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BTCIM, FATMA GÜLGÜN ÜNAL… 31.03.2021 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 1.200 TL fiyattan 1.468,889 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış 

işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 

sermayesindeki paylar 31.03.2021 tarihi itibariyle % 9,97553' ten % 9,97635'e çıkmıştır. 

 

BUCIM, MEHMET CELAL GÖKÇEN… 31.03.2021 tarihinde BURSA ÇİMENTO payları ile ilgili olarak 3,95 - 

3,99 TL fiyat aralığından 250000 TL toplam nominal tutarlı alış ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BURSA ÇİMENTO sermayesindeki paylar 31.03.2021 tarihi 

itibariyle %6,24 sınırına ulaşmıştır. 

 

IHLAS, AHMET MÜCAHİD ÖREN… 31.03.2021 tarihinde İhlas Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak; 10.290,68 

TL’lik pay Ayşe Dilvin Ören’den, 7.173,58 TL’lik pay İrfan Arvas’ dan olmak üzere toplam 17.464,26 TL nominal 

tutarlı imtiyazlı pay alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İhlas Holding A.Ş. sermayesinde 

paylar 31.03.2021 tarihi itibariyle % 12,50’dir. 

 

INFO, IYF, TAMER AKBAL… 31/03/2021 - 31/03/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 8 - 8 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.000.000 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 

A.Ş. sermayesindeki paylar 31/03/2021 tarihi itibariyle %1,01 sınırına ulaşmıştır. 

 

INFO, IYF, ENDER ŞAHİN… 31/03/2021 - 31/03/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 8 - 8 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.000.000 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 

A.Ş. sermayesindeki paylar 31/03/2021 tarihi itibariyle %2,25 sınırına ulaşmıştır. 

 

INFO, IYF, BÜLENT KIRIMLI… 31/03/2021 - 31/03/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 8 - 8 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.000.000 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 

A.Ş. sermayesindeki paylar 31/03/2021 tarihi itibariyle %2,25 sınırına ulaşmıştır. 

 

VESTL, ZORLU HOLDİNG A.Ş… Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında halka açıklık oranını ve 

likiditeyi artırmak, kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek ve bu suretle şirketin yurt içi ve yurt dışında önde 

gelen endekslere dahil olmasını sağlamak amacıyla, 31.03.2021 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret 

AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle 36,5 TL fiyatından toplam 1.000.000 TL nominal 

tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ 

sermayesindeki payı 31.03.2021 tarihi itibarıyla %66,21’e gerilemiştir. 

 

YAT, YFMEN, TSGYO… 01/04/2021 Tarihinde Şirket Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 6.06-

6.23 fiyat aralığından 225,579 adet satış işlemi kurum tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte 

TSGYO hisse senedi sermayesindeki paylar oranı 01/04/2021 tarihi itibariyle %0.12' dir. 
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M SATIM HABELER 

ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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 dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 

 


