
Dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin FED'in bu ay 

sert faiz indirimine gideceği beklentilerini sınırlamasının ardından başlıca 

para birimleri karşısında bir miktar değer kazandıktan sonra bu sabah yatay 

seyrediyor. ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketi-

ci fiyatları Haziran ayında %0,3 ile yaklaşık bir buçuk yılın en büyük artışını 

kaydetti. FED Başkanı Jerome Powell'ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini 

canlandıran açıklamaları sonrası dolar/TL dün 5,70 seviyesinin altında hareke-

tini sürdürdü. Bu sabah da 5,65 - 5,66 aralığında işlem görüyor. Meksika Kör-

fezi'ndeki ABD'li petrol üreticilerinin tropik fırtına nedeniyle üretimlerinin ya-

rıdan fazlasını durdurması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmaya devam et-

mesiyle, petrol fiyatları yükselerek altı haftanın zirvesine yakın seyrediyor. 

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı 67,0 dolara yükseldi. 

Cari işlemler dengesi Mayıs ayında 151 milyon dolar fazla verdi. 2018 yılı 

Mayıs ayında 6,2 milyar dolarlık açık kaydedilmişti. Cari işlemler açığı ilk beş 

ay sonunda 3,1 milyar dolar olurken, on iki ay birikimli bakıldığında 2,4 milyar 

dolara geriledi. Mayıs ayında cari fazla verilmesinde yılın ilk çeyreği sonrasın-

da ikinci çeyreklik dönemde de zayıf seyreden iç talep koşulları neticesinde 

dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar azalmış ol-

ması, öte yandan hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayı-

na göre 0,6 milyar dolar artmış olması etkili oldu. Altın ve enerji hariç 

(çekirdek) cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 1,2 milyar dolar 

açık vermişken, bu ayda 3,5 milyar dolar fazla kaydedildi. Son 12 ay boyunca 

çekirdek dengenin fazla verdiğini ve Mayıs itibarıyla 12 ay birikimli çekirdek 

fazlanın 40,5 milyar dolar ile rekor kırdığını gözlemliyoruz. Ticaret Bakanlığı 

öncü verileri ışığında, Haziran ayı rakamları ile birlikte 2002 yılından bu yana 

ilk kez 12 ay birikimli  cari dengenin artı değer alacağını ve Ekim (belki de Ka-

sım) ayına kadar artı değerler kaydedileceğini öngörüyoruz. Yıl sonuna dair 12 

ay birikimli cari açık beklentimiz 7,0 milyar dolara güncelledik.  

 

12-Tem TÜİK, Sanayi üretimi, Mayıs 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Mayıs 
 ABD, ÜFE, Haziran 

15-Tem Türkiye, Tatil 
 Japonya, Tatil 
16-Tem TÜİK, İşgücü istatistikleri, Nisan 
 HMB, Bütçe gerçekleşmeleri, Haziran 

17-Tem TÜİK, Konut satış istatistikleri, Haziran 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Mayıs 
 TÜİK, Ciro endeksleri, Mayıs 
18-Tem ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Temmuz 
 Güney Afrika, Faiz oranı kararı 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,406             0.83% 9.84% 8.91%

BİST-30 125,098          0.88% 10.57% 9.41%

XUSIN 111,288          1.94% 3.06% 6.12%

XBANK 145,220          -0.99% 22.41% 23.34%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6704 0.00% -2.36% 7.24%

Euro/TL 6.3830 -0.03% -2.63% 5.46%

Sepet Kur* 6.0297 0.04% -2.49% 6.38%

Euro/Dolar 1.1252 0.03% -0.34% -1.89%

Dolar/JPY 108.48 0.02% -0.03% -0.99%

DXY 97.0500 -0.14% 0.04% 0.77%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.00% 19.29%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.06% 17.17%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.13% 7.10%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.13% 2.06%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.03         5.229%

22 Nisan 2020 5.125% 100.10         4.980%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.88            7.304%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1403.60 -1.07% 4.59% 9.42%

Reuters/Jefferies CRB* 193.25 -0.26% 6.21% 9.54%

Brent (Dolar/varil) 66.52 0.71% 8.03% 23.26%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.42 -0.25% 2.67% -18.03%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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Mayıs ayı ödemeler dengesinin fonlama tarafına 12 ay birikimli bakıldığında, doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı uzun vadeli kredi ve 

mevduat kanalıyla yaklaşık 11 milyar dolarlık kaynak sağlanırken kısa vadeli kaynaklarda nette çıkışlar devam etti. Doğrudan yatırımlarda 

net girişler 0,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken ilk beş ay sonunda gelen doğrudan sermayenin yarısı yabancıların ülke içinde gayrimenkul 

alımlarından kaynaklandı. İmalat için gelen sermayenin yarısı rafineri faaliyetlerine yöneldi. Portföy yatırımları 0,5 milyar dolar tutarında net 

çıkış kaydetti. Alt kalemler incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 

0,1 milyar dolar ve 0,4 milyar dolar net satış yaptığı görülürken bankalar ise sınırlı bir eurobond geri ödemesi gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 

