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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 
 
 
 
 
 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %1,3’lük yükselişle 1.342 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişe %2’nin üzerinde değer kazanan bankacılık sektörü 

hisseleri öncülük etti. 

Dün GOÜ para birimlerinde karışık bir seyir izlenirken, Türk lirasının 

dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi olduğu 

takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 7,85 seviyesine doğru geri 

çekilen USDTRY paritesi günü düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 397,88 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %12,31’e geriledi. 

Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında ve ABD endeks vadelilerinde 

karışık bir seyir olduğunu görmekteyiz.  

Bugün yurt içinde Kasım Ekonomik Güven Endeksi ve TCMB Finansal 

İstikrar Raporu açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise takip edilecek 

önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimiz; “1322 

desteğinden gelen alımlar ile 1338-1340 direncini yeniden zorlamayı 

bekliyoruz. Yükselen kanal içerisinde oluşan kama formasyonu 1321-

1338 sıkışması sonrasında iki yönede kırılabilir. Yukarı kırılma 

gerçekleşirse hedefimiz 1367 olacaktır.” demiştik. Dünde 1322 destek 

bölgesinin tuttuğunu ve 1340 üzerinde yeni bir zirve kapanış yaşandığını 

gördük. Seans içi grafiklerde bir takoza formasyonu oluşmuştur ve 

bozulmadan sıkışma devam etmektedir. Bugün 1334 ile 1352 arasında 

sıkışmanın devam etmesini bekliyoruz. Formasyon 1352 direncinin 

kırılması ile sonuçlanırsa; 1418’e doğru yükseliş hareketinin devamı 

gelecektir, sıkışma 1334’ün kırılması ile sonuçlanırsa desteğimiz 1290 

seviyesidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. 

▪ TCMB 19 Kasım’da gerçekleştirilen PPK toplantısına ilişkin özet 

notları yayınladı. 

▪ Bugün saat 10:00’da Kasım Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak . 

▪ Kasım TÜFE aylık değişimini %1 bekliyoruz. 

▪ 13 – 20 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklandı.  

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ DGKLB – 2021 hedefleri açıklandı. 

▪ FONET – Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yapılan İhale Hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Kasım    Kasım Ekonomik Güven Endeksi 

                   TCMB Finansal İstikrar Raporu

30 Kasım    3Ç20 GSYİH verileri 

                   Ekim dış ticaret verileri

                   Hazine 3 aylık (Aralık-Şubat) borçlanma programı 

1 Aralık      Kasım PMI verileri  

                   İTO Kasım enflasyon verileri 

3 Aralık      Kasım enflasyon verileri 

                   Haftalık yabancı portföy hareketleri (20 – 27 Kasım)

                   Haftalık para ve banka istatistikleri (20 – 27 Kasım)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.342 %1,3 %2,2

BIST-30 1.493 %1,5 %1,5

Banka 1.500 %2,3 %0,1

Sanayi 2.066 %0,8 %5,1

Hizmet 1.121 %1,2 %1,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15,00 11,75 11,75

AOFM 14,98 14,80 12,88

2 yıllık bono faizi 14,36 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,33 12,06 13,87

Kur

USD/TL 7,89 %2,9 -%1,7

EUR/TL 9,41 %3,6 -%0,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,65 %3,3 -%1,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 211 181

Ortalama işlem hacmi * 5,26 5,85 4,97

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 0,98x 0,87x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,50x 0,44x

FD/Satışlar 0,87x 1,19x 0,98x

FD/FAVÖK 5,9x 7,8x 5,9x

Kar büyümesi -%9,0 -%9,5 %72,2

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,3 %14,3

Temettü verimi %3,3 %2,4 %4,0

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  

TCMB zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı  

TCMB parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu 

karşılık sistemine geçilmesine karar verdi. Buna göre;  reel kredi büyümesine göre 

farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten 

kaldırılmasına, zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar 

üzerinden uygulanmasına, TL cinsinden ZK ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için 

%12 olarak uygulanmasına, ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri 

için tesis edilen ZK’lara %1,25 olarak uygulanan komisyon oranının % 0 olarak 

belirlenmesine.  Bu doğrultuda, TL zorunlu karşılıklar 3 aya kadar vadeli 

mevduat/katılım fonları için %4-7’den %6’ya revize edildi. Yabancı para zorunlu 

karşılıklar 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 17-22 yüzde 19’a revize 

edildi. 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükler için %21 (daha önce %21-24), 2 yıla 

kadar vadeli diğer yükümlülükler için ise %16 (daha önce %16-19) olarak belirlendi. 

