunun anlamı kısaca şöyle ifade edilebilir: Mevcut faiz seviyesi 

artık ekonomideki doğal işsizlik seviyesini destekleyecek uzun vadeli "nötr" faiz se-

viyesine "yeterince" yaklaşmıştır. Ancak Başkan Jerome Powell yaptığı konuşmada 

bu durumun FED'in ileriye yönelik faiz politikasında herhangi bir değişiklik olarak 

algılanmaması gerektiğinin altını çizdi. Öyle ki 2018 içinde (muhtemelen Aralık ayı) 

bir faiz artışı daha öngören FED, 2019'da üç, 2020'de ise bir artış bekliyor.  

FED yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sür-

düreceğini öngördü. Banka bu yılki büyüme tahminini sert bir şekilde %3,1'e yük-

seltirken 2019 yılı büyümesini de yukarı yönde revize ederek %2,5'e çıkarttı. Bu de-

ğerler piyasa beklentilerinin üzerine kalıyor. Bu esnada düşük işsizlik oranının koru-

nacağını ve enflasyonun ise %2 olan hedefe yakın seyredeceği öngörülüyor. Dolayı-

sıyla, projeksiyonlardan hareketle, etkisi önümüzdeki sene bitecek olan mali geniş-

leme ve devam eden ticaret savaşlarına rağmen FED Amerikan ekonomisine güve-

niyor demek yanlış olmaz. Zira 2019 yılı için üç faiz artışı öngören üye sayısında da 

artış olduğunu not etmekte fayda var. FED para politikasındaki sıkı duruşunu, dün 

yayımladığı ekonomik tahminlerin zaman ufku olan 2021 sonuna kadar korumayı 

öngörüyor. 

FED'in açıklamasının ardından dolar bir süreliğine değer yitirirken, ABD hazine 

tahvil getirileri eğrisi yatay hale geldi. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise 

piyasa katılımcılarının FED'den daha sert tutum beklemesiyle 5 baz puandan fazla 

düşüşe %3,05'e geriledi. Bu gelişmekte olan ülke varlıkları için iyi bir haber. Zira, 

ABD hisse senedi piyasaları önce kazanımlarını artırmış olsa da daha sonra banka 

ve finans hisselerindeki sert düşüşün etkisiyle geriledi. Dün yapılan faiz artışı, 

FED'in faiz artırımlarının ekonomiyi canlandırma çabalarına karşı çıktığından şikayet 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.38            11.029%

22 Nisan 2020 5.125% 91.50            11.184%

18 Mayıs 2021 4.875% 84.00            12.157%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,149             -0.14% 5.63% -14.03%

BİST-30 122,963          -0.18% 5.77% -13.47%

XUSIN 127,865          -0.42% 2.45% -1.20%

XBANK 111,269          1.25% 9.19% -35.07%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0920 -1.12% -1.40% 60.78%

Euro/TL 7.1686 -1.18% -1.11% 57.63%

Sepet Kur* 6.6318 -0.98% -1.23% 59.31%

Euro/Dolar 1.1738 -0.28% 0.67% -2.15%

Dolar/JPY 112.72 -0.22% 1.61% 0.04%

DXY 94.1930 0.37% -0.43% 2.63%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1194.06 -0.57% -1.01% -8.32%

Reuters/Jefferies CRB* 199.77 -0.58% 1.35% 1.43%

Brent (Dolar/varil) 81.34 -0.65% 5.44% 21.64%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.98 -1.85% -0.73% 0.41%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.55% 25.55%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.49% 18.65%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.54% 7.47%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.04% 3.10%
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eden Başkan Donald Trump'tan bir kez daha eleştiri aldı. Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarındaki basın toplantısın-

da yaptığı konuşmada, "Ülke olarak harika bir performans sergiliyoruz. Ne yazık ki faiz oranlarını artırdılar, çünkü bizler bunu çok iyi yapıyoruz. 

Bundan memnun değilim" dedi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile iki taraflı serbest ticaret anlaşması 

müzakerelerine başlama konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Trump, "Bu, çeşitli nedenlerden ötürü Japonya'nın yapmak istemediği ve şimdi 

yapmaya istekli olduğu bir şey. Bu yüzden bu konuda çok mutluyuz ve eminim ki tatmin edici bir sonuca varacağız" dedi. 

Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dokuz Türk bankasının uzun vadeli döviz cinsinden mevduat notunu "B1"den B2"ye dü-

şürdü. Moody's yaptığı açıklamada, Akbank, Alternatifbank, ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Banka-

sı, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nın uzun vadeli döviz cinsinden mevduat kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, not indiriminin Tür-

kiye'nin döviz cinsi mevduat için ülke tavanı notunun düşürülmesinden dolayı gerçekleştirildiği kaydedildi. Moody's 24 Eylül'de Türkiye'nin uzun 

vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavanı notunu B1'den B2'ye indirmişti. 

Hafta başında sert dalgalanan dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın beklenen faiz artışının ardından sınırlı bir iyimserlik gösterdi. Piyasalarda Cum-

hurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve ardından Almanya temasları piyasada yakından takip edilirken, iç gündemde Eylül ayı ekonomik güven en-

deksi ve TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. 

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında, "Topladığımız kaynağın çok ötesinde kredi vermiş du-

rumdayız.” şeklinde konuşurken son dalgalanma ile sermaye yeterlilik rasyolarının %13'lere indiğini belirtti. İçinde bulunduğumuz döneme iliş-

kin olarak Bali, güven ortamının kuvvetlendirilmesi gerektiğini, sadece ekonomik nedenlere dayanmayan bilhassa nedeni uluslararası anlaşmazlık-

lar olan bu dönemin ekonomik çıktılarının yaşandığını, artı ve eksilerimizin yanında mali disiplin avantajımızın olduğunu belirtti. Bali, bankacılık 

sektörüne ilişkin olarak “Kârsızlıktan şikayet ederken bu kârları alıp refahımıza kullanmak için şikayet ediyor değiliz. Öz kaynaklarımıza ekleyip de 

yeniden kredi verme kapasitesi yaratamadığımız için şikayet ediyoruz.” dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği 9. Türkiye Yatırım Konferansı’na katıldı. Pekcan, ABD 

ile ticaret hacmimizin son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktığını ancak bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok 

fırsatın olduğunu belirtti. Pekcan, Türkiye’yi orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmenin 3 ayağı olduğunu kaydede-

rek, bunları teknoloji yatırımları, kadınların iş hayatına katılımı ve KOBİ'lerin ihracatının yükseltilmesi olarak sıraladı. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan bir simülasyon, diğer ülkeler ile bir ticaret savaşına girişmesi halinde en çok kaybedenin ABD 

olacağını, Çin'in ise misillemeler sonrasında daha iyi duruma geleceğini öngörüyor. ABD'nin tüm ithalat için %10 gümrük tarifesi uyguladığı ve 

diğer ülkelerin buna aynı oranda misillemede bulundukları senaryosunu temel aldığı simülasyon, azalan ticaret, tüketici ve yatırımcı güveninde 

zarar oluşmasının yükünün ABD'nin üzerine bineceğine işaret etti. 
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Devletle iş yapan müteahhitlere yönelik fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye imkânı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, zor durumdaki yük-

lenicilerin, projeleri tazminatsız olarak tasfiye etmesi yönündeki taleple ilgili hazırlanan tasfiye kararnamesinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe 

gireceğini bildirdi. Hazırlıkları son aşamada olan tasfiye kararnamesi ile ilgili bilgi veren Cahit Turan, aşırı fiyat artışı olan ve dövizle alınan malze-

meler nedeniyle sözleşmelerde oluşan fiyat farklarının mağduriyete yol açtığının altını çizdi. Dövizle alınan malzemeler ve fiyatı yükselen malze-

melerle ilgili bir fiyat farkı hesap sistemi getireceklerine değinen Cahit Turan, bu noktada sözleşmenin taraflarına alternatifli öneriler sunacaklarını 

belirtti. Bu noktada işlerin tasfiye edilmesi veya başkasına devredilmesini önereceklerini ifade eden Turan veya mevcut kurallara göre fiyat farkı-

