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ENDEKS % DEĞER

BIST-100 1,02 1459,33

BIST-30 1,21 1576,36

BANKA 1,6 1320,63

SANAYİ 0,35 2553,72

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,23 1801,31

GRAM -0,2 488,195

GÜMÜŞ -0,21 23,57

PLATİN -0,6 1016,14

PALLADİUM 0,18 2047,32

BİTCOİN -0,54 49247,88

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,05 1,17398

EUR/TL -0,02 9,9041

DOLAR/TL 0,11 8,4287

BREZİLYA REAL -0,01 5,3804

G.A.RAND 0,06 15,133

RUS RUBLE -0,1 74,0885

OFF.S.YUAN 0,05 6,48

HİND.RUP -0,03 74,123

JAPON YEN 0,05 109,75

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0 18,97

TAHVİL 10Y -0,45 17,51
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Piyasalar yeni haftaya pozitif fiyatlamalar ile başladı. Hatırlanacak olursa 
geçtiğimiz hafta Dallas FED Başkanı Robert Kaplan yapmış olduğu 
konuşmada Delta varyantının ekonomiye etkilerinin belirsiz olduğu ve 
negatif etkisinin kuvvetlenmesi durumunda görüşlerini gözden 
geçireceğini dile getirmiş, bu sayede piyasalara alımlar gelmişti. Kaplan’ın 
açıklamaları önemliydi çünkü varlık alım miktarını kısa sürede azaltılmasını 
destekleyen en önemli isimlerin başında geliyordu. 
 
Yalnız en önemli gelişme şüphesiz Jackson Hole toplantısı olacak. Cuma 
günü FED Başkanı Powell sempozyumda konuşma gerçekleştirecek. Bu 
konuşmada varlık alım miktarını azaltma noktasında takvim verecek mi 
yoksa Robest Kaplan gibi piyasa dostu bir konuşmamı gerçekleştirecek 
bilinmiyor. Yalnız konuşma sonrası ileriki dönemde uygulanacak 
politikalara yönelik güçlü sinyaller alabileceğimizi düşünüyoruz. 
 
Dün genel itibari ile Ağustos PMI verilerinin ağırlığında geçti. Gerek Euro 
Bölgesi gerekse ABD tarafında PMI verilerinin beklentileri 
karşılayamadığını gördük. Özellikle ABD’de ISM markit imalat PMI verisi 
61.2 seviyesine gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 
Verilerdeki zayıflamayı Delta varyantına bağlayabiliyoruz. Zaten datanın 
açıklanmasının ardından IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson da 
Delta varyantının hızla yayılmasının tüketiciye yönelik hizmetlerde talebin 
zayıflamasına neden olduğu için sektörlerdeki genişlemenin ağustosta 
keskin bir şekilde yavaşladığını söyledi. 
 
Yeni günde veri akışı yoğun olmayacak. Öne çıkan datalar ise Almanya 
ikinci çeyrek büyüme ve ABD’de Temmuz ayına yönelik yeni konut satışları 
verileri olacak.  

GÜNLÜK BÜLTEN 

23 Ağustos  BIST100 ve Katılım 50 Endeksi  Haftalık Teknik Öneriler 

https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/23-AGUSTOS-TEKNIK-ONERILER-

.pdf 

 

https://a1capital.com.tr/lp/
https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/9_AGUSTOS_BIST100_KATILIM50.pdf
https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/23-AGUSTOS-TEKNIK-ONERILER-.pdf
https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/08/23-AGUSTOS-TEKNIK-ONERILER-.pdf
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu 

Nasdaq Bileşik Endeksinin Pfizer-BioNTech aşısına tam onay verilmesinin ardından 
rekor seviyeleri yükselmesinin takip ederek Salı günkü işlemlerde artış kaydetti. 
 

 ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer-
BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini duyurdu. 
 

 Çin ana karasında da Shenzen ve Şanghay endeksleri arttı.Japonya'da Nikkei 225 
endeksi Softbank Group'un yüzde 2'den fazla yükselmesi ile yüzde 1.15 
arttı.Avustralya'da da endeks pozitif seyretti. 
 
