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Günlük Bülten                   10.06.2021 

  Gözler ABD Enflasyon Datası ve ECB Toplantısı’na Çevrildi…  

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü % 0,11 değer 
kazanarak günü 1.449,17 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 13,6 milyar 
lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,55 değer kazanırken, holding 
endeksi % 0,02 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla 
kazandıran % 1,34 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise % 1,70 ile menkul 
kıymet, yatırım ortaklığı olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle kapattı. Kapanışta, 

Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,19 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 

0,20, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,38 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,26 

değer kaybetti. 

ABD borsaları günü haftanın üçüncü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones 

endeksi, yüzde 0,44, S&P 500 endeksi % 0,20 ve Nasdaq endeksi % 0,09 değer 

kaybetti. 

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD’de 

açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) datası ve Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) gerçekleştireceği Haziran ayı toplantısı yakından izlenecek.  

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören 

endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında 

kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak toparlanma eğiliminimn devam 

ettiği izleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: 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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü % 0,11 değer kazanarak günü 

1.449,17 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni 

işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne hafif 

alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; “NATO 

Zirvesi'nde gündemimizi muhataplarımızla ele alacağız. Herhangi bir geri adım olmayacak. 

NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirmiş 

bir ülkedir”dedi. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz" dedi. Bakan, 

“Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş 

olacak”dedi. 

 Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacağı haberi basında yer aldı. 6 köprüden ilkinin temel 

atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.(Kaynak:haberturk.com.tr) 

 Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahatin önünü açmak için aşı 

pasaportunu onayladığı haberi basında yer aldı.  

 İranlı yetkili Mahmud Vaezi, ABD ile ekonomiye yönelik görüşmelerde ilerleme sağladıklarını ancak 

yaptırımların kaldırılması için bir anlaşmaya varamadıklarını ifade etti. 

 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihi itibariyle 

başlanacağını belirtti. Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin, başvuru sıralaması 

dikkate alınmak suretiyle esnafın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını söyledi. 

 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini belirterek, 14 Haziran'daki 

görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını söyledi. 

 

Gün içi veri takvimi 

 

 

 

 

 

 

Saat Ülke Beklenti Önceki

14:45 Euro Bölgesi 0,00%

15:30 ABD 4,70% 4,20%

15:30 Euro Bölgesi

Ekonomi Takvimi 

Veri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Politika Faiz 

Oranı Kararı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)(Mayıs)(Yıllık)

ECB Basın Açıklaması
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Şirket Notları:  

İHLAS HOLDİNG A.Ş.( IHLAS&IHGZT): Çıkarılmış sermayesi 180.000.000 TL olan, % 6,92 oranında sermaye 

payına sahip olduğumuz iştiraklerinden İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin yapmakta olduğu (% 344,44444 oranında) 

bedelli sermaye artırımında payına düşen sermaye artırım tutarı nakden ödenerek rüçhan haklarının 

tamamı kullanılmıştır. 

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT (DOCO): DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı Finansal 

Sonuçları 17 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacaktır. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Oyak Yatırım Menkul payları, 10/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız 

Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, 

BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin 

hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 94.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate 

alınacaktır. 

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(DAGI): Şirket, Sakarya Cadde 54 Avm ve Nişantaşı City's Avm 

adreslerinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak üzere, 

güncel mağaza sayısı 86 olmuştur. 

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(VESTL): Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarih ve 

2021/30 sayılı kararı uyarınca, paylarının tamamına sahip olduğu 50.000 TL ödenmiş sermayeli Vest 

Batarya Sistemleri AŞ ("Vest Batarya")'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralmak 

suretiyle %100 bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Kom") bünyesinde 

kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesi işlemleri kapsamında, Vest Batarya'daki sahip 

olduğumuz payların tamamı  nominal değer üzerinden 09.06.2021 tarihi itibarıyla Vestel Kom'a 

devredilmiştir. Söz konusu birleşme ile sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) paylarının 

halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 700.000.000 TL nominal değerli payları 

Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 175.000.000 TL 

nominal değerli paylar 11/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,72 TL/pay baz fiyat, "BASGZ.E" 

kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 

3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( SARKY): Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları 

içinde Şirkete ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatı ile ilgili, maden sahamızda arama ruhsat 

sürecinin devamı olarak planlanan işletme ruhsatı için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)  

E-maden platformuna gerekli başvurular yapılmış olup, söz konusu başvurunun değerlendirme süreci 

devam etmektedir. İşletme ruhsatı başvurusu sürecin gereği olarak yapılmış olup, arama sürecinin 

tamamlandığı ve işletmeye geçileceği anlamına gelmemektedir. 
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EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( EREGL): Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. 

tarafından Şirket aleyhine 17.04.2013 tarihinde Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2013/253 sayılı 

dosya ile fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 17.800.-TL değerinde satış sözleşmesinden kaynaklanan 

zararın karşılanması talepli alacak davası açılmıştır. Şirket'e tebliğ edilen ıslah dilekçesi ile davacının 

dosyaya sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerinin 10.837.801,69.-TL'ye yükseltilmesini 

mahkemeden talep ettiği öğrenilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine Şirket tarafından 

yasal süresinde itiraz edilmiştir. Gelen ikinci bilirkişi raporuna da yine şirket tarafından itiraz edilmiş olup, 

gerçekleşen son celsede Mahkeme şirket aleyhine açılan bu davanın reddine karar vermiştir. 25.06.2014 

günü Şirket'e tebliğ edilen Yargıtay ilamında, davanın esas bakımından incelenmesi gerektiği belirtilerek 

hüküm usul bakımından bozulmuştur. Şirket'ce bozma kararına karşı karar düzeltme yoluna 

başvurulmuştur. Karar düzeltme talebinin reddedildiği 28.01.2015 günü tebliğ edilmiştir. Kdz. Ereğli 3. 

Asliye Hukuk Mahkemesi, 09 Eylül 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2015/16 E.). Yargıtay 19. 

Hukuk Dairesi tarafından, Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin temyiz itirazları reddedilerek, 

Şirket lehine vekalet ücreti yönünden kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bor-San Isı Sistemleri Üretim 

ve Pazarlama A.Ş. tarafından, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi kararına karşı karar düzeltme yoluna 

başvurulmuştur. Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin karar düzeltme talebi, Yargıtay 19. 

Hukuk Dairesi'nin 18.04.2017 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Söz konusu karar, 5 Haziran 2017 günü Şirkete 

tebliğ edilmiştir. Dosya Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/110 Esasa kaydedilmiştir. Ankara 

9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/390 E.-2017/776 K. sayılı ilamı ile Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve 

Pazarlama A.Ş.'nin iflasına karar verilmiş olup Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İİK 194. maddesi 

gereğince davanın durdurulmasına karar verilmiştir. Bir sonraki duruşması 15.09.2021 günü yapılacaktır. 

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. ve iş 

ortaklıklarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları 

kapsamında "İzmir İli Bayraklı İlçesi 6. Etap 444 Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım 

İşi" ihalesi 09.06.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır. Şirket 189.865.000,00 TL teklif sunarak 

katılımcılar arasında 2. en düşük teklifi vermiştir. 

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(GLYHO): 24 Mayıs 2021 tarihinde detaylarını duyurmuş olduğu, dolaylı 

bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH) kredi anlaşması kapsamında kreditöre teminat olarak 

varant ihracı 09.06.2021 tarihinde gerçekleşen GPH Genel Kurulu'nda toplantıya katılanların %99,95 

oranında kabul oyu ile onaylanmıştır. 

