
Küresel piyasalarda geçen haftaki ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankası 

kararları ardından bugünlerde daha çok ticaret savaşları izleniyor. ABD ile Çin arasın-

daki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygılarıyla ve küresel merkez 

bankaları kararlarıyla geçen haftaki 4,60'lı seviyelerden 4,75'li seviyelere yükselen dolar/

TL dün dar bantta yatay bir seyir izledi. Haziran ayı ihale takviminin de sonuçlanmasıyla 

Türk piyasalarında yatırımcılar artık seçim sonuçlarına odaklanmış durumda.  

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan önlem 

neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün 

başlanacağını söyledi. Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 mil-

yar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, 

viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 

266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı. ABD 23 

Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte %25, alüminyumda %10 ilave gümrük vergisi uygu-

lamaya başlamıştı. Türkiye, ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istemiş ancak bu istek 

kabul görmemişti. İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. Dünyanın sekizinci 

büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017'de 1,12 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre Türkiye'nin 

toplam çelik ihracatı ise 11,5 milyar dolar. ABD'nin ilave gümrük vergisi getirdiği ülkeler 

arasında Avrupa Birliği (AB) de yer alırken; ABD'nin bu kararına tepki olarak Avrupa Ko-

misyonu da AB'nin Cuma gününden itibaren bazı ithal ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük 

vergisi uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. ABD'nin yeni gümrük politikalarında Çin ön 

plana çıkarken, bu uygulamalar küresel ticaret savaşı endişesine neden olarak riskten 

kaçışı da tetikliyor. 

Brezilya Merkez Bankası, para birimi realin iki yıldan uzun sürenin dip seviyelere geri-

lemesine rağmen faiz oranlarını piyasa beklentileri ile uyumlu olarak sabit tuttu. Mer-

kez Bankası para politikası kurulu (COPOM), gösterge Selic faiz oranını %6,5'te sabit 

tuttu. İç piyasada bugün Haziran ayı tüketici güven endeksi ve TCMB'nin haftalık verileri 

izlenirken dışarıda ise saat 14:00'da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz ka-

rarı takip edilecek. BOE'nun faiz artırması beklenmiyor.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Mario Draghi, Banka'nın Sintra'da (Portekiz) 

düzenlediği forum için hazırladığı konuşmada, Euro Bölgesi'nde ücret artışını sınırla-

yan faktörlerin kademeli olarak azalmakta olduğunu ve enflasyonun yaklaşık %2 hedefi-

ne yaklaşmakta olduğundan emin olduğunu söyledi. Draghi, istihdam maliyetlerinin yu-

karı yönlü bir seyir izlediğini ve hızla gelişen elektronik ticaretin enflasyonu baskıladığı 

yönünde çok az kanıt bulduğunu belirtti.  

21-Haz Tüketici Güven Endeksi, Haziran 
 BDDK Haftalık İstatistikleri 
 TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 

 İngiltere Merkez Bankası: Faiz Oranı Kararı 
22-Haz Almanya imalat PMI, Haziran 
24-Haz Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
 

 
 
  
 
 

 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 94,551.86      0.12% -8.49% -18.02%

Bist-30 116,090.07   0.04% -8.92% -18.31%

XUSIN 118,641.78   -0.54% -4.98% -8.32%

XBANK 131,428.71   0.29% -11.03% -23.31%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7317 -0.14% 1.50% 24.88%

Euro/TL 5.4755 -0.30% -0.12% 20.40%

Sepet Kur* 5.1098 -0.17% 0.58% 22.50%

Euro/Dolar 1.1570 -0.16% -1.61% -3.55%

Dolar/JPY 110.35 0.28% -0.76% -2.06%

DXY 95.0550 0.26% 1.12% 3.45%

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

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.75           7.138%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35           7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.60           9.021%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1267.70 -0.52% -1.96% -2.67%

