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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bu hafta yoğun bir veri gündemi ile karşı karşıyayız. Yurtiçinde 

Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı ödemeler dengesi verileri ile 

Perşembe günü açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı kararı 

yatırımcıların takip edecekleri ana başlıklar olurken, yurtdışında ise 

Çarşamba günü Kasım ayı ABD TÜFE verileri ve akşamında 

açıklanacak Fed’in faiz kararı ile Perşembe günü ECB faiz kararları 

yatırımcıların takip edecekleri en önemli başlıklar olacaktır. Öte 

yandan, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bu hafta kritik 

olup, 15 Aralık’tan önce görüşmelerin 1. Fazının tamamlanıp 

tamamlanmayacağı takip edilecek.  Bu sabah itibariyle, Asya 

piyasaları hafif alıcılı işlem görmekte olup, ABD vadeli işlemlerinde 

ise Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen 

tarım dışı istihdam verisi sonrasında yaşanan kuvvetli yükselişin 

ardından hafif satıcılı bir seyir bulunmaktadır. 

Teknik analiz olarak ise, seans içi fincan kulp formasyonu geçen 

hafta tamamlanmıştı. Cuma günkü işlemlerde formasyon destek 

bölgesi olan 108.150 test edildi ve destek bölgesinden alımlar ile 

kapanış gerçekleştirdik. Formasyon hedefi 111.500 ve psikolojik 

direnç 110.000 seviyesinde geçiyor. Kısa vadede 108.150 üzerinde 

güçlenme dengelenme ve ardından dirençlere doğru yönelim 

beklenebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da TCMB Aralık Beklenti Anketi açıklanacak. 

▪ Kasım ayında nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verdi.  

▪ Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme 

yapmadı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ALBRK - Bugün %50 bedelli sermaye artırımında bulunacak.  

▪ Bankacılık Sektörü - TCMB zorunlu karşılık oranları ve nema 

ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu 

karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.  

▪ BOYP – Bugün BIST endekslerinden çıkarılacak. 

▪ Doğan Holding - Yatırım bankası kuruluş başvurusu hk. 

▪ EGGUB - TCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeleri A.Ş.’yi 10.5 

milyon ABD doları bedelle satın aldı. 

▪ Havacılık Sektörü - DHMİ Kasım ayına ait Havalimanları 

İstatistiklerini açıkladı. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Aralık      TCMB Aralık Ayı Bekelnti Anketi

10 Aralık    Hazine ihaleleri (6 ay, 7 yıl)

11 Aralık    Ekim Ödemeler Dengesi verileri

12 Aralık    PPK Toplantı Kararı

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (29 Kas.- 6 Ara.)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Kas.- 6 Ara.)

13 Aralık    Ekim Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,869 %0.2 %1.8

BIST-30 132,835 %0.1 %1.2

Banka 152,229 -%0.1 %1.5

Sanayi 129,922 %0.1 %2.7

Hizmet 83,668 %0.4 %1.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15.50 15.50 15.50

AOFM 13.67 13.70 13.94

2 yıllık bono faizi 12.15 12.18 12.34

10 yıllık bono faizi 12.40 12.36 15.70

Kur

USD/TL 5.75 %0.1 %0.0

EUR/TL 6.38 %1.0 %0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.06 %0.6 %0.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 177 173 172

Ortalama işlem hacmi * 2.31 2.16 2.05

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 8.1x 6.0x

PD/DD 0.93x 0.99x 0.87x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.60x 0.53x

FD/Satışlar 0.99x 1.04x 0.90x

FD/FAVÖK 5.7x 6.0x 5.0x

Kar büyümesi %13.6 -%5.8 %34.9

Özsermaye karlılığı %14.6 %11.6 %14.8

Temettü verimi %4.6 %3.2 %4.4

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 14:30’da TCMB Aralık Beklenti Anketi açıklanacak 

Kasım ayı anket sonuçlarına göre enflasyon bekleyişlerindeki iyileşme devam etmiş, 

yılsonu enflasyon tahmini %12,18’e gerilemişti. İyileşmenin 12 aylık enflasyon 

bekleyişlerinde de güçlü olduğu ve ortalama tahminin %11,18’den %10,46’ya gerilediği 

görülüyor. 24 aylık enflasyon bekleyişlerinin de %9,76’dan %9,16’ye çekildiği takip 

ediliyor.  

