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Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Marbaş Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı Galata Wind Enerji Anonim 
Şirketi Fiyat Tespit Raporuna ilişkin değerlendirme raporu olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin 
herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırımcılar, halka arza ilişkin izahnameyi inceleyerek 
kararlarını vermelidirler.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı: 
 
Şirket, ortak satışı yoluyla halka arz edileceğinden Şirket’e herhangi bir nakit girişi olmayacaktır. Halka 
arzdan elde edilecek gelirin kullanımı satan ortağın tasarrufunda olacaktır. 
 
 
 
 

 
 

 

Galata Wind Enerji Anonim Şirketi                                                          12.04.2021                                     

Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: 
 

Halka Arz Fiyatı:  5,06 TL 

Halka Arz Şekli                                           : Ortak satışı 
Halka Arz Yöntemi                                    : Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yöntemi 

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye    : 534.791.457,65 TL 
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye   : 534.791.457,65 TL 
Halka Arz Miktarı Toplam Nominal        :   133.697.870 TL 

Sermaye Artırımı: - 
Ortak Satışı          : 133.697.870TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Halka Arz Büyüklüğü                                  :  676.511.222,20  TL 

Halka Arz Büyüklüğü (ek satış dahil)      :  811.813.446,40  TL 
Halka Açıklık oranı                                      : %25 

Ek Satış Miktarı Toplam Nominal            :   26.739.570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ek Satış Sonrası Halka Açık Nominal       : 160.437.440 

Ek Satış sonrası Halka Açıklık oranı         : %30 

Talep Toplama Tarihleri                            :  15-16.04.2021 

Halka Arz Taahhütleri                                   : Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 
işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca sahibi oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının 
altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu 
doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etmiştir. 
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Şirket 
 

