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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Almanya’da yapılan seçim sonuçlarının kurlar üzerindeki 

etkilerinin bu sabah itibariyle kısmen ortadan kalktığı görüldü. Bugün 

özelinde piyasalar üzerinde etkili olabilecek en önemli faktörün K. 

Irak’ta yapılacak olan referandum ve ilgili haber akışı olacağını 

düşünüyoruz. Artan gerilim ve jeopolitik riskler ile beraber Türk 

varlıklarında olumsuz ayrışmanın sürmesi beklenebilir.  

Gün içerisinde veri takvimine bakıldığında yurtiçinde oldukça hafif 

bir gündem olduğu görülüyor. Yurtdışında ise ECB ve FOMC 

üyelerinin konuşmalarının hareketlilik yaratacak mesajlar içerme 

ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.  

Sabah saatlerinde yurtdışı piyasalarda zayıf bir seyir hakim iken, 

Uzakdoğu Asya piyasalarında satıcılı bir resim dikkat çekiyor. GOÜ 

para birimlerinin ABD dolarına karşı kısmen zayıf oldukları görülüyor. 

Bugün gerek jeopolitik risklerin fiyatlanması gerekse yurtdışı 

piyasalardaki zayıf seyre bağlı olarak Borsa İstanbul’da satıcılı bir 

seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 104,754, 

105,385 ve 106,056 dirençlerini ve 103,452, 102,781 ve 102,150 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Kuzey Irak’ta bugün gerçekleştirilmesi planlanan referandum 

kararından vazgeçilmedi. 

▪ Bugün konut satış verileri ile Reel Kesim Güven Endeksi &KKO 

açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan – 13.9 milyon ABD doları sipariş aldı. 

▪ Bagfaş – 1,84 milyon ABD doları tutarında sipariş aldı. 

▪ Karsan - Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA)'dan alınan 

siparişlerle ilgili açıklama yaptı. 

▪ Yapı ve Kredi Bankası – 307 milyon TL tutarındaki takipteki 

alacağını 17.7 milyon TL’ye sattı. 

▪ İkili işlemler monitörünü güncelledik. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Eylül        Eylül Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

                     Konut Satış İstatistikleri

26 Eylül        Hazine İhalesi (2 yıl)

28 Eylül        Temmuz Konut Fiyat Endeksi

29 Eylül        Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,123 %0.1 -%3.4

BIST-30 127,860 %0.2 -%3.0

Banka 171,133 %0.9 -%3.2

Sanayi 114,567 -%0.8 -%4.6

Hizmet 68,966 %0.6 -%1.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.99 11.99

2 yıllık bono faizi 11.80 11.75 11.62

10 yıllık bono faizi 10.99 10.93 10.71

Kur

USD/TL 3.49 %1.6 -%0.3

EUR/TL 4.18 %2.0 %1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.83 %1.8 %0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 225 237 233

Ortalama işlem hacmi * 1.39 1.63 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.87x 0.77x

FD/Satışlar 1.32x 1.46x 1.32x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %40.0 %14.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.5 %4.1

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 

Kuzey Irak’ta referandum kararından vazgeçilmedi  

Kuzey Irak’ta referandum kararından vazgeçmezken, Türkiye ve diğer komşu ülkelerdeki 

tepkiler büyüyor. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli 

Güvenlik Kurulu ve hafta sonu Meclis oylaması sonrasında, hükümete sınır ötesi 

operasyon yetkisi veren tezkerenin bir yıl daha uzatılma kararı alındı. Diğer taraftan K. 

Irak bölgesel yönetimi lideri, Barzani, artan eleştiriler çerçevesinde karardan 

vazgeçilmediğini belirtse de tansiyonu düşürmeyi amaçlayan açıklamalar yapıyor. Bu 

çerçevede bir “evet” cevabının gelmesinin doğrudan bağımsızlık ilanı anlamına 

gelmeyeceğini, bu çerçevede Bağdat ile müzakereleri devam ettireceklerini belirtti.  

• Bugün saat 11’de basın toplantısı yapacağı belirtilen Başbakan Yıldırım’ın K. Irak 

referandumu konusundaki sert eleştirilerini sürdürmesi bekleniyor.  Dışişleri 

Bakanlığı’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamalar referandum sonuçlarının 

Türkiye için yok hükmünde olduğunu bir kez daha vurguladı.   

