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ENDEKS % DEĞER

BIST-100 -0,83 1449,59

BIST-30 -1,01 1562,56

BANKA -0,28 1311,02

SANAYİ -1,22 2568,29

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,47 1779,43

GRAM -0,33 484,037

GÜMÜŞ -1,23 23,21

PLATİN -0,46 994,27

PALLADİUM 0,51 2078,43

BİTCOİN -0,73 44197,91

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,29 1,16763

EUR/TL -0,02 9,9129

DOLAR/TL 0,14 8,46

BREZİLYA REAL -0,01 5,3831

G.A.RAND 0,36 15,0322

RUS RUBLE 0,23 73,9512

OFF.S.YUAN 0,19 6,497

HİND.RUP 0,09 74,363

JAPON YEN 0,36 110,17

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0 18,97

TAHVİL 10Y -0,11 17,49
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Dün küresel piyasalarda dikkatler FED’in 27-28 Temmuz tarihli toplantı 
tutanakları üzerindeydi. Tutanaklarda FED üyelerinin enflasyonun seyrine 
yönelik yorumları ve varlık alım miktarına ilişkin görüşleri kritik 
önemdeydi. Bu noktada tutanaklarda geçen ifadeleri inceleyelim: 
  
Öncelikle ekonominin izlediği yolun korona virüse bağlı olduğu dile 
getirildi. Bu konu aslında oldukça kritik. Çünkü son dönemde artan vaka 
sayıları ekonomiye duyulan güveni azaltıyor. Dolayısıyla yılın üçüncü 
çeyreğine yönelik reel ekonomilerde performans düşüklüğü gözleniyor.  
 
Varlık alımının azaltılmasına yönelik çeşitli görüşlerin olduğunu gördük. 
Bu durumda üyeler ekonomik koşulların FED'in hedeflerini 
karşılamasından sonra uygun hızda varlık alımlarının azaltılması 
konusunda çeşitli görüşlerini dile getirdiler. Faiz oranlarında azaltıma 
gitmeden önce net varlık alımlarını sona erdirecek bir daralma hızının 
yararlı olacağı da belirtildi. Faiz artırımı öncesi varlık alımlarının hızının 
azaltılması ya da tamamen kaldırılması beklenilen bir gelişme. Dolayısıyla 
sürpriz olarak nitelendirilecek bir cümle değil. 
 
Enflasyona yönelik olarak da; geçici faktörlere dayanarak yükselişin 
yaşandığı yorumları yapıldı. Yalnız enflasyonun belirgin bir artış 
kaydettiğini ve geri çekilmeden önce yüksek seviyelerde kalacağı 
beklentileri paylaşıldı. Bu yorumlar FED Başkanı Powell’ın daha öncesinde 
yaptığı açıklamalar ile uyumlu.  
 
Enflasyonun bu yıl beklenilenden daha fazla arttığını kaydeden üyeler, bu 
artışa gerekçe olarak ürün ve işgücü piyasalarındaki arz kısıtlamalarına ve 
ekonominin yeniden açılmasıyla iç talepte olan artışa bağladılar. 
 
Bazı üyelerin aşılamada ilerlemenin yavaşladığını ve Delta varyantının 
ekonomide aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirttiler.  
 
Tutanaklarda sürpriz niteliğinde bir yoruma rastlanmadı. Dolar 
endeksinde yatay bir seyir gözlenirken ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 
hafif bir gerileme gözlendi. 

GÜNLÜK BÜLTEN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler Wall Street'teki kayıpları takip ederek sabah seansında düştü. 
Japonya'da Nikkei 225 ve Topix Endeksleri, Güney Kore'de ise Kospi geriledi. Çin ana karası ve Hong 
Kong'da da düşüş kaydedilirken, Avustralya Borsalarında kayıplara madencilik hisselerindeki 
düşüşler öncülük etti.Avustralya'da işsizlik Haziran'daki yüzde 4.9'luk seviyesinden yüzde 4.6'ya 
çekildi. 

