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Piyasa Yorumu 

BIST-100 endeksi günü %0,9’luk yükselişle 1.100 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişe sanayi ve hizmet sektörü hisselerindeki 

primlenme öncülük ederken, bankacılık sektörü yatay seyretti.  

Dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi dün durulurken, gelişen ülke 

para birimleri görece olumlu bir seyir izledi. Türk lirası orta sıralarda 

yer alırken, USDTRY paritesi ise 7,47 – 7,50 bandında yatay hareket 

etti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 512 baz puana gerilerken, AOFM dün 

%10,16 seviyesinde oluştu. Bu sabah saatlerindeki görünüme 

baktığımızda Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD endeks 

vadelilerinde ise satıcılı bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran Dönemi İşgücü İstatistikleri ile 28 

Ağustos – 4 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları, ABD Ağustos Ayı ÜFE verileri ve Avrupa Merkez 

Bankası Toplantı Kararı takip edilecek.   

Endeksteki görünüme baktığımızda, dün beklentilerimiz dahilinde 

hareket eden BIST-100 endeksi günü içinde 1093 seviyesini geçtikten 

sonra günü 22 günlük hareketli ortalaması olan 1099 seviyesinin çok 

hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadeli trend göstergeleri 

yükselişi işaret etmekte olup, 22 günlük ortalaması olan 1099 

seviyesinin üzerinde kaldığı sürece BIST-100 endeksinde ilk etapta 

1110 seviyesi hedeflenecek olup, bu seviyenin geçilmesi durumunda 

hareketin 1115-1120 bandına kadar sürmesi beklenebilir. Olası geri 

çekilmelerde ise 1096 seviyesi takip edilecek ve bu seviyenin 

kırılmasıyla birlikte 1075-1080 aralığına doğru hareket söz konusu 

olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Türkiye ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de teknik bir toplantı yapacak. 

▪ Saat 10:00’da Haziran Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da 28 Ağustos – 4 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ BOSSA - Yatırım amaçlı gayrimenkul satışı. 

▪ DARDL - Yunanistan'da şirket kurulması hk. 

▪ DGKLB - Biotrend Enerji'nin halka arzı hk. 

▪ ODAS - Çan-2 termik santrali bakım amaçlı planlı duruş hk. 

▪ ORGE - Epique Island Projesi kapsamında genel gider kar farkı 

alınması 

▪ SKBNK – %60.62176  Bedelli sermaye artırımı hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Eylül    Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (28 Ağu. - 4 Eyl.)

                 Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Ağu. - 4 Eyl.) 

                 Haziran Dönemi İşgücü İstatistikleri

11 Eylül   Temmuz Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.100 %0,9 %1,5

BIST-30 1.234 %1,0 %1,1

Banka 1.103 %0,0 -%1,1

Sanayi 1.595 %1,7 %3,2

Hizmet 1.019 %1,2 %2,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 10,16 10,16 8,06

2 yıllık bono faizi 13,24 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,91 13,49 14,27

Kur

USD/TL 7,47 %1,5 %2,8

EUR/TL 8,79 %0,6 %2,2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,13 %1,1 %2,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 191 171

Ortalama işlem hacmi * 3,76 3,32 3,44

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,2x 6,5x

PD/DD 1,00x 1,00x 0,90x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,43x 0,39x

FD/Satışlar 0,86x 1,07x 0,87x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%23,5 %74,0

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,3 %12,2

Temettü verimi %3,3 %2,6 %3,9

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 

Türkiye ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de teknik bir toplantı yapacak 

Türkiye ve Yunananistan askeri heyetleri, bugün Brüksel'de bir araya gelecek. NATO 

karargahında gerçekleşecek görüşmede, "ayrıştırma usulleri" görüşülecek. Bu çerçevede 

iki ülkenin Doğu Akdeniz ve Ege'de bulunan deniz ve hava unsurları arasında olası 

çatışma veya kazalarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. 

Saat 10:00’da Haziran Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak 

Mayıs dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) işsizlik oranı %12,9 olarak gerçekleşti. 2019 yılının 

aynı döneminde işsizlik oranı %12,8 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda 

işsizlik oranında ise %13,8 seviyesinden %4’e yükseliş yaşandı. 

