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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %1,5’lik değer kaybı ile 1.092 puandan 

tamamladı. Endeksteki gerilemede bankacılık hisselerindeki düşüş etkili 

olurken, hizmet sektörü hisselerindeki değer kaybının nispeten sınırlı 

kaldığı dikkat çekti.  Özellikle TCMB’nin likidite sıkılaştırma adımları 

çerçevesinde artan faiz seviyesinin bankacılık endeksi üzerinde etkili 

faktörlerden biri olduğunu düşünüyoruz.  

Dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir görünüm hakimken, TL’deki 

olumsuz seyrin devam ettiği takip edildi. Bununla birlikte yükseliş 

eğilimini koruyan ve 7,40 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi, 

yükselişini bugün Asya seansında 7,4170 seviyesi üzerine taşıdı. Bu sabah 

saatlerinde ise kurun 7,3950 seviyesinde hareket ettiğini görüyoruz. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 545 baz puanda bulunuyor. Piyasalardaki 

mevcut görünüme baktığımızda, dün küresel borsalarda etkili olan 

yükselişlerin ardından Asya borsaları bugün satıcılı bir seyir izlerken, ABD 

endeks vadelilerinde ise karışık bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde takip edilecek önemli 

bir veri akışının bulunmadığı görülüyor. Yurt dışında ise ABD Temmuz Ayı 

Öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri izlenecek.  

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda: Tepki bitti mi? Yoksa devamı 

var mı? sorularının cevap vereceği nokta olan 1082 seviyesine dün 

kapanışa doğru geriledik ve bu destekten gelen alımlar ile gün sonunu 

getirdik. 985’den başlayan tepki hareketi içerisinde oluşan yatay hareket 

içerisinde omuz baş omuz formasyonu oluştu. Bu formasyonun 1082 

omuz seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Formasyon işlerlik kazanırsa tepki 

biter ve bir önceki dip noktaya gerileme riski ortaya çıkar. Bugün 1082-

1104 aralığında yatay trend içerisinde açılıp gün içerisinde bu iki 

seviyenin kırılımı izlenecek. 1104 yukarı yönde kırılırsa satış baskısı kırılır, 

1082 aşağı kırılırsa tepki sona erecektir. Endeksin güne yatay bir 

başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ RKGE’deki yükseliş Ağustos’ta da hız kesmedi. 

▪ Hazine 4 yıl vadeli kira sertifikası satışı ile 550 milyon TL borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ALKIM – Potasyum Sülfat ve Çayırhan Kapasite Artış Yatırımı Hk.  

▪ EKGYO – Ebruli Ispartakule Kısmi Geçici Kabul Hk. 

▪ ITTFH – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İle Yapılan Vefa (Geri Alım) 

Hakkı Süresinin Uzatılması Hk. 

▪ RTALB – Sipariş Bilgisi 

▪ SAYAS – Güney Kore'ye Rüzgar Türbin Kulesi İç Aksamı İhracat 

Bağlantısı Hk. Güncelleme 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Ağustos    Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (14-21 Ağu.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (14-21 Ağu.)

28 Ağustos    Ağustos Ekonomik Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.092 -%1,5 %0,0

BIST-30 1.236 -%1,7 %0,0

Banka 1.099 -%2,5 -%3,2

Sanayi 1.540 -%1,0 %1,3

Hizmet 992 -%0,7 %1,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 9,67 9,31 7,54

2 yıllık bono faizi 13,47 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,56 14,53 12,25

Kur

USD/TL 7,37 %0,0 %7,8

EUR/TL 8,71 -%0,7 %9,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,04 -%0,3 %8,8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 184 182 202

Ortalama işlem hacmi * 3,28 3,65 3,74

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 0,86x 0,77x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x 0,36x

