
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Katar Emiri Şeyh Temim bin Ha-

med Al Sani ile telefonda görüştüğü ve görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölge-

sel konuların ele alındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen 

bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme 

kararlılığı teyit edilirken, Erdoğan ve Temim yakın temasta olma konusunda muta-

bık kaldılar. Öte yandan dün CNN Türk canlı yayınında AKP Genel Başkan Yardımcısı 

Mehdi Eker, ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan arasında bir görüşme olup ol-

mayacağının sorulmasına karşılık, Eylül ayında New York'ta BM Genel Kurul toplan-

tıları olacağını hatırlatarak, Erdoğan'ın Trump ile orada görüşebileceğini belirtti. 

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Türkiye'nin ABD büyükelçisi 

ile dün, İzmir'de ev hapsinde olan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın tutuk-

luluğunu görüştü. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders dünkü açıklamasında, 

"Türk tarafının talebi üzerine büyükelçi John Bolton, Türkiye'nin büyükelçisi Serdar 

Kılıç ile Beyaz Saray'da görüştü. Rahip Andrew Brunson'ın Türkiye tarafından de-

vam eden tutukluluğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinin durumunu ele aldılar" denildi. 

Öte yandan, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett dolar/TL'nin tarihi zir-

veyi görmesinin ardından dün Trump yönetiminin Türkiye'deki finansal durumu 

"çok yakından" izlediğini söyledi. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Kurulu Başka-

nı Hassett, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bunu (finansal durumu) çok yakından 

izliyoruz. Hazine Bakanı Mnuchin bunu çok yakından izliyor" dedi.  Son olarak, ABD 

Başkan Donald Trump Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimine şerh düşen 716 

milyar dolar tutarındaki askeri harcama yasasını dün imzaladı. Yasaya göre savun-

ma bakanından (Pentagon) Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve topraklarında ko-

nuşlandırmayı planladığı S-400 füzelerinin Türkiye'deki ABD üretimi silahların gü-

venliği için tehdit oluşturup oluşturmadığı hakkında bir değerlendirme belgesi ha-

zırlaması isteniyor. 

Yeni 2 yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında bileşik faiz %24,28 olurken benzer va-

dedeki tahvilin bir önceki ihracı ile kıyaslandığında Hazine'nin borçlanma maliyeti 

bir ay önceye göre 400 baz puan yükseldi. Öte yandan Hazine borçlanma maliye-

tini sınırlamak ve bunun uzun vadeye etkisini azaltmak adına 91 gün vadeli kupon-

suz bir bono çıkarttı ve böylece baskıyı bir miktar hafifletti. Hazine ihalesinde 91 

gün vadeli kuponsuz bononun ilk ihracında ortalama bileşik faiz %24,89 oldu.  

14-Ağu 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi 
 Euro Bölgesi, Öncü GSYH büyümesi, 2Ç18 
 Eurogroup toplantısı 

15-Ağu TÜİK, Konut satış istatistikleri, Temmuz 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Temmuz 
 Maliye Bakanlığı, Merkezi yönetim bütçe dengesi, Temmuz 
 ABD, Perakende satışlar, Temmuz 

16-Ağu TÜİK, Sanayi üretimi, Haziran 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Haziran 
 ABD, Sanayi üretimi, Temmuz 
17-Ağu TÜİK, Yurtdışı üretici fiyat endeksi, Temmuz 
 TCMB, Beklenti anketi, Ağustos 

 TÜİK, Perakende satış endeksleri, Haziran 
 S&P Türkiye değerlendirmesi  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.149%

22 Nisan 2020 5.125% 87.90            13.363%

18 Mayıs 2021 4.875% 75.13            16.441%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,685             -2.38% 3.28% -19.64%

BİST-30 114,365          -2.57% 3.99% -19.53%

XUSIN 123,684          0.87% 10.02% -4.43%

XBANK 98,915             -9.78% -10.39% -42.28%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.8590 6.73% 32.39% 81.02%

Euro/TL 7.8479 7.05% 29.26% 72.56%

Sepet Kur* 7.3532 7.14% 30.75% 76.80%

Euro/Dolar 1.1408 -0.02% -2.35% -4.90%

Dolar/JPY 110.71 -0.19% -1.28% -1.74%

DXY 96.3910 -0.09% 1.99% 4.53%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1193.24 -1.45% -3.78% -8.38%

Reuters/Jefferies CRB* 195.48 -0.71% -0.30% -0.75%

Brent (Dolar/varil) 72.61 -0.27% 1.07% 8.58%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.93 0.00% -0.69% -0.78%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.66% 24.80%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 22.69% 22.11%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.74% 7.45%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.89% 2.87%
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Hazine Ağustos - Ekim 2018 iç borçlanma stratejisinde yarın gerçekleştirileceğini duyurduğu değişken faizli tahvil ile 10 yıl vadeli sabit kuponlu 

tahvil ihalesi yerine sadece değişken faizli tahvili ihraç edecek. Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca piyasa talebi dikkate alınarak 

ve piyasaların desteklenmesi amacıyla yarın ihraç edilecek değişken faizli tahvilin yapısının da değiştiği belirtildi. Buna göre üç aylık borçlanma 

stratejisinde duyurulan 2 Temmuz 2025 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli 2513 gün vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı yerine 6 Ağustos 

