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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST dün günü %0,26 yukarıda 102,341 seviyesinden kapadı. Dar bir 

bantta ancak halen zayıf bir görünümü işaret eden BİST tarafında 

yukarıda bir kapanış gerçekleşse dahi, yine seans sonuna doğru 

satışların kuvvetlendiği dikkat çekti. 

Bugün itibariyle veri takviminde yurtiçinde açıklanacak olan dış ticaret 

verilerinden daha çok gözler ABD tarafından gelecek verilerde olacak. 

ABD PCE verileri piyasalarda hareketlilik yaratacak bir veri olabilir. 

Bunun öncesinde ise Euro bölgesi tarafında da enflasyon verileri takip 

edilecek. 

Sabah saatlerinde kur tarafında nispeten yatay bir seyrin hakim olduğu 

dikkat çekiyor. ABD vadelileri karışık bir resim sergilerken, Avrupa 

vadelilerinde düşüş beklentisi görülüyor. Petrol fiyatları bugün 

OPEC’den beklenen açıklamalar öncesinde bir miktar gerileme 

gösterdi.  

Bütün bu bilgiler ışığında BİST tarafında yatay bir başlangıç ancak 

ardından yine nispeten zayıf bir piyasa beklentimiz mevcut. BIST 100 

dün beklediğimiz gibi 101.300’de ki gap boşluğunu kapattı ve 

103.000’ne doğru sınırlı bir tepki verdi. 103.000’den gelen satışlar ile 

kapatmamız bu direncinin gücünü gösterdi. 5 günlük ortalamalarda 

103.000’den gerilemeye başladı. Bugünde ana direnç olarak 103.000’ni 

takip ediyor olacağız. Fakat geri çekilmelerde 101.300 desteğinin bir 

kere daha tepki verme ihtimalini düşük buluyoruz. Kısa vade de 

103.000 üzerinde bir kapanış görmedikçe; 100.000 altında bir dip 

arayışını muhtemel görüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ekim dış ticaret verileri, TCMB’nin haftalık yabancı portföy ile 

para & banka istatistikleri ve Finansal İstikrar Raporu açıklanacak. 

▪ Yabancı ziyaretçi sayısı Ekim ayında %22 artış kaydetti.   

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık sektörü net karı, aylık bazda %2 artış kaydederken 

yıllık bazda %26 büyüdü 

▪ Migros -  Moonlight Capital’ın sahip olduğu %7,3 hissenin 26 TL 

fiyattan satışı dün gerçekleşti. 

▪ Turkcell bazı taşınmazları 388 milyon TL bedelle Turkcell 

Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye sattı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

30 Kasım      Ekim Dış Ticaret İstatistikleri

                     Haftalık Portföy Hareketleri (17 - 24 Kasım)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (17 - 24 Kasım)

4 Aralık        Kasım TÜFE verileri

5 Aralık        Kasım Reel Efektif Kur Endeksi

                     Kasım Aylık Fiyat Gelişmeleri

7 Aralık        Kasım Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

8 Aralık        Ekim Sanayi Üretim Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,342 %0.3 -%3.4

BIST-30 125,765 %0.4 -%3.4

Banka 149,702 %1.3 -%4.7

Sanayi 116,225 -%0.7 -%3.8

Hizmet 73,331 %1.7 %0.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.25 12.25 11.99

2 yıllık bono faizi 13.86 13.86 14.21

10 yıllık bono faizi 12.46 12.46 12.90

Kur

USD/TL 3.95 -%0.2 %3.5

EUR/TL 4.69 %0.7 %5.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.32 %0.2 %4.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 194 200 213

Ortalama işlem hacmi * 1.82 1.75 2.03

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.77x 0.68x

FD/Satışlar 1.32x 1.42x 1.27x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %47.0 %10.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.7 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.9 %4.3

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 

Ekim dış ticaret verileri, TCMB’nin haftalık yabancı portföy ile para & 

banka istatistikleri ve Finansal İstikrar Raporu açıklanacak 

Gümrük Müsteşarlığının paylaştığı öncü göstergelere göre Ekim dış ticaret açığının %75 

oranında artarak 7,3 milyar dolar olması bekleniyor. Veri saat 10:00’da açıklanacak.  