Galata Wind Enerji A.Ş. yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştirmek ve bu elektriği 
Türkiye enterkonnekte şebekesine satmaktadır. Şirket’in bünyesinde 3 adet Rüzgar enerji santrali ve 2 adet 
güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 269 megawatt olup bunun 234.9 
megawatt’lık kısmı rüzgar enerjisi, 34.1 megawatt’lık kısmı güneş enerji santrallerinden oluşmaktadı.r 31 
Aralık 2020 itibariyle toplam 269 megawatt kapasitenin 206 megawatt’lık kısmı operasyoneldir. 49 yıllık 
üretim lisansına sahip rüzgar enerjisi santralleri sırasıyla Şah Rüzgar enerji santrali, Mersin Rüzgar enerji 
santrali ve Taşpınar Rüzgar enerji santralidir. Bandırma Balıkesir’de kurulu 105 megawatt gücündeki Şah 
rüzgar enerji santrali 2011 yılında Mut Mersin’de kurulu 62.7 megawatt gücündeki Mersin Rüzgar enerji 
santrali ise 2010 yılından bu yana faaliyettedir. 2010 yılı Mart ayında 11 türbin ile toplam 33 megawatt olarak 
faaliyete geçen Mersin rüzgar enerjisi santralinin kapasitesi Şubat 2013’te 4 türbin daha devreye alınması ile 
birlikte artarak toplamda 42 megawatt’a ulaşmıştır. Aralık 2017'de ise 6 adet ek dürbün devreye girmesiyle 
şu anki 62.7 megawatt kurulu gücüne ulaşmıştır. 2011 yılında 31 türbin ile toplam 93 megawatt kapasite ile 
üretime başlayan Şah rüzgar enerjisi santralinin ise kurulu gücü Mayıs 2013’de devreye alınan 4 adet ek 
türbin sonucunda mevcut kapasitesi olan 105 megawatta çıkmıştır. Nilüfer Bursa’da kurulu 67,2 megawatt 
gücündeki Taşpınar rüzgar enerjisi santrali ise 27 Ekim 2020 tarihinde 4.8 megawatt’lık kısmi geçici kabulü 
yapılarak devreye alınmıştır. 31 12 2020 de 10 adet türbinin montajı tamamlanan santral 2021 mart ayı itibarı 
tam kapasiteye devreye alınmıştır. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında faaliyet gösteren güneş santralleri 
ise Çorum'da 9.36 megawatt kurulu güç ve Erzurum'da 24.7 megawatt kurulu güç ile Çorum güneş enerjisi 
santrali 19 Aralık 2017 tarihinde Erzurum Güneş enerjisi santrali ise 2018 ve 2019 yıllarında devre 
alınmışlardır. 31 12 2018 31-12-2019 ve 31 12 2020 tarihlerinde sona eren yıllarda Şirket üretmiş olduğu 
elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satmıştır. 2020 yılı içerisinde YEKDEM kapsamında ürettiği elektriği 
73 dolardan satan Mersin rüzgar enerjisi santrali 2020 yılı sonu itibariyle YEKDEM den çıkmış ve ürettiği 
elektriği gün öncesi piyasada oluşan fiyat üzerinden satmaya başlamıştır. Şah rüzgar enerjisi santrali YEKDEM 
den 2021 yılı son sonu itibarıyla çıkacaktır. Halihazırda ürettiği elektriği 73 dolar fiyat ile satmaktadır. 2022 
yılından itibaren ise ürettiği elektriğin satışını pot piyasada veya ikili anlaşma yoluyla yapabilecektir 2020 
yılında ev devreye giren Taşpınar rüzgar enerjisi santrali ise YEKDEM’den 2021 yılında yararlanmaya başlamış 
olup 2030 yılı sonuna kadar yararlanmaya devam edecektir. Taşpınar rüzgar enerjisi santralinde yerli üretim 
ekipman kullanıldığı için ilk 5 yıllık dönemde ürettiği elektriği 94 dolardan satabilecektir. Kalan 5 yıllık 
dönemde ise ürettiği elektriği 73 dolardan satabilecektir. Taşpınar Rüzgar enerji santrali YEKDEM süresi 
dolduktan sonra ürettiği elektriği Spot piyasada ya da ikili anlaşma yoluyla satışını yapabilecektir. Şirketin 3 
Rüzgar santrali de mevcut durumda satışlarını dengeleme grubu kapsamında ikili anlaşmalar üzerinden 
satmakta olup dengeleme grubundan yukarıda bahsedilen satış fiyatları üzerine 9,75 TL prim almaktadır. 
Lisanssız güneş enerjisi santralleri için ise devre alınma tarihinden itibaren 10 yıllık YEKDEM süreleri 
başlamıştır. Çorum güneş enerji santrali 2027 yılı sonuna kadar, Erzurum Güneş enerjisi santrali ise 2028 yılı 
sonuna kadar ürettiği elektriği 133 dolar satış fiyatı ile bağlı olduğu bölgedeki dağıtım firması üzerinden 
şebekeye satabilecektir. 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7257 Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunu uyarınca lisanssız santraller YEKDEM süresinin bitiminden 
itibaren kalan lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının yüzde 15’inin 
YEKDEM mekanizması katkı bedeli olarak ödenmesi koşuluyla lisanslı üretim faaliyetine geçebilecektir. Bu 
kapsamda Çorum güneş enerjisi santrali ve Erzurum güneş enerjisi santralinin YEKDEM sürelerinin 
tamamlanmasının ardından Gün Öncesi Piyasada oluşan fiyatın %15’ini katkı bedeli olarak ödedikten sonra 
ürettikleri elektriği Gün Öncesi Piyasada oluşan fiyat üzerinden ya da ikili anlaşmalar yoluyla satışını 
yapabilecekleri değerlendirilmektedir. Ayrıca, lisanssız santrallerin katkı bedelini ödeyerek lisanslı santrallar 
gibi 49 yıl lisans süresine sahip olacağı ve halihazırda göreceli olarak daha düşük olan sistem kullanım 
bedellerinden yararlanabilecekleri düşünülmektedir. 
 
 
 

 



         

 
3 

 

Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 
Galata Wind Enerji Anonim Şirketi - 12.04.2021     

Şirket Sermaye Dağılımı 
 
Şirket’in halka arz öncesi ve halka arz sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 
 

  Halka Arz Öncesi  Halka Arz Sonrası  
Halka Arz 
Sonrası  

ORTAK  
Nominal 

Sermaye(TL) PAY(%) 

Nominal 
Sermaye(TL)(ek 

satış hariç) PAY(%) 

Nominal 
Sermaye(TL)(ek 

satış dahil) PAY(%) 
Doğan şirketler Grubu 
A.Ş. 534.791.457,65 100 401.093.587,65 75 374.354.017,65 70 

Halka Açık Kısım 0 - 133.697.870,00 25 160.437.440,00 30 

Toplam 534.791.457,65 100 534.791.457,65 100 534.791.457,65 100 

 
 

Değerleme Özeti 
 

Galata Wind Enerji A.Ş.’ nin  halka arz fiyatının tespitinde Çarpan analizi ve İndirgenmiş Nakit Akımları analizi 
(İNA) eşit ağırlıklandırılarak kullanılmıştır. 
 
