
TBMM'nin 24 Haziran seçimleriyle belirlenen yeni yasama dönemi için milletvekilleri 

Cumartesi günü yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreni için Cumartesi günü 

toplanan genel kurulda CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniy-

le, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ikinci en yaşlı üye sıfatıyla birleşimi yö-

netti. Yeni dönemde TBMM'deki sandalye sayısı 550'den 600'e çıkarılırken, kesin seçim 

sonuçlarına göre AKP'nin 294, CHP'nin 144, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 43 mil-

letvekili bulunuyor. Ancak Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel 

Başkanı Mustafa Destici, meclisteki yemin töreni öncesi AKP'den istifa ederek TBMM'de 

BBP'nin tek milletvekili oldu. Ayrıca Millet İttifakı kapsamında CHP listelerinden aday 

gösterilerek milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam da istifa ederek 

Saadet Partisi'ne (SP) geçti. Millet İttifakı listelerinden aday gösterilen Demokrat Parti 

(DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise İyi Parti milletvekili olarak yemin etti. Böylelikle 

TBMM'de temsil edilen parti sayısı 7 oldu. Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Meclis 

çalışmalarında yıllardır uygulanan "çoğunluk" sayılarının değişmesine de neden oldu. Bu 

çerçevede TBMM'nin çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184'ten 200'e, 

karar yeter sayısı 139'dan 151'e, 276 olan üye tam sayısı salt çoğunluğu 301'e, anayasa 

değişikliği için gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 367 

oy 400'e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360'a çıktı. AKP'nin Cumhur İttifa-

kı'ndaki MHP'nin de desteğiyle meclis başkanlığı için aday gösterdiği isim ise son başba-

kan olan Binali Yıldırım oldu. Meclis başkanlığı için diğer partilerin de 11 Temmuz gece 

yarısına kadar yapacağı müracaatların ardından seçimin 12 Temmuz Perşembe günü 

yapılması planlanıyor. TBMM'nin başkanlık seçiminin ardından Ekim'e kadar tatile gire-

bileceği belirtiliyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, saat 16:30’da TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek ve saat 18:00’da Cum-

hurbaşkanlığı göreve başlama törenine katılacak. Bu akşam saat 21:00'de açıklanması 

beklenen kabineye ilişkin olarak Tayyip Erdoğan, hafta sonunda TBMM'den de isimler 

olabileceğini belirtirken, yeni dönemde terörle mücadele ve ekonominin öncelikli konu-

lar arasında ilk sırada yer alacağını belirtti. Cuma günü partisinin il başkanları toplantı-

sında kabinede partili olmayan bakanların yer alacağını belirten Erdoğan, Cumartesi gü-

nü meclisteki AKP grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda ise yeni 

kabineye ilişkin "Meclisten de isimler olabilir, neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Cum-

hurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabinede yer alacak isimler vekil olmayacak. Kabine-

ye vekil olarak TBMM'ye girmiş isimlerin alınması halinde istifaları gerekecek. Erdoğan 

ilk kabine toplantısının Cuma günü yapılacağını belirtti.  

9-Tem 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi 
 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi 
 11 ay vadeli Hazine bonosu ihalesi 

 Almanya, Dış ticaret dengesi, Mayıs 
10-Tem 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Hazine tahvil ihaleleri 
 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi 
 Almanya, ZEW ekonomik güven endeksi, Temmuz 

11-Tem Hazine itfası: 17,74 milyar TL 
 TCMB, Ödemeler Dengesi, Mayıs  
 (Piyasa beklentisi: 5,5 milyar dolar, TSKB: 6 milyar dolar)  
 ABD, ÜFE, Haziran 
12–Tem ABD, TÜFE, Haziran 

 Euro Group Toplantısı ve Euro Bölg. Sanayi Üretimi, Mayıs  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.38            6.687%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,734             -0.37% 0.11% -14.39%

BİST-30 121,422          -0.25% -0.01% -14.56%

XUSIN 121,068          -0.80% -1.45% -6.45%

XBANK 134,903          -0.30% -1.72% -21.28%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.5712 -0.46% 2.34% 20.54%

