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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi Salı gününü %0,29 değer kaybıyla 114.424 puandan 

tamamladı. Banka hisselerindeki satışlar endeksteki düşüşte etkili oldu. 

Böylelikle, BIST-100 endeksi 2019 yılında %25,3 getiri sağlarken, banka 

endeksindeki getiri %36, sanayi endeksindeki getiri %33 ve hizmet 

endeksindeki getiri ise %22 oldu. 

Küresel piyasalarda dolar endeksi düşük hacim ve yüksek volatilitenin etkisi 

ile birlikte Salı günü G-10 para birimleri karşısındaki düşüşünü hızlandırdı ve 

endeks 96,35 seviyesine kadar geriledi. Ancak dolar endeksindeki geri 

çekilmeye rağmen, TL’de etkili olan olumsuz ayrışma ile birlikte USDTRY 

paritesinin 5,94 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiği görüldü. TL’deki 

olumsuz ayrışmada, petrol fiyatlarındaki yükselişin hızlanması ile birlikte 

Pazartesi günü 68,14$ seviyesini test eden daha sonra kazançlarını koruyan 

Brent petrol etkili oldu. Yılbaşı tatilinin ardından bugün yurt içi piyasalarda 

İSO/Markit Aralık PMI verileri ve 20 – 27 Aralık haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Markit 

İmalat PMI Endeksi verileri ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi takip 

edilecek. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında pozitif bir görünüm 

hakimken, ABD endeks vadelilerinde ise karışık bir resmin olduğunu 

görmekteyiz. Türk lirasının ise bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke 

para birimleri arasında orta sıralarda yer aldığı görülüyor. Bu gelişmeler 

ışığında BİST-100 endeksinin bugüne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını 

beklemekteyiz.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, 115.000 üzerinde deneme yabancı 

piyasalarında kapalı olması nedeniyle zayıf kaldı. Yıl son günü kapanış 

seansında da önemli bir hareketlilik yaşanmadı. 114.000 destek olmak üzere 

114.750/115.000 dirençlerini takip ediyor olacağız. Tatillerin bitmesi 

nedeniyle yabancıların katılımı bundan sonraki yönde ve momentumda en 

önemli etken olacak. 114.000 üzerinde kalındığı sürece kısa vadede 

iyimserliğin devamını bekliyoruz. 115.000 üzerinde kapanışlarda ise kısa 

vadeli ivme güçlenerek devamı gelecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da İSO/Markit Aralık PMI verileri açıklanacak. 

▪ İTO Aralık İstanbul enflasyonu aylık artışını %1,07 olarak açıkladı. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı. 

▪ Yıllık dış ticaret açığı 29,5 milyar dolar’a yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ASUZU, TMSN –8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner 

Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi Hak. 

▪ EKGYO - Şirket İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı 

İşi (Tual Artı) tasfiye edildiğini açıkladı. 

▪ TCELL - Vergi inceleme raporunda uzlaşma 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Ocak       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (20 - 27 Aralık)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (20 - 27 Aralık)

                   İSO/Markit Aralık PMI verileri

3 Ocak       Aralık TÜFE verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 114.425 -%0,3 %1,1

BIST-30 138.830 -%0,2 %1,2

Banka 160.169 -%0,7 %1,0

Sanayi 139.153 %0,1 %1,6

Hizmet 87.309 %0,0 %0,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13,50 13,50 15,50

AOFM 11,43 11,47 13,94

2 yıllık bono faizi 11,78 11,71 12,34

10 yıllık bono faizi 12,21 12,26 15,70

Kur

USD/TL 5,94 %0,1 %3,5

EUR/TL 6,66 %1,3 %5,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,30 %0,7 %4,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 181 173

Ortalama işlem hacmi * 2,14 2,00 2,11

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 8,6x 6,3x

PD/DD 0,93x 1,04x 0,90x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,63x 0,56x

FD/Satışlar 0,99x 1,07x 0,93x

FD/FAVÖK 5,7x 6,1x 5,0x

Kar büyümesi %13,6 -%6,7 %36,1

Özsermaye karlılığı %14,6 %11,4 %14,9

Temettü verimi %4,6 %3,3 %4,1

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  

Saat 10:00’da İSO/Markit Aralık PMI verileri açıklanacak 

İSO/Markit PMI verisi Kasım ayında 49,5 olarak açıklanırken, Ekim ayındaki 49 seviyesine göre 

hafif çaplı bir yükseliş kaydetmişti. 3 aylık ortalamalara baktığımızda ise trendin yukarı yönlü 

olmaya devam ettiği ve yine aynı resimle 49 seviyesinden 49,5 seviyesine yükseldiği 

görülüyor. Eylül ayında 50 eşik değerine yükseldikten sonra, Ekim ayında hayal kırıklığı 

yaratan 49 seviyesine geri dönüş sonrasında hafif toparlanma çabalarının devamı görülüyor. 

