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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 özellikle sanayi endeksi önderliğinde gelen alımlar ile 

beraber dün günü %0,5 oranında yukarıda 116.840 seviyesinden 

kapadı. 

Bugün seans sonrasında gelmesi beklenen S&P’nin Türkiye gözden 

geçirmesi günün önemli başlıkları arasında ancak herhangi bir 

değişiklik beklenmiyor. Yurtdışında ise Almanya 4Ç17 GSYİH 

verilerinin yanı sıra FED Başkanı Powell’ın haftaya Kongre önündeki 

sunumu öncesinde bugün bölgesel Fed Başkanlarının söylemleri 

yakından takip edilecek.  

Sabah saatleri itibariyle ABD vadelilerinin olumlu bir resim çizdiği, 

Asya hisse senedi piyasalarının da pozitif olduğu dikkat çekiyor. 

Dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak TL tarafında da erken 

kotasyonlarda hafif güçlenme yönünde hareketin olduğu görülüyor. 

Bu çerçevede içerisinde BİST-100 endeksinde hafifi alıcı bir açılış 

bekliyoruz.  

116.000-116.300 bölgesini önemli bir destek haline getirdik. Dünkü 

sıkışık seyre rağmen güçlü hacimde 116.000 üzerinde sürdürülebilirlik 

için önemliydi. Bugün 117.000/117.500 dirençlerinin zorlanmasını 

bekleyebiliriz. 117.000 üzerinde herhangi bir kapanış gelecek hafta 

yükselişin 118.100 ve 119.400 direncine doğru yönelebileceğimizi 

gösterecektir. 116.000 altında kapanış kısa vadeli pozisyonlar için 

stop noktasıdır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ S&P’nin Türkiye kredi notu gözden geçirme kararının bugün 

(piyasa kapanışı sonrasında) açıklanması bekleniyor.  

▪ 9 - 16 Şubat  haftasında hisse ve bono piyasasında yabancı satışı 

yavaşladı.   

▪ Şubat RKGE aylık %2,3 artış kaydederek 110,8’e yükseldi. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE ise Şubat ayında önemli 

bir değişim kaydetmeyerek 110,8 seviyesinde gerçekleşti.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Adana Çimento, Ege Gübre ve Tekfen Holding – 4Ç17 

sonuçları  

  
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Şubat    S&P Türkiye Değerlendirmesi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikleri

                   Aralık Konut Fiyat Endeksi

1 Mart       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (16 - 23 Şubat)

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (16 - 23 Şubat)

                  Şubat İSO/Markit PMI Endeksi

                  Şubat TİM İhracat verileri

                  Şubat İTO Enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,841 %0.5 %0.5

BIST-30 143,644 %0.4 %0.4

Banka 181,664 %0.2 -%0.8

Sanayi 131,224 %1.2 %1.5

Hizmet 84,021 %0.0 %0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 12.99 13.04 13.12

10 yıllık bono faizi 11.92 11.87 12.03

Kur

USD/TL 3.80 %0.7 -%0.3

EUR/TL 4.67 -%0.9 %0.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.23 -%0.1 -%0.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 239 232

Ortalama işlem hacmi * 1.96 1.92 2.07

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.81x 0.71x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.21x

FD/FAVÖK 7.9x 7.2x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %64.0 %12.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.2

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

S&P’nin not ve görünümde bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz  

S&P’nin Türkiye gözden geçirme kararı bugün açıklanacak – açıklamanın piyasa 

kapanışından sonra gelmesi bekleniyor. S&P’nin Türkiye’nin BB olan notunu teyit 

etmesini ve negatif olan görünümünü değiştirmemesini bekliyoruz.  

• S&P en son Kasım ayında gerçekleştirdiği gözden geçirmesinde, Türkiye’nin 

mali pozisyonunun hükümet borç stoku/GSYİH oranı ile uyumlu kalması ve 

enflasyonist baskıların hafiflemesi durumunda görünümü “durağan”a 

çekebileceğini belirtmişti.  

• Ancak, enflasyonun yüksek seviyelerdeki seyrinin sürüyor olması, enflasyonda 

görülen geri çekilmenin olumlu baz etkisi sayesinde gerçekleşmesi ve cari 

açığın yüksek seyrini koruması, not görünümünün yukarı revize edilmesine 

engel olabilecek başlıca faktörler olarak karşımıza çıkıyor.  

