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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %2,9’luk yükselişle 1.279 puandan 

tamamladı ve rekor yüksek seviyeye ulaştı. Endeksteki işlem 

hacminin de yine rekor düzeye ulaştığı takip edildi. Dün dolar 

endeksinde etkili olan yükseliş eğilimi paralelinde gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar 

karşısında %4’ün üzerinde bir kazançla olumlu ayrıştığı görüldü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen mesajlar TL’deki olumlu 

ayrışmada etkili oldu. Bununla birlikte 8 psikolojik destek seviyesinin 

altına gerileyen USDTRY paritesi, 7,7848 seviyesine kadar indi. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 403 baz puana düşerek Şubat ayından bu 

yana en düşük seviyesine gerilerken, AOFM ise %14,36’ya çıktı. Bu 

sabah saatlerinde Asya piyasalarının ve ABD endeks vadelilerinin 

satıcılı bir seyir izlediğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda 30 Ekim – 6 Kasım haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, İngiltere 

Merkez Bankası Başkanı Bailey ve Fed Başkanı Powell’ın Avrupa 

Merkez Bankası Forumu’nda yapacağı konuşmanın yanı sıra; ABD & 

Almanya Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, Euro 

Bölgesi & İngiltere Eylül ayı Sanayi Üretimi verileri ve İngiltere 3Ç20 

büyüme verileri takip edilecek.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimiz; 

“1244.5 tarihi zirvenin kırılması ile başlamasını ve 1249.6 kanal 

direncini test etmesini bekliyoruz. 1249.6 kırılırsa 1300 seviyelerine 

kadar kısa vadede hareketin devamını görebiliriz.” demiştik.  Dün 

1249.6 direncini kırarak yeni bir yükselen kanala geçiş yaptık. 1251-

1371 yükselen trend aralığındayız. 1251 ana destek olmak üzere 

1300 psikolojik direncimiz olarak izlenebilir. Ana hedeflerimiz ise 

taban formasyon hedefi olan 1340 ve ardından 1371 ana kanal 

dirençlerimizdir. İşlem hacminin rekor düzeye ulaşmış olması kısa 

vadede rallinin devamına işaret etmektedir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. 

▪ Bugün saat 14:30’da 30 Ekim – 6 Kasım haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak.  

▪ Yıllık cari açık 27,5 milyar dolar’a yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AKGRT – Ekim ayı prim verilerini açıkladı. 

▪ HALBK – Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ MPARK – Rekabet Kurumu soruşturması hk. 

▪ THYAO – Ekim ayı trafik verileri hk. 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Kasım   Haftalık yabancı portföy hareketleri (30 Eki.-6 Kas.)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (30 Eki.-6 Kas.)

13 Kasım   Ağustos Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,279 %2.9 %9.6

BIST-30 1,427 %3.9 %11.4

Banka 1,420 %8.9 %20.6

Sanayi 1,924 %0.6 %6.6

Hizmet 1,093 %1.1 %4.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11.75 11.75 11.75

AOFM 14.36 13.99 11.64

2 yıllık bono faizi 14.51 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 12.70 14.36 13.61

Kur

USD/TL 8.05 -%4.8 %1.8

EUR/TL 9.49 -%3.8 %1.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.77 -%4.3 %1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 196 174 182

Ortalama işlem hacmi * 6.34 4.61 4.25

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 11.4x 6.7x

PD/DD 1.00x 0.96x 0.86x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.50x 0.44x

FD/Satışlar 0.87x 1.16x 0.95x

FD/FAVÖK 5.9x 7.8x 5.8x

Kar büyümesi -%9.0 -%12.5 %71.7

Özsermaye karlılığı %12.0 %10.1 %14.0

Temettü verimi %3.3 %2.4 %4.1

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli mesajlar verdi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısında ekonomiye ilişkin 

açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven ve kredibilite kazanımına daha 

fazla odaklanılacağını ve ülke risk primini düşüreceklerini belirtti. Ekonomi 

politikalarının, "fiyat istikrarı", "finansal istikrar" ve "makroekonomik istikrar" üzerinde 

oluşturulduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde 

riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkâr bir cazibe merkezi haline getirilecek. Erdoğan 

ayrıca ekonomi yönetiminde koordinasyon ve uyumun güçlendirileceğini TL'ye 

güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara destek verileceğini belirtti. Bu çerçevede yerli 

ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olunacağını belirten Cumhurbaşkanı, 

uluslararası yatırımcılarla bir seri toplantı yapılarak, onlara Türkiye'deki imkanlar, 

fırsatlar aktarılacak. Erdoğan ayrıca hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi adına da 

çalışmalar yapılmasının hedeflendiğini ve bu doğrultuda, önümüzdeki aylarda, hukuk 

devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı 

sistemi konusunda yeni adımlar atılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Hazine ve 

Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanının enflasyon hedeflemesi ve para politikası 

araçlarını, temel yaklaşımlara uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye 

en kısa sürede getireceğine inandığını belirtti.  