Reuters/Jefferies CRB* 198.51 0.60% -5.29% 1.40%

Brent (Dolar/varil) 74.74 -0.45% -6.34% 11.77%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.96 0.27% 0.89% 0.64%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.43% 19.32%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.83% 16.78%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.74% 7.65%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.94% 2.90%
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Draghi'ye göre bölgedeki enflasyonu baskılayan temel unsurlar işgücü piyasasındaki durgunluk, düşük verimlilik, sendikaların etkisinin azalıyor 

olması,isgücü piyasası reformları, işgücüne katılımın yükselmesi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ise ABD istihdam piyasasının 

aşırı sıkı olmadığını ve FED'in istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemek için ekonominin güçlü olduğu mevcut durumda faiz oranlarını kade-

meli olarak artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Powell'a göre aşırı ısınmış bir istihdam piyasasında uzun süre gevşek politikalarda ısrar 

etmek enflasyon hedefinde kredibilite kaybına yol açabilir. Powell ayrıca işsizliğin daha da düşeceğini, ancak ücret artışlarının mevcut durumda 

ılımlı olmasının "istihdam piyasasının aşırı derecede sıkı olmadığına" işaret ettiğini sözlerine ekledi. Konuşması sırasında Powell son yılların en çok 

irdelenen iktisat teorilerinden Phillips Eğrisi'ne de eleştirel bir bakış attı. Ülkede işsizliğin son 18 senenin en düşük seviyesine gerilediğini, enflasyo-

nun ise altı sene sonra %2'lik hedefe vurmuş olduğunu hatırlatalım. Draghi ve Powell'ın açıklamalarının ardından euro dolar karşısında zayıf seyri-

ne devam etti. Euro/dolar paritesi güne başlarken 1,1550 seviyesinde bulunuyor.  

Reuters haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açıklayacağı yeni kabine yapısında Hazine-Maliye Bakanlığı'nın oluşturul-

ması planlanırken, Merkez Bankası ve diğer üst kurulların bağımsız mevcut yapısı korunacak. Reuters'ın yetkililerden edindiği bilgiye göre, yeni 

kabinede bakanlık sayısının 21'den 14 ya da 15'e düşürülmesi ve özellikle ekonomi bakanlıklarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında son 

aşamaya gelindi. Hazırlanan son taslakta ekonomi bakanlıklarının büyük bölümünün tek çatı altında toplanmasının öngörüldüğü daha önceki tas-

laktan bazı farklılıklar görülüyor. Hazine-Maliye Bakanlığı adı altında önemli bazı birimlerin tek çatı altında toplanması planlanırken, bu bakanlığa 

Kalkınma Bakanlığı'ndan Yıllık Programlar ve Konjonktürler Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Genel 

Müdürlüğü, Ekonomik Modelleme ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü dahil olacak. Maliye Ba-

kanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muhasebat 

Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi gibi kurumlar Hazine-Maliye Bakanlığı bünyesinde kalacak. Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigorta 

Genel Müdürlüğü BDDK'ya, Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ise yeni oluşturulacak Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanacak. Maliye Bakanlı-

ğı bünyesindeki Bütçe Genel Müdürlüğü ise bundan sonra bütçeyi yapacak olan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanacak. Habere göre ekonomi ile ilgili 

bakanlıkların Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak planlandığı ifade ediliyor. 

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemenin 22 Haziran Cu-

ma günü başlatılması kararı aldı. Açıklamada, söz konusu dengeleyici gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen 

uyumlu olduğu, AB'nin ilk aşamada ABD ürünlerine 2,8 milyar euroluk bir ilave gümrük vergisi getireceği, 3,6 milyar euroluk diğer kısım hakkında 

ise kararın ileride alınacağı ifade edildi. AB, önlem uygulayacağı 340 ürünü 18 Mayıs’ta DTÖ’ye bir liste halinde bildirmişti.  

