
Gelişmiş ve gelişmekte olan başlıca ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası baş-

kanları G20 toplantısı için Buenos Aires'te buluştu. Toplantıya Türkiye'den Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da 

katıldı. Bakanlar dış ticaret ve jeopolitik alanındaki tansiyonların ekonomik büyümeye 

zarar vermesini önlemek için diyalogun artırılması çağrısında bulundu. Ancak Mart ayın-

da olduğu gibi bu toplantıda da ABD'nin son aylarda gümrük vergilerini artırmasıyla baş-

layan anlaşmazlıkların nasıl giderileceğine dair bir uzlaşı belirmedi. G20 toplantısının 

sonunda dün yayımlanan bildirgede ekonomik büyümenin şu an güçlü seyretmekle be-

raber eşgüdümün azaldığı ve kısa ile orta vadeli aşağı yönlü risklerin arttığı bir dönemde 

olduğu ifade edildi. Bildirgede, "Bunlar arasında mali kırılganlıklar, artan ticaret ve jeo-

politik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve özellikle bazı gelişmiş ülkelerde ya-

pısal olarak zayıf ekonomik büyüme yer almaktadır... Bizler risklerin ortadan kaldırılması 

ve güvenin artırılması için diyalog ve eylemlerin pekiştirilmesi gerektiğinin farkındayız" 

denildi. Bu arada dünya ekonomisinde %25 pay sahibi olan BRICS ülkeleri Brezilya, Rus-

ya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın liderleri 25-27 Temmuz’da Johannesburg’da bir 

araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da özel olarak davet edildiği liderler zirvesinin 

ana gündemi ticaret savaşları olacak.  

 

13 Temmuz’da Türkiye’nin ülke notunu düşüren Fitch, 24 Türk bankası ile iştirakleri-

nin kredi notlarında iki basamağa varan indirimlere gitti. Cuma akşamı açıklama ya-

pan kredi derecelendirme kuruluşu, son dönemdeki piyasa oynaklığı ile ekonomide sert 

iniş riski ve yatırımcı güvenindeki bozulmaya işaret etti. Kurum, bankalara ilişkin kararın 

performans, varlık kalitesi, sermaye, likidite ve fonlama profillerine yönelik riskleri yan-

sıttığını açıkladı. Fitch, "Bankaların risk profillerinde yerel para birimindeki değer kayıp-

ları ve faizlerdeki yükseliş sonrası bozulma yaşandı. Bu da varlık kalitesi, marjlar ve ser-

maye üzerinde baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Bankaların dış finansmana erişi-

minin azalması ihtimali olduğunu belirten Fitch, tahsili gecikmiş alacaklarda önümüzdeki 

dönemde artış olabileceğini öngördü. 

 

Almanya Türkiye'ye yönelik ihracat kredi garantisini 1,5 milyar euro ile sınırlayan 2017 

tarihli kararı yenilemeyerek, sınırlamayı kaldırmış oldu. Frankfurter Allgemeine Zei-

tung gazetesinde yer alan ve kaynak gösterilmeyen haberde sınırlamanın bu yıl için uza-

tılmayacağı ifade edildi. Hermes garantisi olarak adlandırılan sistem, yurtdışından ala-

caklarını tahsil edemeyen Alman ihracatçı şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları telafi 

ediyor. 

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 
26-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 

 Almanya, Tüketici güven endeksi, Ağustos 

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 94,082             1.16% -1.85% -18.43%

BİST-30 115,446          1.03% -1.76% -18.76%

XUSIN 118,399          1.07% -1.33% -8.51%

XBANK 113,956          2.08% -14.37% -33.51%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7917 -0.20% 1.72% 26.46%

Euro/TL 5.6124 0.28% 2.06% 23.41%

Sepet Kur* 5.2002 -0.13% 2.05% 24.74%

Euro/Dolar 1.1718 0.66% 0.34% -2.32%

Dolar/JPY 111.39 -0.94% 2.25% -1.14%

DXY 94.4490 -0.13% -0.07% 2.39%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1231.37 0.73% -2.93% -5.46%

Reuters/Jefferies CRB* 196.36 0.64% -0.76% 0.33%

Brent (Dolar/varil) 73.07 0.68% -3.28% 9.27%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.76 -0.91% -0.75% -7.48%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.44% 20.45%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.31% 17.71%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.90% 2.84%
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta önce FED'i eleştirmesi, sonrasında Avrupa Birliği ve Çin'i para birimlerini manipüle etmekle ve faiz 

oranlarını düşürmekle suçlaması, ardından da başta Çin olmak üzere gümrük vergilerini gerektiği takdirde daha da artırabileceğine yönelik 

söylemlerde bulunması doların küresel piyasalarda değer kaybına yol açtı. Dolar "ticaret savaşı"nın yanına bir de "kur savaşı"nın ekleneceği 

yönünde piyasalarda artan endişelerle Pazartesi sabahı da zayıf seyrediyor. DXY endeksi 94,25'e kadar gerilemiş durumda. 