 

 ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-Biontech Kovid-19 
aşısının kullanımına tam onay verdiğini anımsatarak, özel şirketleri çalışanlarına aşı 
zorunluluğu getirmeye davet etti. 
 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolarlık özel 
çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin 
yürürlüğe girdiğini duyurdu. 
 
Söz konusu tahsisin dünya için önemine değinen Georgieva, bunun benzeri 
görülmemiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadele için "eşsiz bir fırsat" 
olduğunu kaydetti. Georgieva, "SDR tahsisi, küresel ekonomik sisteme ilave likidite 
sağlayacak, ülkelerin Döviz rezervlerini artıracak ve daha pahalı iç veya dış borçlara 
olan bağımlılıklarını azaltacak." değerlendirmesinde bulundu. 
 

 UBS Wealth Management, ABD'de şirketlerin gösterdikleri güçlü çeyrek dönem 
performansı ve devam eden gevşek para politikasının etkisi ile S&P 500 için 2021 yıl 
sonu tahminini yükseltti. 
 

 ABD'nin sermaye piyasaları gözetim, denetim kurumu SEC, yatırımcıların risklere 
ilişkin farkındalıklarını artırmak üzere New York'ta halka açılacak Çin şirketleri için 
yeni bildirim zorunlulukları yayınlamaya başladı. 
 

 ABD'de Temsilciler Meclisi, Biden'ın ekonomik ajandasının yasalaştırılması yönünde 
ilerlemeye ilişkin oylamayı erteledi. 
 

 Goldman Sachs, zayıf dolar ile gelişen piyasa talebinde toparlanmanın altında ılımlı 
yukarı yönlü hareketi desteklemesinin beklendiği belirtildi. 
 

 AC Asia ex, Japan % 1,44 alıcılı 
 S&P 500 % 0,16 alıcılı 
 Euro Stoxx 50 % 0,22 alıcılı 
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BIST100 

Küresel piyasalarda oluşan pozitif havaya 

ayak uyduran BIST100 endeksi 1445 

direncini aşması sonrası yeniden 1463 

seviyesine yaklaştı. Dolaysıyla yükselişin 

devamı adına bu direncin aşıldığını görmek 

gerekiyor. Böyle bir fiyatlamada alımların 

hız kazanması durumunda 1500 ve 1520 

seviyesine doğru yukarı hareketin 

sürebileceğini belirtelim. 

Satış baskısının oluşması durumunda ise ilk 

olarak 1445 desteğini takip edeceğiz. Bu 

seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile geri 

çekilmelerin sırasıyla 1423 ve 1400 

seviyelerine doğru sürme ihtimali yeniden 

belirecektir. 

Dirençler: 1463 – 1500 – 1520 

Destekler: 1445 – 1423 - 1400 
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F_XU0300821 ( Ağustos Vade ) 

Saatlik grafikleri incelediğimizde 8 periyotluk üssel 

ortalamanın geçtiği 1580 üzerinde fiyatlamaların 

oluştuğunu görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalıcılık 

sağlandığı sürece yukarı yönde hareketler devam 

edebilir. Bu durumda ilk olarak 1584 ve ardından çok 

daha önemli gördüğümüz 1588 seviyesini takip 

edeceğiz. Özellikle 1588 seviyesinin aşılması ile 1595 

direncinin hedef konumuna yerleşeceğini not edelim. 

Geri çekilmelerde 1580 desteği kırılabilirse 1574 ve 

1570 desteklerini izlemeye alacağız.  

Dirençler: 1584 – 1588 – 1595 

Destekler: 1580 – 1574 - 1570 

DOLAR/TL 

8.48 desteğinin aşağısında oluşan fiyatlamalar ile 

geri çekilmenin devam etme olasılığı canlı 

durmakta. Bu durumda ilk olarak 8.35 ve ardından 

çok daha önemli gördüğümüz 8.28 desteklerini takip 

etmekteyiz. Özellikle 8.28 desteğinin kırılması 

durumunda 8.15 seviyesine kadar geri çekilmenin 

oluşabileceğini not edelim. 

