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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Türkiye-ABD arasındaki vize krizinin devam etmesi ve dün akşam 

itibariyle ABD tarafından gerginliği artırıcı söylemlerin gelmesi 

sonrasında bugün sabah kotasyonlarında TL tarafında yine zayıf bir 

başlangıç olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede gün içerisinde konu ile 

ilgili haber akışları piyasa üzerinde en etkili unsurlardan biri olacak. 

Veri takvimine bakıldığında yurtiçinde ödemeler dengesi rakamları 

takip edilecek. Yurtdışında ise FOMC üyelerinin konuşmalarının yanı 

sıra Türkiye saatiyle 21:00’de gelecek olan FOMC tutanaklarının da 

piyasada hareketlilik yaratacak unsurlar olduğunu düşünüyoruz.  

Vize krizi ve İdlib operasyonu ile BIST’te oluşan gap dünkü yaşanan 

yükselişle büyük ölçüde kapanmış oldu. 104.000’den alçalan kanal 

direnci ve kurda yaşanan yükselişinde etkisi ile bugün satış baskısının 

etkili olmasını bekliyoruz. Olası düzeltmelerde ilk dengelenme 

102.000-102.500 aralığında olması beklenebilir. 102.000/103.550 

aralığında bir dalgalanma bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikleri saat 10:00’da 

açıklanacak.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Orge Elektrik – Şirket devam işlerin tutarının 130 milyon TL + 

KDV olduğunu açıkladı.  

▪ Telekom sektörü – GSM şirketlerinin Hazine payı 

ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı borçlarına, yeniden 

yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan 

ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 

▪ Galatasaray – 1Ç17’de 11 milyon TL net kar açıkladı. 

▪ Fenerbahçe - 1Ç17’de 26 milyon TL net kar açıkladı. 

▪ Beşiktaş - 1Ç17’de 2.8 milyon TL net kar açıkladı. 

▪ Trabzonspor - 1Ç17’de 44 milyon TL zarar açıkladı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Ekim        Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikelri

12 Ekim        Haftalık Portföy Hareketleri (29 Eylül - 6 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

16 Ekim        Temmuz Dönemi İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Ayı TCMB Beklenti Anketi

                     Eylül Merkezi Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,394 %2.1 -%0.5

BIST-30 126,553 %2.1 -%0.5

Banka 164,783 %2.5 %0.1

Sanayi 118,131 %1.9 -%0.4

Hizmet 68,132 %1.4 -%0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.97 11.97

2 yıllık bono faizi 12.24 12.51 11.90

10 yıllık bono faizi 11.39 11.52 11.01

Kur

USD/TL 3.68 %2.9 %8.1

EUR/TL 4.34 %3.3 %5.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.01 %3.1 %6.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 212 220 240

Ortalama işlem hacmi * 1.82 1.61 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.83x 0.73x

FD/Satışlar 1.32x 1.43x 1.27x

FD/FAVÖK 7.9x 7.7x 7.0x

Kar büyümesi %13.5 %43.9 %13.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.4

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Ağustos cari işlemler açığının 1,7 milyar dolar olmasını bekliyoruz 

Ağustos ayı cari işlemler açığını 1,7 milyar dolar olarak bekliyoruz. Konsensus veri ise 1,6 

milyar dolarlık bir açık beklentisini işaret ediyor.  

• Verinin beklentilerimiz doğrultusunda gelmesi durumunda yıllık cari işlemler açığı 

37,1 milyar dolardan 37,4 milyar dolara (GSYİH’nin %4,5’u) yükselecek. 

• Ağustos ayına ilişkin piyasadaki cari işlemler açığı beklentileri 0,7-4,2 milyar dolar 

arasında değişiyor. Normal şartlar altında söz konusu verinin piyasa etkisi olmaz, 

ancak beklenti aralığının yüksek olması sürpriz etkisini beraberinde getirebilir. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Orge Elektrik – Şirket devam işlerin tutarının 130 milyon TL + KDV olduğunu açıkladı. 

Şirket 13 Haziran 2017 tarihinde devam eden işlerin tutarının 119 milyon TL + KDV 

olduğunu açıklamıştı. 