Galata Wind Enerji A.Ş. için indirgenmiş nakit akımları analizinde 2.830.692.480 TL, benzer Şirket çarpanları 
analizinde 3.875.718.066 TL ve iki yöntemin eşit ağırlı ortalaması olarak da 3.353.205.273 TL özsermaye 
değeri hesaplanmıştır 
 
Değerleme çalışması sonucunda Şirket için hesaplanan halka arz öncesi 3.353.205.273 TL özsermaye değeri, 
Şirket’in mevcut 534.791.458 olan pay sayısına bölünerek birim pay değeri 6,27 TL bulunmuştur. Bu birim 
pay değerine %19 halka arz iskontosu uygulanarak halka arz birim pay fiyatı 5,06 TL olarak hesaplanmıştır. 
 

Değerleme Yöntemi  Özsermaye Değeri (TL) Ağırlık  

İndirgenmiş Nakit akımları Analizi 2.830.692.480 50% 

Çarpan Analizi 3.875.718.066 50% 

Hesaplanan Özsermaye Değeri (Ağ.Ort.) 3.353.205.273  

Ödenmiş Sermaye 534.791.458  

Halka Arz İskontosu Öncesi Pay Başına Fiyat (TL) 6,27  

Halka Arz İskontosu 19%  
Halka arz satış fiyatı (TL) 5,06   

 Kaynak: Galata Wind FTR 
 
İNA analizinde;  
 
Şirketin gelirleri elektrik üretim gelirleri ile karbon kredisi gelirlerinden oluşmaktadır. Elektrik üretim gelirleri 
her santralin yıllık tahmini üretim miktarları ile o santralin ilgili yıllardaki elektrik satış fiyatlarının çarpması 
ile bulunmuştur. Karbon kredisi gelirleri ise tahmini karbon kredisi satış hacimleri ile varsayılan karban kredisi 
satış fiyatının çarpılması ile bulunmuştur. 
 
Şirket’in Mersin RES, Balıkesir Şah RES, Bursa Taşpınar RES olmak üzere 3 rüzgar enerji santrali, Erzurum GES 
ve Çorum GES olmak üzere 2 adet de rüzgar enerjisi santralinden elde etmesi tahmin edilen satış gelirleri her 
santral için ayrı ayrı hesaplanmıştır. İndirgenmiş nakit akımları yönteminde, Şirket’in gelecek 10 yılın sonunda 
YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Yönetmeliği) kapsamından çıkacağı için 2030 
itibariyle bu kapsamdaki üreticiler için alım garantisi olan bir fiyatın bulunmaması nedeniyle bu tarihten 
sonraki gelirin miktarının öngörülmesinin sağlıklı olmayacağı nedeniyle bu projeksiyon dönemi sonrası 
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devam eden değerin hesaplanmasında Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca bozulan bir yapıda 
kullanılabilen Pazar yaklaşımı/çıkış değeri kullanılmıştır. 
 
2020 yılı içersinde YEKDEM kapsamında ürettiği elektriği 73 dolardan satan Mersin 2020 yıl sonu itibariyle 
YEKDEM den çıkmış ve ürettiği elektriği gün öncesi piyasada oluşan fiyat üzerinden satmaya başlamıştır Şah 
RES ise YEKDEM den 2001 yılı sonu itibarıyla çıkacaktır halen ürettiği elektriği 73 dolar fiyatla satmaktadır 
2020 yılında devreye giren Taşpınar RES YEKDEM den 2021 yılında yararlanmaya başlamış olup 2030 
yılsonuna kadar yararlanmaya devam edecektir Taşpınar RES’te yerli üretim ekipman kullanıldığı için YEKDEM 
in ilk 5 yıllık döneminde ürettiği elektriği 94 dolardan satabilecektir kalan 5 yıllık dönemde ise ürettiği elektriği 
73 dolardan satabilecektir. Şirketin 3 rüzgar santrali de mevcut durumda satışlarını dengeleme grubu 
kapsamında ikili anlaşmalar üzerinden satmakta olup dengeleme grubundan yukarıda bahsedilen satış fiyatı 
üzerine 9,75 TL prim almaktadır. 
 
