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Haftalık Ajanda

Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde negatif açılış sonrası satış baskısının etkisini
sürdürdüğünü gördük. Açılış sonrası yaklaşık 2.300 puan gevşeyen endeks, haftayı dip seviye olan
70.280’den tamamladı. Böylece Cuma günü günlük bazda %2.87 değer kaybeden BIST-100 %5.37
seviyesinde bir haftalık değer kaybı ile karşılaştı.
Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşlerin yarattığı küresel bazda endişe ile satış baskısı altında geçen
hafta sonrasında yeni haftanın başlangıcında TL’nin bir miktar güçlenme eğilimi tepki ihtimalini ayakta
tutmaktadır. Ancak kur cephesi dışında havanın pek de olumlu olduğunu söyleyemiyoruz. Asya
piyasalarının ve ABD vadelilerinin satıcılı seyri ve Avrupa piyasalarının petroldeki çekilme sonrası
küresel piyasalar temelinde negatif açılış beklentisi, yeni haftaya da temkinli bakmamıza neden
olmaktadır.
Yeni haftada Fed toplantısı temelinde fiyatlamalar ağırlık kazanabilir. Salı günü başlayacak olan
toplantının sonuçları Çarşamba saat 21:00’da açıklanacak. Beklentiler 25 baz puan faiz artırımı
yaşanacağı yönünde. Özellikle Yellen’ın Kasım ayı ortasından bu yana Aralık toplantısına vurgu yapan
açıklamaları sonrasında fiyatlamalar Aralık toplantısında faizlerde değişiklik olacağı yönünde
gerçekleşiyordu. Bu nedenle beklentinin gerçekleşmesi sonrası piyasalarda bir rahatlama görüleceği
ihtimali de göz ardı edilmemekte. Cuma günü açıklanan verilere baktığımızda ÜFE’nin beklentilerin
üzerinde %0,3 olarak açıklanması enflasyonist beklentilere güç kazandırmıştı.Öte yandan Michigan
Tüketici Güveni ise Aralık ayında 91.8 ile 4 ayın zirvesine yükseldi. Bu verilerin Fed’in elini gelecek
beklentiler konusunda güçlendirdiğini görmekteyiz.
Bu haftanın kalanında Salı günü açıklanacak olan TÜFE ve Çarşamba günü açıklanacak olan Sanayi
Üretimi verileri, ABD tarafında yakından takip edilecek olan diğer önemli veriler olarak karşımıza çıkıyor.
Yurt içinde ise piyasa etkisi düşük bir veri akışı söz konusu. Salı günü açıklanacka olan İşsizlik ve Bütçe
verileri ve Cuma günü TCMB’nin Aralık ayı beklenti anketi sonuçları izlenecek.
Teknil açıdan; 2011’den bu yana süren uzun vadeli yükselen trendin altında kapanış ve göstergelerdeki
güç kaybı olumsuz yönler olarak karşımıza çıkıyor. Kur tarafındaki gelişmeler temelinde tepki alımları ile
başlamasını beklediğimiz endeksin 69.800 desteği üzerinde tutunma çabasını hafta boyunca izleyeceğiz.
Bu seviyenin stop-loss solarak belirlenebileceğini düşündüğümüz haftada 71.000-71.600 seviyeleri ilk
dirençler olarak izleniyor olacak.

Bugün Açıklanacak Veriler
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Aylık Eki. (Bekl: %0,2)
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi – Yıllık Eki. (Bekl: %1,2)

Euro Bölgesi Moscovici ve Dijsselbloem basın toplantısı

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

TURGG

38,20

7,6%

3.174.709

ECBYO

1,26

5,0%

5.485.443

ANHYT

5,60

3,5%

180.906

AKSGY

2,15

2,4%

13.938

TIRE

1,11

1,8%

1.527.910

Hisse

Kapanış

En Çok Düşen Hisseler
Değ. (%)

Hacim (TL)