1,5 milyar dolar tutarında net giriş gerçekleşmiştir. Yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki YP cinsi efektif ve mevduat varlıkları 3,6 milyar 

dolar azalırken, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 1,8 milyar dolar net düşüş kaydetti. Öte yandan yurtiçi bankalar yılın ilk beş ayın-

da 4,1 milyar dolar tutarında efektif/mevduatı muhabirlerinde tutarken, yabancı bankalar aynı dönemde yurtiçi  mevduat pozisyonlarını 1,5 

milyar dolar artırdılar. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 0,6 milyar dolar ve 0,5 milyar dolar 

net geri ödeme gerçekleştirdiler (uzun vadeli kredilerde geri ödeme yaptılar). Bankacılık sektörünün uzun vadeli kredi kullanımındaki azalma 

devam etti: Uzun vadeli kredi borcu çevrim oranı (12 ay birikimli olarak) %65 seviyesine geriledi. Resmi rezervler Mayıs ayında 3 milyar dolar 

artış gözlendi. 

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan 

ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Merkez Bankasına ilişkin önemli değişikliklerin yer aldığı teklifle TCMB'nin temel görev ve yetkilerin-

de de değişiklik yapılıyor:  

  (1) Zorunlu Karşılıklar: 

 Bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırmak üzere, bankaların ve Merkez Bankası’nca uygun görülecek diğer 

mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa koşullarına göre zo-

runlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getiriliyor.  

 (2) TCMB’nin İhtiyat Akçesi:  

 Merkez Bankası’nın yıllık safi karının %20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor. Hisse senetlerinin nominal 

değerleri üzerinden %6 oranında ilk kâr hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın %10'u, 

"fevkalade ihtiyat akçesi" yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak. Son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra 

katılarak dağıtılabilecek. 

 (3) Finansal Yapılandırmalar: 

 Finansal yapılandırmalar konusunda, Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, kullandıkları kredilere ilişkin olarak alınacak tedbir-

lerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak 

amacıyla, dâhil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecek. Ayrıca, bu 

madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve An-

laşmalar ile belirlenecek.  Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda; her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya 

tamamen vazgeçmek mümkün olacak.  

 (4) Yasa teklifinde, varlık barışının uzatılması, vergi incelemeleri ile ilgili düzenleme, yurtdışı harç miktarının 50 liraya çıkarılması gibi 

konular da yer alıyor. 

Haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 05 Temmuz haftasında:  
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 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 130,1 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 70,8 milyon dolar azalış yö-

nünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 29,2 milyar dolar, DİBS stoku ise 14,6 milyar dolar ola-

rak gerçekleşti.                                  

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 1,8 milyar TL azalış kaydederken, Yabancı Para (YP) krediler 0,4 milyar dolar azalış 

kaydetti. 

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 527 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 743 milyon 

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

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 270 milyon dolar artışla 23,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervle-

ri 579 milyon dolar artışla 74,1 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 849 milyon dolar artışla 97,2 milyar dolara yükseldi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün katıldığı bir televizyon programında 2019 yılında 51 milyon turist 35 milyar dolar turizm 

geliri hedeflediklerini belirtti. Ayrıca TBMM’de görüşmelerine devam edilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kanunu tasarısında iki de-

ğişiklik daha yapıldı. Buna göre, daha önceki taslakta 1 Ağustos’ta başlaması öngörülen mükellefiyetin 1 Ekim’de başlamasına karar verildi. 

Japonya merkezli Nippon Paint Holdings, Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve işti-

raklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı. Nippon tarafından yapılan açıklamaya göre, Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin 

toplam satın alma bedeli 1,4 milyar TL olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri ise 2,39 milyar TL olarak belirlendi. İşlemin tamam-

lanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya’ya sermaye 

artırımı sağlayacak. 

Savunma ve havacılık sektörü, bu yılın ilk yarısında ihracatını 2018'in aynı dönemine göre %41,4 artırarak 1,3 milyar dolara çıkardı. Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sek-

tör savunma ve havacılık oldu. Savunma ve havacılık ihracatının %17,8 arttığı ABD, 403,6 milyon dolarla sektörün dış satımında ilk sırada yer 

aldı. ABD'yi, 134,6 milyon dolarla Katar izledi.  

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor ve Alman Volkswagen AG şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını 

elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında genişleteceklerini belirtti. Ford ve Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen 

CEO'su Herbert Diess ve Ford CEO'su Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları bugün New York'ta dü-

zenlenecek basın toplantısında açıklayacağı kaydedildi. Şirketler bu yılın Ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, hafif ticari araçlara yönelik 

işbirliği yapacaklarını açıklamış ve elektrikli araç ve otomatik sürüş teknolojilerinin ortak geliştirilmesi olasılıklarını araştıracaklarını duyurmuş-

tu. 