Yukarı yönde fiyatlamalarda ise 8.48 ve 8.52 

dirençlerini izliyor olacağız. 8.52 üzerinde 8.63 

seviyesi potaya girecektir. 

Dirençler: 8.4800 – 8.5200 – 8.6300 

Destekler: 8.3500 – 8.2800 – 8.1500 
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GBPUSD 

Yukarı yönde hareketlerin hız kazanması ile 

1.3730 direncine ulaşıldığını görmekteyiz. 

Yükseliş hareketinin devam etmesi adına bu 

seviyenin üzerinde fiyatlamaları takip etmemiz 

gerekiyor. Bu durumda 1.3800 ve 1.3830 

dirençleri kısa vadede izlenmeye alınabilir. 

1.3730 direncinin aşılamaması durumunda ise 

1.3650 – 1.3600 ve 1.3570 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Dirençler: 1.3730 – 1.3800 – 1.3830 

Destekler: 1.3650 – 1.3600 – 1.3570 

EURUSD 

1.1700 desteği üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. 

Geri çekilmenin devam etmesi adına bu seviyenin 

önemli olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla 

1.1700 desteğinin aşağı yönde geçilmesini 

sağlayacak fiyatlamalarda satış baskısının ivme 

kazanabileceğini ve 1.1600 ile 1.1500 desteklerinin 

ön plana çıkabileceğini belirtelim. Buna karşılık 

1.1700 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi 

durumunda ise 1.1800 ve 1.1900 – 1.1950 bölgesi 

hedef konumunda kalacaktır.  

Dirençler: 1.1850 – 1.1900 – 1.1950  

Destekler: 1.1700 – 1.1600 – 1.1500 
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ONS ALTIN 

ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybı sonrası 

ons altında alımların güçlendiğini görmekteyiz. Bu 

sayede 1800 üzeri fiyatlamaları takip ediyoruz. Bu 

urumda 1815 ve özellikle de 1830 dirençleri 

izlenmelidir. 1830 seviyesinin aşılabilmesi 

durumunda alımların hız kazanabileceğini ve 1855 

seviyesinin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. 

Geri çekilmelerde 1790 desteği ile birlikte 1770 ve 

1750 seviyeleri izlenebilir. 

Dirençler: 1815 – 1830 – 1855 

Destekler: 1790 – 1770 - 1750 

 

 

BRENT PETROL 

Orta vadeli yükselen trend desteği olarak takip 

ettiğimiz 70.00 dolar seviyesinin aşağı yönde 

geçilmesi ile satış baskısının sertleştiği görülüyor. 

Bu sayede fiyatların 64.50 desteğinin test edildiğini 

gördük. Geri çekilmenin devam etmesi ile bu seviye 

aşağı yönde geçilebilirse 61.00 ve 60.00 dolar 

seviyeleri potaya girecektir. Yukarı yönde 

fiyatlamaların adına 67.00 ve 70.00 seviyeleri 

izlenebilir. Özellikle 70.00 dolar üzeri 

fiyatlamalarda 72.00 direnci kısa vadede ön plana 

çıkacaktır.  

Dirençler: 67.00 – 70.00 – 72.00  

Destekler: 64.50 – 61.00 – 60.00 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

BALAT… Şirketin 15.09.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı 2.Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım 
hususu, toplantı gündeminin 8. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir. 
 
