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Büyüme yedi yılın ardından ilk defa hız kazandı.
Çin ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,8 oranında büyüyerek beklentilerin
üzerinde bir performans sergiledi. Yıl genelinde de büyüme oranı 2016 yılındaki %6,7 seviyesinden %6,9’a yükselerek
2010 yılından bu yana ilk defa yukarı yönlü hareket etti. Böylece, Çin Hükümeti’nin %6,5’lik büyüme hedefi de aşılmış
oldu. 2018’de ise, Çin Hükümeti’nin gayrimenkul sektöründeki fazla ısınmaya karşı aldığı önlemler, faizlerdeki yükseliş
ve gölge bankacılığa yönelik kısıtlamalar nedeniyle ekonominin daha ılımlı bir performans sergilemesi bekleniyor. IMF
de Ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Çin ekonomisinin 2018’de %6,6 oranında
büyüyeceğini öngördü. Kuruluşun 2019 yılı büyüme tahmini ise %6,4 düzeyinde bulunuyor.
Çin’de 2018 yılına ilişkin açıklanan öncü göstergeler ekonomik aktivitenin bir miktar ivme kaybettiğine işaret ediyor.
İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Şubat ayında 50,3’e gerileyerek son 19 ayın en düşük seviyesine indi.
Bu yavaşlamanın 15-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen yeni yıl tatilinden kaynaklanan geçici bir durum olduğu
ifade ediliyor. GSYH’nin yarısından fazlasını oluşturan hizmet sektörü faaliyetlerinde ise nispeten olumlu bir görünüm
hâkim. Ocak ayında 54,7 ile son 68 ayın en yüksek seviyesine çıkan hizmetler PMI Şubat’ta 54,2’ye gerilese de
sektördeki güçlü görünümün sürdüğüne işaret etti.

Tüketici enflasyonu Şubat ayında baz etkisiyle hızlı yükseldi.
Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu Ocak ayında %1,5’e gerilemesinin ardından Şubat ayında %2,9'a yükseldi. Söz konusu
yükselişte Çin'de 2017’de Ocak ayına denk gelen yeni yıl tatilinin 2018'de Şubat ayına kayması nedeniyle oluşan baz
etkisi rol oynadı. Yeni yıl tatili dönemlerinde Çin’de iç talebin ve fiyatların hızlı arttığı görülüyor. Ayrıca, olumsuz hava
koşulları ve yeni yıl tatilinin etkisiyle artan gıda fiyatları da tüketici enflasyonundaki yükselişte etkili oldu. Çin
Hükümeti'nin enflasyon hedefi 2018 yılında 2017’de olduğu gibi %3 düzeyinde izleniyor. Çin’de işgücü piyasasındaki
toparlanmanın ve maaş artışlarının belirginleşmesi tüketici enflasyonunun 2018 yılında 2017’nin bir miktar üzerinde
ancak, %3’lük hedefin altında seyredeceği düşünülüyor.

2017’de dış ticaret hacmi yeniden 4 trilyon USD’yi aştı.
2017 yılında Çin’de USD bazında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9, ithalat %15,9 oranında artarken, dış
ticaret fazlası 422,5 milyar USD’ye geriledi. Dış ticaret hacmi ise, aynı dönemde %11,4 büyüme kaydederek 4,1 trilyon
USD ile 2014 yılının ardından ilk kez 4 trilyon USD seviyesini aştı. 2009 yılında Almanya’yı geride bırakarak en fazla
ihracat yapan ülke konumuna yükselen Çin, 2012 yılından bu yana dünyada en yüksek dış ticaret hacmine sahip ülke
konumunda bulunuyor. Ocak-Şubat 2018’de de ihracatta yıllık artış %24,4, ithalatta %21,7 düzeyinde gerçekleşti. 2017
yılında büyümeye 0,6 puan katkı sağlayan net ihracatın bu yılki seyrinde “küresel ticaret savaşları”ndaki gelişmelerin
etkili olacağı düşünülüyor.
Çin'de Üretici ve Tüketici Enflasyonu
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Ekonomiye ilişkin 2018 yılı hedefleri…
Çin’de üst düzey yasama ve danışma organlarının bir araya geldiği “Çifte Toplantılar” (Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi
Danışma Konferansı) Mart ayının ilk günlerinde başladı. Çin’in gelecek 5 yılına yön verecek reformların tartışıldığı ve
yönetim kadrolarının belirlendiği Ulusal Halk Kongresi’nin açılışında konuşma yapan Başbakan Li Keqiang, 2018’de %6,5
civarında bir büyüme oranı hedeflediklerini açıkladı. 2017’de %6,9 oranında büyüme gerçekleştiren Çin için görece
düşük bulunan büyüme hedefi, Hükümet’in ekonomik aktivitedeki tedrici bir yavaşlamaya ılımlı yaklaştığına işaret
ediyor. Çin’de bütçe açığı/GSYH hedefi bu yıl için %2,6’ya çekildi. Söz konusu hedef son iki yıldır %3 olarak belirlenmişti.
2012’den bu yana söz konusu hedefi ilk kez aşağı yönlü revize eden Çin Hükümeti, mali disipline daha fazla önem
vereceğine işaret etmiş oldu. Öte yandan, bütçe açığı/GSYH hedefindeki revizyona rağmen Çin’de vergi indirimleri
gündemde. Hanehalkından ve kurumlardan alınan verginin 2018’de 800 milyar yuan (126 milyar USD) azaltılacağını
belirten Keqiang, imalat sanayi ve ulaştırma sektörleri ile küçük ölçekli girişimlerin vergi indiriminde
önceliklendirileceğini vurguladı. Vergi indirimlerinin yatırımlar yoluyla ekonomik büyümeyi destekleyeceği öngörülüyor.