FD/Satışlar 0,65x 1,12x 0,92x

FD/FAVÖK 5,9x 7,3x 5,5x

Kar büyümesi -%9,0 -%13,5 %66,3

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,7 %12,9

Temettü verimi %3,3 %2,8 %4,6

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 

RKGE’deki yükseliş Ağustos’ta da hız kesmedi  

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ağustos’da 106,2 seviyesine yükseliş 

kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RSGE ‘de bir önceki ayki 99,4 seviyesinden 105,2 

seviyesine hızlı bir yükseliş gösterdi. Böylece 3Ç20’ye güçlü bir başlangıç yapıldıktan sonra, 

söz konusu güçlü ivmenin Ağustos ayında da sürdüğü gözlemlendi. Mayıs ayında dipten 

dönüş sergileyen endeks son üç ay içerisinde 43 puan kadar artış gösterdi. Diğer taraftan 

Haziran ile beraber 2Ç20 performansına bakıldığında bir önceki çeyreğe göre %27,6 kadar 

gerileme kaydedildiği ve sert daralma beklentilerini doğruladığı görülüyor. Gelecek hafta 

açıklanacak olan PMI verileri de yakından takip edilecek. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında 

söz konusu endeks 53,9 seviyesinden 56,9’a çok hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Ağustos ayına 

gelindiğinde TCMB’nin hızla likiditeyi sıkılaştırma yönünde attığı adımların faiz seviyeleri 

üzerinde yarattığı baskının olumsuz etkisinin henüz reel sektör tarafında hissedilmediği 

anlaşılıyor. Bu çerçevede PMI tarafında da yükselişin devam edip etmeyeceği en önemli odak 

noktalarından biri olacak. 

• Güven endekslerinde gördüğümüz toparlanma eğiliminin Temmuz KKO verilerinde 

de takip edildiğini ve geçen aylara kıyasla daha hızlı bir yükseliş kaydedildiğini takip 

ediyoruz.  Buna göre Ağustos KKO %70,7’den %73,3’e yükseldi.  Mevsimsel 

etkilerden arındırılmış KKO ise %70,7 seviyesinden %73’e yükseldi.  

• Küresel ekonomilerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de dipten dönüşün hızlı 

ilerlediği görülüyor. Ancak asıl risk, söz konusu hızlı toparlanmanın kalıcılığı 

noktasında.  Gerek para politikası gerek makro ihtiyati önlemler gerekse maliye 

politikası düzleminde destekler Ağustos ayına kadar artırılarak devam ederken, bu ay 

ile beraber özellikle TCMB tarafında TL likiditesinin sıkılaştırılarak piyasa faizlerini 

yukarı ittiğini görüyoruz. Bu durum Ağustos’da Tüketici Güven Endeksi tarafında 

olumsuz etkisi anlamında kendini daha net gösterirken, Reel Sektör tarafında henüz 

bir etkisi görülmedi. Gelecek dönemde ise artan faiz oranları ve TL’deki oynaklığın 

etkilerinin ne oranda olacağı yakından takip edilecek.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Hazine 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile 550 milyon TL 

borçlandı 

Hazine dün 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile 550 milyon TL borçlanma 

gerçekleştirdi.  Böylece ay başından bu yana gerçekleştirilen toplam borçlanma tutarı 

35,5 milyar TL’ye ulaştı.  

• Buna ek olarak Hazine bugün 3 yıl vadeli, döviz cindi tahvil ihracı sonuçlarını da 

açıklayacak.  

• Hazine’nin Ağustos ayında toplam iç borç itfası 28,1 milyar TL. Buna karşılık toplam 

19 milyar TL iç borçlanma projeksiyonu yapıldığı görülüyor. Ağustos ayında ise yine 

projeksiyonların üzerinde bir borçlanma yapıldığı takip ediliyor. 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Reel_Kesim_Guven_Endeksi___KKO_-_Agustos_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Alkim Alkali Kimya – 22 Ekim 2019 ve 06 Ocak 2020 Tarihli KAP Açıklamalarının 

güncellemesi: Potasyum sülfat yatırımı planlandığı şekilde başlamış ve proje takvimine 

uygun şekilde ilerlemektedir. Bu konudaki dünyanın en tecrübeli kimyasal tesis 

mühendislik firmalarından HPD ile projenin anahtar teslimi tamamlanması yönünde 

anlaşma akdedilmiştir. Projenin mühendislik hesaplamaları ve komple dizaynı 

tamamlanmıştır. Projenin tüm makine teçhizat ve ekipmanlarının siparişi HPD Şirketi 

tarafından yurt dışında ve Türkiye'de verilmiştir. Türkiye'deki imalatlar programa uygun 