2025 itfalı 2548 gün vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ilk kez ihraç edilecek. Açıklamaya göre tahvilin kupon oranlarının he-

saplanmasında kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi kuponsuz (iskontolu) ile TL cinsi 2 yıl 

(728 gün) ve daha kısa vadeli sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizler esas alınacak. Hesapla-

maya dâhil edilecek ihalelerin belirlenmesinde valör tarihi (ihraç tarihi) esas alınacak, ancak valör tarihi kupon vade başlangıç tarihlerine denk ge-

len DİBS ihaleleri kupon hesaplamasında dikkate alınmayacak. Ağırlıklı ortalama faiz oranının hesaplamasında, ilgili ihalelerde oluşan yıllık ortala-

ma bileşik faiz oranları, söz konusu ihalelerde piyasa yapıcı bankalara yapılan rekabetçi olmayan teklif yoluyla satışlar dâhil toplam net satış tutar-

ları ile ağırlıklandırılacak. 

Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primleri, TL'de ve Türkiye'nin dolar cinsi 

tahvillerinde devam eden kayıplara paralel olarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye sıçradı. CDS'ler IHS Markit verilerine göre Cuma 

kapanışa kıyasla 149 baz puan yükselişle 590 baz puana çıktı. Türkiye ile ABD'nin devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı Nijerya, Gana, Angola ve 

Irak'ı da geçerek 556 baz puana çıktı. Türkiye'deki sorunun başka ülkelere sıçrayacağı kaygıları Arjantin ve Güney Afrika'nın da CDS'lerinin yüksel-

mesine yol açtı. Arjantin'in CDS'leri 44 baz puan artışla 603 baz puana, Güney Afrika'nınkiler 23 baz puan artışla 229 baz puana çıktı. Arjantin Mer-

kez Bankası gösterge faizde 500 baz puan artış gerçekleştirdi. Böylelikle faiz oranı %40'tan %45 seviyesine yükselmiş oldu. Öte yandan Çin'de Salı 

günü açıklanan Temmuz ayı sanayi üretim endeksi, yıllık bazda %6 artış kaydetti. Söz konusu artış piyasa beklentisinin bir miktar altında kaldı. 

Çin'de perakende satışlar Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 artış gösterdi. 

Yukarı adım kuralının 14 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere BIST-100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygu-

lanması kararlaştırıldı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; yarından itibaren BIST - 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen 

paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son 

gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son 

gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek. Yukarı 

adım kuralı mevcut durumda, pay piyasasında BIST-100 endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katıl-

ma belgelerinde uygulanıyor. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatının bugünden itibaren 46 kuruş, motorinin ise 58 kuruş artırıl-

dığını, özel tüketim vergisinden karşılanacak bu artışın pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, 

ayrıca kalorifer yakıtında 44, fuel oil'de 36, yüksek kükürtlü fuel oil'de 36, gaz yağında 49 kuruş artırıldığı ifade edildi. 

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gerçekleştirdikleri istişareler sonrasında birlikte yap-

tıkları basın açıklamasında;  "Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle des-

tek olmaya kararlıdır, son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız, Türkiye ekonomisinin temelleri sağ-

lamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir, ülkemiz ekonomisin-

de gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz” değerlendirmelerinde bulundu. Değerlendirme-

lerin akabinde ise bu dönemde atılacak adımlara yer verildi. Açıklamada yer alan adımlar; TCMB’nin kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir 

para politikasına geçilmesi, sıkı duruşu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması, enflasyonun kalı-

cı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması, en önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile 

ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması, ABD ve Türkiye'nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve 

ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi” şeklinde sıralandı.  
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Bağlıkaya, "Turizm hareketinde (gelen turist sayısında) geçen seneye göre %30 artış var. 32 

milyar dolar döviz girdisi, 40 milyon turist bekliyoruz. O da 26 milyar dolar net döviz girdisi anlamına gelir ki ümit ediyorum %40’ların üzerinde bir 

katkı sağlamış olacağız bu sene sektör olarak." diye konuştu. Bağlıkaya sözlerine Çinli turistlere ilişkin beklentilerini ifade ederek devam ederken; 

“bu yıl şu ana kadar ki Çinli turist sayısı artışı %97 civarında. Dolayısıyla bu artarak devam edecek, seneyi 500 bin rakamıyla tamamlamayı planlıyo-

ruz. Önümüzdeki senelerde de Çinli turist sayısını 2 milyona çıkartmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.” sözlerini kullandı. 

Net Holding (NTHOL) - Piyasalardaki "olağandışı gelişmelerin" etkisinin asgariye indirilmesi ve şirket paylarına likidite sağlanması için 100 mil-

yon lira veya 50 milyon adetle sınırlı olmak üzere hisse geri alımı yapacağını açıkladı. Net Holding hisseleri dün %1,1 düşüşle 1,86 liradan ka-

pandı.  

