
Yurtiçinde Haziran dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut 

fiyat endeksi ve Temmuz ayı yurtdışı üretici fiyat endeksi açıklandı. Merkez 

Bankası’nın açıkladığı verilere göre, Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç 

stoku, 2018 yıl sonuna göre %5 artışla 122,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. 

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %0,1 azalarak 57,1 

milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %10 artarak 

59,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Konut fiyatları Haziran ayında, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %1,72 artarken reel olarak %12,1 oranında azaldı. 

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi de (YD-ÜFE), Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 

%2,33 düşüş gösterdi. TL dolar karşısında iki günlük değer kaybının ardından, 

gelişmekte olan ülke paralarının değer kazanması ile yönünü tersine çevirdi 

ve 5,71’e geriledi. Bugün, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, haftalık 

para ve banka istatistikleri ile tüketici güven endeksi verileri, yurt dışında ise 

Japonya, Euro Bölgesi, Almanya, ABD'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 

verileri ile ABD'de işsizlik başvuruları ve süregelen işsizlik verilerinin takip edi-

lecek. Yarın ise piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kansas City Fed'in Cu-

ma günkü yıllık Jackson Hole toplantısında vereceği mesajlarını takip edecek. 

Powell'ın konuşmasından ABD para politikasının yönüne ilişkin çıkabilecek 

mesajlar gelişen piyasa paraları için belirleyici olabilir. 

Dün küresel piyasalarda FED Temmuz ayı toplantı tutanakları, ABD-Çin tica-

ret görüşmelerindeki gelişmeler ile Almanya’nın 30 yıl vadeli tahvil arzı, 

İtalya’daki siyasi belirsizlikler ve Brexit sürecinin akıbeti takip edildi. Fed 

toplantı tutanaklarında faiz indirim kararının düşük büyüme ve enflasyona 

karşı bir adım olarak atıldığı, ticaret savaşından kaynaklanan belirsizlikten do-

layı yatırımlarında gerçekleşebilecek daha derin bir gerileme riskine karşı bir 

sigorta olarak gördükleri yer aldı. Tutanaklarda, Fed’in daha esnek adımlar 

atması gerektiğinin altı çizildi. Piyasalar açıklanan tutanaklardan sonra önü-

müzdeki dönemde ek faiz indirimi sinyali aldı ve yükselişe geçti. Goldman 

Sachs ve Barclays ekonomistleri de Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği 

görüşünde birleşti. Goldman Sachs Eylül ve Ekim aylarında kısmen tahvil piya-
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,522             -0.53% -6.21% 4.66%

BİST-30 118,846          -0.37% -7.60% 3.94%

XUSIN 110,484          -0.19% -4.40% 5.35%

XBANK 131,648          -0.34% -10.23% 11.82%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7094 -0.30% 0.17% 7.98%

Euro/TL 6.3366 -0.33% -0.29% 4.70%

Sepet Kur* 6.0233 -0.21% 0.09% 6.23%

Euro/Dolar 1.1083 -0.14% -0.47% -3.37%

Dolar/JPY 106.61 0.37% -1.84% -2.69%

DXY 98.2950 0.03% 0.58% 2.24%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 16.18% 16.26%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.50% 16.50%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.08% 6.99%

ABD - 10 yıllık tahvil 1.56% 1.55%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.01         5.222%

22 Nisan 2020 5.125% 100.17         4.847%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.27            6.566%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1502.00 -0.32% 5.34% 17.09%

Reuters/Jefferies CRB* 179.77 0.01% -3.95% 2.16%

Brent (Dolar/varil) 60.30 -0.33% -5.19% 10.58%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.17 -0.09% -3.34% -26.26%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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sasını sakin tutma hedefiyle FED’in 25'er baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Barclays ise Fed'in 2019 yılında yavaşlayan küresel büyü-

meden dolayı 3 kez daha faiz indirebileceği tahmininde bulundu. Banka, yavaşlayan küresel büyümeden ve güçlenen dolardan kaynaklanan 

aşağı yönlü risklerden dolayı Fed'in Eylül, Ekim ve Aralık aylarında 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gidebileceğini kaydetti.  

