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ENDEKS % DEĞER

BIST-100 0,34 1437,46

BIST-30 0,54 1546,59

BANKA 0,76 1273,45

SANAYİ -0,78 2585,74

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,32 1734,58

GRAM 0,27 478,855

GÜMÜŞ 0,3 23,41

PLATİN 0,65 1007,47

PALLADİUM -0,01 2259,65

BİTCOİN 0,01 45622,78

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0 1,17195

EUR/TL 0,03 10,097

DOLAR/TL -0,15 8,5857

BREZİLYA REAL 0 5,1904

G.A.RAND 0,1 14,8167

RUS RUBLE -0,02 73,9785

OFF.S.YUAN -0,03 6,485

HİND.RUP -0,04 74,425

JAPON YEN 0,06 110,64

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y -0,52 18,97

TAHVİL 10Y -0,79 17,67
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ABD senatosu, Başkan Biden’ın 1 trilyon dolarlık alt yapı harcama 
paketini onayladı. Oylamada demokratların fire vermediğini ve 
cumhuriyetçilerden de tasarıya 19 senatörün destek verdiğini gördük. 
İki partinin üzerinde uzun tartışmalarda bulunduğunu tasarının 
onaylanması Biden’ın net bir zaferi olarak yorumlanıyor. Peki, 1 trilyon 
dolarlık tasarıda neler var?  
 
Öncelikle 550 milyar dolarlık kısmı yeni alt yapı harcamaları için 
belirlenmiş durumda. Kongre Bütçe Ofisinden yapılan açıklamaya göre 
bütçe açığının 10 yılda 256 milyar dolar artacağı tahmin ediliyor. Tabii 
bu konu yeni vergi artışlarını gündeme getirebilir. 
 
Tasarının senatoda onaylanmasının ardından temsilciler meclisine 
geleceğini söyleyelim. Bu kanattan da onay alması bekleniliyor. 
Dolayısıyla ABD ekonomisinin orta – uzun vadede daha kuvvetli bir 
büyümeye geçmesi beklenebilir. Tasarının onaylanması ile ABD 
endekslerinin pozitif bölgeye geçtiğini gördük. Yalnız ABD 10 yıllık 
tahvilin getirisi de yeniden %1.30 üzerine yükseliş kaydetmiş durumda.  
 
Yüksek büyüme oranı ve yüksek enflasyon beklentilerini güçlendirecek 
gelişmelerde dikkatlerin keskin olarak FED’e çevrildiğini biliyoruz. 
Dolayısıyla kısa vadede ABD endekslerinde olumlu bir görüntü oluşsa 
da altyapı harcama paketi enflasyon endişelerini yükseltebilir. 
Dolayısıyla FED’in beklenilenden daha erken hamlede bulunacağı 
yorumları sıkça dile getirilmeye başlanacaktır. 
 
Bugün ABD’de açıklanacak olan Temmuz enflasyon verileri piyasalar 
adına kritik konumda. TÜFE’de piyasa beklentisi yıllık bazda %5.4’den 
%5.3 gerileyeceği yönünde. Çekirdek bazda da yeni gerileme 
bekleniyor. Yalnız datanın beklentilerin üzerinde gelme olasılığı göz ardı 
edilmemeli. Son gelen güçlü istihdam verisinin yanında bugün 
açıklanacak TÜFE verileri de kuvvetli gerçekleşirse piyasalarda stres 
yükselebilir.  
 
  
 

GÜNLÜK BÜLTEN 

https://a1capital.com.tr/lp/
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de, Kanal D ve CNN 
TÜRK ortak yayınına konuk olacak-Milliyet 
 

 ABD Senatosunda altyapı paketinin kabulü için yeterli oya ulaşıldı. ABD Senatosu altyapı paketini 
30'a karşı 69 oyla kabul etti. Paket Temsilciler Meclisi'ne onay için gönderilecek 
 

 Borsa İstanbul'da Temmuz ayında yabancı yatırımcılar nette 3,03 milyon dolarlık satış 
gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk 7 ayına dair elde edinilen rakamlara göre yabancı yatırımcılar 1 milyar 
881 milyon dolarlık satış yaptı. Temmuz'da yabancıların nette en çok alım yaptığı hisse 25,9 milyon 
dolarla Koç Holding oldu. 
 