• Bir süredir düşüş eğiliminde olan işsizlik oranlarındaki yükselişi engelleyici bir 

faktör olarak ne çıkan işgücüne katılım oranı (mevsimsel etkilerden arındırılmış) 

%47,6 seviyesinde kaldı. Bu seviye 2012 yılındaki beri en düşük yeri işaret 

ederken söz konusu oran Temmuz 2019’da %53,1 seviyesindeydi. 

• Ekonomi yönetiminin işsizlik oranlarındaki artışı önlemek için attığı adımların 

sınırlayıcı etkilerinin altını çizmek gerekir. Burada özellikle kısa çalışma ödeneği, 

ücretsiz izin ile işten çıkarılmaların engellenmesi gibi faktörlerin ön planda 

olduğu görülüyor. Hatırlanacağı üzere kısa çalışma ödeneği uygulamasının 

yakın zamanda 2 ay daha uzatılma kararı alınmıştı. 

• Bu gelişmelere ek olarak Ağustos ayı Reel Kesim Güven Endeksi’nin gelecek 3 

aya ilişkin istihdam endeksinin de 103,9 seviyesinden 107,6’ya yükselişi dikkat 

çekici bir faktör olarak karşımıza çıktı. Bu seviye pandemi öncesi yerin sadece 

bir miktar altında bir seviyeyi işaret ediyor. Bu resim ise işsizlik oranlarındaki 

kötüleşmenin sınırlanarak, gelecek dönemde bir miktar iyileşme 

kaydedebileceğini gösteriyor. 

Saat 14:30’da 28 Ağustos – 4 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

21 – 28 Ağustos haftasında yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 

5,5 milyar dolar, tahvil piyasasında ise 7,4 milyar dolar oldu. Son bir sene içerisinde ise 

hisse senedi piyasasından 5,5 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 8,4 milyar dolar net 

yabancı çıkışı yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 

%3,3 oranında gerçekleşti. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi. 

• Para & banka istatistikleri cephesinde ise 21-28 Ağustos haftasında 

yerleşiklerin DTH’larında 0,5 milyar dolar kadar bir gerileme görüldü. Söz 

konusu gerilemenin tümünün kurumlar DTH’ları kaynaklı olduğu izleniyor. 

Ağustos ayının son haftasında Hanehalkı DTH’larında ise önemli bir değişim 

takip edilmedi. Haziran ayı ortasından beri önemli derecede yükseliş gösteren 

hanehalkı DTH hesaplarında son haftalarda düşüşler takip ediliyordu. Haziran 

ortasından beri kümülatif olarak bakıldığında hanehalkı DTH hesaplarında 

toplam 4,4 milyar dolar yükseliş olduğu dikkat çekiyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bossa - Şirket aktifinde yer alan, atıl durumda bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul 

şeklinde sınıflandırılan Adana İli / Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 12068 Ada 7 ve 8 

parseller,12067 Ada 1 parsel ve 14070 Ada 6 parsel'de yer alan taşınmazların 

55.000.000.-TL bedel ile Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışı tamamlandığı ve 

satış bedeli nakden tahsil edildiği bildirildi. 

Dardanel - Şirket gerek kendi ürünlerinin gerekse de muhtemel satın alınacak Yunan 

Şirketinin ürünlerinin Yunanistan ve Avrupa Pazarında satış ve dağıtımının yapılması, 

Yunan şirketinin muhtemel satın alınması sırasında gerekecek işlemlerde kullanılması 

amacı ile şirketimizin dünya şirketi olma yolunda atılan ilk adım olarak % 100 oranda 

hisseleri şirkete ait 500.000 Euro ödenmiş sermaye tutarı ile Yunanistan'da yerleşik 

olacak '' Dardanel Greece S.A.'' ünvanı ile şirket kurulması kararı alındığını açıkladı. 

