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Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi dünü %0,1’lik sınırlı bir düşüşle 1.099 puandan 

tamamladı.   

Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar sonrasında eurodaki 

yükseliş paralelinde değer kaybeden dolar endeksi gelişen ülke para 

birimlerinin dün görece olumlu bir seyir izlemesinin sağladı. Türk 

lirasının ise pozitif ayrıştığı görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi 

7,4025 seviyesine kadar geri çekildi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 508,13 

baz puana gerilerken, AOFM dün %10,22’ye yükseldi. Bu sabah 

saatlerindeki görünüme baktığımızda Asya piyasalarında satıcılı bir 

seyir izlenirken, ABD endeks vadelilerinde ise alıcılı bir resmin ön 

plana çıktığını görüyoruz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Temmuz Ödemeler Dengesi verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve ABD’den gelecek olan 

Ağustos ayı TÜFE verileri takip edilecek.  

Endeksteki görünüme baktığımızda, dün dalgalı seyir izleyen BIST-

100 endeksi gün içinde 22 günlük hareketli ortalaması olan 1099 

seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen endeksteki yükseliş hareketi 

kalıcı olamadı ve günü %0,1 değer kaybı ile 1099 seviyesinden 

kapattı. Kısa vadeli göstergeler aşağı yönlü hareket olabileceğini 

göstermektedir. Olası geri çekilmelerde 1095 seviyesi takip edilecek 

ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1080 seviyesine doğru kademeli 

hareket söz konusu olabilir. Yükseliş hareketi olması durumunda ise 

BIST-100 endeksinde ilk etapta 1110 seviyesi hedeflenecek olup, bu 

seviyenin geçilmesi durumunda hareketin 1115-1120 bandına kadar 

sürmesi beklenebilir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Temmuz Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. 

▪ Haziran döneminde arındırılmış işsizlik oranı %14,3’e yükseldi. 

▪ 28 Ağustos – 4 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklandı.  

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AKGRT – Ağustos ayı prim büyümesi hk. 

▪ CCOLA – Toplu iş sözleşmesi hk. 

▪ DOAS - TÜVTürk Kredisi Mandate Letter iptali hk. 

▪ PEKGY – Almanya’da bina satışı hk. 

▪ THYAO – Ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı. 

▪ YKSLN – Kardemir ile yapılan yeni işbirliği hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Eylül   Temmuz Ödemeler Dengesi İstatistikleri

17 Eylül    Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (4 - 11 Eylül)

                 Haftalık Para & Banka İstatistikleri (4 - 11 Eylül 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,099 -%0.1 %2.1

BIST-30 1,233 -%0.2 %1.6

Banka 1,115 %1.1 %1.3

Sanayi 1,594 -%0.1 %3.7

Hizmet 1,010 -%0.9 %2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.75 9.75 9.75

AOFM 10.22 10.15 8.32

2 yıllık bono faizi 13.31 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 13.56 13.83 14.29

Kur

USD/TL 7.46 %0.8 %2.1

EUR/TL 8.82 %0.9 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.14 %0.8 %2.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 186 175

Ortalama işlem hacmi * 4.23 3.48 3.49

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 11.3x 6.5x

PD/DD 1.00x 1.02x 0.92x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.43x 0.39x

FD/Satışlar 0.86x 1.07x 0.87x

FD/FAVÖK 5.9x 7.3x 5.4x

Kar büyümesi -%9.0 -%24.1 %73.4

Özsermaye karlılığı %12.0 %9.4 %12.4

Temettü verimi %3.3 %2.6 %3.9

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 10:00’da Temmuz Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak  

Temmuz cari işlemler dengesinin -1,7 milyar dolar civarında bir açık vermesini 

bekliyoruz. Piyasa medyan tahmini ise 2 milyar dolar kadar bir açık. Kurum beklentimiz 

dahilinde bir gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığı 14,9 milyar dolar’a 

yükselir. (GSYİH’nin %2,1’i). 

• Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos dış ticaret verileri yıllık cari 

açığın hızlı bir şekilde yükselmeye devam edeceğini işaret etti. 

• 2020 yılsonu cari işlemler açığı / GSYİH tahminimiz %3,3 seviyesinde. 