Bugün saat 14:30’da 30 Ekim – 6 Kasım haftasına ilişkin yabancı 
portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak  

16 – 30 Ekim döneminde hisse senedi piyasasından çıkışların devam ettiği ve toplam iki 

haftada 127,4 milyon dolar net çıkış yaşandığı görüldü. Tahvil piyasasında ise 16 – 23 

Ekim haftasında görülen repo işlemleri hariç 29,7 milyon dolarlık net girişin ardından, 

Ekim ayının son haftasında repo işlemleri hariç 33,4 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 

• Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 5,8 milyar dolar, tahvil 

piyasasında ise 7,3 milyar dolar oldu. 

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 5,4 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,8 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 16 – 23 Ekim 

haftasında %3,5’e yükselmesinin ardından Ekim ayının son haftasında yeniden 

%3,4’e geriledi. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi. 

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 16 Ekim sonrasındaki iki haftada yerleşiklerin 

DTH’larında toplam 2,2 milyar dolar kadar bir yükseliş görüldü. (altın hariç, parite 

etkisinden arındırılmış rakamlar)  

• 16 – 23 Ekim haftasında görülen 1,2 milyar dolarlık artışın tamamına yakını 

kurumlar DTH’larından kaynaklanırken, Ekim ayının son haftasında yaşanan 0,96 

milyar dolarlık artışın büyük kısmının hane halkı DTH’larından kaynaklandığı 

görüldü.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarına bakıldığında ise söz konusu iki haftalık 

dönem fiyat etkisinden arındırılmış bakıldığında yaklaşık 639 milyon dolar yükseliş 

kaydedildiği ve neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki 

yükselişten kaynaklandığı görüldü. 
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Yıllık cari açık 27,5 milyar dolar’a yükseldi 

Eylül Cari İşlemler Dengesi 2,36 milyar dolar açık verdi. Medyan beklenti 2,5 milyar 

dolar açık, kurum tahiniminiz ise 2,2 milyar dolar cari açık idi. Böylece 12 aylık cari 

işlemler açığı 22,3 milyar dolar’dan (GSYİH’nın %3,2’si) 27,5 milyar dolar’a (GSYİH’nın 

%3,9’u) yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 3,2 

milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 22,1 milyar dolar’dan 19,3 milyar dolar’a indi.  

• Ticaret Bakanlığı tarafından ay başından açıklanan dış ticaret verileri Ekim 

ayında da yıllık cari işlemler açığının devam edeceğini işaret ediyor. Yıllık açığın 

hızla tırmanmaya devam edeceğini ve Ekim ayında GSYİH’nın %4,4’üne 

yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonuna  kadar ise cari işlemler açığının 

35 milyar dolar’a yakınsayacağını ve yılı GSYİH’nin %4,8’i oranında bir seviyede 

bitireceğini tahmin ediyoruz. Gelecek yıl ise cari işlemler açığının da sınırlı bir 

iyileşme ile GSYİH’nin %4,6’sına gerilemesini bekliyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_-_Eylul_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aksigorta – Ekim ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Brüt primler Ekim ayında yıllık 

bazda %11 artış kaydetti. Kara araçları bölümü %7 prim artışı gerçekleştirirken, sağlık 

bölümünün primleri yatay kaldı, diğer bölümlerde ise yıllık bazda %22 prim artışı 

kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde prim büyümesi yıllık %13 olarak gerçekleşti. 

Halk Bankası – Bugün 3Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Banka için 3Ç20 net kar 

beklentimiz 351 milyon TL olup, çeyreksel bazda %63 azalışı ve yıllık bazda %14 artışı 

işaret etmektedir. Piyasa beklentisi de 3Ç20 net karının 347 milyon TL olarak 

gerçekleşmesi yönündedir. Kredilerin çeyreksel bazda %8 büyümesini ve swap 

maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 25 baz puanlık azalış olmasını 

bekliyoruz. Komisyon gelirlerinde ise çeyreksel bazda %26 artış olmasını bekliyoruz. 

