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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ ABD başkanlık seçimleri ile birlikte bir süreliğine rafa kaldırılan teşvik görüşmeleri yeniden başlıyor. ABD Temsilciler 

Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Demokratlar adına taze bir teklif sunarken, Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell çok 

daha küçük ölçekli teklifinin revizyonunu Cumhuriyetçilerle paylaştı. 

▪ ABD’de seçimlerin ardından yeniden teşvik paketine odaklanılması ile birlikte piyasalarda risk iştahının önemli oranda 

arttığı görülürken, dolar endeksinin sert bir düşüş kaydettiği takip edildi. 92,15 seviyesine kadar gerilene dolar 

endeksi, Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,9380’e kadar tırmanarak 

yaklaşık son 3 haftanın zirvesine çıktı.  

▪ Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte yükselişini hızlandıran EURUSD paritesi 1,2085 seviyesini test ederek yaklaşık 

son 2,5 senenin zirvesine yükseldi. EURUSD paritesindeki mevcut seviyeler, haftaya Perşembe günü gerçekleşecek 

olan Avrupa Merkez Bankası toplantısında sözlü bir müdahale gelebileceğine ilişkin beklentileri artırıyor.  

▪ Son dönedeki sert satışların ardından gelen tepki alımları ile birlikte yeniden 1800 seviyesi üzerine yükselen ons atlın 

ise, dolar endeksindeki sert gerilemenin de etkisi ile birlikte 1817 seviyesi üzerini test etti. 

▪ Dün Senato Bankacılık Komitesi’nde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası’na (CARES Act) ilişkin 

sunum gerçekleştiren ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Fed Başkanı Powell, ek teşvike duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.  

▪ Dün GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının en zayıf performans gösteren para birimleri 

arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 7,79 – 7,92 bandında hareket eden USDTRY paritesi, yatay bir 

kapanış gerçekleştirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 380,81 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,33’e çıktı.  

▪ Avrupa borsaları günü yükselişle tamamaldı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,65 yükselerek günü 

391,9 puandan tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,14 artarak 5.581,64 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise 

%0,18 değer kazanarak 22.099,92 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü %0,69 yükselişle 13.382,3 

seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,89'luk artışla 6.384,73 seviyesinde kapattı. 

▪ ABD’de S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri Salı günü rekor yüksek seviyelerde kapandı. Dow Jones Endeksi %0,69 

yükselişle 29.044, Nasdaq Endeksi %1,27 yükselişle 12.353 puandan ve S&P 500 Endeksi %1,16 yükselişle 3.663 

puandan kapandı. 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 

getirileri *  

 

 Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı  

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe 

göre getirileri * 

 

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Ekim Ayı Aylık Perakende Satışlar 10:00 %1,2 -%2,2 

 
Almanya Ekim Ayı Yıllık Perakende Satışlar 10:00 %5,8 %6,5 

 
Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı 13:00 %8,4 %8,3 

 
ABD Kasım Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 16:15 430K 365K 

 

Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler 

Komitesi sunumu 
18:00   

 

New York Fed Başkanı Williams’ın koronavirüsün etkilerine ilişkin 

basın açıklaması 
21:00   

 
Fed Bej Kitap Raporu 22:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

ABD’de iki yeni teşvik paketi sunuldu 

ABD başkanlık seçimleri ile birlikte bir süreliğine rafa kaldırılan teşvik görüşmeleri yeniden başlıyor. ABD Temsilciler 

Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Demokratlar adına taze bir teklif sunarken, Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell çok daha 

küçük ölçekli teklifinin revizyonunu Cumhuriyetçilerle paylaştı. McConnell'ın teklifi daha önce Demokratların iki kez reddettiği 

500 milyar dolarlık paketle önemli derecede benzerlik gösteriyor. McConnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni planına 

destek verdiğini ve 20 Ocak’ta görevi devrecek olan Trump’ın reddedeceği bir paketi Kongre’den geçirmenin anlamsız 

olduğunu söyledi. Ekonominin şu an bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirten McConnell, teklifini önümüzdeki üç haftalık süreçte 

geçirmek istediğini ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise yeni teklifini Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e 

sundu. ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Pelosi’nin sunduğu teklifi 'iyi niyet çabası' olarak adlandırırken, tutar ile 

ilgili bir açıklama yapmadı. Demokratlar daha önce 2,4 trilyon dolarlık bir teklifte bulunmuştu. ABD’de seçilmiş Başkan Joe 

Biden, ekonomi ekibini açıklarken yaptığı yorumda Kongre’nin güçlü bir destek paketini geçirmesi gerektiğini belirtmişti. 