Haziran döneminde arındırılmış işsizlik oranı %14,3’e yükseldi 

Haziran dönemi (May-Haz-Tem) işsizlik oranı %13,4 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı 

döneminde işsizlik oranı %12,9 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik 

oranında %14,1 seviyesinden %14,3’e yükseliş yaşandı. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik 

oranının ise %16,5 seviyesinden %16,7’ye yükseldiği görüldü. Haziran döneminde söz 

konusu yükselişi hızlandıran en önemli faktör arındırılmış işgücüne katılım oranında 

%47,7 seviyesinden %48,6’ya yükseliş oldu. Bilindiği üzere geçen yılın Temmuz 

döneminde %53’e varan işgücüne katılım oranı, bu yılın Mayıs dönemine gelindiğinde 

%47,7’ye kadar gerilemiş ve işsizlik oranlarındaki kötüleşmeyi sınırlandıran oldukça 

önemli bir faktör olarak öne çıkmıştı. Katılım oranındaki düşüşün Haziran’da bir miktar 

tersine dönmesinin işsizlik oranını yükselten bir faktör olduğu görülüyor. 

• Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının düşüklüğünün gelecek dönemde 

ne yöne gelişeceği işsizlik oranları üzerinde oldukça etkileyici faktörler olacak. 

Finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik aktivitedeki 

canlanmanın ivme kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet 

desteklerinin de geri çekilmesi durumunda işsizlik oranındaki yüksek seviyelerin 

bir süre daha devam etmesi beklenebilir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

28 Ağustos – 4 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklandı 

Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasından 91,2 milyon dolar net yabancı 

çıkışı takip edilirken, repo işlemleri hariç tahvil piyasasında 68,3 milyon dolar kadar net 

yabancı girişi görüldü. Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 5,58 

milyar dolar, tahvil piyasasında ise 7,3 milyar dolar oldu.  Son bir sene içerisinde ise 

hisse senedi piyasasından 5,7 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 8,4 milyar dolar net 

yabancı çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 

%3,4 oranında gerçekleşti. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi.      

• 28 Ağustos – 4 Eylül haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,45 milyar dolar 

kadar bir gerileme görüldü. Söz konusu gerilemenin tümünün kurumlar 

DTH’ları kaynaklı olduğu izleniyor. Hanehalkı DTH’larında ise önemli bir 

değişim takip edilmedi.  Haziran ayı ortasından beri önemli derecede yükseliş 

gösteren hanehalkı DTH hesaplarında son haftalarda düşüşler takip ediliyordu. 

Haziran ortasından beri kümülatif olarak bakıldığında hanehalkı DTH 

hesaplarında toplam 4,4 milyar dolar yükseliş olduğu dikkat çekiyor. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_Haziran_donemi_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aksigorta – Şirketin brüt primleri Ağustos ayında yıllık bazda %25 arttı. Ocak-Ağustos 

döneminde ise şirketin brüt prim büyümesi %13 olarak kaydedildi. 

Coca-Cola İçecek – Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi 

imzalanmış olup, varılan anlaşmaya göre, Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci yılı için 

01.01.2020'den itibaren sendika üyesi çalışanlara yapılacak ücret artışı aylık brüt 995 TL 

olacak ve sözleşmenin ikinci yılı için ise brüt aylık ücretlere TÜFE+%3 oranında artış 

yapılacaktır. Senelik sosyal yardım paketi ilk yıl için %16, ikinci yıl için TÜFE oranında 

artırılacaktır. 

Doğuş Otomotiv – Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda, Yapı Kredi Bankası 

liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750.000.000 TL 

tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) 

imzalandığı bildirmişti. Yapı Kredi Bankası ile imzalanan yetki anlaşmasının (mandate 

letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup; otomotiv sektörünün pandemi 

süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketin söz konusu projeye 

endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığı 

firmalarca sağlanan finansal olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate 

alınarak anlaşma yenilenmemiştir. 

Peker GYO - Almanya'nın Hagen kentinde yer alan bina için potansiyel bir alıcıdan 

2.500.000 Euro teklif alındığı duyurulmuştu. Söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro 

bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlanmış ve alım-satım protokolü 

imzalanmıştır. Binanın kalan tadilat işlemlerinin en geç önümüzdeki üç ay içinde 

bitirilmesi ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

THYAO – Ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı. Ağustos ayında toplam yolcu sayısı, yıllık 

bazda %65 geriledi. Yurtiçi yolcu sayısı, yıllık bazda, %47 gerilerken yurtdışı yolcu sayısı, 

yıllık bazda, %75 geriledi. Doluluk oranı %67,6 olarak kaydedildi. Yurtiçi doluluk oranı 

%75,8 ve yurtdışı doluluk oranı %65,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise, 

yolcu sayısı, yıllık bazda, %61 geriledi ve doluluk oranı ise %73,8 olarak kaydedildi. 

