
Yurtiçinde ajanda veri açısından sakin; siyasilerin konuşmaları takip edile-

cek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 zirvesi sonrası ilk kez İs-

tanbul’da, 10.30’da Finansal Kurumlar Birliği VII. Olağan Genel Kurul Toplantı-

sı’nda konuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 15.30’da yine 

İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Ens-

titüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katılacak. Küresel pi-

yasaların odak noktası ise TSİ 15.30'da açıklanacak olan Haziran ayı ABD ta-

rımdışı istihdam verileri. FED’in gevşeme sinyalinden sonra gelen ilk önemli 

veri olması sebebiyle veri yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi 160 bin 

net tarım dışı istihdam yaratılması. Mayısta bu rakam 75 bin gerçekleşmişti. 

Açıklanacak veri dolar/TL’nin yönü için de önem arz ediyor. Dolar/TL dün son 

üç  ayın en düşük seviyesi olan 5,5850'ye geriledikten sonra günü 5,60 civa-

rında tamamlamıştı. Kur bu sabah da 5,60/5,6150 aralığında bulunuyor. Tah-

vil piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin bileşik dün son işlemde %19,03 sevi-

yesinde bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapa-

nışta ortalama ve valörde son işlemde %15,95 seviyesindeydi. Almanya'nın 

gösterge 10 yıllık tahvil getirisi dün ilk kez Avrupa Merkez Bankası’nın eksi      

%0,4 seviyesindeki mevduat faizinin de altına geriledi. Benzer şekilde ABD 

tahvil getirilerinde de düşüş eğilimi belirgin. 

İngiliz özel kuvvetlerin Cebelitarık’ta Suriye’ye İran petrolü taşıyan tankere 

el koyması diplomatik gerilimi artırdı. İran 2 milyon varil petrol taşıyan tan-

kere el koyulmasının yasa dışı olduğunu öne sürerek İngiliz büyükelçisini Tah-

ran’daki dışişlerine çağırdı. Avrupa, 2011'den bu yana Suriye'ye petrol sevki-

yatını yasaklarken, bu yaptırımları ihlâl gerekçesiyle daha önce bir tankere el 

koymamıştı. Olay aslında Suriye'ye yönelik yaptırımların bir sonucu olsa da, 

Avrupa Birliği ile İngiltere’nin İran’ı nükleer anlaşmada tutma çabalarının ol-

duğu bir döneme denk geldi. İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırma 

uyarısı yaparken AB’den de ABD yaptırımları sonrası petrol ticaretine yönelik 

mekanizma talep ediyor. Öte yandan İspanya olayın kendi karasularında ger-

çekleştiğini öne sürerek İngiltere’ye resmi bir şikayet iletmeyi değerlendirdi.  

5-Tem ABD, Tarım dışı istihdam, Haziran 
 ABD, İşsizlik oranı, Haziran 
 HMB, Nakit gerçekleşmeleri, Haziran 
8-Tem TB, Dış ticaret beklenti anketi, 3Ç19 
10-Tem TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Mayıs 
11-Tem TCMB, Ödemeler dengesi, Mayıs 
 ABD, TÜFE, Haziran 
12-Tem TÜİK, Sanayi Üretimi, Mayıs 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Mayıs 
 ABD, ÜFE, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,382             0.02% 10.00% 8.89%

BİST-30 125,016          0.21% 10.65% 9.33%

XUSIN 111,642          -0.54% 3.60% 6.45%

XBANK 143,941          0.65% 23.27% 22.26%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5943 -0.41% -1.97% 5.80%

Euro/TL 6.3206 -0.27% -1.45% 4.43%

Sepet Kur* 5.9572 -0.51% -1.41% 4.97%

Euro/Dolar 1.1284 0.06% 0.52% -1.61%

Dolar/JPY 107.79 -0.03% -0.58% -1.62%

DXY 96.7680 -0.01% -0.28% 0.61%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.03% 19.17%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.95% 16.15%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.81% 6.80%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.95% 1.95%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.03         5.227%

22 Nisan 2020 5.125% 100.10         4.984%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.50            6.906%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1415.19 -0.24% 6.02% 10.33%

Reuters/Jefferies CRB* 189.29 1.49% 4.90% 7.58%

Brent (Dolar/varil) 63.30 0.06% 0.08% 16.54%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.29 -0.13% 0.56% -22.21%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 28 Haziran haftasında:  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 29,4 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 11 milyon dolar azalış yönün-

de gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 28,6 milyar dolar, DİBS stoku ise 14,4 milyar dolar olarak 

gerçekleşti.                                