Trump, FED’e karşı tepkisini artırıyor. Trump dünkü sosyal medya paylaşımında, Çin ve diğer ticaret anlaşmalarının harika durumda oldu-

ğunu ve tek sorunun Fed Başkanı Powell ile Fed olduğunu söyledi. Trump, Fed Başkanı'nın büyük bir faiz indirimine giderek doğru şeyi yapma-

sı durumunda, ABD'nin güçlü büyüme kaydedeceğini ve böylesine bir büyüme potansiyelinin neredeyse daha önce hiç olmadığı kadar yüksek 

olduğunu ifade etti. Trump, ayrıca maaş ve ücretlerden kesilen vergilerde indirim konusunda hemen adım atılmayacağını da kaydetti. 

ABD-Çin ticaret ilişkilerinde Çin tarafından açıklamalar geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, iki ülke arasın-

daki ticaretin karşılıklı kazançlı olduğunu ve ABD'nin ticari anlaşmazlıklar konusunda Çin'in kat ettiği yolun yarısına ulaşabileceğini umduğunu 

söyledi. Gıng, Washington yönetiminin, ABD-Çin ilişkilerini teşvik etmek ve ikili iş birliğini geliştirmek için Pekin yönetimi ile "iyi geçinmesini" 

ümit ettiklerini söyledi. Trump, Çarşamba günü Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını, ancak Pekin'in anlaşma istediğini ve yakında bir şey-

lerin olabileceğini kaydetmişti. Diğer taraftan, Gıng, ABD yönetiminin Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 savaş uçağı satışı kararından 

vazgeçmediği takdirde satışla bağlantılı ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını bildirdi.  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Türkiye'nin ABD ile planla-

dığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ve İdlib'de Türk askeri konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, ADB ile 

fiiliyatta uygulama süreci için kapsamlı görüşmelerin devam ettiğini ifade ederken, İdlib’deki gerçekleşen saldırıya yönelik tepkilerini Rus tara-

fına ilettiklerini söyledi. Kalın, ayrıca önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi 

gerçekleştireceğini açıkladı.   

Memurların maaş zammıyla ilgili süreç, anlaşma sağlanamadığından dolayı Hakem Kurulu’na taşınıyor. Toplu sözleşme masasında 11 hiz-

met kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve birinci yıl %

3, ikinci yıl %2 refah payı talebinde bulunmuştu. Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk verdiği teklifi revize etmiş ve 2020 

için %4+4, 2021 için de %3+3'lük bir zam teklifi yapmıştı.  

Dünyanın ilk sıfır kuponlu Almanya'nın 30 yıl vadeli tahvil arzına talep, küresel rallinin Avrupa'da faizleri negatif bölgeye düşürmesi ile za-

yıf kaldı. Almanya, 2 milyar euroluk satış hedefi ile çıktığı 2050 vadeli tahvil arzında, rekor seviyedeki eksi %0,11 faizle sadece 824 milyon 

euroluk satış yapabildi. İhalenin bu şekilde sonuçlanması, Almanya hükümetinin 30 yıllık borçlanma yaparken kendisine para ödenmesi anla-

mına geliyor. Bu hareket, enflasyon ve büyüme beklentilerin önümüzdeki yıllar için zayıfladığını işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın 

(AMB) zayıflayan büyümeyi desteklemek için yeni teşvikler açıklayacağı tahmin ediliyor. 

Hong Kong’da Çin karşıtı protestolar iş dünyasını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Reuters’in haberine göre Çinli e-ticaret şirketi Alibaba’nın 

bu ay sonunda Hong Kong borsasında planladığı halka arzı devam eden protestolar nedeniyle ertelemek üzere. Reuters’e konuşan iki kaynak, 

konunun şirket yönetim kurulunda olduğunu ve halka arzın Ekim ayına ertelenebileceğini aktardı. Alibaba’nın planlanan halka arzı yaklaşık 20 

milyar dolar büyüklüğünde olacak. 
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Aselsan (ASELS) - Bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Aselsan’dan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen 

seneyi 9,1 milyar doları bakiye siparişle kapattı ve bu yılın ilk altı aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 milyar dolar tutarında yeni 

sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında 841 milyon avro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon doları tutarlı Pakistan Atak 

Helikopteri Projesi ve 113 milyon doları tutarlı Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkmakta. Aselsan’ın Temmuz ayında 

yaptığı tahsilat tutarı ise 690 milyon TL'yi (122 milyon dolar) geçerek, 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 

