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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

  

Piyasa Yorumu 

Dün Türk lirasındaki değer kaybına rağmen BİST-100 endeksi 

günü %1.22 değer artışı ile 91.284 seviyesinden kapattı. Banka 

endeksi yatay seyrederken sanayi ve hizmet endekslerindeki 

yükselişler BİST-100 endeksinin artışına önemli katkıda bulundular. 

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yatırımcıların gözü Türk lirasında olmaya devam 

edecek. Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahının iyileştiğini 

görüyoruz. GOÜ hisse senedi piyasalarında alıcılı bir seyir 

bulunurken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı yatay 

seyrediyor. Ancak erken kotasyonlarda söz konusu seyrin TL 

tarafında yansımasının olmadığı ve oynaklığın devam ettiği 

görülüyor.   

Dün BİST-100 endeksi günün en yüksek değeri olan 91.284 

seviyesinden kapattı. Her ne kadar günlük bazlı kısa vadeli 

indikatörler yükseliş yönünü göstermekte olsa da BİST-100 

endeksinin 180 dakikalık grafiğinde ise kısa vadeli indikatörlerin 

aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bugün için 91.650-

91.700 bandı ilk direnç aralığımız olarak karşımıza çıkarken, 90.400 

seviyesinde ilk destek noktamız bulunmaktadır. Güne alıcılı 

başlangıç yapmasını beklediğimiz BİST-100 endeksinde ilerleyen 

saatlerde son günlerde elde edilen kazançların kısmen realize 

edilmesi söz konusu olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Avrupa temaslarında hızlanma görülüyor. 

▪ Reel Kesim Güven Endeksi 2014’ten bu yana en düşük 

seviyeye indi. 

▪ Temmuz merkezi yönetim borç stoku 1.009 milyar TL 

(GSYİH’nin %27’si) olarak gerçekleşti. 

Şirket Haberleri 

▪ ORGE – Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi ile 

ilgili yeni sözleşme imzaladı. 

▪ TSGYO – Yönetim Kurulu şirketin ödenmiş sermayesini %100 

bedelli artırma kararı aldı. 

▪ SNGYO, TBORG, TUKAS, YATAS  - 2Ç18 mali tablolarını 

açıkladı. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

29 Ağustos   Temmuz Dış Ticaret verileri

31 Ağustos   Hazine Eylül İç Borçlanma Stratejisi

                      Temmuz Yabancı Ziyaretçi Girişleri

                       Haftalık Yabancı PortföyHareketleri  (10 - 24 Ağu)

                       Haftalık Para & Banka İstatistkleri (10 - 24 Ağu)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,284 %1.2 %1.2

BIST-30 112,901 %1.1 %1.1

Banka 98,581 %0.1 %0.1

Sanayi 121,602 %1.7 %1.7

Hizmet 65,824 %1.9 %1.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 18.92 19.25 19.25

2 yıllık bono faizi 24.48 24.53 24.53

10 yıllık bono faizi 21.95 22.00 22.00

Kur

USD/TL 6.19 %3.3 %27.5

EUR/TL 7.19 %5.3 %27.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.69 %4.3 %27.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 119 122 159

Ortalama işlem hacmi * 0.69 0.92 1.72

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.8x 5.9x

PD/DD 1.36x 0.98x 0.87x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.44x 0.39x

FD/Satışlar 1.43x 1.07x 0.94x

FD/FAVÖK 7.9x 6.4x 5.6x

Kar büyümesi %49.2 %7.3 %15.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.2 %14.5

Temettü verimi %2.7 %4.8 %5.5

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 

Avrupa temaslarında hızlanma görülüyor 

Cumhurbaşkanı Erdogan dün İngiltere Başkanı May ve sonrasında Almanya 

Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü. Steinmeier ile yapılan görüşmede 

ikili ilişiklerin güçlendirmesi konularının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül 

ayı sonunda yapılması beklenen Almanya ziyaretine ilişkin ziyaretinin detaylarının 

konuşulduğu belirtildi. Diğer taraftan gelecek günlerde iki ülkenin Dışişleri ile 

Hazine ve Maliye Bakanlarının da görüşmeler yapacağının altı çizildi.  

• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak dün Fransız mevkidaşı Le Maire’e bir 

ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası bakanlar ortak basın toplantısı 

düzenleyerek yapıcı mesajlar verdiler.  

Reel Kesim Güven Endeksi 2014’ten bu yana en düşük seviyeye indi 

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ağustos ayında 96,4 seviyesine gerileyerek aylık 

bazda %6,1, yıllık bazda ise %13 düşüş kaydetti ve 2014 Ocak ayından bu yana en 

düşük seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 96,3 olarak 

gerçekleşerek aylık bazda %5,1, yıllık bazda ise %12,6’lık bir düşüşü işaret etti.  

• Ağustos kapasite kullanım oranı ise (mevsimsellikten arındırılmış)  %76,9’dan 

%77,6’ya yükseliş kaydetti.  

Temmuz merkezi yönetim borç stoku 1.009 milyar TL (GSYİH’nin 

%27’si) olarak gerçekleşti 

Temmuz ayı merkezi yönetim borç stoku 1.009 milyar TL (GSYİH’nin %27’si) olarak 

gerçekleşirken, bir önceki aya göre 40 milyar TL artış gösterdi. Merkezi yönetim iç 

borç stoku 571,3 milyar TL (GSYİH’nin %15’i) iken, merkezi yönetim dış borç stoku 

438 milyar TL (GSYİH’nin %12’si) olarak gerçekleşti.  

Şirket Haberleri 

OR-GE Enerji – Şirket Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. arasında, İstanbul'da 

inşası devam etmekte olan ve toplam 19 istasyondan oluşan Kabataş-Mecidiyeköy-

Mahmutbey Metro Projesi'nin SCADA işlerinin bir kısmına yönelik 787.003,71 Euro+KDV 

tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı. Böylelikle, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 

Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 3.421.004 Euro+KDV tutarına ulaştı. 

Sözleşme kapsamındaki taahhüt işlerinin yakın zamanda başlaması ve 12 ayda bitirilmesi 

planlanmaktadır. 

Sinpaş GYO - 2Ç18 sonuçlarını 229.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 27.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 27 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 düştü. FAVÖK 22 milyon TL zarar 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı döneminde şirket 7 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 yükselerek 2,778 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  

TSKB GYO – Şirket Yönetim Kurulu, ödenmiş sermayesini %100 bedelli artırma kararı 

aldı. 
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Tukaş - 2Ç18 sonuçlarını 1.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %48 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %54 azaldı. Net satışlar 78 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Şirket, 

2Ç18'de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yatay kaldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 274 baz puan azalarak 

%11.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 203 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 171 milyon TL (2Ç17: 151 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %64.8 (2Ç17: %70.5) olarak 

kaydedildi.    

Türk Tuborg - 2Ç18 sonuçlarını 97.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %61 arttı. Net satışlar 

370 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 

büyüdü. Net satış hasılatı büyüme hızında önceki çeyreklere göre azalma görüldü. Şirket, 

2Ç18'de 104 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %3 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 680 

baz puan azalarak %28,1 oldu.  Açıklanan FAVÖK marjı 2012 yılından beri kaydedilen en 

düşük 2Ç FAVÖK marjıdır. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %16 

gerileyerek 402 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 76 milyon TL 

(2Ç17: 1 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,6 

(2Ç17: %0.1) olarak kaydedildi. Net işletme sermayesindeki artış alacak tahsil süresindeki 

artıştan kaynaklanmaktadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 

5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Yataş - 2Ç18 sonuçlarını 14.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %32 arttı. Net satışlar 227 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 230 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 

33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 29 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 138 baz puan artarak 

%14.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %34 artarak 120 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 106 milyon TL (2Ç17: 34 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %12.1 (2Ç17: %5.4) olarak 

kaydedildi. Net işletme sermayesindeki artış tedarikçilere ödeme süresindeki azalıştan 

kaynaklanmaktadır. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 5.2 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.         