Ticari işlem zararlarının 3,020 milyar TL olmasını (2Ç20: -1,168 milyon TL) tahmin 

ediyoruz. Net kredi maliyetlerinin 125 baz puan seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. 

2Ç20’de 190 baz puan olarak gerçekleşmiş idi. Özkaynak karlılığı beklentimiz %3,3 

olup, banka 2Ç20’de özkaynak karlılığı %10,2 olarak açıklanmıştı. 

Medical Park – Şirketten gelen açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 10.11.2020 tarihli 

yazısında; 15.10.2020 tarih ve 20-46/624-M sayılı karar ile Şirket ve iştiraki olan 
Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin de yer aldığı bazı teşebbüsler 
hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde; 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı 
Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirket ve iştiraki 
olan "Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş." nezdinde 
soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, 
şirketten savunma talep edildiği bildirildi. 

Türk Havayolları – Ekim ayında Türk Havayolları’nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, yıllık 

bazda, %63 azalış ile 2,43 milyon olurken, iç hatlardaki ve dış hatlardaki yolcu 

sayılarında, sırasıyla %49 ve %73 azalma gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı Ekim 

2019’daki seviyesi olan %83,3’den %66,4’e geriledi. Doluluk oranı, iç hatlarda Ekim 

2019’daki seviyesi olan %86,3’den %75,5’e gerilerken dış hatlarda ise Ekim 2019’daki 

seviyesi olan %82,9’dan %64,2’ye geriledi. Kargo hacmi yıllık bazda %8 azaldı. 

Yıllıklandırılmış bazda ise, toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %52 azalarak 35,3 milyon 

olarak gerçekleşti. Yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %47 gerilerken yurtdışı 

hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %56 azaldı. Doluluk oranları olarak ise, ortalama 

doluluk oranı %75,5 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 601 baz puan geriledi. Yurtiçi 

hatların doluluk oranı ise, yıllık bazda 693 baz puan azaldı ve %79,1 oldu. Yurtdışı 

hatların doluluk oranı ise, yıllık bazda 602 baz puan azalarak %74,9 olarak kaydedildi. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Hafta başından bu yana kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olan dolar endeksi, dün 

93,20 seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. Dün dolar endeksinde 

etkili olan yükseliş eğilimi paralelinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir 

seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %4’ün üzerinde bir kazançla olumlu 

ayrıştığı ve dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi konumunda olduğu 

görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen mesajlar TL’deki olumlu ayrışmada etkili 

oldu. Bununla birlikte 8 psikolojik destek seviyesinin altına gerileyen USDTRY paritesi, 

7,7848 seviyesine kadar indi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 403 baz puana düşerek Şubat 

ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, AOFM ise %14,36’ya çıktı. Gösterge 

tahvil faizi %14,29’a inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,87’ye geriledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,81 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

görünüm açısından kurun 7,80 seviyesi altında kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. 

Kurun bu seviye altına yerleşmesi durumunda düşüş eğiliminin sürmesi beklenebilir. 

Kurun 7,85 seviyesi üzerine yükselmesi durumunda ise 7,90 ve 7,95 dirençleri takip 

edilecek.  

Bugün yurt içi piyasalarda 30 Ekim – 6 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa Merkez 

Bankası Başkanı Lagarde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey ve Fed Başkanı 

Powell’ın Avrupa Merkez Bankası Forumu’nda yapacağı konuşmanın yanı sıra; ABD & 

Almanya Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, Euro Bölgesi & 

İngiltere Eylül ayı Sanayi Üretimi verileri ve İngiltere 3Ç20 büyüme verileri takip 

edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Bu hafta başından bu yana kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olan dolar endeksi, 

dün 93,20 seviyesine kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. Dün 1,1745 – 1,1835 

bandında hareket eden EURUSD paritesi ise dolar endeksindeki güçlenme paralelinde 

günü düşüşle tamamladı.  