Sermaye çıkışlarına yönelik tedbirler gevşetiliyor. Doğrudan sermaye girişi tarihi yüksek seviyede...
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, Çin’den net sermaye çıkışı 2016 yılındaki 639,7 milyar USD
seviyesinden 2017’de 61,1 milyar USD’ye gerilediği tahmin ediliyor. Ülkede döviz rezervlerinin güçlü kalması hedefiyle
sermaye çıkışlarının kontrolüne yönelik alınan tedbirler söz konusu gelişmede etkili oldu. Öte yandan, 2018 yılında söz
konusu tedbirlerin esnetilmesi yönünde kararlar da alınmaya başlandı. Yabancı ortaklı portföy yönetimi firmalarının
Çin’deki iştirakleri aracılığıyla kendilerine verilen lisans ve kota ölçüsünde yüksek gelir grubundaki Çinli bireysel
yatırımcılardan fon temin ederek firmaların yurt dışında yatırım yapmasına olanak tanıyan ve 2015 yılında kaldırılan
Nitelikli Yerli Ortaklık Planı Şubat 2018’de yeniden devreye alındı. Çinli yatırımcıların döviz kurundaki dalgalanmalara
karşın varlıklarını koruma altına almak amacıyla ilgi gösterdikleri uygulamanın yeniden faaliyete geçirilmesi sermaye
çıkışı endişelerinin bir miktar hafiflediğine işaret ediyor. Ayrıca, Çin Hükümeti tarafından Ulusal Halk Kongresi’nde
yapılan açıklamaya göre, ülkenin 2018 yılında telekom, sağlık, eğitim ve yeni enerji araçları sektörlerinin yabancı
yatırıma açılmaya devam edeceği ve Çin’de finans sektöründeki yabancı payı kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik
adımlar atılacağı ifade edildi.
Çin’e yurt dışından yapılan doğrudan yatırımlar 2017’de yıllık bazda %7,9 oranında artış kaydederek 877,6 milyar yuan
(136,3 milyar USD) ile tarihi yüksek seviyesinde gerçekleşti. İş ortamının iyileştirilmesi, sermaye girişleri için
prosedürlerin basitleştirilmesi ve serbest ticaret bölgelerindeki kısıtlamaların gevşetilmesi gibi kararlar ülkeye yönelik
doğrudan yatırımlardaki olumlu performansta etkili oldu. Bu dönemde, Çin’in yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar
ise, düşüş kaydetti. Hükümetin gayrimenkul, otel ve eğlence sektörlerine yapılan “rasyonel olmayan” yatırımlara karşı
aldığı önlemlerin etkileri hissedildi. Çin’in yurt dışında finans dışı sektörlere yönelik yatırımları geçen yıl %29,4 ile
2009’dan beri ilk kez yıllık bazda daralarak 120 milyar USD’ye düştü.
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Küresel ticaret savaşlarının odağında Çin yer alıyor.
ABD Başkanı Trump, ulusal güvenliğin söz konusu olması halinde bazı ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi
uygulayabilmesine olanak tanıyan 232. maddeyi gerekçe göstererek çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla %25 ve %10
oranında vergi koydu. Bu durumun daha önce alınan önlemlerle halihazırda ABD’nin ithalatında düşük bir paya sahip
olan Çin’e doğrudan etkisinin sınırlı olacağı düşünülüyor. Ancak, Güney Kore gibi Çin’den hammadde temin ederek
ürünlerini ABD’ye satan ülkelerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi, Çin’in dolaylı olarak bu karardan etkilenebileceği
anlamına geliyor. ABD, Ocak ayında da güneş paneli ve bazı çamaşır makinelerinin ithalatına sırasıyla %30 ve %20
oranlarında vergi getirmiş, bu durum küresel güneş paneli üretiminin yaklaşık üçte ikisini gerçekleştiren Çin’e karşı
özellikle alınmış bir tedbir olarak algılanmıştı. Son olarak Trump’ın Çin’den ithal edilen elektronik ve telekomünikasyon
ürünlerine gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği haberleri gündeme geldi. Söz konusu ürünlerin ithalat hacminin 60
milyar USD olduğu ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu da Mart ayında Çin’den bazı çelik ürünleri ithalatına %48,3-%71,9
oranlarında uyguladığı ve Aralık 2016’da sona eren anti-damping vergi düzenlemesini önümüzdeki 5 yıl için uzatma
kararı verdi. ABD’nin uygulama kararı aldığı ithalat vergisi öncesinde AB’nin Çin’den ucuz çelik ürünlerinin Birlik’e
gelmesine engel olmak istemesinin söz konusu kararın alınmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.
Küresel ticaret savaşlarının hedefinde yer alan Çin’de çelik ihracatındaki gerileme eğilimi 2018’de de devam ediyor. Atıl
kapasite sorunu ve hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla alınan arz kesintisi kararlarıyla 2017 yılında %30,6 oranında
düşüş kaydeden çelik ihracatı, 2018 yılının Ocak-Şubat döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9
oranında geriledi. 2017’de küresel çelik arzının yaklaşık yarısını karşılayan Çin’de çelik üretiminin 2018 yılında %0,8 ile
sınırlı düzeyde artması bekleniyor. Hükümet’in atıl çelik ve kömür kapasitesini azaltma kararlılığı da devam ediyor. Çelik
ve kömür üretim kapasitesini 2018 yılında sırasıyla 30 milyon ton ve 150 milyon ton düşürmeyi planlayan Hükümet,
böylece 2020’ye kadarki kapasite küçültme hedefini 2018 yılsonu itibarıyla büyük oranda gerçekleştirmiş olacak.