Telekom sektörü – GSM şirketlerinin Hazine payı ödemelerinden kaynaklı ihtilaflı 

borçlarına, yeniden yapılandırmayla büyük oranda af getiren düzenleme TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdür Vekili Mehmet 

Kaya, bugüne kadarki rapora bağlanmış ihtilaflı tutarın, faiz ve cezai şartlarla birlikte 2,2 

milyar TL’ye ulaştığını söyledi. (Kaynak: Bloomberg) 

Galatasaray – 1Ç17’de 11 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 1Ç16’da 62 milyon TL ve 

4Ç16’da 57 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Fenerbahçe - 1Ç17’de 26 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 1Ç16’da 8 milyon TL net kar 

ve 4Ç16’da 36 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Beşiktaş - 1Ç17’de 2.8 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 1Ç16’da 38,6 milyon TL ve 

4Ç16’da 1,7 milyon TL net kar açıklamıştı. 

Trabzonspor - 1Ç17’de 44 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, 1Ç16’da 2,9 milyon TL ve 

4Ç16’da 52 milyon TL zarar açıklamıştı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Türkiye-ABD arasındaki vize krizinin devam etmesi ve dün akşam itibariyle ABD 

tarafından gerginliği artırıcı söylemlerin gelmesi sonrasında bugün sabah 

kotasyonlarında TL tarafında yine zayıf bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede 

gün içerisinde konu ile ilgili haber akışları piyasa üzerinde en etkili unsurlardan biri 

olacak. Veri takvimine bakıldığında yurtiçinde ödemeler dengesi rakamları takip edilecek. 

Yurtdışında ise FOMC üyelerinin konuşmalarının yanı sıra Türkiye saatiyle 21:00’de 

gelecek olan FOMC tutanaklarının da piyasada hareketlilik yaratacak unsurlar olduğunu 

düşünüyoruz.  

Vize krizi ve İdlib operasyonu ile BIST’te oluşan gap dünkü yaşanan yükselişle büyük 

ölçüde kapanmış oldu. 104.000’den alçalan kanal direnci ve kurda yaşanan yükselişinde 

etkisi ile bugün satış baskısının etkili olmasını bekliyoruz. Olası düzeltmelerde ilk 

dengelenme 102.000-102.500 aralığında olması beklenebilir. 102.000/103.550 aralığında 

bir dalgalanma bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Türk lirası, ABD – Türkiye geriliminde önemli bir tırmanma olmayışı ve küresel 

görünümün gelişmekte olan ülke piyasalarını desteklemesi ile birlikte dün gün içerisinde 

dolar karşısındaki kayıplarının bir kısmını telafi etmiş ve USDTRY paritesi 3,66 seviyesine 

kadar gerilemişti. Ancak, dün akşam saatlerinde ABD - Türkiye arasında yaşanan vize 

gerilimiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’in, vize kararının Beyaz 

Saray, Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığının koordinasyonunda alınmış olduğunu 

belirtmesi üzerinde Türk lirası dolar karşısında yeniden düşüşe geçti. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan’da gerçekleştirdiği konuşmasında, John Bass'ın söz 

konusu vize kararını tek başına vermiş olabileceğini ifade etmişti. ABD’den gelen 

açıklamaların Büyükelçiliğin vize kararının hükümetle koordinasyon içerisinde alındığını 

işaret etmesi ile birlikte USDTRY paritesinin yeniden 3,70 seviyesi üzerinde yerleştiğini 

gördük. Bu noktada USDTRY paritesinin bugün içerisinde 3,70 seviyesi etrafında dalgalı 

bir seyir izlemesini bekliyoruz. Bu akşam saatlerinde FOMC’nin 20 Eylül’deki toplantısının 

tutanaklarını görüyor olacağız. Hatırlayacağımız üzere 20 Eylül’deki toplantıda Fed 