şekilde hızla ilerlemektedir. Yurt dışı imalat ve yapımlar Covid'ten etkilenmeden 

sürdürülmektedir. Afyonkarahisar Dazkırı Acıgöl'deki sodyum sülfat tesisine entegre 

edilecek bu yatırımın yerleşim planlamaları tamamlanmış, enerji aktarımları yapılmıştır. 

Çelik proses binasının temeli atılmıştır. Bu yatırımın finansmanı ile ilgili olarak 5 Milyon 

Euro orta vadeli yatırım kredisi temin edilmiştir. Makine ve ekipman montajları 

planlandığı şekilde Ocak 2021'de başlayacak Mayıs 2021'de tamamlanacaktır. 

Öngörüldüğü üzere Haziran 2021'de potasyum sülfat tesisi devreye alınacaktır. 

24 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÇED Başvurusu açıklamasına ilaveten; Çayırhan 

Sodyum Sülfat Tesislerinde mevcut azami kapasiteye ulaşıldığı için 180.000 Tonluk yeni 

bir kapasite artışı planlanmaktadır. Böylece Çayırhan Tesislerinin kapasitesi 390.000 ton 

ve Alkim'in tüm tesisleri ile birlikte toplam sodyum sülfat üretim kapasitesi 600.000 

Ton/yıl ‘a ulaşacaktır. Çayırhan'daki bu kapasite artışı yatırım tutarı yaklaşık 13 Milyon 

Euro (115 Milyon TL) seviyesinde planlanmıştır. Yatırımın, ÇED Belgesinin alınmasını 

takiben on iki ay içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir. Yatırımın finansmanı %50 öz 

kaynak, % 50 orta vadeli yatırım kredisi ile gerçekleştirilecektir. 

Emlak Konut – Şirket projelerinden İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir 

Paylaşımı İşi (Tual Adalar) kapsamında, 12624 Ada 4 Parsel A, B, C Bloklar ile Bu Boklara 

Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici 

Kabul Tutanağı 24.08.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

İttifak Holding – Şirket, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde yapılan 

167.037.500 TL tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokol süresinin, 31.07.2020 

tarihinde bitmesi sebebiyle, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile şirket arasındaki Vefa 

(Geri Alım) hakkı tesisi süresi 20.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

RTA Laboratuvarları – Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2 (2019-

nCov) RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme 

Çerçeve Anlaşması Kapsamında, bugün RTA’ya yeniden 500.000 adet ürün siparişi 

verilmiştir. Söz konusu ürünlerin teslimi en geç 31.08.2020 tarihinde İlgili Kuruma 

yapılacağı duyurulmuştur. 19.08.2020 tarihinde sipariş verilen 500.000 adet ürünün 

200.000 adedi Kuruma teslim edilmiştir. 

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt – Şirket dünyanın en büyük rüzgar 

kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin 

tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında bir 

teklif vermiş ve bunun 2.613.830 EUR''luk kısmının alınmış olduğu daha önce 

açıklamıştır. Müşterisi ile sevkiyat programı üzerinde mutabık kalınması sonucu verilmiş 

olan tekliften geriye kalan ve 9 kuleye denk gelen 1.238.130 EUR'luk kısım da 

onaylanmış olduğunu duyurmaktadır. Sevkiyatların 2020 yılı sonuna kadar 

tamamlanması planlanmaktadır. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, 92,96 – 93,35 seviyeleri 

arasında hareket ederek iki günlük yükselişinin ardından günü sınırlı bir düşüşle 