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden düzenlenen stadyumlara giriş şartını açıkladı. Aşı 
takvimini tamamlayanlar stadyumlara girebilecek. Misafir takım seyircisi müsabakalara 
alınmayacak. 
 

 BIST: Dolar/Ons Platin ve Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerinin VİOP'ta 17 Eylül 
tarihinde, yüzde 10 fiyat değişim limiti ile akşam seansında işlem görmeye başlamasına, 1 Ekim 
tarihi itibarıyla piyasa yapıcılık programına dahil edilmesine karar verildi. 
 

 Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın varlık alımlarını azaltma  kararı için birkaç tarım dışı 
istihdam raporunun daha açıklanmasını  beklemek gerektiğini söyledi. 
 

 Goldman Sachs, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin  raporunda dolarda devam 
eden yükseliş için neden görmediğini ifade ederken, Fed'in 2023 yılı 3. çeyreğine kadar faiz 
artırmasının beklenmediğini tekrarladı. 
 

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD yönetiminin, Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın 
güvenliğini sağlamak konusundaki girişiminden son derece memnun olduğunu belirten Sözcü Price, 
bu konuda Türkiye ve ABD arasındaki temasların sürdüğünü kaydetti. 
 

 Haziran ayında 750 milyon dolarlık rekor tahvil ihracına imza atan Türk Eximbank şimdi de 1 milyar 
dolara varan yurtdışı tahvil satışı planladığını açıkladı. 
 

 ABD'de 46 Cumhuriyetçi Senatör borçlanma tavanında Demokratlara  yardım etmeme taahhüdü 
verdi. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, kendi 
tarafından hazırlanan taahhüt metnine 46 senatörün  imza attığını söyledi. 
 

 AC Asia ex, Japan % -0,37 satıcılı 
 S&P 500 % -0,09 satıcılı 
 Euro Stoxx 50 % 0,02 alıcılı 
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BIST100 

1445 – 1423 bandında fiyatlamalar 

devam ediyor. Yukarı yönde hareketin 

sürmesi adına 1445 direncinin aşılması 

gerektiğini belirtelim. Böyle bir 

durumda kısa vadede çok daha önemli 

gördüğümüz 1465 seviyesi ön plana 

çıkacaktır. 1465 seviyesi üzerinde 1500 

– 1520 dirençlerinin bulunduğunu da 

notlarımıza ekleyelim. 

Aşağı yönde fiyatlamalarda 1423 

desteğini yakından izleyeceğiz. Bu 

seviyenin kırılması durumunda aşağı 

yönde hareketin ivme kazanabileceğini 

ve 1400 – 1395 bölgesi hedef konumuna 

yerleşebileceğini not edelim.  

Dirençler: 1445 – 1465 – 1500 

Destekler: 1423 – 1400 - 1395 
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F_XU0300821 

8 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1560 desteği 

üzerinde kalıcılık sağlama çabalarını takip ediyoruz. 

Bu seviyenin üzerinde fiyatlamaların devam etmesi 

yukarı yönde hareketlerin oluşma ihtimalini canlı 

tutmakta. Bu sayede 1567 ilk izlediğimiz seviye olarak 

ön plana çıkıyor. Şayet bu seviyenin aşılması ile 1575 

ve 1580 dirençlerinin potaya girebileceğini 

düşünüyoruz. 

Geri çekilmelerde 1560 desteği kırılabilirse 1554 ve 

1547 desteklerini takibe alacağız. 

Dirençler: 1567 – 1575 – 1580 

Destekler: 1560 – 1554 - 1547 

 

 DOLAR/TL 

8.63 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanamaması 

sonrası satışların bir miktar güçlendiğini 

görmekteyiz. Yalnız gerilemenin devamı adına 8.55 

desteğinin çok daha önemli olduğunun altını çizelim. 

Bu seviyenin aşağı yönde geçilebilmesi durumunda 

8.48 ve 8.40 destekleri yeniden potaya girecektir. 

