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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün risk iştahındaki bozulmaya bağlı olarak değer kaybeden BİST-

100 endeksi günü %1,9 değer kaybı ile 83.675 seviyesinden kapattı. 

Bütün alt endeksler değer kaybederken, banka endeksindeki satışlar 

dikkat çekici idi. Bugüne baktığımızda yurtiçinde önemli bir veri 

açıklaması bulunmazken, AB ve ABD’den Mayıs PMI verileri takip 

edilecek. Önceki günlerde olduğu gibi, bugün de yurtiçinde S-400 

füze sistemi ile ilgili haber akışı gündemin en önemli maddesi 

olmaya devam ederken, yurtdışında ise, ABD-Çin arasındaki ticaret 

savaşlarının olası etkileri ile Brexit ile ilgili gelişmeler yatırımcılarının 

takip edecekleri diğer konu başlıkları olacaktır. Küresel piyasalara 

baktığımızda, bu sabah Asya piyasalarında ve ABD vadeli işlemleri 

satıcılı işlem görmekte olup, GOÜ para birimlerinde de hafif değer 

kayıpları söz konusu olup, Türk Lirası olumsuz ayrışmakta. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 endeksinde önemli 

yatay dirençler ve önceki dipler seans içi destek konumunda tepkiler 

verince satışlar derinleşiyor. Son iki günde %4’e yakın bir düşüş 

gerçekleştirdik. Dünkü kapanışımız 71.800 dibinden başlayan 

yükselişin son düzeltme noktası olan 83.700’den gerçekleşti. Uzun 

vadeli yükselen kanal desteği günlük grafiklerde 83.200’den 

yükseliyor. Bugün bir şekilde düşüş aynı hızda devam ederse 75.000 

ve 71.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Çünkü bu kadar hızlı ve 

hacimsiz gerilemenin ana nedeni destekler arasında boşluk ve 

zayıflıktan kaynaklıyor. 83.200/83.700 desteklerden gelecek tepki 

verir dengelenirsek; 83.000/90.000 orta vadeli dengelenmesinden 

bahsedebiliriz. 83.000 altında bir kapanışta satışları karşılanması 

oldukça güç olur. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Mayıs Reel Kesim Güven Endeksi ve 

Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak. 

▪ 10 – 17 Mayıs haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri saat 14:30’da açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Beyaz Eşya satışları Nisan ayında yıllık %7 daraldı. 

▪ İttifak Holding – Borç yapılandırmasını tamamladı. 

▪ Koza-İpek Holding - İpek ailesiyle ilgili duruşması bugün 

gerçekleşecek.  

▪ TAV Havalimanları – ADP-TAV Havalimanları konsorsiyumu 

Sofya Havalimanı imtiyaz ihalesinde en yüksek bedeli teklif etti. 

▪ Trabzonspor Sportif – Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0.93 TL 

olup, ayrılma hakkı kullanımı bugün başlayacak ve 11 Haziran 

2019 günü sona erecektir. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

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

                   Mayıs Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 83,675 -%1.9 -%4.2

BIST-30 104,503 -%2.0 -%4.3

Banka 108,273 -%2.7 -%5.0

Sanayi 101,567 -%1.7 -%4.0

Hizmet 61,833 -%1.0 -%3.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.84 25.19 24.02

2 yıllık bono faizi 25.72 25.72 21.19

10 yıllık bono faizi 19.75 19.26 17.99

Kur

USD/TL 6.08 %0.4 %4.3

EUR/TL 6.78 %0.0 %3.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.43 %0.2 %3.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 118 124 141

Ortalama işlem hacmi * 0.97 1.04 0.98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 5.7x 4.3x

PD/DD 0.93x 0.76x 0.66x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.43x 0.39x

FD/Satışlar 1.00x 0.88x 0.77x

FD/FAVÖK 5.7x 5.2x 4.3x

Kar büyümesi %14.4 %2.2 %31.4

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.6 %14.4

Temettü verimi %4.6 %5.1 %6.8

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 

Bugün saat 10:00’da Mayıs Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı açıklanacak 

Nisan ayında Reel Sektör Güven Endeksi 105,5 olarak açıklanmıştı. Böylece bir önceki aya 

göre %3,3 oranında artış gösterirken, yılın başından beri devam eden kademeli 

iyileşmenin devamı görülmüştü. Diğer taraftan 2018 yılının aynı ayına göre bakıldığında 

halen %5,1 daha düşük bir endeks seviyesi mevcut. Aynı iyileşme mevsimsel etkilerden 

arındırılmış endeks verilerinde de görüldü. Buna göre Nisan ayında düzeltilmiş reel kesim 

güven endeksi 100 eşik değerine yükselirken, bir önceki aya göre %0,7 oranında artış 

kaydetti. Alt kalemlere bakıldığında; (i) İhracat siparişlerinde (gelecek 3 ay) ve toplam 

sipariş (mevcut durum) endekslerinde de yükselişler en dikkat çekici unsurlar olarak ön 

plana çıktı. Manşet endeksteki toparlanmaya rağmen özellikle ihracat siparişlerinde 

nispeten zayıf bir seyir ön plana çıkıyordu. Söz konusu alt endeksin yılbaşından beri ki en 

yüksek seviyesine çıkması ihracat bekleyişlerinin bir miktar toparlandığını işaret ediyor, 