 
 Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, yetkililer arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, varlık 

alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl 
düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu. 
Enflasyon endişelerinin de ele aldığı toplantının tutanaklarında, üyelerin enflasyonun bu yıl genel 
olarak beklentilerin üzerinde arttığına dikkati çektiği belirtilerek, enflasyondaki artışın mal ve 
işgücü piyasalarındaki arz kısıtları ile ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle tüketici talebindeki 
artışa bağladığı kaydedildi. 
 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen ortak yayında, "Yıl sonu 
büyüme beklentimiz yüzde 5,8'in dahi oldukça üzerinde. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz, işte 
210 milyar dolar duvarına yaklaştık." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok 
kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" dedi. 
 

 ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz tarihli 
toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı olmaya 
devam edeceği vurgulandı. 
 

 St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in para politikasını şimdi sıkılaştırmaktan kaçmak için 
gelecekteki enflasyonu gücünü yanlış okuması halinde, "çok yıkıcı" faiz artırımlarının ve hızlı 
politika değişikliklerinin gerekebileceği uyarısında bulundu. 

 
 ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve 

ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu. 
 

 Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Afganistan’daki belirsizlik  nedeniyle ülkenin IMF kaynaklarına 
erişimini kestiği bildirildi. 
 

 Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri Ağustos ayında  son 3,5 yılın en yüksek 
seviyesine çıktı. Hizmet sektörünün  ekonomiye güveni de pozitife döndü. 
 

 ABD’de Kovid-19 aşılarının üçüncü dozunun 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacağı 
açıklandı. 
 

 ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Başbakan Angela Merkel, Afganistan’da Alman 
ordusuna yardımcı olan yerel Afgan personelin Almanya’ya getirilmesini hedeflediğini söyledi. 
 

 AC Asia ex, Japan % -1,56 satıcılı 
 S&P 500 % -0,13 satıcılı 
 Euro Stoxx 50 % -0,65 satıcılı 
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BIST100 

1465 direncinin test edilmesi sonrası 

satışların hız kazandığını ve bu sayede 1445 

desteğine yaklaşıldığını takip ettik. Gün 

içerisinde geri çekilmenin devam etmesi 

adına ilk olarak 1445 desteğini yakından 

takip ediyor olacağız. Şayet bu destek 

seviyesi aşağı yönde geçilebilirse 1423 ve 

1400 destekleri hedef konumuna 

yerleşebilir. 

Yukarı yönde fiyatlamaların devam etmesi 

adına 1465 direnci kritik öneme sahip. Bu 

seviye aşılmadan güçlü bir yükselişten 

bahsetmek için erken olacak. Yalnız 

aşılabilmesi durumunda 1500 ve 1520 

dirençlerinin potaya girebileceğini not 

edelim.  

Dirençler: 1465 – 1500 – 1520 

Destekler: 1423 – 1400 - 1391 
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F_XU0300821 

1573 ara seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile 

satışların bir miktar hızlandığını gördük. Yalnız geri 

çekilmenin devam etmesi adına kısa vadeli yükselen 

trend desteği konumunda bulunan 1564 seviyesinin 

aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda 

satış baskısının derinleşebileceğini ve 1560 ve 1555 

desteklerinin ön plana çıkabileceğini söyleyelim.  

Yukarı yönde hareketlerin görülmesi adına 1573 

direncini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu seviye 

aşılabilirse 1580 ve 1588 dirençleri hedef konumuna 

yerleşebilir.  

Dirençler: 1573 – 1580 – 1587 

Destekler: 1564 – 1560 - 1555 

DOLAR/TL 

8.51 seviyesinin aşağısında fiyatlamalar devam 

ediyor. Bu seviye aşılmadığı sürece geri çekilmenin 

devam etme ihtimali canlı kalacaktır. Bu durumda 

ilk olarak 8.35 ve 8.28 desteklerini izlemeye devam 

edeceğiz. Özellikle 8.28 desteğinin kırılması ile 8.13 

seviyesine kadar gevşemenin sürebileceğini not 

edelim.  

Yükseliş hareketinin oluşması için 8.51 direncinin 

aşılması gerektiğini belirtelim. Bu seviyenin yukarı 

yönde geçilmesi ile alımların 8.58 ve 8.63 

dirençlerine doğru sürme ihtimali belirecektir.  