NTTUR

1,48

-9,2%

7.960.709

FINBN

5,75

-7,3%

6.809.491

ARSAN

1,51

-6,8%

3.522.616

ALCTL
TSPOR

6,21
1,22

-6,2%
-6,2%

4.706.714
4.270.451

 ABD'de perakende satışlar Kasım'da beklentilerin altında %0.2 yükselerek Temmuz'dan beri en büyük artışı kaydetti.
Kasım ayında ÜFE yüzde 0.3'lük artışla, değişim olmayacağı yönündeki beklentinin üzerinde geldi. Michigan Tüketici
Güveni ise Aralık ayında 91.8 ile 4 ayın zirvesine yükseldi. *BloombergHT
 Ege Denizi'nde Rus gemisi, 600 metre uzaklıktaki Türk balıkçı teknesine uyarı ateşi açtığı iddia edildi. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, balıkçılarla görüştükten sonra açıklama yapacaklarını söyledi. *BloombergHT
 Borsa İstanbul Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP İzmir milletvekili İbrahim Turhan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
açıkladığı reform paketinin maliyetinin milli gelirin %1'leri civarında kalacağını ve bu yükün bir sıkıntı doğurmayacağını
belirtti. *BloombergHT
 S&P, Türkiye'den uzun genel seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte siyasi belirsizliğin sona erdiğini, Türkiye'nin BB+
olan kredi notunun görünümünün 'negatif'ten 'durağan'a yükseltilmesi için görmeyi beklediklerine işaret etti. *Dünya
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'de, Rus askeri unsurlarına karşı tehdit oluşturacak her türlü hedefin imha
edilmesini istiyorum" dedi. *BloombergHT
 Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinirlioğlu ve Fidan Irak Başbakanı, dışişleri ve savunma bakanı ile görüştü.
Irak hükümetiyle güvenlik alanında işbirliğini geliştirmek için mutabakata varıldı. *BloombergHT
 Rusya Merkez Bankası artan enflasyon riskleri ve ekonomide soğumanın devam ettiğini gerekçe göstererek faizleri
değiştirmeme kararı aldı. Banka, böylece politika faizini %11'de sabit bıraktı. *BloombergHT
 Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4
arttı. *BloombergHT
 Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerde reformların ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi için 1 milyar euroluk paketi kabul
etti. *Dünya
 Birleşmiş Milletler (BM), 2015 yılı için global ekonomik büyüme tahminini, düşük emtia fiyatları, artan piyasa oynaklığı ve
gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaşlamayı işaret ederek, yüzde 2,8'den 2,4'e indirdi. *Dünya
 ECB Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin 1,5 trilyon euro büyüklüğündeki varlık alım
programının maliye ve para politikası arasındaki çizgiyi belirsizleştirdiğini ve hükümetlerin harcamaları kısma isteklerini
azalttığını savundu. *Dünya

