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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %1,5’lik yükselişle 1.120 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişte %5’in üzerinde değer kazanan bankacılık 

endeksi etkili oldu. Dünkü toplantı soncunda Para Politikası Kurulu 

(PPK) politika faizini 200 baz puan artırarak %8,25’den %10,25’e 

yükseltti. Piyasa beklentisi politika faizinde bir değişikliğe 

gidilmeyeceği yönündeyken, kurum beklentimiz ise 100 baz puanlık 

bir artış kararı alınacağı yönündeydi. Karar sonrasında TL varlıklar 

değer kazanırken, tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir eğilim gözlemlendi. 

USDTRY paritesi ise 7,70 seviyesi üzerinden 7,55’li seviyelere kadar 

gerilemesinin ardından 7,60 – 7,65 bandında dengelendi. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 562 baz puana inerken, AOFM dün %10,69’a yükseldi. 

Piyasalardaki görünüme baktığımızda Asya piyasalarında karışık bir 

seyir olduğunu ve ABD endeks vadelilerinde ise alıcılı bir resmin ön 

plana çıktığını görmekteyiz. 

Bugün yurt içinde Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Ağustos ayına 

ilişkin öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek.  

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda, dün ana düşüncemizin 

1110.6’dan gerileyen kanal direncinin etkili olması ve hafta içinde 

1038’e doğru satış baskısı şeklinde özetlemiştik. Fakat analizimizin 

aksine 1110.6 düşen trendi dün oldukça yüksek bir işlem ile birlikte 

yukarı yönde kırıldı. Bu düşen kanalın kırılması ile birlikte artan işlem 

hacmi Eylül ayından bu yana devam eden 1115 yatay desteğinin 

üzerine çıkılmasına neden oldu. Bugün dün gün içi en yüksek kapanışı 

sonrasında yeniden alımlarla başlamasını bekleyebiliriz. 1115 üzerinde 

kapanışlar kısa vadeli güç toplama alıcılar test edilecek. 1115 üzerinde 

kalıcılıkta ilk göreceğimiz direnç 1142 seviyesi olacaktır. 1111 

seviyesinin altında kapanış dünkü yükselişi ayı tuzağına dönüştürür ve 

düşen trende geri dönüşe neden olur. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 11:00’de Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı verileri 

açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AGHOL – Kar dağıtımı süreci iptal edildi. 

▪ MGROS - Ramstore Kazakistan operasyonları hk. 

▪ MNDRS – İnşaat sözleşmesi hk. 

▪ NATEN - Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Halka Arz 

Başvurusunun SPK tarafından onaylandı. 

▪ PEKGY - Gravesend bölgesinde bulunan gayrimenkul satışı hk. 

▪ SASA – PTA Tesisi ile ilgili hizmet sözleşmesi imzalaması hk. 

▪ TATGD - Gayrimenkul satış süreci hk. 

▪ TCELL - Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi kararı hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Eylül    Ağustos Ayı Yabancı Ziyaretçi Sayısı

29 Eylül    Eylül Ekonomik Güven Endeksi

30 Eylül    Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

                 2Ç20 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

1 Ekim      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (11 - 18 Eylül)

                 Haftalık Para & Banka İstatistikleri (11 - 18 Eylül)

                  İSO/Markit Eylül PMI verileri

                  İTO Eylül Enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.120 %1,5 %0,8

BIST-30 1.257 %2,0 %1,3

Banka 1.142 %5,1 %3,8

Sanayi 1.652 %0,7 %0,3

Hizmet 1.035 %0,2 %1,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 9,75

AOFM 10,69 10,41 9,61

2 yıllık bono faizi 13,56 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,35 13,55 14,30

Kur

USD/TL 7,66 %2,0 %4,4

EUR/TL 8,93 %0,7 %2,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,30 %1,3 %3,7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 188 190 186

Ortalama işlem hacmi * 3,76 3,30 3,33

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 9,6x 5,9x

PD/DD 1,00x 0,86x 0,76x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x FALSE

FD/Satışlar 0,87x 1,12x 0,92x

FD/FAVÖK 5,9x 7,6x 5,6x

Kar büyümesi -%9,0 -%8,8 %62,6

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,2 %14,3

Temettü verimi %3,3 %2,8 %4,7

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Saat 11:00’de Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı verileri açıklanacak 

DHMİ yurtdışı yolcu sayısı ile Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yabancı 

ziyaretçi sayıları arasında önemli bir korelasyon mevcut. En son olarak Ağustos 

ayına ilişkin açıklanan DHMİ yurtdışı yolcu sayısı 3,8 milyon olarak gerçekleşirken, 

bir önceki yıla göre %73 daralma kaydetti.  

• Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda yurtdışı yolcu sayılarında geçen yılın 

aynı ayına göre %46 düşüş olduğu görüldü. Bu veriler ışığında Turizm 

Bakanlığı tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak olan yabancı ziyaretçi 

sayısında da yıllık benzer bir düşüş takip edilebilir (%70-75 aralığında) 

Geçtiğimiz aylarda yıllık düşüşlerin çok daha yüksek olduğu ve kademeli 

de olsa bir toparlanma emarelerinin izlendiği görülüyor. Ancak söz konusu 

toparlanmaya rağmen, pandemi kaynaklı olarak 2020 yılında turizm 

gelirlerindeki yıllık kaybın %80 civarında olacağı yönündeki tahminimizi 

yineliyoruz. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri  

Anadolu Grup Holding - Şirketten gelen açıklamada, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketin geçmiş yıl karlarından kar dağıtım önerisi 

yapılmasını teminen 16 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un 8 

Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması ve teklifte bulunulmasına karar verildiği 

ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde yer alan kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süreleri 

3 ay daha uzatıldığından söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ve pandemi koşulları 

da değerlendirildiğinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yapılamayacağı ve 

dolayısıyla kar payı dağıtım konusu görüşülemeyeceği bildirildi. 

Menderes Tekstil – Şirketin 28/12/2017 tarihinde KAP'ta yaptığı özel 

durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 

3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde 

Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile  "Konut ve 

Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz 

Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin Kasım (2020) 

ayı içerisinde inşaatına başlanması ve 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması 

planlanmaktadır. Proje'den sağlanacak kaynak şirketin finansal yükümlülüklerinin 

azaltılmasında kullanılacak olup gayrimenkullerin satılması ve/veya kiraya 

verilmesinden elde edilecek gelir Grup'un konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep 

olmayacaktır. 

Migros – Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan 

LLC ("Ramstore Kazakistan") 1.Yarıyıl 2020 dönemi itibarıyla Migros’un konsolide 

satışlarının yaklaşık yüzde 0,8'ini oluşturmaktadır. Ramstore Kazakistan Kazakistan'da, 

alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda 

faaliyet göstermektedir. Ramstore Kazakistan’ın büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği 

pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende 
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operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, 

Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının 

devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere 

başlanmıştır. Söz konusu mağazaların olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet 

Kurulu'nun onayına tabidir. Ramstore Kazakistan bu ülkedeki yatırımlarımızın 

değerlemesinin büyük bölümünü oluşturan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile 

faaliyetlerini sürdürecektir. 2017 yılında renove edilerek modernize edilen ve Almati'nin 

en merkezi ve işlek yerlerinden birinde yer alan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi 

alışverişin çekim noktası konumundadır. 

Naten Enerji - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin 

sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafından olumlu karşılanmış olup 1 TL 

nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den Borsada Satış – Sabit Fiyatla 

Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. 

Peker GYO – Şirket, İngiltere'nin Gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulünün satış 

görüşmeleri başladığını açıkladı. İngiltere'nin bilinen bir gayrimenkul şirketi 4.445.000 

GBP (24.09.2020 TCMB kuru ile 43.302.745,5 TL) bedelle satın almak üzere teklif vermiş 

olup, mecliste onaylanan imarın belediyeden s106 prosedür sürecinin tamamlanmasını 

beklemektedir. Söz konusu gayrimenkul Mart 2018'de satın alım masrafları dahil 

2.416.313,29 GBP (12.732.465 TL) bedelle satın alınmıştı. 