(ii) Diğer taraftan genel gidişata ilişkin alt endeksin 95,9 seviyesinden 90,7’e gerilediği 

görülüyor. Burada özellikle TL’de ki oynaklığın ve değer kaybının etkili olduğu 

düşünülebilir. (iii) Toplam istihdama (gelecek 3 ay) ilişkin alt endekste de 105,8 

seviyesinden 100,1 seviyesine gerilme dikkat çekti. 

• Nisan ayında KKO ise %75 olarak gerçekleşirken bir önceki ayki %74,3 seviyesine 

göre bir yükseliş kaydetmişti. Mevsimsel etkilerden düzeltilmiş KKO ‘da bir 

önceki ayki %74,7 seviyesinden %75 seviyesine yükseldi. 

10 – 17 Mayıs haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri saat 14:30’da açıklanacak 

Hisse senedi piyasasında yılbaşından beri bakıldığında net giriş 0,82 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Tahvil piyasası tarafında ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya devam 

ettiği görülüyor. Yılbaşından beri net çıkış 2,65 milyar dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının 

toplam bono stoku içerisindeki payı ise %10,7. (Yılbaşında %15,3 idi). 

• 3-10 Mayıs haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2,1 milyar dolar artış 

yaşandı. 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 
 

Beyaz eşya sektörü – Türkbesd’in basında yer alan açıklamalarına göre beyaz eşya 

satışları Nisan’da %7 yıllık ve 4A19’da %10 daraldı. Bilindiği üzere beyaz eşyaya 

uygulanan vergi teşviği Haziran sonuna kadar devam edecek. 2019’da beyaz eşya pazarı 

için %10 daralma beklentimizi koruyoruz. 

 

İttifak Holding - Bankalar ile başlatılan yapılandırma çalışmaları neticesinde kısa vadeli 

borçların uzun vadeye getirilmesi amacı ile 5,152,656.14 Euro, 239,159,693.22 TL tutarlı 

krediler 12 ay ödemesiz dönem toplam 60 ay vadeli olarak yapılandırıldığı açıklandı. 

 

Koza-İpek Hodling – İpek Ailesi’yle ilgili duruşma bugün gerçekleşecek. Bilindiği üzere 

Holding 2016’dan bu yana TMSF tarafından yönetiliyordu. Duruşma kararına göre Koza-

İpek Holding’in kamulaştırılması ve varlıkların satışının gündeme gelebileceği daha önce 

TMSF başkanı tarafından dile getirilmişti.  

 

Tav Havalimanları – Ticaret Bakanlığı’nın Sofya Ticaret Müşavirliği websitesinde yer alan 

açıklamada, Sofya Havalimanı İmtiyaz İhalesi’ne en yüksek ihale bedeli ödemeyi 

Aéroports de Paris Group ve TAV Havalimanları şirketlerinden oluşan konsorsiyumun 

verdiği bildirildi. İhaleye katılan diğer gruplar ise, Manchester Airports Group, Münih 

Havalimanı – Meridiam Fonu Ortaklığı, Kopenhag Havalimanı-Sauerwein & Schaefer Bau 

Partnerliği ve Fraport idi. Aéroports de Paris Group - ТАV konsorsiyumu, yıllık ihale 

bedeli olarak 32,8 milyon euro teklif etmekte olup, ayrıca 903 milyon euro büyüklüğünde 

yatırım yapmayı taahhüt etmektedir. Söz konusu yatırımın 469 milyon euroluk kısmı yeni 

altyapıya, geri kalan kısmı ise bakıma ayrılacak. Yatırımın bir diğer açıdan 

değerlendirilmesi 168 milyon euronun (toplam yatırımın %20’sinden az) havalimanının 

ticari faaliyetlerinin iyileştirilmesinde kullanılacağına, geri kalan kısmının ise havacılık 

faaliyetlerinde kullanılacağına işaret etmektedir. 2018 yılında Sofya Havalimanı’nın yolcu 

sayısı 6,9 milyon olup, TAV Havalimanları’nın 2018 yılındaki toplam yolcu sayısı 151,6 

milyon olup, İstanbul Atatürk Havalimanı haricindeki yolcu sayısı ise 83.6 milyon idi. 

