
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine resmen başlaması-

nın ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesini kamuoyuna açıkla-

dı. Erdoğan yeni kabinede bir cumhurbaşkanı yardımcısı ile 16 bakan bulunacağını ve 

parlamentodan 4 ismin yeni kabinede yer alacağını belirtti. Erdoğan tarafından açılanan 

yeni kabinedeki isimler şöyle: 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan 

Erdoğan, yeni kabinenin açıklanmasının ardından yeni modelde kurulacak olan kurulla-

rın ve ofislerin atamalarını da en kısa sürede yapacaklarını belirtti. 

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla düzenlenen 703 nolu Ka-

nun Hükmünde Kararname (KHK) dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayım-

landı. Düzenlemelerle bazı bakanlıkların kapatılması ve bazılarının birleştirilmesini, 

bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadrolarının iptal 

edilmesi öngörüldü. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Basın-Yayın Enformasyon 

Genel Müdürlüğü gibi bazı kurumlar lağvedildi. TÜBİTAK başkan yardımcıları ve Bilim 

Kurulu üyelerinin görevleri sona erdi. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın personeli KHK ile birlik-

te Avrupa Birliği Başkanlığı'na devredildi. 

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 BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 
 Almanya, TÜFE, Haziran 
 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% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,253             0.53% 3.52% -13.94%

BİST-30 122,138          0.59% 3.81% -14.06%

XUSIN 121,336          0.22% 1.91% -6.24%

XBANK 135,867          0.71% 2.23% -20.72%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7328 3.62% 2.11% 24.91%

Euro/TL 5.5689 3.74% 2.02% 22.45%

Sepet Kur* 5.1385 3.83% 2.11% 23.80%

Euro/Dolar 1.1749 0.03% -0.18% -2.06%

Dolar/JPY 110.84 0.35% 0.84% -1.62%

DXY 94.0780 0.10% 0.54% 2.22%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1257.37 0.25% -3.26% -3.46%

Reuters/Jefferies CRB* 203.02 0.11% -0.74% 3.19%

Brent (Dolar/varil) 78.07 1.24% 2.11% 16.75%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.83 -0.04% -0.34% -4.27%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.77% 19.94%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.07% 17.53%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.82%
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İlgili KHK ile dikkat çeken düzenlemelerin başında ise TCMB Kanunu'ndaki değişiklik gelmektedir. KHK ile "(TCMB) Başkanı Bakanlar Kurulu 

kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir" fıkrası yürürlükten kaldırıldı. KHK ile TCMB başkan yardımcıları için 

aranan "meslekleriyle ilgili en az 10 yıl çalışma ve başkanın önerisi ile müşterek kararla 5 yıl süreyle atanma" ibaresi de kaldırılmış oldu. KHK önce-

si 4,5150 civarında işlem gören dolar/TL 4,61'in üzerini test ettikten sonra gün sonuna doğru, TCMB Başkanı ile ilgili düzenlemelerin yeni bir KHK 

ile yapılacağını açıklaması ardından, 4,55 seviyesinde işlem gördü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre TCMB Başkanı, yardımcıları 4 yıllığına Cumhurbaşkanı 

tarafından seçilecek ve aynı kararnameye göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri cumhurbaşkanı onayıyla atanacaklar. Böylece TCMB 

Başkanı ve Başkan yardımcılarının atamalarına ilişkin yetkiler cumhurbaşkanına verildi. Yeni kararnameyle TCMB Başkan, Başkan yardımcıları ve 

para politikası üyelerinin görev süreleri 5 yıldan 4 yıla indirilmiş oldu. İlgili kararname ile görev süreleri dört yıl olarak belirlenen TCMB Başkanı ve 

yardımcısı, PPK üyelerinin yanı sıra rektörler, TÜİK başkanı, ÖSYM başkanı, TRT Genel Müdürü, RTÜK hariç düzenleyici denetleyici kurum başkan 

ve üyeleri, TMSF başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu üst yöneticiler "görev süreleri sonra ermeden Cumhurbaşkanınca görevden alına-

bilir" hükmünden istisna tutuldu. Aynı listede yer alan üst yöneticilerin istisna tutulduğu diğer hükümler ise görev sürelerini, atandıkları tarihte 

görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresi ile sınırlayan hüküm oldu.  

Hazine dün 12 Haziran 2019 itfalı kuponsuz bonoyu, 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu 5 yıllık tahvili yeniden; 28 Haziran 2028 itfalı 10 yıl 

vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili ise ilk defa ihraç etti. Kuponsuz tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 2,1 milyar TL, kamuya 800 mil-

yon TL; sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 3,1 milyar TL, kamuya 180 milyon TL; TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvil-

de PY'lere ROT satışı 2,6 milyar TL, kamuya 180 milyon TL oldu. Böylece, Hazine, Temmuz ayı borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştireceği 

