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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %0,7’lik düşüşle 1.076 puandan tamamladı. 

Dün Türk lirasındaki satış baskıları hızlanırken, USDTRY paritesi 7,45 

seviyesi üzerini test etti. AOFM dün %10,15 seviyesinde oluşurken, 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 510,8 baz puana yükseldi. Avrupa’da 

endeksler dün satış ağırlıklı seyrederken, ABD borsalarında da zayıf 

kapanışlar takip ettik. Bu sabah saatlerindeki görünüme baktığımızda 

Asya borsalarında ve ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyrin hâkim 

olduğunu görüyoruz. 

Bugünün veri takvimine baktığımızda yurt içinde Ağustos Reel Efektif 

Kur Endeksi (REKE) açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan 

Ağustos Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama 

Saatlik Kazançlar verileri yakından takip edilecek.  

Endeksteki görünüme baktığımızda, dünkü analizimizde 1091’e doğru 

tepki çabalarının satış baskısı ile karşılaşmasını ve 1082 desteğinin gün 

içerisinde kırılması durumunda 1063 ve 1045 desteklerine doğru geri 

çekilme yaşayabileceğimizi belirtmiştik. Nitekim en yüksek 1091 

görüldü ve gelen satış baskısı ile 1082 kırılarak altında bir kapanış 

izledik. Bugün düşen kanalın 1085’den gerilemesi ile birlikte 1063’de 

bulunan hafta içi dip noktaya doğru baskının devam etmesini 

bekleyebiliriz. 1063 haftanın dip noktası kırılması durumunda dip 

yenilenir ve 1050 ile 1040 desteklerine doğru baskı devam eder. 1085 

kırılmadığı sürece yönümüz düşüş yönünde olacak. 1085 yukarı yönde 

kırılırsa, 1104’e kadar bir tepki hareketi olabilir. Endeksin güne hafif 

satıcılı başlamasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB saat 10.00’da Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu açıklayacak.  

▪ Saat 14:30’da Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi (REKE) açıklanacak.  

▪ Ağustos TÜFE artışı beklentilerin altında. 

▪ 21 – 28 Ağustos haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ALARK – Enerji faaliyetleri ile ilgili kısmi bölünme hk. 

▪ EKGYO – Arsa alımı hk. 

▪ TUCLK – Yeni iş ilişkisi hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Eylül      Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi   

7 Eylül      Hazine Ağustos Nakit Bütçe verileri

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 1.076 -%0,7 -%2,9

BIST-30 1.213 -%0,7 -%3,4

Banka 1.100 -%1,3 -%2,8

Sanayi 1.538 -%0,5 -%1,8

Hizmet 986 -%0,8 -%2,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 10,15 10,00 7,72

2 yıllık bono faizi 13,22 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,83 14,06 13,09

Kur

USD/TL 7,40 %1,1 %6,7

EUR/TL 8,74 %1,1 %7,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,07 %1,1 %7,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 190 207

Ortalama işlem hacmi * 3,24 3,17 3,58

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x #N/A Requesting Data...6,4x

PD/DD 1,00x 0,93x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,38x 0,35x

FD/Satışlar 0,86x 1,08x 0,89x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%26,0 %76,9

Özsermaye karlılığı %12,0 %8,7 %12,0

Temettü verimi %3,3 %2,7 %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 

TCMB saat 10.00’da Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu açıklayacak 
Rapor teknik nitelikle olup politika mesajı içermez. Ancak piyasa katılımcıları, TCMB’nin 

temel enflasyon eğilimi konusundaki yorumlarını takip edip, yakın gelecekteki 

enflasyon beklentilerine ilişkin ek bilgi toplamaya çalışacaklar.  

Saat 14:30’da Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi (REKE) açıklanacak  
TCMB Temmuz ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 68,5 olarak açıklanmıştı. Söz 

konusu seviye bir önceki aya göre %1 oranında reel değer kaybını işaret etmişti. 