tamamladı. Dün dolar endeksinde gözlemlenen dalgalı seyir ile birlikte gelişen ülke 

para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin negatif ayrıştığı dikkat çekti. Türk 

lirası, Rus rublesi ce Kolombiya pezosunun ardından dolar karşısında en fazla değer 

kaybeden üçüncü para birimi oldu. Bununla birlikte yükseliş eğilimini koruyarak gün 

içerisinde 7,40 seviyesi üzerine çıkan kur, yükselişini bugün Asya seansında 7,4170 

seviyesi üzerine taşıdı.  

Mevcut görünüme baktığımızda TL’deki negatif ayrışmanın devam ettiği ve kurun bu 

sabah saatlerinde 7,39 üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde bu sabah saatlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin en zayıf performans 

gösteren para birimleri arasında yer aldığı görülüyor. Dolar endeksi ise 93,10 

seviyesinden işlem görüyor. Bugün Asya seansında 7,4150 seviyesi üzerini test eden 

ancak bu bölgede kalıcı olmayan kurun 7,40 seviyesi civarındaki seyrini yakından 

izleyeceğiz. 7,40 seviyesi üzerinin birkaç defa daha denenmesi ve bu seviye üzerinde 

günlük bazda bir kapanış gerçekleşmesi durumunda kurdaki yükseliş eğilimi hız 

kazanabilir. Aksi taktirde, yani 7,40 seviyesinin kalıcı olarak aşılamaması durumunda ise 

kurun 7,20 – 7,40 bandındaki hareketini sürdürmesi beklenebilir.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde takip edilecek önemli bir veri 

akışının bulunmadığı görülüyor. Yurt dışında ise ABD Temmuz Ayı Öncü Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Dün 1,1780 – 1,1850 bandında hareket eden EURUSD paritesi, dolar endeksindeki 

dalgalı seyrin de etkili ile birlikte, iki günlük zayıf seyrin ardından günü yükselişle 

tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1815 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden bu 

yana düşüş eğilimi içerisinde olan EURUSD paritesi, dolar endeksinde etkili olan yukarı 

yönlü düzeltme hareketi ile birlikte 1,1960 seviyesi üzerinden 1,18 seviyesi altına kadar 

geriledi. Kısa vadeli teknik göstergeler, son bir haftadır yükseliş eğilimi içeresinde olan 

ve kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalışan dolar endeksinde yukarı yönlü düzeltme 

rallisinin bir süre daha devam edebileceğini ve endeksin kısa vadede 94 seviyesine 

doğru yükselişini sürdürebileceğini işaret ediyor. Bu da bize EURUSD paritesindeki 

aşağı yönlü eğiliminin 1,17 seviyesine doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. 

Ancak bu durunda, gerek dolar endeksindeki orta vadeli düşüş eğiliminin korunuyor 

olması gerekse de euroya yönelik güvenli liman alımlarının ön planda kalmaya devam 

ediyor olması ile birlikte paritedeki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya ve önümüzdeki 

döneme ilişkin alım fırsatları sunmaya devam etmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Temmuz Ayı Öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri 

izlenecek. 
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XAUUSD 

ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde son dönemde görülen yukarı yönlü 

hareketlenme ile birlikte geri çekilme eğilimine devam eden ons altın, dün 1915 

seviyesi altını test ederek düşüşünü üçüncü güne taşıdı. %0,7150 seviyesine kadar 

yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi ons altındaki gerilemenin sürmesine neden olurken, 

ABD – Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına yönelik gerçekleşen telefon 

görüşmesi sonrasında iyileşen risk iştahı da altındaki düşüşte etkili oldu.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1935 seviyesinden işlem görüyor. Altın 

fiyatlarındaki görünüm açısından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri 

yakından izlemeye devam ediyoruz. Dolar endeksinde geçtiğimiz haftadan bu yana 

etkili olan yükseliş eğiliminin yukarı yönlü bir düzeltme olduğunu ifade edebiliriz. Kısa 

vadeli teknik göstergeler ve dolar endeksinin oluşturmuş olduğu yükseliş kanalı 

hareketi, bu düzeltme rallisinin 94 seviyesine doğru sürebileceğini gösteriyor. Bu 

doğrultuda, dün %0,7 seviyesi üzerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizini de göz 