Sasa – Şirketin daha önce kamuoyuna duyurduğu ve yatırım bedeli yaklaşık 

935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA 

tesislerinde gerçekleştireceği PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; Sasa ile Wood 

Amec Foster Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı 

Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan 

arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması imzalandığı bildirildi. 

Tat Gıda – Şirket, makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını 

takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun 

koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmış olduğunu açıkladı. 

Turkcell – Yönetim Kurulu pay başına 0,3689190 TL (brüt) nakit kâr payının 30 Kasım 

2020 tarihinde ödenmesini 21 Ekim 2020 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel 

Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilecek kâr payı tutarı %2,4 temettü verimini işaret 

etmektedir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantı soncunda politika faizini 200 baz puan 

artırarak %8,25’ten %10,25’e çekti. Böylelikle TCMB’nin borç verme faizi %11,75, geç 

likidite penceresi (GLP) faizi ise %13,25 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi politika 

faizinde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeyken, kurum beklentimiz ise 100 baz 

puanlık bir artış kararı alınacağı yönündeydi. Dolayısı ile kararın sürpriz niteliğinde 

olduğunu ifade edebiliriz. PPK kararı sonrasında TL varlıklar değer kazanırken, tahvil 

faizlerinde aşağı yönlü bir eğilim gözlemlendi. USDTRY paritesi ise 7,70 seviyesi 

üzerinden 7,55’li seviyelere kadar gerilemesinin ardından 7,60 – 7,65 bandında 

dengelendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 562 baz puana inerken, AOFM dün %10,69’a 

yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,6250 seviyesinden işlem görüyor. PPK’nın faiz 

artırımının ardından TL’de görülen değerlenmenin bugün de etkisini sürdürmesi 

beklenebilir. Diğer yandan dün yükselişine ara vererek günü sınırlı bir düşüşle 

tamamlayan dolar endeksinin de gelişen ülke kurları açısından daha olumlu bir zemin 

ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyalleri de göz önünde bulundurarak, USDTRY paritesindeki geri çekilme eğiliminin 

sürebileceği ve kurun bugün içerisinde 7,55 – 7,65 seviyeleri arasında hareket 

edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içinde Ağustos ayı yabancı ziyaretçi sayısı verileri açıklanacak. Yurt dışında 

ise ABD’den gelecek olan Ağustos ayına ilişkin öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri 

takip edilecek. 
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EUR/USD 

94 seviyesi üzerinde tutunmaya ve görece yüksek seviyelerdeki seyrini korumaya 

devam etmesine rağmen, dolar endeksindeki yükselişin dün güç kaybettiğini ve 

durakladığını gözlemledik.  Gün içerisinde 94,20 – 94,60 bandında hareket eden dolar 

endeksi, üst üste dört günlük yükselişinin ardından dünü yataya yakın bir düşüşle 

tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin dün bir miktar durulması ile birlikte 

EURUSD paritesindeki satış baskılarının da hafiflediği görüldü. Gün içerisinde 1,1625 – 

1,1690 bandında hareket eden parite, günü sınırlı da olsa yükselişle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1670 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksindeki yükseliş hareketinin hız kaybetmesi ile birlikte paritedeki düşüş 

hareketinin de yavaşladığını görüyoruz. Bu çerçevede, yaşadığı sert geri çekilmenin 

ardından paritenin kısa vadeli bir düzeltme gerçekleştirebileceği ve teknik göstergelerin 

de işaret ettiği üzere kısa vadede 1,17 seviyesi üzerine doğru bir hamlede 

bulunabileceği görüşündeyiz. EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,1630 – 1,1730 

bandında hareket edebileceği görüşündeyiz.   