BIOEN… Şirket Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında 
görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021 ve 12 Ağustos 2021  tarihinde yapılan açıklamalar ile, 
Şirketin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), 
Şirket çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını bildirmiştik. 
Yapılan görüşmeler çerçevesinde; Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse 
Devir Sözleşmesi ("SPA") imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer 
alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağı, toplam hisse devir bedelinin 20.000.000 ABD Doları 
olduğu ve 20.000.000 ABD Doları tutar karşılığında SPA uyarınca kapanıştan 1 gün önceki döviz kuruna 
göre belirlenecek tutar üzerinden SPA'de belirlenen mekanizma çerçevesinde beher hisse fiyatı ve devire konu 
olacak azınlık hisse adedinin belirleneceği Şirkete bildirilmiştir. Kapanış işlemlerinin tamamlanmasını 
müteakiben işlemlerin nihai sonucu Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır. 
Bu açıklamalara ek olarak, Şirket ile EBRD arasında, Şirketin EBRD politika, prensip ve gerekliliklerine uyumunun 
sağlanması ve Şirketin iklim ve kurumsal yönetim ve tedarik süreçleri başta olmak üzere belirli 
konulardaki standartlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla bir Çerçeve Sözleşme de 21 Ağustos 2021 tarihinde 
imzalanmıştır. 
 
BRKSN… Şirket ile  Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. arasında 4 Ocak 2021 tarihinde  1 yıl (12 ay ) 
süreli   imzalanan  anlaşma  kapsamında, çalışmalar devam etmektedir. Sürece ilişkin bir  gelişme olması halinde, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma bilgilendirmeleri yapılacaktır. 
 
BRLSM… Şirket ile Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında bugün  (23.08.2021) Aydınlı Hazır Giyim 
Hadımköy Depo Mekanik Tesisat yapım işleri sözleşmesi  imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 27.500.000 TL +KDV dir. 
 
BUCIM… Şirketin 19.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadil 
edilmesine; bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na 
başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 23.08.2021 (bugün) tarihinde 
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 
 
EGEPO… Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 
payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 5 TL fiyatla 25-
26/08/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EGEPO.HE (ikincil piyasada işlem kodu 
EGEPO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. 
EGEPO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada 
maksimum emir değeri 125.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık 
eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre 
bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak 
girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. 
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak 
değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. 
 
EKGYO… Şirket 1 yıl vadeli 430.000.000 TL kredi kullanmıştır. 
 
ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Tekonoji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre;  şirketin 25.12.2020 tarihinde 
sermaye piyasası kuruluna yaptığı "girişim sermayesi yatırım ortaklığı " dönüşüm başvurusunun, bu aşamada  
olumsuz karşılandığı kurulun 19.08.2021 tarihli yazısı ile  bugün tebliğ edilmiş olup, gerekçeler incelendikten sonra 
başvurunun yenilenmesi değerlendirilecektir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

ETILR… Yapılan görüşme neticesinde; Şirketin şubelerine ve franchise şubelerine ürün üretilerek satılması için Aşık 
Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İSTANBUL adresinde 01.09.2021 tarihinden itibaren imalathane 
kurulması için gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde; 
Şirketin mamul ve hammadde depolama faaliyeti için Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi N46/1 – 1 Avcılar / 
İSTANBUL adresinde şube depo işyeri açılmasına ve ticaret sicilinde tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
FENER… Kulübün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği 
kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak 
fazlaya dair haklar saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davası açıldığını tüm 
kamuoyuna bildiririz. 
 
GESAN… Şirket 19.08.2021 tarihinde Sincan Cezaevi tarafından düzenlenen 2021/423464 ihale kayıt nolu  "6800 
kWe GÜCÜNDE ŞEBEKEYE BAĞLI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ"  ihalesine katılmıştır. 
Şirket kapalı zarf usulü gerçekleşen ihalede vergiler hariç 35.223.000,00- TL (OtuzBeşMilyonİkiYüzYirmiÜçBin-
TürkLirası) ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak, 1. sırada yer almıştır. İlgili ihale için 20.08.2021 tarihinde 
İhale kesinleşen kararı şirkete iletilmiştir. Alıcı kurumdan sözleşme daveti beklenmektedir.  
 