Çin’de siyasi gelişmeler...
Çin Parlamentosu’nda yapılan oylamada devlet başkanlığında hizmet süresini kısıtlayan yasa hükümleri kaldırılarak
Başkan Xi Jinping’in süresiz olarak ülkeyi yönetmesinin önü açıldı. Çin’in uluslararası pazara açılması dahil çeşitli
ekonomik reformların başlatıldığı dönemde 1982 Anayasası ile cumhurbaşkanlığı süresi 5’er yıllık iki döneme indirilmişti.
Daha önce adını anayasaya ekleten Xi Jinping’in Çin Halk Cumhuriyeti’ni kuran ve yaklaşık 30 yıl devlet başkanlığı
görevini sürdüren Mao Zedong’dan sonra ülke tarihindeki en güçlü lider olduğu düşünülüyor. Çin’de denetleme
mekanizmalarında ve kamu bürokrasisinde de değişiklik hazırlıkları mevcut. “Doğal Kaynaklar Bakanlığı” ve “Ekolojik
Çevre Bakanlığı” da dahil 7 yeni bakanlığın kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme Kurumu (CBRC) ile
Sigortacılık Düzenleme Kurumu’nun (CIRC) birleştirilmesine, ilgili kurumların yasama ve düzenleme yetkilerinin ise Çin
Merkez Bankası’na (PBoC) aktarılmasına karar verildi.

Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, IHS Global Trade Atlas (*) 2017 yılının Ocak-Haziran dönemi hacim bazında verileridir.
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Çin’de turizm sektörü canlı seyrediyor.
Çin Ulusal Turizm İdaresi verilerine göre, yeni yıl nedeniyle resmi tatil olan Çin’de turizm gelirleri 2017 yılının yeni yıl
tatili dönemine göre yıllık bazda %12,6 büyüme kaydederek 475 milyar yuan (75 milyar USD) oldu. Tatil boyunca
Çin’den yurt dışına yapılan seyahatlerde Güneydoğu Asya ülkeleri en popüler destinasyon olarak öne çıktı. Çin’in
2017’de yıllık bazda %15,1 artışla 5,4 trilyon yuan (832 milyar USD) olarak gerçekleşen turizm gelirlerinin 2020 yılında 7
trilyon yuana ulaşacağı öngörülüyor.