• Aralık ayında reel sektör güven endeksindeki iyileşmenin hız kazandığı takip edildi. 

Buna göre arındırılmamış reel kesim güven endeksi 102 seviyesinden 103,6’ya 

yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış endeks ise daha hızlı bir toparlanma 

kaydederek 105,9 seviyesinden 108,7 seviyesine yükseliş gösterdi. Geçen senenin 

Mart ayından beri en yüksek seviyeye gelinmiş oldu. Bu çerçevede 3 aylık hareketli 

ortalamalardan hesapladığımız trend eğiliminde toparlanma sürecinin hızla devam 

ettiği görüldü. Açıklanacak olan PMI verileri de bu çerçevede takip edilecek. 

İTO Aralık İstanbul enflasyonu aylık artışını %1,07 olarak açıkladı 

İTO Aralık İstanbul enflasyonu aylık artışını %1,07 olarak açıkladı. Gıda fiyat artışları (özellikle 

taze sebze& meyve fiyat değişimleri) Türkiye enflasyon verileriyle daha ilişikli bir resim 

çiziyor. Aralık ayında taze meyve sebze fiyatlarında %10,14 artış olduğu, söz konusu aylık 

artışın yıllık değişimi %0,24’den %5,88’e taşıdığı takip ediliyor. Bu çerçevede yarın TÜİK 

tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri çerçevesinde kurum tahminimiz üzerinde bir 

miktar yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayı enflasyon tahminimizi %0,4 

olarak belirtmiştik. Piyasa tahmini ise hafif yukarıda bir seviyeyi (%0,5) işaret ediyor.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı 

Hazine Ocak ayında gerçekleştirilecek 23,6 milyar TL’lik iç borç ödemesi karşılığında 15 

milyar TL borçlanmayı planlıyor. Söz konusu borçlanma hedefi, daha önceki stratejilerde 

24,4 miyar TL olarak verilmişti. 9 milyar TL kadar aşağı yönlü revizyon olduğu görülüyor. 

Toplam borçlanma hedefi içerisinde ise Ocak ayında piyasadan ihlaleler yoluyla 11,7 milyar 

TL; kamuya satışlardan ise 3,3 milyar TL borçlanmasını öngörülüyor.  

Yıllık dış ticaret açığı 29,5 milyar dolar’a yükseldi 

TÜİK Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat Kasım ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre neredeyse aynı kalıp 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat 

tarafının ise %9,7 yükseliş ile 17,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 12 aylık 

kümülatif verilere baktığımızda ise, ihracat 170,7 milyar dolar olarak herhangi bir değişim 

göstermezken, 12-aylık kümülatif ithalat bir önceki aya göre %0,8 oranında artarak 200,2 

milyar dolar oldu. Sonuç olarak 12 aylık dış ticaret açığı 28 milyar dolar’dan 29,5 milyar 

dolar’a yükseliş gösterdi.  

• Kasım ayı ticaret verileri, yıllık cari işlemler fazlasının azalmaya devam ettiğini 

gösteriyor.  Kasım ayında cari işlemler dengesinin ufak çaplı bir aylık fazlası vermesini, 

yıllık cari işlemler fazlasının 4,3 milyar dolar seviyesinden 3,4 milyar dolar civarına 

gerilmesini bekliyoruz. 

• 2019 yılsonu cari işlemler fazlası beklentimizi 2 milyar dolar (GSYİH’nin %0,3’ü) ve 2020 

cari işlemler açığı beklentimizi 12 milyar dolar (GSYİH’nin %1,5’i) olarak koruyoruz. Yıllık 

cari işlemler fazlasının gelecek yıl Şubat itibariyle negatife dönmesini bekliyoruz.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Dis_ticaret__Kasim_2019.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Dis_ticaret__Kasim_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Isuzu ve Tümosan – Şirketlerden açıklamalarda, şirketlerin "8x8,10x10,12x12 

Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu tekliflerine ilişkin 

değerlendirme çalışmalarının devam ettiği ve tekliflerinin geçerlilik tarihlerinin 

30.06.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 

Başkanlığı yazısı şirketlere ulaşmış olup, şirketler de ilgili yazı kapsamında tekliflerini 

uzattıklarını bildirdiler. 