• İhracat Ekim ayında 14 milyar dolar, ithalat ise 21,3 milyar dolar bekleniyor. Söz 

konusu rakamlar Ekim ayında 12 aylık cari işlemler açığının GSYİH’ye oranının bir 

önceki ayki %4,7 seviyesinden %5 seviyesine çıkabileceğini işaret ediyor.  

17-24 Kasım haftasına ilişkin haftalık yabancı portföy hareketleri ile para ve banka 

istatistikleri saat 14:30’da açıklanıyor olacak.  

• Yılbaşından bu yana hisse senedinde net yabancı girişi 2,9 milyar dolar, bono 

piyasasında 6,7 milyar dolar.  

• TCMB brüt döviz rezervleri: 94,5 milyar dolar (17 Kasım)  (bir önceki aya göre 2,2 

milyar dolar gerileme oldu) 

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 192,6 milyar dolar (17 Kasım) –Eylül 

ortasından beri YP mevduatlarda 8,8 milyar dolar gerileme hesaplıyoruz. Ancak 

son iki haftadır gerilemenin durduğu hatta yaklaşık 1.2 milyar dolar yükseliş 

olduğu dikkat çekti. 

TCMB bugün ayrıca saat 10:00’da yılın son Finansal İstikrar raporunu açıklayacak.  

Yabancı ziyaretçi sayısı Ekim ayında %22 artış kaydetti  

Ekim ayı yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %22 artış kaydederek, geçtiğimiz üç ayın 

ortalama artışının (%40’ın üzerinde) altında kaldı.   

• Avrupa’dan gelen turist sayısı ise zayıf kalmaya devam etti. İngiltere’den gelen 

turist sayısında yıllık %4,3, Almanya’dan gelen turist sayısında ise yıllık %8,1’lik 

düşüş gerçekleşti.  

• Rusya’dan gelen turist sayısı artışı ise yüksek kalmaya devam etti. Ekim ayında 

yıllık %99 oranında bir yükseliş yaşandı. Ancak Rusya’dan gelen turist sayısında 

da yaşan kriz öncesi dönemlere yaklaşılmaya başlandığına ilişkin ilk sinyallerin 

alındığı söylenebilir.  

Ocak – Ekim dönemine bakıldığında yabancı ziyaretçi sayısının yıllık %28 oranında artış 

kaydetmiş olduğu görülüyor.  

• Genel görünüme bakıldığında; Rusya’nın ilk sırada yer aldığı görülürken, yılık 

%7,5 artış kaydeden İngiltere ziyaretçi sayısının da dikkat çekici olduğu 

görülüyor.  

• Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yıllık %16 düşüş kaydederek bozulma 

eğilimini devam ettirdi.  

Brüt turizm gelirlerine bakıldığında, Ocak – Eylül döneminde yıllık bazda %18’lik bir 

iyileşme yaşandığını görüyoruz. Net turizm gelirleri ise yıllık %28’lik artış ile daha da iyi 

bir performans sergilemiş durumda.  

2018 yılı için genel beklenti, turizm sektöründeki iyileşmenin devam edeceği 

yönünde. Ancak, ABD ve AB ile devam etmekte olan diplomatik sorunlar sektör 

üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam edebilir. Bu açıdan bakıldığında, 

hükümetin 2018 yılı boyunca turizm sektörüne yönelik teşviklerine devam etmesini 

bekliyoruz. Kurum olarak önümüzdeki yıl için brüt turizm gelirlerinde yıllık %12’lik 

bir artış yaşanmasını bekliyoruz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü - BDDK Ekim ayı verilerini açıkladı. Ekim ayında bankacılık sisteminin 

net karı, aylık bazda %2 artış kaydederken yıllık bazda %26 büyüdü. Ocak-Ekim 

döneminde bankacılık sektörünün net karı, yıllık bazda %28 arttı. Bankacılık sektörünün 

toplam gelirleri, aylık bazda yaklaşık %1 artarken, provizyon giderleri, aylık bazda yatay 

kaldı. 

