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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %0,6’lık yükselişle 1.426 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişe sanayi ve hizmet sektörü hisseleri öncülük ederken, 

bankacılık sektörü hisseleri yatay bir kapanış gerçekleştirdi. 

Para Politikası Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda politika 

faizini 200 baz puan artırarak %15’den %17’ye yükseltti. Söz konusu 

karar piyasa ve kurum beklentimiz olan 150 baz puan faiz artırımı 

tahmine göre daha yüksek bir artışı ifade etti. Karar sonrasında TL’deki 

değer kazanımı hızlanırken, USDTRY paritesi 7,60 seviyesi altına indi ve 

7,5520 seviyesini test etmesinin ardından günü 7,5670 civarından 

düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 318,29 baz puana gerilerken, 

10 yıllık tahvil faizi ise %12,86’ya indi. Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve 

ABD’de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı verileri ile Kasım ayı Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. 

Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimizde “1410 

desteği üzerinde dengelenmesini 1430 direncine doğru yönelmesini 

bekliyoruz.” demiştik. Seans içi yükselen ana kanal direncini dün test 

ettik ve kapanışta bu dirençten gelen limitli bir satış ile kapandık. Bugün 

de 1430-1434 direncine yönelebiliriz ve bu bölgeden gelecek kar 

realizasyonları ile 1417 ve 1410’na doğru bir düzeltme yaşayabiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Aralık Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım 

Oranı verileri açıklanacak.  

▪ Saat 11:00’da Kasım ayı Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. 

▪ PPK beklentilerin üzerinde faiz artırım kararı aldı. 

▪ 11 – 18 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı. 

▪ Tütün ürünlerinde vergi oranlarında değişikliğe gidildi. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ PAPIL - Yeni İş İlişkileri hk. 

▪ TTKOM – Uzun vadeli kredi sözleşmesi hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Aralık    Aralık Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO

                   Kasım ayı yabancı ziyaretçi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.426 %0,6 %1,9

BIST-30 1.576 %0,6 %1,6

Banka 1.502 %0,0 %1,2

Sanayi 2.250 %0,8 %2,5

Hizmet 1.170 %0,3 %1,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 16,50 16,50 15,00

AOFM 15,02 15,00 14,97

2 yıllık bono faizi 14,85 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,86 13,03 12,25

Kur

USD/TL 7,62 -%1,7 -%3,8

EUR/TL 9,29 -%2,0 -%1,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,46 -%1,8 -%2,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 226 220 209

Ortalama işlem hacmi * 5,39 5,07 5,17

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 12,1x 7,2x

PD/DD 1,00x 1,04x 0,92x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,52x 0,46x

FD/Satışlar 0,87x 1,22x 0,99x

FD/FAVÖK 5,9x 7,7x 5,8x

Kar büyümesi -%9,0 -%7,6 %66,9

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,6 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,2 %3,8

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 Aralık Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı verileri açıklanacak 

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Kasım’da 108,1 seviyesinden 103,9 

seviyesine keskin bir düşüş kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE ise daha 

sınırlı bir düşüş ile Kasım ayında 109,7’den 107,4’e geriledi. 18 Aralık 2020 Haftalık Veri 

Takvimi 2 Finansal koşullardaki sıkılaşma ile birlikte RKGE’deki yükseliş eğiliminin Kasım 

ayı itibarıyla yerini düşüşe bıraktığı görülüyor. Bu çerçevede gelecek hafta açıklanacak 

olan Kasım ayı PMI verileri yakından takip edilecek.  

• Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerindeki yükselişin Kasım ayında da devam 

ettiğini görüyoruz. Buna göre arındırılmamış KKO Kasım ayında %75,4’ten 

%75,8’e, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %74,9’dan %75,3’e yükseldi. 

Saat 11:00’da Kasım ayı Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak 

Turizm sektörü gelirlerinde bir kıpırdanma takip ediliyor olsa dahi, halen oldukça zayıf 

bir resim çiziyor. Buna göre Ekim ayında brüt turizm gelirlerinin 1,4 milyar dolar olduğu 

görülüyor. En son olarak DHMİ Kasım ayı yolcu sayılarını açıklamıştı. Söz konusu 

verilerin yabancı ziyaretçi sayılarıyla oldukça güçlü bir korelasyon içinde olduğunu 

takip ediyoruz. Buna göre Kasım ayı DHMİ yurtdışı yolcu sayısı 2 milyon olarak 

gerçekleşirken, bir önceki yıla göre %70 daralma kaydetti. Yıllıklandırılmış olarak 

baktığımızda yurtdışı yolcu sayılarında geçen yılın aynı ayına göre %66 düşüş olduğu 

görüldü. Bu veriler ışığında Turizm Bakanlığı tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak 

olan Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayısında da yıllık benzer bir düşüş takip edilebilir. 