Burada temel senaryomuz S&P’nin bugünkü kararında herhangi bir değişiklik 

olmayacağı ve piyasada da hareketlilik yaşanmayacağı yönünde. Görünümün yukarı 

yönlü revize edilmesi durumunda ise piyasalarda sınırlı bir olumlu etki görülebilir.  

9 - 16 Şubat haftasında yabancı satışı yavaşladı 

9 - 16 Şubat  haftasında hisse senedi piyasasında görülen yabancı satışı bir önceki 

haftaya göre hafifledi.  Böylelikle 9 -16 Şubat haftasında hisse senedi piyasasında 140 

milyon dolarlık net yabancı çıkışı yaşandı ve bir önceki haftanın 368 milyon dolarlık 

yabancı satışı sonrasında yabancı çıkışının yavaşladığı görüldü. 

• Söz konusu hafta içerisinde yabancı yatırımcılar bono piyasasında da (repo 

işlemleri hariç) net satıcı konumundaydılar. Bir önceki hafta bono piyasasında 

görülen 480 milyon dolarlık net yabancı satışının ardından, 9 – 16 Şubat haftasında 

yabancı çıkışı 163 milyon dolar oldu. 

• 9 – 16 Şubat haftasında, küresel hisse senedi ve tahvil piyasalarında görülen satış 

baskının durulması ile birlikte gelişen ülke varlıklarına yönelik risk iştahının da 

canlandığı görüldü. 

Rapor için tıklayınız.  

Reel Kesim Güven Endeksi Şubat ayında %2,3 yükseldi 

Şubat RKGE aylık %2,3 artış kaydederek 110,8’e yükseldi. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış RKGE ise Şubat ayında önemli bir değişim kaydetmeyerek 110,8 seviyesinde 

gerçekleşti.   

• Manşet verideki artışın büyük kısmı, aylık bazda %14,5 yükseliş kaydeden üretim 

hacmi ve aylık bazda %10,8 artış kaydeden ihracat siparişleri alt kalemlerinden 

oluşuyor.  

• Yakın dönem yatırım harcamaları ihtiyacına ilişkin sinyal niteliğinde olan Kapasite 

Kullanım Oranı (KKO) ise Şubat ayında %77,8 olarak gerçekleşerek bir önceki ayki 

seviyesi olan %78,2’ye göre hafif bir gerileme kaydetti. Buna ek olarak, mevsimsel 

etkilerden arındırılmış KKO ise %78,8 ile Ocak ayına göre önemli bir değişme 

kaydetmedi.  

• Önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak olan Şubat ISO/Markit PMI verisini 

takip ediyor olacağız. Endeks Ocak ayında 54,9’dan 55,7’ye yükselerek Mart 

2011’den bu yana en yüksek seviyesine yükselmişti. Veriye ilişkin açıklama 

notunda ekonomide görülen genel iyileşmeye vurgu yaptığı görülmüştü. 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_9_-_16_subat.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri        

Adana Çimento - 4Ç17 sonuçlarını 34,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 19,0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 141 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış kaydetti. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 124 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %19 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 28 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 530 baz puan 

azalarak %20,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 yükselerek 155 

milyon TL olarak gerçekleşti.              

Ege Gübre - 4Ç17 sonuçlarını 10,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Faaliyet 

karlılığındaki zayıf seyre rağmen azalan net finansal giderler yıllık karlılık artışını olumlu 

etkiledi. Net satışlar 75 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %3 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %10 geriledi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 364 baz puan azalarak %25,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %23 yükselerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 10 

milyon TL (4Ç16: -12 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %2.9 (4Ç16: -%3,5) olarak kaydedildi.   

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 1 TL nakit temettünün (brüt) ödenmesini Olağan 

Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %3,2 temettü verimini işaret 

etmektedir. 

Tekfen Holding - 4Ç17 sonuçlarını 254.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 191.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %123 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %95 arttı. Güçlü faaliyet 

karlılığın net karlılığı olumlu etkilediğini görüyoruz. Net satışlar 2,417 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. İnşaat taahhüt 

bölümünün net satışları yıllık bazda %110 artış kaydetti.  