• Kasım ayı enflasyon gerçekleşmelerinin beklentilerin altında gelmesi sonrasında, 

Aralık ayı sonuçlarında da iyileşmenin devam etmesini ancak gelinen seviyeler 

noktasında daha sınırlı kalmasını bekliyoruz.  

• Anket sonuçları gelecek dönem para politikası kararları beklentileri konusunda 

da bir resim çiziyor. Kasım sonuçlarına göre indirimlerin devamı bekleniyordu. 

Bu çerçevede 3 ay sonrası politika faizi %12,62 seviyesinde tahmin ediliyordu. 

Kasım ayında nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verdi 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı nakit bütçe verilerini açıkladı. 

• Kasım ayında nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verirken, kurum tahminimizin bir 

miktar altında (9,7 milyar TL)  ancak geçen senenin aynı aynıdaki performans ile 

karşılaştırdığında daha olumlu bir resim çizdi. Geçen sene Kasım ayında  4,3 

milyar TL nakit fazla verilmişti.  

• Kasım gerçekleşmesi sonrasında 12 aylık nakit bütçe açığı 121 milyar TL 

seviyesinden  117,5 milyar TL seviyesine geriledi.  

• Kasım ayında gelirler kaleminde %7 artış yaşanırken, giderler kalemi %2 oranında 

sınırlı bir artış kaydetti.   

• Finansman tarafında ise Hazine’nin kasa hesabındaki yüklü artışın (23,3 milyar TL) 

yaşandığı takip edildi.  

Nakit bütçe verileri 16 Aralık’ta açıklanacak merkezi bütçe verileri için de gösterge 

niteliğinde. 

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme 

yapmadı 

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı. Moody's, 

halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak 

değerlendiriyor.Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 

2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan 

görünümünü "durağan"a revize etmişti. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – Bugün %50 bedelli sermaye artırımı yaparak sermayesini 900 milyon 

TL’den 1,350 milyon TL’ye yükseltecek. Rüçhan hakkı referans fiyatı 0,144 TL’dir. 

Bankacılık Sektörü - TCMB zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi 

oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı. Yapılan 

değişikliklerle ekonomideki dengelenme sürecinin bu aşamasında, kredi arzının tüketimden 

ziyade, üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesini teşvik ederek finansal istikrarı 

destekleyecek ve bant genişliğini güncelleme ihtiyacını azaltacak bir zorunlu karşılık 

uygulamasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, kredilerde 2019 yılında 

oluşan düşük baz etkileri de dikkate alınarak, mevcut zorunlu karşılık düzenlemesinde 

değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre; 

(i) Kredi büyümesi hesaplanmasında Türk lirası nakdi kredilerin reel değişimi dikkate 

alınacaktır.   

(İİ) Yıllık reel kredi büyüme oranı, reel nakdi kredi stok değerlerinin son 3 ay ortalaması 

dikkate alınarak hesaplanacak, hesaplamalarda mali kuruluşlara verilen krediler dikkate 

alınmayacaktır. 

(İİİ) Reel nakdi kredi değeri, nominal kredi tutarı ilgili dönemdeki TÜFE endeksine bölünerek 

hesaplanacaktır. 

(iv) Yıllık reel kredi büyüme oranı; 

(a) Yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için; 2 yıl ve daha uzun vadeli ticari krediler ile 5 

yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı 

formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme 

oranının yüzde 15’in altında olması, 

(b) Yüzde 15’in altında olan bankalar için; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri 

dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin %50’si büyüme oranı formülünün pay 

kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in 

üzerinde olması, 

durumunda bankalar zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabileceklerdir. Böylece, üretim 

ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun 

vadeli konut kredileri teşvik edilecektir. 

