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Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde dalgalı seyir izleyen BIST-100 endeksi günü hafif 

ekside, %0,2 değer kaybı ile 87.204 puandan kapadı. Özellikle ABD-

İran gerginliğinin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle petrol 

fiyatlarındaki yükselişin risk iştahı üzerinde etkili olduğu dikkat çekti.  

Bugüne gelindiğinde küresel hisse senedi fiyatlamalarında satıcılı bir 

görünümün etkili olduğunu görüyoruz. Çin tarafındaki %1,5’ları 

geçen değer kayıplarının yanında ABD vadelilerinde de %0,3’lere 

varan satışlar takip ediliyor. Brent petrol ise 73 dolar seviyesine yakın 

işlem görüyor. Gelişmekte olan ülkelerin kur performanslarına 

bakıldığında Dolar’a a karşı zayıf bir görünüm ön plana çıkıyor. TL ise 

en zayıf performans gösteren para birimi resmini çiziyor. Bu görünüm 

çerçevesinde bugün BİST tarafında satıcılı bir başlangıç görmeyi 

bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, Hafta içerisinde 95.000’den gelen 

seans içi düşen kanalı kırıp kısa vadeli satış baskısından 

kurtulmuştuk. Dünde Salı günü tepe noktası olan 88.000 üzerine 

çıkıldı ama alımlar zayıf kalınca deneme başarısız oldu gün içi en 

düşük seviyeden kapanış gerçekleşti. Dünkü deneme sonrasında 

tepki alımlarının sona erip ermediğini 86.700’de bulunan gün içi 

destek noktası belirleyecek. 86.700’de satışlar karşılanırsa yeniden 

88.000 denemesi yapılabilir. 86.700 kırılması durumunda tepkinin 

başlangıç noktası olan 85.500/86.000 geri çekilme olacaktır. Güne 

86.700 desteğine geri çekilerek başlamasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ ABD Türkiye’den çelik ithalatına gümrük vergisini düşürürken, 

Türkiye’yi GTS kapsamındaki vergi muafiyeti programından çıkardı. 

▪ TCMB Mayıs ayı Beklenti Anketi yayınlandı. 

▪ Haftalık yabancı net portföy hareketleri (3 – 10 Mayıs). 

▪ 3-10 Mayıs haftasında yerleşiklerin DTH’ları 2,1 milyar dolar arttı. 

Şirket Haberleri 

▪ Nisan ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı – Nisan ayında 

toplamda 84.403 adet konut satıldı.  

▪ BDDK 3 Mayıs haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – Trend büyümesi 3 – 10 Mayıs haftasında %11,9 olarak 

gerçekleşti. 

▪ Orge Enerji - Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İbn 

Haldun Üniversitesi Projesi'nin elektrik tesisat işlerinin bir 

kısmına yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği açıklandı. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Mayıs    Mart Konut Fiyat Endeksi

21 Mayıs    Mayıs Tüketici Güven Endeksi

23 Mayıs    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (10 - 17 Mayıs)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (10 - 17 Mayıs.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,204 -%0.2 -%1.7

BIST-30 108,969 -%0.2 -%1.2

Banka 113,878 -%0.1 -%0.5

Sanayi 105,418 -%0.4 %0.0

Hizmet 63,450 -%0.5 -%3.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 25.07 24.95 24.36

2 yıllık bono faizi 25.87 25.43 21.95

10 yıllık bono faizi 19.55 19.48 17.79

Kur

USD/TL 6.00 -%3.3 %3.6

EUR/TL 6.73 -%3.1 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.36 -%3.2 %3.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 125 124 142

Ortalama işlem hacmi * 1.09 1.08 0.99

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 5.9x 4.5x

PD/DD 0.93x 0.80x 0.70x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.46x 0.41x

FD/Satışlar 1.00x 0.90x 0.79x

FD/FAVÖK 5.7x 5.3x 4.4x

Kar büyümesi %14.4 %2.5 %31.1

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %14.4

Temettü verimi %4.6 %4.9 %6.5

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

ABD Türkiye’den çelik ithalatına gümrük vergisini düşürürken, Türkiye’yi 

GTS kapsamındaki vergi muafiyeti programından çıkardı  

ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisini %25'e 

indirdi. Hatırlanacağı üzere ABD, geçtiğimiz Ağustos’ta, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına 

uygulanan vergiyi  %50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de %20'ye çıkarmıştı. ABD 

aynı anda zamanda Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş 

Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını bildirdi. 