Doğan Gazetecilik – Şirket bugün 0,2857036 TL brüt (0,2428481 TL net) temettü 

dağıtacak. Temettü verimi: %9.6. 

Hektaş – FNC Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin sermayesini temsil eden payların 

tamamını 14,1 milyon TL (3.600.000 ABD Doları) bedel karşılığında satın aldı. 

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) -  Moonlight Capital’ın sahip olduğu %7,3 hissenin 26 TL 

fiyattan satışı dün gerçekleşti. BC Partners, Moonlight Capital (%8 hisse) ve Kenan 

Investments (%16 hisse) aracılığıyla Migros’un %23,2’sine sahip olmaya devam ediyor. BC 

Partners’ın 90 gün hisse satmama taahhütü vardır. 

 

Şekerbank - Takipteki krediler portföyünün 138.4 milyon TL tutarındaki bölümü 7,3 

milyon TL bedel karşılığında Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim 

A.Ş.'ye sattığını açıkladı. Sözkonusu işlemin takipteki kredilerin toplam kredilere oranını 

65 baz puan azaltacağını tahmin ediyoruz. Şekerbank’ın 30 Eylül 2017 itibariyle takipteki 

kredilerin toplam kredilere oranı %5,54 idi. 

 

Turkcell – Şirket grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması 

amacıyla, 20 adet gayrimenkulu toplam 387.824.500 TL bedelle sermayesinin tamamına 

sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.'ye satışına karar verdi. Nötr haber 

 

Enka İnşaat’ın ortağı Mehmet Sinan Tara 230 bin adet Enka İnşaat hissesini 5,72-5,75 

TL’den satın aldı. Tara’nın şirketteki payı %0,338’e yükselmiştir.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST dün günü %0,26 yukarıda 102,341 seviyesinden kapadı. Dar bir bantta ancak halen 

zayıf bir görünümü işaret eden BİST tarafında yukarıda bir kapanış gerçekleşse dahi, yine 

seans sonuna doğru satışların kuvvetlendiği dikkat çekti. 

Bugün itibariyle veri takviminde yurtiçinde açıklanacak olan dış ticaret verilerinden daha 

çok gözler ABD tarafından gelecek verilerde olacak. ABD PCE verileri piyasalarda 

hareketlilik yaratacak bir veri olabilir. Bunun öncesinde ise Euro bölgesi tarafında da 

enflasyon verileri takip edilecek. 

Sabah saatlerinde kur tarafında nispeten yatay bir seyrin hakim olduğu dikkat çekiyor. 

ABD vadelileri karışık bir resim sergilerken, Avrupa vadelilerinde düşüş beklentisi 

görülüyor. Petrol fiyatları bugün OPEC’den beklenen açıklamalar öncesinde bir miktar 

gerileme gösterdi.  

Bütün bu bilgiler ışığında BİST tarafında yatay bir başlangıç ancak ardından yine nispeten 

zayıf bir piyasa beklentimiz mevcut. BIST 100 dün beklediğimiz gibi 101.300’de ki gap 

boşluğunu kapattı ve 103.000’ne doğru sınırlı bir tepki verdi. 103.000’den gelen satışlar 

ile kapatmamız bu direncinin gücünü gösterdi. 5 günlük ortalamalarda 103.000’den 

gerilemeye başladı. Bugünde ana direnç olarak 103.000’ni takip ediyor olacağız. Fakat 

geri çekilmelerde 101.300 desteğinin bir kere daha tepki verme ihtimalini düşük 

buluyoruz. Kısa vade de 103.000 üzerinde bir kapanış görmedikçe; 100.000 altında bir dip 

arayışını muhtemel görüyoruz. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

