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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi dünü %1,4’lük yükselişle 112.495 puandan 

tamamladı. Hizmet sektörü hisselerindeki değerlenme endeksteki 

yükselişe öncülük etti.   

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Haziran Beklenti Anketi sonuçları 

açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar 

verileri, Almanya Mayıs Ayı ÜFE verileri ve ABD 1Ç20 Cari İşlemler 

Dengesi takip edilecek. Diğer yandan, bugün düzenlenecek olan AB 

Liderler Zirvesi ve Zirve’de görüşülecek olan AB Kurtarma Paketi’ne 

ilişkin gelebilecek haber akışı da yakından izlenecek. Bu sabahki 

görünüme baktığımızda Asya piyasalarının karışık seyretmekte 

olduğunu görüyoruz. ABD vadelileri ise sınırlı bir pozitif seyir izleniyor. 

Bu gelişmeler ışığında BIST-100 endeksinin güne alıcılı bir başlangıç 

yapmasını bekliyoruz. 

Teknik görünüme baktığımızda, bir gün önce 111.000 üzerinde 

kalamazken, dün 112.600’e kadar yükselip gün içi en yüksek seviyede 

tamamladık. İşlem hacmi ise rekor bir düzeyde gerçekleşerek yükselişi 

destekledi. 111.000 üzerinde 114.300’de bulunan yükselen kanal 

direncimize doğru yönelimin devamını bekleyebiliriz. 114.500 ise zirve 

öncesinde ki son düzeltme seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 114.300-

114.500 kırılması durumunda piyasanın hedef 125.000 olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da TCMB Haziran Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak. 

▪ 25 Haziran’daki PPK toplantısında 25 bps faiz indirimi bekliyoruz. 

▪ Nisan Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 115,2 milyar dolar oldu. 

▪ 5 – 12 Haziran dönemine ilişkin yabancı net portföy hareketleri & 

yerleşiklerin DTH değişimi açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 12 Haziran haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.  

▪ LKMNH – 1Ç20 sonuçlarını açıkladı. 

▪ RYGYO – Depo kiralaması hk. 

▪ SAHOL – Temsa satın alması hk. 

▪ TKFEN – 150 milyon ABD Doları değerinde yeni proje aldı. 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

19 Haziran  TCMB Haziran Beklenti Anketi sonuçları

25 Haziran  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (5-12 Haziran)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (5-12 Haziran)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 112.495 %1,4 %3,1

BIST-30 129.843 %1,7 %2,5

Banka 126.419 %0,4 %0,4

Sanayi 143.979 %0,8 %2,9

Hizmet 102.709 %2,8 %6,4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 10,25

AOFM 7,64 7,66 8,25

2 yıllık bono faizi 8,94 9,86 14,13

10 yıllık bono faizi 12,05 12,19 13,02

Kur

USD/TL 6,85 %0,9 -%0,2

EUR/TL 7,70 -%0,2 %3,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,27 %0,4 %1,8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 175 171 160

Ortalama işlem hacmi * 3,70 3,54 3,23

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9,0x 10,0x 6,2x

PD/DD 1,00x 0,91x 0,82x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,46x 0,42x

FD/Satışlar 0,86x 1,09x 0,90x

FD/FAVÖK 5,9x 7,0x 5,3x

Kar büyümesi -%10,7 -%12,1 %62,1

Özsermaye karlılığı %11,9 %9,6 %12,6

Temettü verimi %3,3 %3,1 %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  

Saat 14:30’da TCMB Haziran Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak  

En son anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisinin %9,7’den 

%9,2’ye,24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisinin ise %8,62’den %8,3’e revize edildiği takip 

edilmişti. Mayıs enflasyon gerçekleşmelerinin beklentilerin üzerinde olmasının anket 

sonuçlarına nasıl yansıyacağı takip edilecek. Diğer taraftan anket sonuçları 25 Haziran’da 

gerçekleştirilecek olan PPK toplantısına ilişkin beklentileri de gösterecek. 

25 Haziran’daki PPK toplantısında 25 bps faiz indirimi bekliyoruz 

Haftaya Perşembe gerçekleştirilecek Para Politika Kurulu toplantısında politika faizinin 

%8’25’den %8’e indirilmesini bekliyoruz. Foreks tarafından gerçekleştirilen anket 

sonuçlarına göre medyan tahminin de 25 baz puanlık indirim yönünde olduğu görülüyor. 

Diğer tarafta risklerin politika faizinde herhangi bir değişiklik olmayabileceği yolunda 

olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla politika faizinin %8,25’de sabit bırakılması ihtimalini de 

göz ardı etmiyoruz. Yılsonu politika faizi tahminimiz %7,5.  

