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ARCLK… 23.09.2021 tarihinde 31,70 TL - 31,88 TL fiyat aralığından (ortalama 31,8009 TL) 1.000.000 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 24.209.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,5827) 

 

GENIL, ABİDİN GÜLMÜŞ… 23/09/2021 - 23/09/2021 tarihinde GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,11 - 13,30 TL fiyat aralığından 780.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEN İLAÇ VE SAĞLIK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 23/09/2021 tarihi itibariyle %73,18 sınırına ulaşmıştır. 

 

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

23.09.2021 tarihinde 3,68 fiyattan 10.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

ISY, GLYHO… 21.09.2021 ve 22.09.2021 tarihlerinde gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi 

A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının  Portföylerindeki Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait pay 

senetlerinin toplamı, 21.09.2021 tarihi itibariyle 65,225,810.066 adede ve toplam oy hakları 10.0347%'ye çıkmış olup, 

22.09.2021 tarihi itibariyle 64,550,810.066 adede ve toplam oy hakları 9.9309%'a düşmüştür. 

 

NIBAS, ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş… 22/09/2021 - 22/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,00 - 9,59 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 500.000 

TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 22/09/2021 tarihi itibariyle %4,63 sınırına ulaşmıştır. 

 

NIBAS, IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 22/09/2021 - 22/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,80 - 9,08 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

ve 540.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE 

BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 22/09/2021 tarihi itibariyle %34,76 sınırına ulaşmıştır. 

 

OMD, OSMEN, BORA BEKİT… 22/09/2021 - 22/09/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 25,84 - 26,10 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 4.637 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER 

A.Ş. sermayesindeki paylar 22/09/2021 tarihi itibariyle %0,36 sınırına ulaşmıştır. 

 

PAGYO, SALİH BEZCİ… 22/09/2021 - 22/09/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 6,75 - 6,84 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 76.582,00 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM 

ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 22/09/2021 tarihi itibariyle %11,752 sınırına ulaşmıştır. 

 

SOKM, HAKAN KOYUN… 23.09.2021 tarihinde SOKM payları ile ilgili olarak 12,64-12,56 TL fiyat aralığından 18.689 

TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SOKM sermayesindeki payla 

23.09.2021 tarihi itibariyle %.0,0065 sınırına ulaşmıştır. 
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 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.  

 

 