Ağustos ayında TL eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında ortalama %7 oranında 

nominal değer kaybı yaşadı. Enflasyon tahminlerini de göz önünde 

bulundurduğumuzda REKE ağustos ayında 64 seviyesine kadar gerileme kaydedebilir. 

2019 yılsonunda REKE 76,2 seviyesindeydi. Endeks başlangıç tarihinden beri (1994) en 

düşük seviyeyi Eylül 2018 seviyesinde görmüş ve 62,5 olarak gerçekleşmişti. REKE -2x 

standart sapma seviyesinde kalmaya devam ediyor. 

Ağustos TÜFE artışı beklentilerin altında (Ayrıntılı rapor için tıklayınız.) 

Ağustos TÜFE artışı %0,86 olarak açıklanırken gerek kurum gerek piyasa medyan 

tahmini olan %1 oranındaki artış beklentisine göre daha iyi bir gerçekleşme kaydetti. 

Böylece yıllık enflasyon %11,77 olarak bir önceki aya göre sabit bir yeri işaret etti. 

Ağustos ayında olumlu baz yılı etkisine rağmen gerek enerji fiyatları gerekse kur 

geçişkenliğinin etkisiyle enflasyon verilerinde stresin devam ettiği takip ediliyor. Son 

dönemde TRY’de yaşanan oynaklık ve kur geçişkenliği faktörlerini de göz önüne alarak, 

2020 yılsonu enflasyon tahminimizi %9,5 seviyesinden %11 seviyesine revize ettik. Yıllık 

enflasyondaki iki haneli seviyelerin 2021 yılının ilk yarısı boyunca da devam 

edebileceğini düşünüyoruz. Gelecek senenin ikinci yarısında ise enflasyonda %9,5-10 

bandına gerileme kaydedilebilir. En son TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına göre yılsonu 

enflasyon tahminleri %10,82 olarak revize edilirken, 12 aylık ve 24 aylık enflasyon 

beklentileri de sırasıyla %9,7 ve %8,58 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu tahminler, 

TCMB’nin 2020 ve 2021 yılsonu tahminleri olan %8,9 ve %6,2 ile karşılaştırıldığında 

oldukça yüksek bir yeri işaret ediyor.   

• Bir sonraki PPK toplantısı 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. TCMB Ağustos ayından beri 

likidite sıkılaştırma yöntemleri ile Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetini %7,40’dan 

%10,20’ye yükseltti. TCMB iletişim politikası çerçevesinde alınan sinyaller 

sıkılaştırmanın likidite kanalları kullanılarak yapılamaya devam edileceği yolunda. 

21 – 28 Ağustos haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı 
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 söz konusu hafta içerisinde 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. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___Agustos_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Alarko Holding – Şirketten gelen açıklamada, TTK’nın 159 - 179 uncu maddeleri ile 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca "Alsim Alarko Sanayi 

Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 

1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik 

Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram 

Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin 

kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için 

yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar 

üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar verildiği açıklandı.  

Emlak Konut GYO – Şirket, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı mülkiyetindeki; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde bulunan 

toplam 1.971.786,92-m² yüzölçümlü kadastral taşınmazlardan, imar uygulaması 

sonrasında oluşacak yaklaşık 689,049.05-m2 yüzölçümlü imar parsellerinin  

1,420,000,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Emlak Konut GYO tarafından satın 

alınmasına ilişkin; Emlak Konut GYO ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalandığını açıkladı.  

