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2019-2021 Dönemi Yeni Ekonomi Programı, gerçekçi hedefleri ile 
beklentileri büyük ölçüde karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

2019 – 2021 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi için temel ekonomik hedeflerin 
ve uygulanacak politika ve tedbirlerin yer aldığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
dün (20 Eylül 2018) Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından tanıtıldı. 
“Dengelenme, Disiplin, Değişim” teması üzerine kurulan raporda temel 
makroekonomik verilere yönelik tahminlerin temenniden ziyade gerçekçi bir 
perspektifle sunulmuş olması en dikkat çekici ve olumlu nokta olarak 
değerlendirilebilir. Programın temel amaçlarının sırasıyla; kısa vadede fiyat 
istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide 
dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir 
büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin piyasa 
ekonomisinin temel prensiplerinden taviz vermeyen tutarlı bir politika setiyle 
gerçekleştirilmesi olarak belirlenmesi de yine önemli artılar arasına yazılabilir. 
Ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve enflasyondaki yüksek seyrin 
getirdiği tercih ikileminde bariz bir şekilde enflasyonun önceliklendirilmiş 
olması da bir diğer önemli konu. Bunlara ek olarak, mevcut zorluklara yönelik 
yapılan durum tespitinin de son derece yerinde olduğunu düşünüyoruz. 
Özellikle kamu maliyesine yönelik politika ve tedbirlerin, somut rakamlarla 
desteklenmiş olması ile kullanılan dilin mali disiplinden taviz verilmeyeceği 
vurgusunu son derece güçlü ve ikna edici bir biçimde vermiş olmasını da öne 
çıkan bir diğer başlık olarak not edebiliriz.  
 
“Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı” ve bankalara yönelik “Mali 
Bünye Değerlendirme Çalışmaları” beklenecek. Yukarıda belirttiğimiz 

olumlu noktalara karşın, yakın dönemde yaşanan gelişmeler ve haber 
akışlarının etkisiyle dikkatlerin toplandığı iki ana başlık olan enflasyon ve 
bankacılık sektörü tarafında izlenecek yol haritasına ilişkin her ne kadar genel 
çerçeve çizilmiş olsa da, eyleme yönelik detayların somutlaşması için bir süre 
daha beklenmesinin gerekeceğini görüyoruz. Enflasyon tarafında, “kamunun 
alacağı tedbirlerin yanında ekonominin tüm paydaşlarının ve vatandaşların 
destek vereceği” olarak lanse edilen ve kısa bir sürede açıklanacağı ifade 
edilen “Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı”nda uygulanacak eylem 
planına dair detayların netleşmesi beklenebilir. Bankacılık tarafına ise; 
“Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali 
bünye değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların sonuçlarına 
göre gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek, böylece 
reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin 
yeniden yapılandırılmasını temin edecek bir politika seti devreye 
sokulacaktır.” olası bir eylem planına dair detayların/kaynakların işaret edilen 
mali bünye değerlendirme çalışmalarına bağlı olarak netleşeceği 
anlaşılmakta.  
 
Durum tespiti yerinde, zorluklara yönelik farkındalık olumlu; sıra 
uygulamalarda. “Orta Vadeli Program” yerine “Yeni Ekonomi Programı” 

olarak adlandırılması tercih edilen raporun, öncekilerden en önemli farkının 
temenni odaklı bir yaklaşımdan ziyade gerçekçi ve büyük ölçüde piyasa 
beklentileriyle örtüşen tahminler içermesi olduğu söylenebilir. Tahminlere ek 
olarak, yapılan durum tespiti doğrultusunda konulan teşhisler ve bunlara 
yönelik politika tercihlerinde yapılan önceliklendirmenin de olumlu olduğunu 
düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte, başta enflasyon ve bankacılık sektörü 
olmak üzere izlenecek eylem planına ilişkin detayların net bir şekilde ortaya 
konmasının gecikmeden gerçekleşmesi, sonrasında da program dahilinde 
konulan hedeflere yönelik uygulamaların kararlılıkla hayata geçirildiğinin 
görülmesi gerek ekonomi ve piyasalarda istikrarın sağlanmasına gerekse de 
ülke risk primini düşürerek Türk Varlıkların cazibesinin artmasına önemli bir 
katkı sağlayacaktır. İlerleyen sayfalarda, 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi 
Programı’nda dikkat çeken noktalar, sektörlere yönelik yorumlar ile tahminlere 
ilişkin detaylar yer almaktadır. 

