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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün olumlu resmin hakim olduğu BİST-100 endeksinde gün içine 

yayılan alıcılı seyir sonrasında 103.972 seviyesinden bir önceki güne 

göre %0,8 yukarıda kapadı. Bankacılık endeksindeki alımların öne 

çıktığı takip edildi.  

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump 

arasında Türkiye saatiyle 20.00’de başlaması beklenen toplantıda 

olacak. Yurtdışında ise gündem Fed Başkanı Powell’ın Kongre 

sunumuna odaklanmış durumunda. Önemli konu başlıkları 

öncesinde bugün TL tarafında nispeten yatay seyrin öne çıktığı 

görülüyor. Türkiye 5y CDS primlerinde de aynı yatay havanın hakim 

olduğu ve 315 bps civarındaki seyrin korunduğu takip ediliyor. 

Küresel hisse senedi piyasalarına bakıldığında ise görünümün satıcılı 

olduğu dikkat çekiyor. Bu koşullar çerçevesinde bugün BİST-100 

endeksinde güne yatay bir başlangıç olabileceğini tahmin ediyoruz.  

Teknik olarak bakıldığında, Geçen hafta Perşembe günü 103.000 

direncinin üzerine çıktıktan sonra bu hafta 103.000 üzerinde 

dengelenme ve güçlenme şeklinde geçirdik. 103.000 üzerinde 

güçlenme 105.000 ve 106.000 ana dirençlerine yönelmeyi 

sağlayabilir.  Bir kaç günlük seyirde orta vadeli trend göstergelerinde 

alıma geçmesi güçlenmeyi destekliyor. 105.000/106.000 direnç 

kırılması uzun vadeli yeni bir alım getirebileceği için oldukça önemli 

dirençlerimiz. 103.000 altında kapanışlar stop tercih edilebilinir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bugün 

görüşecek. 

▪ Eylül ayı cari işlemler fazlası 2,5 milyar dolar ile kurum 

tahminimizin ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.  

▪ Hazine Kasım ayı Borçlanma programını tamamladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Enka İnşaat - Bugün pay başına 0,14 TL nakit temettü dağıtacak. 

Temettü verimi: %2,4. 

▪ KORDS – Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini güncelledi. 

▪ THYAO – Ekim ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ TCELL – 2019 yılı beklentilerini revize etti ve 2020-2022 

dönemine ait beklentileri paylaştı. 

 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Kasım   Eylül sanayi üretimi verileri

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (1 - 8 Kasım)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (1 - 8 Kasım)

15 Kasım   Temmuz dönemi işgünü istatistikleri

                   Ekim Merkezi Yönetm Bütçe verileri

                   TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları

18 Kasım   Ekim Konut satışları

                  Eylül Konut Fiyat Endeksi 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103.972 %0,8 %3,4

BIST-30 128.687 %1,0 %3,7

Banka 146.619 %1,4 %5,1

Sanayi 120.974 %0,4 %3,0

Hizmet 80.008 %0,8 %2,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15,50 15,50 18,00

AOFM 13,68 13,71 16,14

2 yıllık bono faizi 12,23 12,29 15,23

10 yıllık bono faizi 12,57 12,61 15,70

Kur

USD/TL 5,77 %0,7 -%1,3

EUR/TL 6,36 -%0,2 -%1,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,06 %0,2 -%1,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 172 172 157

Ortalama işlem hacmi * 1,92 1,74 1,46

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 7,8x 5,8x

PD/DD 0,93x 0,96x 0,84x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,58x 0,52x

FD/Satışlar 0,99x 1,00x 0,88x

FD/FAVÖK 5,7x 5,8x 4,8x

Kar büyümesi %13,6 -%6,6 %34,9

Özsermaye karlılığı %14,6 %11,8 %14,7

Temettü verimi %4,6 %3,4 %4,7

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bugün görüşecek  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saatiyle 20.00'de Beyaz 

Saray'da bir araya gelmeleri, görüşme sonrasında ise ortak basın toplantısı 

gerçekleştirmeleri bekleniyor. Liderlerin ikili görüşmesi sonrasında da heyetler arası 

görüşmede de bir araya geleceği belirtiliyor.  