üç ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 7,8 milyar TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1,2 milyar TL'si kamudan olmak üzere 8,9 mil-

yar TL borçlanma gerçekleştirdi. Dün tamamlanan üç ihalede ise kuponsuz tahvilde bileşik faiz %18,99, sabit kuponlu beş yıllık tahvilde ortalama 

bileşik faiz %18,08, TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde ortalama reel faiz %3,20 oldu. Kuponsuz tahvilde net satış 642 milyon TL, nominal teklif 1,4 

milyar TL olurken sabit kuponlu 5 yıllık tahvilde net satış 1,6 milyar TL, nominal teklif 4,0 milyar TL oldu. TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde net 

satış 1,3 milyar TL olurken nominal teklif 2,3 milyar TL geldi. Hazine, Temmuz ayında toplam 17,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 19,4 milyar 

TL'si piyasadan toplam 20,9 milyar TL'lik iç borçlanma öngörmekte. Dünkü üç ihalenin ardından bugün de üç ihale ile Temmuz ayı programı ta-

mamlanacak. Bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihracının yanı sıra 7 yıl vadeli değişken faili tahvilin ilk ihracı da gerçekleşecek. Hazi-

ne'nin bugün stratejisi dahilinde aylık takvimini tamamlamak için 5 milyar TL'lik bir borçlanmaya ihtiyaç duymaktadır.  

İngiltere’de May kabinesi sallanıyor. İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün görevinden istifa etti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa 

May, Brexit sonrası AB ile yine yakın ticari ilişki sürdürme politikasına karşı çıkarak istifa eden Brexit Bakanı David Davis'in yerine dün Dominic 

Raab'ı atadı. Raab, daha önce konut bakanıydı. Avrupa Komisyonu, Brexit Bakanı David Davis'in dün istifa etmesi sonrasında İngiliz hükümetiyle 

müzakereye devam edeceğini söyledi, ancak Davis'in istifasıyla ilgili doğrudan bir açıklamada bulunmadı.  

Çin'in, ABD'den ithal edilen soya fasulyesine getirdiği %25 gümrük vergisini, ithalat kamu rezervleri için yapılmışsa, devlet eliyle karşılayacağı 

bildiriliyor. Bloomberg'in adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, devlet rezervleri için alım yapacak taraflar, önce vergi 

farkını ödeyecekler ve daha sonra devletten bu harcamanın iadesini alacaklar. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyon patikasına yönelik güvenlerinin arttığını söyledi. Euro bölgesi büyüme görünü-

müne ilişkin risklerin büyük ölçüde dengelenmiş durumda olduğunu belirten Draghi, görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ağırlıklı olarak artan 

korumacılık tehdidiyle ilişkili olduğunu ifade etti. Draghi, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi komitesinde yaptığı açıklamada, aldıkları önlemlerin 

enflasyonu yeniden hedefe ulaştırmada belirleyici bir rol oynadığını söyledi. 
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Çalışma, Sosyal 

Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il 

özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek. 

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2018'in ilk yarısında makine sektörünün toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine 

göre %20 artarak 8,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Almanya, ABD ve İngiltere'ye olan ihracatın ortalama %20 büyüdüğünü belirten Kara-

velioğlu, Rusya ve Romanya'ya yapılan ihracatta ise %51'lik artış sağlandığını belirtti. Makinede üretim ve fiyatların diğer bütün mallardan fazla 

arttığını ve yatırımların yavaşladığı bir dönemde dünya makine ticaretinin %10 büyüdüğünü aktaran Karavelioğlu, yılsonu ihracat hedefinin 18 

milyar dolar olduğunu ifade etti. Karavelioğlu, 2023 yılına kadar makine ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payının, ileri ülkelerde 

olduğu gibi %15-20 bandına getirmeyi hedeflediklerini de söyledi. 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine 

İlişkin Kararı, Resmi Gazete‘de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen 

yurt dışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan grup olarak bölge tanıtımı yapacak katılımcıların yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonu-

na ilişkin toplam giderlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50'si ödenecek. Bu miktarın üst limiti her fuar için 20 bin dolardan 50 

bin dolara çıkarılırken, bireysel katılımcılar için 10 bin dolar olarak kaldı. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek tutarının bireysel faaliyetler için 

40 bin dolar olan üst sınırı değişmezken, grup faaliyetleri için anılan tutar 150 bin dolardan 250 bin dolara çıkarıldı. Önceki düzenlemede destek-

lerden bir önceki mali yıl içinde 1 milyon dolar ve muadili dövizi yurt dışından sağlayan kuruluşlar yararlandırılırken, söz konusu döviz girdisi tutarı 

750 bin dolara düşürüldü. 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), EÜAŞ bünyesinde birleştirildi. EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mev-

cut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı 

Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. EÜAŞ, mülga TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleş-

meler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve 

kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürütecek, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilecek. EÜAŞ 

elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları 

imzalayabilecek. 