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gelecek haftaki faiz toplantısında politika değişikliğine gidebileceği yönünde Japon medyasında çıkan haber-

ler ile bu ülkede 10 yıllık tahvil getirileri son iki yılın en sert günlük yükselişini kaydederken, yen dolar karşısında değerlendi, Nikkei borsası 

geriledi. Bankanın 31 Temmuz’daki toplantıda ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyi değerlendirebileceği iddia ediliyor. Haberlerde, 

uzun vadeli faizlerin doğal şekilde değerlenmesine izin verilebileceği belirtildi. BoJ ise bu sabah, Şubat’tan bu yana ilk defa sabit faizli tahvil alım 

operasyonunu gerçekleştirerek getiri eğrisini kontrol etme politikasını sürdürdüğünü gösterdi. ETF alımları ve daha önemlisi eksi faiz uygulaması 

konusu bankaların yakın takibinde olacak. Ülkede her ne kadar para politikalarının değişmesi yönünde çağrılar artsa da zayıf enflasyon parasal 

teşviklerin devam etmesi gerektiğine işaret ediyor. Gevşek politikadan dönüş, yenin değerlenmesine ve enflasyonun düşük kalmasına ve ihracatçı-

ların olumsuz etkilenmesine neden olabilir. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda iddialar hakkında yorum yapmadı. 

Dolar/TL Hollanda'nın ardından Almanya ile de ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin desteğiyle güne 4,75'li seviyelere gerileyerek 

başladı. BİST-100 endeksi Cuma günü %1,16 artışla 94.082 puandan kapanırken haftalık bazda %4,65 değer kazandı. Bu hafta piyasalarda Cum-

hurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden Ankara'ya dönmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı kurul ve ofislerinde atamaların da gündeme gelebileceği 

öngörülüyor. Erdoğan bugün 14.00'da partisinin MYK toplantısına katılacak. Haftanın en önemli gelişmesi ise 24 Temmuz'daki TCMB faiz kararı 

olacak. Hem TCMB’nin kendi beklenti anketi hem de piyasadaki anketler 100 baz puanlık bir artışa işaret ediyor. Yurtdışında ise Perşembe günü 

Avrupa Merkez Bankası toplantısı gerçekleşecek. Başkan Draghi’nin geçen toplantıda ilk faiz artırımı için 2019 yaz sonu ifadesi yumuşatılmazsa, bu 

toplantıdan yeni bir bilgi gelme ihtimali zayıf, zira çekirdek enflasyon dinamiği zayıfladı. ABD’de ise ikinci çeyrek büyümesine yönelik ilk rakamlar 

haftaya Cuma gelecek (sonraki iki ay boyunca revizyona tabi olacak). Çin kotası öncesinde soya ihracatındaki büyük sıçrayış ile net ihracatta son 

yılların en yüksek hareketi gerçekleşti; dolayısıyla tahminler %4,0-4,5’lik kuvvetli bir büyümeye işaret ediyor (ilk çeyrek: %2,0). 

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından Temmuz 2017’de başlatılan Hürjet Projesi kapsamında 

şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında protokol imzalandı. Projenin Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Mu-

harip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet motorlu eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlandığı ifade ediliyor.  

Avrupalı Maliye Bakanları pazar günü Arjantin’de yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları toplantısında dijital ekonominin vergi-

lendirilmesi için küresel kurallar konusunda ilerleme çağrısında bulundular. Nihai ortak bildiri, daha fazla ayrıntı vermeden, dijital ekonomiye 

geçisin uluslararası vergi sistemine olan etkilerini 2020 yılına kadar ele almaya yönelik bir taahhüdü tekrar teyit etti. 

İngiltere 2030 yılında hizmete girecek lazer ve hipersonik füzelerle donatılan altıncı nesil "Tempest" adlı savaş uçağını görücüye çıkardı. Yeni 

savaş uçağının teknik özellikleriyle F-35'i geride bırakacağı belirtiliyor. Henüz konsept aşamasındaki uçağın tasarımının 2020 yılında tamamlanaca-

ğı, 2025 yılında ise prototipinin üretileceği bildirildi.  