Başkanı Janet Yellen, ABD ekonomisine yönelik iyimserliğini koruduğunu ifade etmiş ve 

enflasyondaki düşüklüğün bu yıla özgü ve geçici olduğunu belirtmişti. Bununla birlikte 

bu yıl içerisinde 3 faiz artırımı öngörmeyi sürdüren Fed, Aralık ayında bir faiz artırımı 

daha olacağı konusunda piyasaya net sinyaller vermişti. Dolayısı ile bugün akşam 

açıklanacak olan tutanakların, hafta başından bu yana kazançlarının bir kısmını geri 

vermiş olan dolar endeksinin yeniden yönünü yukarı çevirmesine neden olması 

beklenebilir. Önümüzdeki günlerde ise: USDTRY paritesinin Pazartesi günü piyasa 

açılışında oluşturduğu yukarı yönlü fiyat boşluğunu kapatmak isteyebileceğini 

düşünüyoruz. Böyle bir düzeltmenin durumunda kur 3.62 – 3.65 bandına gerileyebilir. Bu 

da, dolar alımı yapmak isteyen yatırımcılara orta vadeli alım fırsatı verebilir. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7041 seviyesinden 

işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7076 seviyesi direnç, 3,70 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,7076 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,7195, 3,70 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 3,6891. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte yeniden 1,17 seviyesi üzerine yerleşen EURUSD 

paritesi, Kataonya’nın bağımsızlık ilanını ertelemesi üzerine yükselişini sürdürerek 

yeniden 1,18 seviyesi üzerine çıktı. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles 

Puigdemont, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, 1 Ekim'deki referandum sonucuna göre 

Katalonya’nın bağımsızlık hakkı kazandığını belirtmesine rağmen, beklentilerin aksine 

bağımsızlık ilanı yapmadı. Puigdemont, İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için 

bağımsızlık ilanını askıya aldığını belirterek, İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul 

etmesini istediğini belirtti. Yapılan bu açıklamadan, İspanya hükümeti ile bir müzakere 

surecinin başladığı anlaşılıyor. Puigdemont’un yaptığı bu açıklama, Euro Bölgesi’ne ve 

euroya ilişkin endişeleri azaltmış ve euro pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirmiş 

durumda. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte EURUSD paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 

1,18 seviyesi üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Günlük grafiğindeki yükseliş kanalını 

aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, yaşadığı sert satış baskısı sonrasında yönünü yukarı 

çevirmiş durumda. Teknik olarak bir “düzeltme” hareketi olarak adlandırabileceğimiz söz 

konusu tırmanışın kısa vadeli olacağı ve mevcut yükselişin kıssa – orta vadede satış fırsatı 

vereceği düşüncesindeyiz. Bu akşam saatlerinde ise FOMC’nin 20 Eylül’deki toplantısının 

tutanaklarını görüyor olacağız. ABD ekonomisine ilişkin şahin açıklamaların yapıldığı ve 

Aralık ayında faiz artırımı yapılacağına ilişin net sinyallerin verildiği Eylül toplantısına 

ilişkin tutanakların piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini ve dolar endeksinin hafta 

başından bu yanaki kayıplarını geri almasını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Paritedeki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1815 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kuzey Kore geriliminin gündemden inmiyor olması ile birlikte azalan risk iştahı, altın 

fiyatlarındaki mevcut kısa vadeli yükselişin temelini oluşturuyor. Ayrıca, dolar endeksinin 

geçtiğimiz hafta 94 seviyesine kadar yükselesinin ardından kazançlarını geri veriyor 

olması da altındaki yükselişi besliyor. Dün sabahki bültenimizde, dolardaki zayıflama ve 

güvenli liman talebindeki artış ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran 

altın fiyatlarının, kanal kırılması sonrasında mevcut yükseliş çabasını devam ettirmesini ve 

kısa vadede ilk etapta 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1293 seviyesini hedef 

almasını beklediğimizi ifade etmiştik. Öngördüğümüz üzere dün kısa vadeli yükselişini 

sürdüren altın fiyatları, 1293 seviyesi üzerini test ederek hedef seviyemize ulaştı. Bu 

noktada, günlük grafikteki teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettikleri altının, 20 

günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1293 seviyesini yukarı yönlü kırmasının zor 