Şirket, 4Ç17'de 321 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %79 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 280 milyon 

TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK’teki güçlü yükselişin inşaat taahhüt ve gübre 

bölümlerinin FAVÖK büyümelerinden kaynaklandığını görüyoruz. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 24 baz puan azalarak %13.3 oldu. Şirketin net nakit 

pozisyonu 2,2 milyar TL olarak kaydedildi. (9A17: 1,7 milyar TL). İnşaat taahhüt 

bölümünün devam eden işler tutarı 3,4 milyar ABD doları olarak kaydedilirken, 9A17’de 

bu değer 3.6 milyar ABD doları idi. 
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2018 yılı beklentilerinde ise, yönetim konsolide satışların %38 büyümesini ve 10,364 

milyon TL’ye ulaşması beklemekte olup, inşaat taahhüt ve gübre bölümlerinin net satış 

büyümelerinin konsolide net satış büyümesinde önemli rol oynayacağını düşünmektedir. 

Konsolide FAVÖK büyümesinin %8 olması ve 1,085 milyon TL olarak gerçekleşmesi 

tahmin edilmekte olup buna bağlı olarak konsolide FAVÖK marjının %10,5 olarak 

kaydedilmesi beklenmektedir. Tekfen Holding’in 2016 ve 2017 yıllarındaki konsolide 

FAVÖK marjı, sırasıyla %11,2 ve %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimin 2018 

yılında net karın 780 milyon TL olarak gerçekleşmesini tahmin etmekle beraber, 2017 yılı 

konsolide net karı olan 771 milyon TL’ye göre %1 artış kaydetmesini tahmin etmektedir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 0.62846 TL nakit temettünün (brüt) 4 Nisan tarihinde 

ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %3,6 

temettü verimini işaret etmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün gün içerisinde 3,80 seviyesini aşarak 3,8090 se3viyesi üzerini test eden USDTRY 

paritesi, dolar endeksinde görülen geri çekilme hareketinin etkisi ile birlikte kazançlarını 

geri vererek yeniden 3,80’in altına gerilemiş durumda. 90 seviyesi üzerinden geri 

çekilerek kazançlarının bir kısmını geri veren dolar endeksi kurun da 3,78’lere kadar 

inmesini sağladı. Dün gerçekleştirdiği düşüş hareketi ile birlikte kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kıran USDTRY paritesinin, bugün içerisinde geri çekilme hareketini 

sürdürmesini ve 3,76 - 3,77 bandına doğru düşüş kaydetmesini beklemekteyiz. Bu 

noktada, kurun 3,75 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini beklememekle 

birlikte, kurda 3,75 – 3,80 bandının orta – uzun vadeli alım fırsatı verebileceğini 

düşünmekteyiz. Bugün S&P’nin Türkiye değerlendirmesini görüyor olacağız. Açıklamanın 

piyasa kapanışından sonra gelmesi bekleniyor. Burada temel senaryomuz, S&P’nin 

bugünkü kararında herhangi bir değişiklik olmayacağı ve piyasada da hareketlilik 

yaşanmayacağı yönünde. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,7875 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7880 seviyesi 

direnç, 3,7800 seviyesi ise destek konumunda. 3,7880 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7960, 3,7800 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7700. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki güçlenme ve 1,24 – 1,25 güçlü direnç bölgesinin aşılamaması ile 

birlikte beklediğimiz hızlı geri çekilme hareketini gerçekleştiren EURUSD paritesi, dün 

itibariyle 1,2259 seviyesine kadar geri çekildi. Dün sabahki bültenimizde, EURUSD 

paritesindeki mevcut geri çekilmenin 1,22 seviyesi civarından toparlanacağını 

düşündüğümüzü belirtmiştik. Bu görüşümüzü korumakla birlikte, paritenin kısa vadede 

1,22 seviyesi altına gerilemesini beklemekteyiz. Orta vadeli görünümde ise: Paritenin, 

Avrupa Merkez Bankasının tonunun 2018 yılı içerisinde daha da şahinleşeceği 

beklentimiz ile birlikte, 1,20 seviyesi altında kalıcı olmasını beklemiyoruz ve paritedeki 

düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2299 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,2255 seviyesi destek, 1,2300 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,2300 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2320, 

1,2255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,22. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının 1320 seviyesi altına gerilemesini 

beklemediğimizi ve fiyatların bu seviye civarından toparlanarak yönünü yeniden yukarı 

çevirmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar endeksinin dün gerçekleştirdiği geri 

çekilme hareketi ile birlikte 1320 seviyesinden yükselişe geçen ve 1330 seviyesi üzerini 

test eden altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle bu seviye civarında dalgalı bir seyir 

izlemekte. Altın fiyatlarının bugün içerisinde 1320 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını 

bekliyoruz. Orta vadeli görünüme baktığımızda ise: altın fiyatlarındaki düşüş hareketinin 

alım fırsatı olarak sınırlı kalacağı görüşündeyiz. ABD’de enflasyonist beklentilerin ve tahvil 

faizlerinin yükseldiği bir ortamda altındaki yükseliş potansiyelinin korunabileceğini 

düşünüyoruz. Altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş eğilimini korumasını ve orta vadede 

1380 seviyesi üzerini hedeflemesini beklemekteyiz. Altındaki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1327,30 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1325 seviyesi destek 1330 seviyesi ise direnç konumunda. 1330 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1335, 1325 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1320. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,704 %0.1 %0.2 -%4.8 %10.6 %1.1

DAX 12,462 -%0.1 %0.9 -%8.1 %2.4 -%3.5

FTSE 7,252 -%0.4 %0.2 -%6.2 -%1.8 -%5.7

Nikkei 21,736 %0.5 %0.6 -%9.5 %12.4 -%4.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,841 %0.5 %0.5 -%1.3 %7.2 %1.3

Çin 3,269 %0.1 %4.5 -%7.8 -%0.5 -%1.1

Hindistan 33,820 %0.4 -%0.2 -%6.0 %7.6 -%0.3

Endonezya 6,593 %0.7 %0.7 %0.0 %12.2 %4.4

Rusya 2,337 %0.7 %3.2 %1.6 %19.3 %10.8

Brezilya 86,686 %0.7 %2.8 %7.4 %23.0 %13.5

Meksika 48,970 %0.9 %0.3 -%2.6 -%4.5 -%0.8

Güney Afrika 58,155 -%0.8 -%2.3 -%5.4 %3.5 -%2.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%6.5 -%2.1 %69.7 %64.9 %69.6

EM VIX 23 -%0.8 -%3.7 %37.7 %36.7 %42.4

MOVE 61 %0.0 -%8.3 %16.2 %19.2 %31.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7834 -%0.1 %0.5 %0.2 %8.3 -%0.4

Brezilya 3.2522 -%0.4 %0.6 %1.5 %2.9 -%1.7

Güney Afrika 11.6632 %0.0 %0.4 -%3.2 -%11.8 -%5.8

Çin 6.3527 a.d. a.d. -%0.8 -%4.6 -%2.4

Hindistan 65.045 %0.4 %1.8 %1.8 %1.5 %1.8

Endonezya 13683 %0.5 %0.9 %2.5 %2.5 %0.8

CDS *

Türkiye 169.3 2.0 -8.3 9.9 36.0 74.1

Brezilya 155.7 0.2 -0.2 5.9 -28.6 62.6

Güney Afrika 143.8 1.3 -6.1 4.9 10.8 36.3

Endonezya 88.1 0.9 -0.4 6.4 -11.5 42.4

Rusya 110.9 0.8 -3.9 2.9 -17.3 47.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.1 -0.1 -0.2 1.3 0.3

Brezilya %9.8 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.4

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 a.d.

Hindistan %7.7 0.0 0.2 0.5 1.2 0.4

Endonezya %6.6 0.2 0.2 0.4 -0.3 0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 0.04 -0.04 a.d. 0.83 a.d.

Brezilya %5.0 -0.01 0.08 0.22 0.40 0.41

Güney Afrika %4.8 0.00 0.00 0.31 0.23 0.28

Endonezya %4.1 0.04 -0.02 0.42 0.52 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.39 %1.5 %3.2 -%3.8 %28.0 -%0.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.77 %1.8 %2.3 -%1.1 %31.8 %3.9

Altın - USD / oz 1330.6 %0.0 -%1.6 -%0.1 %3.5 %1.6

Gümüş - USD / t oz. 16.587 -%0.2 -%1.2 -%2.4 -%2.3 -%3.3

Commodity Bureau Index 442.46 %0.1 %0.4 %0.9 %1.4 %2.3

* 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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(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. 

 

 


