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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi Cuma gününü %0,82’lik düşüşle 1.101 puandan 

tamamladı. Endeksteki gerilemede bankacılık ve hizmet sektörü 

hisselerindeki düşüş etkili olurken, sanayi hisselerinin sınırlı bir değer 

kazancıyla olumlu ayrıştığı takip edildi.   

Bu sabah saatlerinde USDTRY paritesinin 7,35 seviyesinin altında 

hareket ettiğini görüyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 526,51 baz 

puana gerilemiş durumda. TCMB’nin APİ tarafında ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyetini %10,02’ye kadar taşıdığı, bununda TL varlıklar 

üzerindeki etkisinin kademeli olarak daha görünür olduğu dikkat 

çekiyor. Küresel tarafta Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD 

endeks vadelilerinde ise olumlu bir resim ön plana çıkıyor.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde 2Ç20 GSYİH 

büyüme oranı ve Temmuz dış ticaret verileri açıklanacak. Yurt dışında 

ise Almanya Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos ayı Dallas Fed 

İmalat Endeksi verisi takip edilecek.  

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günü 1104 üzerinde 

görülen 1112 ve 1121 ana direnci izleyeceğimizi ve 1104 endeksin kısa 

vadeli gücünü gösterecek noktadır diye belirtmiştik. Haftalık strateji 

olarak düşen kanal direncinin 1118’ye gerilemesi ile birlikte aşağı 

yönlü baskılar artacak ve desteklere doğru baskının arttığını 

gözlemleyeceğiz. Ana destek olan 1082 tutması ve güçlü bir alım 

gelmesi halinde satış baskısı düşen kanal kırılabilinir.  Bu hafta 

içerisinde 1082 üzerinde baskı artacak kırılması durumunda ise 985’e 

doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Dirençlerimiz 1113-1118 

seviyeleri olacak. Endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını 

bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

31 Ağustos – 4 Eylül haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ 2Ç20 GSYİH’nin yıllık %10 reel daralma kaydetmesini bekliyoruz.  

▪ Saat 10:00’da Temmuz dış ticaret verileri açıklanacak. 

▪ Doğu Akdeniz’de gerilim artmaya devam ediyor. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ Otomotiv Sektörü – ÖTV oranları arttırıldı 

▪ ARCLK, MGROS, TTKOM – Fitch Rating’s kredi notu açıklaması 

▪ KATMR – Sermaye artışı hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Ağustos    2Ç20 GSYİH verileri 

                       Temmuz dış ticaret verileri

1 Eylül            Ağustos PMI verileri  

                       İTO Ağustos enflasyon verileri 

3 Eylül            Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (21-28 Ağu.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (21-28 Ağu.)

                       Ağustos TÜFE verileri 

4 Eylül            Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi   

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.101 -%0,8 -%0,8

BIST-30 1.242 -%1,1 -%1,4

Banka 1.121 -%0,9 -%1,7

Sanayi 1.569 %0,2 %1,3

Hizmet 999 -%0,9 %0,4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 10,02 9,52 7,70

2 yıllık bono faizi 13,37 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,94 14,19 12,81

Kur

USD/TL 7,31 %1,2 %6,1

EUR/TL 8,69 %1,9 %7,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,00 %1,6 %6,9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 191 189 204

Ortalama işlem hacmi * 3,08 3,67 3,60

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,7x 6,6x

PD/DD 1,00x 0,96x 0,86x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,38x 0,36x

FD/Satışlar 0,65x 1,09x 0,89x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%26,5 %77,5

Özsermaye karlılığı %12,0 %8,7 %12,0

Temettü verimi %3,3 %2,7 %4,0

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_31_Agustos_-_4_Eylul.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

31 Ağu. – 4 Eylül haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

2Ç20 GSYİH’nin yıllık %10 reel daralma kaydetmesini bekliyoruz  

Bugün saat 10:00’da 2Ç20 GSYİH verileri açıklanacak. 2Ç20 GSYİH’nin %10 oranında yıllık reel 

daralma kaydetmesini bekliyoruz. Piyasa medyan tahmini ise %10,7 oranında bir daralma 

yönünde. Çeyreklik olarak daralmanın %13 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 

• Özel tüketim harcamalarında yıllık iki haneli bir düşüş beklerken, yatırım 

harcamalarında da geçen senenin aynı döneminde %22 oranındaki daralmanın 

üzerinde %7 oranında bir gerileme tahmin ediyoruz. Özellikle net dış talebinin de 

büyümeyi önemli oranda aşağı çekici bir faktör olarak çalışacağını ve 5 yüzde 

puanın üzerinde bir negatif katkısının olacağını düşünüyoruz.  

