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ARCLK… 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 11.08.2021 
tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 11.08.2021 tarihinde 32,62 TL - 32,88 TL fiyat aralığından (ortalama 
32,7551 TL) 1.606.859 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 7.558.677 adete ulaşmıştır. 
(Şirket sermayesine oranı %1,1186) 
 
HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 11 Ağustos 2021 tarihinde, 
351.892 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.58 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir. 
 
INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 
11.08.2021 tarihinde 3,47 – 3,58 TL fiyat aralığından 202.088 adet pay geri alımı yapılmıştır. 
 
KRVGD… 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 11 
Ağustos 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957462 
 
KRDMA, YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ… 11.08.2021 tarihinde Kardemir A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 7,50-7,60 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (A) satış işlemi 
ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki paylar 11.08.2021 tarihi itibariyle 
% 0,89 sınırına düşmüştür. Yolbulan Demir Sanayi ve Tic. A.S., Yolbulanlar Nakliyat ve Tic. A.S., Yolbulan Çelik 
San.ve Tic. A.S., Enkay Moda Konf.San.ve Tic. A.S., Ahmet Zeki Yolbulan, Burak Yolbulan, Murat Yolbulan, 
Mustafa Yolbulan, Ilyas Sadi Yolbulan, Kamuran Yolbulan, Özlem Yolbulan'in sahip olduğu %.4,51 oranındaki 
paylar da ortaklıkla birlikte hareket etmektedir. 
 
NTHOL… Geri Alınan Paylar itfa süresi için ikinci defa Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru hakkında… 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
21.07.2016 tarihli duyurusu ve söz konusu duyuruya ilişkin 25.07.2016 tarihli ek açıklaması çerçevesinde geri 
alımı gerçekleştirilen, sermayenin %10'unu aşan payların elden çıkarılması için itfa süresi 31.12.2021 olacak 
şekilde ek süre talebinde bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/103 sayılı 
toplantısında alınan karar ile ek süre talebi kabul edilmiştir. 
2020 yılı ve devamında tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yaratmış olduğu olumsuzluklar, şirketin geri alınan 
paylarının miktarının yüksek olması ve bulunulan piyasa şartları içinde kısa vadede elden çıkarmanın mümkün 
olmaması sebebiyle 31.12.2021 olan itfa süresinin yeniden değerlendirilmesi ve 31.12.2022 olacak şekilde ikinci 
defa ek süre verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. 
 
METRO… Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 
Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016, 26.07.2016 tarihlerinde almış ve kamuoyuna duyurmuş olduğu, Genel Kurul 
kararları çerçevesinde, Şirket paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 
11.08.2021 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO) payları ile ilgili olarak 1,55 TL fiyat 
aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro 
Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO)  sermayesindeki paylar 11.08.2021 tarihi itibariyle % 1,19 
olmuştur.   
 
VESTL, ZORLU HOLDİNG A.Ş… 10.08.2021 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili 
olarak Borsa İstanbul’da 28,12 TL fiyatından toplam 1.600.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklıkça 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki pay 10.08.2021 tarihi 
itibarıyla %65,45’e gerilemiştir. 
 
VESTL, ZORLU HOLDİNG A.Ş… 10.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen satış işlemi özel emir 
yöntemiyle yapılmıştır. 
 
YAYLA, HÜSEYİN YAYLA… 27/07/2021 - 27/07/2021 tarihinde YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,27 - 5,33 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 
100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YAYLA ENERJİ 
ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 27 /07/2021 tarihi itibariyle %41,27 sınırına 
ulaşmıştır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957462
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

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.  

 

 


