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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. 

 

ARDYZ, ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 21.06.2021 tarihinde Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 53.50 TL'den 1.100.000 adet, 54.00 TL’den 700.000 adet ve 54.50 TL’den 1.200.000 adet 
olmak üzere toplam 3.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ard 
Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. sermayesindeki paylar 21.06.2021 tarihi itibariyle %38,18 sınırına ulaşmıştır. İlgili 
satışa konu paylar Kurumsal yatırımcıya Özel Emir yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

 

ARSAN, ALİŞAN ARIKAN… 18/06/2021 - 18/06/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 4,43 - 4,48 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte arsan tekstil ticaret ve sanayi A.Ş. 
sermayesindeki paylar 18/06/2021 tarihi itibariyle %6,64 sınırına ulaşmıştır. 

 

DOHOL, AGAH UĞUR… 21/06/2021 tarihinde DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 
2.92 - 2.92 TL fiyat aralığından 871.620 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 
birlikte Doğan şirketler grubu holding A.Ş. sermayesindeki paylar 21/06/2021 tarihi itibariyle %0,0554 olmuştur. 

 

ECZYT, ECILC… Özel durum açıklamasına konu Şirket ECILC "İlgili Şirketler" bölümünde seçilerek bildirim tekrar 
gönderilmektedir. 21.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
(ECILC)  payları ile ilgili  olarak 5,76-5,79 TL fiyat aralığından 100.000 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 21.06.2021 tarihi itibarıyla %29,76 olmuştur. 

http://www.yapikredikoray.com/
http://www.yapikredikoray.com/
http://www.a1capital.com.tr/
http://www.a1capital.com.tr/
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ENKAI, MEHMET SİNAN TARA… 18/06/2021 - 18/06/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 8,7 - 8,7 TL fiyat aralığından 473.014 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 
18/06/2021 tarihi itibariyle %0,285 sınırına ulaşmıştır. 

 

GLYHO, MEHMET KUTMAN… 18/06/2021 - 18/06/2021 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 3,12 - 3,12 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
sermayesindeki paylar 18/06/2021 tarihi itibariyle %24,95 sınırına ulaşmıştır. 

 

HDFGS… Şirketin 21.06.2021 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, 
Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve 
günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle yakın ve ciddi 
bir kayıptan kaçınmak amacıyla 21.07.2016 tarihli SPK Basın Duyurusu ve Ek Açıklaması da dikkate alınarak, 
toplam azami 30.000.000.- Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami hisse senedi sayısı ödenmiş şirket 
sermayenin %5'ine denk gelen 14.250.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, Tebliğ hükümlerine uygun olarak 
yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Şirket tarafından BİST'de hisse geri alımı yapılabilmesinin 
onaylanmasına, 

-Bu madde kapsamında geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki Tebliğ 
kapsamında gerekli tüm bilgilerin Şirketin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine 
sunulmasına, 

-Şirket tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla başlanılacak geri alım sürecinin Özel Durum 
Açıklaması olarak duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine, oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

 

LKMNH… 21.06.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE 
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,50- 8,65-TL fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi ortaklıkça 
gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte lokman hekim engürüsağ 
sağlık, turizm, eğitim hizmetleri ve inşaat taahhüt A.Ş. sermayesindeki paylar 21.06.2021 tarihi itibariyle %1,052 
sınırına ulaşmıştır. 

 

OZBAL, NEVZAT TAŞKIN… 16/06/2021 - 16/06/2021 tarihinde ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE 
TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,30 - 8,30 TL fiyat aralığından 4.243.930 TL toplam nominal tutarlı alış 
işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özbal çelik boru 
sanayi ticaret ve taahhüt A.Ş. sermayesindeki paylar 16 /06/2021 tarihi itibariyle %9,8494 sınırına ulaşmıştır. 

 

TKURU, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE… 18/06/2021 - 18/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 130 - 139,2 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 
20.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte taze kuru gıda sanayi 
ve ticaret A.Ş. sermayesindeki paylar 18/06/2021 tarihi itibariyle %55,04 sınırına ulaşmıştır. 

 

YESIL, KAMİL ENGİN YEŞİL… 16.06.2021 tarihinde YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin Bedelli Sermaye 
artırımında kullanılmayan rüçhan (YESIL.R) payları ile ilgili olarak 30,50 TL fiyat aralığından 307.860 Adet/Nominal 
ve 9.389.730,00 TL işlem tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 
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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.  

 

 