Konut satış verileri ile Reel Kesim Güven Endeksi &KKO açıklanacak  

Bugün saat 10:00 itibariyle Ağustos Konut Satış verilerinin yanı sıra saat 14:30’da Eylül 

Reel Sektör Güven Endeksi (RSGE) & Kapasite Kullanım Oranı (KKO) açıklanacak.  

• Temmuz ayı konut satışları yıllık %42,4 oranında artış kaydetmişti. Önemli bir baz 

etkisinin olduğunun altını çizmek gerekir. 

• Ağustos ayı mevsimsel etkilerden arındırılmış RSGE 110,2 olarak gerçekleşmiş ve 

2011 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Alt kalemlerde özellikle takip 

ettiğimiz endeks, yatırım harcamaları ile ilgili olurken, yıl başından beri söz 

konusu endeksin %14 oranında artış gösterdiği dikkat çekiyor.  Söz konusu 

iyileşmenin gelecek çeyreklerde GSYİH verileri çerçevesinde de kendini daha 

fazla öne çıkarabileceğini düşünüyoruz.  

• Ağustos ayı mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO %78,1 olarak gerçekleşmişti. 

KKO verilerinde özellikle 2Ç itibariyle kademeli bir yükseliş dikkat çekerken, 

özellikle ihracat bazlı sektörlerdeki KKO artışının çok daha güçlü ilerlediği dikkat 

çekiyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - ASELSAN ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında 

toplam bedeli 13.9 milyon ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 

sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir.  

Bagfaş - Gürcistan ve Türkmenistan'a ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından 5.000 

ton DAP gübresi siparişi alındığı açıkladı. Sipariş tutarı 1,84 milyon ABD doları olup, 

sevkiyatın Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır.  

Karsan – Şirketten gelen açıklamada Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA)'dan 2017 yılı 

içinde farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda alınan tam ve yarı mamul otobüs kesin 

üretim siparişlerinin toplamı 32,4 milyon Euro'ya ulaştığı açıklandı. Bu siparişlerin 8,4 

milyon Euro'luk kısmı teslim edildiği ve kalanların teslimatı sipariş programına göre 2018 

yılı Ocak ayı sonuna kadar yapılacağı bildirildi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Eylül 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Yapı ve Kredi Bank – Yönetim Kurulu 31.07.2017 tarihi itibarıyla toplam 307.013.963 

TL  tutarlı tahsili gecikmiş alacağın toplam 17.650.000 TL bedelle Hayat Varlık Yönetim 

A.Ş. ve Emir Varlık Yönetim A.Ş.'den oluşan firmalara satılmasına karar verdiğini açıkladı. 

Yapılan işlemin takipteki kredilerin toplam kredilere oranını 16 baz puan iyileştireceğini 

tahmin ediyoruz. 

 

İkili İşlemler Monitörünü güncelledik 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Almanya’da yapılan seçim sonuçlarının kurlar üzerindeki etkilerinin bu sabah 

itibariyle kısmen ortadan kalktığı görüldü. Bugün özelinde piyasalar üzerinde etkili 

olabilecek en önemli faktörün K. Irak’ta yapılacak olan referandum ve ilgili haber akışı 

olacağını düşünüyoruz. Artan gerilim ve jeopolitik riskler ile beraber Türk varlıklarında 

olumsuz ayrışmanın sürmesi beklenebilir.  

Gün içerisinde veri takvimine bakıldığında yurtiçinde oldukça hafif bir gündem olduğu 

görülüyor. Yurtdışında ise ECB ve FOMC üyelerinin konuşmalarının hareketlilik yaratacak 

mesajlar içerme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.  

Sabah saatlerinde yurtdışı piyasalarda zayıf bir seyir hakim iken, Uzakdoğu Asya 

piyasalarında satıcılı bir resim dikkat çekiyor. GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

kısmen zayıf oldukları görülüyor. 