TÜİK Haziran ayı konut fiyat istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut fiyatları 2019 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre    

%1,72 oranında artış gösterdi. Reel fiyatlar ise %12,1 oranında azalış kaydetti. İstanbul'da konut fiyat endeksi bir önceki yıla göre %2,29 ora-

nında azalış kaydetti. Böylece, İstanbul'da nominal konut fiyatları Ocak 2019 tarihinden itibaren yıllık bazda başlayan düşüş eğilimini devam 

ettirdi. Ankara'da yıllık değişim %0,73 düşüş yönlü olurken, İzmir'de ise %0,3 artış yönünde gerçekleşti. Ankara ili veri tarihinde ilk kez geçen 

ay nominal fiyatlarda yıllık bazda düşüş göstermişti. Reel konut fiyatları 26 il grubunun tamamında düşüş gösterdi.  

Konut sektörü temsilcileri, yıl boyunca ve gelecek yıl daha az konut üretilmesini ve mevcut projelerin fiyatlarının yükselmesini bekledikleri-

ni belirtti. Türkiye’nin yıllık 650 bin yeni konut ihtiyacı olduğunu hatırlatan temsilciler, azalan yeni yapı ruhsatı sayesinde stok düşerken, mev-

cut konutların daha değerli hale gelmesini bekliyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, sektörde bir 

anlamda dengelenme süreci yaşandığını belirtirken, yıl içinde yeni konut üretiminin neredeyse tamamen durduğunu söyledi. Elmas, “Yeni yapı 

ruhsatlarının düşüşü bunu gösteriyor. Bu nedenle mevcut konutların kıymeti artacak. Ev sahibi olmak isteyen tüketiciye ve yatırımcıya ellerini 

çabuk tutmalarını öneririm. Mevcutta tüketicinin konut talebinin arttığı malum. Artık bunun alıma dönmesi için bütün koşullar da hazır du-

rumda” şeklinde konuştu. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise, tüketicinin okul sezonunun başlamasıyla daha hızlı şekil-

de konut talebini alıma yönlendireceğini ifade etti. Durbakayım, “Çok yüksek bir konut talebi var ama beklemedeydi. Artık konut almanın tam 

zamanı. Üreticiler de yeni ürün üretmediği için, eski projeler ve inşa halindeki projeler değerleniyor. Piyasalarda hareket olunca inşaatçı yapa-

madığı zamları ilave edecek. Tavsiyemiz; ev sahibi olmak isteyen, bu fiyatlar ve oranlardan yararlansın. Konut almak için tüm koşullar hazır 

durumda” dedi.  

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık maki-

nesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz ayında %31 düşüşle 459.658 adete geriledi. Beyaz eşya iç satışları Ocak-

Temmuz döneminde ise %12 düşüşle 3,4 milyon adete indi. Beyaz eşya ihracatı Temmuz'da %1 artışla 1,55 milyon adet, Ocak-Temmuz döne-

minde de %1 artışla 10,5 milyon adete çıktı. Beyaz eşya üretimi ise Temmuz'da %10 düşüşle 2,03 milyon adete, Ocak-Temmuz'da ise %2 geri-

leyerek 14,04 milyon adete geriledi. 

Rekabet Kurumu, Türk Eczacılar Birliği  hakkında eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiasıyla rekabet soruşturması açıl-

masına karar verdi. Türk Eczacılar Birliği’nin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkın-

da Kanun’un 4. Maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karar bağlandı. Rekabet Kurumu, ilgili maddenin ihlal edilip edil-

mediğinin tespitine yönelik olarak Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.  

Kamil Koç’un, Alman Flixmobility'e devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. 1926’da kurulan, 1.000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yı-

lında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GmbH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı. Satış işlemine 

ilişkin detay ise paylaşılmadı. 

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılının Ocak-Temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 

oranında artırdıklarını bildirdi. Alim, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR bünyesinde mali disiplin politikalarının hayata geçirildiğini kayde-
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derek, "2019 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, enflasyon verileri ile değerlendirildiğinde, yaş çay hariç giderlerimizi %7 

oranında azalttık. Üstelik giderlerdeki bu azalmayı, önceki yıla göre daha fazla kuru çay üreterek gerçekleştirdik.” bilgilerini paylaştı.  