(v) Kredi büyüme oranları her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacak, büyüme oranları 

açıklanan koşulları sağlayan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili 

zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacaktır. 

(vi) Uygulama 29 Kasım 2019 tarihli yükümlülük hesaplama tarihinden itibaren geçerli 

olacak, söz konusu yükümlülük hesaplama tarihi itibarıyla önceki yöntem çerçevesinde daha 

düşük zorunlu karşılık ile daha yüksek faiz/nema oranı imkânlarına hak kazanan bankaların 

hakları devam edecektir. 
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Beymen Perakende - Pazarı kesin olarak kapatılan Beymen Perakende payları, BIST Pay 

Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 09.12.2019 tarihinden itibaren 

kapsamında bulunduğu endekslerden çıkarılacaktır. 

Doğan Holding - Yönetim Kurulu Kararı ile D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 

başlangıç sermayesi 200.000.000 Türk Lirası'na revize edilmekte olup, Doğan Holding D 

Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nde kurucu ortak sıfatı ile 199.998.180 Türk Lirası 

tutarında sermaye payına sahip olacaktır. 

Ege Gübre - TCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'yi 5 yıl içerisinde ve 6 

taksitte ödenmek üzere toplam 10.500.000.-USD bedelle satın alınması konusunda 

taraflarca sözleşme imzaladı ve hisse devri işlemlerini tamamladı. 

Havacılık Sektörü - DHMİ Kasım ayına ait Havalimanları İstatistiklerini açıkladı. 

Kasım ayında Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %6 arttı. Yurtiçi yolcu sayısı 

%2 azalırken yurtdışı yolcu sayısında %17 büyüme kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde 

ise, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1 azaldı. Yıllıklandırılmış olarak incelediğimizde, 

Kasım ayında toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %1 azaldı. Yurtiçi yolcu sayında %11 azalış 

kaydedilirken, yurtdışı yolcu sayısında %12 artış kaydedildi. Ekim ayında yurtiçi yolcu 

sayısı, yıllık bazda, %12 azalırken yurtdışı yolcu sayısı ise %11 artmış idi. Kasım ayında 

TAV tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı (İstanbul 

Atatürk Havalimanı hariç olmak üzere) geçen yılın Kasım ayına yatay kaldı. Ocak-Kasım 

döneminde ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemime göre %1 artış kaydedildi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

ABD’de Tarım Dışı İstihdam Değişimi Kasım ayında beklentilerin oldukça üzerinde 

gelerek 266.000 olarak gerçekleşti (beklenti 180.000’di). Ekim ayı verisi ise 128.000’den 

156.000’e yukarı revize edildi. ABD’de İşsizlik Oranı ise Kasım ayında a%3,6’dan %3,5’e 

indi. Ücret artışları cephesinde Ortalama Saatlik Kazançlar aylık bazda %0,2’lik artışla 

%0,3 olan beklentinin altında kalırken, yıllık artış %3,1 ile %3 olan beklentiyi aştı. Bunun 

yanı sıra, Ekim ayı ücret arışları verisi yıllık %3 yükselişten %3,2 yükselişe revize edildi. 

ABD’den gelen güçlü istihdam ve yıllık ücret artışları verilerinin atından dolar endeksi, 

Cuma günkü bültenimizde belirtmiş olduğumuz hedef bandımız olan 97,75 – 98 bandına 

doğru yükselişe geçti ve 97,84 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki bu yükseliş ile 

birlikte USDTRY paritesi ise 5,75 seviyesinden 5,7898 seviyesine çıktı.   

