
Türkiye’de piyasaların tatil olduğu 30 Ağustos günü dolar/TL’de görülen sert yük-

seliş bu sabah yerini hızlı bir geri çekilmeye bıraktı. Dolar/TL bu sabah, stopaj ka-

rarının da etkisiyle, 6,40 seviyesinin altında işlem görmekte. Arjantin'in faizleri kes-

kin şekilde artırarak %60 seviyesine çekmesine rağmen para birimi pesonun sert 

değer kaybetmesi hemen hemen tüm gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde 

satış baskısı yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyunun görüş süresinin gele-

cek hafta tamamlanmasının hemen ardından Çin'den gelen 200 milyar dolar tuta-

rında üründen alınan gümrük vergisini artırmaya hazır olduğunu ifade etti. ABD 

Başkanı ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nden ABD'yi çekme tehdidinde bulundu. Öte 

yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in dünkü açıklamaları da TL üzerindeki 

baskıyı artırdı. 

Döviz ve TL mevduat hesaplarına uygulanan tevkifat oranları değiştirildi. TL he-

saplara uygulanan tevkifat düşürülürken, döviz hesaplara uygulanan bazı vadelerde 

yükseltildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ka-

rarına göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faiz ve katılma hesaplarına ödenen 

kâr paylarından yapılacak tevkifat oranı; vadeli ve ihbarlı hesaplarla altı aya kadar 

vadeli hesaplar için %18'den %20'ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için %15'den %

16'ya çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen %13'lük oranda ise 

değişiklik yapılmadı. Kararla TL mevduat faizlerinden yapılan tevkifat oranı ise dü-

şürüldü. Buna göre, bu kapsamda tevkifat oranları; vadeli ve ihbarlı hesaplar ile altı 

aya kadar vadeli hesaplar için %15'ten %5'e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için %

12'ten %3'e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de %10'dan 0'a indirildi. Aynı ka-

rarla, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payların-

dan yapılan tevkifat oranları aynı şekilde düşürüldü. Belirlenen oranlar bugün itiba-

rıyla yürürlüğe girerken uygulama 3 ay için geçerli olacak. Süre bitiminde karardan 

önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak. 

Pazartesi günü açıklanacak olan Ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 

%2,2'lik artış bekleniyor. Aylık artışın bu şekilde gerçekleşmesi halinde yıllık 

enflasyonun Ağustos'ta %17,8'e yükseleceği hesaplanıyor. Aylık bazdaki beklenti-

deki yükselişle birlikte yılsonu TÜFE tahminlerinde artık %20'li seviyeleri görmek 

mümkün. TSKB olarak bizim Ağustos ayı enflasyon beklentimiz %2,0; yıl sonunda 

manşet enflasyonun %18'li seviyelere yükselmesi yönünde. Yukarı yönlü tahmin 

revizyonunun altında yatan nedenler ise çok çeşitli. Enerji ve gıda fiyatlarına gelen 

31-Ağu Almanya, Perakende satışlar, Temmuz 
3-Eyl TÜİK, TÜFE, Ağustos 
 TÜİK, ÜFE, Ağustos 

 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Ağustos 
4-Eyl TCMB, Reel efektif döviz kuru, Ağustos 
 ABD, ISM imalat PMI, Ağustos 
6-Eyl Almanya, Fabrika siparişleri, Temmuz 

7-Eyl Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Ağustos 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 2Ç18 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Ağustos 
 ABD, İşsizlik oranı, Ağustos 
 ABD, Ortalama saatlik kazançlar, Ağustos 

10-Eyl TÜİK, GSYH büyümesi, 2Ç18 
 TCMB, Beklenti anketi, Eylül 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 90.50            14.606%

22 Nisan 2020 5.125% 86.05            15.063%

18 Mayıs 2021 4.875% 77.25            15.472%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,281             -0.62% -1.62% -19.12%

BİST-30 115,401          -0.74% -0.93% -18.80%

XUSIN 124,064          -0.59% 4.85% -4.13%

XBANK 100,740          -1.14% -13.41% -41.22%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.6439 3.03% 29.20% 75.35%

Euro/TL 7.7693 2.58% 29.99% 70.84%

Sepet Kur* 7.1918 2.56% 29.46% 72.36%

Euro/Dolar 1.1670 -0.31% 0.41% -2.72%

Dolar/JPY 110.96 -0.62% -0.05% -1.52%

DXY 94.7230 -0.11% -0.46% 2.71%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1199.51 -0.56% -0.67% -7.90%