Trabzonspor Sportif – Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0.93 TL olup, ayrılma hakkı kullanımı 

bugün başlayacak ve 11 Haziran 2019 günü sona erecektir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Fed’in 30 Nisan – 1 Mayıs tarihli toplantısının tutanakları dün akşam saatlerin 

açıklandı. Tutanaklarda Fed yetkililerinin Bankanın sabırlı yaklaşımının “bir süre daha” 

uygun olacağına yönelik görüşleri, söz konusu tavrın geçici bir durum olduğuna 

yönelik beklentileri artırarak dolar endekinin değerlenmesine neden oldu. Ayrıca, 

üyelerden çoğunun Fed Başkanı Powell’ın enflasyondaki mevcut zayıflığın geçici 

olduğuna yönelik görüşüne katılması da dolar endeksindeki değerlenmede etkili 

oldu. Bununla birlikte endeks tutanakların açıklanmasın ardından 98 seviyesinden 

yükselişe geçerek Asya seansı boyunca yükselişini sürdürdü ve 98,15 seviyesi üzerini 

test ederek yaklaşık son 1 ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksinde yükselişin etkisi 

ile birlikte USDTRY paritesinin de 6,10 seviyesi üzerine yerleştiğini ve 6,1280s eviyesi 

üzerini test ettiğini gördük. 

Kur bu sabah saatlerinde 6,12 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke 

para birimleri arasında satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu ve Türk lirasının dolar 

karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğu görülüyor. Bu noktada, gelişen 

ülke piyasalarına yönelik zayıf risk iştahının yanı sıra TL’deki negatif ayrışmanın da 

devam etmesi, kurdaki yükseliş eğiliminin sürmesine neden oluyor. Kısa vadeli teknik 

göstergeler, 6,10 – 6,1250 seviyeleri arasında kısa vadeli bir soluklanmanın ardından 

kurdaki yükselişin 6,15 seviyesine doğru devam edebileceğini işarete diyor.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan Mayıs ayı İmalat – Hizmet ve 

Bileşik PMI verilerinin yanında Almanya’dan gelecek olan 1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı 

verisi takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed’in 30 Nisan – 1 Mayıs tarihli toplantısının 

tutanaklarında, Bankanın para politikasına ilişkin sabırlı yaklaşımının geçici bir durum 

olduğuna yönelik yer alan ifadeler ve üyelerden çoğunun Fed Başkanı Powell’ın 

enflasyondaki mevcut zayıflığın geçici olduğuna yönelik görüşüne katılması, dolar 

endeksinde sert yükselişlerin yaşanmasına neden oldu.  Bununla birlikte endeks 

tutanakların açıklanmasın ardından 98 seviyesinden yükselişe geçerek Asya seansı 

boyunca yükselişini sürdürdü ve 98,15 seviyesi üzerini test ederek yaklaşık son 1 ayın 

zirvesine yükseldi. Dün gün içerisinde kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1180 seviyesi 

üzerine yükselen EURUSD paritesi ise, dolar endeksindeki sert yükseliş ile birlikte yönünü 

yeniden aşağı çevirerek 1,1150 seviyesi altına indi.  

Kısa vadeli düşüş kanalı bünyesindeki seyrine devam etmekte olan EURUSD paritesi, 

dolar endeksinde görülen yükseliş hareketi ile birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor. Dolar 

endeksindeki güçlenmenin yanı sıra, Brexit sürecine ilişkin artan belirsizlikler, İtalya’da 

Başbakan Salvini’nin AB’nin bütçe ve borç limitlerini açıkça ihlal etme tehdidinin ardından 

yeniden alevlenen bütçe tartışmaları ve Euro Bölgesinde ekonomisinde görülen zayıflık 

gibi faktörler de euro üzerinde baskı yaratan faktörlerin başında geliyor. Söz konusu 

riskler ile birlikte EURUSD paritesindeki satıcılı seyrin devam edebileceği görüşündeyiz. 

EURUSD paritesinde geri çeklime hareketinin sürebileceğini ve paritenin önümüzdeki 

dönemde 1,11 seviyesi altını hedef alabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda veri gündemi yoğun olacak. Almanya, Euro Bölgesi ve 

ABD’den gelecek olan Mayıs ayı İmalat – Hizmet ve Bileşik PMI verilerinin yanında 

Almanya’dan gelecek olan 1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı verisi de euro ve dolar 

endeksindeki hareketlilik açısından önemli olacak. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

1300 seviyesini aşamaması sonrasında yönünü aşağı çeviren ons altın, dolar 

endeksindeki yükseliş ivmesi ile birlikte zayıf seyrini koruyor. Dün akşam saatlerinde 

açıklanan Fed’in 30 Nisan – 1 Mayıs tarihli toplantısının tutanaklarında, Bankanın para 

politikasına ilişkin sabırlı yaklaşımının geçici bir durum olduğuna yönelik yer alan ifadeler 

ve üyelerden çoğunun Fed Başkanı Powell’ın enflasyondaki mevcut zayıflığın geçici 

olduğuna yönelik görüşüne katılması, dolar endeksinde sert yükselişlerin yaşanmasına 

neden oldu.  Bununla birlikte endeks tutanakların açıklanmasın ardından 98 seviyesinden 

yükselişe geçerek son 1 ayın zirvesine yükselen dolar endeksi, altın fiyatlarının da 1270 – 

1275 bandındaki zayıf seyrini sürdürmesine neden oldu.  