Dirençler: 8.5100 – 8.5800 – 8.6300 

Destekler: 8.3500 – 8.2800 – 8.1300 
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GBPUSD 

Paritede geri çekilmenin hız kazanmasın ile 

1.3730 desteğine ulaşıldığını görmekteyiz. 

Düşüşlerin devam etmesi adına bu seviyeyi 

yakından izliyoruz. Şayet 1.3730 desteği 

kırılabilirse fiyatlamaların 1.3700 ve 1.3650 

seviyesine kadar çekilme ihtimali belirecektir. 

1.3730 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanması 

durumunda ise 1.3770 ve 1.3800 dirençlerini 

izlemeye alacağız.  

Dirençler: 1.3770 – 1.3800 – 1.3830  

Destekler: 1.3730 – 1.3700 – 1.3650 

EURUSD 

1.1700 desteğine yaklaşan fiyatlamaları takip 

ediyoruz. Geri çekilmenin devamı adına bu 

seviyenin aşağı yönde geçilmesi gerektiğini not 

edelim. Böyle bir fiyatlamanın oluşması ile 

düşüşlerin 1.1600 ve 1.1490 desteklerine kadar 

sürme ihtimali yükselecek. Buna karşılık 1.1700 

desteği üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yukarı 

yönde tepki olarak sayabileceğimiz hareketler 

oluşabilir. Bu sayede 1.1800 – 1.1900 ve özellikle de 

1.1970 direnci takip edilecektir.  

Dirençler: 1.1800 – 1.1900 – 1.1970  

Destekler: 1.1700 – 1.1600 – 1.1490 
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ONS ALTIN 

Yukarı yönde fiyatlamaların hızlanması ile 1790 

direncine yaklaşıldığını görmekteyiz. Bu doğrultuda 

yükselişin devamı adına ilk olarak bu seviyeyi takip 

edeceğiz. Şayet 1790 direnci aşılabilirse 1810 ve çok 

daha önemli gördüğümüz 1830 seviyesi hedef 

konumuna yerleşecektir. Geri çekilmelerde 1770 ilk 

izleyeceğimiz destek seviyesi konumunda 

bulunuyor. Bu desteğin kırılması sonucu 1750 ve 

1723 seviyelerini izlemeye alacağımızı not edelim.  

Dirençler: 1790 – 1810 – 1830  

Destekler: 1770 – 1750 - 1723 

 

 

BRENT PETROL 

Yükselen trend desteği konumunda bulunan 

70.00 seviyesinin aşağısında fiyatlamaların 

oluşması ile 67.00 dolar desteğine ulaşıldığını 

takip ediyoruz. Şayet bu seviyenin aşağı yönde 

geçilebilmesi durumunda 64.50 ve 62.00 

destekleri hedef konumuna yerleşebilir. Yukarı 

yönde fiyatlamaların oluşması için 70.00 direnci 

aşılmalı. Böyle bir durumda 72.00 ve 75.50 

seviyelerinin yeniden potaya gireceğini not 

edelim.  

Dirençler: 70.00 – 72.00 – 75.50  

Destekler: 67.00 – 64.50 – 62.00 



 
19/08/2021 

 

 

ŞİRKET HABERLERİ 

 

BJKAS… Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 
anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. 
Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirket tarafından ödenecektir. 
 
BURCE… Şirkete ait BURSA ili NİLÜFER ilçesi,1491 ada H21C05A1A pafta 31 parsel numarası ile kayıtlı 
gayrimenkulün şirket ve Burçelik Vana San. ve Ticaret A.Ş.'nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (banka) merkez ve tüm 
şubelerine karşı asaleten ve kefaleten her türlü doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 
serbest dereceden yararlanma hakkıyla 2.dereceden ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, 
26,000,000.-TL tutarlı, kaldırıldığı Bankaca bildirilinceye kadar süresiz olarak ve Bankaca belirlenecek koşullarda 
ipotek verilmesine karar verilmiştir. 
 
CEOEM… Şirket Yönetim kurulu'nun 18.08.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2020 yılı faaliyetleri 
sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında 
Şirket bünyesinde bırakılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Mevcudun oy birliği 
ile karar verilmiştir. 
 