Yükseliş hareketlerinin görülmesi durumunda 8.63 

direncini izlemeyi sürdüreceğiz. Bu seviye üzerinde 

8.67 ara seviyesi ile birlikte 8.73 ve 8.80 dirençlerini 

takibe alacağız. 

Dirençler: 8.6700 – 8.7300 – 8.8000 

Destekler: 8.5500 – 8.4800 – 8.4000 
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GBPUSD 

1.3900 desteğinin aşağısında kalıcılığın 

sağlanması ile geri çekilmenin bir miktar ivme 

kazandığını görüyoruz. Bu noktada düşüşlerin 

devam etmesi için 1.3830 seviyesinin aşağı 

yönde geçilmesini beklemek gerekiyor. Bu 

sayede 1.3800 ve 1.3770 destekleri ön plana 

çıkacaktır. Yukarı yönde fiyatlamaların 

görülmesi açısından 1.3900 üzerinde kalıcılık 

aranmalı. Böylelikle 1.3950 ve 1.4000 seviyeleri 

kısa vadede izlenmeye alınacaktır.  

Dirençler: 1.3900 – 1.3950 – 1.4000  

Destekler: 1.3830 – 1.3800 – 1.3770 

 

EURUSD 

Paritede geri çekilmenin sürmesi ile birlikte 1.1750 

seviyesinin aşağısının test edildiğini takip ediyoruz. 

Dolayısıyla 1.1700 seviyesi önem kazanmış 

durumda. Bu desteğin aşağı yönde geçilmesi ile 

düşüşler hız kazanabilir. Bu durumda 1.1600 ve 

1.1500 seviyeleri potaya girebilir. Yukarı yönde 

fiyatlamalarda 1.1750 seviyesi üzerinde 

fiyatlamalar görebilirsek 1.1830 ve 1.1900 – 1.1950 

dirençlerini izlemeye alacağız.  

Dirençler: 1.1750 – 1.1830 – 1.1900  

Destekler: 1.1700 – 1.1600 – 1.1500 
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ONS ALTIN 

Sert geri çekilmenin oluşması ile 1675 desteğine 

yaklaşılmasının ardından alımların geldiğini 

görüyoruz. Bu sayede 1723 üzerinde 

fiyatlamaların oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu 

noktada yükselişin devamı ile 1750 ve 1770 

dirençlerini izlemeye alacağız. Geri 

çekilmelerde 1723 desteğini izlemeyi 

sürdürüyoruz. Bu seviyenin aşağısında 1700 ve 

1675 desteklerini takip ediyor olacağız.  

Dirençler: 1750 – 1770 – 1790  

Destekler: 1723 – 1700 - 1675 

 

 

 

BRENT PETROL 

Yükselen trend desteği olan 69.50 seviyesinin 

altında kalıcılığın sağlanamadığını ve yukarı yönde 

fiyatlamaların oluştuğunu görmekteyiz. Bu 

doğrultuda yükselişin devamı adına ilk olarak 72.00 

direncini takip ediyor olacağız. Şayet bu seviye 

aşılabilirse 74.70 – 75.50 bölgesi kısa vadede potaya 

girecektir. 

Geri çekilmenin oluşması için 69.50 seviyesi 

aşağısında kalıcılık sağlanmalı. Böyle bir durumda 

yükselen trend kırılmış olacak. Dolayısıyla satışların 

hızlanması ile 67.00 ve 64.50 destekleri hedef 

konumuna yerleşecektir. 

Dirençler: 72.00 – 74.70 – 75.50 

Destekler: 69.50 – 67.00 – 64.50 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

CIMSA… 22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Cement Sales North Gmbh'ın 
%100 payının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.455.730 USD 
bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler 
üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP'ta ayrıca 
açıklanacağı duyurulmuştu. 
Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 
5.640.830 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir.  
 
22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun %100 
payının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 23.074.945 USD 
bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer alan değerler 
üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının KAP'ta ayrıca 
açıklanacağı duyurulmuştu.  
Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 
23.624.774 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir.  
 