• Sosyal normalleşmenin başlaması sonrasında küresel ekonomilerde olduğu gibi 

Türkiye ekonomisinde de dipten dönüşün hızlı ilerlediği görüldü. 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. İmalat -dışı sektörler tarafında ise güven 

endeksleri güçlü seyrini sürdürürken, bir önceki aya göre bir miktar yavaşlamayı da 

işaret ettiler. Gelecek dönemde ise artan faiz oranları ve TL’deki oynaklığın etkilerinin 

aktivite üzerinde ne oranda olacağı yakından takip edilecek. 

• 2020 yılı GSYİH büyüme tahminimizi %-1 olarak koruyoruz. Bu çerçevede halen 

3Ç'de çeyreklik gerilemenin önemli bir bölümümün geri alınacağını düşünüyoruz. 

Ancak finansal koşullardaki sıkılaşmanın devam etmesi durumunda yılın son 

çeyreğindeki büyüme performansı üzerinde yaratabileceği olumsuz etki dolayısıyla 

büyüme tahminimiz üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtmek gerekir. 

Saat 10:00’da Temmuz dış ticaret verileri açıklanacak 
Büyüme verilerinin yanı sıra bugün saat 10:00’da Temmuz dış ticaret verilerini de takip 

edeceğiz. Ticaret Bakanlığı tarafından ay başında açıklanan verilere göre 2020 yılı 

temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, %5,78 azalarak 15 ,1 milyar dolar, 

ithalat % 7,66 azalarak 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı 

%16,78 oranında azalarak 2,7 milyar dolar’a geriledi.  

• Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre %7,51 oranında azalış ile 

166,6 milyar dolar, ithalat ise %1,13 oranında artış ile 205,6 milyar dolar oldu. 

Doğu Akdeniz’de gerilim artmaya devam ediyor  
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 

Berlin'de düzenlenen gayri resmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Almanya 

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell Doğu 

Akdeniz'deki durumun çözüme kavuşturulması için Türkiye ile diyaloğa şans vermek 

istediklerini söyledi. Borrell, ayrıca, Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 

Eylül'deki AB Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir 

geliştirebileceklerini belirtti. AB’den yapılan ‘yaptırım’ açıklamasına yanıt veren Dışişleri 

Bakanlığı, “AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları 

durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir” açıklaması yaptı. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_31_Agustos_-_4_Eylul.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Otomotiv Sektörü – Dün Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 

binek otomobiller için geçerli Özel Tüketim Vergi oranları yükseltildi. Ayrıca, 1.600 

cc’den düşük motor hacmine sahip otomobiller için de ÖTV matrahları güncellendi. 

Yapılan ÖTV artışının yüksek baz fiyatlı otomobil talebi üzerinde negatif etkisi olmasını 

beklemekle beraber yapılan ÖTV matrah artışının da göreceli olarak düşük baz fiyatlı 

araç talebi üzerinde olumlu etkisi olmasını beklemekteyiz. Yerli üretilen araçların 

fiyatlarının düşük olması nedeniyle yerli üretilen araçlara olan talebin artmasını ön 

görmekteyiz.  

 

 

Arçelik - Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunu takiben Arçelik’in 

"BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını teyit etti ve 

görünümü "negatif" olarak revize etti. Fitch Ratings kıdemli teminatsız tahvil notunu ise 

"BB" olarak teyit etti. Fitch Ratings "AAA (tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu 

teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak revize etti. 

Katmerciler – Şirket yönetim kurulu şirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 

142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 

142.500.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin 

onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı. 

Migros - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros’un 'AA(tur)' 

olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve 'AA (tur)' olarak teyit etti. Not 

görünümü de "Pozitif" olarak teyit edilmiştir. 

Türk Telekom - Fitch Ratings Türk Telekom’un uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) "BB-" 

olarak teyit ederken, görünümlerini "Durağan" dan "Negatif" e revize etti. Fitch Ratings 

Türk Telekom'un yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını (IDRs) teyit 

ederken, görünümlerini "Durağan" dan "Negatif" e revize etmiş ve Uzun Vadeli Ulusal 

Kredi notunu "AA+(tur)", görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir. 