Euro/TL 5.3683 -0.13% 1.59% 18.04%

Sepet Kur* 4.9702 -0.25% 1.89% 19.23%

Euro/Dolar 1.1745 0.48% -0.92% -2.09%

Dolar/JPY 110.44 -0.14% 0.84% -1.97%

DXY 94.0360 -0.17% 0.52% 1.90%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1254.20 -0.25% -3.37% -3.70%

Reuters/Jefferies CRB* 201.12 0.95% -0.57% 3.08%

Brent (Dolar/varil) 77.11 -0.36% 0.85% 15.31%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.86 -0.28% 2.04% -3.49%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.87% 20.00%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.43% 17.74%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.84% 2.83%
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"Bu dönemde, cari açık, enflasyon, faiz başta olmak üzere, ekonomideki yapısal sorunlarımızı çözerek, çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız" diyen 

Erdoğan, "Üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak için gereken her tedbiri alacak, her uygulamayı devreye sokacağız" dedi. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayına ilişkin olarak Hazine nakit dengesi 26,75 milyar TL açık, faiz dışı denge ise 

25,96 milyar TL açık verdi. Nakit dengesi Ocak-Haziran'da 38.29 milyar TL açıkla kapanırken, faiz dışı dengede Ocak-Haziran'da 9,58 milyar TL açık 

söz konusu oldu. 

Hazine bu hafta 2 ve 10 yıllık gösterge tahviller dahil altı ihale ile borçlanacak. Pazartesi günü 12 Haziran 2019 itfalı 11 ay vadeli kuponsuz bo-

no, 14 Haziran 2023 itfalı 5 yıl vadeli, altı ayda bir %8,1 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden; 28 Haziran 2028 itfalı 6 ayda bir %1,65 reel 

kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ise ilk kez ihraç edilecek. Salı günü ise iki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir %6,5 kupon 

ödemeli sabit kuponlu tahvil ve 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir %6,2 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden; 2 Temmuz 

2025 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili ise ilk kez ihraç edilecek. Hazine 19,4 milyar TL'si piyasadan olmak üzere 

toplamda 20,9 milyar TL borçlanma hedefliyor. Temmuz ayı'nda toplam 17,5 milyar TL'lik iç borç geri ödemesi bulunduğu düşünülürse borç çevir-

me oranının toplamda %120, piyasadan borçlanmada ise %135 ile yüksek seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise TCMB Mayıs ayı Ödemeler 

Dengesi verilerini açıklayacak. Cari açığın 5,5 milyar dolar olması öngörülmektedir. 

TCMB Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Abdullah Yavaş yeniden atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin 8 Temmuz tarihli sayı-

sında yayınlandı. 

Başbakan Theresa May zor durumda. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini yöneten sekreter David Davis ve bakan Steven Baker gö-

revlerinden istifa etti. Brexit sürecinde izlenen taktik ve siyasetin İngiltere’nin ortak pazar ve gümrük birliğinden ayrılma ihtimalini giderek 

azalttığını belirten Davis, izlenen siyasetin ülkeyi en iyi ihtimalle zayıf bir durumda bırakacağını kaydetti. Davis’in istifası, kabinede Brexit konusun-

da eleştiri altında olan Başbakan Theresa May’i daha da zor bir durumda bırakmış oldu. May, Cuma günü bakanlar kurulunda alınan kararla Brexit 

sonrasında Avrupa ile serbest ticaret bölgelerinin oluşturulmasını içeren bir plan üzerinde anlaşmanın sağlandığı açıklanmıştı. Davis’in yardımcıları 

da görevlerinden istifa ederken muhalefetten May hükümetine eleştiriler geldi. İşçi Partisi, May’in artık hiç bir otoritesinin kalmadığını söylerken, 

yaşananları kaos olarak tanımladı. Öte yandan Cuma günü ABD'de açıklanan Haziran ayı tarım dışı istihdam rakamlarının sağlıklı ilerleyen bir istih-

dam piyasasına işaret etmiş olması ile piyasada risk iştahında bir canlanma söz konusu oldu. Hafta içinde Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de 

ise TÜFE verileri takip edilecek. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD)’nin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı döne-

mine göre %4,3 artarak 15,9 milyon tona yükseldi. İhracat Ocak-Mayıs döneminde miktar açısından geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 gerile-

yerek 8 milyon 138 bin tona düştü. Değer olarak ise %20,2 artışla 6 milyar 792 milyon dolara ulaştı. Sektörün ithalatı Ocak-Mayıs döneminde mik-

tar bazında geçen yılın aynı dönemine göre %18 artış kaydetti ve 7,5 milyon tona çıktı. Değer açısından ithalat da %35 artış göstererek 6 milyar 

243 milyon doları buldu. 

