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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1.426 

puandan yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü GOÜ para 

birimlerinde hafif satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında 

en iyi performans gösteren GOÜ para birimi konumunda olduğu ve 

%0,4’ün üzerinde değer kazandığı takip edildi. Bununla birlikte Cuma 

günü 7,55 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi günü düşüşle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 316,62 baz puana geriledi ve 

geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Böylelikle haftalık bazdaki 

düşüşünü ikinci haftaya taşımış oldu. 10 yıllık tahvil faizi ise %12,80’e indi. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs destek paketini imzalaması ile 

birlikte küresel borsaların yeni haftaya yükselişle başladığı takip ediliyor. 

Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarının ve ABD endeks vadelilerinin alıcılı 

bir seyir izlediğini görmekteyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise ABD Aralık Ayı Dallas Fed İmalat Endeksi verisi takip 

edilecek.   

Cuma günkü beklentimiz; “1430-1434 direncine yönelebiliriz ve bu 

bölgeden gelecek kar realizasyonları ile 1417 ve 1410’na doğru bir 

düzeltme yaşayabiliriz.” demiştik. Yükselen kanal desteğinden bir 

realizasyon geldi ve gün sonunda 1422 seviyesinden destek bularak 

bir kapanış gerçekleştirdik. 1422 kısa vade için önemli bir destek. Yıl 

sonu kapanış rallisi beklentisi için 1422 konsolide olunmalı ve 1440 

direnci hedeflenmelidir. 1422 aşağı yönde kırması halinde 

realizasyon aktif hale gelecek 1412 desteği üzerinden kısa vadeli 

yatay bir bant içerisine geçilebilecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

28 Aralık – 1 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi 

linkte bulabilirsiniz. 

▪ Reel Kesim Güven Endeksi yüksek seviyelerini korudu. 

▪ Yabancı ziyaretçi sayısındaki hızlı gerileme Kasım ayında da 

devam etti. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ Beyaz Eşya ve Mobilya Sektörleri – Taksit sayısı azaltıldı. 

▪ GUBRF - Söğüt Maden Projesi hakkında bilgilendirme 

▪ ISCTR – İştirak payları ile ilgili geri alım programı başlattı. 

▪ KFEIN – Yeni iş sözleşmesi 

▪ TKFEN – Tekfen İnşaat’ın aldığı yeni proje hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

29 Aralık    Aralık Ekonomik Güven Endeksi

31 Aralık    Kasım Dış Ticaret Verileri

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (18 - 25 Aralık)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (18 - 25 Aralık)

                   Hazine 3 aylık borçlanma programı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,426 %0.0 %1.3

BIST-30 1,576 %0.0 %1.0

Banka 1,497 -%0.4 -%0.3

Sanayi 2,252 %0.1 %2.6

Hizmet 1,171 %0.1 %0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18.50 16.50 15.00

AOFM 15.48 15.00 14.98

2 yıllık bono faizi 14.77 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 12.80 12.89 12.33

Kur

USD/TL 7.55 -%1.8 -%4.9

EUR/TL 9.20 -%2.3 -%2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.38 -%2.1 -%3.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 228 222 210

Ortalama işlem hacmi * 4.98 4.86 5.09

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 12.2x 7.4x

PD/DD 1.00x 1.05x 0.93x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.52x 0.45x

FD/Satışlar 0.87x 1.24x 1.00x

FD/FAVÖK 5.9x 7.9x 5.9x

Kar büyümesi -%9.0 -%9.0 %66.5

Özsermaye karlılığı %12.0 %10.6 %14.0

Temettü verimi %3.3 %2.4 %3.9

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_28_Aralik_-_1_Ocak.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

28 Aralık – 1 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz 

Reel Kesim Güven Endeksi yüksek seviyelerini korudu 

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Aralık ayında 103,9 seviyesinden 

106,8’e yükseliş kaydetti. Yine mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE 107,4 seviyesinden 

110,4 seviyesine yükseldi. RKGE pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam 

etti. Aralık ayı endeks seviyesi Haziran’da pandeminin ilk dalgasında kaydedilen en 

düşük seviyeye göre (62,3) %77 oranında artışı ifade ediyor. Çeyrek dönemler itibaryile 

baktığımızda, yılın son çeyreğinde, 3Ç20’deki seviyesine göre RKGE %5,5 oranında artış 

kaydetti. Aralık ayındaki güçlü trendin, gelecek haftalarda göreceğimiz PMI verilerinde 

de kendini gösterip göstermeyeceği yakından takip edilecek.   