önünde bulundurduğumuzda, ons altında geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili 

olan zayıf seyrin bir süre daha varlığını korumasını bekleyebiliriz. Teknik göstergeler ve 

oluşan fiyat formasyonları, ons altındaki aşağı yönlü eğilimin 1900 seviyesine doğru 

sürebileceğini işaret etmekte. Ancak bu noktada, aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği gibi orta vadeli yükseliş trendi çizgisine (kırmızı çizgi) denk gelen 1900 

seviyesinin güçlü bir teknik destek olarak ön plana çıktığını ifade etmemizde fayda var. 

Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, altın fiyatlarında kısa vadede 

1900 – 1960 bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Temmuz Ayı Öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verileri 

izlenecek.  

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.431 %0,1 %1,3 %6,8 %9,8 %6,3

DAX 13.062 %0,0 %1,4 %1,7 %2,1 -%1,4

FTSE 6.037 -%1,1 -%0,7 -%1,4 -%14,0 -%20,0

Nikkei 23.297 %1,4 %1,1 %2,4 %3,9 -%1,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.092 -%1,5 %0,0 -%8,4 -%4,5 -%4,6

Çin 3.374 -%0,4 -%2,2 %5,5 %12,9 %10,6

Hindistan 38.844 %0,1 %0,8 %1,9 -%2,6 -%5,8

Endonezya 5.339 %1,2 %1,9 %5,0 -%6,2 -%15,2

Rusya 3.029 %0,0 -%0,7 %5,8 %0,9 -%0,6

Brezilya 102.298 %0,0 %0,2 -%0,1 -%10,0 -%11,6

Meksika 38.030 %0,0 -%2,7 %1,8 -%11,6 -%12,6

Güney Afrika 56.114 -%0,9 -%1,6 %0,8 %2,4 -%1,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%0,8 %4,8 -%13,4 -%10,6 %62,3

EM VIX 22 %3,8 %5,5 -%7,1 -%10,4 %29,2

MOVE 46 %2,6 %1,1 %9,1 -%46,7 -%20,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3764 %0,8 -%0,1 %7,7 %20,6 %24,0

Brezilya 5,6111 -%0,2 %1,8 %7,2 a.d. %39,2

Güney Afrika 16,9699 -%1,1 -%3,1 %1,9 %12,0 %21,2

Çin 6,9128 -%0,1 -%0,1 -%1,5 -%1,4 -%0,7

Hindistan 74,33 %0,0 -%0,6 -%0,7 %3,4 %4,1

Endonezya 14649 -%0,1 -%1,3 %0,3 %5,5 %5,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,2 0,0 -0,2 0,4 a.d. -3,1

Hindistan %6,1 0,0 0,2 0,3 -0,2 -0,4

Endonezya %6,7 a.d. a.d. -0,2 0,2 -0,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 -0,03 -0,32 0,24 0,91 0,67

Brezilya %3,6 -0,04 -0,09 -1,07 0,53 -0,09

Güney Afrika %4,0 -0,05 -0,08 -0,26 0,42 0,19

Endonezya %2,1 a.d. a.d. -0,29 -0,36 -0,77

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,13 %1,8 -%0,5 %4,1 -%19,8 -%31,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,62 %0,7 -%0,6 %3,2 -%17,1 -%30,2

Altın - USD / oz 1927,7 -%0,4 -%2,9 %1,6 %15,3 %26,6

Gümüş - USD / t oz. 26,607 -%0,5 -%3,8 %16,7 %41,0 %48,5

Commodity Bureau Index 387,45 %0,3 %1,0 %3,7 -%2,9 -%3,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 


