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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

TL cinsinden varlıklara yönelik risk iştahının artışı paralelinde dün 

BİST-100 endeksinde de yukarı yönlü hareket sonrasında günü %1,2 

yukarıda kapadığı takip edildi. Bütün sektör endeksleri değer 

kazanırken, banka endeksi %3,7 değer artışı ile olumlu yönde 

ayrışmaya devam etti.   

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. 

Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board 

Tüketici Güven Endeksi, Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, 

Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 

(20:00) takip edilecek. Gündeme baktığımızda, S-400 füze sistemi 

alımı, İran ile ilgili gelişmeler ve 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 

zirvesine yönelik haber akışının ön plana çıktığını görüyoruz. Küresel 

piyasalara baktığımızda, Asya piyasaları ve ABD vadeli işlemleri 

satıcılı işlem görmekte olup, GOÜ para birimlerinde Dolar 

endeksindeki değer kaybına bağlı olarak hafif değer kazanımları 

mevcut.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinde dün 

96.000’ne doğru gapli bir açılış sonrasında gelen satışlar ile gün boyu 

95.000 üzerinde konsolide olan bir piyasa izledik. 94.750/95.000 

üzerinde kapanış yapmamız bugün yeniden 96.000 direncinin 

zorlanacağına işaret ediyor.  94.750 desteğinin korunmasını ve 

97.500’e doğru hareketin devamını bekliyoruz ama 94.750 desteği 

kırılırsa da kısa vadede bu yönelim yerini 94.000 desteğine geri 

çekilmeye ve yatay trende bırakacaktır. Kısa vadeli yükselişin devamı 

için yatay ya da alıcılı kapanış şarttır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Meclis grup toplantısına 

katılacak. 

▪ Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin S-400 ile ilgili duruşunu 

yineledi. 

▪ Haziran Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO oranları bir miktar 

iyileşmeye işaret etti. 

Şirket Haberleri 

▪ DOHOL - Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. kredi borcu 

yeniden yapılandırılması hk. 

▪ THYAO – Mayıs ayı trafik verilerini açıkladı.  

▪ KATMR – Bugün %200 bedelli sermaye artırımında bulunacak. 

▪ ISCTR – Pay satış işlemi hk. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Haziran   Haftalık Portföy Hareketleri (7 - 14 Haziran)

                     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (7 - 14 Haziran)

                     Haziran Ekonomik güven Endeksi

28 Haziran   Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

                     1Ç19 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,182 %1.2 %3.2

BIST-30 119,319 %1.3 %3.3

Banka 133,725 %3.7 %9.9

Sanayi 110,122 %0.6 %1.2

Hizmet 69,184 %0.7 %0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 23.81 23.80 24.35

2 yıllık bono faizi 19.41 19.92 25.74

10 yıllık bono faizi 16.20 16.43 19.66

Kur

USD/TL 5.74 -%2.1 -%5.3

EUR/TL 6.54 -%0.7 -%3.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.14 -%1.4 -%4.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 144 136 122

Ortalama işlem hacmi * 1.28 1.30 1.13

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.5x 5.0x

PD/DD 0.93x 0.87x 0.76x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.54x 0.48x

FD/Satışlar 1.00x 0.84x 0.74x

FD/FAVÖK 5.7x 5.4x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %1.4 %30.5

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.5 %14.2

Temettü verimi %4.6 %4.6 %6.1

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 bugün Meclis grup toplantısına katılacak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 11:45’de partisinin Meclis grup toplantısına 

katılacak. Erdoğan ardından AK parti Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayacak. 

Toplantının 15:00’de başlaması bekleniyor. Toplantıda İstanbul Belediye Başkanlığı seçim 

sonuçlarının değerlendirileceği belirtiliyor. Diğer taraftan 15 Temmuz’a kadar çalışması 

planlanan Meclis’te görüşmelerine başlanacak olan yasa teklifleri ve Meclis gündeminde 

bekleyen yargı paketi ile ilgili değerlendirmelerin de yapılacağı belirtiliyor.  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin S-400 ile ilgili duruşunu yineledi 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin S-400 konusundaki duruşunu yineleyerek, 

vazgeçmenin mümkün olmadığını, artık S-400’ün ne zaman teslim edileceğinin 

konuşulduğunu belirtti. Çavuşoğlu ABD’nin Türkiye tarafından gelen yapıcı önerilere 

bugüne kadar cevap vermediği belirtildi. Söz konusu konuların G-20 zirvesinde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Bakanı Trump arasında konuşulacağının altı çizildi.  