Eylül Ödemeler Dengesi verileri  

Eylül ayı cari işlemler fazlası 2,5 milyar dolar gerçekleşerek kurum tahminimizin 

(1,85 milyar dolar) ve piyasa medyan beklentisinin (2 milyar dolar) üzerinde 

gerçekleşti. Böylece yıllık cari işlemler fazlası 5,3 milyar dolar’dan 5,9 milyar dolar’a 

yükseldi. Ancak Ekim ayı ile beraber yıllık fazla rakamının düşmeye başlayacağını 

tahmin ediyoruz.  

• Ticaret Bakanlığı tarafından ay başında açıklanan Ekim dış ticaret verilerini 

ele aldığımızda, yıllık cari işlemler fazlasının 4,5-4,7 milyar dolar civarına 

gerileyebileceğini düşünüyoruz.   

• Bu çerçevede yılsonu cari işlemler dengesinin 2 milyar dolar fazla vermesi 

yolundaki tahminimizi koruyoruz. 

• 2020 yılında ise ekonomik aktivitede bir miktar toparlanma ile beraber cari 

işlemler açığına dönüleceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 2020 yılsonu cari 

işlemler açığı beklentimiz 12 milyar dolar (GSYİH’nın %1,5’u) 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Hazine Kasım ayı Borçlanma programını tamamladı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 3 ihalede kamuya satışlar dahil toplam 9,7 milyar TL 

borçlandı. Gerek Pazartesi günü gerçekleştirilen ihalelerdeki satış tutarını gerekse ay 

başından beri altın tahvil/kira sertifikaları ve geçen hafta gerçekleştirilen 5 yıl vadeli 

sabit kuponlu tahvil ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışlarını da 

eklediğimizde toplam iç borçlanmanın bu ay içinde 26,4 milyar TL’ye ulaştığı 

görülüyor.  

• Hazine Kasım ayında 21,5 milyar TL toplam iç borç itfası karşılığında, 20,4 

milyar TL iç borçlanma projeksiyonunu paylaşmıştı.  Dolayısıyla bu 

borçlanma projeksiyonun üzerinde bir rakama ulaşıldı. Yılbaşından beri iç 

borç geri çevirme rasyosunun da %100’ün üzerinde olduğu görülüyor. 

• Buna ek olarak hatırlanacağı üzere, Hazine geçen hafta içerisinde 2,5 milyar 

dolar kadar borçlanma gerçekleştirmişti.   

Hazine bu ay içerisinde bir süredir yapmadığı uzun vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalesine de çıkmıştı. Bu anlamda dün gerçekleştirilen 6 yıl vadeli sabit kuponlu 

tahvil ihalesinde talep/satış rasyosunun kuvvetli olduğu takip ediliyor.  

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Eylul2019.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Eylul2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Enka İnşaat – Bugün pay başına 0,14 TL nakit temettü dağıtacak. Temettü verimi: %2,4. 

Kordsa – Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini güncelledi. 2019 3.çeyrek sonuçlarıyla 

birlikte, otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma ve güçlü Türk Lirasının 

şirketin finansallarına etkilerini gösterebilmek amacıyla, şirket yönetimi 2019 yılı 

beklentileri revize etti. Güncellenen 2019 yılı beklentileri içerisinde 24 Temmuz 2019 

tarihinde satın alımı tamamlanan Axiom Materials Acquisition LLC'nin satınalma etkileri 

de yansıtıldı. Yapılan revizyona göre, TL bazlı konsolide satış büyümesi 30%-40% 

aralığında (önceki beklenti 30%-40%) ve konsolide FAVÖK büyümesi 20%-25% 

aralığında (önceki beklenti 30%-40%) gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. ABD Doları 

bazlı beklentiler de ise, konsolide satış büyümesi 10%-15% aralığında (önceki beklenti 

10%-15%) ve konsolide FAVÖK büyümesi 2%-5% aralığında (önceki beklenti 10%-15%) 

gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Kompozit iş biriminin 2019 yılı revize ciro beklentisi 

130-135 milyon Amerikan Doları olup önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları 

seviyesinde idi. Bloomberg’de bulunan beklentilerde 2019 yılı için konsolide ciro 

büyümesi %39 ve konsolide FAVÖK büyümesinin %37 olması beklenmektedir. 