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 14,1 milyar TL artış kaydederken, Yabancı Para (YP) krediler 1,7 milyar dolar azalış 

kaydetti. 

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 523 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 1,6 milyar 

dolar seviyesinde düşüş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 215 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 68 milyon dolar artışla 22,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 

681 milyon dolar azalışla 73,5 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 613 milyon dolar azalışla 96,4 milyar dolara geriledi.          

Benzinin pompa fiyatına bu gece yarısından geçerli 11 kuruş indirim yapılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın 

(EPGİS) açıklamasına göre; "05 Temmuz tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 11 kurul/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" de-

nildi.  

Türkiye’den Çin’e ilk kiraz sevkiyatı gerçekleştirildi. Son üç yılda kiraz ithalatını üç kat artırarak 298 milyon dolardan 794 milyon dolara çı-

karan Çin, Türkiye’den kiraz satın almaya başladı. 25 tonluk ilk teslimat önceki gün Guangzhou ve Şangay’a gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Dün-

ya Gazetesi’ne konuşan Ruhsar Pekcan Çin’in sadece süt ürünleri, balık ürünleri deniz ürünleri ve kanatlı et ithalatının 18 milyar dolar olduğu-

nun bilgisini vererek “Burası çok ciddi bir pazar. Biz de ihracat pazarlarını çeşitlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu. Pekcan Irak pazarı sı-

kıntısına işaret ederek, “Bizim şu anda üreticilerimiz yumurtalarının %78’ini, tavuklarının da %57’sini Irak’a satıyor. Bu iki üründe Irak pazarı 

625 milyon doları geçen bir ihracat rakamına erişiyor. Bir tek pazara odaklanmışız. O pazarda sıkıntı olduğu anda sektör krize giriyor. Çeşitlen-

dirmeye gitmekten başka çaremiz yok. Bir günde yapamayız ama pergeli genişletmeliyiz” dedi.  

Çimento sektörü ihracatı ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre %46 yükselerek 444 milyon dolara ulaştı. En çok ihracat yapılan ülke-

ler arasında ABD, Gana ve İsrail önde geliyor. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açık-

lamada iç satışların 12 aydır küçüldüğünü belirtti. Konut ve inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara paralel olarak yılın ilk 4 ayında çimento üreti-

mi %33, iç satışlar %41 azalmış durumda. Halihazırda bir ton çimentonun Afrika'da 100 avrodan, Avrupa'da 80-90 avrodan aşağı bulunamaya-

cağını dile getiren Özdemir, "Global piyasada çimento fiyatları 65-120 avro arasında değişiyor. Türkiye'de şu anda 35-40 avrolara satılıyor." 

dedi. Özdemir, Türk çimentosunun ihraç edildiğinde ise alıcıya ton bazında 60-65 avroya mal olduğunun, bunun da dünya ortalamasının en 

düştüğüne denk geldiğini söyledi. 

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 177 ülkeye 1,2 milyar dolarlık halı ihraç edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı 

Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı ihracatının son 12 aylık döneminde 2 milyar 249 milyon dolardan 2 milyar 344 mil-

yon dolara çıktığını dile getirerek, "İhracatın %66,9'unu Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) olarak biz yapmışız. İller bazında bakıldı-

ğında, 1 milyar 176 milyon dolarlık ihracatın 782 milyon dolarını Gaziantep yapmış. İstanbul 281, Uşak 43 milyon dolar olarak devam etmekte-

dir." dedi. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 177 ülkeye halı satıldığını belirten Kaplan, ihracatta ilk sırada 282 milyon dolarla ABD'nin geldiğini kay-
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detti. Özellikle Amerikan pazarında aşırı rekabet yaşandığına değinen Kaplan, "Halı ihracatında mal satmada bir sıkıntımız yok. Siparişlerimiz 

hiç olmadığı kadar yoğun. Burada iki sıkıntımız var. Ana sorun firmalar arasındaki aşırı rekabet ve yılbaşından bu yana artan elektrik giderleri. 

Bu da bizim halı ve iplik sektörlerinde maliyetleri çok etkilemektedir, bizim rekabet şansımızı azaltmaktadır." şeklinde konuştu.  