• Daha yüksek faiz ortamına rağmen, TL’deki güçlü seyir, risk primlerindeki düşüş 

ve geçtiğimiz çeyreklerdeki hızı kredi büyümesinin halen güven endekslerini 

yukarıda tutmaya devam ettiği takip ediliyor. Finansal koşullar edneksinin halen 

önemli bir sıkılaşma aydetmediği takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere TCMB 

Başkanı Ağbal, geçen hafta gerçekleştirdiği 2021 Para ve Kur Politikası 

sunumunda iktisadi faaliyet tarafında üçüncü çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin 

bir toparlanma kaydedildiğini ve yılın son çeyreğinde ise ekonomideki 

ısınmanın belirginleştiğini ifade etmişti. Bu koşullar altında 2020 yılı GSYİH 

büyüme oranının %1, 2021 yılında ise aşağı yönlü risklerle beraber %4 

seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz 

Yabancı ziyaretçi sayısındaki hızlı gerileme Kasım ayında da devam etti 

Kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısı %61,9 oranında yıllık gerileme kaydetti.  Ekim-

Kasım ile başlayan pandeminin yayılım hızındaki artış nedeniyle gelen yeni önlemler 

çerçevesinde söz konusu yıllık değişimlerdeki düşüşün yeniden daha yüksek seviyeleri 

işaret ettiği görülüyor. 12 aylık kümülatif ziyaretçi sayısı 14,2 milyona gerilerken, 

pandemi öncesindeki seviyesi 45 milyonun üzerinde idi.     

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Beyaz Eşya ve Mobilya Sektörü – Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende 

Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik, Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yapılan değişikliklerle, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 

3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya 

çekilirken, tablet bilgisayar satışları için taksit süresi 6 ay olarak muhafaza edildi. 

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya 

satışları ve mobilya satışlarında ise daha önce 18 olan aylık taksit sayısı sınırı 12'yi 

geçemeyecek. Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin 

harcamalarda aylık taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek. 

Gübre Fabrikaları – Şirket Söğüt Maden Projesi ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen 

sorular üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 

tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_21_-_25_Aralik.pdf
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1. Şirkete ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi 

ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredildiği, ilgili Şirketin edimlerini yerine 

getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açıldığı, 

açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve 

sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiğini, 

2. İki yıl içinde ilk altının çıkartılıp, söz konusu varlığın değere dönüştürülmesi, 

teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilerek, yatırım 

sürecine geçilmesi suretiyle ekonomimize kazandırılmaya başlanmasının 

hedeflendiğini ve bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş'ye Genel Müdür olarak 

atamasının yapıldığını, 

3. 7 ve 9 Aralık tarihli KAP bildirimlerinde sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak 

olduğunun bildirildiğini, bunun 1 milyon 920 bin onsunun çıkarılmaya hazır 

altın rezervi, 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve 

dönüşeceğini, 

4. Bu miktarlar göz önüne alındığında Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 

milyon ons civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar 

üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değer ifade ettiğini, 

5. Bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar üzerinden 

brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, 

işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediğini,  

belirtildi. 

İş Bankası – Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören 

bankanın bağlı ortaklıklarından Şişecam, TSKB, Anadolu Hayat Emeklilik, İş Finansal 

Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İş Yatırım paylarının, alımlarla ilgili 

ödenecek toplam tutarın 500 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir 

sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların 

sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2021 yıl 

sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.  

Kafein Yazılım - Şirket üçüncü taraf bir banka ile 03.12.2020 - 02.12.2023 tarihleri 

arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için 

Yazılım Tedariği Hizmeti" konulu sözleşme imzaladı. Sözleşme hizmet tutarı 4.411.940 

TL olup; 3 yıllık lisans, eğitim ve bakım destek hizmetlerini kapsamaktadır. 

Tekfen Holding - Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez 

Bankası tarafından Azerbaycan'da yaptırılması planlanan "Azerbaycan Merkez Bankası 

Yönetim Binası"nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme 

görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini, 

anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır. Tekfen İnşaat’ın 30 Eylül 

2020 itibariyle devam eden işler portföyü büyüklüğü 1,579 milyar ABD Doları olup, bu 

portföyün %52’si Hazar Denizi bölgesinde, %43’ü Ortadoğu’da ve geriye kalan kısmı ise 

Türkiye’de bulunmaktadır. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Cuma günü gelişen ülke para birimlerinde hafif satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının 

dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda 

olduğu ve %0,4’ün üzerinde değer kazandığı takip edildi. Bununla birlikte Cuma günü 

7,55 seviyesi altını test eden USDTRY paritesi günü düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 316,62 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,80’e indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,5715 seviyesinden işlem görüyor. ABD Başkanı 

Trump’ın koronavirüs destek paketini imzaladığı haberi ile birlikte dolar endeksinin yeni 

haftaya satıcılı bir başlangıç yaptığı ve 90,18 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf dolar endeksi paralelinde alıcılı bir seyir 

hakimken, TL’nin dolar karşısında yatay seyrettiğini görmekteyiz. Hatırlayacağımız üzere 

USDTRY paritesi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü PPK kararının ardından 

gerçekleştirdiği geri çekilme hareketi ile birlikte, bir süredir bültenlerimizde belirttiğimiz 

yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış oldu. 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 görmesini ve düşüş eğilimini 7,50 seviyesine doğru devam 

ettirmesini beklemekteyiz.   