Turkcell – Şirket 2019 yılı beklentilerini revize etti. Revize edilen beklentilere göre gelir 

büyüme hedefi %18 olarak belirlenirken daha önce %17-19 aralığı olarak belirlenmiş idi. 

Şirket 9A19’da yıllık %17,8 büyüme kaydetti. 2019 yılı FAVÖK marjı hedefi %41-42 olarak 

belirlenirken daha önce %39-41 olarak belirlenmiş ve 9A19 itibariyle %41,6 olarak 

gerçekleşmiş idi. Operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı daha 

önce %16-18 bandında tahmin edilirken, yönetim %18 seviyesini öngörülmektedir. 

9A19’da %15,3 olarak gerçekleşti. 

Şirketin 2020-2022 yılları arasındaki üç yıllık döneme ilişkin beklentileri ise gelirlerde 

%13-%16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı, %39-%42 aralığında FAVÖK marjı, %18-

%21 aralığında FVÖK marjı ve %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının 

(lisans hariç) satışlara oranı olarak belirlendi. 

Türk Havayolları – Ekim ayında toplam yolcu sayısı %2 artış ile 6,64 milyon olurken, iç 

hatlar %7 daralma ile 2,6 milyon, dış hatlar ise %9 büyüme ile 4,0 milyon olarak 

gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 11 baz puan azalma ile %83,3 olarak gerçekleşti. 

Doluluk oranı, iç hatlarda 113 baz puan artarak %86,2 olurken, dış hatlarda 24 baz puan 

azalarak ile %82,9 oldu.  

Ocak-Ekim döneminde, toplam yolcu sayısında yıllık bazda %1,6 azalış kaydedildi ve 

toplam doluluk oranı 53 baz puan azalarak %81,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi yolcu sayısı, 

yıllık bazda, %7,5 gerilerken, yurtdışı yolcu sayısı, yıllık bazda, %3,1 arttı.  Doluluk oranları 

ise, yurtiçi hatlarda 98 baz puan artarak %86,4 olurken, yurtdışı hatlarda doluluk oranları 

68 baz puan gerileyerek %80,9 oldu. 

Yıllıklandırılmış bazda ise, toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %1 gerileyerek 74 milyon 

olarak gerçekleşti. Yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %7 gerilerken yurtdışı 

hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %3,7 arttı. Doluluk oranları olarak ise, toplam doluluk 

oranı %81,5 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 27 baz puan geriledi ve aylık bazda yatay 

kaldı. Yurtiçi hatların doluluk oranı ise, yıllık bazda 80 baz puan arttı ve %86 oldu. Yurtdışı 

hatların doluluk oranı ise, yıllık bazda 36 baz puan gerileyerek %80,9 oldu. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi dün gün içerisinde 5,7620 – 5,7820 seviyeleri arasında oldukça dar bir 

bant hareketi gerçekleştirdi. Dolar endeksinde de benzer bir görünüm söz konusuydu, 

zira endeks gün içerisinde 98,20 – 98,42 seviyeleri arasında dalgalandı.  Dün itibarıyla 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimdi ve Türk lirası orta 

sıralarda yer aldı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7714 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

98,31 seviyesinde seyrederken, Türk lirasının gelişen ülke para birimleri arasında kısmen 

pozitif ayrışmakta olduğunu görüyoruz. 200 günlük hareketli ortalama (5,70 seviyesi) 

aşağı yönlü hareketlerde önemli bir destek teşkil etmeye devam ederken, 5,80 seviyesi 

ise psikolojik bir eşik olması dolayısı ile kurdaki yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Dolayısı 

ile kurun kısa vadede 5,70 – 5,80 seviyeleri arasında bir bant hareketi 

gerçekleştirebileceğine ilişkin beklentimizi korumaktayız.   