Reuters/Jefferies CRB* 198.39 -0.07% 0.24% 0.66%

Brent (Dolar/varil) 77.77 0.82% 5.88% 16.30%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.87 0.84% 0.25% -1.86%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.48% 24.48%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.67% 21.76%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.87% 8.81%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.88%
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zamlar manşet enflasyonu yükseltmeye devam ederken, TL'de Ağustos ayı süresince yaşanan değer kaybı ve önceki birikimli kayıplar çekirdek 

enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskının şiddetini arttırdı. Akaryakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları 16 Ağustos itibarıyla artırılırken, vergi 

artışı pompa fiyatlarına benzinde litre başına 59, motorinde 54 ve otogazda 34 kuruş zam olarak yansıtıldı. Böylece akaryakıt fiyatlarında %9'luk 

artış gerçekleştirilmiş oldu. Öte yandan elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatına yapılan zamların ardından, konutta tüketilen doğalgazın 

fiyatı %9, sanayide tüketilen doğalgazın fiyatı da %14 artırıldı. Gıda tarafında TÜİK enflasyon tahminlerine yönelik öncü göstergelerden biri olarak 

kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), Ankara'da hesapladığı gıda enflasyonu Ağustos'ta bir önceki aya göre %4,26 

arttı. Kur geçişkenliği etkisinin ise geçmiş yıllara kıyasla hızlandığını ölçümlüyoruz. TCMB bir süredir %17,75 seviyesinden haftalık repo ihalesi yap-

mayarak piyasayı politika faizinin 150 baz puan üzerinde olan %19,25 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandına yönlendiriyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankaları hakkında "Lira'daki değer kaybı Türk bankaları üzerindeki riskleri artırıyor" başlıklı bir ra-

por yayınladı. Fitch 20 Temmuz'da 24 bankanın kredi notunu düşürdüğünden beri TL dolar karşısında %25 daha değer yitirdi. Fitch gelecek 12 

ayda yeniden finansman ihtiyacının vadesi dolacak 102 milyar dolar borcun oldukça altında yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Ra-

pora göre Türk bankalarının piyasaya erişimin potansiyel olarak zayıflaması halinde dahi bu tutarı karşılayacak yeterli kaynağı bulunmakta. Ancak 

Fitch, bu şartlar altında bankaların dış borcu ödemeleri gerekmesi halinde TCMB'nin döviz rezervleri baskı altında kalacağını belirtiyor. 

Varlık Barışı kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumlara kazançlarını ülkeye transfer etmeleri halinde kurumlar vergisin-

den muafiyet tanınması uygulaması 6 ay uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına 

göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışın-

dan doğan kazançları, bu kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları ile yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri 

ticari kazançlarını yıl sonuna kadar ülkeye transfer etmeleri halinde kurumlar vergisinden muaf tutulmaları uygulamasının zaman sınırlaması 31 

Aralık'tan itibaren altı ay uzatıldı. 

Arjantin Merkez Bankası ülke para birimi pesoda yaşanan hızlı değer kaybının önüne geçebilmek için faiz artırımlarına devam ediyor. Banka 

dün politika faiz oranını %45’den %60’a yükseltti.  Ancak pesoda yaşanan değer kaybı faiz artırımının ardından hala devam etti ve peso dün gün 

sonunda %14 değer kaybetti. Pesonun yılın başından beri dolar karşısındaki değer kaybı %110 seviyesine ulaşmış oldu. Ülkede enflasyon ise %30 

seviyesini aşmış durumda. Arjantin para biriminde önü kesilemeyen zayıflık diğer gelişmekte olan ülke para birimlerini de (Brezilya, Hindistan, En-

donezya, vs) da anlamlı şekilde baskılıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’nden çekebileceği ve Euro Böl-

gesi ile otomobil ticareti üzerine varılan mutabakatı yetersiz görmesi yönündeki açıklamalar piyasalarda rahatsızlık yarattı. Son olarak Başkan 

Trump’ın Pekin yönetimi ile 200 milyar dolarlık ticaret savaşına girişmek için son hazırlıklarını yaptığı yönündeki haberler mevcut baskıyı artırıyor. 