Şirket ve Sektör Haberleri
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 SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yavuz,"Türkiye doğalgaz ithalatında Rusya'nın payını 2023'e kadar %30'lara düşürebilir" dedi *BloombergHT
 İran Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve Enerji Müzakereleri Direktörü Mansur, "Avrupa pazarından talep olması halinde, doğalgazın Türkiye üzerinden taşınması mümkün" dedi. *Star
 Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin bankacılık sektörününün görünümünün durağan olduğunu, sektörün zararla mücadele etme kapasitesinin yeterli kalmaya devam edeceği
beklentilerinin sürdüğünü belirtti. *BloombergHT
 Avustralya'da demir cevheri üreticileri, demir fiyatlarının bu yıl yarı yarıya düşmesinden kaynaklı olumsuz etkiyi, üretim hacmini ikiye katlayarak dengelemeye çalışıyor
*BloombergHT
 TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy, "Biz gelecek yılların programlarını yaptığımız zaman 'Ruslar gelecekmiş gibi' hareket edip diğer pazarlara yönelmemiştik. Demek ki tedbirli 'B'
planlarımızı her zaman hazır tutmamız lazım" dedi *BloombergHT
 Bakan Işık, yerli otomobilde daha önce belirlenen yol haritasına uygun şekilde çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 3 prototipin kamuoyuyla paylaşıldığını 4'üncünün
de 22 Aralık'ta hazır olacağını söyledi. *Hürriyet
 Rusya İnşaat Bakanı Mihail Men, Türk şirketlerinin Rusya'daki tesislerinin inşaatını bitirebileceklerini bildirdi. *Hürriyet
 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, milli uydu ‘6A’ için fırlatma tarihinin 2019 yılı başına çekileceğini söyledi. Yıldırım, “TÜBİTAK tarafından yapılacak milli
uydu için 600 milyon lira bedel öngördük. Biraz fazla çalışacağız ve 2019’a yetiştireceğiz” dedi. *Hürriyet
 Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, ihalede kendilerine verilen sürenin 10 Aralık'ta
dolmasından kaynaklı sonuca ilişkin yazılı açıklama yaptı. Grup açıklamasında ihale bedelinin TL veya dolar olarak ödenmesi hususunda tercihlerinin alınmadığını belirtti.*Hürriyet
 Türkiye’nin mega projelerinden Kanal İstanbul’da çalışmalar hızlandı. 64. Eylem Planı’nda yer alan dev projenin ilk kazması 2016 yazında vurulacak. 15 milyar dolarlık projede 500
bin nüfuslu 2 şehir yapılacak. *Star
 AGYO: Şirket’in basında yer alan ve Şirket portföyünde yer alan Atakule Alışveriş Merkezi ile ilgili haberler konusunda basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin aksine,
Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütlesinin yıkımı hususunda, gerek yıkıma dayanak teşkil eden ruhsat, gerekse eski proje müellifinin hakları bakımından her türlü işlemin ilgili
yasal mevzuat ve usule uygun olarak gerçekleştirildiğini açıklandı.
 AKGUV: Şirket ile MKE arasında MKE Çankırı Silah Fabrikası Güvenlik Hizmeti 20 personel ile yürütülecek olan projenin 1.665.721 TL tutarlı ihalesinin şirket uhdesinde kaldığı
açıklanmıştır.
 ARCLK: Şirket’in 2009’da birleştiği Grundig Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, Şirketin 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine
ilişkin 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararının iptali için açılan davanın reddi Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.
 ASCEL: Büyük kesit haddehanesinde eğrilik, yüzey kalitesi ve ölçü toleranslarının iyileştirilmesi, fire oranlarının azaltılması ve ürün izlenebilirliğinin otomatik olarak kayıt altına
alınması amacıyla planlı yatırım çalışmaları kapsamında büyük kesit haddehanesi modernize edilerek kapasitesi %20 oranında artırılması kararı alınmıştır. Bu nedenle 14 Aralık – 15
Ocak arasında haddehanenin kapatılacağı ve bu döneme ilişkin müşteri siparişleri üretilerek satışa hazır hale getirilecektir.
 ASELS: Şirket’in 9,09/10 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu; 9,13 / 10 olarak güncellenmiştir. Ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan Modüler Geçici Üs Bölgesi
Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşmeye ilişkin değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe göre Şirket’e toplam 42.698.160 ABD Doları tutarında Güvenlik Sistemi siparişi verilmiştir.
Teslimatlar 2016’da gerçekleştirilecektir.
 BOSSA: Şirket 135 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini 2016-2020 yıllarında 5 yıl daha geçerli olacak şekilde değiştirilmesi konusunda SPK’ya başvuruda
bulunmuştur.
 BOYP: Şirket bağlı ortaklığı BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin %40'ına sahip olduğu Starcity Alışveriş Merkezi'nin satışı ile ilgili olarak stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine
yönelik çalışmaların devam ettiği ve henüz tamamlanmadığını açıklamıştır.
 BUCIM: Şirket ortağı Türkan Uğuralp, 42.600 TL nominal değerli payının Borsa’da işlem görmesi amacıyla MKK’ya kaydettirmiştir.
 DENIZ: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından yargı harçları ve kurumlar vergisi yönünden yapılan incelemeler sonucunda, 2010, 2011,
2012, 2013 ve 2014 yılları için Vergi İnceleme Raporları düzenlenmiştir. Banka’dan gecikme cezası hariç olmak üzere; 2010 yılı için 4.495.048,56 TL vergi aslı, 4.495.048,56 TL
vergi ziyaı cezası, 2011 yılı için 4.664.199,04 TL vergi aslı, 4.664.199,04 TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 2.624.747,07 TL vergi aslı, 2.624.747,07 TL vergi ziyaı cezası, 2013 yılı