ABD’nin Çin’den ithal ettiği 800’den fazla ürüne %25 ek gümrük vergisi getirme uygulamasını 6 Temmuz itibarıyla uygulamaya koyma kararı 

üzerine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin Çin'den ithalat ettiği 34 milyar dolar değerindeki söz konusu ürünlerden 

Türkiye’nin 2017'de ABD'ye 1,9 milyar dolar tutarında sattığını belirtti. Gülle, “ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusu, hem TİM olarak 

bizim, hem de hükümetimizin üzerinde titizlikle çalıştığı bir konu. Ancak ABD'nin bu kararının artçı şokları olacağı da muhakkak. Çin'in bu adıma 

karşı getireceği ek vergiler, ABD'nin bu vergilere yeniden cevap vermesi gibi bir süreç yaşanması durumunda bundan sadece ABD ve Çin değil, 

dolaylı olarak bütün dünya ülkeleri etkilenecek” şeklinde konuştu. Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını 

belirten Gülle, 2015 ve 2016'da 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticaretinin 2017'de tekrar toparlanarak 17,4 trilyon dolara ulaştığını da 

hatırlattı. 
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konutlarda ve kredi faizlerinde indirim kampanyası-

nın devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır" ifadesini kullandı. Palandöken, 

yazılı açıklamasında, konut satışlarının artmasının ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, geçen aylarda bankaların faiz indirimleri ve konut 

sahiplerinin fiyatları aşağı çekmesinin olumlu sonuçlar getirdiğini hatırlattı. Bankaların 10 Mayıs itibariyle yapmış olduğu indirimden birçok vatan-

daşın yararlanamadığına değinen Palandöken, faizlerdeki indirim kampanyasının 3 ay daha uzatılmasının 2 milyona yakın konut stokunun bitiril-

mesine yardımcı olacağına işaret etti.  

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu'nu güncelledi. Rapora göre, geçen yıl 

direkt transit yolcular dâhil 193 milyon 576 bin 844 olan havayolu yolcu sayısının, bu yıl %13 artışla 218 milyon 976 bin 476'ya yükselmesi ön-

görülüyor. Gelecek yıl 233 milyon 659 bin 119 olması beklenen yolcu sayısının, 2020'de geçen yıla göre %27,5 artarak 246 milyon 794 bin 

586'ya çıkacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl transit üst geçişler dâhil 1 milyon 914 bin 17 olan uçak trafiğinin bu yıl 2 milyon 52 bin 672'ye yükselme-

si öngörülüyor. Gelecek yıl 2 milyon 160 bin 993'e çıkması beklenen uçak trafiğinin, 2020'de 2 milyon 248 bin 844'e ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında 54 bin yapı için yapı kayıt belgesi verildiğini bildirdi. Özhase-

ki, yaptığı açıklamada, İmar Barışı düzenlemesiyle yapılardaki imar ve iskân sıkıntısının çözülerek bu yapıların tamamının kayıt altına alınmasının 

amaçlandığını hatırlattı. Başvuruların 8 Haziran'dan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Özhaseki, "İmar Barışı başvurula-

rında bir ayı geride bıraktık. Bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2 milyonu aştı.” dedi. 

Türkiye’de yılın ilk yarısında satılan elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %197 oranında arttı. Otomotiv Distribütörleri 

Derneği (ODD) tarafından açıklanan Haziran dönemine ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Raporu’na göre, Türkiye’de Ocak-Haziran döne-

minde 98 adet elektrikli ve 2 bin 113 adet de hibrit otomobil satıldı. Satış oranlarının değişimine bakıldığında, elektrikli otomobil satışlarının geçen 

yılın ilk 6 aylık dönemine göre %197, hibrit otomobil satışları da %63,1 oranında artış gösterdi. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları geçen yıla göre 

artış gösterse de toplam pazar içindeki payları hala %0,84 civarında. 