Tuğçelik – Şirketten gelen açıklamada, 2020 Ocak ayından bu yana görüşme 

gerçekleştirdiğimiz ve 2020 Şubat sonu itibarı ile denetimden geçtiğimiz Alman Tier-1 

müşterisi ile 2021 ve 2022 yıllarında Daimler için direksiyon sistemleri parçası üretilmek 

üzere anlaşma yapıldığı bildirildi. Yeni nesil elektrikli araçlarda ağırlığı azaltmak için 

kullanılacak parçalardan yılda 330.000 adet üretilecek olup; 2 yılda toplam 7,5 milyon 

Euro ciro elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca parçaların kalıp, takım, fikstür ve 

mühendislik bedelleri için de 691.000 Euro gelir beklemektedir. Müşteri ile 2023-2028 

yılları arasında mevcut parçaların yeni versiyonlarının üretimini yapmak için de teknik 

görüşmeler devam etmektedir. Görüşmeleri süren parçalardan elde edilmesi beklenen 

toplam ciro 15 Milyon Euro'dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Eylül 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk 

lirasının dolar karşısında zayıf bir performans sergilediği görüldü. Bununla birlikte Türk 

lirasındaki satış baskıları hızlanırken, USDTRY paritesi 7,45 seviyesi üzerini test etti. 

AOFM dün %10,15 seviyesinde oluşurken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 5108,8 baz puana 

yükseldi.  

Gelişen ülke kurlarındaki zayıf seyrin bu sabah saatleri itibarıyla devam ettiğini 

görmekteyiz. USDTRY paritesi 7,43 seviyesinin hemen üzerinde hareket ederken, dolar 

endeksi ise 92,75 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler kurda 

bugün içerisinde 7,30 – 7,45 bandında bir hareket görülebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugünün veri takvimine baktığımızda yurt içinde Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi 

(REKE) açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan Ağustos Ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri yakından takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

Dün Euro Bölgesi’nden gelen zayıf Perakende Satışlar verilerinin ardından EURUSD 

paritesinde 1,1830 seviyesi üzerinden 1,18 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi 

yaşandı. Ancak, Fransa Başbakanı Castex’in hükümetin koronavirüs ile mücadele için 

100 milyar euroluk bir destek paketini onayladığını açıklaması ile birlikte EURUSD 

paritesinin 1,18 seviyesi altındaki hareketinin sınırlı kaldığı görüldü. Bununla birlikte dün 

1,1789 – 1,1866 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen EURUSD paritesi, iki günlük 

düşüşünün ardından günü yatay bir seyirle tamamladı.  

• Salı gününden bu yana dolar endeksinde etkili olan yükseliş eğilimi, EURUSD 

paritesinin 1,20 üzerinden düşüşe geçerek 1,18 seviyesi altına kadar 

gerilemesindeki en büyük faktör olarak ön plana çıkıyor.  

• Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin euronun güçlü seyrine 

ilişkin endişelerini dile getirmesinin de paritedeki aşağı yönlü harekette etkili 

olduğunu belirtebiliriz.  

• Önümüzdeki hafta (10 Eylül) gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası 

toplantısında eurodaki değerlenmeye ilişkin gelebilecek olası sözlü 

müdahaleler yakından takip edilecek).  

Kısa vadeli destek seviyemiz olan 1,1770 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden 

EURUSD paritesi, aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere bir yükseliş kanalı 

içerisinde hareket ediyor. Parite bu sabah saatlerinde 1,1850 seviyesinden işlem 

görüyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritenin 

1,1770 desteği üzerinde kalmaya devam etmesini ve bugün içerisinde 1,18 – 1,19 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Ağustos Ayı Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri yakından takip edilecek. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, aşağı yönlü hareketlerde 1930 seviyesinin güçlü bir destek 

onumunda olduğunu belirtmiş ve ons altın fiyatlarının bu seviye üzerinde tutunmaya 

devam etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dün, dolar endeksinde etkili olmaya 

devam eden yükseliş eğilimi paralelinde düşüşünü genişleten ons altın, 1930 seviyesi 

altını birkaç defa test etse de bu seviyeyi aşağı yönlü kırmayı başaramadı. Gün 

içerisinde 1922 seviyesine kadar gerileyen ve 1922 – 1951 bandında işlem gören ons 

altın, günü düşüşle tamamladı.  

