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A1CAP, ACP, YKGYO… Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A) 
grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğuna 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan pay 
devirleri ile sahip olduğundan yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamış ve Koray Gayrimenkul ve 
Yatırım A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü 
kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 
24.02.2021 tarihinde pay sahibi olan Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payların 
satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. 
maddesinin birinci fıkrası kapsamında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (B) grubu pay sahiplerine 
zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. 
 
Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu 
karşılandığı 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur. 
 
Pay alım teklifi fiyatı YKGYO'nun 1 TL nominal değerli (B) Grubu payları için pay başına 4,6587 TL olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında 
imzalanan 24.02.2021 tarihli "Pay Devir Sözleşmesi" uyarınca A ve B grubu paylara ilişkin satış bedeli 2,4750 TL 
olarak belirlenmiş olmakla birlikte, tahsil edilecek toplam 30.145.500 TL'nin 18.270.000 TL'sinin peşin, kalan 
11.875.500 TL'sinin ise senetle ödenmesi, senetle ödenen tutar 2020 yılı değerleme raporunda "İstanbul İli, Eyüp 
Sultan İlçesi, Göktürk Köyü, 200 ada,1 parselde kayıtlı arsa" (Göktürk arsası) için takdir edilen 39.000.000 TL'nin 
%30,45'i esas alınarak belirlendiğinden, anılan taşınmazın inşaat ruhsatı alındığında veya anılan taşınmaz üçüncü 
kişilere satıldığında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek uyarlama 
işlemleri nedeniyle, pay alım teklifine konu (B) Grubu paylar için ödenecek fiyatın artması ve II-26.1 sayılı Pay 
Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 
hesaplanacak pay başına devir bedelinin pay alım teklifi fiyatını geçmesi halinde, aradaki farkın pay alım teklifine 
cevap veren ortaklara ödeme yapılması gerekecektir. 
 
Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 21.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım 
teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır. 
Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.yapikredikoray.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 
Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır. 
 
AFYON, OĞUZHAN İÇİRMEZ… 29/06/2021 - 29/06/2021 tarihinde AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 3,75 - 3,80 TL fiyat aralığından 2.540 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı 
satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. sermayesindeki 
paylar 29/06/2021 tarihi itibariyle %0,001 sınırına ulaşmıştır. 
 
DOCO, ANDREAS BİERWİRTH… 29.06.2021 tarihinde DO&CO Aktiengesellschaft payları ile ilgili olarak 77,3 
EUR fiyattan 325 adet alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DO&CO aktiengesellschaft 
sermayesindeki paylarım 29.06.2021 tarihi itibariyle %0,014 olmuştur. 
 
ECZYT, ECILC… 30.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.  (ECILC)  payları ile ilgili  olarak 5,85-5,88 TL fiyat aralığından 663.094 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 
ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. sermayesindeki pay 30.06.2021 tarihi itibarıyla %29,91 olmuştur. 
 
ENKAI, MEHMET SİNAN TARA… 29/06/2021 - 29/06/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 9,10 - 9,20 TL fiyat aralığından 235.317 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 
paylar 29/06/2021 tarihi itibariyle %0,322 sınırına ulaşmıştır. 
 
EPLAS, NAFİZ ZORLU… 30/06/2021 - 30/06/2021 tarihinde EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ 
A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,00 - 25,84 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 244.151 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGEPLAST EGE PLASTİK 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 30/06/2021 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır. 
 
 

http://www.yapikredikoray.com/
http://www.yapikredikoray.com/
http://www.a1capital.com.tr/
http://www.a1capital.com.tr/
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IHLGM, IHGZT… Şirket tarafından, İhlas Gazetecilik A.Ş. (İHGZT) paylarından 26.138.265 adet alım işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesinde %3,27 pay bulunmaktadır. 
 
IHGZT, İHLAS PAZARLAMA A.Ş… 25/06/2021 - 25/06/2021 tarihinde İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 1 - 1 TL fiyat aralığından 39.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı 
satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. sermayesindeki paylar 
25/06/2021 tarihi itibariyle %4,88 sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF, TAMER AKBAL… 29/06/2021 - 29/06/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 3,85 - 3,95 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. sermayesindeki paylar 29/06/2021 tarihi itibariyle %1,04 sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF, ENDER ŞAHİN... 29/06/2021 - 29/06/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları 
ile ilgili olarak 3,85 - 3,95 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
sermayesindeki paylar 29/06/2021 tarihi itibariyle %2,28 sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF, BÜLENT KIRIMLI... 29/06/2021 - 29/06/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 3,85 - 3,95 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. sermayesindeki paylar 29/06/2021 tarihi itibariyle %2,28 sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF, MURAT TANRIÖVER... 29/06/2021 - 29/06/2021 tarihinde İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 3,85 - 3,95 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş. sermayesindeki paylar 29/06/2021 tarihi itibariyle %0,029 sınırına ulaşmıştır. 
 
KLGYO… Ana ortak Kiler Holding A.Ş. 30/06/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirket payları ile 
ilgili olarak 1,76TL fiyattan 1.000.000 adet alım gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Söz konusu işlemle birlikte Kiler 
Holding A.Ş.'nin Şirket sermayesindeki payı %53,22 olmuştur. 
 
LKMNH… 30.06.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE 
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,70- 8,71-TL fiyat aralığından 3.626 adet alış işlemi ortaklıkça 
gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM 
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylar 
30.06.2021 tarihi itibariyle %1,062 sınırına ulaşmıştır. 
 
METRO, METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGIA A.Ş… 29.062021 tarihleri arasında METRO TİCARİ VE 
MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş payları ile ilgili olarak 1,58 TL-1 ,63 TL fiyat aralığında 797.905,00 TL toplam 
nominal tutarlı alış işlemi ve 0,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 
birlikte METRO TİCARİ VE MALI YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş sermayesindeki paylar 29.062021 tarihi itibariyle% 
0.27 olmuştur. 
 
MTRKS, MUHAMMET BURAK AVCİ... 30/06/2021 - 30/06/2021 tarihinde MATRİKS BİLGİ DAĞITIM 
HİZMETLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,20 - 31,22 TL fiyat aralığından 10 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 
ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MATRİKS BİLGİ 
DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. sermayesindeki paylar 30/06/2021 tarihi itibariyle %0,0003008 sınırına ulaşmıştır. 
 
SISE… 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 29 Haziran 
2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944958 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944958
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944958
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ULUUN…  30.06.2021 tarihinde alınan 2021/024 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; 
-Şirketin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal 
performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince detayları belirtilen Pay Geri Alım 
Program ve işlemlerinin yapılmasına, 
-Geri alım programının unsurları; 
a.    Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını 
doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi. 
b.    Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl 
c.    Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet 
d.    Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında 
e.    Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi; 
3.    Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının 
sonlandırılmasına, 
4.    Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine, 
5.    Geri alım için azami 35.000.000,00 TL’nin ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden 
karşılanmasına, 
6.    Yürütülecek geri alım programının şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz 
etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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1 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 
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diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 

 


