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ARSAN, ALİŞAN ARIKAN… 28/09/2021 - 28/09/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 4,16 - 4,17 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ 
A.Ş. sermayesindeki paylar 28/09/2021 tarihi itibariyle %6,67 sınırına ulaşmıştır. 
 
AVHOL… ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 29.09.2021 tarihin de AVRUPA 
YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,62 TL – 5,73 TL fiyat aralığından 433.000 
(Dörtyüzotuzüçbin) adet satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 
ANONİM ŞİRKETİ sermayesindeki paylar 29.09.2021 tarihi itibariyle %42,17 oranına gerilemiştir. 
 
GENTS, ABDURRAHMAN KAHRAMAN… 29/09/2021 - 29/09/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,93 - 2,93 TL fiyat aralığından 60.000 TL toplam nominal tutarlı 
alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ 
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 29 /09/2021 tarihi itibariyle %11,74 
sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 
29.09.2021 tarihinde 3,91 - 4,04 fiyat aralığından 351.891 adet pay geri alımı yapılmıştır. 
 
PAGYO, SALİH BEZCİ… 28/09/2021 - 28/09/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 
A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,42 - 6,51 TL fiyat aralığından 0,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 35.497,00 
TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL 
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 28/09/2021 tarihi itibariyle %11,548 sınırına ulaşmıştır. 
 
SISE… 29 Eylül 2021 tarihinde 8,08 TL-8,09 TL fiyat aralığından (ortalama 8,08 TL) 2.000.000 adet pay geri 
alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 25.663.027 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,84). 
 
SISE… 28 Eylül 2021 tarihinde 8,00 TL-8,03 TL fiyat aralığından (ortalama 8,02 TL) 3.250.000 adet pay geri 
alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 23.663.027 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,77). 
 
TGSAS, BURAK SÖZÜBİR… 29/09/2021 - 29/09/2021 tarihinde TGS DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 
13,40 - 13,49 TL fiyat aralığından 21.943 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış 
işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TGS DIŞ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 29/09/2021 
tarihi itibariyle %5,59 sınırına ulaşmıştır. 
 
VBTYZ… Şirket Yönetim Kurulu tarafından; gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan 
ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir 
sonucu olarak VBT Yazılım A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını 
yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; 
· Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket 
paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, 
· Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1,923 'una karşılık gelen 
500.000,00.-TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 500.000 adet pay) olarak belirlenmesine, 
· Geri alım için ayrılacak fonun, 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine, 
· Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay 
sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir. 
 
KRVGD… 29.09.2021 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ… 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 
başlatılan pay geri alım programına istinaden 29 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965807 
 
YUNSA, BURAK SÖZÜBİR… 29/09/2021 - 29/09/2021 tarihinde YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 14,40 - 15,00 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 29/09/2021 tarihi itibariyle %8,40 sınırına ulaşmıştır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965807
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965807


 

 
 

 
30.09.2021 

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ 
 

 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

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.  

 

 