• Cumhurbaşkanı’nın Osaka sonrasında 2 Temmuz’da Pekin’e ziyarette bulunup Çin 

Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ardından ise Hindistan ziyareti 

gerçekleştirecek olan Erdoğan, Hindistan Devlet Başkanı Kovind ve Başbakanı Modi ile 

görüşecek.    

Haziran Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO oranları bir miktar 

iyileşmeye işaret etti 

Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) 102,5 olarak gerçekleşirken, Mayıs 

ayındaki seviyesine göre aylık %3,6 oranında iyileşme kaydetti. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış RKGE’ne bakıldığında bir önceki ay 94,7’ye gerilemiş endeks seviyesinin 99,6 

seviyesine yükseldiği dikkat çekti. Haziran ayı verisi ile beraber çeyrek dönemli 

ortalamalara baktığımızda, 2Ç19 endeks seviyesinin 1Ç19 endeks seviyesinin bir miktar 

üzerinde olduğu görülüyor. (çeyrek dönemli artış %0,9). Alt kalemlere baktığımızda 

(mevsimsellikten arındırılmış endeks); 

• Mevcut durum toplam sipariş alt endeksi 73 seviyesinden 81,5 seviyesine yükseliş 

kaydederken, son üç aya ilişkin alt endekste de 92,7 seviyesinden 94’e yükselişi işaret 

etti. İhracat siparişlerine ilişkin alt endeks de Haziran ayında aylık %4,7 yükselişle 115,2 

seviyesine geldi.  

• Yakından takip ettiğimiz ve GSYİH yatırım kalemiyle de önemli korelasyon içeren sabit 

sermaye yatırım harcamasına ilişkin alt endeks ise, Mayıs ayında kaydettiği hızlı düşüş 

sonrasında Haziran’da %6,8 oranında yükseliş kaydetti. Ancak çeyreksel ortalamalarda 

2Ç’de oldukça sınırlı bir yükseliş (%0,3) gerçekleşti.  

• Alt kalemler arasında ise düşüş kaydeden iki kalem dikkat çekti.(i)  Gelecek 3 aya ilişkin 

toplam istihdam endeksinin 102,8 seviyesinden 100,9 seviyesine gerileme kaydetmesi, 

(ii) Mamul mal stoku alt endeksinde 99,2 seviyesinden 98,4 seviyesine gerilemesi. 

Kapasite Kullanım Oranına bakıldığında yükselişin devam ettiği ve Mayıs’taki %76,3 

seviyesinden Haziran ayında %77,1 seviyesine yükselişin yaşadığı görülüyor 

• Aynı yükselişin mevsimsel etkilerden arındırılmış seride de kendini gösterdiği bu 

çerçevede %76,1 seviyesinden %76,6 seviyesine yükseliş kaydettiği anlaşılıyor. 

Ayrıntılı rapora ulaşmak için tıklayınız.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Reel_Kesim_Guven_Endeksi___KKO_-_Haziran_2019.pdf
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Şirket Haberleri 

Doğan Holding – Şirketin %33 hissesine sahip olduğu Boyabat Elektrik Üretim’in mevcut  

banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik sözleşme imzaladı. Yapılan 

açıklamada iki yılı ana para ödemesiz, iki yıldan sonra Boyabat Elektrik Üretim’deki fazla 

nakdin çekilmesi ("cash sweep") mekanizması dahilinde yıllık 2 milyon ABD Doları ana 

para ödemeli ve toplam 7 yıl vadeli olarak belirlenen yeniden yapılandırma programının 

gerçekleştirildiği açıklandı. 

İş Bankası - İş Bankası’nın sermayesinin %0,47'sine tekabül eden ve Türkiye İş 

Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın 

sahip olduğu toplam 21.350.000 TL nominal değerli (ISCTR) payların, 1 TL 

nominal değerli pay için 5,62 TL fiyatla, tahsisli olarak Efes Holding A.Ş.’ye satışı, 

toptan alış satış işlemleri kapsamında 25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. 

Katmerciler – Bugün %200 bedelli sermaye artırımında bulunacak. Rüçhan hakkı 

referans fiyatı: 1,814 TL. 

Türk Havayolları – Mayıs ayında toplam yolcu sayısı %5 azalış ile 5,87 milyon olurken, iç 

hatlar yolcu sayısı %10 azalış ile 2,4 milyon, dış hatlar yolcu sayısı ise %1 azalış ile 3.47 

milyon olarak gerçekleşti. AKK, yıllık bazda, %1,2 artarken, ÜKK ise %%0,3 azaldı. 

Konsolide doluluk oranı 118 baz gerileyerek %77,5 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı, iç 

hatlarda 97 baz puan azalarak %82,1 olurken, dış hatlarda ise 115 baz puan gerileyerek 

%76,9 oldu. 

