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AKM, AKMEN, MERKO… 03.06.2021 tarihinde Şirketçe yapılan duyuru ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

tarafından yapılan duyuru ile ilan edildiği üzere, 04-14 Haziran 2021 tarihlerinde, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK 

kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak,  Alistair Baran 

BLAKE'in pay edinim fiyatı olan 5,76 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir. 

   Alistair Baran BLAKE'in tahsisli sermaye artışından edindiği (MERKO) paylarını satın almak için 4 Haziran 2021 

ve 7 Haziran 2021 tarihlerinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir. 

 

AKSUE,  INTERNATIONAL B.V… 04/06/2021 tarihinde AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 

5,53-5,68 fiyat aralığından 107.987 TL tutarı toplam 603.416,05 TL'lik satış işlemi şirket tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte AKSU Enerji ve Ticaret AŞ’deki payımız %5'in altına düşmüştür. 

 

TKURU, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE… 04/06/2021 - 04/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 213,9 - 225,2 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 

12.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 04/06/2021 tarihi itibariyle %67,24 sınırına ulaşmıştır. 

 

VAKKO, ALBER ELHADEF… 04/06/2021 tarihinde Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 14,60 TL ve 15,20 TL fiyat aralığından 522.679,991 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki 

doğrudan paylar 04/06/2021 tarihi itibariyle %0 olmuştur. Bu doğrultuda , Yönetim Kurulu üyesi olduğum Vakko 

Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. şirketine ait 04/06/2021 tarihi itibariyle doğrudan sahip olduğum 

paylar bulunmamaktadır. 

 

YKSLN, BARIŞ GÖKTÜRK… 07.06.2021 tarihinde Yükselen Çelik A.Ş. payları ile ilgili olarak halka açık olmayan 

paylardan, Yüksel Göktürk’e ait 2.200.704 adet A grubu ve 6.549.296 adet B grubu pay tarafımca borsa dışında 

satın almıştır. Bu işlemle birlikte Yükselen Çelik AŞ’deki tarafıma ait ortaklık pay yüzdesi, 07.06.2021 tarihi 

itibarıyla %28,1 oranına ulaşmıştır. 

 

YKSLN, YÜKSEL GÖKTÜRK… 07.06.2021 tarihinde Yükselen Çelik A.Ş. payları ile ilgili olarak halka açık 

olmayan paylardan, tarafıma ait olan 2.200.704 adet A grubu ve 6.549.296 adet B grubu pay tarafımca Barış 

Göktürk’e borsa dışında satılmıştır. Bu işlemle birlikte Yükselen Çelik AŞ’deki tarafıma ait ortaklık pay yüzdesi, 

07.06.2021 tarihi itibarıyla %26,1 oranına ulaşmıştır. Göktürk Ailesi'nin ortaklıktaki toplam pay yüzdesinde bu işlem 

neticesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
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 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.  

 

 