• Mayıs PPK karar notunda bir önceki toplara göre daha temkinli bir resim çizilmişti. 

Bu çerçevede geçen ay 50 baz puan indirim yapan PPK’nın bu ay 25 baz puanlık 

daha küçük bir adımla ilerleyebileceğini düşünüyoruz. 

• Finansal koşullar tarafında ise gevşemenin devam ettiği görülüyor. Finansal 

koşulların büyümeyi önemli oranda destekleyici nitelikte olduğu takip ediliyor. Söz 

konusu resim ise PPK tarafında daha küçük bir adımla devam edebilme ihtimalini 

destekliyor.   

• Diğer taraftan son bir ay içerisinde gelişmekte olan ülkelerin çoğunda faiz 

indirimlerinin önemli oranda devam ettiği görüldü. Bu çerçevede politika 

faizlerinde 40-75 baz aralığında indirimler takip edildi. Ancak reel politika faizi 

açısından bakıldığında Türkiye’nin birçok ülkenin gerisinde kalarak hem “ex-post” 

hem “ex-ante” çerçevede negatif bölgede olduğu da görülüyor.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

5 – 12 Haziran dönemine ilişkin yabancı net portföy hareketleri & 

yerleşiklerin DTH değişimi açıklandı 

5-12 Haziran haftasında özellikle tahvil piyasasından çıkışların yine öne çıktığı görüldü. Söz 

konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 50 milyon dolar kadar net yabancı girişi 

takip edilirken (yılbaşından beri ilk haftalık net giriş), tahvil piyasasında yine oldukça güçlü 

bir net çıkış (727 milyon dolar) yaşandı.  

• Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 3,9 milyar dolar, tahvil 

piyasasında ise 6,7 milyar dolar oldu.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,3 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,4 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,3 seviyesine 

kadar gerileme kaydetti. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.      

Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin DTH’larının 0,43 milyar dolar artırdığı görülürken, 

yine kurumlar kaynaklık olduğu takip edildi.  

• Yılbaşından beri hanehalkı DTH’larında 8,9 milyar dolar’a (altın hesapları hariç, 

EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak) yakın düşüş olduğu görüldü. 

 

tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_oncesi_-_Haziran_2020.pdf
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Nisan Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 115,2 milyar dolar olarak açıklandı 

Nisan Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 115,2 milyar dolar olarak açıklandı.  

• 2019 sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 123,6 milyar dolar olarak 

açıklanmıştı. Dolayısıyla Nisan sonu ile stokta yaklaşık 8,4 milyar dolar gerileme 

gerçekleşti.  

• GSYİH’ya oranı olarak bakıldığında ise %16,5 gibi düşük bir seviye görülüyor.  

Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış 

Borç Stoku”.   

• Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan 

dış borçlar. Söz konusu rakam Nisan 2020 itibariyle 164,6 milyar.  

• Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 

148 milyar dolar olduğu görülüyor. (Söz konusu rakamın 50 milyar dolar gibi 

önemli bir kısmını da ticari krediler oluşturuyor)  

• Aşağıdaki grafikte ise vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 

12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık 

süreçteki dış finansman ihtiyacını 154 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. 

Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını Nisan sonu itibariyle 

%20 hesaplıyoruz 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bankacılık Sektörü – BDDK 12 Haziran haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. 

Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 5 – 12 Haziran 

haftasında %47,9’dan %49,6’ya yükseldi. Sektör detayına baktığımızda kamu 

bankalarındaki büyüme %74,1’den %74,9’a sınırlı bir yükseliş kaydederken, özel 

bankalardaki büyüme %24,8’den %27,3’e çıktı. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık 

ticari kredilerdeki büyüme ise aynı hafta içerisinde %57,3’ten %58,6’ya yükseldi. Kamu 

bankalarında ticari kredi büyümesi %78,7’den %78,5’e hafif bir gerileme kaydederken, 

özel bankalardaki büyüme ise %36,7’den %39,5’e çıktı. Kur etkisinden arındırılmış 13 

haftalık tüketici kredileri büyümesi ise bankacılık sektörü genelinde %22,4’ten %25,6’ya 

yükseldi. Kamu bankalarındaki büyüme %59’dan %63,5’e doğru hızlanırken, özel 

bankalardaki büyüme ise -%3’ten -%0,9’a doğru bir iyileşme kaydetti. Mevduat tarafına 

gelindiğinde ise 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyümenin 

%31,8’den %37,4’e doğru hızlandığını görüyoruz. Sektör detayına baktığımızda; kamu 

bankalarında büyüme %73,4’ten %78,5’e çıkarken, özel bankalardaki büyüme ise 

%0,8’den %6,1’e yükselmiş durumda.   