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 

%2.7 oranında artarak 119,6 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Son bir yılda-

ki toplam konut satışları ise 1 milyon 379 bin seviyesine ulaştı. Mayıs ayında 

alım-satım vergisinde ve konut kredi faizlerinde indirim yapılmıştı. Konut 

piyasasındaki stokları eritmeye dönük atılan bu adımların konut satışlarında 

yarattığı toparlanmanın ılımlı bir seviyede kaldığı görülüyor. Mayıs ayında 

ipotekli konut satışları %11,7 oranında gerileme kaydetti. Son 7 ayda ipotekli 

satışlarda yaşanan ortalama yıllık gerilemenin %28 seviyesinde olduğu dikka-

te alındığında, %11,7'lik gerileme, teşviklerin ılımlı etkisine işaret ediyor. İpo-

tekli olmayan konut satışları ise %10,7 oranında artış kaydederek güçlenen 

bir performans sergiledi. Bununla birlikte ilk el konut satışlarında %4,8’lik artış yaşanması proje geliştiricilerinin Mayıs ayında yapmış olduğu indi-

rim kampanyalarının karşılık bulduğuna yönelik işaret veriyor.  
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün eğitim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara 

kullandırdığı kredi miktarı 2017 yıl sonunda 8,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 2018 Ocak-Nisan döneminde ise eğitimde kredi bakiyesi 1,1 

milyar liralık artış göstererek, Nisan sonunda 7,5 milyar lirası orta ve uzun vadeli krediler olmak üzere 9,6 milyar liraya ulaştı. Diğer bir ifadeyle, 

Nisan sonu itibarıyla eğitim alanındaki kuruluşlara sağlanan kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %32 arttı. Nisan 2008’de toplam kredi 

hacminin %0,2'sine denk gelen eğitim alanında kullandırılan kredi miktarı bakiyesi, Nisan 2018 itibariyle kredi hacminin %0,41'ini oluşturuyor. 

Timur Gayrimenkul, KAP’a yaptığı açıklamada TL cinsinden 600 milyon TL’ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya borç-

lanma araçlarının ihraç edilmesine karar verildiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e konuşan NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 

EBRD’nin alıcı olacağı bir tahvil ihracı planladıklarını ifade etmişti.   

2007 ile 2013 döneminde borsada yaptığı manipülasyon yolsuzlukları nedeniyle Deutsche Bank’a 205 milyon dolarlık ceza verildi. Banka, Ame-

rikan maliyesinin kestiği cezayı ödemeyi ve iddia edilen usulsüzlüğü kabul ettiğini duyurdu. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 8-17 Haziran'ı kapsayan bayram döneminde, turizme yönelik havalimanlarına 37 bin 

140 uçak seferi düzenlendiğini ve 5 milyon 365 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Hizmet alan yolcuların 2 milyon 202 binin iç hatları, 3 

milyon 163 bininin ise dış hatları kullandığı belirtildi.  

Google, Fransa'da Carrefour ile anlaşma yaparak süpermarket satış kanalı oluşturdu. 2019'dan itibaren "Google Home" "Google Asistant" ve 

"Google Shopping" gibi Google platformları üzerinden Carrefour'un ürünleri Fransa'da satışa çıkacak. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin, turist sayısındaki artışın yılın ilk 

3 ayında yüzde 30 olarak gerçekleştiğini ve bu yıl 40 milyon turist hedefinin yakalanabileceğini söyledi. Rekor düzeyde Rus turist beklediklerini 

de dile getiren Şahin, iki ülke arasında geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rus turist sayısının 250-300 binlere kadar gerilediğini ifade etti ve 

yılsonuna kadar 4,5 milyon Rus turist beklediklerini belirtti. 