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

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın bugün Beyaz Saray’da yapacakları 

görüşmeye ilişkin gelecek haber akışı yakından izlenecek. Yurt dışında ise Almanya Ekim 

Ayı TÜFE verileri, Euro Bölgesi Eylül Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Ekim Ayı TÜFE verileri 

ve Fed Başkanı Powell’ın ABD Kongresi Ortak Ekonomik Komitesi sunumu yakından takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

1,12 seviyesini aşamaması ile birlikte öngördüğümüz düşüş eğilimini başlatan EURUSD 

paritesi, geri çekilme hareketine istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Dün 1,1003 seviyesine 

kadar gerileyerek yaklaşık son 1 ayın en düşük seviyesine gerileyen EURUSD paritesi, 

dünü düşüşle tamamladı. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1015 seviyesinde işlem görüyor. Bu noktada gerek teknik 

göstergelerin verdiği sinyaller gerekse de Euro Bölgesi dinamiklerindeki zayıflamanın 

yarattığı endişeli hava ile birlikte, paritedeki düşüş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. 

ECB’nin güvercin tavrını koruması ve yeni Başkanı Christine Lagarde’ın gelişi ile birlikte 

2020’de farklı bir koordinasyonla maliye politikasının çok daha ön planda olması 

bekleniyor. Bu da, euro üzerindeki aşağı yönlü eğilimin orta vadede etkisini 

koruyabileceği anlamını taşımakta. Dolaysı ile hem teknik hem de temel dinamikler 

paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. Bu doğrultuda, teknik 

görünüm çerçevesinde, EURUSD paritesinin önümüzdeki dönemde 1,10 seviyesi altına 

gerileyebileceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Paritenin bugün içerisinde ise 1,10 – 

1,1075 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz.  

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

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın bugün Beyaz Saray’da yapacakları 

görüşmeye ilişkin gelecek haber akışı yakından izlenecek. Yurt dışında ise Almanya Ekim 

Ayı TÜFE verileri, Euro Bölgesi Eylül Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Ekim Ayı TÜFE verileri 

ve Fed Başkanı Powell’ın ABD Kongresi Ortak Ekonomik Komitesi sunumu yakından takip 

edilecek. 
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XAUUSD 

Dün gün içerisinde düşüş eğilimini koruyan ons altın, akşam saatlerinde 1445,71 

seviyesine kadar gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşük seviyesini test etti. Asya 

seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1460 seviyesi üzerine yükselen ons altın, 

genel görünüm itibarıyla satıcılı seyrini sürdürüyor. ABD – Çin ticaret görüşmelerinin 

birinci fazına ilişkin devam eden çelişkili açıklamalar ve Hong Kong'daki sokak 

çatışmalarının risk algısını olumsuz etkilemesi, altında 1450 seviyesi altında hareketin 

kalıcı olmasını etkileyen başlıca faktörler olarak ön plana çıkıyor.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1460,69 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli düşüş 

kanalını yukarı yönlü kırmakta başarısız olan ve kanalın üst sınırından (kanal direncinden) 

yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, yaklaşık son iki haftadır istikrarlı bir düşüş eğilimi 

içerisinde. Yaşadığı geri çekilme ile birlikte Mayıs – Ağustos dönemi yükselişinin %38,2’lik 

kısmını geri veren altın, bugün itibarıyla Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesi üzerinde 

tutunmaya çalışıyor (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Kısa vadeli teknik göstergeler 

aşırı satım sinyali verirken, ons altının Fibonacci çizgisi üzerinde tutunabileceğinin 

işaretini veriyor. Bu noktada altın fiyatlarının bugün içerisine 1450 seviyesi üzerinde 

tutunmasını ve kısa vadede 1450 – 1480 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz.  