Türkiye'nin GTS programından yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne 

çıktığı belirtilirken, söz konusu kararın bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.  

TCMB Mayıs ayı Beklenti Anketi yayınlandı 

• Nisan’da beklentilerin altında bir enflasyon gerçekleşmesine rağmen, bekleyişlerde 

bozulmalar olduğu görülüyor. Buna göre 2019 yılsonu TÜFE artış tahmini %16,23’den 

%16,68’e revize edildi. 12 aylık TÜFE beklentisi %15,38’den %15,48’e yükselirken, 24-aylık 

bekleyişlerde %12,06’dan %12,34’e kötüleşme yaşandı. 

• Katılımcılar Haziran ve Temmuz ayında herhangi bir politika faizi değişikliği 

beklemiyorken, Ekim itibariyle bir hafta vadeli repo faizinin mevcut seviyesine göre 170 

baz puan aşağıda olacağı tahmin ediliyor. 

• Yıl sonu USD/TL tahminlerinin 6,20 seviyesinden 6,43 seviyesine revize edildiği görülüyor.  

• Buna göre 2019 yılsonu cari işlemler açığı beklentisi 14,7 milyar dolar olurken, bir önceki 

ay 17,6 milyar dolar’ı, yılbaşında ise 24,7 milyar dolar’ı işaret ediyordu. 2020 için ise cari 

işlemler açığının 22 milyar dolar olması bekleniyor.  

• Anket katılımcıları 2019 yılında GSYİH’nın sadece %0,3 oranında bir büyüme 

kaydedeceğini tahmin ediyorlar. 2020 senesinde ise bir miktar toparlanma ise %2,8 

oranında bir büyüme tahmini içindeler.  

Haftalık yabancı net portföy hareketleri (3 – 10 Mayıs) 

3-10 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında 215 milyon dolar kadar net yabancı 

çıkışı takip edildi.  Böylece yılbaşından beri gerçekleşen toplam net giriş rakamı 1,04 

milyar dolar’dan 0,82 milyar dolara geriledi.  Bu girişin önemli bir bölümü (1,06 milyar 

dolar) Ocak ayında gerçekleşmişti.  

• Tahvil piyasasında ise yabancı çıkışı devam ediyor. Söz konusu piyasada son yedi haftadır 

aralıksız yabancı yatırımcı çıkışının olduğu takip ediliyor. Buna göre 3-10 Mayıs haftasında 

net çıkış 340,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yedi  haftalık kümülatif rakama 

bakıldığında 1,8 milyar dolar net çıkış görülüyor. Yılbaşından beri net çıkış ise  2,65 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise 

%10,7 seviyesine geriledi. (Yılbaşında %15,3 idi).       

3-10 Mayıs haftasında yerleşiklerin DTH’ları 2,1 milyar dolar arttı 

Yerleşiklerin DTH hesaplarında yeniden yükselişler görülüyor. Buna göre 3-10 Mayıs 

haftasında 2,1 milyar dolar artış olduğu dikkat çekiyor.  

• Artışın hem hane halkı (1 milyar dolar) hem de kurumlar (1,1 milyar dolar) kaynaklı 

olduğu görülüyor.  