• TCMB yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı 

seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 

milyar TL ve 5,7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden artması 

öngörülmektedir. 

• Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl içerisinde ZK düzenlemeleri kredi büyüme oranları 

ile ilişkilendirilmiş, bu çerçevede düzenlemelerin daha “komplike” hale geldiği 

takip edilmiş, genel olarak kredi eğilimini destekler bir tema ile hareket 

edilmişti.  Söz konusu değişiklik ile politika normalleşme adına önemli bir adım 

daha atılmış oldu.  

TCMB 19 Kasım’da gerçekleştirilen PPK toplantısına ilişkin özet 

notları yayınladı 

İletişim unsurlarını kuvvetlendirme yolunda güçlü sinyaller veren TCMB’nin, PPK 

toplantı özetlerinde de önemli mesajlar verdiği görülüyor. Gerek normalleşme adımları 

gerekse TCMB’nin iletişim noktasında her platformu etkin kullanımı yo lundaki 

adımlarını olumlu görüyoruz. Öne çıkan unsurları sıralamak gerekirse: 

• Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım 

mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde 

değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştir. Söz konusu sinyal sonrasında ise 

TCMB hemen adım atarak değişikliğe gitti.  

• Fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm 

paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç vardır. Söz 

konusu koordinasyon gerekliliğinin vurgulandığı takip ediliyor.  

• Enflasyonu etkileyen unsurlar ve riskler düzleminde TCMB, döviz kurlarının yanı 

sıra uluslararası fiyatlardaki (ham petrol, endüstriyel metaller, tarımsal ürünler, 

vs.) gelişmelerin özellikle gıda ve temel mal gruplarında enflasyon eğilimini 

olumsuz etkilendiğini belirttiği takip ediliyor. 

• Cari işlemler dengesi tarafında ise PPK karar notu ile karşılaştırdığında bir 

miktar daha temkinli bir söylem dikkat çekiyor. Bu çerçevede güçlü kredi 

ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep ithalat kanalıyla cari işlemler 
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dengesini olumsuz etkilediği, altın ithalatının bir miktar yavaşlamakla birlikte 

halen yüksek seyretmekte olduğunun belirtildiği izleniyor. TCMB, öte yandan, 

“Avrupa bölgesindeki salgın tedbirlerinin ihracatı sınırlayıcı etkileri görülmeye 

başlanmakla birlikte, mevcut kısıtlamaların salgının ilk aşamalarındaki kadar sıkı 

olmaması ve imalât sanayiinde faaliyetin sürmesi nedeniyle özellikle ara malı 

ihracatında olumlu görünüm korunmaktadır” değerlendirilmesini de ekliyor. Bu 

noktada iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve finansal istikrar 

açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine dikkat çekildiği görülüyor. 

Bugün saat 10:00’da Kasım Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak 

Ekonomik güven endeksi Eylül’de 88,5 iken, Ekim’de %4,8 oranında artarak 92,8’ye 

yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 

perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.  

Kasım TÜFE aylık değişimini %1 bekliyoruz 

Kasım ayı TÜFE aylık değişimi %1 bekliyoruz. Foreks tarafından gerçekleştirilen anket 

sonuçlarına göre medyan beklentinin de aynı doğrultuda olduğu görülüyor. 

Beklentimiz doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda yıllık enflasyonun %11,9 

seviyesinden %12,6’ya çıktığını göreceğiz. Yıllık TÜFE’nin yılı ise %12,5 seviyesinde 

bitirmesini bekliyoruz.  

13 – 20 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı 

13 – 20 Kasım haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında yabancı girişinin sürdüğü 

takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 390 milyon 

dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 111,4 milyon dolarlık net yabancı girişi 

yaşandı. Böylelikle yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 4,8 milyar 

dolara, tahvil piyasasında ise 7  milyar dolara geriledi.   