ABD’de seçimlerin ardından yeniden teşvik paketine odaklanılması ile birlikte piyasalarda risk iştahının önemli oranda 

arttığı görülürken, dolar endeksinin sert bir düşüş kaydederek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesine gerilediği 

takip edildi. Dolar endeksi 92,15 seviyesine doğru sert bir düşüş hareketi gerçekleştirirken, dolar endeksindeki zayıflama ile 

birlikte yükselişini hızlandıran EURUSD paritesi 1,2085 seviyesini test etti. Son dönedeki sert satışların ardından gelen tepki 

alımları ile birlikte yeniden 1800 seviyesi üzerine yükselen ons atlın ise, dolar endeksindeki sert gerilemenin de etkisi ile birlikte 

1817 seviyesi üzerini test etti.  

Senato Bankacılık Komitesi sunumlarında daha fazla teşvike duyulan ihtiyaca vurgu yapıldı  

Fed Başkanı Powell, dün akşam saatlerinde Senato Bankacılık Komitesi’nde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik 

Güvenlik Yasası’na (CARES Act) ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere Powell’in sunum metni Pazartesi günü 

yayınlanmıştı. Ekonomik toparlanmanın sürdüğünü ifade eden Powell, ekonomideki iyileşmenin hızının ılımı bir hale geldiğini 

belirterek ekonomideki belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı. Aşı haberlerinin olumlu olduğunu ifade eden Powell, halen daha 

aşılması gereken büyük zorluklar ve belirsizlikler olduğunu ifade etti. Powell, “Şu anda biraz mali teşvik sağlanması ekonominin 

toparlanmasına gerçekten yardımcı olacaktır. Fazla teşvik vermenin riski, az vermekten çok daha düşük” ifadelerini kullandı. 

Powell, konuşmasında, artan Kovid-19 vakalarından duyduğu endişeyi dile getirse de 15-16 Aralık Fed toplantısında nasıl bir 

adım atılabileceğine dair sinyal vermedi. 

Dün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne CARES Act hakkında sunum yapan diğer bir isim olan ABD Hazine Bakanı 

Steven Mnuchin de aynı şekilde daha fazla teşvike duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. Mnuchin, küçük işletmelere daha fazla 

yardım sağlanması gerektiğini belirterek zor durumdaki işletmelere 300 milyar dolar tutarında bir hibe sağlanması çağrısında 

bulundu. Mnuchin, Kongre’yi hızlı bir şekilde yeni bir teşvik paketini geçirmeye davet etti.  

Fed Başkanı Powell, bugün saat 18:00’de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde sunum yapacak.  

Ons altındaki görünüm 

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 altındaki düşüş eğiliminin de sürdüğü takip ediliyor. 

Temel gelişmelere bakacak olursak: 

• Koronavirüs aşısının bulunması ve yıl sonundan önce dağıtıma başlanacağına yönelik haberler son dönemde risk iştahı 

üzerinde en fazla etkili olan faktör olarak ön plana çıktı. Söz konusu haberler pandemi fiyatlamasını önemli oranda 

değiştirirken, yeniden artan kısıtlamaların piyasalar üzerindeki etkisinin de sınırlı olmasını beraberinde getirdi.  

• Enflasyon karşısında en önemli güvenli liman olan ons altında, enflasyon beklentilerinin de fiyatlar üzerinde oldukça 

etkili olduğu takip ediliyor. Bu çerçevede ABD 10 yıllık break-even (başa baş) oranlarında Mart -  Eylül döneminde 

görülen hızlı yükselişin ardından Eylül başından bu yana %1,6 - %1,8 banında yatay bir seyir takip ediliyor.  
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• ABD 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda, piyasalarda artan risk iştahı ve ekonomilerdeki karantina önlemlerinin 

gevşetilmeye başlanması ile birlikte bu cephede bir yükseliş eğiliminin ön plana çıktığı görülüyor. Kasım ayının ilk 

haftalarında %0,97 seviyesi üzerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizinin %0,80 - %0,90 bandında bir hareket alanı 

oluşturduğu takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere ABD 10 yıllık tahvil faizi Mart ayında %0,3’lara gerilemesinin ardından 

pandeminin ilk dalgası boyunca   %0,50 - %0,70 bandında hareket etmişti.  