 

Yeni  Ekonomi Programı: Öncelik Enflasyon                        21 Eylül 2018 

Görsel 1: 2019-2021 YEP Büyüme Tahminleri 

 

Görsel 2: 2019-2021 YEP Enflasyon Tahminleri 

 

Görsel 3: 2019-2021 YEP Cari Denge Tahminleri 

 
 
(E): 2018-2020 OVP Hedefleri, (Y): 2019-2021 YEP Hedefleri, (G): Gerçekleşme 

 
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 
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2019-2021 Dönemi Yeni Ekonomi Programı (YEP): Dengeleneme, Disiplin, Değişim”  
Dikkat Çeken Noktalar ve Notlar 
 
Temel Amaç, Hedef, Mesaj: Kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın 
yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, 
orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin 

piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden taviz vermeyen tutarlı bir politika setiyle 
gerçekleştirilmesi. 
 
• Sıkı para ve maliye politikası eşgüdüm içinde uygulanacak.  

 
• Bütçe disiplininden ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasından taviz 

verilmeyecek. 
 

• İhalesi yapılmamış – ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya 
alınacak. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için 
yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak. Mega-altyapı 
projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata 

geçirilecek. 
 

• İhracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı ekonomik modelin 
temelleri atılacak. 
 

• Bütçe yılıyla uygulamaya konulacak YEP Eylem Planı kapsamındaki ilerlemeler 3 
aylık dönemlerde takip edilecek.  

 
Birinci öncelik Enflasyon: Mücadele vurgusu kuvvetli ve tahminler gerçekçi; aksiyon 

planına ilişkin daha fazla detay için Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı takip 
edilecek.  
 
• TCMB,  fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlı 

ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. 

 
• Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı mali disiplin ile enflasyonla mücadeleye destek 

verecek 
 

• Kamu tedbirlerine ek olarak, ekonominin tüm paydaşlarının ve vatandaşların 
destek vereceği bir Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı hayata 

geçirilecek. 
 

• Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere 
duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre 
belirlenecek. 

 
• Kamunun fiyat belirleme ve yönlendirme politikasına tabi belirli (personel 

dışında) alanlarda geçmiş enflasyon verisi yerine YEP’te yer alan enflasyon 
hedefleri dikkate alınacak. 

 
Kamu Maliyesinde disiplinden taviz yok: Eylem planına ilişkin rakamlarla desteklenen 

ikna edici detaylar, kısa-orta vadede hedeflerin yakalanması sürpriz olmayacaktır. 
Harcama-tasarruf kontrolü, gelir artırıcı - tahsilatı iyileştirici planlamalar ve israf önleyici 
tedbirler dikkat çekici. Yapılandırma, istisna, indirim, muafiyete mümkün mertebe 
başvurulmayacak. Para politikasında gerçekleşen güçlü sıkılaşma sonrasında odağın 
kaydığı maliye politikası tarafındaki tedbir/düzenlemeler (vergi ayarlamaları, özelleştirme 
portföyüne yönelik planlama, mevcut uygulama/sistemlerin iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar vs.) ön plana çıkabilir.  
 
• Yapılacak tasarrufların yapısal değişiklikler ile kalıcı hâle gelmesi Kamu Maliyesi 

ve Değişim Ofisi tarafından sağlanacak 

 
• 2019 bütçesinde 75,9 milyar TL (GSYH’ın % 1,7’si oranında) tasarruf sağlanacak 

 

 59,9 milyar TL – Harcama ve Tasarruf (30,9 milyar TL – Yatırımlar; 13,7 
milyar TL – Teşvikler; 10,1 milyar TL – Sosyal Güvenlik Harcamaları; 
2,5 milyar TL – Mal ve Hizmet Alımları; 2,7 milyar TL – Diğer alımlar) 

 

 16 milyar TL – Gelir Artırıcı Tedbirler 
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Cari Açık sürdürülebilir seviyeler indirilecek: Ekonomik büyümede beklenen 

yavaşlamanın ithalat üzerinden cari açık üzerindeki otomatik dengeleyici özelliğine ek 
olarak, sektör bazlı ihracat ve yerlileştirme teşvikleri, turizm gelirlerini artırıcı planlamalar, 
yeni pazar(Çin, Afrika)-ürün(katma değerli, yüksek teknoloji) odaklı çalışmalar, mevcut dış 
ticaret anlaşmalarının iyileştirilmesi ve/veya yeni ticaret anlaşmalarının doğrultusunda 
öngörülen adımlar cari açık tarafında önemli iyileşme görülmesine katkı sağlayacak.  