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi Meclis’te kabul edildi. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını amaçlayan değişiklikler 

riskli binaların yıkılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasinin azaltılması ve yurtdışında yaşayan-

ların tapu işlemlerini bulundukları yerden yapabilmelerine imkan tanınması maddelerini içeriyor. Düzenlemeye göre kentsel dönüşüm süre-

cinde inşaatı bitiremeyen müteahhidin belirli koşullar altında sözleşmesinin feshedilmesinin yolu açılıyor. Teklifte boş arsalara otopark yapıl-

ması, metruk binaların ve riskli yapıların yıkılma süreci gibi konularda düzenlemelerin yapıldığı görülüyor.  

Alman otomotiv firması Volkswagen’in 1,3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türki-

ye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı. 2022 yılında faaliyete geçmesi ve 4-5 bin kişi-

lik istihdam yaratması beklenen fabrika yatırımı için söz konusu 3 kentin sanayicileri yatırım için yeterli kapasiteye sahip olduklarını ve işbirliği-

ne hazır olduklarını açıkladılar. Ayrıca, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nden (TAYSAD) Alman basın mensuplarının Türkiye’ye önemli 

bir ziyarette bulunduğunu açıkladı.  TAYSAD ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle Türkiye’ye gelen Alman basın heyeti, Bursa, Kocaeli ve 

İstanbul’da yer alan birçok otomotiv fabrikası ile Ford Otosan, Coşkunöz, Mako, Benteler, Takosan, Maysan Mando gibi tedarik firmalarını zi-

yaret ederek Türk otomotiv sektörünün geçmişten günümüze yakaladığı ivmeyi yakından takip etme imkânı elde etti. 

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomik hayata 

katılımlarının ve kalkınmadan yararlanma olanaklarının nüfuslarıyla doğru orantılı olmadığını belirtti ve kalkınmanın önündeki en büyük 

engel cinsiyet eşitsizliği olduğunu söyledi. Türkiye’nin Ulusal İstihdam Stratejisi’nin 2017-2019 dönemi için hazırlanan eylem planında, kadın-

ların işgücü piyasasına katılmalarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması çalışmalarının sürdürüleceğine dikkat çeken Öztınaz, ILO verile-

rine göre, Türkiye’de işgücüne katılım açısından cinsiyetler arasındaki 41 puanlık farkın %25 düzeyinde azaltılabilmesi durumunda, kişi başına 

düşen milli gelirin 2 bin 565 dolar artabileceğini ve dolayısıyla milli hasılanın da yaklaşık 170 milyar dolar yükselebileceğini kaydetti. Hali hazır-

da bu tablonun pozitife dönmesi adına kız çocuklarının eğitim fırsatlarından daha fazla yararlanabilmesi gibi hedeflere dönük yasal düzenle-

melerin yapıldığını hatırlatan Öztınaz, iş dünyasının ise eşit işe eşit ücret, kadın istihdamının artırılması, kadın çalışanların kapasite geliştirme 

ve liderlik konularında desteklenmesi ve teşvik edilmesi gibi çalışmalara yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.  

Dünyada çalışanlar arasında en yüksek ücret alan %10’luk kesim tüm ücretlerin yarısını kazanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 

Küresel İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı raporu yayınlandı. Rapora göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan %10’luk kesim, bütün ülkelerde 

tüm çalışanlara ödenen ücretlerin %48,9’unu alırken, bir sonraki en iyi %10’luk kesimde bu ücretlerin %20,1’ini alıyor. En düşük ücret düzeyin-

de çalışan %50’lik kesim ise ücretlerin sadece %6,4’ünü evine götürüyor. ILO İstatistik Bölümü Ekonomisti Roger Gomis, konuya ilişkin değer-

lendirmesinde, küresel iş gücünün çoğunluğunun “çarpıcı derecede” düşük ücretlere tahammül etmek zorunda kaldığını belirterek, 

"Birçoğunun bir işe sahip olması, yaşayabilecek kadar yeterli ücret aldığı anlamına gelmiyor. Dünyada en düşük ücret düzeyinde çalışanların 

ortalama aylık maaşı sadece 198 dolar ve en fakir %10, en zengin %10'nun bir yıllık gelirini kazanması için üç yüzyıldan fazla çalışması gereki-

yor.” ifadesini kullandı.  