Lokman Hekim - 1Ç20 sonuçlarını 3.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %350 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 azaldı. Net 

satışlar 76 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 

azaldı. Şirket, 1Ç20'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %9 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 288 baz puan artarak %17.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık 

bazda, 213 baz puan arttı ve %16.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu 

ise, yıllık bazda, 76 baz puan arttı ve %5.3 olarak gerçekleşti. Net finansal giderler, yıllık 

bazda, %33 azaldı.  Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 191 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.2 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 2.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 48 milyon TL 

(1Ç19: 40 milyon TL ve 4Ç19: 44 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %14.7 (1Ç19: %13.3 ve 4Ç19: 13.2%) olarak kaydedildi. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 16.7 F/K çarpanından ve 8.8 FD/FAVÖK çarpanından 

işlem görmektedir.  

Reysaş GYO - Şirket portföyünde Düzce’de bulunan 15.253,87 m² arsa üzerinde bulunan 

3.134 m² deponun 24.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanı "Ferrero 

Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş."ye 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere 5 seneliğine kiraya verildiği açıklandı. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 

17.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 

Sabancı Holding – Dünya gazetesinde yer alan haberde, bu yılın şubat ayında iyi niyet 

mektubunu imzalayan Sabancı Holding ve Çekya merkezli Skoda Transportation, 

Temsa'yı almak için resmî kurumlara başvurdu. 

Tekfen Holding – Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden 

(Ashghal) Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı işini 548 milyon Katar Riyali 

(yaklaşık 150 milyon Amerikan Doları) bedel ile kazandı. Projenin tamamlanma süresi 24 

ay olarak planlanmıştır. 31 Mart 2020 tarihi itibariyle, Tekfen Holding’in devam eden işler 

büyüklüğü 1,447 milyon ABD Doları’dır.  
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Teknik Analiz  

USD/TL  

Dün 6,8350 – 6,8750 gün içi hedef işlem aralığımız içerisinde hareket eden USDTRY 

paritesi, günlük bazda görece yatay bir seyir izlemeyi sürdürdü.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,8580 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en 

fazla değer kaybeden üçüncü para birimi konumunda olduğu görülüyor. Yükseliş 

eğilimini koruyan ve dün yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar endeksi ise bu sabah 

saatlerinde 97,40 seviyesinden işlem görüyor. Teknik formasyonlar ve göstergeler 

USDTRY paritesinin bugün içerisinde 6,8350 – 6,8750 bandındaki seyrini koruyabileceğini 

işaret ediyor.    

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Haziran Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak. Yurt 

dışında ise İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar verileri, Almanya Mayıs Ayı ÜFE verileri 

ve ABD 1Ç20 Cari İşlemler Dengesi takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde belirttiğimiz üzere 1,13 seviyesi altındaki seyrini sürdüren 

EURUSD paritesi, dün dolar endeksinde devam eden yükseliş eğilimi birlikte günü 

düşüşle tamamladı ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Yükseliş eğilimini koruyan ve dün 

yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar endeksi gün içerisinde 97,58 seviyesine kadar 

yükselirken, EURUSD paritesi ise 1,12 seviyesi altına sarkarak 1,1186 seviyesine indi ve 

yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyesini test etti. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1214 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere parite yaklaşık son bir haftadır kısa vadeli bir 

düşüş kanalı bünyesinde hareket ediyor. Bugün düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi ve 

Zirve’de görüşecek olan AB Kurtarma Paketi eurodaki görünüm açısından önemli olacak. 

Bu cepheden gelecek olan haber akışını yakından takip edeceğiz.  Piyasalardaki genel 

beklenti, AB içindeki anlaşmazlıklara ve çok sesliliğe rağmen söz konusu paketin kabul 

edilebileceği yönünde. Paketin geçirilmesi durumunda ise euronun son dönemde dolar 

karşısında yaşadığı kayıpları telafi etmesi ve EURUSD paritesinin yeniden 1,13 seviyesi 

üzerini hedef alması beklenebilir. Aksi takdirde, yani Liderler Zirvesi’nden anlaşmazlık 

haberleri ve müzakere sürecinin uzayacağına ilişkin sinyaller gelmesi durumunda ise 

euronun dolar karşısındaki kayıplarını hızlandırması ve paritenin 1,11 seviyesine doğru 

gerilemesi söz konusu olabilir. 