GENIL… Şirket Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri 
doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık 
arayışları sonucunda, 15.01.2021 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent başvurusu yapılan yenilikçi bir 
ürünün tüm dünya pazarları için GEN tarafından üretimi konusunda, ürün/patent başvurusu sahibi, İsviçre'de 
kurulu Galventa AG ile 18.08.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 
 
Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, GEN, anılan sözleşme ile aynı tarihte, Galventa AG'nin %4.8 (yüzde 
dört nokta sekiz) oranındaki 5.000 (beşbin) adet hissesini satın almıştır. Söz konusu ürün, bir GEN iştiraki olan ve 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme  A.Ş. 
(ELİXİR) ile Galventa AG tarafından birlikte geliştirilmiş; ürünün kapsamlı klinik çalışmaları Zürih Üniversitesi'nde 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Ar-Ge ve klinik çalışmaları tamamlanan ürünün ELİXİR laboratuvarlarından GEN üretim tesislerine teknoloji 
transferinin 2021 yılının Ekim ayında tamamlanması ve ürünün İsviçre, Almanya ve Avusturya'daki satışlarının 2021 
yılının son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır. 
 
GESAN… Girişim Elektrik Sanayi payları, 19/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem 
görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, 
BIST Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin 
hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 115.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate 
alınacaktır. 
 
GENIL… Şirket risk yönetim politikası uyarınca, geriye ve ileriye dönük muhtemel vergi risklerinin sıfırlanması ve 
gündemden çıkarılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu, 18.08.2021 tarihli toplantısında 9 Haziran 
2021 tarih Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un "Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan 
alacaklar"  başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. 
 
Bu doğrultuda, 7326 sayılı Kanun'un, 3'üncü maddesi hükümlerine uygun olarak; Şirketin 12.967.306,12 TL vergi 
aslı ve 19.507.753,84 TL vergi cezası olmak üzere toplam 32.475.059,96 TL tutarındaki "kesinleşmemiş ve 
dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borcu"nun tamamı yapılandırılarak ihtilafın sonlandırılması için ilgili vergi 
dairesine başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu yapılandırma nedeniyle Şirket oniki (12) ay taksitle 
bugünkü hesaplama ile toplam 5.405.719,71-TL tutarında ödeme gerçekleştirecektir. 
 
KAREL… Tusaş Motor Sanayi A.Ş.'nin ürettiği PD170 Dizel Motoru için donanımı Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından geliştirilen "Motor Kontrol Ünitesi'nin seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirket ile Tusaş 
Motor Sanayi A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

HUBVC… Şirket iştiraki Eyedius Teknoloji Anonim Şirketi ("Eyedius") 16.08.2021 tarihinde Ak Portföy Yönetimi 
Anonim Şirketi Avivasa Emeklilik Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gedik Portföy Yönetim Anonim Şirketi 
Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yeni yatırım almıştır. Şirket dahil mevcut pay sahiplerinin 
rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 58.336 TL'den 
72.919 TL'ye çıkmaktadır. 
Yatırım ve Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında Şirketin sahip olduğu payın seyrelmeme korumasının karşılığı olarak; 
Eyedius kurucu pay sahibi Gökhan Talat Tuna tarafından 1.748 TL nominal değerli pay Şirkete bedelsiz olarak 
devredilmekte, böylelikle 58.336 TL olan önceki sermayedeki 7.002 TL nominal tutardaki %12 pay oranı 72.919 TL 
olan yeni sermayede 8.750 TL'ye çıkarak %12 pay oranı korunmuştur. 
Eyedius'un18.08.2021 tarihinde bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda işbu sermaye artışı onaylanmış olup, 
genel kurul kararlarının tescili ile süreç tamamlanacaktır.  
 
KAREL… Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hava platformları için geliştirdiği KARTACA sisteminde 
kullanılmak üzere geleceğin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen "Atım ve Magazin Taban Birimi (AMTB)'nin yıllara sari seri 
üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirket ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında IDEF 2021 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır. 
 