Orhangazi’de üretim yapan Oyak, Aka, Ormo Yün, Bamesa Çelik, Döktaş Dökümcülük, Yenisan ve Burak Barış Akın’a ait tesisler olmak üze-

re 7 firma bölgenin Islah Organize Sanayi Bölgesi (OSB) statüsüne kavuşması için harekete geçti. Orhangazi ilçesinin istihdam ve katma de-

ğerini sırtlayan bölgedeki tesisler artık yasal sınırlarla belirlenmiş, mevzuat ile tanımlı bir bölgede üretim yapmak istiyor. Bu hedefle Orhangazi 

Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) önderliğinde yola çıkan 7 firma, bölgenin Islah OSB statüsüne alınması için başvuruda bulundu. Orhangazi Tica-

ret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı, küresel rekabette rakipleriyle mücadele eden bölge firmalarının rekabetçiliğini sürdürebilmesi için 

OSB yapılanmasının gerekli olduğunu söyledi. 
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SunExpress'ten Türkiye'ye yeni yatırım. THY ve Lufthansa'nın ortak girişimi SunExpress, Antalya Havalimanı'nda uçak bakım-onarım merke-

zi kuracak. SunExpress'in Üst Yöneticisi (CEO) Jens Bischof, "Antalya'ya uçak bakım -onarım merkezi için ciddi miktarda yatırım yapacağız." 

dedi. Uçak Bakım-Onarım Merkezi Projesi’nin, Türk yetkili makamlarında onay aşamasında olduğunu aktaran Bischof, ruhsat alımına bağlı ola-

rak bu yıl içinde temel atıp, 2021-2022 sezonunda hizmete açmayı öngördüklerini söyledi. Bischof, havacılık sektörü önündeki vergi yüküne de 

değinerek, hava yolu şirketlerinin giderlerinin yüksek, kârlarının ise çok düşük olduğunu dile getirdi. Bischof, yurt dışından turist getiren tur 

operatörlerine verilen teşviklerin hava yolu şirketlerine de verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, teşvik sisteminin Türk turizm endüstrisi açı-

sından çok önemli bir rol oynadığını söyledi. 

Denizli’de lavanta ekim alanının 50 bin dekara çıkarılması hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yürütülen "Tıbbi ve Aromatik 

Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında tesis edilen 50 dekarlık lavanta demonstrasyon parselinin tanıtımında konuşma yapan Denizli 

valisi Hasan Karahan "Yürütülen proje çerçevesinde ada çayı, dağ çayı, nane, biberiye, safran, salep gibi bitkiler üzerinde çalışmalar yapılıyor. 

Kekikte zaten birinciyiz ama lavanta konusu yeni. Türkiye'de kekik üretiminin %86'sının gerçekleştiği ilimizde lavantada ciddi bir potansiyel 

var. Denizli'de projeye başladığımız 2015 yılında 3-5 dekar alanda lavanta ekilirken 2019'da bin dekarın üzerine çıktı. Kentteki lavanta ekim 

alanını 50 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.  

Türkiye’den Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık kiraz ihracatı. Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kiraz üretiminde dünya 

lideri olan Türkiye, yıllık 800 milyon dolar kiraz ithal eden Çin'e bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Hong Kong'a ise bir önceki yıla göre %76'lık 

artışla 3 milyon 357 bin dolarlık Türk kirazı gönderildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin ile yapılan bağlantılar sonucunda bu yıl toplamda 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefledik-

lerini kaydetti. 

Yabancı yatırımcılardan 981’i Türk vatandaşı oldu. 19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygu-

lanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, bugüne kadar Türk vatandaşı olmak isteyen 2,700 yabancı 

yatırımcı yaklaşık 1 milyar dolar yatırımda bulundu.  

Bursalı kestane şekeri markası Kafkas, konkordatonun sebebinin şirket ortakları arasındaki sorunların çözülememesi olduğunu belirtti. Şir-

ket tarafından yapılan açıklamada, şirketin vergi borcu olmadığı ve üçüncü şahıslara olan borçları dahil olmak üzere ödemelere devam ettiği 

ifade edildi.  

Sıfır Atık Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında; hangi bina ve kuruluşların sisteme dahil ol-

mak zorunda olduğu belirlenirken, kaynağında ayrıştırılması hedeflenen atıkların biriktirilmesi ve ayrıştırılmasına yönelik kriterler belirlendi. 

Yönetmeliğe göre sıfır atık sistemi kurmakla yükümlü tutulan kurum ve kuruluşlar, temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorunda. Ayrıca gü-

müş, altın veya platin düzeyde sıfır atık belgesi de alınabilecek. Yönetmeliğe göre ilk etapta kamu kurum ve kuruluşlarının 1 Haziran 2020 tari-

hine kadar sisteme geçmeleri gerekiyor. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) 2020’de arz fazlası bekliyor. Geçtiğimiz hafta Viyana’da toplanan ve petrol üretimi kısıntısının 9 

ay daha uzatma kararı alan OPEC, 2020 yılı petrol sektörü beklentilerini açıkladı. OPEC, ABD'de artmaya devam eden kaya petrolü üretiminin 

desteği ile 2020 yılında petrolde piyasa fazlası oluşmasını bekliyor.  Bu öngörüler, OPEC’in yeniden arz fazlası ile karşılaşılmaması için üretimi 

daha da kısması ve kısıntıları gelecek yılın tümüne yayması gerektiğini işaret etmekte. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan
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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. 


