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ALKIM, KORA HOLDİNG A.Ş… 05.05.2021 tarihinde ALKIM payları ile ilgili olarak ortalama 17.4427 TL fiyattan 
200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 27.327.322 
sermayesindeki paylar 05.05.2021 tarihi itibariyle % 18,22 sınırına gelmiştir. 
 
DOHOL, GWIND… Şirket, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinde 04.05.2021 tarihinde, 
4,87 - 4,96 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,93 TL) 1.200.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu 
işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki pay 04.05.2021 tarihi itibariyle %71,16 olmuştur.  
 
EUKYO, EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ… 04/05/2021 - 04/05/2021 tarihinde EURO KAPİTAL YATIRIM 
ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,21 - 4,27 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 
18.101 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EURO KAPİTAL 
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 04/05/2021 tarihi itibariyle %9,84 sınırına ulaşmıştır.. 
 
METUR, HALUK BAHADIR… 05.05.2021 tarihinde Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.(METUR) 
payları ile ilgili olarak 28 TL fiyat tan 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. 
Bu işlemle birlikte Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.(METUR) sermayesindeki paylar 05.05.2021 tarihi 
itibariyle %18.93 olmuştur. 
 
OMD, OSMEN, OSMAN UTKU BOZDOĞAN… 05/05/2021 tarihinde şirket çalışanlarına pay edindirilmesi 
programı kapsamında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler payları ile ilgili olarak toptan alış-satış işlemleri 
aracılığıyla 5,94 TL fiyattan 12.500 TL nominal tutarlı alış 5.70 TL fiyattan 11.500 TL toplam nominal tutarlı alış 
işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. 
 
SEK, SKBNK, ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI… 04/05/2021 - 04/05/2021 tarihinde 
ŞEKERBANK T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,1203 - 1,1203 TL fiyat aralığından 9.340.000 TL toplam nominal 
tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
ŞEKERBANK T.A.Ş. sermayesindeki paylar 04/05/2021 tarihi itibariyle %31,01 sınırına ulaşmıştır. 
 
STK, TRMNK, TACTR… Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (Şirket, TACTR) Tahsin 
ALTUN'un sahip olduğu 3.609.000,00 TL nominal değerli şirket payları Otto Capital Danışmanlık A.Ş. devrine 
ilişkin olarak 09/02/2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta duyurulduğu şekliyle Tahsin Altun - 
Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasındaki 08.02.2021 tarihli hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem 
görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hisse 
devri ise 24.02.2021 tarihinde tamamlanarak KAP'ta duyurulmuştur. Bu sözleşme uyarınca Otto Capital 
Danışmanlık A.Ş. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu 
kapsamda 1 TL nominal değerli paylar için 11,9120 TL tutar ile 28.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri arasında pay 
alım teklifi yapılacaktır.. 
Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine 
ilişkin süre 28.04.2021 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak, 11.05.2021 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona 
erecektir. 
 
YKSLN… Şirket, sahibi olduğu (2019 yılının son çeyreğinde halka arzını müteakip Fiyat İstikrar Fonu kapsamında 
geri alımını yapmış olduğu) 1.245.878 adet 'YKSLN' payının 1.245.878 adedini 05.05.2021 tarihinde Borsa 
İstanbul bünyesinde 6,6624 TL ortalama birim fiyatla satmıştır. Halka arzı müteakip yatırımcının korunması ve 
fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan bu payların satışının yapılmasının 
planlandığı 14.11.2020 tarihli "Halka Arzdan Sonra Birinci Yıl Değerlendirmesi Bilgi Bülteni" kapsamında ve ayrıca 
07.08.2020 tarihinde açıklanan "Finansal Sonuç Bülteni (2020/2.Çeyrek)" kapsamında önceden duyurulmuştur. 
İlgili payların Şirketin ana faaliyet konusu ile herhangi bir ilişkisinin bulunmaması nedeniyle ve Şirketin 
kaynaklarının yine Şirket faaliyetlerinde kullanılması amacıyla 2019 yılının sonunda 2.305.632 TL tutarla alınan 
bu payların satışından elde edilen toplam hasılat, 8.300.547 TL olup; bahsi geçen tutar Şirketin ana faaliyet 
konusunda ve Şirketin büyümesinde kullanılacaktır. Bu satıştan elde edilen nominal Kar 5.994.915 TL olup; bu 
kar tutarının, Şirketin 2021 yıl sonu net karını ve ardından 2022 yılında (2021 Olağan Genel Kuruluna istinaden) 
dağıtılması planlanan Nakit Temettü tutarını arttırması söz konusu olacaktır. Bu açıklamada bahsi geçen 'Fiyat 
İstikrarı Fonu' paylarının satışının tamamlanmasıyla birlikte Şirket aktifinde satışa konu olabilecek başkaca 
herhangi bir pay bulunmamaktadır. 
 
 



 

 
 

 
6.05.2021 

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ 
 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Mustafa Keskintürk 
Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

 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.  

 

 