KOZAL… Şirket daha önce 15.12.2020 ve 06.04.2021 tarihlerinde KAP'ta; İzmir İli Dikili ilçesi'nde Şirket tarafından 
yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesinde 2019/1120 E. ve 2019/574 E dosyaları ile dava açıldığını, Şirketin davalı 
Bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olduğunu, tebliğ edilen gerekçeli karara göre davaya konu edilen ÇED olumlu 
kararı iptal edildiğini ve temyiz yoluna başvuracağını  açıklamıştı. 
   
Gelinen noktada, Danıştay kararına göre 2019/574 E. dosyası için, söz konusu projeyle ilgili ikinci bir ÇED Olumlu 
kararının verilmesi nedeni ile, aynı projeyle ilgili iki farklı ÇED Olumlu kararının birlikte uygulanma olanağının 
bulunmadığı, davalı Bakanlıkça dava konusu ÇED Olumlu kararının zımni olarak geri alındığının kabulü gerektiği, 
bakılmakta olan davanın konusunun kalmadığı sonucuna varıldığından İzmir 6. İdare Mahkemesi 2019/574 E. sayılı 
kararın bozulmasına ve karar verilmesine yer olmadığına kesin olarak; 2019/1120 E. dosyası açısından ise, İzmir 6. 
İdare Mahkemesi'nin kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmadığı, davalı 
Bakanlık ve davalı Bakanlık yanında müdahil şirketin temyiz istemlerinin reddine kesin olarak karar verilmiştir. 
   
Mevcut durumda, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesine ait mahkeme kararlarına konu 
üretim faaliyetlerinin tamamı yeni ÇED Olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara 
uygun şekilde devam etmektedir. 
 
NIBAS… Kırşehir – Mucur ilçesinde biyogaz enerji üretim santrali, enerji nakil hattı yapım işi için çeşitli ebatlarda direk 
ve travers teslimine yönelik işveren Mayen Enerji Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.'den 17.08.2021 tarihinde sipariş 
alınmıştır. İşin KDV dahil tutarı  660.800 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 65 iş günüdür. 
 
PETKM… Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2020-
31.12.2020 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında, Ana Ortaklığa ait 1.087.675.000 TL Net 
Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 907.676.501,36 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. 
Bu doğrultuda; 
•Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 
45.383.825,07 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 
•Finansal piyasaların mevcut durumu ve nakit akış projeksiyonlar dikkate alınarak, 
 - Şirket VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 
862.292.676,29 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 
 - SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirket konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem 
Net Karından genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına 
aktarılmasına, 
•Bu kararın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

SRVGY… Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin 2.250.000 TL olan ödenmiş sermayesini temsil 

eden ve tamamı Şirket ilişkili taraflarına ait olan paylarının tamamı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 16.08.2021 tarihli değerleme raporunda takdir edilen 719.401.549,00 TL 

bedelle satın alınmıştır. Satın alma bedelinin yaklaşık %45'i ödenmiş olup, kalan kısım 5 yıla yayılan taksitler halinde 

ve taksit tutarları TÜFE'ye göre güncellenmek suretiyle ödenecektir. 

 

Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin portföyünde İstanbul Başakşehir'de yer alan Çelik Yenal İş 

Merkezi'nin tamamı, İstanbul Başakşehir'de yer alan İş Modern İş Merkezi'ndeki 45 adet bağımsız bölüm, İstanbul 

Eyüpsultan'da yer alan Flatofis İş Merkezi'ndeki 36 adet bağımsız bölüm, İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Sinpaş 

Plaza'nın tamamı ve İstanbul Beşiktaş'ta yer alan 1.349,25 m2 büyüklüğündeki arsa yer almaktadır. 

 

TACTR… Bankalara ve kamu kurumlarına borçlar hakkındaki gelişmeler; 29.06.2021 tarihli KAP açıklamasına 

istinaden Vakıfbank A.Ş.'ye olan kredi borcu banka ile yapılan görüşmeler kapsamında gerekli ödemeler ve 

teminatlandırmalar yapılarak yeniden yapılandırılmıştı. Vakıfbank'a olan borç tümüyle ödenmiş ve kredi ilişkisi 

sorunsuz bir şekilde sonlandırılmıştır. 