GESAN… Şirket 14.07.2021 tarihinde ENERJİSA'ya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım 
A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere 3 elektrik dağıtım şirketinin " Reaktif Güç 
Kompanzasyon Merkez İşi" ihalelerine katılmıştı. İlgili 3 ihale için şirketin teklifleri teknik ve ekonomik açıdan en 
avantajlı teklifler olarak belirlenmiş ve sözleşme aşamasına geçilmiştir. 20.08.2021 tarihi itibari ile sözleşmelerin 
karşılıklı imzalanma ve yer teslim süreçleri tamamlanmıştır. 
Sözleşme tarihi 02.08.2021 olup sözleşme bedelleri: 
* Toroslar Edaş kapsamı için; 2.264.000-USD 
* Başkent Edaş kapsamı için;  5.410.000-USD 
*Ayedaş kapsamı için; 3.680.000-USD olmak üzere toplam 11.354.000-USD (OnBirMilyonÜçYüzElliDörtBin-
AmerikanDoları)'dir. Böylelikle şirket 7 ilin (İstanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Bartın, Kastamonu) reaktif 
güç kompanzasyon merkezi kurulumlarını gerçekleştirecektir. İlgili projenin sene sonuna kadar tamamlanması 
planlanmaktadır.  
 
GLB, GLBMD, GLYHO … Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 23 – 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile 
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 
1.268.029,303 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 
 
HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu tarafından; İştirak Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nde ("Udentify") şirketin sahibi olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı 7.363 TL nominal değerdeki payın Netcad 
Yazılım Anonim Şirketi'ne devrine karar verilmiştir Devir bedeli, Udentify'ın 42 ay icinde ulaşacağı aylık tekrar eden 
gelir miktarına göre hesaplanacaktır. Şirketin Udentify'da payı kalmamıştır. 
 
KARYE… 09.08.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin bağlı ortaklıklarından; 
KRT  enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, 
SZN  enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, 
AGROLİVE  attalos taşımacılık sanayi ve ticaret anonim şirketi, 
H1 solar  enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, 
GESİN  elektrik üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi, 
H23 solar  enerji üretim sanayi ve ticaret anonim şirketi,  
Yine şirket bağlı ortaklıklarından  ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu ve  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  ilgili hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme 
usulüyle birleşmiştir. İşbu birleşme işlemi 23.08.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil 
edilmiştir. 
Bahse konu birleşme sonucunda ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin sermayesi 35.960.000 
TL'ye ulaşmıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

KLMSN… Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net 

dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 

75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar 

eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir. 

Şirket Yönetim Kurulu 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlara 5.000.000,00 TL brüt nakit 

temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye 

yükseltilmesine, bu surette hissedarlara % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin 

ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul onayına sunmuştur. 

Yapılan Oylama sonucunda, Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 

2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 

75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar 

eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir. 

Şirket 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlara 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü 

ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu 

surette hissedarlara % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek 

akçe olarak ayrılması hususu 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere 

sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir. 

 

MMCAS… Şirkete, Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tarh edilen 335.395,02 TL tutarındaki vergi ziyaı 

cezası hakkında 7326 sayılı yasa kapsamında yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

ORCAY… Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 8.000.000 TL nominal değerli 

payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,90 TL fiyatla 26-

27/08/2021 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ORCAY.HE (ikincil piyasada işlem kodu 

ORCAY.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. 

ORCAY.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada 

maksimum emir değeri 79.200.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık 

eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre 

bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak 

girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. 

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak 

değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. 

 

OZRDN… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili esas sözleşme değişikliği, 03 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 

Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak, 23 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 

tarafından tescil edilmiştir. 

 

RTALB… Şirkete ait Tekirdağ ili Çorlu ilçesi, Türkgücü Mahallesinde bulunan 200 ada 4 parselde kayıtlı 10.459,69 

m2 arsa ile fabrika binasının KDV dahil 14.100.000,00 TL bedelle satışı ile ilgili olarak karşı taraf ile Gayrimenkul 

satış vaadi sözleşmesi akdedilmiş olup, Satış işlemleri ve tapu kayıtları gerçekleştiği takdirde detaylı açıklama ilgili 

Kap şablonundan yapılacaktır. 