Kur bu sabah saatlerinde 5,7815 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 97,70 

seviyesinden işlem gördüğü ve görece güçlü seyrini koruduğunu görüyoruz. Gelişen ülke 

para birimlerinde ise bu sabah saatlerinde karışık bir seyir hâkim ve TL dolar karşısında 

en fazla değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor. 5,78 seviyesinin yukarı 

yönlü aşılması durumunda yükseliş eğiliminin 5,80 seviyesi üzerine doğru 

hızlanabileceğini sıklıkla belirtiyorduk. Bu noktada, kurun 5,78 seviyesini yukarı yönlü 

aşmış olması ile birlikte mevcut yükselişin kısa vadede 5,80 seviyesine doğru sürmesini 

bekliyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda yoğun bir veri akışı bulunmuyor. Almanya’dan gelecek olan 

Ekim ayı Cari İşlemler Dengesi verileri takip edilecek. Ancak bu hata genel olarak veri 

akışı ve merkez bankası açıklamaları açısından önemli olacak. Hafta içerisinde Fed, 

Avrupa Merkez Banaksı ve TCMB toplantı kararları ve ABD ve Çin den gelecek olan Kasım 

ayı TÜFE verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıkıyor.  

USD/TL  
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EUR/USD 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam ve yıllık ücret artışları verilerinin atından dolar 

endeksi, Cuma günkü bültenimizde belirtmiş olduğumuz hedef bandımız olan 97,75 – 98 

bandına doğru yükselişe geçti ve 97,84 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki bu 

yükseliş ile birlikte sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi ise 1,11 seviyesi 

üzerinden 1,1040 seviyesine geriledi.  

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, EURUSD paritesinin 1,11 – 1,1150 bandındaki 

hareketinin satış fırsatı vermesini beklediğimizi ifade etmiş, paritenin 1,11 seviyesi 

üzerinde kalıcı olmasını beklemediğimizi vurgulamıştık Beklediğimiz üzere 1,11 seviyesi 

altına gerileyen parite, bu sabah saatlerinde 1,1060 seviyesinden işlem görüyor. Bu 

doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin: 

➢ 1,1150 seviyesi üzerinde çıkmasını beklememekteyiz. 

➢ Önümüzdeki dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği ve ardından 

1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak şekilde düşüş hareketini sürdürebileceği 

görüşündeyiz.  

➢ Bugün içerisinde 1,1020 – 1,1080 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda yoğun bir veri akışı bulunmuyor. Almanya’dan gelecek olan 

Ekim ayı Cari İşlemler Dengesi verileri takip edilecek. Ancak bu hata genel olarak veri 

akışı ve merkez bankası açıklamaları açısından önemli olacak. Hafta içerisinde Fed, 

Avrupa Merkez Banaksı ve TCMB toplantı kararları ve ABD ve Çin den gelecek olan Kasım 

ayı TÜFE verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıkıyor. 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü istihdam ve yıllık ücret artışları verilerinin atından dolar 

endeksi, Cuma günkü bültenimizde belirtmiş olduğumuz hedef bandımız olan 97,75 – 98 

bandına doğru yükselişe geçti ve 97,84 seviyesine yükseldi. Dolar endeksindeki bu 

yükseliş ile birlikte sert satış baskılarına maruz kalan ons altın fiyatları ise 1477 seviyesi 

üzerinden 1460 seviyesi altına inerek 1458,78 seviyesini test etti.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1460 seviyesinden işlem görüyor. Altın 

fiyatlarında kısa vadeli görünümde 1430 seviyesinin önemli bir destek olarak ön plan 

acıktığını görüyoruz. Dolayısı ile ons altının önümüzdeki dönemde bu seviye altına 

inmekte zorlanabileceği görüşündeyiz. Teknik göstergelerin ve formasyonların verdikleri 

sinyaller çerçevesinde ons altın fiyatlarının kısa vadede 1450 – 1470 seviyeleri arasında 

hareket edebileceği görüşündeyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 1490 – 1500 bandı önemli 

bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. 