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

görünüme baktığımızda, dolar endeksinde devam etmekte olan orta vadeli düşüş 

trendinin ve ABD’de faizlerin uzunca bir süre düşük kalacağına ilişkin beklentilerin, 

değerli metaller için olumlu bir ortam sunmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Dolar 

endeksindeki mevcut yükseliş hareketinin 93 – 93,30 bandında güç kaybedebileceği ve 

orta vadeli zayıf seyrin devam edeceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde ons altındaki 

geri çekilmelerin sınırlı kalmayı sürdürebileceğini düşünüyoruz. Momentum ve trend 

göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının bugün içerisinde 1930 – 

1980 seviyeleri arasında bir hareket görmeyi bekliyoruz. Aşağıda yönlü hareketlerde 

1930 seviyesinin güçlü bir destek olarak ön plana çıktığını görmekle birlikte, ons altının 

kısa vadede bu seviye üzerinde tutunmasını bekliyoruz. Ancak bu seviyenin aşağı yönlü 

kırılması durumunda satışların 1900 seviyesi altına doğru hızlanabileceğini ifade 

etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Ağustos Ayı Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri yakından 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 3.455 -%3,5 -%0,8 %4,5 %10,4 %6,9

DAX 13.058 -%1,4 -%0,3 %3,6 %7,7 -%1,4

FTSE 5.851 -%1,5 -%3,2 -%3,1 -%14,2 -%22,4

Nikkei 23.466 -%1,1 %1,4 %2,8 %9,9 -%1,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.076 -%0,7 -%2,9 -%1,0 -%2,8 -%5,9

Çin 3.385 -%1,4 -%1,9 -%1,0 %10,8 %9,4

Hindistan 38.991 -%1,4 -%2,6 %2,0 %0,1 -%6,8

Endonezya 5.281 -%1,3 -%2,5 %2,7 -%7,7 -%17,3

Rusya 2.932 -%0,8 -%2,7 -%0,3 %3,7 -%3,7

Brezilya 100.721 -%1,2 %0,1 -%0,5 -%6,1 -%12,9

Meksika 36.430 -%1,7 -%3,2 -%2,8 -%16,1 -%16,3

Güney Afrika 54.522 -%2,4 -%4,1 -%3,1 %3,0 -%4,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 34 %26,5 %37,3 %38,4 -%8,7 %143,8

EM VIX 32 %17,6 %33,0 %39,5 -%1,6 %87,4

MOVE 46 %2,0 -%7,2 %6,1 -%55,6 -%21,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4324 %0,6 %1,0 %6,9 %21,7 %24,9

Brezilya 5,2926 -%0,9 -%5,0 -%0,6 %17,4 %31,3

Güney Afrika 16,7295 -%0,5 -%1,8 -%2,7 %8,6 %19,5

Çin 6,8488 %0,2 -%0,7 -%1,9 -%1,7 -%1,6

Hindistan 73,4775 %0,6 -%0,5 -%2,0 %0,2 %2,9

Endonezya 14778 %0,2 %0,8 %1,0 %3,5 %6,6

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 %5,9 0,0 -0,3 0,1 -0,4 -0,7

Endonezya %7,0 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 0,12 -0,20 a.d. 0,47 0,39

Brezilya %3,5 0,07 -0,20 -0,62 0,47 -0,22

Güney Afrika %3,9 -0,02 -0,15 -0,36 0,27 0,06

Endonezya %2,1 -0,03 -0,11 -0,12 -0,49 -0,81

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 44,07 -%0,8 -%2,3 -%0,2 -%15,0 -%33,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,37 -%0,3 -%3,9 %0,9 -%12,3 -%32,2

Altın - USD / oz 1930,2 -%0,3 %0,4 -%1,8 %17,4 %26,7

Gümüş - USD / t oz. 26,735 -%1,9 -%1,1 %9,5 %56,1 %49,2

Commodity Bureau Index 396,1 %0,5 %1,4 %4,9 -%0,5 -%1,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Eylül 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

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. 

 

 

 

 

 