Elektrik üretim tesisi yatırımcıları inşaat çalışmalarının başlayabilmesi için önlisans süresi içerisinde artık ön proje onayı değil, proje veya kat’i 

proje onayını almakla yükümlü olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, 31 Aralık 2018 tarihine kadar proje ya da kat’i proje 

onayı yerine ön proje onayı da sunulabilecek. Elektrik piyasasında önlisans veya lisans almak için başvuru yapacak tüzel kişilerin anonim şirket 

olarak kurulması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması şartı artık 

tek başına yeterli olmayacak. Önlisansa veya lisansa konu proje kapsamında olan veya bu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde 

edilmeyen gayrimenkulleri lisans veya önlisans sahipleri kullanamayacak. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleşerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) oldu. Yayınlanan 

Kanun Hükmünde Kararname ve 3212 sayılı maden kanununa eklenen maddeler çerçevesinde MAPEG’e ait bütün mal ve varlıkları devlet malı 

hükmünde olacak, haczedilemeyecek. Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilin-

de ve KHK'nin yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak. 
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Tesla bataryaları farklı araçlara da enerji verebilecek. Elon Musk Tesla’nın geçmişte kullandığı V2G teknolojisini yeniden gözden geçireceklerini 

açıkladı. Tesla’nın 2008 yılında tanıttığı birinci nesil Roadster modeli, bu araçtan yaklaşık 10 yıl sonra satışa sunulan Model 3’te bile olmayan bir 

özelliğe sahip: V2G (Vehicle-To-Grid) teknolojisi. Bu teknoloji ile araç sahipleri, aracın batarya paketini sadece elektrikli motoru çalıştırmak için 

kullanmıyor aynı zamanda batarya paketinden güç çıkısı sağlayarak farklı araçlara enerji tedarik edebiliyor. Şirket CEO’su Elon Musk’a Twitter 

üzerinden V2G teknolojisiyle ilgili sorulan soru üzerine Musk bu teknolojiyi çok erken dönemlerde kullandıklarını hatırlattı ve bu teknolojiyi yeni-

den değerlendirebileceklerini söyledi. 

Nissan Japonya'daki 5 fabrikada araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun 

olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Usulsüzlüğün toplam bin 171 aracı etkilediği, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapı-

lacağı ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.  

Yıldırım Holding'e ait Yılport Holding’in, İtalya’nın Taranto Limanı’ndaki çok amaçlı terminalin işletmesi için 5 Temmuz'da İyonya Denizi Liman 

Müdürlüğü’ne teklif verdiği belirtildi. Dünyanın 13’üncü büyük liman işletmecisi olan Yılport Holding, Taranto Limanı’nda iş hacminin artırılması-

nı, ekonomik ve operasyonel yatırımlarla limanın geliştirilmesini ve istihdamın artırılmasını hedefliyor. Yılport, hali hazırda Türkiye dışında Norveç, 

İsveç, Portekiz, İspanya, Peru, Malta'da toplam 19 liman yönetiyor. 

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın, plastiklerin çevreye verdiği zararı önlemeye yönelik olarak 2020 yılına kadar şubelerinde plas-

tik pipet kullanımına son vereceği bildirildi. Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl 

sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtiliyor. 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin 

kullanımının azaltılması hedefleniyor. 

Netflix 2018 yılı için orijinal içeriğe ayıracağı yatırım miktarını 8 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkardı. Bu rakam şirketin HBO ve CBS gibi 

rakiplerinin iki katı. Netflix’in dünya genelindeki abone sayısının 180 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.  

Samsung yıllık 120 milyonluk üretim kapasitesine sahip dünyanın en büyük cep telefonu fabrikasını Hindistan’da açmaya hazırlanıyor. Çin’in 

ardından dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Hindistan, geçtiğimiz yıl 62 milyar dolar yabancı yatırım çekmişti.  

İnsansız robotik otopark sistemlerine yönelik faaliyet gösteren ve hem yurtiçi hem de yurtdışında akıllı otoparklar kuran Sanpark Çelik Otopark 

Sistemleri A.Ş., HGS uyumlu otoparklar üzerinde çalışıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Şener, Sanpark'ın Balıkesir, İstanbul ve İz-

mit'e kurulan tam otomasyon insansız otopark sistemlerini, geliştirdikleri yazılımlarla HGS uyumlu versiyonunu yapacaklarını ifade ediyor. Ödeme-

nin tanımlı kredi kartı veya İstanbul Kart ile yapıldığı bu sistemi geliştirmeye yönelik projeler ürettikleri ifade ediliyor. 

Horizon 2020 Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın ortağı olduğu 4,1 milyon euro 

bütçeli “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti-Living-Lab Research Concept in Rural Areas (LIVERUR)" isimli projenin açılış 

toplantısı İspanya'nın Murcia kentinde gerçekleştirildi. Toplam bütçenin yaklaşık 950 bin TL'si Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 Bölge-

si'nde gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılacak. Projenin uygulanacağı 13 bölgeden biri olan Manisa'da yaş ve kuru meyve-sebze konusunda 

araştırma yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda farklı alanlarda kullanılan Living-Lab konseptinin kırsal alanlarda uygulanması, proje uygulama alan-

larının canlı laboratuvarlar olarak ele alınması, bölgenin sosyo-ekonomik ve rekabetçilik analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 
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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.  

 