Tarıma uygun topraklar taşınarak korunacak. Bakan Bekir Pakdemirli, katıldığı İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda 

Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması programında küresel ısınma, yanlış kullanma, çölleşme, erozyon gibi sebeplerle tarıma 

elverişli arazilerin tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, bakanlığı döneminde yapılan çalışmalarla kaybedilen tarım arazilerinin miktarında 

ciddi azalma olduğunu ifade etti. Yaptıkları çalışmalarla 1970'li yıllarda yılda 500 milyon ton olan toprak kaybının 154 milyon tona düştüğünü 
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vurgulayan Pakdemirli, "2023 hedefimiz, bunu 130 milyon tona düşürmektir. Ayrıca arazi kullanım planlamasıyla halen atıl durumda bulunan 

2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması için çalışmalarımızı başlattık. Bu alanın tarıma kazandırılmasıyla beraber ekonomimize katkısı 

yıllık 13 milyar lira olacaktır.” şeklinde konuştu. Pakdemirli, tarımda su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için modern sulama sistemlerinin 

desteklenmesi kapsamında %50 hibe verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti: “2019 yılında 300 milyon lira hibe ödemesi yapacağız. 2 mil-

yon hektar alanı sulamaya açmak da önümüzde büyük bir ev ödevi. 8 milyon 625 bin hektar arazide, toprağın detaylı etüt ve laboratuvar çalış-

maları tamamlanarak, toprak özellikleri belirlendi. Belirlenen bu toprak özelliklerini kullanarak, 6 milyon hektar alanın üzerinde arazi toplulaş-

tırma çalışması yapıldı."  

Nükleer güç santrallerinden üretilen elektrik artıyor. Dünya Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Fukuşima nükleer kazası ardından düşen 

nükleer santrallerden elektrik üretiminin 2018’de artarak kaza öncesi değere ulaştığını kaydetti. Kömürün de artış seyrinde olduğunu ve hâla 

dünya elektriğinin %40’ının kömürden üretildiğine dikkat çeken Birol, “Asya'daki Çin dışı ülkelerde de hızlı bir büyüme var. Gelişmiş ülkelerde 

kömür tüketiminde aşağı doğru gidiş var. 2017 ve 2018 yolunda Çin'in kömür tüketimi arttı ve dolayısıyla dünyanın tüketimi arttı” ifadesini 

kullandı. Günümüzde enerji sektöründe üç büyük devrim yaşandığını ifade eden Birol, "Öncelikle enerji tüketenlerin rolü değişiyor. Asya ülke-

leri enerji üretim ve tüketiminin merkezi haline geliyor. İkinci devrime baktığımızda ABD’nin kaya gazı, petrol ve doğal gaz üreticisi ve ihracat-

çısı konumuna geldiğini görüyoruz. Üçüncü devrimse yenilenebilir enerji konusunda yaşanıyor.” dedi.   

Atlantik okyanusunun altında dünyanın en büyük tatlı su havzası bulundu. Ölçümlere göre bahsedilen yeraltı havzası 1,1 milyar olimpik 

havuz hacminde. New Jersey'den Massachusetts eyaletine kadar olan boylamdaki okyanus tabanının altında yer alan iki bin 800 kübik kilo-

metrelik havza dünyada bilinen en büyük tatlı su havzası unvanını almış oldu. İnceleme sonucu ortaya çıkarılan bu dev havzanın buzul çağı 

sırasında oluştuğu ve okyanus altında hapsolduğu belirtiliyor. Okyanus tabanının 200 metre kadar altında olduğu anlaşılan bu havzanın kıyı-

dan 120 km açığa kadar uzandığı hesaplandı. 

Türkiye’nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) İzmir’e demirleyecek. Etki Liman İşletme-

leri bünyesinde yer alan ve Aralık 2016’da Türkiye’nin ilk FSRU yatırımı olarak devreye alınan terminal, daha yüksek kapasiteli yeni FSRU ile 

yer değiştirecek. İlk FSRU sistemi; 139 bin metreküp depolama kapasitesi ve günlük 14 milyon metreküp gaz verebilirken, yeni FSRU’nun 170 

bin metreküp depolama kapasitesi ve günlük 28 milyon metreküp gaz sağlayabiliyor. Yeni FSRU’nun 5 Temmuz'da limana yanaşmasının ardın-

dan gerekli testler ve ulusal doğal gaz sistemine bağlantı süreci tamamlanacak. 

Biyokütleye Çin’den 3 milyar dolar. Çin Konutlandırma ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Çin, 2025 yılı 

itibarıyla tüm kentlerde çöp ayrıştırma ve işleme tesisi kurmayı hedeflerken, bahsi geçen tesisler için 3 milyar dolar yatırım yapacak. Ülkede 

mevcut durumda 46 şehirde pilot evsel çöp işleme tesisi inşaatı devam etmekte.  

 

 



Gündem | 5 Temmuz 2019 
5 

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