• Bu noktada ; (i) Koronovirüs aşısı ile birlikte fiyatlamaların önemli oranda değişmesi ve riskli varlıklara yönelimin 

artması, (ii) ABD Başkan seçimlerinin geride kalması sonrasında yakın vadede mali canlandırma paketi gelmesi 

yolundaki beklentiler, (iii) son olarak da önümüzdeki aylarda ABD PCE enflasyonunun baz yılı etkisi dolayısıyla yukarı 

yönlü bir eğilim içerisinde olmasının beklenmesinin ABD tahvil faizleri üzerinde en etkili faktörler olacağını ve 10 yıllık 

tahvil faizlerini %1 seviyesine kadar taşıyabileceğini düşünüyoruz.  

• Sonuç olarak önümüzdeki dönemde altındaki geri çekilme hareketinin etkili olmaya devam edebileceği görüşündeyiz. 

Teknik görünüme bakacak olursak, Ons altın fiyatlarında, 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile birlikte 1765 seviyesi 

altına kadar süren sert düşüşün ardından dün yukarı yönlü bir tepki hareketi yaşandı. 1790 seviyesi altından yönünü yukarı 

çevirerek 1800 seviyesi üzerine ulaşan ons altın fiyatları, 1817 seviyesi üzerini test etti. Bu hareket, Ağustos ayı başından bu 

yana devam eden düşüş kanalının alt sınırına kadar gerileyen olan ons altının, kanal desteğinden bulduğu kuvvetle birlikte 

gerçekleştirdiği yukarı yönlü bir tepki olarak adlandırılabilir. Bu tepki hareketinde, ABD’de teşvik paketi beklentileri ile gerileyen 

ve Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi etkili oldu. Kısa vadeli görünümde, ons altının 1800 seviyesi 

üzerinde tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri ve piyasalarda yüksek seyretmeye 

devam eden risk iştahını göz önünde bulundurduğumuzda, ons altında 1800 seviyesi üzerine doğru yaşanan tepki alımlarının 

sınırlı kalabileceği görüşündeyiz.  Teknik göstergeler, ons altının bir süre 1800 seviyesi üzerinde hareket etmesinin ardından 

yeniden bu seviye altına dönüş gerçekleştirebileceğinin ve önümüzdeki dönemde düşüş eğiliminin 1750 seviyesi altına doğru 

genişleyebileceğinin sinyalini veriyor. Beklentimiz dahilinde 1750 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise 1650 – 1750 

seviyeleri arasında bir bant hareketinin etkili olabileceği görüşündeyiz. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

ABD’de seçimlerin ardından yeniden teşvik paketine odaklanılması ile birlikte piyasalarda risk iştahının önemli oranda arttığı 

görülürken, dolar endeksinin sert bir düşüş kaydettiği takip edildi. 92,15 seviyesine kadar gerilene dolar endeksi, Nisan 

2018’den bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar endeksinde oluşan sert satış baskıları paralelinde dün GOÜ para birimlerinde 

alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının en zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla 

birlikte dün 7,79 – 7,92 bandında hareket eden USDTRY paritesi, yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

380,81 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,33’e çıktı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,8290 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, Fibonacci %50 

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

yönünü yeniden aşağı çeviren USDTRY paritesinin bu bölgede bir tepe oluşumu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısı ile 8 – 

8,05 bandı, yukarı yönlü hareketlerde güçlü bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Kısa vadeli görünüme ise, göstergeler 

kurun bugün içerisinde 7,75 seviyesi üzerinde tutunabileceğinin ve gün içerisinde 7,75 – 7,95 bandında hareket edebileceğinin 

sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro 

Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. 

Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın & New York Fed Başkanı Williams’ın konuşmaları takip edilecek.   
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EUR/USD 

ABD’de seçimlerin ardından yeniden teşvik paketine odaklanılması ile birlikte piyasalarda risk iştahının önemli oranda arttığı 

görülürken, dolar endeksinin sert bir düşüş kaydettiği takip edildi. 92,15 seviyesine kadar gerilene dolar endeksi, Nisan 

2018’den bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte yükselişini hızlandıran EURUSD paritesi 

1,2085 seviyesini test ederek yaklaşık son 2,5 senenin zirvesine yükseldi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2070 seviyesinden işlem görüyor. Paritedeki yükseliş eğiliminin korunduğu görülüyor. 