Bugün gerek jeopolitik risklerin fiyatlanması gerekse yurtdışı piyasalardaki zayıf seyre 

bağlı olarak Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 104,754, 105,385 ve 106,056 dirençlerini ve 103,452, 102,781 ve 102,150 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün Almanya’da gerçekleşen genel seçimler sonucunda Angela Merkel’in partisinin 

birinci olmasına rağmen bir önceki seçime göre büyük bir oy kaybı yaşamış olması 

piyasalar üzerinde sert bir hareket yaratmadı. Euro piyasa açılışında bir miktar zayıflama 

gösterse de, daha sonra yeniden güçlendi ve EURUSD paritesi yeniden 1,19 seviyesi 

üzerin çıktı. Eurodaki güçlü duruş ile birlikte dolar endeksinin haftaya görece zayıf 

başladığını e 92,30 seviyesi altına doğru hafif bir geri çekilme kaydettiği görüldü. Ancak, 

dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen, yurt içi piyasalarda Kuzey Irak’ta bugün 

gerçekleşecek olan bağımsızlık referandumu nedeniyle hafif bir satış eğilimi olduğu 

görülüyor. Bugün gerçekleşecek olan referandumunun Türk lirası üzerinde baskı 

yaratabileceğini ve kurun yükseliş çabasını destekleyebileceğini düşünüyoruz. Siyasi ve 

diplomatik gerginliklerin artması durumunda Türk lirası üzerindeki baskı büyüyebilir. 

Bununla birlikte, kurun 3,50 seviyesi altındaki seyrinin kalıcı olmasını beklenmiyoruz. Kısa 

vadede 3,50 – 3,51 seviyeleri arasındaki seyrin devamını beklemekle birlikte, ABD 

aleyhine / Türkiye lehine ekstra bir gelişme yaşanmaması durumunda, 3,5150 direncinin 

aşılması halinde 3,53 seviyesinin hedef alınabileceği görüşündeyiz. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5007 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5041 seviyesi direnç, 3,50 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5041 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5150, 3,50 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 3,4926. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Almanya’da Pazar günü gerçekleşen genel seçimler sonucunda Angela Merkel’in 

CSU/CDU bloğu %32,9 oranında oy alarak birinci oldu. 2013 seçimlerinde %41 civarında 

oy alan Merkel’in, bu seçimlerde oy kaybetmesi hali hazırda bekleniyordu. Ancak, %35 - 

%420 aralığında oy alması beklenen Merkel’in %32,9 oranında oy alarak beklentilerden 

daha fazla oy kaybettiği görülüyor. Seçim sonuçları sonrasında euronun sert bir tepki 

vermediğini görüyoruz. Angela Merkel’in güç kaybetmiş olmasına rağmen seçimlerden 

birinci çıkması sonrasında EURUSD paritesi 1,19 seviyesi üzerindeki hareketini 

sürdürmeye devam ediyor. Ancak bu noktada, Avrupa’nın en güçlü lideri ve 

entegrasyonunun önde gelen isimi olan Merkel’e desteğin zayıflaması, orta vadede 

euroya olan güvenin de azalması olarak kendini gösterebilir. Bu da, eurodaki mevcut 

iyimser duruşun kısa – orta vadede tersine dönebileceği anlamını taşıyor. Genel 

görünüme baktığımızda: Kısa vadede EURUSD parite beklentimizi 1,1800 – 1,1950 

aralığında tutuyoruz. Kısa vadede 1,20 üzerinde kalıcı bir hareket beklemiyoruz. Bu sabah 

saatleri itibariyle günlük grafiğindeki yükseliş kanalının alt sınır çizgisinde hareket 

etmekte olan EURSD paritesinin, mevcut seviyelerdeki seyri oldukça kritik (aşağıdaki 

grafikten kanal sınırındaki hareket görülebilir). EURUSD paritesinin kanalı sınırında 

tutunamaması durumunda kanalı aşağı yönlü kırarak satış baskılarına maruz 

kalabileceğini ve düşüş hareketini 1,18 seviyesi altına taşıyabileceğini düşünmekteyiz. 