Yıllıklandırılmış bazda verileri incelediğimizde ise, a) toplam yolcu sayısındaki büyüme %1 

olarak kaydedilirken, yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı %2 azalmış ve yurtdışı hatlardaki yolcu 

sayısı, %4 arttı. b) Doluluk oranlarında ise, toplam doluluk oranı, yıllık bazda 81 baz puan 

artarak, %81,7 olarak kaydedilmiş olup, yurtiçi hatlardaki doluluk oranı 65 baz puan ve 

yurtdışı hatlardaki doluluk oranı ise 86 baz puan artış göstererek, sırasıyla, %85,6 ve 

%81,1 olarak gerçekleşti. 

Şirket yönetimi 2019 yılı için 80 milyon yolcu hedefi olup, yıllıklandırılmış rakamların 

mevcut seviyenin 74,3 milyon olduğunu göstermektedir. Öte yandan, doluluk oranları 

olarak şirket yönetiminin beklentisi %81-82 aralığı olup, Mayıs ayı itibariyle 

yıllılklandırılmış rakam şirket yönetimi beklentileri dahilindedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde, TL’deki pozitif ayrışma ve dolar endeksinde 

devam eden satıcılı seyrin etkisi ile birlikte düşüş hareketini hızlandırarak 5,71’li 

seviyelere kadar geriledi. Ancak, kurdaki düşüş hareketinin kalıcı olmakta başarısız 

olduğunu gördük. Öyle ki USDTRY paritesi öğle saatlerinde doğru yönünü yeniden 

yukarı çevirerek tekrardan 5,870 üzerine dönüş yaptı ve piyasa açılışında oluşturduğu 

aşağı yönlü fiyat boşluğunu kapattı.  

Bu sabah saatleri itibarıyla, dolar endeksinde devam eden düşüş hareketi ile birlikte 

gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar 

karşısında görece zayıf bir seyir izlediğini görüyoruz. Dolayısı ile TL üzerindeki pozitif 

ayrışmanın etkisini kısmen de olsa yitirdiği görülüyor. Teknik görünüme bakacak 

olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi, USDTRY paritesi haftalık 

grafiğinde oluşturmuş olduğu yükseliş kanalını alt sınırında (kanal desteğinde) 

hareket ediyor. Burada kurun, kanal sınırında tutunup tutunamayacağı oldukça 

önemli olacak. Teknik trend ve momentum göstergeleri, USDTRY paritesinin kanal 

sınırında tutunmakta başarılı olabileceğini ve kısa vadede 5,85 – 5,90 bandına 

yerleşebileceğini işret ediyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise 

ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran 

Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı 

Powell’ın Konuşması (20:00) takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksi düşüş hareketini dün gün içerisinde de devam ettirdi ve 95,86 seviyesine 

inerek Mart ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde devam 

eden düşüş hareketi ile birlikte EURUSD paritesi 1,1415 seviyesi ile son 3 ayın zirvesine 

çıktı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,14 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. 

Aşağıda EURUSD paritesinin haftalık grafiği yer alıyor. Grafik üzerinden de görülebileceği 

üzere, EURUSD paritesi haftalık grafiğinde oluşturmuş olduğu ve Mayıs 2018’den bu 

yana sürdürdüğü düşüş kanalının üst sınırına ulaşmış durumda. Bu noktada paritedeki 

yükselişin devam etmesi için paritenin söz konusu düşüş kanalını yukarı yönlü kırması 

gerekiyor. Ancak burada teknik göstergelerin paritenin aşırı alım bölgesinde 

bulunduğunu işret ettiğini ve mevcut seviyelerden aşağı yönlü bir teknik düzeltme 

hareketinin yasabileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz. Dolayısı ile EURUSD paritesinin, 

haftalık grafiğindeki düşüş kanalını üst bandına (kanal direnci) denk gelen 1,1400 – 

1,1420 bandından yönünü aşağı çevirerek 1,13 seviyesi (ve altına) doğru aşağı yönlü bir 

düzeltme gerçekleştirmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, 

Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı 

Powell’ın Konuşması (20:00) takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, ons altındaki yükseliş eğiliminin devam etmesini 

beklediğimizi belirtmiş ve altın fiyatlarının gün içerisinde 1410 seviyesi üzerini hedef 

almasını öngördüğümüzü ifade etmiştik. Dolar endeksindeki değer kaybının tüm hızıyla 

devam etmesi ile birlikte altın beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. Endeks, yeni haftanın 

ilk işlem gününde de düşüş hareketine devam ederek 95,86 seviyesine indi ve Mart 

ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde devam eden düşüş 

hareketi ile birlikte ons altın ise 1438 seviyesi üzerine çıkarak Mayıs 2013’ten bu yanaki 

zirvesini test etti. 