2018 “Türkiye Turizm Yılı” başladı.
Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı Pekin'de gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" ile başladı. Yılın kalanında da ülke
genelinde Türkiye’nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinlik organize edilmesi planlanıyor. Türkiye Turizm Yılı'nın galası
ise 19 Mart'ta Pekin'de gerçekleştirilecek. Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı 2017 yılında baz etkisiyle %47,6
yükselerek 247 bin kişi olarak gerçekleşti. Çinli turistlerin toplam turist sayısı içerisindeki payı ise %0,8 ile düşük bir
seviyede kaldı. Türkiye’nin 2017 yılında yurt dışına seyahat eden 130 milyon Çinli turist içerisinden daha fazla pay
alabilmesi amacıyla iki ülke arasındaki havayolu ulaşımının geliştirilmesi ve vize kısıtlamalarının kaldırılması için
çalışmalar sürdürülüyor. Çin’in mobil ödeme sistemlerinde önemli bir pazar payı bulunan ve 530 milyon kullanıcıya
sahip Alipay ödeme sistemi Bankamızın kurduğu altyapı ile “e-visa” uygulamalarında kabul edilmeye başlandı.
Çin Hükümeti 1 Ocak 2018 itibarıyla Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı vize uygulamasını gevşettiğini açıkladı.
Çin’den vize almak için daha önce evraklarıyla konsolosluğa giden vatandaşlar, yeni düzenlemeyle internetten randevu
sistemiyle başvuruda bulunabilecekler. Çin’e iş ve ticari amaçla seyahat etmek isteyenler için resmi makamlardan
davetiye alma zorunluluğu ise kaldırıldı. Çin Hükümeti ayrıca Ocak ayında teknoloji şirketi sahibi, bilim adamları ve
girişimcileri öncelikli olarak ülkeye çekmek için 5-10 yıl arasında geçerli vize uygulamasını başlattı. Çin’de 2016 yılında
ülkeye nitelikli eleman alımını sağlamak için başlatılan sınıflandırma sistemine göre, Nobel ödülü ya da Olimpiyat
madalyası sahibi olmak, önemli kültür ve sanat yapımlarının yönetmenliğini yapmak, bilim insanı olmak, büyük finans
kurumlarında çalışmak ve iyi üniversitelerden mezun olmak gibi çeşitli maddeler ülkeye giriş şartları arasında yer alıyor.

Çin bilimsel yayın sıralamasında ülke bazında dünyada ilk sırada yer aldı.
Ulusal Bilim Kurumu verilerine göre, Çin, 2016 yılında fen bilimleri ve mühendislik yayını üretiminde ABD’yi geride
bırakarak ilk kez dünyada lider ülke konumuna yükseldi. Bilimsel atıf sayısı açısından ABD halen ilk sıradaki yerini korusa
da Çin’in söz konusu başarısı büyük önem arz ediyor. Dünya Bankası verilerine göre, son dönemde taklit ürün
imalatından inovatif ürün imalatına doğru ilerleyen Çin’de, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki
payı 2000 yılındaki %20,2 seviyesinden 2015 yılında %23,5’e çıktı.

Çin'de Turizm Gelirleri

8

30

(bin adet)
500

ABD

Çin

Hindistan

Japonya

450

6

5 ,4

25

4,7

5
3,7

4
3

7,0

Çin Toplam Turizm gelirleri (trilyon yuan)
Yıllık % Değişim (sağ eksen)

7

Fen Bilimleri ve Mühendislik Konulu Makale Sayısı

35

2,3

2,6

4,1

20

400
350
300

15

3 ,0

10

2
1

5

0

0

250
200
150

100
50

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2020 (T)

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kaynak: National Science Foundation, Çin Ulusal Turizm İdaresi. (T) :Tahmin