 

 

Motor hacmi

Eski Yeni Eski Yeni

< 70.000 TL < 85.000 TL %45 %45

< 1600 cc 70.000 -120.000 TL 85.000 -130.000 TL %50 %50

>120.000 >130.000 %60 %80

<170.000 TL %100 %130

>170.000 TL %110 %150

>2000 cc %160 %220

ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiği ÖTV

1600-2000 cc



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Ağustos 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Kısa vadeli bir yukarı yönlü düzeltmenin ardından dolar endeksinde düşüş eğiliminin 

yeniden ön plana çıkması ile birlikte gelişen ülke kurlarında Cuma günü alıcılı bir seyir 

hakimdi. Türk lirasının ise orta sıralarda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte Cuma günü 

7,30 seviyesi altına gerileyerek 7,2810 seviyesini test eden USDTRY paritesi, gün 

içerisinde 7,28 – 7,38 bandında hareket etti ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı.  

Bu sabah saatlerinde USDTRY paritesinin 7,35 seviyesinin altında hareket ettiğini 

görüyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 526,51 baz puana gerilemiş durumda. 

TCMB’nin APİ tarafında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10,02’ye kadar taşıdığı, 

bununda TL varlıklar üzerindeki etkisinin kademeli olarak daha görünür olduğu dikkat 

çekiyor. Ağustos ayının ilk haftasından bu yana 7,20 – 7,40 bandında hareket eden 

USDTRY paritesi, geçtiğimiz haftalarda birkaç defa 7,40 seviyesi üzerini test etmiş olsa 

da bu seviyeyi yukarı yönlü kırmayı başaramadı. Teknik göstergeler USDTRY paritesinin 

kısa vadede 7,20– 7,40 seviyeleri arasında hareket etmeye devam edebileceğini işaret 

ediyor. Kurda yaklaşık son 20 gündür etkili olan 7,20 – 7,40 işlem bandının alt ve üst 

sınırlarında günlük kapanış bazında bir kırılma yaşanmadıkça sert bir hareketlenme 

görmeyi beklememekteyiz. Kurun 7,20 seviyesini aşağı yönlü kırması, düşüş eğiliminin 

bir sonraki destek seviyesi olan 7 seviyesine doğru hız kazanmasına neden olabilir. Aksi 

taktirde, yani kurun 7,40 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde bir günlük kapanış 

gerçekleştirmesi durumunda ise yükseliş hareketinin hız kazanması beklenebilir. 

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde 2Ç20 GSYİH büyüme oranı ve 

Temmuz dış ticaret verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Ağustos ayı TÜFE 

verileri ve ABD Ağustos ayı Dallas Fed İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki orta vadeli düşüş eğiliminin devam ediyor olması ve euroya yönelik 

güvenli liman alımlarının ön planda kalmayı sürdürmesi ile birlikte paritedeki düşüşlerin 

sınırlı kalmasını beklediğimizi bir süredir bültenlerimizde belirtiyorduk. Cuma günkü 

bültenimizde, dolar endeksinde etkili olan kısa vadeli yukarı yönlü düzeltme hareketi ile 

birlikte 1,1750 seviyesine doğru geri çekilen ve aşağı yönlü bir düzeltme yapan 

EURUSD paritesinde, teknik göstergeler ve formasyonların bu düzeltme hareketinin 

sonuna gelindiğine işaret ettiğini belirtmiştik. Kısa vadeli bir aşağı yönlü düzeltmenin 

ardından yükselişine kaldığı yerden devam eden EURUSD paritesi, Cuma günü 1,1921 

seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son 10 günün en yüksek seviyesini test etti ve 

günü yükselişle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1905 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günkü 

bültenimizde de ifade ettiğimiz üzere, EURUSD paritesindeki teknik göstergeler ve 

formasyonlar 19 Ağustos’tan bu yana etkili olan aşağı yönlü düzeltme hareketinin 

sonuna gelindiğine işaret ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda paritenin bugün içerisinde 1,1850 – 1,1950 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Momentum göstergeleri paritenin önümüzdeki dönemde yeniden 

1,20 seviyesini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos ayı 

Dallas Fed İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Fed Başkanı Powell’ın Perşembe günü Jackson Hole sempozyumunda gerçekleştirdiği 

konuşma ile birlikte 1910 – 1976 seviyeleri arasında geniş bir bantta dalgalanan ve 

günü düşüşle tamamlayan ons altın, Cuma günü kayıplarını telafi etti.  Cuma günü 1900 