22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Americas Cement Manufacturing and 
Sales Corporation'un %100 payının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi olmak 
kaydıyla 5.205.543 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal 
tablolarda yer alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan 
kar/zarar tutarının KAP'ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu. 
Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 
4.583.140 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir. 
 
22.06.2021 tarihli KAP açıklamasında; Şirket bağlı ortaklıklarından Cimsa Adriatico S.R.L''nin şirketin sahip olduğu 
%70 payının tamamının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 
4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verildiği; söz konusu satış bedelinin kapanış tarihli finansal tablolarda yer 
alan değerler üzerinden düzeltmeye tabi tutulacağı ve ve nihai satış bedeli ile satış sonucu oluşan kar/zarar tutarının 
KAP'ta ayrıca açıklanacağı duyurulmuştu. 
Bu çerçevede, kapanış tarihli finansal tablolardaki değerlere göre yapılan düzeltmeler sonucunda nihai satış bedeli 
4.588.922 USD olarak hesaplanmış olup, nihai tutar ve oranlara tabloda yer verilmiştir.  
 
ETILR… Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde; 
-Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının firma adına tescilinin yapılması 
için yönetim kurulu üyesi Seyhan Eripek'e vekalet verilmesine, 
-Qubba Consept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. 
N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restaurantın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL 
bedel ile firma adına devrine ve işletmeciliği için gerekli organizasyonun yapılmasına, 
-Aynı adreste firmanın yönetim merkezinin oluşturularak, Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve 
personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesinin açılmasına, 
-Yine aynı adreste firmanın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisinin kurulmasına, 
oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
GSRAY… 14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København 
ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 
 
KZBGY… Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka 
arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon 
Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 12/08/2021 tarihinden 
itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL/pay baz fiyat, "KZBGY. E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye 
başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

EREGL… Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi -
yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd.- ile Şirket arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. 
Şirket bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International 
Trading Ltd. Şirketi, Şirketten temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış; ancak daha sonra, bunlar tarafından 
kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması 
gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International 
Trading Ltd. Şirketi ABD'nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 4.800.000,00 USD 
tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya ilişkin KAP açıklaması Şirketçe 17.08.2010 tarihinde yapılmıştır. 
Söz konusu davanın, mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından; bu kez Tata Steel International (North 
America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi'nde yeniden dava açılmıştır. Bu duruma ilişkin KAP 
açıklaması Şirketimiz'ce 24.08.2011 tarihinde; ilgili davanın mahkemesince yine yetki yönünden reddedilmiş olduğu 
ise; 16.07.2012 tarihinde KAP açıklamaları ile kamuoyuna bildirilmiştir. 
Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı 
iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL 
(4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31.10.2012 tarihinde Şirkete yapılan tebligat ile 
öğrenilmiştir. 
Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı 
Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın 28 Kasım 2017 tarihinde 
yapılan duruşmasında, Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şirket aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş 
olup; Şirket tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. 
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi'nin kararı ile Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı 
ortadan kaldırılmış olup dosya, kararın gerekçeli olarak yazıldıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne yeniden 
gönderilmek üzere Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 
 
KONTR… "28.07.2021 tarihli duyuruda Şirket,ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde 
düzenlenen, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES 
ikaz  sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifi sunarak 1. sırada yer almıştır. 
İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme 
imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir" şeklinde ilan edilmişti. 
İhaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı bu gün itibariyle şirkete ulaşmış olup 
bu süreçle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır, bilgisi yer almaktaydı." 
Söz konusu, 2020/384361 İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz 
sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine ait sözleşme vergiler hariç 564.500 Euro bedelle 10/08/2021 tarihinde 
imzalanmıştır. 
 
PAGYO… Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar 
dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. 
ÖNEMLİ : KAR PAYI DAĞITMI TAKSİT SAYISI VE TUTARLARI TEMSİLEN GİRİLMİŞ OLUP TARİH TAKSİT SAYISI 
VE TARİHİ DEĞİŞİKLİK ARZEDECEKTİR. İlgili hususlar Yönetim Kurulu kararları sonrası belirginleştikçe 
güncellenecektir. Birinci taksit 0,09 TL olmak üzere 7.830.000 TL dağıtılacaktır. İkinci taksit 0,06 TL olmak üzere 
5.220.000 TL dağıtılacaktır. 
 