Ons altın, bu sabah saatlerinde 1274 seviyesi civarında hareket etmekte. Ons altın 

fiyatları bir süredir (geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana) eski kanalının üzerinde 

hareket ediyor ve eski kanal çizgisi bu noktada destek görevi görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği üzere, ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde iki hafta önce 

yukarı yönlü kırdığı düşüş kanalının sınır çizgisi üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, ons 

altının eski kanalının üst çizgisine denk gelen 1270 – 1275 bandının destek görevi 

görmesini ve altının bu bölgeden yeniden yönünü yukarı çevirmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda veri gündemi yoğun olacak. Almanya, Euro Bölgesi ve 

ABD’den gelecek olan Mayıs ayı İmalat – Hizmet ve Bileşik PMI verilerinin yanında 

Almanya’dan gelecek olan 1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı verisi de euro ve dolar 

endeksindeki hareketlilik açısından önemli olacak. 

 

XAUUSD  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Mayıs 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,856 -%0.3 %0.2 -%2.6 %8.5 %13.9

DAX 12,169 %0.2 %0.6 -%0.5 %8.7 %15.2

FTSE 7,334 %0.1 %0.5 -%2.5 %5.5 %9.0

Nikkei 21,283 -%0.6 %0.4 -%5.0 -%2.3 %5.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 83,675 -%1.9 -%4.2 -%12.8 -%10.0 -%8.3

Çin 2,892 -%0.8 -%3.0 -%10.4 %11.2 %15.0

Hindistan 39,110 %1.4 %6.0 %2.8 %13.3 %9.9

Endonezya 5,940 %1.5 %2.3 -%6.7 %0.4 -%2.6

Rusya 2,639 %0.8 %3.3 %2.0 %12.6 %11.4

Brezilya 94,361 -%0.1 %3.0 -%1.6 %9.4 %7.4

Meksika 42,942 -%0.6 -%0.9 -%4.9 %4.4 %3.1

Güney Afrika 55,231 -%0.5 -%1.4 -%7.2 %8.9 %4.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%1.3 -%10.3 %18.8 a.d. -%42.0

EM VIX 20 -%0.4 -%10.0 %20.7 a.d. -%20.6

MOVE 55 -%0.7 -%4.3 %12.7 a.d. -%17.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.0998 %0.8 %1.7 %4.7 %15.0 %15.3

Brezilya 4.0402 %0.0 %1.0 %2.6 %6.2 %4.3

Güney Afrika 14.3792 -%0.1 %1.1 %1.6 %4.6 %0.2

Çin 6.9063 %0.1 %0.4 %2.9 -%0.4 a.d.

Hindistan 69.6687 -%0.1 -%1.0 %0.0 -%1.5 -%0.1

Endonezya 14525 %0.3 %0.4 %3.2 -%0.4 %0.9

CDS *

Türkiye 506.1 17.0 13.1 a.d. 122.5 144.6

Brezilya 178.1 -2.1 2.3 7.0 -34.4 -29.4

Güney Afrika 194.3 1.3 4.9 a.d. -37.6 -28.6

Endonezya 106.1 1.1 1.3 a.d. -46.6 -31.4

Rusya 128.2 -0.1 -0.9 a.d. -26.3 -24.9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.8 0.5 0.2 1.8 2.6 3.3

Brezilya %8.9 0.1 0.0 -0.1 -1.1 a.d.

Hindistan %7.3 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 -0.1

Endonezya %8.1 0.0 0.1 0.5 0.1 0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.1 0.09 -0.03 0.03 0.51 1.03

Brezilya %5.1 0.00 -0.01 -0.24 a.d. -0.06

Güney Afrika %4.8 -0.03 -0.02 0.01 -0.35 -0.35

Endonezya %3.9 0.00 -0.04 0.02 -0.98 -0.64

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70.99 -%1.6 -%1.1 -%4.1 %13.4 %32.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.42 -%2.5 -%1.0 -%6.5 a.d. %35.3

Altın - USD / oz 1274.2 %0.1 -%1.8 %0.1 a.d. -%0.6

Gümüş - USD / t oz. 14.414 %0.3 -%2.3 -%3.7 a.d. -%7.2

Commodity Bureau Index 413.58 %0.0 %0.4 -%2.5 a.d. %1.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 