Çorum GES 2027 yılı sonuna kadar Erzurum GES ise 2028 yılı sonuna kadar ürettiği elektriği 133 dolar satış 
fiyatı ile bağlı olduğu bölgedeki dağıtım firması üzerinden şebekeye satabilecektir. Çorum GES ve Erzurum 
GES’in YEKDEM sürelerinin tamamlanmasının ardından gün öncesi piyasada oluşan fiyatın yüzde on beşini 
katkı bedeli olarak ödedikten sonra ürettikleri elektriği gün öncesi fiyattan veya ikili anlaşma yoluyla satışını 
yapabileceği değerlendirilmektedir. Mersin RES, Şah RES ve Çorum GES için projeksiyon dönemi boyunca 
yıllık üretim miktarlarının geçmiş 3 yıl üretim ortalamaları ile aynı olacağı varsayılmıştır. Erzurum GES için bu 
son 2 yıl üretim miktarının ortalaması olarak dikkate alınmıştır. Taşpınar RES 2021 yılının Mart ayında tam 
kapasite üretime geçtiği için 2021 yılında 170 gigawatt/saat sonraki yıllarda 187.1 gigawatt/saat üretim 
yapabileceği tahmin edilmektedir. Taşpınar RES için tahmini Türksoy E.M.D.'nin 2019 tarihli fizibilite raporu 
baz alınarak belirlenmiştir. 
 
Şirket 2020 yılında 530.559 ton doğrulanmış karbon birimi satışı yapmıştır ve 2.793.664 TL karbon kredisi 
geliri elde etmiştir. 2020 yılında ortalama ton başına doğrulanmış karbon birimi satış fiyatı yaklaşık 0,8 dolar 
olmuştur. Projeksiyon dönemi boyunca yıllık 530.000 ton doğrulanmış kargom birimi satışı yapılacağı ve 
ortalama satış fiyatının 0,8 dolar olacağı varsayılmıştır. 
 
Risksiz getiri oranı hesaplanırken, Türkiye’deki 10 yıllık TL tahvil oranındaki değişimler takip edilmiş olup, 
seviyeler göz önüne alındığında mevcut durum için %14 esas alınmıştır. Beta, halka arz olacak Şirketlerin 
henüz işlem görmeye başlamadığı gerçeği ve bu açıdan istatistiki hesaplamaların imkânsızlığından 1 olarak 
kabul edilmiştir. Piyasa risk primi hesaplanırken, Türkiye tarafına yönelik oluşturulan raporlar incelendiğinde, 
risk priminin genel olarak %5,50 civarında kabul gördüğü varsayılmıştır. 
 
Sermaye maliyeti hesabında, risksiz getiri oranı olarak Türkiye 10 yıllık tahvilinin 2 Nisan 2021’deki %18,21 
oranının, risk prim ise %5,5 olarak alınmış ve kaldıraçlı beta 1,06 kabul edilmiştir. Şirketin finansal borçların, 
finansal borçlar ve özkaynak toplamına oranı benzer Şirketler ortalaması olan %68,3 kullanılmıştır. Vergi 
oranı 2021-2025 yılları için %20 olarak kullanılmıştır. Böylece, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (“AOSM”) 
%14,9 olarak hesaplanmıştır. 
 
Bu varsayımlarla Şirket için İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde 2.830.692.480 TL özsermaye değerine 
ulaşılmıştır. 
 
Çarpan Analizinde; 
 
Galata Wind Enerji A.Ş ‘nin piyasa çarpanları yöntemi ile yapılan piyasa değeri hesaplamasında, operasyonel 
kar performansına dayandığı ve halka açık Şirketler için en çok kullanılan değerleme çarpanlarından biri 
olması gerekçesiyle Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanı tek çarpan olarak yeterli görülüp kullanılmıştır. 
Yurt içi ve yurt dışından seçilen benzer şirketlerin çarpanları 2 Nisan 2021 tarihli kapanışlar üzerinden 
hesaplanan ve Capital IQ veri tabanından elde edilen veriler olup, yurtiçi ve yurtdışı çarpanlara eşit ağırlık 
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verilmiştir. Söz konusu çarpanlardan uç değerler hesaplama dışı tutularak ortalama çarpanlar üzerinden 
hesaplama yapılmıştır. 