 
• Cari açığın düşürülmesi amacıyla, ilaç (biyoteknoloji), kimya, petrokimya, 

enerji (yenilenebilir), makine-teçhizat, yazılım sektörleri öncelikli yatırım 

yapılabilir alanlar olarak belirlendi. 
 

• Dışa bağımlılığı azaltma yönünde güvenlik (savunma) hizmetlerinde kullanılan 
araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payının artırılması amaçlanmakta.  
 

• Seyahat gelirlerini artırma odaklı turizm planlamaları.  
 

• Yerli maden-yeraltı kaynaklarına yönelik arama/işleme faaliyetleri hızlandırılarak 
sürdürülecek.  

 
Büyüme geri planda: YEP raporunun ilgili başlığı (Büyüme ve İstihdam) altında 

uygulanacak politikalara ilişkin vurgu tamamen işgücü piyasasında. Bu durumun temel 
gerekçesi, “Enflasyon ve cari açığın, YEP’te ortaya konulan sürdürülebilir büyüme 
hedefiyle çelişmeyecek şekilde makul düzeylere düşürülmesi açısından ekonomideki 
dengelenme sürecinin kontrollü bir şekilde devamı kritik önem arz etmektedir. Bu 
doğrultuda, iç ve dış finansman imkânlarının sınırlandığı bir dönemde finansman ihtiyacını 
makul düzeylerde tutarak makrofinansal riskleri sınırlayacak ve ekonomiyi 
sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirecek bir çerçeve kurgulanmıştır” olarak 

net bir şekilde sunuldu. Diğer bir ifadeyle, asıl önceliğin enflasyon ve cari açığın düşürülmesi 
olduğu bariz bir şekilde yeniden vurgulandı.  
 

Bankacılık sektöründeki kazanımların korunması için gerekenler yapılacak: Mevcut 

endişeler ve zorluklar dikkate alınarak rapora “Bankacılık Sektörü ve Reel Sektör Kredileri” 
alt başlığı altında ayrı bir bölüm eklenmiş olması olumlu. Burada yapılan mevcut durum 
tespitinin gerçekçi yapılmış olması, avantaj ve zorlukların farkında/duruma hakim 
olunduğunun ortaya konulması, spekülasyona yol açabilecek bir boşluk bırakılmaması 
açısından olumlu. 2001 yılındaki tecrübeden hareketle son derece güçlü bir yapıya kavuşan 
bankacılık sektöründeki kazanımların korunmasının öneminin farkında olunduğu mesajı 
önemli. Bankacılık sektörüne yönelik planlanan mali bünye değerlendirme çalışmalarının 
yapılacak olması olumlu; ancak bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda yine hızlı bir şekilde aksiyon alınması kritik.  

 
• Bankalarımızın önemli bir net yabancı para açık pozisyonu bulunmamakta. 

 
• Son dönemde döviz kurlarında ve faizlerde yaşanan dalgalanmalar reel sektör 

bilançoları üzerinde bir baskı unsuru oluşturmakta.  
 

 Birinci çeyrek itibarıyla reel sektörün toplam borcunun milli gelir 
içindeki payı % 69 seviyesinde olup, bunun yaklaşık yarısı döviz 
cinsinden.  

 

 Diğer taraftan, özel şirketlerin döviz açık pozisyonu 2018 yılı Haziran 
ayı itibarıyla 216 milyar dolar, kısa vadeli net döviz pozisyonları ise 
artı 4 milyar dolardır. 

 

 Sektörün döviz yükümlülüklerinin yüzde 51’i yurtiçi bankalar 
nezdindedir.  

 

 Döviz pozisyon açığına sahip reel sektör firmalarının önemli bir 
kısmı büyük ölçekli şirketlerden ve ihracatçı firmalardan 
oluşmaktadır. Bu firmaların önemli ölçüde döviz gelirine sahip 
olması kur riskine karşı doğal bir koruma sağlamaktadır. 