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1425 seviyesi civarında hareket ediyor. Burada, gerek 

dolar endeksinde teknik görünümün aşırı satıma işaret ediyor olması, gerekse de altın 

fiyatlarındaki yükseliş momentumunun bu sabah saatleri itibarıyla bir miktar yorgunluk 

belirtileri göstermesi, ons altında mevcut seviyelerden aşağı yönlü bir teknik düzeltme 

hareketi gelebileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte ons altının kısa vadede ilk etapta 

1400 seviyesine doğru kısmi bir geri çekilme gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. Ancak 

genel görünüme baktığımızda, küresel ticaret hacmi ve büyümeye yönelik artan 

endişeler ve jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte güvenli liman talebinin güçlü kalmasını ve 

altındaki düşüş hareketlerinin orta vadeli alım fırsatı vermeye devam etmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran Ayı Conference Board Tüketici Güven Endeksi, 

Haziran Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi, Mayıs Ayı Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı 

Powell’ın Konuşması (20:00) 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 2,945 -%0.2 %1.9 %4.2 %25.3 %17.5

DAX 12,275 -%0.5 %1.6 %2.2 %15.4 %16.2

FTSE 7,417 %0.1 %0.8 %1.9 %10.9 %10.2

Nikkei 21,286 -%0.7 %0.8 %0.1 %10.3 %5.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,182 %1.2 %3.2 %10.6 %4.8 %4.3

Çin 3,008 -%1.9 %2.1 %3.4 %17.8 %18.3

Hindistan 39,123 -%0.1 %0.1 -%0.8 %10.2 %8.4

Endonezya 6,288 %0.4 %0.9 %4.2 %2.4 %1.9

Rusya 2,763 %0.1 %1.0 %5.5 %20.6 %16.6

Brezilya 102,062 %0.0 %4.1 %9.0 %19.1 %16.1

Meksika 43,744 %0.5 %1.8 %2.6 %5.7 %5.1

Güney Afrika 58,756 -%0.3 %1.0 %8.0 %12.8 %11.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%0.9 -%0.6 -%3.7 -%57.7 -%40.0

EM VIX 18 %2.3 -%4.0 -%10.9 -%35.2 -%26.5

MOVE 74 -%1.2 -%4.1 %21.8 %11.7 %10.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.8082 -%0.2 -%1.1 -%4.5 %9.9 %9.8

Brezilya 3.8254 %0.1 -%1.6 -%4.9 -%1.7 -%1.3

Güney Afrika 14.3655 %0.2 -%3.0 -%0.3 -%1.5 %0.1

Çin 6.877 %0.1 -%0.7 -%0.3 -%0.3 a.d.

Hindistan 69.3513 -%0.3 -%0.8 -%0.3 -%1.1 -%0.6

Endonezya 14144 -%0.1 -%1.3 -%1.7 a.d. -%1.7

CDS *

Türkiye 433.0 -13.3 -51.8 -85.7 65.9 71.5

Brezilya 150.6 1.1 -14.6 -29.8 -64.0 -57.0

Güney Afrika 174.9 0.7 -26.2 -18.4 -48.2 -48.0

Endonezya 102.3 -0.5 1.1 -3.0 -31.5 -35.1

Rusya 113.0 -0.1 -9.4 -14.3 -39.6 -40.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.2 -0.2 -2.2 -3.5 -0.5 -0.2

Brezilya %7.7 0.0 -0.3 -1.2 a.d. a.d.

Hindistan %6.9 0.0 -0.1 -0.4 -0.4 -0.5

Endonezya %7.5 0.0 -0.2 -0.4 a.d. -0.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.6 -0.12 -0.40 -0.79 a.d. 0.45

Brezilya %4.7 0.02 -0.16 -0.35 -0.47 -0.43

Güney Afrika %4.1 -0.02 -0.42 -0.65 -1.02 -1.02

Endonezya %3.4 -0.01 -0.16 -0.50 a.d. -1.16

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.86 -%0.5 %6.4 -%5.6 %28.5 %20.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.9 %0.8 %11.5 -%1.2 %36.1 %27.5

Altın - USD / oz 1414.3 %1.3 %5.6 %10.2 %11.6 %10.4

Gümüş - USD / t oz. 15.377 %0.6 %3.7 %5.9 %4.6 -%1.0

Commodity Bureau Index 412.1 %0.2 -%0.1 -%0.6 %0.4 %0.7

* 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. 

 

 

 

 