 FD/FAVÖK 

AKENR 16,99 

AKSEN 6,82 

AKSUE 13,87 

AYEN 16,05 

ESEN 37,41 

NATEN 24,93 

ODAS 16,49 

ZOREN 9,52 

  

Aritmetik Ortalama 15,85 

Medyan 16,27 
Kaynak: Galata Wind FTR 

 

 

Piyasa 
Değeri(mnTL) 

İşletme 
Değeri(mn TL) 

FAVÖK 
LTM(mn TL) İD/FAVÖK LTM 

Edisun Powe Europe AG 1.065 1.771 73 24,26 

Grenergy Renovables S.A. 7.690 8.914 210 42,45 

Alerion Clean Power S.p.A 6.600 11.348 525 21,62 

7C Solarparken AG 2.557 4.550 285 15,96 

Falck Renewables S.p.A 17.079 25.284 1.592 15,88 

Pacifico Renewables Yield AG 1.064 1.625 68 23,90 

Clearwise AG 1.228 2.503 210 11,92 

Terna Energy Societe 13.954 20.080 1.732 11,59 

Audax Renovables S.A 9.247 11.153 604 18,47 

    Ortalama 17,95 

    Medyan 17,22 
Kaynak: Galata Wind FTR 

 
Piyasa Çarpanları yönteminde kullanılan yurtiçi ve yurtdışı benzer Şirketlerin Firma Değeri/FAVÖK çarpanı ile 
hesaplanan özsermaye değeri halka arz öncesi dağıtılacak olan 100.000.000 TL’lik temettü düzeltmesi 
sonrasında 3.875.718.066 TL olarak hesaplanmıştır. 
 
 

Çarpan analizi Tablosu FD/FAVÖK 2020 FAVÖK(TL) Hesaplanan Şirket Değeri 

Yurtiçi Benzer Şirketler 15,85 263.796.606 4.180.215.261 

Yurtdışı Benzer Şirketler 17,97 263.796.606 4.740.241.453 

Hesaplanan Şirket Değeri   4.460.228.357 

Net Finansal Borç   484.510.291 

Temettü Ödemesi   100.000.000 

Özsermaye Değeri   3.875.718.066 
                                  Kaynak: Galata Wind FTR 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 

 Galata Wind Enerji A.Ş.’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle 
desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak 
verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.  

 Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları Analizi ile İndirgenmiş Nakit Akımı 
Analizi Yönteminin eşit ağırlıklı olarak kullanılmış olmasını uygun buluyoruz.  

 İndirgenmiş nakit akımları yönteminde, Şirket’in gelecek 10 yılın sonunda YEKDEM (Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi Yönetmeliği) kapsamından çıkacağı için 2030 itibariyle bu 
kapsamdaki üreticiler için alım garantisi olan bir fiyatın bulunmaması nedeniyle bu tarihten sonraki 
gelirin miktarının öngörülmesinin sağlıklı olmayacağı nedeniyle bu projeksiyon dönemi sonrası 
devam eden değerin hesaplanmasında Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca bozulan bir 
yapıda kullanılabilen Pazar yaklaşımı/çıkış değeri kullanılmış olmasını uygun buluyoruz. 

 İndirgenmiş nakit akımları yönteminde Şirket’in gelecek 10 yıllık projeksiyonları yapılıp, devam eden 
değer hesabında 2030 yılında yaratılacağı tahmin edilen FAVÖK üzerinden benzer Şirketlerin Firma 
Değeri/FAVÖK çarpanı üzerinden hesaplanan artık değerin 2030 yılı indirgeme faktörü ile bugüne 
indirgenmiş olmasını ve İNA yöntemindeki Şirket değerinin 10 yıllık projeksiyon dönemine ilişkin 
değer ile projeksiyon dönemi sonrası için hesaplanan devam eden değerin toplamı alınarak 
hesaplanmış olmasını uygun buluyoruz. 

 Galata Wind Enerji A.Ş. için Garanti Yatırım tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ve Piyasa 
Çarpanları analizi yöntemlerinin eşit ağırlıklandırılması ile hesaplanan Şirket Değeri 3.353.205.273 
TL’dir.  

 Hesaplanan Şirket değeri üzerinden, birim pay değeri olan 6,27 TL’ye %19 halka arz  iskontosu 
uygulanmış olmasını ve 5,06 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz. 
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 EK: Özet Mali Tablolar –Bilanço 
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Özet Mali Tablolar – Gelir Tabloları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine 
inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, 
genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti 
olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu 
yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan 
hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden 
ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr 
yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Marbaş Menkul 
Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 


