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AVHOL… ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.08.2021 tarihinde AVRUPA 

YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  payları ile ilgili olarak 5,03 TL-5,06TL fiyat aralığından 250.000 

(İkiyüzellibin) adet satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrupa Yatırım Holding A.Ş. 

sermayesindeki paylar 17.08.2021 tarihi itibariyle %49,79 oranına gerilemiştir. 

 

BTCIM… Şirketin 02.04.2021 tarihinde "Şirketin Payları Hakkında" yapmış olduğu özel durum açıklaması 

kapsamında; Şirket pay sahiplerinden; Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem 

Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil 

ve Yıldız Egeli Yavuz'a ait toplam %30,0247 'lik hisselerinin Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' ye devir işleminin 

bugün yapıldığı hususu yazılı olarak şirkete bildirilmiştir. 

 

GOZDE, MAKTK, IYP… 22.04.2021 ve 26.04.2021 tarihli açıklamalara ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu 

("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, payları devralınan Makina 

Takım Endüstrisi A.Ş.'nin yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi 

yükümlülüğünden muafiyet verilmesine yönelik başvuru kapsamında, SPK'nın 05.08.2021 tarih ve 39/1211 sayılı 

kararı ile Tebliğ'in 18/1-b maddesi hükmü çerçevesinde çağrı yükümlülüğünden muafiyet verilmiş olup, Şirketçe 

17.08.2021 tarihinde, Borsa'da özel emirle 3.03 fiyatı üzerinden 11.580.000 adet pay İstanbul Portföy Yıldız 

Serbest Özel Fon’dan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satılmış, İstanbul Portföy Yıldız Serbest 

Özel Fon’un pay oranı %55,78'den %49,99'a düşmüştür. 

 

GOZDE, MAKTK… 19.04.2021  tarihli açıklamaya ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 

sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği  hükümleri çerçevesinde, payları devralınan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin  

yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet verilmesine  

yönelik İstanbul Portföy Yönetim A.Ş.'nin başvurusu kapsamında, SPK'nın 05.08.2021 tarih ve 39/1211 sayılı 

kararı ile Tebliğ'in 18/1-b maddesi hükmü çerçevesinde çağrı yükümlülüğünden muafiyet verilmiş olup, söz konusu 

Karar tahtında  17.08.2021 tarihinde,  Borsa'da özel emirle 3,03 TL fiyatı üzerinden 11.580.000 adet pay, İstanbul 

Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'dan Şirketçe satın alınmıştır. Pay oranı  %8,81'den  %14,60'a çıkmıştır. 

 

GLYHO, ACC, FYA, IIS… "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının 

sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine 

ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir."  

Hükümleri uyarınca ve 16.08.2021 tarihinde gerçekleşen işlemlerden sonra, GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

nin bedelli sermaye arttırımı sonrası 650,000,000 TLye yükselen ödenmiş sermayesine göre, İstanbul Portföy 

Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının (ACC – İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi 

Fonu- FYA – İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ve IIS – İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon) Portföylerindeki 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO)'ye ait pay senetlerinin toplamı, 13.08.2021 tarihindeki 159,563 pay adedi 

ve toplam oy hakları 0,02% oranından, 16.08.2021 tarihi itibariyle 73,827,010.- adede ve toplam oy hakları  

11,36%'a çıkmıştır. 

 

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

17.08.2021 tarihinde 3,57 – 3,62 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 17.08.2021 

tarihinde 5.18 fiyatından toplam 15.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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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.  

 

 