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 4,8 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 7,1 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 13 – 20 Kasım 

haftasında %3,7’den %3,9’a yükselerek 24 Temmuz haftasından bu yana en 

yüksek seviyesine çıktı. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi.      

Para & banka istatistikleri cephesinde ise Kasım ayının üçüncü haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında toplam 0,7 milyar dolar kadar bir yükseliş görüldü. (altın hariç, parite 

etkisinden arındırılmış rakamlar)  

• Detaylarına bakıldığında, 13 – 20 Kasım haftasında hane halkı DTH’larında 1,2 

milyar dolar artış yaşanırken, kurumlar DTH’larında ise 0,5 milyar dolarlık 

düşüş yaşandığı takip edildi.   

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında  ise fiyat etkisinden arındırılmış 

bakıldığında 13 – 20 Kasım haftasında 1,5 milyar dolar yükseliş takip edildi. 

Söz konusu yükselişin neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden 

hesaplarındaki yükselişten kaynaklandığı görüldü. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Doğtaş Kelebek – 2021 hedefleri açıklandı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul 

edilen 2021 yılı bütçesinde, Lova Yatak markasının büyüme hacmi, Kelebek markasının 

global marka olma yolundaki büyüme hedefi, pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe 

gerçekleşen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etk ileri 

değerlendirilerek konsolide satış hedefi 1,7 milyar TL olarak belirlendi. Şirket yurtiçinde 

93 yurtdışında ise 41 mağaza açmayı planlamaktadır. Şirket yönetimi konsolide FAVÖK 

marjının %15-16 arasında olmasını hedeflemektdir. Son olarak da, bayi-mağaza 

yatırımları ve teknoloji yatırımları değerlendirilerek 50 milyon TL yatırım harcaması 

yapılması hedeflenmiştir. Şirketin 30 Eylül 2020 itibariyle yıllıklandırılmış konsolide 

satışları 778 milyon TL olup, FAVÖK marjı ise %15’dir. 

Fonet - Şirket 26.11.2020 tarihinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "24 ay 

süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmış ve yapılan 

ihaleye beş şirket iştirak etmiş olup 2.839.224,00 TL ile en uygun 2.teklifi şirket 

vermiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün 91,85 – 92,20 seviyeleri arasında dalgalanan dolar endeksi günü yatay bir şekilde 

kapattı. Dolar endeksindeki dalgalı seyir paralelinde dün GOÜ para birimlerinde karışık 

bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke 

para birimi olduğu takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 7,85 seviyesine doğru 

geri çekilen USDTRY paritesi günü düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 397,88 

baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %12,31’e geriledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,88 seviyesinden işlem görüyor. Bu hafta içinde 

yeniden 8 seviyesi üzerini deneyen USDTRY paritesi, Fibonacci %50 düzeltme seviyesine 

ve aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 8 – 8,05 bandında dirençle 

karşılaşmış ve yönünü yeniden aşağı çevirerek 8 seviyesi altına geri çekilmişti. Kısa 

vadeli teknik göstergeler 8 – 8,05 bandının aşılamaması ile birlikte kurdaki mevcut 

düşüşün sürebileceğini işarete ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda USDTRY paritesindeki geri çekilmenin yeniden 7,80 seviyesi altını hedef 

alabileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içinde Kasım Ekonomik Güven Endeksi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu 

açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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EUR/USD 

Piyasalarda artan risk iştahı dolar endeksinde satış baskıları oluşmasına yol açarken, 

EURUSD paritesinde ise yükseliş eğiliminin ön planda kalmaya devam etmesini sağlıyor. 

Dolar endeksinde etkili olmaya devam eden düşüş eğilimi paralelinde bu hafta 

içerisinde 1,19 direncini yukarı yönlü kırmayı başaran EURUSD paritesi, dün 1,1941 

seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti.  

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle 1,1925 seviyesinden işlem görüyor. 

Aşağıdaki grafik üzerinden, EURUSD paritesinin kısa vadeli işlem bandını ve 1,19 

direncini yukarı yönlü kırma hareketi görülebilir. Teknik görünüme baktığımızda trend 

ve momentum göstergeleri paritedeki yükseliş eğiliminin korunduğunun ve kısa 

vadede 1,1950 – 1,20 bandının hedef alınabileceğinin sinyalini veriyor.   