Yükselen Çelik – Şirket ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

("Kardemir") arasında 10.09.2020 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, birinci etapta 

13,2 Milyon TL tutarında olmak üzere çelik hammadde alımımızın Kardemir'den temin 

edilmesine karar verilmiştir. Bu yeni işbirliği neticesinde Yurtdışı kaynaklardan döviz 

cinsinden yapılan hammadde alımların yerine yerli kaynaklardan Türk Lirası cinsinden 

hammadde tedariğinin önceliklendirilmesi mümkün olabilecektir. Şirket ile Kardemir 

arasında bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde (1) Kardemir'in ürün kalitesinde 

taleplerimiz doğrultusunda geliştirme yapılması; (2) iskonto oranlarında 

revizyona gidilmesi; (3) alınan numune siparişlerin gerekli testlerden geçmesi ve 

(4) üretim yelpazesinde talebimize uygun olarak genişlemeye gidilmesi neticesinde bu 

işbirliğinin sürdürülebilir olduğunu düşünülüyor.Anlaşma kapsamında Kardemir'e en 

geç 11.09.2020 tarihinde 3,31 Milyon TL nakit avans ödenerek; 9,96 Milyon TL Banka 

Teminat Mektubu verilecektir. Bugün itibari ile Kardemir ile sabit fiyatlı Türk Lirası 

cinsinden yapılan bu hammadde tedarik anlaşması, son dönemlerde yukarı yönde 

eğilimi olan döviz kurlarına ve bu durumun yarattığı kur riskine karşı Şirketi 

korumaktadır. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısı sonucunda politika faizinde ve Pandemi 

Acil Alım Programında bir değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Lagarde’ın basın 

toplantısının piyasadaki “güvercin” beklentileri karşılamaması ile birlikte euro değer 

kazanırken, dolar endeksi ise eurodaki güçlenme ile birlikte 92,70 seviyesine kadar geri 

çekildi. Dolar endeksinde son dönemde görülen kazançların bir kısmının silinmesi ile 

birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün görece olumlu bir seyir izlendi. Türk 

lirasının ise pozitif ayrıştığı görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi 7,4025 seviyesine 

kadar geri çekildi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 508,13 baz puana gerilerken, AOFM dün 

%10,22’ye yükseldi 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4470 seviyesinden işlem görüyor. Dün ECB 

kararının ardından 92,70 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi ise, dün akşam 

saatlerinde eurodaki kazançların bir kısmının silinmesi ile birlikte yeniden 93 seviyesi 

üzerine yerleşmiş durumda. Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 93,25 seviyesinde 

hareket ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler USDTRY paritesinin bugün içerisinde 7,40 

– 7,48 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Temmuz Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında 

ise Almanya ve ABD’den gelecek olan Ağustos ayı TÜFE verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısı sonucun para politikasında bir 

değişikliğe gitmedi. Piyasa, ECB’nin dünkü toplantısında güvercin tonda açıklamalarda 

bulunması ve sözlü yönlendirme ile eurodaki güçlü seyre müdahalede bulunmaya 

çalışması ihtimalini geçtiğimiz haftadan bu yana fiyatlamaktaydı. Ancak Lagarde, dünkü 

basın toplantısının başında “Eurodaki yükseliş karşısında aşırı tepki vermenin gereksiz 

olduğunu” ifade etti. Diğer yandan ECB 2020 büyüme tahminini yukarı revize ederken, 

20202 enflasyon tahminini ise aşağı yönlü revizyon beklentilerine karşın değiştirmedi. 

Ekonomik toparlanmanın beklentiler dahilinde olduğunu ifade eden Lagarde, Temmuz 

ayından bu yana gelen verilerin toparlanmaya işaret ettiğini dile getirdi. Bununla 

geçtiğimiz haftadan bu yana piyasadaki güvercin ECB fiyatlamaları ile dolar karşısında 

sert bir şekilde değer kaybederek 1,1750 seviyesine kadar gerilemiş olan euro dün 

kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti. EURUSD paritesi Lagarde’ın açıklamalarının 

ardından 1,1917 seviyesine kadar yükselirken, dolar endeksi ise eurodaki güçlenme ile 

birlikte 92,70 seviyesine kadar geri çekildi.  Ancak, EURUSD paritesindeki 1,19 seviyesi 