 

ULUUN… Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)  tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.08.2021 tarihinde verilmiş 
olunan teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 01.10.2021- 20.11.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

VERUS… Bilindiği üzere Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit 

İşletmeleri A.Ş'nin sahip olduğu Adana Tufanbeyli Boksit maden sahasında 15.02.2021 tarihi itibariyle üretim 

aşamasına geçilmiştir. 

Öte yandan boksit üretimine başlanan söz konusu maden sahasına ilişkin "Uluslararası / Ulusal Standartlara 

(CRIRSCO; JORC, NI 43-101 UMREK) Uygun Maden Kaynak ve Rezerv Değerleme" çalışmaları kapsamında 

yapılan yeni sondajlar neticesinde temin edilen numunelerle ilgili bugün (23.08.2021) gelen analiz sonuçlarına göre, 

söz konusu maden sahasında, -boksit cevherinin haricinde-  tonda 20,86 – 71,24 gram aralığında 

gümüş cevheri bulunduğu tespit edilmiştir.   

Bahse konu analiz sonuçları, boksit cevherine yönelik kaynak ve rezerv değerleme çalışmaları kapsamında yeni 

yapılan sondajlar neticesinde elde edilen numunelere dayalıdır. Söz konusu maden sahasındaki - daha önce tespit 

edilen ve kamuya açıklanan boksit cevheri dışındaki- gümüş rezerv miktarının tespiti ile sahanın gümüş madeni 

açısından da işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok 

daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu kapsamda gerekli çalışmalar şirket tarafından ayrıca 

yapılacaktır. 

 

YEOTK… YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payları 

(fazla talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir), Borsa 

Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 20 TL fiyatla 27-

31/08/2021 tarihlerinde Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, YEOTK.HE (ikincil piyasada işlem kodu YEOTK.E 

olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. 

YEOTK.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada 

maksimum emir değeri 120.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden 

üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre 

bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş 

olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. 

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak 

değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. 
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 PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

GWIND, SEMİH CAN ZÜNBÜLOVA… 16/08/2021 - 16/08/2021 tarihinde GALATA WIND ENERJİ A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 4,02 - 4,02 TL fiyat aralığından 40.200 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı 

satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GALATA WIND ENERJİ A.Ş. sermayesindeki paylar 

16/08/2021 tarihi itibariyle %0,001 sınırına ulaşmıştır. 

 

HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 23 Ağustos 2021 tarihinde, 

100.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.66 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir. 

 

INDES… 24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 23.03.2020 tarihinde güncellenen pay geri alım 

programına istinaden 20.08.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Mevcut program kapsamında 20 

Ağustos 2021 tarihinde 11.795 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu INDES payları 770.465 adet'e 

ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,34) 

 

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

23.08.2021 tarihinde 3,55 – 3,64 TL fiyat aralığından 32.101 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

METUR, ŞÜKRÜ TUNCER… 19.08.2021 tarihinde Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. payları ile ilgili 

olarak 3.78-3.86 TL fiyat aralığından 369.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. sermayesindeki paylar 19.08.2021 tarihi itibariyle %0 

olmuştur. 

 

SKTAS, MUHARREM HİLMİ KAYHAN… 20/08/2021 - 20/08/2021 tarihinde SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,33 - 2,35 TL fiyat aralığından 18.232 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 

0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 20/08/2021 tarihi itibariyle %7,1434 sınırına ulaşmıştır. 

 

SKTAS, EYÜP HİLMİ KAYHAN… 20/08/2021 - 20/08/2021 tarihinde SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 2,33 - 2,35 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. sermayesindeki paylar 20/08/2021 tarihi itibariyle %9,0261 sınırına ulaşmıştır. 