nın kabul edilmesini isteyeceklerini anlattı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi 

gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini bildirdi. 18-29 yaş aralığındaki gençlere 

günlük 75 lira cep harçlığı verildiğini ifade eden Selçuk, projeden yararlanmak isteyen gençlerin, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hiz-

met Merkezlerine başvurabileceğini söyledi. Selçuk, genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "İşe İlk Adım Projesi" ile de üniversi-

te mezunlarına mesleki deneyim kazandırıp onların istihdam edilmelerini sağladıklarını belirterek, işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları 

devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin% 50'si tutarında destek sağlayacaklarını kaydetti.  

Yapı Kredi (YKBNK) – Tasfiye hesaplarında izlenen 367 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını toplam 19,3 milyon TL bedelle sattı. 

Türk Hava Yolları (THYAO) - Başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, Esas Sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt 

dışında uluslararası yatırımlar yapmak amacıyla 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş." şirketinin kurulduğunu açık-

ladı. Şirketin hisselerinin tamamı Türk Hava Yolları’na ait. 

Tofaş (TOASO) - Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime 

ara verileceğini duyurdu. 

Aksa Akrilik (AKSA) - Hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle dünya pazarlarında oluşan daralmaları göz önüne alarak, Ağustos’ta ilan 

ettiği %20 kapasite azaltımını %40'a çıkardı. Şirket geçen ay aynı gerekçelerle 16 Ağustos'tan itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık %20 kapasite 

azaltımına gideceğini duyurmuştu. Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz son 5 faaliyet döneminde yaklaşık %98,6 kapasite kulla-

nım oranına ulaşmış olup, piyasa şartlarının oluşmasıyla tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir" denildi.  

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, İstanbul Yeni Havalimanı'nda İGA Yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, "Özellikle küre-

sel şirketlerde 1-2-3 yıllık sözleşmeler bile zorken, UPS, Türkiye'ye ve İstanbul'a olan güvenini 25 yıllık bir sözleşme imzalayarak gösterdi." de-

di. İhracat kabiliyetlerini 4 kat artıracaklarını belirten Kılıç, dağıtımlarının çoğunu açıldığında İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapacaklarının 

bilgisini verdi. Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Adana'da istihdam edilecek yüzlerce vatandaş olacağına işaret eden Kılıç, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 

KOBİ olduğunu ve bu KOBİ'lerin %1'ini bile ihracata odaklanmasının yıllık ihracata 35 milyar dolarlık katkı sağlayacağını kaydetti. 

Kocaeli'de 300 milyon dolarlık yatırımla yassı sac üretimine adım atan Yıldız Demir Çelik, cari açıkla mücadelede 1 milyar dolarlık pozitif katkı-

da bulunmayı hedefliyor. Yıldızlar Yatırım Holding’in son yatırımı olan Yıldız Demir Çelik, Kocaeli’nin Alikahya bölgesinde bulunuyor. Fabrikanın 

ilk faz yatırımı tamamlanırken, ikinci faz yatırımı ise devam ediyor. İkinci fazla birlikte toplam yatırım tutarının 350 milyon dolara ulaşmış olacağını 

söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, yassı sac üretimine odaklandıklarını söyledi. Türkiye’nin yassı çelikte yılda 4,3 

milyar dolarlık cari açık verdiğine dikkat çeken Yıldız, “Yıllık 1,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Yıldız Demir Çelik, cari açıkla mücadele-

de 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı. 

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sofralık zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin sonuçları Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. Tahmin heyeti raporuna göre, Türkiye genelinde toplam zeytin ağacı sayısı geçen yıla 

göre %5,4 artış göstererek 177,9 milyon adete, meyve veren ağaç sayısı 151,3 milyon adete, meyve vermeyen ağaç sayısı da 26,6 milyon adete 

yükseldi. Raporda ağaç başına ortalama 10 kg zeytin verimi ile toplam zeytin dane üretimi geçen yıla göre %36 azalma ile 1,5 milyon ton, sofralık 

zeytin geçen yıla göre %7,6 azalma ile 423,6 bin ton olarak tahmin edildi.  
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, banka olarak tarım finansmanında yeni yaklaşımlar ortaya koyacaklarını belirterek “Tarım finans-