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Destek-

lenmesi (Ur-Ge) projesi ile kiraz, üzüm ve nar ihracatını yılda 750 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Taze Kiraz, Üzüm ve Nar 

Ur-Ge projesinde yer alacak firmaların proje giderlerinin %75'ine kadarlık kısmının Ticaret Bakanlığı, %25'lik kısmının ise katılımcı firmalar ta-

rafından karşılanması planlanıyor. Uçak, 2016-2019 yıllarında sürdürdükleri taze kiraz ve üzüm Ur-Ge projesi sayesinde büyük kazanımlar elde 

ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk kiraz ve üzüm ihracatçısı özellikle Uzak Doğu pazarına odaklandı. Çin ve Gü-

ney Kore'ye kiraz ihracatı başladı. Hava kargo Türk ihracatçısının yoğun kullandığı bir nakliye aracı haline geldi. Yeni Ur-Ge projemizde daha 

fazla üye firmamızın katılımı ile güçlerimizi birleştireceğiz.”  

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Türkiye’nin 10,5 milyar dolarlık tekstil ihracatının 1,7 milyar dolarının teknik tekstil olduğunu belirte-

rek, bu alanda büyümeyi hedeflediklerini belirtti. Yüngül, “Tekstil iletken kumaşlardan teknik tekstile, giyilebilir teknolojiden enerjiye, gü-

venlikten sağlık endüstrisine kadar her alanda kullanılacak. Yaptığımız araştırmalara göre gelecek, akıllı tekstil ürünlerinde. Akıllı tekstil pazarı 

2015’te 90 milyar dolar iken, bugün 160 milyar dolara koşuyor. Çin, ABD ve Almanya bu pazarda önde. Teknik tekstil ihracatının %25’ini Çin,  

%8,8’ini Almanya ve %8,1’ini ABD yapıyor. Biz henüz bu pazardan %1,6’lık pay alıyoruz.” şeklinde konuştu. Üretiminin %20’sini akıllı tekstilde 

yapan Zorlu Tekstil Grubu, 2025’te bu oranı %50’ye çıkartmayı hedefliyor. Grubun kendi icatları arasında renk kayıplarını azaltan iplik, alarm 

özellikli solar perde, şarj edilebilir LED’li perde yer alıyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Li, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı. Büyükelçi 

Deng Li, Çin'de kullanılan ithal mermerlerin %60'ının Türk mermeri olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden Türk mermerinin Çin piyasasındaki ge-

leceğine çok sıcak bakıyorum. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının büyüme hızına bakabilirseniz eğer, bizim piyasa büyüme oranı çok istikrarlı 

bir şekilde yükselirse, o zaman Türk mermerine olan ihtiyacımız da onunla orantılı bir şekilde artacak." değerlendirmesinde bulundu. Afyonka-

rahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) verilerine göre, 2018'de 109 milyon 250 bin dolar, 2019'da ise 113 milyon 750 bin dolarlık mermer 

ihracatı yapıldı. Afyon mermeri, başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye 

ihraç ediliyor. 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre teknoparkların gerçekleştirdiği ihracat tutarı Temmuz ayı itibariyle 4,1 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yedi 

ayında teknoparkların toplam satışları 79,7 milyar TL oldu. Yazılım, elektronik, makine, sağlık, enerji, çevre, tarım, uzay ve havacılık gibi alan-

larda çözüm ve ürünler geliştiren teknoparkların Türkiye genelindeki sayısı 84. Teknoparklar bünyesinde toplam 5.390 firma faaliyet gösterir-

ken, 55.423 kişi istihdam ediliyor. Teknoparkların en çok olduğu kentlerin başında İstanbul geliyor, kentte 11 teknopark faaliyet gösteriyor. 

İstanbul'u 9 teknoparkla Ankara, 5 teknoparkla Kocaeli ve 4 teknoparkla İzmir izliyor. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) 400 milyon dolarlık kredi. Rus bankası Sberbank, Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye NGS 

inşaatı kapsamında 7 yıllık vade ile 400 milyon dolarlık kredi sağlayacak. Kredi ile NGS’nin ilk kreditörünün Sberbank olduğu belirtildi.  
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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. 