Doğtaş Kelebek - Şirketin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., 

iştiraklerinden BioTRend Enerji A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlamıştır. BioTRend 

Enerji A.Ş. 2012 yılında teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak kurulmuş olup, 

üzerinden geçen 8 yıl içerisinde önemli çalışmalara imza atmıştır. Bugün, enerji 

ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, biyo kütle, ve atıktan 

türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürmekte, alternatif enerji üretimi konusunda 

aktif olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim 

firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke genelinde; biyo kütle, evsel katı atık 

ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, 

biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlara sahip ve bugün ülke 

genelinde evsel atığın yaklaşık %25'ini işler hale getirmektedir. Enerji alanında portföy 

büyüklüğü ise 120 MW mertebesindedir. Biotrend Enerji, Ülke genelinde 15 farklı 

bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten 

büyük bir portföyde hizmet vermektedir. BioTRend Enerji, 120.450 MW yıllık üretim 

kapasitesine ulaşarak ülke genelinde 185.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını 

karşılamaktadır. 

Odaş Enerji - Çan-2 Termik Santralimizin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat 

mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle 

Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle 

Eylül 2020'ye alınmıştır. 

Orge Enerji - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique 

Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş.'den talep ettiği 

788.237,16 TL + KDV tutarında Genel Gider Kar farkının işverence kabul edildiği 

tarafımıza bildirilmiştir. Böylece Epique Island Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 

23.026.167,53 TL+KDV ve 986.874,84 USD+KDV tutarına ulaşmıştır. 

Şekerbank – Banka Yönetim Kurulu ödenmiş sermayesini %60.62176 bedelli arttırarak 

1.158.000.000 TL’den 1.860.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldı.  
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin dün bir miktar durulduğunu ve endeksin 93,60 

seviyesi üzerini test etmesinin ardından 93,14 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. 

Bununla birlikte son altı günlük aralıksız yükselişinin ardından dolar endeksi dünü 

düşüşle tamamladı.  Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin güç kaybetmesi ile birlikte 

dün gelişmekte olan ülke para birimleri görece olumlu bir seyir izledi. TL gelişen ülke 

kurları arasında orta sıralarda yer alırken, USDTRY paritesi ise 7,47 – 7,50 bandında 

yatay hareket etti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 512 baz puana gerilerken, AOFM dün 

%10,16 seviyesinde oluştu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4770 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi kur bugün Asya seansında kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırmış durumda. Kısa vadeli yükseliş kanalın aşağı yönlü kırılması 

bize kurun kırsa vadede 7,4950 – 7,50 bandının altında hareket edebileceğinin bu bandı 

aşmakta zorlanabileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda kurun bugün içerisinde 7,45 – 7,50 bandında hareket edebileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Haziran Dönemi İşgücü İstatistikleri ile 28 Ağustos – 4 Eylül 

haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Yurt dışı piyasalarda ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ağustos Ayı ÜFE verileri 

ve Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı takip edilecek.   
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EUR/USD 

Dün 93,66 seviyesi üzerini test etmesinin ardından kazançlarının bir kısmını silen dolar 

endeksi, EURUSD paritesinin de 1,18 seviyesi altından yükselişe geçmesini sağladı. 

Bugünkü ECB toplantısı öncesinde oluşan güvercin beklentilerin etkisi ile birlikte dün 

1,1753 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, dolar endeksindeki geri çekilme ve 

eurodaki kayıpların bir kısmının telafi edilmesi ile birlikte yeniden 1,18 seviyesi üzerine 

yükseldi ve günü yükselişle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1820 seviyesinden işlem görüyor. Paritedeki 

kısa vadeli görünüm açısından bugünkü Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı ve 

kararın ardından Başkan Lagarde’ın yapacağı konuşma önemli olacak. Teknik 

görünüme bakacak olursak, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi kısa 

vadeli yükseliş kanalının alt çizgisinden destek bulan EURUSD paritesi kanal sınırından 

yönünü yukarı çevirmiş durumda. Kısa vadeli teknik göstergeler paritede 1,1750 

seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğunun ve paritenin bu seviye üzerinde 

tutunmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda paritenin bugün içerisinde, piyasada oluşabilecek yüksek 

volatilitenin de etkisi ile birlikte 1,1750 – 1,1950 bandında geniş bir aralıkta 

seyredebileceği görüşündeyiz. Orta-uzun vadeli görünümde ise momentum 

göstergelerinin yukarı yönlü sinyaller verdiğini belirtmemizde fayda var. Göstergeler, 

paritede önümüzdeki dönemde yeniden 1,20 seviyesinin hedef olabileceğinin işaretini 

veriyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ağustos Ayı ÜFE 

verileri ve Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı takip edilecek.   
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XAUUSD 