– 1920 bandı üzerinde tutunmaya devam eden ona altın fiyatları, 1976 seviyesi üzerine 

kadar yükselerek günü yükselişle tamamladı. Ons altında kayıpların silinmesinde dolar 

endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme de etkili oldu. Cuma günü 92,15 – 

92,40 seviyeleri arasında hareket eden dolar endeksi düşüşünü beşinci güne taşırken, 

%0,78 seviyesi üzerinden geri çekilen ABD 10 yıllık tahvil faizi Cuma günü %0,7130’a 

kadar indi. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1970 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları Haziran ayının ilk haftasından 

bu yana bir yükseliş trendi bünyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta trend sınırına 

denk gelen 1900 seviyesine doğru gerilemesinin ve 1902’li seviyelere test etmesinin 

ardından trend üzerinde tutunmayı başaran ons altın, bu bölgeden yönünü yeniden 

yukarı çevirmiş durumda. Teknik görünüme baktığımızda 1900 seviyesinin güçlü bir 

destek seviyesi olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile fiyatların 

kısa vadede bu seviye üzerinde tutunabileceğine ilişkin görüşümüzü korumaktayız. 

Momentum ve trend göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının 

bugün içerisinde 1950 – 2000 seviyeleri arasında bir hareket görmeyi bekliyoruz. Altın 

fiyatlarındaki görünüm açısından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri 

yakından izlemeye devam edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos ayı 

Dallas Fed İmalat Endeksi verisi takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.508 %0,7 %3,3 %7,2 %18,7 %8,6

DAX 13.033 -%0,5 %2,1 %5,8 %9,6 -%1,6

FTSE 5.964 -%0,6 -%0,6 %1,1 -%9,4 -%20,9

Nikkei 22.883 %1,8 %1,3 %7,3 %10,2 -%1,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.101 -%0,8 -%0,8 -%2,3 %3,8 -%3,8

Çin 3.404 %0,8 %1,3 %3,7 %19,1 %12,5

Hindistan 39.467 %1,1 %2,8 %6,1 %4,2 -%3,3

Endonezya 5.347 %0,0 %1,3 %3,8 -%2,0 -%15,1

Rusya 2.980 -%1,1 -%0,5 %2,4 %7,0 -%2,2

Brezilya 102.143 %1,5 %0,6 -%0,7 -%1,9 -%11,7

Meksika 37.794 %0,4 -%0,8 %2,1 -%8,5 -%13,2

Güney Afrika 56.057 -%1,4 %0,2 %0,6 %9,8 -%1,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%6,2 %1,9 -%9,7 -%42,8 %66,6

EM VIX 23 -%5,9 %6,5 -%5,0 -%46,9 %32,6

MOVE 48 -%2,2 %6,8 %16,8 -%56,1 -%17,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3232 -%0,4 %0,5 %5,5 %17,3 %23,1

Brezilya 5,3891 -%3,2 -%4,1 %4,5 %20,5 %33,7

Güney Afrika 16,5956 -%2,6 -%3,3 %0,4 %6,0 %18,5

Çin 6,8654 -%0,4 -%0,8 -%1,9 -%1,8 -%1,4

Hindistan 73,4025 -%0,6 -%1,9 -%1,9 %1,7 %2,8

Endonezya 14632 -%0,2 a.d. %0,7 %2,2 %5,5

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

Endonezya %6,9 0,1 a.d. 0,1 -0,1 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,7 -0,01 -0,12 -0,13 0,10 0,58

Brezilya %3,6 -0,07 -0,03 -1,02 0,28 -0,08

Güney Afrika %4,1 a.d. a.d. -0,20 0,26 0,22

Endonezya %2,2 0,04 a.d. -0,11 -0,48 -0,65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,05 -%0,1 %1,6 %4,2 -%10,8 -%31,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,97 -%0,2 %1,5 %4,7 -%4,0 -%29,6

Altın - USD / oz 1966,8 %2,4 %1,7 %1,1 %25,5 %29,1

Gümüş - USD / t oz. 27,61 %2,2 %3,3 %13,8 %68,5 %54,1

Commodity Bureau Index 391,14 %0,1 %1,2 %3,8 -%1,1 -%2,6

* 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. 

 

 

 

 

 


