
Temmuz ayı TCMB Beklenti Anketi'ne yükselen enflasyon ve kur beklentileri damga 

vurdu. Hatırlanacağı üzere, Haziran ayında enflasyon, beklentileri büyük bir marjla 

aşmış ve %15,4'e yükselmişti. Veri sonrasında uyarlayıcı beklentilerle birlikte bazı ithal 

ürünlerde zam haberleri ile algı bozuldu. Anket sonuçlarına göre, katılımcılar Temmuz 

ayında aylık bazda fiyatların %0,83 artmasını bekliyor. Bu durumda Haziran ayında yıllık 

enflasyon %16'yı aşıyor. Yıl sonuna dair enflasyon tahmini ise 160 baz puan birden yük-

selerek %13,9'a çıktı. TSKB olarak biz geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyon tahminimizi %13 

seviyesine yükseltmiştik. Ankete göre katılımcıların 12 ay ileriye yönelik enflasyon bek-

lentisi 60 puan artışla %11,1’e yükselirken 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 36 puan 

artarak %9,5’e ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın temel sebeplerinden bir 

tanesi de kur beklentilerinin hızla yükseliyor olması. Yılsonu dolar/TL kuru beklentisi 25 

kuruş artarak 4,8328’e yükseldi. Bu seviye TSKB'nin yılsonu kur beklentisi ile uyumludur. 

12 ay ileriye yönelik kur beklentisinde de Haziran'dan Temmuz ayına 28 kuruşluk bir 

artış söz konusu oldu. Fiyat istikrarına ve finansal istikrara yönelik kötüleşen beklentiler 

ile birlikte 24 Temmuz’daki PPK toplantısında bir faiz artırım beklentisi rakamlara yansı-

mış durumda. Ankete göre, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bu ay so-

nunda 65 baz puan artırması bekleniyor. Bu büyüklükte bir artış Merkez Bankası'nın 

günlük fonlamasının %35-40'ını 1 haftalık repo ihalesinden (%17,75) marjinal fonlama 

olanaklarına (%19,25) kaydırması ile mümkün olabilir. Ancak ankette görülen, TCMB'nin 

ortalama fonlama maliyetindeki artış beklentisi ile 1 haftalık repo faizindeki artış beklen-

tisi örtüşüyor. Dolayısıyla haftaya Salı günü düzenlenecek olan toplantıda sınırlı bir artış 

beklentilere girmiş durumda. Büyüme tarafındaki beklentilerde ise bir değişiklik söz ko-

nusu olmadı. Geçtiğimiz aylarda gerileme eğiliminde olan 2018 büyüme beklentisi, kuv-

vetli gelen Mayıs ayı sanayi aktivitesi ile %4,2’de yatay kaldı, 2019 yılı büyümesi ise %

4,1'den %4,0'e geriledi. 2018 cari açık beklentisi ise 53,5 milyar dolardan 54,8 milyar 

dolara yükseldi. TSKB'nin bu sene sonu için cari açık beklentisi ise 52,2 milyar dolarda 

bulunuyor.  

 

TBMM Adalet Komisyonu, olağanüstü hâlin yerini alacak "terörle mücadele"de yeni 

düzenlemeler içeren 26 maddelik yasa teklifinin ilk 13 maddesini dün akşam kabul 

ederken, görüşmelere bugün devam edilmesi bekleniyor. Üçer aylık dönemlerle uzatı-

lan OHAL hükümetin yeni bir tezkere daha sunmamasıyla 18 Temmuz gece yarısı sona 

ermişti. 