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz 

terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 2 milyar 999 milyon 528 bin 260 varile ulaştı. Resmi açılışı 13 Temmuz 2006 tarihin-

de yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı’nın son durağı Haydar Aliyev Deniz Terminali’nden bugüne kadar 3 bin 920 tankerle dünya pazarına sevkiyat 

yapıldı. Yaklaşık 4 milyar dolara mal olan, bin 76 kilometresi Türkiye'de olmak üzere bin 776 kilometre uzunluğundaki hattın, günlük 1 milyon varil 

ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor. 

Çek enerji şirketi Gazelle Energy, iki sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazetede yayımlandı.  

İran borçların birikmesi sebebiyle Irak'a elektrik akışını kesti. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris’in yaptığı açıklamada biriken 

borçlar sebebiyle İran'ın Perşembe günü itibarıyla Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurduğunu ve Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik 

kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etti. Elektrik akışının tekrar sağlanması için İran ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Muderris, 

elektrik üretimlerinin tüketimi karşılamadığına dikkati çekti. 

Kanal İstanbul projesinin planında değişikliğe gidildi. Sabah gazetesinin haberine göre plandan yapılan değişiklikle Kanal’ın genişliği 400 metre-

den 275 metreye düşürüldü. Böylece proje maliyetinin 30 milyar lira kadar azalması bekleniyor. Kanalın genişliğinin düşürülmesi ile hafriyatın 

azalması ve üzerindeki köprülerin kısalması sayesinde maliyetlerde bir düşüş öngörülüyor. Bununla birlikte Kanal Proje’sindeki köprü sayısı da 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebiyle altıdan yediye çıkartıldı.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk kentsel dönüşüm uygulamalarına ait 5 yıllık performansa ilişkin bilgileri paylaştı. Öztürk 

53 ilde 229 riskli alanda yaptıkları çalışmalarda riskli alanlarda 656 bin bağımsız birimin tespit edildiğini, bunların 501 binin yıkım işleminin tamam-

landığını ifade etti. Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada bu birimlerin dışında 579 bin adet konut ve iş yerinin de riskli yapı statüsünde olduğunu ve 

yenilediklerini vurguladı. Öztürk yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu kentsel dönüşüm çalışmaları dahilinde toplam 1 

milyon 235 bin adet bağımsız birimde ikamet eden yaklaşık 4 milyonu aşkın vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faali-

yetlerini başlattık. Kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma giderleri 

dahil bugüne kadar 6 milyar 689 milyon lira bedel, Bakanlığımız tarafından ilgili Belediye Başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlarımıza 

aktarıldı." Öztürk, önümüzdeki 15 yıllık dönemde her yıl 500 bin konutun yenilenmesi hedefinin altını çizdi.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verildi. Farklı 

piyasalardaki 10 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı. Resmi Gazetede yayımlanan listeye göre, 

elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 7 şirkete üretim, 1 şirkete tedarik ve 1 şirkete de organize sanayi bölgesi dağıtım lisansı verildi. Aynı piya-

sada 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin de üretim lisansına yeniden yürürlük kazandırıldı. Doğalgaz piyasasında, aralarında Boru Hatları 

ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) de bulunduğu 2 şirkete doğalgaz ithalat lisansı verildi.  Petrol piyasasında ise 1 şirkete dağıtıcı, 1 şirkete ihrakiye 

teslimi ve 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 4 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ihrakiye teslimi ve 3 şirketin dağıtıcı lisansı sona 

erdirildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı. 

Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası’ndan hafta sonunda KAP’a yapılan açıklamalara göre Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Türk Telekom ana 

hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye OTAŞ kredi sözleşmeleri çerçevesinde sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için tüm 

kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldı.  Açıklamalarda, "Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç 

edilmiş sermayesinin %55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen payların kredi verenlerin doğrudan veya 

dolaylı ortak olacakları, kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır" denildi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

 