 

TCELL… Şirket Yönetim Kurulu yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, bu amaçla yazılımcı yetiştirmek, Şirkete, 

iştiraklerine ve ülke içindeki ve dışındaki diğer taraflara bu kapsamda hizmet vermek ve/veya mevzuat çerçevesinde 

izin verilen diğer alanlarda faaliyet göstermek üzere bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu süreç; yatırımcıların 

yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel 

Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. 

 

TCELL… 6 Temmuz 2021 tarihindeki açıklama çerçevesinde, Şirketin %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri 

ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. ("Boyut Grup Enerji") hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemleri bugün 

tamamlanmıştır. 

 

TSPOR… Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 

Her bir sezon için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan 

sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. 

 

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Temmuz sonu toplam brüt prim üretimi 6.076.842.436 TL 

olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15,4 oranında artışla gerçekleşmiştir. 

 

YUNSA… 18 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şirketin personel sayısı, kamuoyuna açıklanan son bilanço tarihindeki 

personel sayısına göre "%10 ve katları" referansını geçip 865 kişiye düşmüştür. 
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 PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AVHOL… ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM 
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 4,97 TL-5,03 TL fiyat aralığından 250.000 (İkiyüzellibin) adet 
satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki 
paylar 18.08.2021 tarihi itibariyle %48,96 oranına gerilemiştir. 
 
BTCIM, FATMA MELTEM GÜNEL… Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı Anadolu 
Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin %6,6255’ini temsil eden 11.925.921,0450 TL nominal 
değerli payların tamamı 20.936.712 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye 
Borsa dışında 17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 
(BTCIM) sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, MUTLU CAN GÜNEL… İcra kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin % 0,1553’ünü temsil eden 279.503,0640 TL nominal değerli 
paylar, 478.741 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa dışında 
17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 
sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, VOLKAN BÜKEY… İcra kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin % 0,6219’unu temsil eden 1.119.409,7750 TL nominal değerli 
paylar, 1.917.357 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' ye borsa dışında 
17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 
sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, MEHMET MUSTAFA BÜKEY… Yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı 
Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin %5,8476’sını temsil eden 10.525.672,8040 
TL nominal değerli paylar, 18.538.326 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye 
borsa dışında 17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 
sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, ATEŞ NECDET BÜKEY… Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum 
sermayenin %0,6220’sini temsil eden 1.119.588,3510 TL nominal değerli paylar, 1.917.663 ABD Doları satış bedeli 
karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa dışında 17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası 
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, KEMAL GREBENE… Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin %0,0039’unu temsil eden 6.987,5990 TL nominal değerli 
paylar, 11.970 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa dışında 
17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 
sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, SÜLÜN İLKİN… Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin %8,1947’ini temsil eden 14.750.524,1650 TL nominal değerli 
paylar, 25.766.176 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa dışında 
17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 
sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
BTCIM, YILDIZ EGELİ YAVUZ… İcra kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin % 0,0625’ini temsil eden 112.489,9460 TL nominal değerli 
paylar, 316.630 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa dışında 
17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 
sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 
 
 



 
19/08/2021 

 

 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTCIM, BELGİN EGELİ… Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin 

%7,6410’unu temsil eden 13.753.763,7020 TL nominal değerli paylar, 24.204.770 ABD Doları satış bedeli 

karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa dışında 17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası 

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır 

 

BTCIM, BEGÜM EGELİ BURSALIGİL… Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı 

Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin %0,0625’ini temsil eden 112.489,9500 TL 

nominal değerli paylar, 316.630 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye borsa 

dışında 17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM) 

sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 

 

BTCIM, MEHMET BÜLENT EGELİ… Yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmakta olduğum Batıçim Batı 

Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)’de sahip olduğum sermayenin %0,1878’ini temsil eden 338.101,3180 TL 

nominal değerli payların tamamı 595.025 ABD Doları satış bedeli karşılığında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret 

A.Ş.'ye borsa dışında 17.08.2021 tarihinde devredilmiştir. Devir sonrası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 

(BTCIM) sermayesinde sahip olduğum pay miktarı bulunmamaktadır. 

 

HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 18 Ağustos 2021 tarihinde, 

500.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.60 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir. 

 

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

18.08.2021 tarihinde 3,50 – 3,59 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

PRKME… Şirketin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 

kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na 

yetki verilmesi hususunun Şirketin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel 

Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım 

Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate 

alındığında, 2021 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 

TL nominal değerli pay için 6,2062 TL olarak belirlenmiştir. 