QUAGR… Şirketin halka arz izahnamesinde belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın 
optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna 
ilişkin olarak, 2020 yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik 
belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın 
Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi 
tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. İhtiyaç duyulan stok sahalarının hazırlanması amacıyla 
11.656.000 TL karşılığında üretim tesislerimize yakın konumda olan toplam 64.236,56 m² büyüklüğünde iki bitişik arsa 
alımı 10.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

SAMAT… Şirket Yönetim Kurulu 14.04.2021 tarihli toplantısında alınan karar şu şekildedir: Şirketin 1 Ocak 2020 - 31 

Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TRFS' ye uygun olarak hazırlanan ve BDD Bağımsız Denetim ve 

Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 4.895.942,-TL dönem karı 

oluştuğundan, Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım 

politikaları çerçevesinde oluşan kar geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 

Şirketin 2020 yılı olağan genel kurulunda görüşülmesine karar verilmiştir. 

 

TSPOR… Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya 

göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü 

olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. 

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek 

yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. 

 

UNLU… Şirketin 10.08.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri 

tarafından, 13.07.2021 tarihli 2021/34 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir 

kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl 

kârları hesabına) aktarılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

YKB, YKBNK… Banka Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı ile; 

- Banka Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi'nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak 

yönetilmesine, 

- "Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulmasına ve bu göreve, Bilişim Teknolojileri ve 

Operasyon Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Cahit Erdoğan'ın atanmasına, 

- "Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulması ve bu göreve Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim 

Başkanı Muharrem Kaan Şakul'un atanmasına, 

- Banka Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi'nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine, 

- Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulması ve bu göreve İştirakler Uygulama 

Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Uğur Gökhan Özdinç'in atanmasına, 

- Bankacılık Operasyonları Yönetim Başkanlığı'nın kurulmasına, 

- Tahsilat ve Tasfiye Yönetiminden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Mehmet Erkan Akbulut'un "Krediler 

Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına, 

- Genel Müdür Yardımcılığı görevine yapılan atamalar için BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz 

cevap alınmadığı takdirde ilgili görevlere atamaların yapılmasına karar verilmiştir. 
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 PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK… 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.08.2021 

tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 10.08.2021 tarihinde 32,34 TL - 33,06 TL fiyat aralığından (ortalama 

32,6637 TL) 2.500.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 5.951.818 adete ulaşmıştır. 

(Şirket sermayesine oranı %0,8808) 

 

EDATA, BURAK SÖZBİR… 09/08/2021 - 10/08/2021 tarihinde E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 17,16 - 18,15 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 

tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte E-DATA teknoloji pazarlama A.Ş. sermayesindeki 

paylar 10/08/2021 tarihi itibariyle %7,32 sınırına ulaşmıştır. 

 

FADE, HACI ALİ DEMİR… 10/08/2021 - 10/08/2021 tarihinde FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 9,89 - 9,89 TL fiyat aralığından 103,500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 

tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Fade gıda yatırım sanayi ticaret A.Ş. 

sermayesindeki paylar 10/08/2021 tarihi itibariyle %8,53 sınırına ulaşmıştır. 

 

INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 

10.08.2021 tarihinde 3,58 – 3,68 TL fiyat aralığından 110.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

MANAS, Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş – İsmail Mert Fırat… İnşaat sektöründe faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışında 

(Velux, Natura, Relax, Prestij, Fırat Life markalarıyla) inşaat projeleri yürüten Şirket, Payları Borsa'da işlem gören 

Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.'nin hakim ortaklarıyla Pay Satış Sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme 

gereği işlemler gerçekleşmiş ve Şirkette %15,15 oranında pay sahibi olmuştur. 