manı yaklaşımımızı da gözden geçireceğiz" dedi. Genç Çiftçi Akademisi'nin tanıtım toplantısında konuşan Hüseyin Aydın, 1980'li yıllarda turizme 

ağırlık verilerek kamu kaynaklarının turizm yatırımcılarına tahsisi yapıldığını ve yıllık 30 milyar dolara yakın gelir getiren bir sektör doğduğunu be-

lirtti. Ardından enerji yatırımlarına büyüdüğünü hatırlatan Aydın, “Şimdi tarım zamanı… Bu alana ağırlık vermemiz gerekiyor" diye konuştu.  

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye balık ürünleri ihracatının 1 milyar doları geçtiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Tavuk eti, 

kırmızı et ve balık eti toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazla. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş 

durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok." dedi. 

Rekabet Kurulu, BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell hakkında soruşturma açtı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Ağus-

tos tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikle-

rinin tespitine yönelik olarak; BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell & Turcas Petrol A.Ş. hakkında soruşturma açılması-

na karar verdi. 

Rus doğal gazını Karadeniz’den Türkiye’ye ulaştıracak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın Avrupa’ya uzanacak kara bölümü için çevre etki de-

ğerlendirme raporu hazırlanarak çalışmalar başladı. BOTAŞ’a ait Türk Akımı Kara Kısmı-II Doğal Gaz Boru Hattı alım terminalinden Türkiye-

Bulgaristan sınırına uzanan yaklaşık 140 kilometrelik boru hattının Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içerisinden geçmesi planlanıyor. Lüleburgaz'da 

Türkiye dağıtım ağına bağlanacak olan birinci hat, BOTAŞ tarafından geliştirilecek. Türkiye-Bulgaristan sınırına doğru ilerleyecek ikinci hat, Gazp-

rom ve BOTAŞ ortaklığında gerçekleştirilecek. 

AB, İran ile petrol ticaretini sürdürmek için yeni bir yapı kuruyor. AB’nin kuracağı yeni yapı, enerji şirketlerinin Amerikan dolarına ve ABD’nin 

öncülük ettiği küresel finansal sisteme bağlı kalmadan İran ile petrol ticareti yapabilmesinin önünü açıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için 

ABD’nin New York kentinde bulunan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran anlaşmasının diğer imzacı ülke-

leri İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile gerçekleştirdiği temasların ardından, “Ekonomik aktörlerin İran ile yasal çerçevede ticaret yapabil-

me özgürlüğünü korumak konusunda kararlıyız” dedi. 

ABD petrol üretim rekoru kırdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,9 milyon varil (%0,5) 

artışla 396 milyon varile yükseldiğini açıkladı. ABD’nin benzin stokları da geçen hafta 1,5 milyon varil (%0,7) artışla 235,7 milyon varile yükseldi. 

Böylece, ABD’nin ham petrol üretimi son 37 haftada 31 kez artış göstermiş oldu. 

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %12,1 azalarak 3 milyar 635 milyon metreküpe geriledi. Enerji Piyasa-

sı Düzenleme Kurumu’nun "2018 Temmuz Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu"na göre, toplam ithalatın 3 milyar 179 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 

456 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu yıl Temmuz ayında en fazla doğal gaz 2 milyar 305 

milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 840 milyon metreküple İran, 595 milyon metreküple Azerbaycan izledi. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarında varil başına 70 ila 80 dolarlık seviyenin dengeli olduğunu belirterek, “Petrol piyasala-

rında arz sıkıntısı oluşursa, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler açığı kapatabilecek kapasiteye sahiptir.” dedi. Novak, 

Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasının, taraf ülkeler tarafından %100 karşılandığını söyledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket 

kurulacağını bildirdi. Cansız, twitter hesabından, kuruluşu için çalışmalara başlanan şirketle ilgili paylaşımda bulundu. Cansız, "Bu yeni şirket, 

Afrika ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır." ifadesini kullandı. Söz 

konusu şirket, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulacak. 
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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. 