üzerindeki seyrin kalıcı olmadığını ve paritenin akşam saatlerinde yeniden 1,19 seviyesi 

altına gerilediğini gözlemledik. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1833 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler EURUSD paritesinin, dünkü yüksek volatilitenin ardından haftanın 

son işlem gününde 1,18 – 1,1875 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini 

veriyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve ABD’den gelecek olan Ağustos ayı TÜFE verileri 

takip edilecek. 
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XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın dünkü toplantının ardından düzenlediği 

basın toplantısının piyasadaki “güvercin” beklentileri karşılamaması ile birlikte euro sert 

bir şekilde değerlenirken, dolar endeksi ise 93 seviyesi altına gerileyerek 92,70 

seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki gerileme ile ons altın fiyatları dün 1966 

seviyesi üzerini test etti. Akşam saatlerinde ise eurodaki kazançların bir kısmının 

silinmesi ve dolar endeksinin yeniden 93 seviyesi üzerine çıkması ile birlikte yönünü 

aşağı çeviren ons altın 1950 seviyesi altına indi.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1938 seviyesinden işlem görüyor. Mart ayından 

bu yana yükseliş trendinde hareket etmekte olan ons altın fiyatlarının son dönemde bu 

trend üzerinde tutunmaya çalıştığını görmekteyiz. Altın fiyatlarında, trend bünyesindeki 

yükselişin korunabilmesi açısından fiyatların 1930 seviyesi üzerinde tutunması büyük 

önem arz ediyor. 1930 seviyesi üzerinde kalındığı takdirde ons altındaki yukarı yönlü 

eğilimin sürmesi ve düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesi 

beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın 

fiyatlarının bugün içerisinde 1930 – 1980 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve ABD’den gelecek olan Ağustos ayı TÜFE verileri 

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 3.339 -%1,8 -%6,7 %0,2 %21,8 %3,4

DAX 13.209 -%0,2 %1,2 %2,0 %26,5 -%0,3

FTSE 6.003 -%0,2 %2,6 -%2,5 %2,2 -%20,4

Nikkei 23.235 %0,3 %0,5 %2,5 %20,1 -%1,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.099 -%0,1 %2,1 -%1,0 %8,9 -%3,9

Çin 3.235 -%0,2 -%3,8 -%3,4 %8,7 %5,8

Hindistan 38.840 %0,1 %1,3 %1,2 %8,9 -%5,8

Endonezya 4.891 %1,3 -%5,5 -%4,5 -%3,9 -%21,4

Rusya 2.898 %0,7 -%1,2 -%3,6 %16,2 -%4,9

Brezilya 98.835 -%2,4 -%3,0 -%3,3 %16,0 -%14,5

Meksika 36.181 %0,1 -%0,7 -%6,5 -%6,5 -%16,9

Güney Afrika 55.954 %1,3 %2,6 -%2,1 %14,0 -%2,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 30 %3,1 -%11,6 %34,3 -%37,2 %115,6

EM VIX 25 -%0,9 -%22,0 %4,6 -%37,0 %46,1

MOVE 45 -%7,4 -%1,2 %7,1 -%63,5 -%22,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4501 -%0,5 %0,2 %2,1 %21,0 %25,2

Brezilya 5,3203 %0,2 %0,5 -%2,9 %14,6 %32,0

Güney Afrika 16,9078 %1,8 %1,1 -%4,4 %6,1 %20,8

Çin 6,8343 %0,0 -%0,2 -%1,8 -%1,8 -%1,9

Hindistan 73,4587 -%0,1 %0,0 -%1,9 a.d. %2,9

Endonezya 14855 %0,4 %0,5 %1,4 %3,5 %7,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,2 a.d. a.d. 0,4 0,2 a.d.

Hindistan %6,1 0,1 0,2 0,2 a.d. -0,5

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 -0,07 -0,03 -0,81 0,25 0,36

Brezilya %3,5 -0,05 -0,04 0,05 0,24 -0,25

Güney Afrika %4,0 0,00 0,09 -0,16 -0,32 0,15

Endonezya %2,2 0,03 0,07 0,07 -0,35 -0,74

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 40,06 -%1,8 -%9,1 -%11,0 %7,6 -%39,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 37,3 -%2,0 -%9,8 -%11,1 %8,6 -%38,9

Altın - USD / oz 1956 %0,5 %1,3 -%3,4 %17,8 %28,4

Gümüş - USD / t oz. 27,163 %0,8 %1,6 -%7,2 %60,7 %51,6

Commodity Bureau Index 399,23 %0,1 %1,0 %5,2 %0,8 -%0,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

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

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

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. 

 

 

 

 

 