20-Tem Hazine, Bütçe finansmanı istatistikleri, Haziran 
 Almanya, ÜFE, Haziran 
23-Tem TÜİK, Tüketici güven endeksi, Temmuz 

 ABD, Mevcut konut satışları, Haziran 
24-Tem TCMB, Finansal hizmetler güven endeksi, Temmuz 
 Almanya, İmalat PMI, Temmuz 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Temmuz 

 ABD, İmalat PMI, Temmuz 
25-Tem TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Temmuz 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Temmuz 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Temmuz 
 ABD, Yeni konut satışları, Haziran 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.88            7.150%

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 93,003             0.74% -2.16% -19.36%

BİST-30 114,264          0.67% -1.97% -19.60%

XUSIN 117,144          0.95% -1.56% -9.48%

XBANK 111,638          -0.95% -15.09% -34.86%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8012 0.18% 1.29% 26.71%

Euro/TL 5.5969 0.29% 1.92% 23.07%

Sepet Kur* 5.2065 0.41% 1.55% 24.90%

Euro/Dolar 1.1641 0.03% 0.59% -2.96%

Dolar/JPY 112.45 -0.34% 2.25% -0.20%

DXY 95.1540 -0.11% 0.43% 3.18%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1222.40 -0.33% -3.51% -6.15%

Reuters/Jefferies CRB* 196.36 -0.02% -1.68% -0.30%

Brent (Dolar/varil) 72.58 -0.44% -0.64% 8.54%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.77 0.07% -1.01% -6.16%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.45% 20.40%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.71% 17.71%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.35% 7.31%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.88%
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Çin Merkez Bankası (PBoC) yuanı günlük olarak dolar karşısında son iki yıla yakın süredir en düşük seviyeden sabitledi. Dolar/yuan 6,7671’den 

sabitlenirken denizaşırı işlemlerde yuan dolar karşısında %0,7 düşüşle 6,8367’ye kadar geriledi. Ancak Çin devlet bankalarının yüklü miktarda do-

lar sattıkları yönündeki haberlerle yuanın kayıpları sınırlandı. Merkez bankasının yuana müdahale etmeyeceğine yönelik spekülasyonlar ve daha 

fazla parasal gevşemenin yolda olduğuna yönelik haberlerle yuan 30 büyük para birimi arasında geçen ay dolara karşı en büyük düşüşü kaydeden 

para olmuştu. Öte yandan yuandaki değer kaybı diğer Asya Pasifik ülkelerin rekabet gücünü zayıflatıyor ve bu ülkelerde para birimlerinin ve hisse-

lerinin zayıflamasına sebebiyet veriyor. Çin'de ise değer kaybeden yuan sermaye çıkışlarına yönelik kaygıları tetikliyor. 

 

ABD Başkanı Donald Trump FED'in faiz artırımlarından hoşnut olmadığını belirtti. Seçim kampanyası döneminde faiz artırımları nedeniyle eko-

nominin yavaşlayabileceğini açıkça ifade etmiş olan Trump bu düşünceleri "Bu konuda mutlu değilim ama bildiklerinin en iyisini yapmalarına izin 

veriyorum" diyerek dün bir kez daha dile getirmiş oldu. ABD Trump başkanlığında para politikasında daha sıkı, mali politikalarda ise daha gevşek 

bir seyir izlemekte. Yönetimin çıkardığı mali paket ve teşviklerin yaratmakta olduğu genişlemeci etkilerin para politikasındaki sıkılaşan duruşla 

zayıfladığı iddia edilmekte. Açıklama üzerine dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybetti. FED Başkanı Powell'ın güçlü ABD ekonomisine vurgu 

yapan açıklamalarının ardından bu hafta 95,60 seviyesi üzerine kadar yükselen dolar endeksi, Trump'ın ifadeleri sonrası 95 seviyesi altına geriledi. 

Endeks bu sabah saatleri itibariyle 95,10 seviyesi civarında hareket ediyor. Dün dolar endeksinde görülen gerileme gelişen ülke para birimlerini 

pozitif etkiledi. Gün içerisinde 4,84 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi, dolar endeksindeki gerileme ile bu seviye üzerinde tutunamadı ve 

yeniden 4,80 seviyesi altına dönüş yaptı. Bu arada ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmasına tepkilerin sürmesine 

rağmen bu kez de Putin’i Washington’a davet etti. Trump sonbaharda gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin, Helsinki’deki 2 saatlik görüşmelerinde 

bahsedilen konuları hayata geçirmek için fırsat olacağını söyledi. 