Çin’de Şanghay endeksi %1,1 gerileyerek Ağustos başında kaydedilen son 2 senenin en düşük seviyesine tekrar yaklaştı. Tüm bunlar yaşanırken 

Çin’de PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Hizmet PMI verisi gerileme yönündeki beklentiye karşılık 54’ten 54,2’ye yükseldi. İstihdam ve 

beklentiler yükselirken yeni siparişler ve satış fiyatı gerilemiş, yeni ihracat siparişleri ise sabit kalmış durumda. İmalat PMI verisinde de gerileme 

beklentisine karşılık alt endekslerden üretim endeksindeki hafif artışla 51,3’e yükseldi. Ticaret savaşları etkisi altında yeni siparişlerde gerileme söz 

konusu. 
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Halkbank (HALKB) - Banka 450 milyon lira tutara ve 70 milyon lira nominal değere kadar hisse senedi geri alımı yapacağını açıkladı. Bankanın Çar-

şamba akşamı KAP'a yaptığı açıklamada karara gerekçe olarak hissedar yatırımlarının değerinin korunması ve hisse değerinde fiyat istikrarının 

desteklenmesi gösterildi. 

Türk Hava Yolları (THYAO) - Kurulan THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme AŞ'nin Türkiye'de veya yurtdışında faaliyet gösteren havali-

manlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yaptığını ancak henüz kesinleşen bir anlaşma sürecinin bulunmadığını duyurdu. THY'nin 

KAP'a yaptığı diğer bir açıklamada da, şirketin 2019-2020 yıllarında, filosuna katılacak uçaklar ile birlikte kapasitesinin 2 yıllık toplam büyümesinin 

%10'u geçeceğinin öngörüldüğü belirtildi.  

Turkcell (TCELL) - Araç haberleşmesi konusunda yaptığı 5G çalışmaları ile Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirildiği Hori-

zon2020'den hibe almaya hak kazandı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türki-

ye'nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Turkcell'in bu projesi, zorlu rekabet koşulları sebebiyle çok düşük bir kabul oranına sahip Horizon2020'den 

5G araç haberleşmesi konusunda destek alan Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı çalışması olacak.  

Her yıl 18 milyon adet araçta kullanılan parça üretimi yapan Doğu Pres’in, yurtdışındaki ilk tesisini Romanya’da kuracağı açıklandı. 10 milyon 

euro yatırım ile kurulacak tesis Romanya’nın doğusunda yer alan Iasi kentinde 5 hektarlık bir alana kurulacak. Burada otomobil pompalarına yöne-

lik üretim planlayan Doğu Pres’in ilk etapta 250 kişiyi istihdam edeceği kaydedildi.  

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı fiyatlara zam olarak yansımaya başlarken henüz zamlanmayan ürünlerde de stokçuluğun başlaması bu 

alanda denetimin gerekliliğini gündeme getiriyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, arz- 

talep dengesine uymayacak şekilde fiyat artışları olduğuna işaret ederken bakanlık olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozul-

masını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi. 

Merkez Bankası ağırlıklı ortalama kredi faiz oranlarını açıkladı. 17 Ağustos 

haftasında kredi faizlerinin yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Ticari kredi faiz-

leri %29,24’e, ihtiyaç kredisi faizleri ise %29,9’a yükselmişken konut kredilerin-

de faizler %20,25’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum’un açıkladığı konut piyasasına ilişkin “Türkiye İçin Kazanç Vakti” isimli 

kampanyada ise aylık %0,98 (yıllık %12,4) vade farkıyla 120 aya kadar vade 

imkânı sunulmakta.    

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Ağustos ayına ilişkin raporunu 

açıkladı. Geleneksel olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde hızlı yükselişler 

sergileyen mevcut inşaat işlerinde bu yıl Temmuz ayında artış oranı %1,1 ile sınırlı kalmıştı. İMSAD’ın raporunda Ağustos ayında mevcut inşaat 

işlerinde %8,4 oranında düşüş gerçekleştiği belirtiliyor. İMSAD görülen düşüşün döviz kurunda yaşanan hareket, faiz oranlarındaki artış ve dış 

politik gerginliklerden kaynaklandığını belirtirken, uzun bayram tatilinin de işgünü sayısını azaltarak düşüşün önemli sebeplerinden biri olduğunu 

ekliyor. İnşaat malzemeleri alanında ise ihracat performansının güçlü bir seyir izlediği görülüyor. 2018 yılının ilk yarısında inşaat malzemeleri ihra-

catı %17,8 artarak 9,93 milyar dolar seviyesine yükseldi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 Günlük Eylem Planı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Tapu Harcının gerçek değer 

üzerinden alınmasıyla ilgili düzenlemenin hazırlanmasına meclis açılır açılmaz başlanacağını ifade etti. Emlak Bankası’nın kurulmasının ardından 

vatandaşı memnun edecek projeler ortaya koymayı planladıklarını açıklayan Bakan, Kanal İstanbul ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini, ilk kaz-

manın Kasım ayında vurulabileceğini belirtti.  

Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin %80'lik kısmının tamamlandığı bildirildi. Rus enerji şirketi Gazprom'un 

Amsterdam merkezli iştiraki ve projeyi üstlenen South Stream Transport A.V. şirketinden yapılan açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın 

projenin her iki hattında bugün itibariyle 1.500 kilometrelik boru hattı inşa edildiğine dair sözlerine yer verildi. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği kapsamında Sürekli Ticaret Platformu’nda 

(STP) verilebilecek teklif fiyatlarının asgari ve azami sınırlar ve olağandışı durumlarda geçerli olacak fiyatları belirledi. Alınan karara göre 1 

Eylül 2018 tarihinde resmi olarak işlemlere başlayacak olan STP’de verilecek tekliflerin asgari fiyatının 0 TL/1.000 Sm3, azami fiyatının 2.000 TL / 

1.000 Sm3 olması kararlaştırıldı. Ayrıca iletim şirketinin noktasal/bölgesel işlemler hariç olmak üzere ilave Dengeleyici sıfatıyla STP'de yapacağı 

satış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin asgari fiyatı 1.000 TL/1.000 Sm3 ve alış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin azami fiyatı 

1.800 TL/1.000 Sm3 olarak belirlendi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A-'ye yükseltti. BDDK tarafından 2009 

yılında bağımsız denetleme kuruluşu olarak yetkilendirilen JCR'den yapılan değerlendirmede "Sur Yapı son dönemde markalı konut projelerinin 

yanında ofis ve alışveriş merkezi alanında projeler geliştirerek marka imajını güçlendirmiş, enerji sektöründeki faaliyetleriyle de büyüme sağlamış-

tır" denildi. 

Euronews haberine göre; ABD ve Kanada, NAFTA’nın yenilenmesi konusunda ilerleme sağlandı. İki ülke yetkililerinin ortak açıklamasında Cu-

ma (bugün) gününe kadar bir sonuç alınması konusunda iyimser olunduğu vurgulandı.  ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basına yaptığı 

açıklamada, “Kanada anlaşmanın bir parçası olmak istiyor, biz onlara cuma gününe kadar mühlet verdik ve ben büyük bir ihtimalle doğru yolda 

olduğumuzu düşünüyorum. Ne olup bittiğini göreceğiz, ne olursa olsun işler iyi gidiyor.” ifadelerini kullandı. Trump, Kanada’nın anlaşmayı kabul 

etmemesi halinde Meksika ile yola devam edeceklerini belirtti ve bu takdirde Kanada yapımı otomobillere ilave vergiler getirebileceğini yineledi. 

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, halka arz oluyor. Şirket, 20 Eylül tarihinde veya buna yakın bir tarihte izahname yayınlayacağını 

açıkladı. Londra borsasında planlanan halka arz büyüklüğünün 6,45 milyar dolar değerleme üzerinden 1,29 milyar dolar olması bekleniyor. Aston 

Martin, 2017'de 5 bin 117 adet otomobil sattı ve 1 milyar dolar ciro ile 244 milyon dolar net kar etti. Şirket, 2021'den itibaren Aston Martin Lagon-

da markası altında elektrikli otomobiller üretmeyi amaçlıyor. 

 

 

 

 



Piyasalarda Bugün | 31 Ağustos 2018 
5 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2017 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

210

230

Oca 18 Şub 18 Mar 18 Nis 18 May 18 Haz 18 Tem 18 Ağu 18

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

TRY ZAR BRL RUB INR IND ARS

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

140

180

220

260

300

340

380

420

460

500

540

580

Oca 17 Mar 17 May 17 Tem 17 Eyl 17 Kas 17 Oca 18 Mar 18 May 18 Tem 18

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

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

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

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Küresel Gösterge Faizler

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

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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. 