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.  
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XAUUSD 

Başta koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı olmak üzere, ABD’de seçim 

belirsizliğinin azalması ve yaklaşan yılbaşı sezonunu ile birlikte Avrupa’da karantina 

önlemlerinin gevşetilmesi gibi faktörler risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor . 

Güçlü seyreden risk iştahı ile birlikte güvenli limanlar değer kaybetmeye devam 

ederken, ons altının dün 1805 – 1820 bandında hareket ederek zayıf seyrini koruduğu 

takip edildi. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1808 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında 

teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Mevcut durumda 1795 

seviyesi civarından geçen bu ortalamanın (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir – mavi 

çizgi) bir destek alanı oluşturduğunu görmekteyiz. Altındaki düşüş eğiliminin devamı 

açısından bu ortalamanın aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı önem arz ediyor. Ons altının 

200 günlük hareketli ortalamasının altına inmesi durumunda düşüş eğiliminin kısa 

vadede 1775 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir. Aksi takdirde, yani fiya tların 

1795 seviyesi civarından geçen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya 

devam etmesi durumunda kısa vadede 1800 – 1850 seviyeleri arasında bir bant 

hareketi oluştuğunu takip edebiliriz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir  veri akışı bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.630 -%0,2 %1,7 %6,7 %21,3 %12,3

DAX 13.287 %0,0 %1,5 %10,1 %14,0 %0,3

FTSE 6.363 -%0,4 %0,5 %11,1 %3,6 -%15,6

Nikkei 26.537 %0,4 %3,9 %13,4 %24,3 %12,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.342 %1,3 %2,2 %16,5 %27,9 %17,3

Çin 3.370 %0,0 -%0,3 %3,5 %18,7 %10,4

Hindistan 44.260 %0,1 %0,9 %9,3 %40,1 %7,3

Endonezya 5.760 %0,2 %3,6 %12,5 %24,3 -%8,4

Rusya 3.139 %0,1 %3,0 %13,6 %14,5 %3,0

Brezilya 110.227 %0,1 %3,3 %10,7 %25,3 -%4,7

Meksika 42.412 %0,5 %1,3 %11,6 %15,0 -%2,6

Güney Afrika 57.924 %0,3 %2,1 %7,1 %14,7 %1,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%1,8 -%10,9 -%22,9 a.d. %54,2

EM VIX 22 %4,5 -%2,9 -%10,6 a.d. %30,1

MOVE 40 -%6,5 -%9,2 -%32,2 a.d. -%32,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8753 -%0,7 %4,3 -%2,6 %17,0 %32,3

Brezilya 5,332 %0,3 %0,4 -%5,2 -%0,3 %32,3

Güney Afrika 15,1838 %0,4 -%1,5 -%6,4 -%12,7 %8,5

Çin 6,5756 -%0,1 -%0,1 -%2,0 -%7,8 -%5,6

Hindistan 73,89 %0,0 -%0,5 %0,1 -%2,3 %3,5

Endonezya 14100 -%0,3 -%0,4 -%3,8 -%4,4 %1,7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 0,0 a.d. a.d. a.d. 0,1

Brezilya %8,0 0,0 0,0 0,2 a.d. -2,3

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,7

Endonezya %6,2 0,0 0,0 -0,4 -1,2 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 0,12 0,25 -0,97 a.d. -0,25

Brezilya %3,3 0,01 -0,02 -0,31 a.d. -0,39

Güney Afrika %4,5 0,00 -0,04 -0,57 -1,47 -0,30

Endonezya %1,9 0,00 -0,03 -0,28 -0,72 -1,01

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47,8 -%1,7 %8,1 %18,1 %32,2 -%27,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 45,71 %1,8 %9,3 %14,7 a.d. -%25,1

Altın - USD / oz 1805,5 %0,0 -%3,7 -%5,1 a.d. %18,5

Gümüş - USD / t oz. 23,362 %0,3 -%4,4 -%5,3 a.d. %30,4

Commodity Bureau Index 427,14 %0,0 %1,0 %2,9 a.d. %6,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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 değildi r. 

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 gele cekte 

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 çalışanlar ı 

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 kullanı lamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.  

 

 

 

 

 

 