Bugün Avrupa Merkez Bankası ve Fed yetkililerinin konuşmaları yakından izleniyor 

olacak. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,1927 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 seviyesi destek, 

1,1960 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1960 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1984, 1,1960 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1915. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kuzey Kore gerginliğinin azalması ve dolar endeksinin Fed açıklamalarının ardından 

güçlenmesi sonrasında sert satış baskılarına maruz kalan ve kısa vadeli yükseliş kanalını 

aşağı yönlü kıran altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde 1300 seviyesi altındaki 

seyrini sürdürüyor. ABD tarafındaki tüm olumsuz senaryoların fiyatlanmış olması ve Fed 

cephesinden beklentilerden şahin açıklamalar geliyor olması ile birlikte, dolar endeksinin 

kısa vadede 91 – 91,50 seviyelerinin altına gelmekte zorlanacağını düşünüyoruz.  Dolayısı 

ile kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış olan alt fiyatlarının, mevcut yukarı yönlü 

düzeltmesinin ardından düşüş hareketine kaldığı yerden devam etmesi ve düşüş 

hareketini 1280 seviyesi altına taşıması beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1292,95 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 seviyesi destek, 1297,89 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1302,76, 1292,67 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1287,90. 

 

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 2,502 %0.1 %0.1 %2.4 %6.8 %11.8

DAX 12,592 -%0.1 %0.6 %3.5 %4.4 %9.7

FTSE 7,311 %0.6 %1.3 -%1.2 -%0.4 %2.3

Nikkei 20,296 -%0.3 %2.5 %4.3 %5.4 %6.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,123 %0.1 -%3.4 -%5.1 %15.2 %33.3

Çin 3,353 -%0.2 %0.0 %0.6 %2.5 %8.0

Hindistan 31,922 -%1.4 -%1.1 %1.0 %8.5 %19.9

Endonezya 5,912 %0.1 %1.0 -%0.1 %6.2 %11.6

Rusya 2,052 -%0.4 -%0.1 %3.7 %0.6 -%8.1

Brezilya 75,390 -%0.3 -%0.5 %6.1 %18.1 %25.2

Meksika 50,314 -%0.5 %0.8 -%2.1 %2.5 %10.2

Güney Afrika 55,840 %0.0 %0.3 -%1.4 %7.8 %10.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%0.8 -%5.7 -%15.5 -%25.1 -%31.7

EM VIX 15 -%1.2 %9.4 -%10.0 -%14.1 -%31.8

MOVE 51 %4.6 -%0.2 -%1.5 -%21.2 -%29.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.4959 -%0.2 %1.7 %0.0 -%3.4 -%0.8

Brezilya 3.124 -%0.4 %0.4 -%1.2 %1.2 -%3.9

Güney Afrika 13.2523 -%0.2 %0.7 %0.2 %5.5 -%3.6

Çin 6.5901 %0.0 %0.6 -%1.1 -%4.2 -%5.1

Hindistan 64.7962 %0.0 %1.1 %1.1 -%1.0 -%4.6

Endonezya 13313 a.d. %0.6 -%0.2 -%0.1 -%1.2

CDS *

Türkiye 185.5 -0.8 24.3 -13.4 -45.4 -29.3

Brezilya 201.0 -3.2 23.9 -20.7 2.5 -12.4

Güney Afrika 185.3 -5.1 26.8 -13.6 a.d. a.d.

Endonezya 102.3 1.0 6.6 -15.1 -12.9 -15.2

Rusya 145.8 -4.2 18.2 -16.0 -4.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.1 1.2 0.4 0.2 -0.4

Brezilya %9.7 0.0 -0.2 -0.5 -0.6 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.5

Hindistan %6.7 0.0 0.1 0.1 -0.2 0.1

Endonezya %6.4 a.d. -0.1 -0.4 -0.7 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 -0.03 0.51 0.08 -0.47 -0.87

Brezilya %4.4 -0.05 0.05 -0.15 -0.49 -1.08

Güney Afrika %4.6 0.24 0.24 0.08 0.09 -0.24

Endonezya %3.4 a.d. 0.03 -0.18 -0.51 -0.94

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.86 %0.8 %2.2 %9.6 %12.3 %0.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.66 %0.2 %1.5 %6.3 %5.5 -%5.7

Altın - USD / oz 1293.3 %0.2 -%2.1 %0.6 %3.5 %12.3

Gümüş - USD / t oz. 16.903 -%0.2 -%4.0 -%0.5 -%3.7 %5.7

Commodity Bureau Index 428.88 -%0.2 %0.2 -%1.7 -%1.3 %1.4

* 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. 

 

 