 

 Sektörün bu sağlam yapısının sürdürülmesi ve bu alanda ülke olarak 
elde edilen kazanımların muhafazası için gerekli önlemlerin alınması 
YEP döneminin önceliklerindendir. 
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• Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali 
bünye değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların sonuçlarına 
göre gerektiğinde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece 

reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden 
yapılandırılmasını temin edecek, dünya örneklerine ve ülkemizin geçmiş 
tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika seti devreye sokulacaktır 

 
Yeni Ekonomi Programı Kapsamında Yapısal Kazanımların Görülebileceği Sektörler 
ve İlgili Sektörlerden Borsa İstanbul’da İşlem Görmekte Olan Bazı Şirketler  
Önemli Not: Bu bölümde yer alan sektörler, 2019 – 2021 YEP raporunda yer alan bilgiler 

ışığında derlenmiştir. İlgili sektörde yer alıp Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden 
bazıları bilgilendirme amaçlı paylaşılmış olup; söz konusu hisselerin değer kazanacağı 
anlamını kesinlikle taşımamaktadır.  
 
• Petrokimya: İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında - (Petkim, Aksa 

Akrilik, Sasa) 
 
• İlaç (biyoteknoloji): İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında  

 
• Makine-Teçhizat: İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında  

 
• Yazılım ve Teknoloji: İthalat bağımlılığını azaltıcı önlemler kapsamında (Logo 

Yazlım, Vestel, Kafein Yazılım)  
 
• Kira ağırlıklı iş modeli olanlar (özellikle perakende): Döviz cinsi kira 

sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesine yönelik düzenleme sonrasında, yıllık kira 
artışında üst sınır olarak kur hareketlerine duyarlılığı görece yüksek olan ÜFE 
yerine TÜFE’nin kullanılacak olması (ÜFE-TÜFE makası Ağustos 2018 itibariyle 
yaklaşık 14 puan seviyesinde). (Şok Marketler, Migros, Mavi)  

 
• Yenilenebilir Enerji: Enerjideki bağımlılığın azaltılmasına yönelik yerlileştirme 

politikası kapsamında (Zorlu Enerji)  
 
• Sağlık Turizmi:  Turizm gelirlerini artırma amacıyla sektörün geliştirilmesine 

yönelik projelerin planlanacağının ifade edilmesi kapsamında (Medical Park, 
Lokman Hekim). 
 

• Bankacılık: Mali bünye değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görülmesi 

hâlinde sektörün destekleneceğini belirtilmesi kapsamında (Bütün sektör için 
olumlu olmakla birlikte Garanti, Akbank, Yapı Kredi)   
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Görsel 4: Seçilmiş Temel Makroekonomik Göstergelerdeki Hedefler (2018-2020 OVP & 2019-2020 YEP Karşılaştırma) 

 

 
(E): 2018-2020 OVP Hedefleri, (Y): 2019-2021 YEP Hedefleri, (G): Gerçekleşme     Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 
 
 
 

Seçilmiş Göstergeler 2017 (E) 2017 (G) 2018 (E) 2018 (Y) 2019 (E) 2019 (Y) 2020 (E) 2020 (Y) 2021 (Y)

GSYH (milyar TL) 3035 3107 3446 3741 3872 4450 4321 5150 5742

GSYH (milyar dolar) 847 851 923 763 988 795 1074 858 926

Kişi Başına GSYH (dolar) 10579 10602 11409 9385 12100 9647 13024 10292 10973

GSYH Büyüme 5.5% 7.4% 5.5% 3.8% 5.5% 2.3% 5.5% 3.5% 5.0%

Toplam Tüketim 4.4% 5.9% 3.9% 3.7% 4.2% 1.9% 4.1% 2.5% 3.9%

Kamu 2.7% 1.5% 3.5% 3.5% 2.0% 1.4% 1.8% 1.6% 3.0%

Özel 4.6% 6.6% 4.0% 3.8% 4.6% 2.0% 4.5% 2.6% 4.0%

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı 4.8% 7.8% 5.5% 1.8% 5.9% -3.2% 5.9% 5.1% 6.7%

Kamu 4.7% 8.1% 2.7% 1.4% 0.7% -36.1% -1.8% -1.7% 3.4%

Özel 4.8% 7.8% 6.0% 1.8% 6.7% 2.0% 7.0% 5.8% 6.9%

Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH 25.0% 25.4% 25.5% 25.9% 26.1% 25.3% 26.5% 26.3% 26.8%

Kamu 1.6% 2.4% 1.4% 1.2% 1.4% 0.6% 1.7% 0.1% 0.3%

Özel 23.3% 23.0% 24.1% 24.7% 24.7% 24.8% 24.8% 26.2% 26.5%

Toplam Yatırım-Tasarruf Farkı / GSYH -4.6% -5.6% -4.3% -4.6% -4.1% -3.2% -3.9% -2.7% -2.5%