Bu sabah saatleri itibariyle 1,1750 desteği üzerinde hareket etmekte olan EURUSD 

paritesinin, bu destek seviyesi üzerindeki hareketini koruması halinde yukarıda 1,18 

direncini izliyor olacağız. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması, bir sonraki direnç 

seviyemiz olan 1,1870 seviyesine varan yükselişler görmemize neden olabilir. Paritenin 

1,1750 desteği üzerinde kalıcı olamaması ve bu seviye altına yeniden gerilemesi halinde 

ise aşağıda 1,1755 ve 1,1705 destekleri takip edilecek.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, İngiltere Merkez 

Bankası Başkanı Bailey ve Fed Başkanı Powell’ın Avrupa Merkez Bankası Forumu’nda 

yapacağı konuşmanın yanı sıra; ABD & Almanya Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları, Euro Bölgesi & İngiltere Eylül ayı Sanayi Üretimi verileri ve İngiltere 

3Ç20 büyüme verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Koronavirüs aşısında ilişkin yaşanan olumlu gelişmelerin etkisi ile birlikte Pazartesi günü 

1960 seviyesi üzerinden 1850 seviyesine doğru sert bir düşüş kaydeden ons altında, Salı 

gününden bu yana 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketinin korunduğunu 

görüyoruz. Dün 1850 – 1900 bandındaki hareketini sürdüren ons altın günü sınırlı bir 

düşüşle tamamladı.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1870 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda göstergelerin altında 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketinin 

devam edebileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 

seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, İngiltere Merkez 

Bankası Başkanı Bailey ve Fed Başkanı Powell’ın Avrupa Merkez Bankası Forumu’nda 

yapacağı konuşmanın yanı sıra; ABD & Almanya Ekim ayı TÜFE verileri, ABD Haftalık 

İşsizlik Başvuruları, Euro Bölgesi & İngiltere Eylül ayı Sanayi Üretimi verileri ve İngiltere 

3Ç20 büyüme verileri 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 3,573 %0.8 %3.8 %1.1 %24.5 %10.6

DAX 13,216 %0.4 %7.2 %0.6 %22.2 -%0.2

FTSE 6,382 %1.4 %8.5 %6.3 %6.5 -%15.4

Nikkei 25,350 %0.4 %5.5 %8.0 %24.9 %7.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,279 %2.9 %9.6 %8.6 %28.4 %11.8

Çin 3,342 -%0.2 %0.5 -%0.7 %15.3 %9.3

Hindistan 43,594 %0.7 %7.3 %7.4 %39.0 %5.7

Endonezya 5,510 -%0.5 %4.3 %7.7 %19.5 -%12.9

Rusya 3,015 %0.5 %8.2 %5.9 %14.1 -%1.0

Brezilya 104,809 -%0.2 %7.1 %7.5 %34.6 -%9.4

Meksika 40,859 %1.1 %9.0 %6.6 %9.1 -%6.2

Güney Afrika 57,607 -%0.1 %7.4 %3.7 %14.5 %0.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%5.4 -%20.7 -%6.2 -%14.9 %70.2

EM VIX 22 -%7.6 -%17.5 -%2.7 -%30.9 %28.3

MOVE 46 %2.8 -%28.2 -%19.7 -%19.5 -%20.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7.8026 -%3.8 -%7.2 -%0.6 %10.3 %31.2

Brezilya 5.3998 -%0.2 -%4.7 -%2.4 -%7.2 %34.0

Güney Afrika 15.6351 %0.1 -%1.5 -%5.1 -%15.1 %11.7

Çin 6.631 %0.2 -%0.3 -%1.0 -%6.6 -%4.8

Hindistan 74.3725 %0.3 -%0.5 %1.7 -%1.8 %4.2

Endonezya 14085 %0.2 -%3.3 -%4.2 -%5.4 %1.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13.2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0

Brezilya %7.7 0.1 -0.1 a.d. a.d. a.d.

Hindistan %5.9 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.6

Endonezya %6.3 0.0 -0.3 -0.6 -1.8 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.4 -0.03 -0.95 -0.38 -1.93 0.25

Brezilya %3.4 0.01 -0.26 -0.18 -1.18 -0.37

Güney Afrika #VALUE! a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Endonezya %2.0 0.00 -0.14 -0.10 -1.07 -0.88

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 43.8 %0.4 %6.2 %2.2 %47.8 -%33.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 41.45 %0.2 %5.9 %2.1 %71.7 -%32.1

Altın - USD / oz 1861.6 -%0.8 -%1.8 -%3.0 %9.6 %22.2

Gümüş - USD / t oz. 24.267 -%0.8 %1.6 -%3.3 %55.2 %35.4

Commodity Bureau Index 417 -%0.1 %1.4 %1.6 %15.6 %3.8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 