 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 satışını engellememesi konusunda uyardı. Mattis, Kongre üyelerine 7 Tem-

muz’da yazdığı 2019 savunma bütçesi ile ilgili mektupta 8 ülkenin katıldığı F-35 programından Türkiye’nin çıkarılmasına karşı olduğunu söyledi. 

Mattis böyle bir kararın uluslararası tedarik zincirini bozarak maliyetlerde yükselişe ve uçakların teslimatlarının gecikmesine neden olabileceğini 

kaydetti. 

 

ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda 

bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor. ABD’nin İran yaptırımlarına ilişkin Türkiye’den bekledikleri kapsamında bir görüşme olması bekleniyor. 

Konuya ilişkin Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önceki konuşmasında; Türkiye'nin normal şartlarda yaptırımlara karşı olduğunu ifade ede-

rek, ABD'nin tek başına karar alıp "diğer ülkeler benim aldığım kararı izlesin" şeklindeki tutumunun doğru olmadığının altını çizmişti. Çavuşoğlu, 

Türkiye'nin en fazla petrol satın aldığı ülke durumunda olan İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin “bize göre hiçbir gerekçesi yoktur ve biz bunu doğru 

bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

 

Dünya Altın Konseyi (WGC) 2018 yıl ortası görünüm raporunu açıkladı. Raporda, enflasyon potansiyel olarak artarken ve global ticaret savaşı 

riski piyasaları etkilerken, altın talebinin 2018'in ikinci yarısında artmasının beklendiği belirtildi. Jeopolitik risk algısının arttığı dönemlerde yatırım-

cıların genellikle güvenli yatırım aracı olarak altına yöneldiği ifade edilirken, yılın ilk yarsında güçlü seyreden ABD ekonomisinin global ticaret sava-

şı riskine rağmen altındaki yükselişi engellediği belirtildi. Raporda ayrıca, fiziki altın talebini azaltan daha fazla para akışına dikkat çekildi.  
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TÜİK verilerine göre Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 

%22,4 oranında artarak 119,4 bin, son bir yıldaki toplam konut satışları ise 1 

milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında ipotekli konut satışları 

%35,3 oranında artış kaydederken, ipotekli olmayan (diğer) konut satışları ise %

15,1 oranında yükseldi. Yabancılara gerçekleştirilen satışlar geçen yıla göre %7 

artarken, son bir yılda yabancılara satılan konut sayısı 24 bin seviyesinin üzerin-

de gerçekleşti. Yabancılara satılan konutun toplam konut satışları içindeki payı 

Antalya'da %9,8, Trabzon'da ise %8,8 seviyesinde. Mayıs ayının ortasında başla-

yıp Haziran sonuna kadar konut kredi faizlerinde ve proje geliştiricisi firmaların 

konut fiyatlarında indirim kampanyaları yapılmıştı. Ayrıca aynı dönemde alım-satım vergileri de düşürülmüştü. Konut piyasasındaki stokları erit-

meye dönük atılan bu adımların Haziran ayı konut satış verilerinde oldukça olumlu etkilerinin olduğu görülüyor. 

Türkiye’nin önemli yumurta üretim bölgelerinden Afyon’da 19 temmuz 2017'de toptan birim fiyatı 19,5 kuruş olan duble yumurta, 19 temmuz 

2018 itibariyle %110,3 zamlanarak 41 kuruşa yükseldi. Kayseri'de de ayni tarih aralığında %83,8 artarak 20,3 kuruştan 37,3 kuruşa çıktı. Yumur-

ta Üreticileri Birliği'nin belirlediği fiyat ise yine bir yıl içinde %87,69 artarak 19,5 kuruştan 36,6 kuruşa yükseldi. Fiyat artışı ile gündeme gelmekten 

şikayetçi olan üreticiler, son bir yılda girdi maliyetlerinin yaklaşık %60 arttığını belirterek, bunun ancak %25'ini fiyatlarına yansıtabildiklerini ifade 

ettiler. Sektör temsilcileri, Dünya’ya yapılan açıklamada yumurta fiyatlarının bilinçli olarak artırıldığı ve üreticilerin fırsatçılık yaptığına yönelik oluş-

turulan algıdan rahatsızlık duyulduğunu belirttiler. 