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( MAALT): 06.06.2021 tarihli özel durum açıklamada 

belirtilen, Divan Talya Otelimizin ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 

ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon neticesinde T.C Maliye Hazinesi adına tescil edilen alanların satın 

alınması ile ilgili olarak, Şirket tarafından taksitli ödeme seçeneği uygun bulunarak Milli Emlak Müdürlüğü 

ile sözleşme imzalanmıştır. Satış bedelinin %25'ine tekabül eden toplam 1.488.975,00 TL peşinat ile satış 

bedelinin %1'i oranındaki 59.559 TL döner sermaye bedeli ödenmiş olup, bakiye bedeller 2 yıl içerisinde 3 

aylık vadelerde kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenecektir. Ayrıca, mevcut oran üzerinden hesaplanan 

kanuni faizleri ile birlikte bakiye bedelleri karşılayan toplam 4.919.340 TL tutarında kati ve süresiz teminat 

mektubu Milli Emlak Müdürlüğü'ne verilecek olup, teminat mektubunun teslimi ile birlikte tapu devir 

işlemlerinin de 10 iş günü içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 
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KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( KOZAL): Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait 

Mollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için 10.06.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 

Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel 

atma töreni gerçekleştirilecektir. Tesiste üretime, 2022 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmakta 

olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

Paylar Alım Satım Notları; 

GEDIK: ONUR TOPAÇ 08/06/2021 - 08/06/2021 tarihinde GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 7,75 - 7,85 TL fiyat aralığından 60.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 08/06/2021 

tarihi itibariyle %0,52 sınırına ulaşmıştır.  

ENKAI:  AGAH MEHMET TARA 08/06/2021 - 08/06/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 9,03 - 9,05 TL fiyat aralığından 208.545 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 08/06/2021 tarihi 

itibariyle %0,246 sınırına ulaşmıştır. 

OSMEN: BORA BEKİT 08/06/2021 - 08/06/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 27,42 - 28 TL fiyat aralığından 2.166 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 08/06/2021 tarihi itibariyle %0,44 sınırına ulaşmıştır. 

TKURU: HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 08/06/2021 - 08/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 190 - 208,4 TL fiyat aralığından 19.925 TL toplam nominal tutarlı satış 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 08/06/2021 tarihi itibariyle %63,9 sınırına ulaşmıştır. 

QUAGR: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 09.06.2021 tarihinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim 

Sermayesi Yatırım Fonu nam ve hesabından Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) 

pay piyasasında 3.200.000 adet pay senedi 26.70 fiyat ile satılmıştır. Bu satış sonucunda payı kalmamıştır. 

GARAN: MUHAMMED EMİN ÇELİK 09/06/2021 - 09/06/2021 tarihinde TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 8,29 - 8,29 TL fiyat aralığından 42 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 

09/06/2021 tarihi itibariyle %0,000001 sınırına ulaşmıştır. 

QUAGR: HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.06.2021 tarihinde  QUA GRANITE HAYAL 

YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. paylarından 1.800.000 adet paylar 26,60 fiyattan satılmıştır. Bu 

işlemle birlikte QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'de payı kalmamıştır. 
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PENTA: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız Penta paylarının ilk 

halka arzı kapsamında, bahse konu halka arza ilişkin İzahnamede de belirtildiği üzere, Penta paylarının 

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurum 

tarafından Penta paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir. Kurum bu görevi gereği 

Penta paylarına yönelik fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

("MKK") tarafından 9 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen 

Kurumumuzun %5,06 oranındaki Penta pay sahipliği, fiyat istikrarı işlemleri kapsamında yapılan bu pay 

alımları sonucu oluşmuştur. 

BAYRK: ALİ MAHMUTOĞLU 08/06/2021 - 08/06/2021 tarihinde BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,16 - 11,87 TL fiyat aralığından 770.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 08/06/2021 tarihi itibariyle %5,83 sınırına ulaşmıştır 

 

Sermaye Artırım Notları; 

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( MRGYO): Şirketin 110.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin 330.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli 

payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 

sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki 

payların % 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 

pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 

11.06.2021 ile 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle kullandırılacaktır.  

 

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları; 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: (Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi) Sermaye Piyasası Kurulu kararı 

uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DESA.E paylarında 10/06/2021 

tarihli işlemlerden (seans başından) 24/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas 

uygulanacaktır. 

 

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar; 
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Kaynaklar: İnvestAZ Araştırma, KAP, Matriks ,Finnet 

 

Risk Uyarısı: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı 

ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım 

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 

sonuçlar doğurmayabilir. 

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 

değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan kurum çalışanları ve INVESTAZ 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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