Emlak Konut GYO - Şirket İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 

(Tual Artı) tasfiye edildiğini açıkladı. Proje başlamamış olup, herhangi bir satış 

bulunmamaktadır. Emlak Konut için minimum garanti edilen gelir 53,927,500 TL olup, 

Emlak Konut için minimum garanti edilen kar 33,911,140 TL’dir. 

Turkcell – Şirketten gelen açıklamada, 2016 hesap dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi 

ve Özel İletişim Vergisi yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda Büyük Mükellefler 

Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirketimiz aleyhine gerçekleştirilen tarhiyata ilişkin 

olarak gecikme faizi dahil toplam 122,1 milyon Türk Lirası'nın ödenmesi konusunda Vergi 

İdaresi ile uzlaşma sağlandığı açıklandı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Küresel piyasalarda dolar endeksi düşük hacim ve yüksek volatilitenin etkisi ile birlikte 

Salı günü G-10 para birimleri karşısındaki düşüşünü hızlandırdı ve endeks 96,35 

seviyesine kadar geriledi. Ancak dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen, TL’de etkili 

olan olumsuz ayrışma ile birlikte USDTRY paritesinin 5,94 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam ettiği görüldü. TL’deki olumsuz ayrışmada, petrol fiyatlarındaki yükselişin 

hızlanması ile birlikte Pazartesi günü 68,14$ seviyesini test eden daha sonra kazançlarını 

koruyan Brent petrol etkili oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9491 seviyesinden işlem görüyor. Bu sabah 

saatlerinde dolar endeksindeki görece zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Endeks, 

96,55 seviyesinden işlem görmekte. USDTRY paritesinde, günlük kapanış bazında 5,93 – 

5,95 seviyeleri arasında oluşan bant hareketinin devam etmekte olduğunu görüyoruz. 

Dolayısı ile kurun bu seviyeler arasındaki bant hareketini kısa vadede sürdürmesini 

bekliyoruz. Ancak, geçtiğimiz hafta başından bu yana belirtmiş olduğumuz üzere, kurun 

5,95 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi 

durumunda yükseliş hareketinin 5,96 – 5,98 bandına doğru hızlanabileceği görüşündeyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda İSO/Markit Aralık PMI verileri ve 20 – 27 Aralık haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Markit İmalat PMI 

Endeksi verileri ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi takip edilecek. Yarın ise ABD’den 

gelecek olan Aralık ayı ISM İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 
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EUR/USD 

Küresel piyasalarda dolar endeksi düşük hacim ve yüksek volatilitenin etkisi ile birlikte 

Salı günü G-10 para birimleri karşısındaki düşüşünü hızlandırdı ve endeks 96,35 

seviyesine kadar geriledi. Ancak dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen, TL’de etkili 

olan olumsuz ayrışma ile birlikte USDTRY paritesinin 5,94 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam ettiği görüldü. Dolar endeksinin düşüş hareketini genişletmesi ile birlikte EURUSD 

paritesi Salı günü yükselişini genişleterek 1,1239 seviyesine çıktı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1204 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta Cuma günü 

sergilediği sert yükseliş hareketi ve bunun sonucunda haftalık bazdaki primli kapanış ile 

birlikte haftalık grafiğinde oluşmuş olan düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu 

noktada EURUSD paritesinin mevcut yükseliş eğilimini kısa vadede sürdürebileceği 

görüşündeyiz. Paritenin bugün içerisinde 1,1175 – 1,1250 seviyeleri arasındaki hareketini 

sürdürmesini bekliyoruz.  

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Markit İmalat 

PMI Endeksi verileri ve ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi takip edilecek. Yarın ise 

ABD’den gelecek olan Aralık ayı ISM İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ocak 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, ons altındaki yükseliş eğiliminin 1525 

seviyesine doğru sürmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Düşük hacim ve yüksek 

volatilitenin etkisi ile birlikte düşüş hareketini hızlandıran dolar endeksi, ons altındaki 

yükseliş hareketinin 1525 seviyesi üzerine ulaşmasında etkili oldu. Küresel piyasalarda 

dolar endeksi düşük hacim ve yüksek volatilitenin etkisi ile birlikte Salı günü G-10 para 

birimleri karşısındaki düşüşünü hızlandırdı ve endeks 96,35 seviyesine kadar geriledi. 