Do&Co (DOCO) - Türk Hava Yolları ile ortak şirketi olan TURKISH DO & CO'nun, Türk Hava Yolları ile şirketin İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türki-

ye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmetleri tedariği konusunda görüşmelere başladığını bildirdi. Türk Hava Yolları ise İstanbul Yeni 

Havalimanı’nda yeni havalimanında ikram hizmeti almak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Singapurlu SATS şirketi ile anlaşmasını fesh etti. 

THY, İstanbul Yeni Havalimanı’na taşındığında ikram ve hizmet tedariki için Singapurlu SATS Ltd’nin iştiraki SATS Investments (SIPL) ile bir iyi niyet 

anlaşması imzalamıştı. 16 Nisan’da bu iyi niyet anlaşmasının süresi ek bir sözleşme ile uzatılmıştı. Şirketten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 

yapılan açıklamaya göre ise THY Yönetim Kurulu’nca alınan kararla SIPL ve THY’nin mutabakatıyla görüşmeler sonlandırıldı ve taraflar arasında 

imzalanan niyet anlaşması fesh edildi. 

Dünya’dan Didem Deryar Ünlü’nün haberine göre, Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü IATP ile GRAIN tarafından yeni yayınlanan rapor, en-

düstriyel et ve süt şirketlerinin küresel ısınmaya yol açan önemli bir emisyon kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. Raporda 35 büyük şirketin 

emisyonları ve iklim hedefleri inceleniyor. Şirketlerin iklim konusunda taahhüt vermelerine rağmen, bu konuda çok geride kaldıkları ve küresel 

iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını aksatacak büyüme stratejileri uyguladıkları ortaya koyuluyor. Rapora göre, gezegenin sera gazı emisyonla-

rını ciddi biçimde azaltması gereken bu dönemde, et ve süt devleri birkaç on yıl içinde dünyanın en büyük iklim kirleticilerine dönüşebilir.  

ABD, Avrupa Birliği'nin havacılık devi Airbus'a yönelik sübvansiyonları nedeniyle Boeing ve ABD havacılık endüstrisindeki işçilerin toplamda 7 

ila 10 milyar dolar arası kayba uğradığını belirterek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde başvuruda bulundu. DTÖ, sübvansiyonların yasal 

olmadığı bulgusuna ulaşırken ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere yapacağı misilleme niteliğindeki yaptırımların hangi düzeyde olacağını karara bağ-

layacak. 

Demir çelik firması Çel-Mer Çelik Endüstrisi, borçlarından dolayı açıklan davada hacizlere karşı koruma talep etti. Konkordato talebi ile mahke-

meye başvuran şirkete, mahkeme kararıyla 3 ay süreyle ihtiyati tedbir kararı uygulandı.  

Ankaralı Özensan Taahhüt de mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talep etti ve hacizlere karşı korumaya alındı. Şirketin başta TOKİ olmak 

üzere Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli bakanlık ve belediyelerin büyük inşaat projelerinde imzası var.   
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Konut Satışları - İpotekli ve Diğer 

(geçen yılın aynı ayına göre değişim)

İpotekli Diğer

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Dünya Gazetesi’nin haberine göre Türkiye’de sağlık turizmini tanıtmak ve geliştirmek amacıyla kurulacak Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 

gelecekteki çalışmalarına yönelik rektör ve doktorların bulunduğu bir ekip çalışma yürütüyor. Şirketin özellikle şehir hastaneleri ve üniversite 

hastanelerine turist getirmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde şirketin çalışma esaslarını belirleyecek bir düzenlemenin meclise gitmesi bekleni-

yor. Haberde Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin özellikle Avrupa ve Amerika'da pahalı olan diş ve göz ameliyatlarına odaklanacağını, ancak 

turizmcilerin termal turizminin de sağlık turizminin içine dahil edilmesini talep edeceği belirtiliyor. 

