
 

 

YASAL ÇEKİNCE METNİ 

 

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve 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 gitiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti 

edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, bilgiler Global Menkul 

Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup 

bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde 

kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde 

sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global 

Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler 

A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya 

bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir.  

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz 

kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm 

bilgilerin telif hakları tamamen BIST'a ait olup, tekrar yayımlanamaz. BIST 

piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST’e ait olup, bu veriler 

tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. 

global.com.tr de yayınlanan finansal veriler Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 

aracılığı ile sağlanmaktadır.  

Global Menkul Değerler A.Ş, kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait 

internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları 

üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka 

uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir.  

Kısa vadeli strateji portföyümüze alımı veya satımı yapılacak varlıklar ile ilgili 

bildirimlerimizde belirtilen alım/satım fiyatları, bildirimimizi yayımladığımız an itibariyle 

piyasada oluşan anlık fiyatlar olup bu fiyatlar piyasada her an değişiklik gösterebilir. 
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