PPK beklentilerin üzerinde faiz artırım kararı aldı 

Para Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faizini (politika faizini) 200 baz puan 

artırarak %15’den %17’ye yükseltti. Söz konusu karar piyasa ve kurum beklentimiz olan 

150 baz puan faiz artırımı tahmine göre daha yüksek bir artışı ifade etti. Söz konusu 

artışı, pro-aktif ve dezenflasyon sürecinin yeniden inşası yönünde güçlü bir adım olarak 

yorumluyoruz.  

• Kasım ayı başından beri TCMB’nin daha şahin bir politika görünümü 

benimsediğini anlıyoruz. TCMB’nin son dönemdeki iletişim notlarında özellikle 

ters dolarizasyonun başlamasının önemine işaret ettiğini takip ediyoruz. 

Bugünkü PPK kararı içerisinde de bir kez daha ters para ikamesinin 

başlamasının düşük enflasyon ortamıyla sağlanabileceğinin belirtildiğini 

görüyoruz.  Ayrıca rezerv güçlendirme adımları için bu konunun önemini 

vurgulamak gerekir.  Mevcut döviz likiditesi koşulları hemen bir döviz alım 

ihalesine başlamak için uygun görünmüyor.  Önümüzdeki süreçte yerleşiklerin 

uzun döviz pozisyonlarının ne yönde değişeceği TCMB’nin rezerv biriktirme 

sürecinde en önemli belirleyicilerinden biri olacak. Bu görünüm altında TL 

mevduat faizlerinin yerleşikler için enflasyon karşısında daha korunaklı ve cazip 

bir resim çizmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerek bugün atılan ek sıkılaştırma 

kararının gerekse geçtiğimiz haftalarda TL mevduatlar ve çeşitli yatırım fonları 

üzerindeki stopaj düzenlemelerin bu yönde oldukça destekleyici faktörler 

olmasını bekliyoruz.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Aralik_2020.pdf
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11 – 18 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı 

11 – 18 Aralık haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında net yabancı girişi 

görüldü. Böylelikle tahvil piyasasındaki yabancı girişinin üst üste altıncı haftada 

da devam ettiği takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi 

piyasasında 244 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 70,3 

milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı. Böylelikle yılbaşından beri toplam net 

çıkış hisse senedi piyasasında 4,3 milyar dolara, tahvil piyasasında ise 6,47  

milyar dolara geriledi.   

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

tahvil piyasasından ise 6,8 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 11 – 18 

Aralık haftasında %4’ten %5,1’e yükselerek Nisan ayının son 

haftasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yılbaşında ise söz 

konusu oran %10,5 idi.      

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 11 – 18 Aralık haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında 1,6 milyar dolar yükseliş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden 

arındırılmış rakamlar)  

• Söz konusu hafta içerisinde hane halkı DTH’larında 0,5 milyar dolar, 

kurumlar DTH’larında ise 1,05 milyar dolarlık artış yaşandığı takip edildi.   

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında  ise fiyat etkisinden arındırılmış 

olarak bakıldığında 0,5 milyar dolar düşüş  yaşandı.  Söz konusu düşüşün 

neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki düşüşten 

kaynaklandığı görülüyor. 

Tütün ürünlerinde vergi oranlarında değişikliğe gidildi 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün 

ürünlerinde ÖTV ve maktu vergi oranları değiştirildi. Buna göre daha önce %67 olarak 

uygulanan vergi oranı %63’e çekildi. Asgari maktu vergi tutarı 0,4569TL’den 

0,4883TL’ye, maktu vergi tutarı 0,4539TL’den 0,4851TL’ye çıkarıldı. Ancak maktu 

vergilerdeki değişikliklerin 2021 ilk 6 ayı için uygulanmayacağı ve sabit tutulacağı 

belirtildi. Bu çerçevede Ocak ayı itibariyle söz konusu değişikliğin fiyatlara ne oranda 

yansıtılacağı yakından takip edilecek. Manşet enflasyona olası etkisinin ise 0,3-0,4 

yüzde puan kadar düşüş yolunda olabileceğini hesaplıyoruz.   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