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 

Geçtiğimiz hafta 1,2130 – 1,2257 seviyeleri arasında hareket eden EURUSD paritesi, bir 

önceki hafta kaydettiği sert yükselişin ardından geçtiğimiz haftayı 1,2190 civarından 

düşüşle tamamladı.  

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs destek paketini imzaladığı haberi ile birlikte 

piyasalarda risk iştahı artarken, dolar endeksinin iyileşen risk algısı paralelinde yeni 

haftaya satıcılı bir başlangıç yaptığı ve 90,18 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. 

Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte EURUSD paritesinin ise 1,22 seviyesi üzerinde 

seyrettiğini görmekteyiz. Teknik görünme baktığımızda, 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 ,2180 seviyesine denk geliyor. Dolayısı ile kısa vadede paritenin bu seviye 

civarındaki seyrini takip edeceğiz.  Paritenin bu seviyenin altına inmesi durumunda 

yükseliş kanalı da aşağı yönlü kırılacağından dolayı düşüş hareketinin hız kazanması söz 

konusu olabilir. 1,2180 seviyesinin aşağı yönlü kırılması düşüş hareketinin 1,21 seviyesi 

altına doğru hız kazanmasına yol açabilecekken, paritenin bu seviye üzerinde tutunması 

durumunda ise kısa vadede 1,2180 – 1,2300 seviyeleri arasında bir seyir görmeyi 

bekleyebiliriz.   

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

Geçtiğimiz hafta başında İngiltere’de, koronavirüsün bulaşıcılığı daha fazla olan yeni bir 

türünün ortaya çıktığına yönelik haberler haftanın ilk işlem gününde küresel 

piyasalarda risk iştahının zayıflamasına ve ons altının 1905 seviyesi üzerini test etmesine 

neden olmuştu. Ancak, altın fiyatlarındaki söz konusu yükseliş eğilimi kalıcı olmadı. 

1900 seviyesi üzerine kalıcı olmayı başarmayan ons altın, haftanın geri kalanında 1855 – 

1885 seviyeleri arasında hareket etti. Böylelikle geçtiğimiz hafta içinde 1855 – 1906 

bandında hareket eden ons altın fiyatları haftayı yatay bir seyirle tamamladı. 

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs destek paketini imzaladığı haberleri sonrasında 

dolar endeksinin iyileşen risk algısı ile birlikte yeni haftaya satıcılı bir başlangıç yaptığı 

takip ediliyor. Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte Asya seansında 1900 seviyesini 

test eden ons altın fiyatları ise bu sabah saatlerinde 1895 seviyesinden işlem görüyor. 

Teknik görünüme baktığımızda, ons altın fiyatları Ağustos ayının başından bu yana bir 

düşüş kanalı bünyesinde hareket ediyor ve bu sabah saatlerinde söz konusu kanalın üst 

çizgisinde (kanal direncinde) seyrediyor. Bu noktada, kanalın üst çizgisine yani kanal 

direncine denk gelen 1900 – 1905 bandını yakından izleyeceğiz, zira altın fiyatlarının bu 

kanalı yukarı kıramayarak kanal bünyesindeki düşüşünü sürdürmesi durumunda 1900 – 

1905 bandına doğru oluşan yükselişlerin önümüzdeki döneme ilişkin satış fırsatı 

sunması söz konusu olabilir. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

altın fiyatlarının kısa vadede 1820 – 1905 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 26,657 %0.0 -%0.4 %0.0 %18.4 %12.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,426 %0.0 %1.3 %7.3 %24.4 %24.6

Çin 3,397 %1.0 %0.0 -%0.3 %14.0 %11.4

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 3,246 %0.3 -%0.8 %3.3 %17.5 %6.6

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 42 -%1.5 -%4.6 -%0.6 -%23.3 -%27.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7.557 -%0.4 -%1.0 -%4.6 %10.2 %27.0

Brezilya 5.1739 -%0.6 %2.1 -%3.7 -%3.2 %28.4

Güney Afrika 14.6134 %0.0 %0.5 -%3.4 -%14.8 %4.4

Çin 6.5418 %0.2 %0.0 -%0.6 a.d. -%6.1

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 %12.8 -0.1 -0.1 0.5 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Aralık 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

        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. 

 

 

 

 

 

 