Bugün yurt dışı piyasalarda yoğun bir veri akışı bulunmuyor. Almanya’dan gelecek olan 

Ekim ayı Cari İşlemler Dengesi verileri takip edilecek. Ancak bu hata genel olarak veri 

akışı ve merkez bankası açıklamaları açısından önemli olacak. Hafta içerisinde Fed, 

Avrupa Merkez Banaksı ve TCMB toplantı kararları ve ABD ve Çin den gelecek olan Kasım 

ayı TÜFE verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olarak ön plana çıkıyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.146 %0,9 %0,2 %1,7 %9,5 %25,5

DAX 13.167 %0,9 -%0,5 -%0,5 %9,3 %24,7

FTSE 7.240 %1,4 -%1,5 -%1,6 -%1,3 %7,6

Nikkei 23.354 %0,3 -%0,4 %0,2 %12,2 %17,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108.869 %0,2 %1,8 %5,5 %16,1 %19,3

Çin 2.912 %0,0 %1,2 -%1,8 %3,0 %16,7

Hindistan 40.445 -%0,1 -%1,0 %0,2 %1,9 %12,0

Endonezya 6.187 %0,0 %1,0 %0,2 -%0,3 -%0,1

Rusya 2.929 %1,0 -%0,2 -%1,5 %7,3 %23,6

Brezilya 111.126 %0,5 %2,7 %3,2 %13,6 %26,4

Meksika 41.939 -%0,7 -%2,1 -%4,0 -%3,1 %0,7

Güney Afrika 55.307 %1,0 -%0,1 -%2,3 -%4,8 %4,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%6,2 %7,9 %7,9 -%14,5 -%46,4

EM VIX 17 -%2,9 -%6,2 -%4,1 -%16,1 -%32,1

MOVE 64 %0,5 %13,3 %3,8 -%12,7 -%3,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7758 %0,5 %0,4 %0,5 -%0,1 %9,2

Brezilya 4,1394 -%1,1 -%2,3 %1,6 %6,7 %6,8

Güney Afrika 14,6224 -%0,2 -%0,3 -%1,3 -%2,5 %1,9

Çin 7,035 -%0,1 %0,0 %0,5 %1,8 a.d.

Hindistan 71,2 -%0,1 -%0,7 %0,3 %2,8 %2,0

Endonezya 14038 -%0,2 -%0,5 %0,1 a.d. -%2,4

CDS *

Türkiye 309,7 -1,9 -9,9 -18,3 -163,5 -51,9

Brezilya 118,2 -4,6 -6,0 -1,0 -56,0 -89,4

Güney Afrika 188,4 -2,5 0,8 6,2 -16,1 -34,5

Endonezya 73,0 -0,6 -0,5 -0,1 -33,3 -64,4

Rusya 66,0 -0,4 -3,0 -7,0 -60,9 -87,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,4 0,0 0,0 -0,5 a.d. -4,0

Brezilya %6,8 -0,1 -0,1 0,3 -1,4 a.d.

Hindistan %6,7 0,1 0,2 0,2 -0,3 -0,7

Endonezya %7,1 0,0 0,0 0,1 a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 0,00 -0,11 -0,18 a.d. -0,77

Brezilya %3,8 -0,03 -0,01 -0,03 -1,12 -1,33

Güney Afrika %4,1 a.d. a.d. 0,08 -0,46 -1,04

Endonezya %3,0 -0,01 0,01 -0,03 a.d. -1,58

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,39 %1,6 %3,1 %4,3 %4,4 %19,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,2 %1,3 %7,3 %5,1 %12,6 %30,4

Altın - USD / oz 1459,1 -%1,2 -%0,4 -%2,3 %9,1 %13,9

Gümüş - USD / t oz. 16,481 -%2,7 -%2,9 -%6,3 %10,6 %6,1

Commodity Bureau Index 390,54 %0,9 %1,1 %0,4 -%6,1 -%4,6

* 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. 

 

 

 

 

 