olduğunu görmekteyiz. Dolayısı ile yatırımcılarımıza altının söz konusu seviyesi 

etrafındaki seyrini yakından takip etmelerini ve bu seviyenin aşılamaması durumunda 

oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Altındaki kısa vadeli 

görünüm açısından bu akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC tutanakları önemli 

olacaktır. ABD ekonomisine ilişkin şahin açıklamaların yapıldığı ve Aralık ayında faiz 

artırımı yapılacağına ilişin net sinyallerin verildiği Eylül toplantısına ilişkin tutanakların 

piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini ve dolar endeksinin hafta başından bu yanaki 

kayıplarını geri almasını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1287,93 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1287,90 seviyesi destek, 1292,67 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1292,67 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1297,89, 1287,90 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1285. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,551 %0.2 %0.6 %2.5 %8.4 %13.9

DAX 12,949 -%0.2 %0.4 %3.8 %6.7 %12.8

FTSE 7,538 %0.4 %0.9 %1.7 %2.3 %5.5

Nikkei 20,824 %0.3 %1.3 %6.8 %11.4 %9.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,394 %2.1 -%0.5 -%5.5 %13.7 %32.3

Çin 3,383 %0.2 %1.3 %0.3 %3.0 %9.2

Hindistan 31,924 %0.4 %1.2 %0.6 %7.6 %20.4

Endonezya 5,906 -%0.7 -%1.5 -%0.1 %4.2 %10.7

Rusya 2,087 -%0.4 %0.5 %2.1 %5.5 -%6.5

Brezilya 76,897 %1.5 %0.2 %3.5 %19.5 %27.7

Meksika 49,983 -%0.2 -%1.2 -%0.7 %0.7 %9.5

Güney Afrika 57,630 %0.2 %1.6 %2.9 %7.6 %13.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.4 %6.0 -%6.1 -%28.3 -%28.2

EM VIX 16 -%1.7 %0.3 %4.2 -%12.6 -%28.7

MOVE 55 -%1.1 %4.0 %3.9 -%19.4 -%23.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7111 %0.2 %3.9 %8.9 -%0.5 %5.3

Brezilya 3.1797 -%0.3 %1.2 %2.5 %1.5 -%2.2

Güney Afrika 13.6991 -%0.8 %0.3 %5.5 -%1.8 -%0.3

Çin 6.5743 -%0.8 a.d. %0.7 -%4.8 -%5.3

Hindistan 65.2838 -%0.1 -%0.3 %2.1 %1.1 -%3.9

Endonezya 13512 %0.0 -%0.2 %2.6 %1.7 %0.3

CDS *

Türkiye 181.8 -1.0 1.8 20.3 -33.0 -22.7

Brezilya 185.7 -0.7 -3.1 9.8 15.8 -9.9

Güney Afrika 173.0 -6.4 -1.0 12.6 a.d. a.d.

Endonezya 101.5 0.7 -1.2 3.2 -9.1 -8.5

Rusya 129.0 -3.7 -2.5 -2.0 -0.9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.4 -0.1 1.6 0.8 0.4 0.0

Brezilya %9.7 0.0 0.0 -0.1 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.7 -0.1 0.0 0.2 -0.3 -0.2

Hindistan %6.7 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.2

Endonezya %6.6 0.0 0.1 0.2 -0.5 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 a.d. 0.64 0.39 -0.28 -0.74

Brezilya %4.7 a.d. 0.34 0.42 0.01 -0.77

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.06 0.31 -0.35 -0.27

Endonezya %3.5 a.d. -0.01 0.17 -0.44 -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.61 %1.5 %1.1 %5.1 %1.1 -%0.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.92 %2.7 %1.0 %5.9 -%4.1 -%5.2

Altın - USD / oz 1290.6 %0.7 %1.5 -%3.1 %3.2 %12.1

Gümüş - USD / t oz. 17.207 %1.4 %3.3 -%3.4 -%4.0 %7.6

Commodity Bureau Index 427.94 %0.2 %0.0 -%1.3 %0.9 %1.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 