için 5.863.237,22 TL vergi aslı, 5.863.237,22 TL vergi ziyaı cezası ve 2014 yılı için 4.650.699,55 TL vergi aslı, 4.650.699,55 TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.
 ECZYT/ECILC/INTEM : Eczacıbaşı Yat. Hol., ECILC hissesinde 2,50 TL fiyattan 800.000 adet alım, INTEM hissesinde 14 TL fiyattan 13.675 adet alım gerçekleştirmiştir. Eczacıbaşı
Holding ise 9,90-10 TL fiyat aralığından 33.668 adet ve 10 TL fiyattan 10.000 adet ECZYT hissesi alış işlemleri gerçekleşmiştir.
 ENKAI: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 4.44 – 4.45 TL fiyat aralığından 300.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 GLYHO: Mehmet Kutman, 1,60-1,64 TL fiyat ile 452.950 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylece payı %33.75’e ulaşmıştır.
 HALKB/HLGYO: Banka HLGYO hisselerinde 0.95-0.97 TL fiyat aralığından 2 milyon adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 ISCTR: Efes Holding, 4.45 – 4.47 TL fiyat aralığından 400.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 KAPLM: DS Smith Plc. Grubu'nun sahip olduğu payların Çukurova Investments N.V. tarafından satın alınması işlemi tamamlanmış ve pay devri gerçekleşmiştir. Kontrol değişikliği
olmadığı için çağrı yükümlülüğü doğmamıştır. Çukurova Investments N.V. ile DS Smith Packaging International B.V. arasında Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden Şirket payları
üzerinde DS Smith lehine 1. derecede rehin tesis edilmiştir.
 KRDMA: Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, 1.37 – 1.39 TL fiyat aralığından 150.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 KRDMD: Şirket Genel Müdürü Mesut Uğur Yılmaz, fabrikanın tarihinde ilk kez 2 milyon ton üretim seviyesini aştığını bildirdi. *Dünya
 KRSTL: Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan, 1.60 TL fiyat ile 150.000 adet alış, 1.56-1.60 TL fiyattan 300.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 MRTGG: Şirket’in, Eskişehir’deki fabrikasıyla ilgili olarak yapılan satış vaadi sözleşmesi; karşı tarafın sözleşme süresi içerisinde vaadlerini yerine getirememesi nedeniyle
gerçekleştirilememiştir. Fabrika'nın satışı ile ilgili olarak önceki alıcı ile görüşmeler devam etmekle beraber yeni alıcılarla da görüşmeye başlanmıştır.
 NTHOL: Şirket, yeniden gerçekleşecek olan Milli Piyango özelleştirme ihalesinde yer alacağını açıklamıştır. Besim Tibuk 3.24-3.29 TL fiyattan, 135.000 adet alış işlemi
gerçekleştirmiştir.
 OZKGY: Şirket, geri alım programı kapsamında, 1.79-1.82 TL fiyattan, 159.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 SARKY: Hayrettin Çaycı, 2.79 – 2.80 TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 SEYKM: Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı, 2.60 TL fiyat ile 4.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 SISE: Efes Holding, 2.72 – 2.74 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 SKBNK: Banka, 5 ve 3 yıl vadeli olmak üzere yaklaşık 115 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. TL, EUR ve USD para cinslerinden oluşan söz konusu
sendikasyon kredisi, FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) ve KDB (Kore Kalkınma Bankası) öncülüğünde düzenlenmiştir.
 TEKTU: Kayhan Algur, 0,61-0,76 TL fiyattan 8.721.879 adet alış, 0.62-0.74 TL fiyattan 15.474.989 adet satış gerçekleştirmiştir. Böylece payı %4,81’e düşmüştür.
 TKFEN: Meltem Berker, 3.99 TL fiyattan 4.414 adet, 4.00 TL fiyattan 50.000 adet, 4.02 TL fiyattan 5.586 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Nilgün Şebnem Berker ise 3.99 TL
fiyattan 10.000 adet, 4.00 TL fiyattan 50.000 adet alış yapmıştır.
 TSPOR: Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Sezon Sonuna kadar Sadi Tekelioğlu getirilmiştir. Ayrıca Sportif Direktör Süleyman Hurma ile sözleşme karşılıklı olarak
feshedilmiştir.
 VERTU: Şirket, ACSEL hissesinde 3.95-4.14 TL fiyat aralığından 44.447 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 VERUS: Holding'in %100 oranında iştiraki olan Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından 3 ayrı maden ruhsatının Standard Enerji Üretim A.Ş.'ye devri için Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru olumlu sonuçlanarak, söz konusu ruhsatların devrine onay verilmiş ve gerekli işlemler tamamlanarak, 3 ayrı maden
ruhsatının Standard Enerji Üretim A.Ş.'ye devri gerçekleşmiştir.
 YATAS: Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Nuri Öztaşkın, 2.11 TL – 2,15 TL fiyat aralığından 180.228 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K. Değ. (%) Hedef
-1,12% 18,80
AKCNS
13,30
13,45
-0,78% 3,50
EKGYO
2,56
2,58
-5,26% 9,00
GARAN
6,85
7,23
-3,40% 14,00
HALKB
10,22
10,58
-2,29% 11,80
SAHOL
7,68
7,86
-2,31% 14,00
TCELL
10,15
10,39
-5,10% 11,00
THYAO
6,88
7,25
-3,05% 2,50
TRKCM
1,59
1,64

Getiri
Potans.(%)
41,4%
36,7%
31,4%
37,0%
53,6%
37,9%
59,9%
57,2%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen
mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu,
güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak
ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde
yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak
hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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