 

ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 23.08.2021 

tarihinde 5.48-5.49 fiyat aralığından toplam 30.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

KLMSN… Şirket Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun 11.06.2021 tarihli ve Yönetim 

Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli, 16 ve 17 sayılı nakit temettü dağıtımına ve bedelsiz sermaye ihracına ilişkin kararları 

çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) uyarınca, söz konusu işleme uygun görüş 

verilmesi talebiyle 09.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Başvuruya SPK'nın 

19.08.2021 tarihli ve 42/1248 sayılı kararıyla onay verilmiştir. Onayın ardından 23.08.2021 tarihinde tescil işlemleri 

tamamlanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.08.2021 olarak belirlenmiştir. 

 

GSDHO, GSDDE… Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında; Şirketin bağlı ortaklığı GSD Denizcilik Gayrimenkul 

İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'na çıkarılması 

dolayısıyla, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde sahip olunan %68 oranındaki 

payların tamamı için rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilmiş olup rüçhan hakkı tutarı bugün ödenmiştir. 

 

GLYHO… Şirketin 19.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden, 

pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli 

payların 23 Ağustos ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot 

(100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması 

neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 

 

ZOREN… Şirket 23.08.2021 tarih ve 2021/50 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde;   Şirket Yönetim Kurulu'nun 

29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararına istinaden, 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 Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı 

ile onaylanan İzahnamede, 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin  

SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde; yeni pay alma hakkı 

kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 09 Eylül 2021 tarihi 

mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na bugün (23.08.2021) tarihinde 

başvurulmuştur. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

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

maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO.E) payında 

24/08/2021 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 23/09/2021'dir. 
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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 

 

Brüt Net

AKMGY 14.905 26% 0,4000 0,4000 1,01% 24.08.2021 0

TBORG 103.226 20% 0,3201 0,2721 1,88% 24.08.2021 0

KLMSN 5.000 10% 0,1263 0,1073 0,62% 25.08.2021 1

SUMAS 2.800 26% 0,4500 0,3825 0,51% 25.08.2021 1

KONTR 6.906 29% 0,1815 0,1542 0,32% 27.08.2021 3

AKGRT 104.040 24% 0,3400 0,2890 3,55% 06.09.2021 13

LKMNH 4.000 16% 0,1111 0,0944 0,99% 20.09.2021 27

LUKSK 1.500 24% 0,1500 0,1275 0,30% 22.09.2021 29

AVISA 80.000 28% 0,4444 0,3778 2,42% 28.09.2021 35

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 7,31% 30.09.2021 37

ADEL 15.001 783% 0,6350 0,5398 2,40% 30.09.2021 37

TTKOM 624.178 20% 0,1783 0,1516 2,56% 01.10.2021 38

YATAS 42.518 25% 0,2838 0,2413 1,72% 06.10.2021 43

YKSLN 4.299 34% 0,0344 0,0292 0,61% 07.10.2021 44

BIZIM 19.242 50% 0,3207 0,2726 2,34% 08.10.2021 45

PKART 6.476 88% 0,2847 0,2420 2,08% 15.10.2021 52

EGPRO 35.943 24% 0,4438 0,3773 1,45% 18.10.2021 55

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,32% 25.10.2021 62

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,57% 27.10.2021 64

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 83

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,99% 17.11.2021 85

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,17% 19.11.2021 87

LKMNH 4.000 16% 0,1111 0,0944 0,99% 22.11.2021 90

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 7,31% 30.11.2021 98

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 03.12.2021 101

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 04.12.2021 102

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 05.12.2021 103

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 06.12.2021 104

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,20% 06.12.2021 104

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,19% 08.12.2021 106

CASA 1.432 21% 0,2923 0,2484 0,23%

AKMGY 15.278 27% 0,4100 0,4100 1,03%

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 24.08.2021

BİST 

Kodu

Brüt Nakit 

Temettü (Bin TL)

Nakit 

Temettü 

Dağıtma 

Oranı

Pay Başına Temettü (TL) Temettü 

Verim 

Oranı

Ödeme 

Tarihi
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GENEL KURUL TABLOSU 

  

 

A1 CAPITAL ŞUBE ADRESLERİ 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