Şirket yönetimi 2018 yılına ait beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket yönetimi daha 

önce 1.2 milyar TL net satış hasılatı beklerken şimdi 1.0 milyar TL net satış hasılatı 

beklemektedir. Ayrıca şirket yönetimi brüt kâr marjını %43’den %42’ye revize ederken, 

FAVÖK marjını %15’den %14’e revize etti. Son olarak, şirket yönetimi 2018 net kar 

beklentisini 114 milyon TL’den 70-80 milyon TL aralığına indirdi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki USDTRY analizimizde, dolar endeksindeki zayıf seyre rağmen, ABD – 

Türkiye arasındaki politik gerilime yönelik olumlu bir haber akışı olmaması durumunda 

TL’nin dolar karşısındaki kayıplarını korumakta güçlü çekebileceğini ve USDTRY 

paritesinin kısa vadede yeniden 6 seviyesi üzerine yerleşebileceğini belirtmiştik. Uzun 

bayram tatili sonrasında, Türk lirasındaki düşüş hareketini hızlandıracak bir veri akışı 

olmamasına rağmen TL’nin dün dolar karşısında değer kaybettiğini ve USDTRY 

paritesinin 6,29 seviyesi üzerini test ettiğini gördük. Dün TL’de görülen değer kaybının 

ardından USDTRY paritesinin 6 seviyesi üzerin yerleşmiş olduğunu ve kurun bu sabah 

saatleri itibariyle 6,15 seviyesi civarında dalgalandığı görülüyor. Dolar endeksinin ise, 

ABD ile Meksika arasında ticaret anlaşmasına varıldığının açıklanmasının ardından Asya 

seansında yönünü yukarı çevirdiği görülüyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişen ülke 

para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer 

kaybeden gelişen para birimi olduğu görülüyor. Bu noktada USDTRY paritesinin bugün 

içerisinde 6,15 seviyesi üzerinde tutunmasını ve yükseliş eğilimini sürdürmesini 

beklemekteyiz. Bugün kurdaki görünümü etkileyebilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,1652 seviyesi civarında işlem 

görüyor. Kurun rekor seviyelerde seyrediyor olması nedeniyle düşüş hareketlerinde 

destek görevi görebilecek ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek 

güçlü bir destek / direnç seviyemiz bulunmamakta. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yönünü yukarı çeviren 

EURUSD paritesinin mevcut yükseliş hareketini 1,17 seviyesine doğru sürdürmesini 

beklediğimizi belirtmiştik. Parite dün gün içerisinde yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1690 

seviyesi üzerini test etti. Bu noktada paritenin kısa vadede 1,17 seviyesi üzerini hedef 

almasını beklemekteyiz. Ancak bu noktada 1,1720 seviyesinin önemli ve güçlü bir direnç 

teşkil ettiğini belirtmemizde fayda var. Dolayısı ilse paritenin 1,1720 seviyesini aşamaması 

durumunda aşağı yönlü kısa vadeli bir teknik düzeltme gerçekleştirmesi beklenebilir. 

Paritedeki genel görünüme baktığımızda ise: Piyasaların Avrupa Merkez Bankasının faiz 

artırımlarına kısa süre içerisinde başlamayacağı fikrini özümsediğini ve bu durumu büyük 

ölçüde fiyatladığını görüyoruz. Dolayısı ile EURUSD paritesindeki aşağı yönlü eğilimin 

doyum noktasına yaklaştığını ve paritenin 1,15 seviyesi altına kalıcı bir hareket 

sergilemeyeceğini düşünüyoruz. Paritenin 1,15 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini 

ve önümüzdeki dönemde 1,18 – 1,20 bandını hedef haline getirmesini beklemekteyiz. 