Bugün İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar verileri, Almanya Mayıs Ayı ÜFE verileri ve 

ABD 1Ç20 Cari İşlemler Dengesi takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde ons altında 1715 seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli 

ortalamayı takip ettiğimizi belirtmiş, altın fiyatlarının bu seviye üzerinde tutunması 

durumunda kısa vadede 1740 seviyesine doğru yükseliş kaydetmesini beklediğimizi ifade 

etmiştik. Dün 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalmaya devam eden ons altın, 

beklediğimiz yukarı yönlü hareketi gerçekleştirdi ve 1737,26 seviyesine kadar tırmandı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1726 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları ons altının kısa vadede 1715 – 1740 

seviyeleri arasında dalgalanabileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu noktada, 1740 

seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda yükselişin hız kazanabileceğini ve ons 

altının yükselişini 1750 seviyesi üzerine taşıyabileceğini belirtmemizde fayda var. Diğer 

yandan fiyatların 50 günlük ortalamayı aşağı yönlü kırması (1715 seviyesi altına 

düşüşlerin kalıcı olması) durumunda ise 1680 desteğine doğru bir geri çekilme 

yaşanabileceği görüşündeyiz. 

İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar verileri, Almanya Mayıs Ayı ÜFE verileri ve ABD 

1Ç20 Cari İşlemler Dengesi takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.115 %0,1 %3,8 %6,6 -%2,8 -%3,6

DAX 12.282 -%0,8 %2,6 %10,9 -%7,0 -%7,3

FTSE 6.224 -%0,5 %2,4 %3,7 -%17,8 -%17,5

Nikkei 22.355 %0,4 %0,6 %9,8 -%5,9 -%5,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112.495 %1,4 %3,1 %10,3 %1,7 -%1,7

Çin 2.939 %0,4 %1,1 %1,8 -%2,2 -%3,3

Hindistan 34.208 %0,6 %1,9 %13,9 -%17,4 -%16,6

Endonezya 4.925 %0,4 %1,3 %8,7 -%20,9 -%21,5

Rusya 2.724 -%0,6 -%2,2 %0,5 -%9,4 -%10,6

Brezilya 96.125 %0,6 %1,5 %19,1 -%16,5 -%16,9

Meksika 37.633 -%0,7 %2,2 %4,9 -%15,7 -%13,6

Güney Afrika 53.941 -%0,2 %0,5 %3,8 -%6,3 -%5,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 33 -%1,6 -%19,2 %12,4 %161,8 %139,0

EM VIX 34 -%4,4 -%11,2 %12,8 %123,6 %94,8

MOVE 55 -%6,3 -%3,5 -%7,2 %2,0 -%6,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,8562 %0,2 %0,3 -%0,4 %15,6 %15,3

Brezilya 5,3781 %2,9 a.d. -%5,9 %32,2 %33,4

Güney Afrika 17,473 %1,6 %1,8 -%4,8 %22,1 %24,8

Çin 7,0893 %0,1 %0,3 -%0,3 %1,2 %1,8

Hindistan 76,145 %0,0 %0,5 %0,3 %7,3 %6,7

Endonezya 14078 %0,0 %0,4 -%5,2 %0,6 %1,5

CDS *

Türkiye 478,7 5,1 -10,4 a.d. 191,8 196,6

Brezilya 264,4 6,9 2,2 -68,8 166,0 164,7

Güney Afrika 289,4 6,6 -6,2 -97,3 123,0 126,0

Endonezya 125,8 5,7 -1,7 -74,3 a.d. a.d.

Rusya 95,2 1,5 -5,5 a.d. 39,1 40,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,2 0,3 a.d. a.d. 0,2 a.d.

Hindistan %5,8 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,7

Endonezya %7,2 0,0 0,0 -0,6 -0,1 0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 0,03 -0,23 -1,10 0,38 0,43

Brezilya %5,0 0,10 0,02 -0,17 1,28 1,25

Güney Afrika %4,2 0,02 -0,04 -1,22 0,31 0,36

Endonezya %2,6 -0,03 0,05 -0,35 -0,27 -0,29

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,51 %2,0 %7,7 %19,2 -%37,3 -%37,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,84 %2,3 %6,9 %22,1 -%36,3 -%36,4

Altın - USD / oz 1724,8 -%0,3 -%0,4 -%0,6 %17,1 %13,2

Gümüş - USD / t oz. 17,508 -%1,5 -%2,1 %0,3 %3,3 -%2,3

Commodity Bureau Index 363,52 -%0,1 -%0,9 -%0,5 -%8,7 -%9,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 