Mayıs ayında çotanak sayımı şekliyle yapılan ve ilk olarak 640 bin ton dolayında açıklanan 2018 fındık rekoltesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonlarda yapılan ikinci tespit çalışmalarına başlandı. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı da olan sanayici Se-

bahattin Arslantürk, rekolteyi gerçekçi olarak tahmin edebilmek için, düzenli aralıklarla bahçelerin gezilmesi, incelenmesi gerektiğine dikkat çeker-

ken, bir süre önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 ürünü fındık rekoltesinin 600 bin tonun altında gerçekleşeceği şeklinde yapılan açıkla-

maların gerçekleri ifade etmediğini belirtti. Konuya ilişkin sıkıntılarını bir örnekle dile getiren Aslantürk, “geçen yılın 680 bin ton olarak açıklanan, 

dahası bazı çevreler tarafından 600 bin tona kadar çekilen rekolte rakamları aslında 750 bin tona ulaşmaktadır" dedi.  

Türkiye'nin çilek ihracatının yaklaşık yarısını karşılayan Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki üreticiler, 2018 FIFA Dünya Kupası organizasyonu nede-

niyle Rusya'dan gelen talepteki artışa dikkat çekiyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2018’in ilk 5 ayında Türkiye'nin çilek ihracatı 21,65 

milyon doları buldu. Rusya'ya 2017'de 3,5 milyon dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirilirken, 2018’in ilk 5 ayında bu tutar 14 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Çilekte en fazla ihracat yapılan Rusya'yı Romanya, Irak ve Suudi Arabistan izliyor. 

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, hayvan yemlerinde KDV’nin sıfırlanmasının yeme gelen zamlar ile buhar-

laştığını belirtti. Daha önceleri de gündeme getirilen yumurtada KDV oranının %8’den %1’e düşürülmesi talebinin altını çizerek, bunun gerçek-

leşmesinin piyasada zincirleme bir rahatlama yaratacağını dile getirdi. Afyon açıklamasında “şu anda tüm girdilerdeki artış yüzünden 1 yumurtanın 

KDV dahil, kayıtlı üreticiye maliyeti 280 kuruş. Ancak, rekabet yüzünden 250 kuruşa satıyoruz.” ifadelerine yer verdi.  

Rafinerici, dağıtıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerine, tutmakla yükümlü oldukları ulusal petrol stoklarının yarısını satma hakkı tanındı. Rafineri-

ci, dağıtıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerine, tutmakla yükümlü oldukları ulusal petrol stoklarının yarısını satma hakkı tanındı. Ulusal Petrol Stok 

Komisyonu'nun oybirliği ile aldığı karara göre, satılan ve kullanılan stokların en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar tekrar yerine konulması gereki-

yor. 
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Deniz üstü (offshore) rüzgâr santrali ihalesinin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1.200 megavat 

kapasiteyle kurulacak Türkiye'nin ilk deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi santrali için son başvuru tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklanırken, kesin 

tarihi daha sonra belirlenecek ihalede, katılımcılar kilovatsaat başına tavan fiyat 8 dolar/cent üzerinden açık eksiltmeyle yarışacak. Söz konusu 

ihaleyle, şartnamede belirtilen bağlantı bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek ve elektrik iletim sistemine bağlanabilecek deniz üstü rüzgâr 

enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) tahsis edilecek. Aday bölgeler arasında Saros, Kıyıköy ve Gelibolu yer 

alıyor. Kurulacak santralden ihalede çıkan fiyat üzerinden alınacak elektriğin süresi, santralin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 50 tera-

vatsaatlik elektriğin sisteme verildiği zaman dilimini kapsayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün konuya ilişkin yaptığı açıkla-

mada, söz konusu proje için ekipman üretiminde %60 yerlilik şartının getirileceğini belirterek, projede çalışacak mühendislerin %80'inin de Türk 

olacağını bildirmişti. Başvuru aşamasında kesin, bir yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 20 milyon dolar, sözleşmenin 

imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar da toplamda 100 milyon dolar tutarında, 10 yıl süreli teminat mektubu aranacak. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katlı ilavesine ilişkin kararda 

değişiklik yapılması kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu karara göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK Destekleme 

Mekanizmasına tabi üretim tesislerinden, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kilovata 

kadar, ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 1.000 kilovata kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve 

cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için EPDK tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait pera-

kende tek zamanı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren on yıl süre ile uygulanır.  
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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.  

 