ABD 3Ç17 GSYİH büyüme oranı verisi %3’ten %3,3’e revize edildi. Piyasa beklentisi 

verinin %3,2’ye revize edilmesi yönündeydi. Ekonomi böylece 2014 yılının 3. çeyreğinden 

bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Büyümede güçlü şirket yatırımları etkili oldu. Veri 

sonrasında dolar endeksinin iki gündür sürdürdüğü yükseliş hareketini hızlandırdığını ve 

93,40 seviyesi üzerini test ettiğini gördük. Ancak dolar endeksi, kısa vadeli düşüş 

kanalının üst sınırını aşamaması sonrasında kazançlarını geri vererek hızlı bir şekilde geri 

çekildi. Bu noktada dolar endeksinin 93,40 seviyesi üzerinde bir hareket sergilemesini 

beklememekle birlikte, endeksin geri çekilme hareketini sürdürmesini ve 92,50 seviyesine 

doğru yeniden inişe geçmesini beklemekteyiz. Ancak, dolar endeksindeki düşüş 

beklentimize rağmen, yurt içerisindeki olumsuz siyasi – diplomatik veri akışının kurdaki 

düşüşleri sınırlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Böylelikle kurun kısa vadede 3,95 

seviyesi üzerindeki seyrini koruyabileceği görüşündeyiz.  Bugün içerisinde Euro 

Bölgesinden gelecek olan TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları (PCE), Kişisel Harcamalar & Kişisel Gelirler verilerini takip ediyor 

olacağız. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,9561 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,9610 seviyesi direnç, 3,9521 

seviyesi ise destek konumunda. 3,9610 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,9666, 3,9521 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,9365. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde açıklanan ABD 3Ç17 GSYİH büyüme oranı verisi %3’ten %3,3’e 

revize edildi. Piyasa beklentisi verinin %3,2’ye revize edilmesi yönündeydi. Ekonomi 

böylece 2014 yılının 3. çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Büyümede 

güçlü şirket yatırımları etkili oldu. Veri sonrasında dolar endeksinin iki gündür 

sürdürdüğü yükseliş hareketini hızlandırdığını ve 93,40 seviyesi üzerini test ettiğini 

gördük. Dolar endeksindeki yükselişin hızlanması ile birlikte EURUSD paritesinin de geri 

çekilme hareketine devam ettiği ve 1,1818 desteğine kadar indiği görüldü.  Yaşadığı 

düşüş hareketi sonrasında bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt 

sınırında hareket etmekte olan EURUSD paritesinin, kanalın alt sınırında tutunabileceğini 

ve mevcut seviyelerden yönünü yeniden yukarı çevirerek hafta başından bu yanaki 

kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğini düşünüyoruz. Kısacası, paritenin hafta 

başından bu yana yaşadığı düşüş hareketlerinin aşağı yönlü bir düzeltme olarak sınırlı 

kalmasını ve paritenin kısa vadede yeniden 1,19 seviyesi üzerini hedeflemesini 

beklemekteyiz. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün açıklanacak olan Euro 

Bölgesi TÜFE ve ABD Çekirdek PCE, Kişisel Gelir & Kişisel Harcamaları verileri yakından 

izlenmeli. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1864 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1861 seviyesi destek, 1,1887 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1887 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1915, 1,1861 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1818. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki yükselişe rağmen, Kuzey Kore’nin yeni bir 

balistik füze denemesi yapması nedeniyle piyasalarda artan güvenli liman talebinin altın 

fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtmiş, güvenli liman fiyatlamasının 

zayıflaması durumunda altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş hareketini gecikmeli 

olarak fiyatlaması ve 1290 seviyesine doğru geri çekilerek kazançlarını geri vermesinin 

beklenebileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz üzere, dolar endeksindeki yükselişin 

olumlu ABD verisi ile birlikte hızlanması dolayısı ile 1290 seviyesi üzerindeki seyrini 

koruyamayan altın fiyatları dünü sert satış baskıları içerisinde geçirerek 1282’li seviyelere 

kadar geri çekildi. Bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırına 

denk gelen 1283 desteğine kadar gerilemiş olan altının, hem kanal sınırı hem de önemli 

bir teknik destek olan 1283 seviyesi üzerinde tutunarak kayıplarının bir kısmını telafi 

etmeye çalışmasını beklemekteyiz. Altın fiyatlarındaki kısa vadeli görünüm açısından 

bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Çekirdek PCE, Kişisel Gelir & Kişisel 

Harcamaları verileri yakından izlenmeli. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1284,34 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1283 

seviyesi destek, 1285 seviyesi ise direnç konumunda. 1285 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1287,90, 1283 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1280. 