PAPIL – Şirketten gelen açıklamalarda, 2020 yılı ikinci yarısında geliştirilen Biyobarkod 

(https://research.papilon.com.tr/urun/biyobarkod/ ) altyapı yazılımı destekli "Biyometrik 

Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi"ne ait toplamda 7.084.000-TL +KDV tutarlı yurtiçi yerleşik 

özel bir firmaya verilen şirketin teklifine istinaden 2.000.000-TL tutarlı avansın şirketin 

banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylandığı bildirildi. Siparişe konu 

teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Ayrıca, 2020 yılı ilk 

çeyreğinde yurtdışı (Fildişi Sahili Cumhuriyeti) iş geliştirme faaliyetleri kapsamında 

Otomatik Balistik Tespit Sistemi'ne (https://papilon.com.tr/tr/balistik/ ) ait toplamda 

185.000-EUR tutarlı şirketin teklifine istinaden 92.500 EUR tutarlı avansın şirketin banka 

hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı ilk 

çeyreğinde tamamlanması öngörülmekte olduğu ve söz konusu satış ilgili ülkeye 

yapılan ilk ticari işlem olduğu bildirildi. Ayrıca, 2020 yılı son çeyreğinde kullanıcı testleri 

tamamlanan selfi-biyometrisi mobil platformu See&Sign (https://seeandsign.com/tr ) 

mobil altyapı yazılımı destekli "See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi"ne ait 

toplamda 8.745.000-TL +KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife 

istinaden 3.250.000-TL tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylandığı 

açıklandı. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. 

TTKOM – Şirket 189 milyon Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. 

Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4.3 yıldır. Kredinin 

yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil 

toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62'dir.  
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 200 baz puan artırarak %15’den %17’ye 

yükseltti. Söz konusu karar piyasa ve kurum beklentimiz olan 150 baz puan faiz artırımı 

tahmine göre daha yüksek bir artışı ifade etti. PPK kararı sonrasında TL’deki değer 

kazanımı hızlanırken, USDTRY paritesi 7,60 seviyesi altına indi ve 7,5520 seviyesini test 

etmesinin ardından günü 7,5670 civarından düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 318,29 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,86’ya indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,5820 seviyesinden işlem görüyor. İngiltere ve 

AB’nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik uzlaşma sağlaması ile birlikte değer 

kaybeden dolar endeksi ise 90,20 civarında hareket ediyor. USDTRY paritesi dün 

gerçekleştirdiği geri çekilme hareketi ile birlikte, bir süredir bültenlerimizde belirttiğimiz 

yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış oldu (aşağıdaki grafik üzerinden trendin kırılma 

hareketi görüşebilir). Ocak ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini aşağı yönlü 

kıran USDTRY paritesinde, kısa vadeli teknik göstergeler kurun 7,60 seviyesi altında 

kalabileceğinin ve kısa vadede düşüş eğilimini 7,50 seviyesine doğru devam 

ettirebileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede USDTRY paritesinin kısa vadede 7,50 – 

7,60 bandında işlem görebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

verileri ile Kasım ayı Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise önemli bir 

veri akışı bulunmuyor. Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle 

piyasalar kapalı olacak. 
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EUR/USD 

Dün 90,15 – 90,38 bandında hareket eden dolar endeksi, günü sınırlı bir yükselişle 

yataya yakın tamamlarken, 1,2177 – 1,2218 bandında işlem gören EURUSD paritesinde 

ise sınırlı bir düşüş takip edildi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,22 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi kısa vadeli yükseliş kanalının alt 

sınırında (kanal desteğinde) hareket etmeye devam ediyor. Söz konusu kanalın alt 

çizgisi, mevcut durumda 1,2170 civarında denk geliyor. Dolayısı ile bugün içerisinde 

paritenin bu seviye civarındaki seyrini takip edeceğiz.  Paritenin bu seviyesinin altına 

inmesi durumunda yükseliş kanalı da aşağı yönlü kırılacağından dolayı düşüş 

hareketinin hız kazanması söz konusu olabilir. 1,2170 desteğinin kırılması düşüş 

hareketinin 1,21 seviyesi altına doğru hız kazanmasına yol açabilecekken, paritenin bu 

seviye üzerinde tutunması durumunda bugün içerisinde 1,2170 – 1,2250 seviyeleri 

arasında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz.   

Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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XAUUSD 

Dün 1857 – 1879 seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 1872 civarından 

sınırlı bir yükselişle tamamlayan ons altın fiyatları bu haftayı düşüşle tamamlamaya 

hazırlanıyor.  

 Ons altın bu sabah saatlerinde 1861 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları Ağustos ayının başından buyana bir 

düşüş kanalı bünyesinde hareket ediyor. Altındaki görünüm açıcından bu kanal 

hareketinin önemli olduğu görüşündeyiz, zira altın fiyatlarının bu kanalı yukarı 

kıramayarak kanal bünyesindeki düşüşünü sürdürmesi durumunda 1910 seviyesine 

doğru oluşan yükselişlerin önümüzdeki döneme ilişkin satış fırsatı sunması söz konusu 

olabilir. Hatırlayacağımız üzere ons altın geçtiğimiz hafta 1905 seviyesi üzerini test 

etmiş ancak bu bölgede kalıcı olamayarak kazançlarını hızlı bir şekilde silmişti. Bugünkü 

görünüm açısından ise ons altın fiyatlarının 1860 desteği üzerinde tutunup 

tutunamayacağını izleyeceğiz. Teknik göstergelerin satıcılı bir görünümü işaret ettiği 

ons altında 1860 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda bugün içerisinde 1850 

seviyesi altına doğru bir gerileme hareketi görülebilir. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 1820 – 1890 bandında 

hareket edebileceği görüşündeyiz. 

Bugün İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.703 %0,4 -%0,5 %2,0 %20,1 %14,6

DAX 13.587 %1,3 %0,2 %2,2 %12,3 %2,6

FTSE 6.502 %0,1 -%0,7 %1,7 %5,8 -%13,8

Nikkei 26.668 %0,0 -%0,4 %1,4 %19,8 %12,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.426 %0,6 %1,9 %7,6 %24,9 %24,6

Çin 3.363 %0,8 -%0,2 %0,8 %13,8 %11,1

Hindistan 46.974 %1,1 %0,2 %7,2 %34,8 %13,9

Endonezya 6.009 -%0,2 -%1,8 %5,4 %21,0 -%4,6

Rusya 3.237 -%0,5 -%1,4 %3,3 %17,2 %6,3

Brezilya 117.807 %1,0 %0,0 %7,3 %24,8 %1,9

Meksika 43.372 -%0,5 -%2,2 %2,8 %14,9 -%0,4

Güney Afrika 59.176 %0,3 -%2,3 %2,5 %9,8 %3,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%7,6 -%1,8 -%0,5 -%36,4 %56,2

EM VIX 25 %0,3 %11,1 %15,3 -%24,2 %43,5

MOVE 43 -%1,9 -%9,0 -%0,7 -%20,9 -%26,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,5858 -%0,8 -%1,5 -%5,2 %10,6 %27,5

Brezilya 5,1739 -%0,6 %2,1 -%3,7 -%3,2 %28,4

Güney Afrika 14,6112 %0,1 -%0,2 -%3,9 -%15,9 %4,4

Çin 6,53 -%0,2 -%0,1 -%0,9 -%7,7 -%6,2

Hindistan 73,5475 -%0,3 -%0,1 -%0,6 -%2,9 %3,0

Endonezya 14200 %0,0 %0,5 %0,4 %0,3 %2,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,9 0,0 -0,2 a.d. a.d. 0,6

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

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,5 -0,04 -0,07 -0,25 -1,20 -0,61

Brezilya %3,3 -0,01 0,03 -0,06 -1,68 -0,46

Güney Afrika %4,2 -0,02 0,01 -0,36 -1,12 -0,65

Endonezya %2,0 0,00 -0,02 0,14 -0,54 -0,87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,29 %0,2 -%0,4 %7,2 %27,2 -%22,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 48,23 %0,2 -%0,3 %7,4 %26,9 -%21,0

Altın - USD / oz 1879,9 %0,3 -%0,4 %4,2 %6,5 %23,4

Gümüş - USD / t oz. 25,811 -%0,1 -%1,1 %10,8 %46,1 %44,0

Commodity Bureau Index 440,64 %0,2 %0,7 %3,2 %22,0 %9,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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        Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

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
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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. 

 

 

 

 

 

 