Mart 2018

4

ÇİN BÜLTENİ
MART 2018

DİĞER GÜNCEL GELİŞMELER

Panda tahvilleri…
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin yurt dışında yapılan borçlanmalara yönelik
enstrüman ve ülke çeşitliliği hedefi çerçevesinde Çin’in panda tahvil piyasasında ihraç gerçekleştirmeye ilişkin olanakları
araştırmak için ICBC, HSBC Bank ve Bank of China’ya yetki verildiğini açıkladı. Türkiye’nin geçmiş yıllarda panda tahvili
piyasasında gerçekleştirdiği ihraçları yarım milyar USD gibi düşük seviyede seyretmişti. 2005 yılında ilk defa ihraç edilen
panda tahvillerinin önceleri Çin’den dışarıya çıkarılmasına izin verilmiyordu. Panda tahvillerine ilişkin katı kısıtlamaların
büyük çoğunluğu 2010 yılında kaldırılmış ve tahviller 2016 yılında ilk kez Çin harici bir ülkede (Polonya) ihraç edilmişti.
Temmuz 2017 itibarıyla Çin’den ihraç edilen toplam panda tahvili tutarının 194 milyar yuan (29,4 milyar USD) olduğu
belirtiliyor. Dünya Bankası’nın Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tahminlerine göre, pazarın büyüklüğünün 2020’de 320
milyar yuanı aşacağı tahmin ediliyor.

Çin’de dünyanın en büyük karbon takas pazarı açılıyor.
Küresel ölçekte sera gazı salınımını azaltmak için ülkeler karbon limiti koyma ve şirketleri bu limitlere uyma zorunluluğu
yoluna gidiyorlar. Şirketlerin bu limitler dahilinde kendi aralarında karbon alışverişi yaptıkları karbon takas pazarında
karbon gazı salınımı fazla olan şirketler, limitlerin altında kalan şirketlerden karbon kullanım hakkı satın alıyorlar.
Ülkelerin belirlediği ulusal tavan değeri salınımın azaltılması için her yıl bir miktar aşağıya çekiliyor.
Çin’de 2013 yılında pilot olarak belirli bölgelerde faaliyete geçen karbon takas pazarına ilişkin çalışmalar söz konusu
pazarın 2015 yılında Paris İklim Anlaşması sürecine eklenmesiyle birlikte ivme kazandı. Karbon takas pazarına ilk olarak
elektrik üreticileri dahil edilecek. Çin’de elektriğin yaklaşık %65’inin fosil yakıtlardan üretildiği göz önünde
bulundurulduğunda, pazarın ülkedeki toplam karbon emisyonunun yaklaşık üçte birini kapsayacağı hesaplanıyor.
Pazarın ilk aşamada dahi Avrupa Birliği’ni geride bırakarak dünyanın en büyük karbon takas pazarı olacağı iddia ediliyor.
Öte yandan, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu elektrik üretiminin ardından petrokimya, kimya, inşaat malzemeleri,
demir-çelik, kağıt imalatı ve havacılık sektörlerinin de önümüzdeki dönemde sisteme dahil edileceğini açıkladı. Pazarın
kurulum sürecinde şirketlerde karbon izleme veri tabanının oluşturulması için çalışmalar sürerken, pazarın resmi olarak
faaliyete geçmesinin birkaç yıl alabileceği ifade ediliyor.

“China International Import Expo 2018 Fuarı” Kasım ayında Şanghay’da düzenlenecek.
Türk ürünlerinin Çin pazarında tanıtımı açısından önem arz eden ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan “China
International Import Expo 2018 Fuarı” 2018 yılı Kasım ayında düzenlenecek. Şanghay kentindeki fuar; mutfak eşyaları,
beyaz eşyalar, oyuncaklar, cilt bakımı, saç ve kişisel bakım ürünleri, medikal ekipmanlar ve sağlık ürünleri, turizm,
dizi/film ve medikal turizm sektörlerine yönelik olacak. Katılım, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği
(İKMİB) organizatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Bankamızın Çinli kuruluşlar ile işbirliği sürüyor.
Çin’in Kuşak ve Yol Projesinin Çin menşeli yatırımların ülkemizde artmasına katkıda bulunması kapsamında İş
Bankası’nın Çinli finansal kurumlarla yaptığı işbirliklerine yenileri de eklendi. Bu çerçevede İş Bankası, Çin’den yapılan
ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China’dan 400 milyon USD tutarında 3 yıl vadeli kredi
sağladı. Ayrıca, Mart ayında İş Bankası’nın Çin’deki üst düzey temasları sonucunda Çin Kalkınma Bankası ve İş Bankası
arasında bir işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı. Söz konusu işbirliği kapsamında, Çin bağlantılı projelerin finansmanı
da dahil birçok farklı alanda karşılıklı işbirliği hedefleniyor.

İrtibat: Doruk Keser - Baş Temsilci
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şangay/Çin Temsilcilik Ofisi
Tel: 0-0-86-21-504-708-82
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye
veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir
şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz
olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla,
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.
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