 

 

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 2.626 %0,0 %1,0 %2,0 %8,9 %17,3

DAX 13.062 %0,0 %0,4 -%1,3 %3,5 %13,8

FTSE 7.394 -%0,9 -%0,3 -%1,3 -%1,7 %3,5

Nikkei 22.597 -%0,1 %0,2 %2,5 %14,8 %18,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102.342 %0,3 -%3,4 -%7,1 %4,9 %31,0

Çin 3.338 -%0,3 -%0,7 -%1,9 %6,8 %7,3

Hindistan 33.603 -%0,5 -%0,5 %0,7 %7,3 %25,6

Endonezya 6.061 -%0,2 -%0,2 %0,7 %5,4 %14,2

Rusya 2.124 -%1,2 -%1,7 %2,9 %11,8 -%4,9

Brezilya 72.700 -%1,9 -%2,4 -%2,2 %15,9 %20,7

Meksika 47.623 %0,8 -%1,2 -%2,1 -%2,4 %4,3

Güney Afrika 60.418 %0,6 -%0,5 %2,4 %12,8 %19,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %6,7 %8,3 %1,9 a.d. -%23,8

EM VIX 19 %5,6 %15,2 %3,7 a.d. -%15,6

MOVE 46 %1,3 -%2,9 -%11,9 a.d. -%36,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,9617 -%0,1 %1,1 %4,7 %10,8 %12,4

Brezilya 3,2442 %0,9 %0,6 -%1,1 -%0,4 -%0,2

Güney Afrika 13,6569 %0,0 -%1,2 -%2,8 %5,3 -%0,6

Çin 6,6167 %0,1 %0,1 -%0,4 a.d. -%4,7

Hindistan 64,32 -%0,1 -%0,9 -%0,8 -%0,3 -%5,3

Endonezya 13503 %0,0 -%0,2 -%0,6 %1,4 %0,2

CDS *

Türkiye 206,6 1,8 -6,6 25,8 -25,6 19,4

Brezilya 168,4 2,9 -6,8 -0,5 -36,5 20,6

Güney Afrika 183,1 3,1 -8,1 4,5 -9,9 a.d.

Endonezya 93,0 -1,0 -4,3 4,3 -19,3 16,3

Rusya 128,2 -0,4 -1,9 3,5 -0,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,7 0,1 2,9 0,8 2,1 1,3

Brezilya %10,3 0,2 0,2 0,4 -0,5 a.d.

Güney Afrika %9,3 0,1 -0,1 0,2 0,7 0,4

Hindistan %7,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5

Endonezya %6,5 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -1,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,6 0,13 1,11 0,48 0,40 -0,27

Brezilya %4,6 0,07 0,02 -0,07 a.d. -0,87

Güney Afrika %4,7 0,00 -0,06 -0,27 0,23 -0,22

Endonezya %3,5 0,02 0,02 a.d. -0,31 -0,79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,11 -%0,8 -%0,3 %3,6 %20,7 %11,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,3 -%1,2 -%1,2 %5,8 a.d. %6,7

Altın - USD / oz 1282,1 -%1,0 -%0,8 %0,3 a.d. %11,3

Gümüş - USD / t oz. 16,457 -%2,2 -%3,8 -%2,3 a.d. %2,9

Commodity Bureau Index 429,27 %0,1 -%0,4 %0,2 a.d. %1,5

* 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: 7-9 

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

(0 216) 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. 

 

 