Dünyanın 7’nci tramvay üreticisi Bursalı Durmazlar, ilk ihracatını AB üyesi Polonya’ya gerçekleştirecek. Türkiye’de Kocaeli ve Samsun’daki tram-

vay hatlarında çalışan Panorama model tramvay 2020 yılından itibaren Olsztyn şehrinde sefere başlayacak. İlk etapta 12 tramvay üretimini kapsa-

yan anlaşma ilerleyen dönemde büyüyerek, 24 adete kadar çıkabilecek. İhale bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. 

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding’e değerini verebilecek birisinin bulunması halinde satılabileceğini söyledi. Gülal eski Boydak 

Holding yöneticilerinin, mahkemece holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi kararı ile birlikte artık kendilerinin devletin malına 

hizmet eder hale geldiklerine işaret ederek, "Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi? Evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilir-

sek, buradaki her firma satılabilir" diye konuştu. Satışla ilgili herhangi bir takvim belirlenmediğini belirten Gülal, grubun ekonomik devamlılığı ile 

ilgili bir tehlike olmadığından satış kaygılarının olmadığını ifade etti.  

27 bin iş yerinin bulunduğu İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı, bölgeye yeni fonksiyonlar kazandır-

mak ve büyümek için yeni bir yer arayışında olduklarını açıkladı. İkitelli’nin doğal sınırlarının ve parsel büyüklüklerinin firmalarımızı ciddi şekilde 

sınırlandığını ve yeni bir ihtisas OSB’si kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirten Tunalı, en az 10 milyon metrekareye ihtiyaçları olduğunu ve 

yakın OSB’lerde böyle bir yer varsa, değerlendirmelerinin mümkün olduğunu ifade etti. 

Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şir-

ketteki görevinden ayrıldı. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şirkete 20 Temmuz 2016'da katılan ve CFO görevini yürüten Bülent Aksu'nun, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi. 

İnşaat firması Odaş Yapı Sanayi Ticaret A.Ş., mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin tedbir kararını kabul etti ve üç 

kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atadı.  

Rekabet Kurumu (RK), Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş. firmaları hakkında 

soruşturma açılmasına karar verdi. RK’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

firmasının şikayetçiye mal vermeyi keserek hakim durumunu kötüye kullandığı ve birlikte çalıştığı ecza depolarının diğer ecza depolarına satış 

yapmasını engelleyici uygulamalarda bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellediği iddialar sebebiyle soruşturma açıl-

dığı belirtildi. 

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, Washington'un Çin'e uyguladığı tarifelerden dolayı, halihazırda ABD ve diğer ülkeler için XC60 SUV üreti-

mini Çin'de yaparken bunu Avrupa'ya taşıma kararı aldı. Firma, Avrupa ülkeleri için olan XC60 SUV üretimini ise İsviçre’de gerçekleştiriyor.  

ABD'li Comcast tarafından, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un yerine, İngiliz yayın kuruluşu Sky'ın satın alınmasına odak-

lanılacağı belirtildi. Comcast'ten yapılan açıklamada, "Comcast, 21st Century Fox'un satın alımını daha fazla devam ettirme niyetinde değil, 

bunun yerine Sky'a verdiği teklife odaklanacak." ifadesi kullanıldı. Aralık ayında Walt Disney'in Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ver-

mesinin ardından, geçen ay Comcast Fox için teklifini 65 milyar dolara yükseltmiş, Walt Disney ise Fox ile 71,3 milyar dolarlık birleşme anlaşması-

na varıldığını duyurmuştu. 
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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.  

 