Bununla birlikte altın fiyatları 1525,32 seviyesini test ederek son üç aydan fazla bir süredir 

en yüksek seviyesine çıktı. Piyasalardaki olumlu havaya ve yüksek risk iştahına rağmen 

altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında: (i) Brexit sürecine ilişkin varlığını 

koruyan belirsizlikler, (ii) ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin orta vadede süreceği 

beklentileri, (iii) ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması beklenen belirsizlik 

ortamı ve (iv) Merkez Bankalarının ve ETF’lerin altın alımına devam etmesi gibi faktörler 

etkili oluyor. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1519,89 seviyesinden işlem görüyor. Altın 

fiyatlarının kısa vadede 1510 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesini 

beklemekteyiz. Teknik gösterge ve formasyonlar ise mevcut yükseliş eğiliminin kısa 

vadede devam edebileceğini ve altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde 1550 seviyesini 

hedef alabileceğini işaret ediyor.  

Yılbaşı tatilinin ardından piyasalarda gözler bugün ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve 

İngiltere’den gelecek olan Aralık ayına ilişkin Markit İmalat PMI Endeksi verilerinde 

olacak. Yarın ise ABD’den gelecek olan Aralık ayı ISM İmalat Endeksi verisi 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 3.231 %0,3 %0,2 %2,9 %9,0 %0,0

DAX 13.249 -%0,7 %0,2 %0,1 %6,9 %0,0

FTSE 7.542 -%0,6 -%0,5 %2,7 %0,6 %0,0

Nikkei 23.657 -%0,8 -%0,7 %1,6 %11,2 %0,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114.425 -%0,3 %1,1 %7,0 %14,7 %0,0

Çin 3.050 %1,2 %3,5 %7,5 %1,4 %1,2

Hindistan 41.306 %0,3 %0,6 %1,5 %4,1 %0,4

Endonezya 6.300 -%0,3 %0,0 %4,5 -%1,2 -%0,3

Rusya 3.046 -%0,2 %0,4 %3,8 %10,1 %0,0

Brezilya 115.645 -%0,8 %0,4 %6,8 %14,5 %0,0

Meksika 43.541 -%0,3 -%1,7 %1,7 %0,2 %0,0

Güney Afrika 57.084 -%1,1 -%0,6 %3,1 -%2,4 %0,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%7,0 %8,8 %9,2 -%8,6 -%45,8

EM VIX 17 %0,1 %11,6 -%4,2 -%12,5 -%30,7

MOVE 58 -%2,3 -%0,1 %3,0 -%17,3 -%12,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,9466 -%0,1 %0,1 %3,4 %5,2 %12,4

Brezilya 4,0304 %0,2 -%1,5 -%4,9 %4,7 %4,0

Güney Afrika 14,0132 %0,1 -%1,0 -%4,5 -%0,9 -%2,3

Çin 6,9632 -%0,3 -%0,6 -%1,0 %1,4 a.d.

Hindistan 71,2275 -%0,2 a.d. -%0,7 %3,3 %2,1

Endonezya 13866 -%0,4 a.d. -%1,7 -%1,9 -%3,6

CDS *

Türkiye 282,1 -0,1 -1,8 -37,4 -115,5 -79,4

Brezilya 98,9 -0,7 -4,3 -25,3 -48,2 -108,6

Güney Afrika 163,3 2,5 -1,6 -24,2 -4,8 -59,6

Endonezya 67,7 -2,9 -5,3 -5,4 -34,6 -69,7

Rusya 55,1 -0,3 -0,8 -13,9 -58,3 -98,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,2 0,0 -0,3 -0,2 -4,5 -4,2

Brezilya %6,8 -0,1 -0,2 -0,1 -0,7 a.d.

Hindistan %6,5 0,0 a.d. 0,0 -0,4 -0,9

Endonezya %7,0 0,0 a.d. -0,1 -0,3 -1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,1 0,00 -0,03 -0,31 -1,14 -0,98

Brezilya %3,7 -0,01 -0,01 -0,12 -1,05 -1,44

Güney Afrika %3,8 0,00 -0,02 -0,23 -0,19 -1,28

Endonezya %2,9 0,00 a.d. -0,06 -0,51 -1,65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66 -%3,6 -%1,8 %5,7 -%0,8 %22,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,06 -%1,0 -%0,1 %10,7 %4,4 %34,5

Altın - USD / oz 1523,1 %0,3 %1,6 %3,9 %7,7 %18,9

Gümüş - USD / t oz. 17,921 -%0,4 %0,9 %5,6 %17,5 %15,3

Commodity Bureau Index 401,58 -%0,2 %0,7 %3,9 -%1,5 -%1,9

* 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. 

 

 

 

 

 