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Ağustos ayına ilişkin öncü Dayanıklı 

Mal Siparişleri verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin dün bir miktar durulması ile birlikte ons altındaki 

geri çekilmenin de sınırlandığı görüldü. Dün gün içerisinde 94,20 – 94,60 bandında 

hareket eden dolar endeksi, üst üste dört günlük yükselişinin ardından dünü yataya 

yakın bir düşüşle tamamladı. Sabah saatlerinde 1850 seviyesi altına kadar gerileyerek 

1848,89 seviyesini test eden ons altın ise gün içerisinde 1875 seviyesi üzerine 

yükselerek kayıplarının ufak bir kısmını telafi etti. Bununla birlikte ons altın fiyatları son 

üç günlük düşüşün ardından dünü sınırlı bir yükselişle tamamladı. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1873 seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta içerisinde 

maruz kaldığı sert satış baskılarının ardından altın fiyatlarında teknik bir düzeltme 

eğilimi oluşabileceğini ve teknik göstergelerin de işaret ettiği üzere kısa vadede 1885 

seviyesi üzerine doğru bir yükseliş hareketi oluşabileceğini düşünüyoruz. Dolar 

endeksindeki yükseliş eğiliminin güç kaybetmesi ve endeksin yükselişine ara vermesi de 

bu beklentimizi doğrular nitelikte. Bu çerçevede altın fiyatlarının bugün içerisinde 1850 

– 1900 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Ağustos ayına ilişkin öncü Dayanıklı 

Mal Siparişleri verileri takip edilecek. 
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1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,247 %0.3 -%3.3 -%5.7 %31.1 %0.5

DAX 12,607 -%0.3 -%4.6 -%3.5 %27.7 -%4.8

FTSE 5,823 -%1.3 -%3.8 -%3.5 %2.4 -%22.8

Nikkei 23,088 %0.6 -%1.1 -%0.3 %18.8 -%1.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,120 %1.5 %0.8 %2.5 %25.7 -%2.2

Çin 3,223 -%0.2 -%3.7 -%4.7 %15.6 %5.4

Hindistan 36,554 -%3.0 -%5.9 -%5.9 %28.1 -%11.4

Endonezya 4,843 %1.0 -%3.4 -%8.4 %24.2 -%22.4

Rusya 2,913 -%0.1 -%2.0 -%3.8 %18.8 -%4.4

Brezilya 97,012 %1.3 -%3.1 -%5.0 %29.4 -%16.1

Meksika 36,217 %1.1 %0.2 -%5.3 %1.9 -%16.8

Güney Afrika 54,248 %1.8 -%3.1 -%4.2 %31.8 -%5.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 29 -%0.2 %7.7 %27.4 -%53.8 %106.9

EM VIX 27 %0.0 %18.7 %21.6 -%53.5 %57.2

MOVE 39 -%1.8 -%9.0 -%14.4 -%71.5 -%33.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7.6228 -%1.0 %1.0 %3.3 %18.8 %28.1

Brezilya 5.5102 -%1.5 %5.2 -%1.8 %8.1 %36.7

Güney Afrika 16.9296 -%0.9 %4.8 -%0.2 -%3.4 %20.9

Çin 6.8287 %0.3 %1.0 -%1.3 -%3.3 -%1.9

Hindistan 73.905 %0.5 %0.3 -%0.6 -%2.9 %3.5

Endonezya 14890 %0.5 %0.4 %1.5 -%9.8 %7.4

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 %6.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.6

Endonezya %6.9 0.0 0.0 0.2 -1.5 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.1 -0.02 0.39 0.27 -1.62 0.94

Brezilya %3.9 -0.02 0.49 0.29 -0.84 0.19

Güney Afrika %4.1 0.09 0.09 0.00 -2.51 0.24

Endonezya %2.3 0.05 0.13 0.16 -1.67 -0.61

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41.94 %0.4 -%3.1 -%7.1 %54.5 -%36.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 40.31 %1.0 -%1.6 -%5.4 %67.9 -%34.0

Altın - USD / oz 1868.9 %0.5 -%3.7 -%3.1 %12.5 %22.7

Gümüş - USD / t oz. 23.118 %0.5 -%14.3 -%13.1 %62.5 %29.0

Commodity Bureau Index 402.48 -%0.4 -%1.4 %3.9 %7.7 %0.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim

Piyasalara Genel Bakış 
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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. 

 

 

 

 

 

 