Son bir haftadır sert yükselişler kaydeden dolar endeksi, dün yukarı yönlü eğilimine ara 

verdi ve kazançlarının bir kısmını sildi. 93,60 seviyesi üzerini test etmesinin ardından 

yönünü aşağı çeviren endeks, 93,14 seviyesine kadar geri çekilerek günü düşüşle 

tamamladı. Dolar endeksinin dünü günlük bazda düşüşle kapatarak kazançlarının bir 

kısmını silmesi ile birlikte ons altın fiyatlarının da yönünü yukarı çevirdiğini gördük. Salı 

günü 1906’lı seviyelere kadar gerilemesinin ardından dün 1950 seviyesine kadar 

yükselen ons altın, günü yükselişle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1947 seviyesinden işlem görüyor. Mart ayından 

bu yana yükseliş trendinde hareket etmekte olan ons altın fiyatlarının son dönemde bu 

trend üzerinde tutunmaya çalıştığını görmekteyiz. Dün itibarıyla trend sınırından 

yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarında, trend bünyesindeki yükselişin korunabilmesi 

açısından 1900 – 1920 bandını yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu bandın üzerinde 

kalındığı takdirde ons altındaki yukarı yönlü eğilimin sürmesi ve düşüşlerin alım fırsatı 

olarak sınırlı kalmaya devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 1930 – 1980 

bandında hareket edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ağustos Ayı ÜFE 

verileri ve Avrupa Merkez Bankası Toplantı Kararı 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 3.399 %2,0 -%3,6 %1,1 %17,9 %5,2

DAX 13.237 %2,1 %0,0 %4,3 %26,4 -%0,1

FTSE 6.013 %1,4 %1,2 -%0,6 %0,9 -%20,3

Nikkei 23.033 %0,8 -%1,1 %3,9 %16,8 -%1,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.100 %0,9 %1,5 %2,2 %8,8 -%3,9

Çin 3.255 %0,3 -%3,6 -%3,4 %8,9 %7,0

Hindistan 38.194 %0,7 -%1,4 %0,7 %7,9 -%6,8

Endonezya 5.149 -%5,0 -%7,3 -%5,1 -%6,3 -%22,3

Rusya 2.876 -%0,4 -%2,7 -%2,9 %15,1 -%5,6

Brezilya 101.292 %1,2 -%0,9 -%2,1 %9,8 -%12,4

Meksika 36.158 %0,2 -%2,4 -%5,6 -%8,6 -%17,0

Güney Afrika 55.211 %1,4 -%1,2 -%2,7 %11,6 -%3,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 29 -%8,4 %8,4 %29,7 -%47,1 %109,1

EM VIX 25 -%15,1 -%7,5 %6,1 -%47,3 %47,4

MOVE 49 -%3,7 %8,8 %17,8 -%70,2 -%16,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4889 %0,1 %1,4 %3,5 %21,9 %25,9

Brezilya 5,3085 -%1,0 -%0,6 -%2,4 %12,4 %31,7

Güney Afrika 16,6096 -%2,0 -%1,2 -%5,8 %3,2 %18,6

Çin 6,8333 -%0,2 -%0,1 -%1,9 -%1,6 -%1,9

Hindistan 73,5375 -%0,1 %0,7 -%1,9 -%0,7 %3,0

Endonezya 14799 %0,2 %0,4 %1,2 %2,8 %6,7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,2 0,0 0,0 0,4 a.d. a.d.

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

Endonezya %6,9 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 -0,04 0,15 -0,92 -0,02 0,43

Brezilya %3,5 -0,06 0,08 0,03 0,25 -0,20

Güney Afrika %4,0 0,03 0,08 -0,18 -0,37 0,16

Endonezya %2,1 -0,02 0,01 0,03 -0,48 -0,77

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 40,79 %2,5 -%8,2 -%8,1 %18,7 -%38,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,05 %3,5 -%8,3 -%7,7 %22,2 -%37,7

Altın - USD / oz 1946,8 %0,6 %0,5 -%3,1 %16,2 %27,8

Gümüş - USD / t oz. 26,955 %0,3 -%1,1 -%2,1 %58,5 %50,4

Commodity Bureau Index 396,8 a.d. %0,7 %4,8 -%0,5 -%1,2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 

 