Teknik görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin kısa vadede 1,20 – 1,2150 banında hareket etmesini bekliyoruz. Burada, 

paritedeki yükselişin devamlılığı açısından 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. EURUSD 

paritesindeki mevcut seviyeler, haftaya Perşembe günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısında sözlü bir 

müdahale gelebileceğine ilişkin beklentileri artırıyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı 

ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın & New York Fed 

Başkanı Williams’ın konuşmaları takip edilecek.   
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XAU/USD 

Ons altın fiyatlarında, 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile birlikte 1765 seviyesi altına kadar süren sert düşüşün 

ardından dün yukarı yönlü bir tepki hareketi yaşandı. 1790 seviyesi altından yönünü yukarı çevirerek 1800 seviyesi üzerine 

ulaşan ons altın fiyatları, 1817 seviyesi üzerini test etti. Bu hareket, Ağustos ayı başından bu yana devam eden düşüş kanalının 

alt sınırına kadar gerileyen olan ons altının, kanal desteğinden bulduğu kuvvetle birlikte gerçekleştirdiği yukarı yönlü bir tepki 

olarak adlandırılabilir. Altının kanal desteğinden gerçekleştirdiği yükseliş aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir. Bu tepki 

hareketinde, ABD’de teşvik paketi beklentileri ile gerileyen ve Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi 

etkili oldu.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1810 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli görünümde, ons altının 1800 seviyesi üzerinde 

tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri ve piyasalarda yüksek seyretmeye devam 

eden risk iştahını göz önünde bulundurduğumuzda, ons altında 1800 seviyesi üzerine doğru yaşanan tepki alımlarının sınırlı 

kalabileceği görüşündeyiz.  Teknik göstergeler, ons altının bir süre 1800 seviyesi üzerinde hareket etmesinin ardından yeniden 

bu seviye altına dönüş gerçekleştirebileceğinin ve önümüzdeki dönemde düşüş eğiliminin 1750 seviyesi altına doğru 

genişleyebileceğinin sinyalini veriyor. Ons altındaki temel ve teknik gelişmeleri ele alarak hazırladığımız detaylı analizimizi 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı 

ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın & New York Fed 

Başkanı Williams’ın konuşmaları 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 3.662 %1,1 %2,4 %10,6 %18,9 %13,4

DAX 13.382 %0,7 %0,7 %13,5 %11,3 %1,0

FTSE 6.385 %1,9 -%0,7 %12,9 %2,6 -%15,3

Nikkei 26.788 %0,0 %1,9 %15,0 %20,0 %13,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.325 %3,2 %0,3 %16,9 %22,6 %15,8

Çin 3.452 %0,1 %2,8 %7,1 %18,3 %13,3

Hindistan 44.655 -%0,2 %0,0 %12,0 %31,7 %8,0

Endonezya 5.725 %0,8 %1,6 %12,8 %19,0 -%8,4

Rusya 3.148 %1,3 %1,7 %15,0 %12,6 %3,3

Brezilya 111.400 %2,3 %1,5 %18,6 %22,4 -%3,7

Meksika 42.896 %2,7 %0,4 %16,0 %14,5 -%1,5

Güney Afrika 57.510 %0,7 -%0,4 %9,3 %9,5 %0,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %1,0 -%4,0 -%45,4 -%26,4 %50,7

EM VIX 25 -%1,0 %16,4 -%22,3 -%15,2 %44,9

MOVE 41 %3,0 -%5,1 -%34,0 -%20,8 -%29,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8343 %0,1 -%2,1 -%6,1 %15,0 %31,6

Brezilya 5,2183 -%2,6 -%2,9 -%9,2 -%2,8 %29,5

Güney Afrika 15,2498 -%1,4 %0,3 -%6,1 -%12,2 %8,9

Çin 6,5722 -%0,1 -%0,3 -%1,8 -%7,8 -%5,6

Hindistan 73,6675 a.d. -%0,5 a.d. -%2,5 %3,2

Endonezya 14130 %0,1 -%0,2 a.d. a.d. %1,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 0,0 a.d. a.d. a.d. 0,1

Brezilya %7,7 -0,2 -0,3 -0,2 a.d. -2,5

Hindistan %5,8 a.d. 0,0 a.d. 0,1 -0,7

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 0,20 0,17 -1,24 -1,23 -0,19

Brezilya %3,3 -0,02 0,01 -0,40 -1,68 -0,39

Güney Afrika %4,5 -0,03 -0,03 -0,58 -1,63 -0,33

Endonezya %2,0 0,12 0,08 a.d. a.d. -0,93

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47,42 -%0,4 -%0,9 %26,6 %23,7 -%28,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 44,55 -%1,7 -%0,8 %24,5 %25,7 -%27,0

Altın - USD / oz 1814,1 %2,2 %0,5 -%3,5 %4,4 %19,1

Gümüş - USD / t oz. 24,033 %6,7 %3,1 %1,6 %27,7 %34,1

Commodity Bureau Index 427,16 -%0,3 %0,0 %4,3 %16,1 %6,4

* 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 itibarıyla 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