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda ve Orman Bakanlığı'nın rekolte açıklamasının henüz yapılmadığını 

fakat külleme hastalığı ve fındık kokarcası nedeniyle fındık rekoltesinde düşüş beklendiğini belirtti. Bayraktar Ağustos’ın ilk günlerinde başlaya-

cak olan fındık hasadıyla ilgili, çiftçinin artan girdi fiyatları nedeniyle başta mazot olmak üzere girdilere erişimlerinin zorlaştığını, maliyetlerin arttı-

ğını ve rekoltedeki düşüşün fındıkta maliyeti daha da yükselteceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli meyve ve sebzelerdeki fiyat farkına yönelik olarak, tarladan marketlere kadar oluşan fiyat farkıyla 

ilgili üreticiyi hiçbir zaman ezdirmeyeceklerini ifade ederek, A’dan Z’ye tohumdan çatala tüm bu zincirde üreticinin tüketicinin hakkını koruyacak-

larını belirtti. 
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, yılın ilk yarısında beklentilerin aksine yurtdışı talebinde sıkıntı yaşan-

madığını, ancak en büyük sorunlarının Türkiye’de üretilmesine rağmen dövizle alınan hammaddeden kaynaklı maliyet artışı olduğunu söyledi. 

Yan sanayi ihracatının ilk yarısında %22 artışla 5,7 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Kanca, iç pazarda %40’a yaklaşan daralmanın ana sanayide 

üretimi etkilediğini, fakat üretimin %70’e yakınının ihracat olması nedeniyle bu etkinin düşük kaldığını belirtti. Türkiye’de üretilmesine rağmen 

dövizle satılan hammaddede kura bağlı yaklaşık %40 fiyat artış olduğunu ifade eden Kanca, devletin buna karşı çeşitli önlemler alması gerektiğini 

sözlerine ekledi.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde yabancı uyruklu kişilere toplam 11 bin 

816 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre %18,8'lik artış yaşanan yabancılara konut satışında ilk sırayı İstanbul alırken, 

yabancıların en çok rağbet gösterdiği ikinci il ise Antalya oldu. Geçen yılın aynı döneminde yabacılara satılan konut sayısı 9 bin 595 adet olarak 

gerçekleşmişti. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ham çelik üretimi %3,7 artarak 18,9 

milyon tona yükseldi. Türkiye’nin ham çelik üretimi, Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 oranında artarken, Mayıs ayına göre %8,5 

oranında düşüş sergileyerek 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 

Pharmabotanica Kooperatif Başkanı Mehmet Saydan, eczanelerdeki atık ilaçların (kullanım süresi dolmuş ilaçlar) büyük miktarlara ulaştığını ve 

bu ilaçların uygun imha edilmesi adına bir “ara depolama tesisi" kurduklarını belirtti. İlaçların çok yüksek ısıda, kontrollü şartlar altında imha 

edilmesinin şart olduğunu ifade eden Saydan, kooperatif olarak nihai hedeflerinin bu ilaçların geri kazanılarak kullanılabilir kısımlarından çiçek 

gübresi üretmek olduğunu söyledi. Hangi ilacın, hangi bölgelerde tüketilmediği gibi kapsamlı veriler elde edileceğinin altını çizen Saydan, bunun 

hem eczacı, hem üretici, hem de sağlık politikası karar alıcıları açısından çok önemli olacağını kaydetti.  

Yaş, sigortalılık ve prim günü koşulunu yerine getirdiği halde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunduğu için emekli olamayan 

Bağ-Kur’lular, yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olabilecek. Yapılandırılan borcu peşin ödeyenler, gecikme faizi ve gecikme cezası-

nın yerine hesaplanan enflasyon farkının %90’ından kurtulacak. Borcu peşin ödemek için nakit parası olmayanlar, bankadan kredi çekip borcu 

kapattıktan sonra emekli olabilecekler. Emekli aylığıyla da kredi borcunu ödeyebilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için başvurular 31 Tem-

muz 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Peşin ödemeden yararlanacak Bağ-Kur’luların ödemeyi 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gereki-

yor. Borcun tamamının ödemesini ikinci taksit süresinde, yani 31 Ekim’e kadar yapanlar ise 243 liralık enflasyon farkının yarısını (121,5 TL) ödeye-

cekler. 

İstanbul Zirve Yapı Denetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Akpınar, İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan vatanda-

şın bu süreçten sonra isterse kat mülkiyetli tapuya geçiş yapabileceğini belirterek, "Vatandaşın başvuru esnasında verdiği bilgiler, binanın pro-

je-ölçüm çalışmaları ile örtüşmediği takdirde tapu hakkını kaybedebilir." dedi. Akpınar, uygulamadan yararlanmak için mevcut binanın projesi-

nin çizilmesi gerektiğini, bundan dolayı da mühendislik, yapı denetim büroları ile iş birliği yapılmasının lazım olduğunu bildirdi. Yapı Kayıt Belgesi 

bedelinin, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari yapılarda %5 olarak hesaplanacağını dile getiren 