Dolayısı ile olası geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Paritedeki kısa 

vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1667 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1700 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,1700 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,1750, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki görece zayıf seyrin dün gün içerisinde de devam etmesi ile birlikte 

altın fiyatları 1212 seviyesi üzerini test etti. Bu noktada, ECB’nin faiz artırımları konusunda 

acele etmeyeceği ve piyasaları desteklemeye devam edeceğine yönelik söylemlerin 

büyük ölçüde fiyatlanmış olması ve ABD’de hızlanan enflasyon karşısında faiz 

artırımlarında çok da aceleci davranmak istemeyen FOMC üyelerinin altında orta – uzun 

vadede yükseliş potansiyeli oluşturabileceği görüşündeyiz. Altın fiyatlarının kısa vadede 

ilk etapta 1250 seviyesini hedef alabileceğini düşünüyoruz. Gün içi gidişat açısından 

baktığımızda ise bu sabah saatleri itibariyle 1209’lu seviyelerden işlem gören altın 

fiyatlarının bugün içerisinde yeniden 1210 seviyesi üzerini hedef alabileceğini ve 1210 – 

1215 bandından dalgalı bir seyir izleyebileceğini düşünüyoruz. Altının kısa vadede 1200 

seviyesi altına gerilemesini beklemiyoruz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1209,57 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1207,02 seviyesi destek, 1213 seviyesi ise direnç konumunda. 1213 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1216, 1207,02 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1200. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,897 %0.8 %1.4 %2.8 %6.7 %8.3

DAX 12,538 %1.2 %1.7 -%2.5 %0.8 -%2.9

FTSE 7,577 %0.2 %0.3 -%1.6 %4.1 -%1.4

Nikkei 22,800 %0.6 %3.3 %1.0 %4.0 %0.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,284 %1.2 -%2.3 -%4.5 -%23.3 -%20.9

Çin 2,781 -%0.1 %1.6 -%3.3 -%14.8 -%16.0

Hindistan 38,694 %1.2 %2.0 %3.6 %13.2 %13.6

Endonezya 6,026 %0.2 %2.5 %0.8 -%8.5 -%5.0

Rusya 2,313 %1.5 %1.8 %0.9 %0.7 %9.6

Brezilya 77,930 %2.2 %2.1 -%2.4 -%8.7 %2.0

Meksika 50,416 %1.6 %3.3 %1.6 %6.3 %2.2

Güney Afrika 59,656 %1.5 %4.4 %4.4 %2.3 %0.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%2.6 -%2.6 -%6.7 -%34.6 %10.1

EM VIX 19 -%4.1 -%4.1 %7.6 -%21.2 %18.5

MOVE 49 -%3.1 -%3.1 %1.1 -%22.8 %6.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.1237 %0.7 %0.7 %26.2 %60.5 %61.3

Brezilya 4.0814 %2.8 %2.8 %9.9 %25.6 %23.4

Güney Afrika 14.1637 -%2.5 -%2.5 %7.5 %20.9 %14.4

Çin 6.8156 -%0.6 -%0.6 %0.0 %7.9 %4.7

Hindistan 70.16 %0.5 %0.5 %2.2 %8.1 %9.8

Endonezya 14625 %0.2 %0.2 %1.4 %6.9 %7.8

CDS *

Türkiye 479.2 -26.4 0.0 191.4 99.5 6.7

Brezilya 283.1 38.8 0.0 33.1 42.0 35.0

Güney Afrika 208.6 -3.3 -11.5 42.8 23.2 20.7

Endonezya 117.3 -6.1 0.0 15.3 32.2 19.9

Rusya 163.1 -3.1 3.5 23.8 26.1 19.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %22.0 -0.1 -0.1 3.9 10.1 10.3

Brezilya %12.0 0.0 0.0 1.0 2.4 a.d.

Hindistan %7.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6

Endonezya %8.0 0.1 0.1 0.2 1.4 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.5 0.06 -0.90 1.54 2.70 a.d.

Brezilya %6.0 0.30 0.30 0.59 1.16 1.44

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.65

Endonezya %4.3 -0.08 -0.08 0.03 0.21 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76.21 %5.5 %5.5 %2.6 %14.4 %14.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 68.87 %3.7 %3.7 %0.3 %9.3 %14.0

Altın - USD / oz 1209 %1.9 %1.9 -%1.1 -%8.3 -%7.7

Gümüş - USD / t oz. 14.859 %1.3 %1.3 -%3.7 -%9.1 -%13.3

Commodity Bureau Index 412.84 -%0.3 -%0.3 -%4.6 -%6.9 -%4.5

* 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: 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. 

 

 

 

 

 