Kamu -2.5% -1.9% -2.7% -3.0% -2.5% -2.1% -2.0% -2.6% -2.3%

Özel -2.1% -3.7% -1.5% -1.7% -1.6% -1.1% -1.9% -0.1% -0.2%

Toplam Nihai Yurtiçi Talep 4.5% 6.4% 4.4% 3.2% 4.7% 0.5% 4.6% 3.2% 4.7%

Net İhracatın Büyümeye Katkısı 1.3 0.1 0.8 1.4 0.7 1.5 0.7 0.2 0.2

Nüfus (yıl ortası, bin kişi) 80092 80313 80893 81339 81677 82.377 82447 83393 84405

İşgücüne Katılma Oranı 52.70% 52.8% 53.4% 53.2 54.1% 53.7 54.7% 54.2 54.7

İstihdam Düzeyi (bin kişi) 28152 28189 29193 28677 30281 29116 31369 29877 30952

İstihdam Oranı 47.0% 47.1% 47.8% 47.2 48.7% 47.2 49.5% 47.8 48.8

İşsizlik Oranı 10.8% 10.9 10.5% 11.3 9.9% 12.1 9.6% 11.9 10.8

İhracat (milyar dolar) 156.5 157.0 169.0 170.0 182.0 182.0 195.0 191.0 204.4

İthalat (milyar dolar) 222.0 233.8 237.0 236.0 253.0 244.0 272.0 252.0 267.0

Ham Petrol Fiyatı (Brent, dolar/varil) 52.0 54.3 54.5 72.8 57.5 73.2 60.0 69.7 67.0

Enerji İthalatı (milyar dolar) 35.0 37.2 42.0 46.0 45.0 43.0 49.0 44.3 45.2

Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) -65.5 -76.8 -68.0 -66 -71.0 -62 -77.0 -61 -62.6

İhracat / İthalat 70.5% 67.1% 71.3% 72 71.9% 74.6 71.7% 75.8 76.6

Dış Ticaret Hacmi / GSYH 44.7% 45.90% 44.0% 53.2 44.0% 53.6 43.5% 51.6 50.9

Seyahat Gelirleri (milyar dolar) 20.0 22.5 23.0 29 26.0 34 29.0 38 42

Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar) -39.2 -47.4 -40.0 -36 -40.9 -26 -41.9 -23.5 -24.1

Cari Denge / GSYH -4.6% -5.6% -4.3% -4.7% -4.1% -3.3% -3.9% -2.7% -2.6%

Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH -3.7% -4% -4.2% -3.3% -4.0% -2.7% -3.7% -2.3% -2.2%

GSYH Deflatörü 10.3% 10.8% 7.6% 16.0% 6.5% 16.3% 5.8% 11.8% 6.2%

TÜFE (Yılsonu) 9.5% 11.9% 7.0% 20.8% 6.0% 15.9% 5.0% 9.8% 6.0%

Bütçe Giderleri (milyar TL) 673.7 678.3 762.8 821.8 838.5 961.0 912.9 1112.4 1230.9

Faiz Hariç Giderler (milyar TL) 616.2 621.6 691.1 745.4 753.5 843.7 816.9 964.7 1059.5

Faiz Giderleri (milyar TL) 57.5 56.7 71.7 76.4 85 117.3 96 147.7 171.4

Bütçe Gelirleri (milyar TL) 612 630.5 696.8 749.6 765.3 880.4 842.3 1014.3 1133.9

Vergi Gelirleri (milyar TL) 520.5 536.6 599.4 630.5 663.9 756.5 730.5 887.0 1002.5

Diğer Gelirler (milyar TL) 91.6 93.9 97.4 119.1 101.4 123.9 111.8 127.3 131.4

Bütçe Dengesi (milyar TL) -61.7 -47.8 -65.9 -72.1 -73.2 -80.6 -70.5 -98.1 -97.0

Bütçe Dengesi / GSYH -2.0 -1.5 -1.9 -1.9 -1.9 -1.8 -1.6 -1.9 -1.7

Faiz Dışı Denge (milyar TL) -4.2 8.9 5.8 4.3 11.8 36.7 25.5 49.6 74.3

Faiz Dışı Denge / GSYH -0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.8 0.6 1.0 1.3
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 
Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 
arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-
satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 
içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 
olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