Akpınar, arsa emlak değerinin belediyelerden öğrenilebileceğini kaydetti. İmar Barışı düzenlemesi kapsamında yapılan toplam 2,6 milyon başvuru-

nun 81 tanesi GES oldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan haberde 2 milyon 614 bin 570’e ulaşan başvurulardan 2 milyon 340 bin 450’si ko-

nut, 223 bin 428’i ticari, 50 bin 611’i tarımsal yapılar ve 81’i de güneş enerjisi santrallerinden oluşuyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımlar düşüşte. Hükümetlerin yenilenebilir enerji konusunda 

verdikleri sözler ile gerçekleştirilen yenilenebilir enerji yatırımları örtüşmüyor. Yatırım geçen yıl %7 azalarak 318 milyar dolara düştü. Öte yandan, 

fosil yakıtlara yapılan yatırımların payı 2014’ten bu yana ilk kez arttı. İklim hedeflerine göre fosil yakıtlara olan yatırımlarının 2030 yılına kadar %

40’a düşmesi gerekiyor. Ancak, bu rakam 2017 yılında %59’a yükseldi. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki düşüş büyük ölçüde rüzgâr ve hidroe-

lektrik sektörüne olan ilginin azalmasına bağlanıyor. 
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TÜPRAŞ’ın İran’dan ham petrol alımları, ABD’nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı Mayıs ayı itibariyle azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu (EPDK) verilerine göre Türkiye’nin en büyük rafineri işletmecisi TÜPRAŞ yılın ilk dört ayında İran’dan günde 187.196 varil ham petrol ithal etti. 

TÜPRAŞ sadece Nisan ayında ise günde 240 bin varilin biraz üzerinde ham petrol ithal etti. İran’dan ham petrol ithalatı Mayıs ve Haziran aylarında 

yaklaşık günde 130 bin varil seviyesinde gerçekleşti. 

Elektrikte 13 milyon abone “Serbest Tüketici” kapsamına giriyor. Fırat Aksa Malatya İl Müdürü Mustafa Gel, 2 bin kilovatsaat olan serbest 

tüketici limitini geçen abone sayısının 13 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Türkiye’deki serbest tüketici limitlerinin son 10 yıl içerisinde büyük 

değişim gösterdiğine dikkati çeken Gel, “2008 yılında sınır bir milyon 200 bin kilovatsaat iken 2018 yılına geldiğimizde bu rakamın 2 bin kilovat 

saate kadar düştü. İlk yıllar tüketim limitinin çok yüksek olması nedeniyle sınırlı sayıda tüketici, serbest tüketici olurken; yıllar içinde elektrik piya-

sasında serbestliğin artması ve serbest tüketici limitinin düşmesi ile birlikte bu rakamda artış olmuştur.” diye konuştu. 

Tortum Hidroelektrik Santrali’ne (HES) en yüksek teklif Tayfurlar Enerji Üretim A.Ş.’den geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürü-

tülen Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait, 26,2 MW kurulu güce sahip Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 

özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif sahibi 11 milyon lirayla Tayfurlar Enerji Üretim A.Ş. oldu. 

İngiltere’de, 8 yılda 800 bin konut sahibini güneş enerjisi sistemi kurmaya teşvik eden sübvansiyon programı, gelecek yıl yenilenmeksizin son-

landırılacak. Gelecek Nisan ayından itibaren yeni başvuru sahiplerine tarife garantisinin kapatılması, programın son bölümünü oluşturuyor. 

2010 yılında başlatılan program sayesinde 800 binden fazla haneyi güneş paneli kurmaya teşvik etmişti. 

Afşin Elbistan (A) termik santrali ve kömür madeninin işletme hakkına sahip ERG Verbund A.Ş. hisselerinin Çelikler’e devrine Rekabet Kurulu 

onayı çıktı. Rekabet Kurumu Başkanlığı, ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Fadıl Çelik, Hasan Çelik, Memet Çelik, 

Bilal Çelik ve Tahir Çelik tarafından devralınması işlemini onayladı. 

Türkiye geçen yıl Avrupa'da en fazla LNG ithal eden ikinci ülke oldu. Avrupa ülkeleri geçen yıl toplam 47 milyon ton LNG ithal etti. Kıtada en 

fazla LNG ithal eden ülke 12,2 milyon ton ile İspanya oldu. Uluslararası Gaz Birliği (IGU) raporuna göre, ülkedeki artan LNG talebinde hidroelektrik 

üretimindeki düşüş etkili oldu. Geçen yıl Avrupa ülkelerine gönderilen LNG'nin büyük kısmı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden tedarik edildi. Türkiye 

3,45 milyon ton Cezayir'den, 1,51 milyon ton Nijerya'dan ve yaklaşık 1 milyon ton da Katar'dan LNG ithal etti. Türkiye'nin geçen yıl LNG aldığı di-

ğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Norveç, Trinidad ve Tobago ile ABD olarak kayıtlara geçti. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

 