Alarko GYO (ALGYO) – Rusya merkezli Mosalarko OJSC şirketinin %10 hissesinin 1,7 milyon dolar bedelle satın alınması işlemi tamamlandı. 

Aksa Akrilik (AKSA) - Hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme ve pazarlardaki daralmalar nedeniyle 16 Ağustos 2018 tarihinden itibaren üretim 

faaliyetlerinde yaklaşık %20 oranında kapasite azaltımına gideceğini duyurdu. Şirket açıklamasında belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte 

tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflediğini belirtti. 

AG Anadolu Grubu Holding bağlı ortaklığı AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşmesi için 

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığını duyurdu. Açıklama KAP'ta yer aldı. 

Fibabanka takibe düşmüş 79,2 milyon lira tutarındaki kredi alacağını tüm teminatlarıyla birlikte Güven Varlık Yönetim'e devretti. Dün akşam 

KAP'ta yapılan açıklamada alacakların ne tutara satıldığı belirtilmedi. 

Avrupa Birliği hibe projesi ile başlayan ve esnafın kümelenmesiyle devam eden Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK) 

kapsamında yaklaşık 10 milyon euro maliyetle yüksek teknolojili makinelerle Kayseri'de mobilya üretim tesisi oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca desteklenen proje ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Orta Anadolu Kalkınma Birliği Baş-

kanlığı görevini de yürüten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, ana hedeflerinin üreticilerin bir araya gelerek 

ortak iş yapabilme imkânlarının artırılması olduğunu söyledi. 

Erguvan Enerji, Yalova’nın Armutlu ilçesinde 110 MW’lık Göktepe Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kuracak. Şirket, projenin hayata geçirilmesi ile 

birlikte yılda 385.000.000 kWh elektrik enerjisi üretmeyi planlanıyor. Projedeki ikinci alternatifin ise yine aynı müracaat sahası sınırlarında 55 

adet türbin yerine 110 MWe/110 MWm kurulu gücündeki 32 adet türbin ile 385.000.000 kWh elektrik üretilmesi olduğu ifade edildi. Projenin 

inşasının yaklaşık 2 yıl sürmesi ve bu süre içerisinde 60 kişiye iş imkânının sağlanması hedefleniyor.  

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Ltd. Şti. bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 1 Ağustos’ta başvuruda bulundu. Ayrıca, TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır il 

sınırlarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 16 Haziran’da sona erdi. 

İngiltere merkezli marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance’in “Dünyanın En Değerli Markaları” listesine Rusya’dan 

Lukoil, Gazprom gibi enerji şirketleri de girdi. Söz konusu listede geçen yıl 245’inci olan Rus petrol şirketi Lukoil, bu yıl 5 basamak yükselerek 

230’uncu sıraya yerleşirken; doğalgaz devi Gazprom 187’den 299’a, geriledi. 

Erzincan Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edeceği gelirler ile su fiyatlarını “sıfıra” indirmeyi hedefliyor. Kentte enerji alanın-

da önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Aksu Deresi üzerine kurulacak elektrik santralle-

riyle, çöpten enerji üreten yüksek gelirli bir belediye olmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu projeler bitince su fiyatlarının sıfıra yaklaşacağını, belki 

ücretsiz olacağını kaydeden Başsoy, STK’larla istişare toplantılarının devam ettiğini belirtti.  

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında 21 Şubat'ta ilanına çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayı-

sında yayımlanan ilana göre, daha önce 15 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan ihale, 18 Eylül'e ertelendi. 
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TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen 

yılın aynı dönemine göre %2,2 artışla 266 bin 330 ton olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte sığır eti üretimi 235 bin 901 ton olarak tahmin edilirken, 

bir önceki döneme göre %6,4, geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 arttı. Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 27 bin 337 ton olarak öngö-

rüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre %1,1, geçen yılın aynı dönemine göre %22,7 artış gösterdi. 

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listelerinden kabul edilen `Defense News Top 100'de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi. Listede 

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) olmak üzere 4 Türk firması yer aldı. ASELSAN 55, TUSAŞ 64, 

ROKETSAN 96 ve STM 97'inci sırada yer aldı. STM ilk kez listeye girerken, ASELSAN ve ROKETSAN ikişer sıra yükseldi. Listenin ilk sırasında 47 milyar 

985 milyon dolar ciroyla ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin yer alıyor. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 41 bin varil artarak 32 milyon 320 

bin varile yükseldi. OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, Temmuz’da küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 680 bin varil artarak 98 

milyon 530 bin varil oldu. Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimini en fazla artıran ülke ise Kuveyt oldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inşaat ve şehircilik adına önemli yasal düzenlemeler hazırladıklarını belirtti. Kurum yaptığı açıklamada 

herkesin inşaat yapamayacağını, firmaların mali yeterlilik ve tecrübeleri doğrultusunda sınıflandırılacağını ve konutzede yaratılmasının önüne 

geçileceğini ifade etti. Bakan’ın yaptığı açıklamalarda bir başka dikkat çeken nokta ise 2015 yılında yasal zemine kavuşan tamamlama sigortasının 

yaygınlaşması için ilave çalışmalar yapılacak olması.  
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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.  

 