• Özellikle yakından takip edilen husus ise hane halkının uzun döviz pozisyonunun 

Ağustos ayından beri önemli bir yükseliş trendinde olması. Buna göre geçen 

senenin Ağustos ayından beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 20,3 milyar 

dolar’a ulaştı.        
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Şirket ve Sektör Haberleri 
Nisan ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı – Konut satışları Nisan ayında toplam 

84.403 adet olurken; Mart ayına göre %20, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %18 düşüş 

kaydetti. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında toplam 72.937 adet konut satılmış ve bu satış 

verisi, veri setinin yayınlanmaya başlamasından bu yana (Ocak 2013) en düşük satış adedi 

olmuştu. Ocak ayında görülen dip satış verisi sonrasında konut satışlarında halen daha 

kalıcı bir toparlanma sinyali yakalanabilmiş değil. Mart ayında kaydedilen aylık %34’lük 

yükselişin ardından konut satışlarının yeniden aylık ve yıllık bazda zayıf bir görünümü 

işaret ettiği görülüyor. İpotekli konut satışları Nisan ayında 10.793 adet ile aylık bazda 

%53’lük önemli bir düşüş kaydederken, bu cephede yıllık bazda yaşanan gerileme %61 

oldu. Bu düşüş, konut kredi faizlerindeki gerilemeye rağmen gerçekleşti. Konut kredi faizi 

Nisan ayında ortalama %17,71 ile, %18,15 olan Mart ortalamasına göre gerileme 

kaydetti. Şubat ayında yabancılara toplam 3.720 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

Yabancılara geçtiğimiz yılın aynı dönemde 2.043 adet konut satılmıştı. 12 aylık toplam 

konut satışlarına baktığımızda, Nisan ayında aylık bazda %1,4 oranında düşüş yaşandığını 

görüyoruz. Yıllık bazda gerileme ise %5 seviyesinde.   

 

BDDK 3 Mayıs haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – Hatırlanacağı 

üzere bankacılık sektörü genelinde, kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi 

(Trend Büyümesi), Aralık – Nisan dönemindeki yükseliş periyodunun ardından, Nisan ayı 

başında yeniden düşüşe geçmişti. Trend büyümesi 3 – 10 Mayıs haftasında %11,9 olarak 

gerçekleşti. Sektör detayına baktığımızda kamu bankalarındaki büyümenin %25,6’tan 

%24’e gerilediği, özel bankalardaki büyümenin ise %2,7 olduğu görülüyor. Kur etkisinden 

arındırılmış 13 haftalık ticari kredi büyümesi aynı hafta içerisinde sektör genelinde %13,4 

olurken; kamu bankalarında ticari kredi büyümesi %22,4, özel bankalardaki büyüme ise 

%6,1 oldu.  Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise 

bankacılık sektörü genelinde %7,5 oldu. Kamu bankalarındaki büyüme %29,6 olurken, 

özel bankalarda ise %5,9’luk bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Mevduat tarafında ise 

büyüme, sektör genelinde 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda %10,6 

olurken; kamu bankalarında %26,9, özel bankalarda ise %0,7’lik bir artış yaşandı. 

 

Orge Enerji - Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İbn Haldun Üniversitesi 

Projesi'nin elektrik tesisat işlerinin bir kısmına yönelik olarak verdiği 1.231.786,89 

EURO+KDV ve 7.478.546,36 TL+KDV'den oluşan toplam 15.791.082,87 TL+KDV 

tutarındaki teklifin kabul edildiği açıklandı. İşin Haziran 2020'de bitirilmesi 

planlanmaktadır.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı 

sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden 

Türkiye'nin çıkarıldığı belirtildi. Vergi muafiyetinin kaldırılmasının yanında ABD ayrıca, 

Türkiye’den yapılan çelik ürünleri ithalatına uyguladığı vergiyi %50’den %25’e indirdi. 