Genel Kurulca onaylanmış Pay Geri Alım Programı kapsamında başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 

13.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında bilgiler tabloda yer almaktadır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959175 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

 

AKFGY… Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %161,13726 oranında olmak üzere 555.353.668 TL artışla 900.000.000 

TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 03.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması 

süreci 17.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 

payların toplam nominal değeri 97.086,292 TL olup, kalan paylar, 20 – 23 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle 

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 

TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa 

sunulacaktır. 

 

DENGE… Yönetim Kurulunun bugün (18.08.2021) yapılan toplantısında; Şirketin sermayesinin 300.000.000 TL 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL'dan %500 bedelli olarak arttırılması ile 250.000.000 TL arttırılarak 

300.000.000 TL'ya çıkarılmasına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarih 32/1003 Sayı ile 

onaylanmıştır. Ana sözleşmenin 6.maddesi ile ilgili tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna 

başvurulması, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmasından sonra tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin 

yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

MERIT… Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 

25.500.000 TL (%1000 oranında) nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, 

Sermaye artış işlemlerin tamamlanması sonrasında, 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 7.maddelerinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla 12.07.2021 

tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

Tarafımıza 18.08.2021 (bugün) tarihi itibarıyla tebliğ edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2021 tarihli yazısı 

ile Esas Sözleşmenin 6 ve 7.maddelerinin tadil edilmesine uygunluk onayı verilmiştir. İstanbul Ticaret Sicili 

Müdürlüğü'ne tescil ettirilecektir. 

 

SONME… Şirket ödenmiş sermayesinin , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ,56.065.000,00.-TL den 

74.000.000,00.-TL ye artırılmasına ilişkin olarak bedelsiz payların ihraç izni için SPK'ya başvurulmuştur. 

 

SNPAM… Şirket ödenmiş sermayesinin , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ,79.931.250,00.-TL den 

130.000.000,00.-TL ye artırılmasına ilişkin olarak bedelsiz payların ihraç izni için SPK'ya başvurulmuştur. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

MANAS…Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında MANAS.E paylarında 19/08/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 

02/09/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 

 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

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

maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) payında 

19/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili 

İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin 

Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/09/2021'dir. 
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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 4 + ANA PAZAR

IDGYO 09.08.2021 23.08.2021 4 + ANA PAZAR

EDATA 09.08.2021 23.08.2021 4 + ANA PAZAR

EDIP 27.07.2021 26.08.2021 7 + + ANA PAZAR

FADE 13.08.2021 27.08.2021 8 + ANA PAZAR

KARYE 13.08.2021 27.08.2021 8 + ANA PAZAR

KUYAS 13.08.2021 27.08.2021 8 + ANA PAZAR

DOGUB 30.07.2021 27.08.2021 8 + + ANA PAZAR

EDATA 30.07.2021 27.08.2021 8 + + ANA PAZAR

IDEAS 17.08.2021 31.08.2021 12 + ANA PAZAR

DARDL 18.08.2021 01.09.2021 13 + YILDIZ PAZAR

MANAS 19.08.2021 02.09.2021 14 + ANA PAZAR

IDGYO 04.08.2021 03.09.2021 15 + + ANA PAZAR

DAGI 11.08.2021 10.09.2021 22 + + ANA PAZAR

KTSKR 11.08.2021 10.09.2021 22 + + ANA PAZAR

PENTA 19.08.2021 17.09.2021 29 + + + YILDIZ PAZAR

KUTPO 01.07.2021 30.09.2021 42 + + YILDIZ PAZAR

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR



 
19/08/2021 

 

 

 

İLK 5 TAKAS DAĞILIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19/08/2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİOP TAKAS DAĞILIM 

 

 

AĞUSTOS VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞUSTOS VADE DOLAR  KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19/08/2021 

 

 

 

TEMETTÜ TABLOSU 

 



 
19/08/2021 

 

 

 

GENEL KURUL TABLOSU 

  

 

A1 CAPITAL ŞUBE ADRESLERİ 



 
19/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
19/08/2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