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

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın bugün Beyaz Saray’da yapacakları 

görüşmeye ilişkin gelecek haber akışı yakından izlenecek. Yurt dışında ise Almanya Ekim 

Ayı TÜFE verileri, Euro Bölgesi Eylül Ayı Sanayi Üretimi verileri, ABD Ekim Ayı TÜFE verileri 

ve Fed Başkanı Powell’ın ABD Kongresi Ortak Ekonomik Komitesi sunumu yakından takip 

edilecek.  

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.092 %0,2 %0,6 %4,1 %10,0 %23,3

DAX 13.284 %0,6 %1,0 %6,2 %11,8 %25,8

FTSE 7.365 %0,5 -%0,3 %1,6 %2,8 %9,5

Nikkei 23.520 -%0,8 %0,1 %7,0 %10,1 %16,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103.972 %0,8 %3,4 %5,0 %20,5 %13,9

Çin 2.915 -%0,1 -%2,3 -%2,1 %0,2 %16,7

Hindistan 40.345 %0,1 %0,2 %5,8 %7,7 %11,9

Endonezya 6.181 -%0,1 -%0,7 %1,1 %0,7 -%0,3

Rusya 2.951 -%0,3 %0,1 %9,0 %17,6 %24,6

Brezilya 106.751 -%1,5 -%1,8 %2,8 %16,4 %21,5

Meksika 43.101 -%1,1 -%1,2 -%0,3 -%0,1 %3,5

Güney Afrika 56.399 %0,4 -%1,5 %1,6 %0,0 %6,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%0,1 -%3,2 -%18,6 -%20,9 -%50,1

EM VIX 19 -%0,3 %6,3 %3,6 -%11,5 -%24,0

MOVE 64 -%3,9 %12,5 -%19,9 %25,6 -%3,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7769 %0,1 %0,4 -%1,8 -%3,4 %9,2

Brezilya 4,1642 %0,4 %4,3 %1,3 %5,3 %7,5

Güney Afrika 14,9426 %0,4 %1,3 %1,1 %5,5 %4,2

Çin 7,0079 %0,0 %0,0 -%1,1 %2,7 a.d.

Hindistan 71,4675 %0,3 %1,0 %0,6 %2,2 %2,4

Endonezya 14054 -%0,1 %0,6 -%0,6 -%1,9 -%2,3

CDS *

Türkiye 314,9 -2,9 -13,4 -76,9 -172,6 -46,7

Brezilya 120,4 2,7 4,0 -14,0 -54,4 -87,1

Güney Afrika 178,6 -1,1 -4,7 -10,5 -7,0 -44,4

Endonezya 71,7 -1,4 -0,6 -17,4 -31,3 -65,7

Rusya 71,5 -0,2 -1,3 -15,6 -56,9 -81,7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,6 0,0 -0,1 a.d. -8,6 -3,9

Brezilya %6,8 0,1 0,3 0,1 -2,0 a.d.

Hindistan %6,6 0,0 0,1 0,1 -0,8 -0,8

Endonezya %7,0 0,0 0,1 -0,2 -1,0 -1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 a.d. -0,16 -0,58 -1,84 -0,71

Brezilya %3,9 a.d. 0,02 0,00 -1,23 -1,25

Güney Afrika %4,0 -0,03 0,03 0,04 -0,73 -1,08

Endonezya %3,0 a.d. 0,02 0,12 -0,89 -1,53

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,06 -%0,2 -%1,4 %2,6 -%12,1 %15,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 56,8 -%0,1 -%0,8 %3,8 -%7,9 %25,1

Altın - USD / oz 1453,7 -%0,2 -%2,0 -%2,0 %12,9 %13,5

Gümüş - USD / t oz. 16,692 -%0,7 -%5,0 -%4,9 %13,4 %7,4

Commodity Bureau Index 391,86 a.d. %0,3 %0,2 -%4,4 -%4,2

* 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. 

 

 

 

 

 