ABD’nin çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yarı yarıya indirmesine rağmen, 

TL’nin, vergi muafiyetinin kaldırılması nedeniyle haber sonrasında negatif bir tepki 

verdiği ve dolar karşısında değer kaybettiği görüldü. TL’deki düşüşte dolar 

endeksindeki güçlenme ve Brent petrolün yeniden varil başına 73$ seviyesi üzerine 

yükselmesi de etkili oldu.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,08 seviyesi civarında seyrediyor. Bu sabah 

saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyrin olduğunu ve 

TL’nin dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olduğu 

görülüyor. Diğer yandan, dolar endeksindeki ve petrol fiyatlarındaki yükseliş 

eğiliminin de sürdüğünü görmekteyiz. Bu noktada, küresel gelişmelerin TL ve 

gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde yarattığı baskı ile birlikte kurdaki yükseliş 

eğiliminin bir süre daha etkili olabileceğini ve kurun kısa vadede 6,10 seviyesi üzerini 

hedef alabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt 

dışında ise Euro Bölgesinden gelecek olan enflasyon verileri ve ABD’den gelecek olan 

Nisan ayı Conference Board Öncü Gösterge ve Mayıs ayı Michigan Tüketici Güven 

Endeksi verileri izlenecek.  

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksi dün 97,40’lı seviyelerden 97,87 seviyesine yükselerek yaklaşık son iki 

haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, endeksteki güçlenme ile birlikte EURUSD paritesi 

de düşüş hareketini sürdürerek 1,1166 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksindeki 

yükselişin yanı sıra, İtalya’daki bütçe tartışmalarının yeniden alevlenmesi euro üzerinde 

de baskı oluşturuyor. EURUSD paritesinin yeniden 1,12 seviyesi altına inmesinde İtalya 

cephesindeki tartışmaların etkili olduğunu belirtebiliriz.  

Paritede bu sabah saatlerinde 1,1175 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu haftaki 

analizlerimizde, paritenin 1,12 seviyesi üzerindeki seyrinin kalıcı olmasını beklemediğimizi 

ve paritenin kısa vadede 1,1150 seviyesi altına gerilemesini beklediğimizi ifade ettik. Euro 

Bölgesi ve Almanya’dan gelen zayıf veri akışının devam etmesi, Bölge ekonomisine 

yönelik endişelerin artıyor olması ve İtalya’da yeniden patlak veren bütçe krizinin euro 

üzerinde yarattığı baskı ile birlikte söz konusu beklentimizi korumaktayız.  

Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan enflasyon verileri ve ABD’den gelecek olan Nisan 

ayı Conference Board Öncü Gösterge ve Mayıs ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

verileri izlenecek. Bunların yanı sıra, küresel piyasalardaki risk algısı açısından, ABD – Çin 

arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki siyasi gerilim yakından takip 

ediliyor. 
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XAUUSD 

Artan güvenli liman talebi ve teknik olarak kanal kırılması sonrasında oluşan yükseliş 

ivmesi ile birlikte hafta içerisinde 1303 seviyesi üzerine kadar yükselen ons altın, dün 

dolar endeksinde görülen yükseliş nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalarak 

kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi dün 97,40’lı seviyelerden 97,87 

seviyesine yükselerek yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, endeksteki 

güçlenme ile birlikte ons altın fiyatları 1298 seviyesinden 1285 seviyesi altına kadar indi. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1287 seviyesi civarında seyrediyor. Kısa vadeli teknik 

göstergeler altın fiyatlarının bugün içerisinde 1283 – 1293 seviyeleri arasında 

seyredebileceğini işret diyor. Genel görünüme baktığımızda ise: Fed ve Avrupa Merkez 

Bankası başta olmak üzere küresel merkez bankalarının tonlarını yumuşatarak 

ekonomilerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret 

anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki siyasi gerilimin yarattığı güvenli liman talebi ve 

majör merkez bankalarının altın alımlarına devam ediyor olması gibi faktörler, altın 

fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işarete diyor. Bununla birlikte, güvenli 

liman talebinin önümüzdeki dönemde yeniden güçleneceğini ve altın fiyatlarının 

tekrardan 1300 seviyesi üzerine yerleşebileceğini öngörmekteyiz. 

Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan enflasyon verileri ve ABD’den gelecek olan Nisan 

ayı Conference Board Öncü Gösterge ve Mayıs ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

verileri izlenecek. Bunların yanı sıra, küresel piyasalardaki risk algısı açısından, ABD – Çin 

arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD – İran arasındaki siyasi gerilim yakından takip 

ediliyor. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.876 %0,9 %0,2 -%0,8 %5,1 %14,7

DAX 12.310 %1,7 %2,8 %1,3 %8,5 %16,6

FTSE 7.354 %0,8 %2,0 -%1,6 %4,8 %9,3

Nikkei 21.063 %1,1 -%0,2 -%4,4 -%1,8 %6,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87.204 -%0,2 -%1,7 -%11,2 -%6,8 -%4,5

Çin 2.956 -%1,5 -%0,9 -%10,7 %8,7 %16,8

Hindistan 37.393 %0,3 %0,1 -%4,5 %5,7 %4,0

Endonezya 5.896 -%0,3 -%5,3 -%9,3 -%2,2 -%5,1

Rusya 2.581 %1,0 %1,4 %0,5 %8,8 %8,9

Brezilya 90.024 -%1,7 -%5,0 -%3,5 %1,7 %2,4

Meksika 43.442 %0,2 %0,6 -%4,6 %2,7 %4,3

Güney Afrika 56.538 %0,9 %0,1 -%4,0 %8,5 %7,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%7,0 -%19,9 %25,5 -%15,7 %38,5

EM VIX 21 -%3,4 -%13,6 %36,5 -%23,3 %30,8

MOVE 57 -%0,7 %4,1 %17,9 -%5,7 %22,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0454 %0,8 -%2,4 %4,8 %13,4 %59,2

Brezilya 4,0449 %1,1 %2,5 %3,6 %8,2 %22,3

Güney Afrika 14,289 %0,5 -%0,4 %1,8 %2,1 %15,4

Çin 6,8837 %0,1 %0,8 %2,6 -%0,8 %5,8

Hindistan 70,0325 -%0,4 %0,1 %0,6 -%2,6 %9,6

Endonezya 14452 -%0,1 %0,6 %2,6 -%1,1 %6,5

CDS *

Türkiye 488,7 -4,2 -1,3 58,2 -58,0 94,8

Brezilya 177,6 1,8 1,5 5,7 -41,6 27,6

Güney Afrika 190,2 0,8 -4,9 12,2 -37,6 10,3

Endonezya 103,3 -1,5 -0,4 a.d. -33,5 37,6

Rusya 127,8 -1,2 -1,7 -0,9 -8,3 4,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19,6 0,1 -1,4 1,8 3,0 7,9

Brezilya %9,0 0,1 0,2 0,0 -1,1 -1,3

Hindistan %7,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1

Endonezya %8,0 0,0 -0,1 0,4 0,0 1,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,1 -0,09 -0,23 0,38 0,69 a.d.

Brezilya %5,1 0,00 -0,06 -0,25 -0,35 0,55

Güney Afrika %4,8 -0,01 -0,04 -0,31 -0,34 0,29

Endonezya %3,9 -0,05 -0,01 -0,03 -0,96 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 72,62 %1,2 %3,2 %1,3 %8,8 %8,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 62,87 %1,4 %1,9 -%1,8 %11,4 %4,1

Altın - USD / oz 1286,2 -%0,9 %0,1 %1,1 %5,2 -%1,8

Gümüş - USD / t oz. 14,479 -%1,9 -%1,6 -%2,9 %0,7 -%15,5

Commodity Bureau Index 413,97 %0,5 %0,3 -%2,6 -%0,7 -%4,2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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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. 

 

 

 