 

ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 10.08.2021 

tarihinde 5.03-5.05 fiyat aralığından toplam 105.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

ALMAD… Yönetim Kurulunun 10.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin madencilik sektöründeki 

faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin 

güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede: 

-Şirketin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 

275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, 

-Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada 

işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, 

-Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem 

görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine, 

-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 

payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına, 

-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün 

resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

BASCM… Şirketin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin dış kaynak borçlarının 

finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 131.559.120 TL olan sermayesinin esas 

sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına ve artırımı 

temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, sermaye artırımında 

mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden 

(0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı kapsamında Şirket Esas 

Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil metni uyarınca tadili edilmesine ve 

bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 

Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, esas Sözleşme değişikliğine yönelik gerekli onayların alınmasını 

müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği 06.08.2021 

tarihinde kamuya açıklanmıştır. 

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 

uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 10.08.2021 tarihinde Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 

BNTAS… Şirketin Bedelsiz sermaye artışına istinaden; 80.625.000 TL'den 120.937.500 TL'ne çıkartılan sermayesi 

Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 10.08.2021 Tarih ve 2021-GD-859 sayı no ile tescil edilmiş olup 10.08.2021 tarih 

ve 10384 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa 791 de yayımlanmıştır. 

 

DARDL… Şirketin 14.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunduğu izahnamesi, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı haftalık bülteninde onaylandığı duyurulmuştur. 

 

GSDDE… Şirketin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay 

için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır. 

 

IDGYO… Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgli olarak Şirket esas sözleşmesinin 

"Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin değişikliğinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı 

başvuru 05.08.2021 tarihinde onaylanmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

TGSAS… Şirketin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden olmak üzere 15.000.000 TL artışla 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 

15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye 

Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 10.08.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-9604 sayılı Sermaye Piyasası 

Kurulu yazısı ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımı onaylanmamıştır. 

 

ZOREN… Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 06.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9457 sayılı yazısı 

ile, Şirketin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 

2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin 

izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir. 

- Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %25 'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 11.08.2021 ile 25.08.2021 

tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot 

(100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir. 

-Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketin 

www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 

www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin 

altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Satılamayan payları, Şirketin en büyük ortağı Zorlu Holding A.Ş satın almayı taahhüt etmiştir. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

DAGI…Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. 

maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) payında 11/08/2021 

tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve 

"Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici 

tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/09/2021'dir. 

 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

KTSKR…Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. 

maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) payında 11/08/2021 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, 

Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbiri 

uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 10/09/2021'dir. 

 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 

BIZIM…Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi 

çerçevesinde, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) payının piyasasında Yönerge'nin 6. 

maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız 

Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 11/08/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 

"Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" 

önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 10/11/2021'dir. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIST 

Kodu

Başlangıç 

Tarihi
Bitiş Tarihi

Kalan 

Gün 

Sayısı

Kredili 

Alım ve 

Açığa 

Satış

Brüt 

Takas

Tek 

Fiyat 

Tek Fiyat 

İşlem 

Yöntemi 

Bitiş Tarihi

İnternet 

Emir 

Yasağı

İnternet 

Emir 

Yasağı 

Başlangıç 

Tarihi

İnternet Emir 

Yasağı 

Bitiş Tarihi

Emir İptal 

İyileştirme 

Yasağı

Piyasa 

Emriyle 

Emir İlt. 

Yasağı

Hisse Pazar

METUR 09.08.2021 23.08.2021 12 + ANA PAZAR

IDGYO 09.08.2021 23.08.2021 12 + ANA PAZAR

EDATA 09.08.2021 23.08.2021 12 + ANA PAZAR

EDIP 27.07.2021 26.08.2021 15 + + ANA PAZAR

DOGUB 30.07.2021 27.08.2021 16 + + ANA PAZAR

EDATA 30.07.2021 27.08.2021 16 + + ANA PAZAR

IDGYO 04.08.2021 03.09.2021 23 + + ANA PAZAR

DAGI 11.08.2021 10.09.2021 30 + + ANA PAZAR

KTSKR 11.08.2021 10.09.2021 30 + + ANA PAZAR

KUTPO 01.07.2021 30.09.2021 50 + + YILDIZ PAZAR

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR



 
11/08/2021 

 

 

 

İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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VİOP TAKAS DAĞILIM 

 

 

AĞUSTOS VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞUSTOS VADE DOLAR  KONTRAT 
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TEMETTÜ TABLOSU 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


