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ENDEKS % DEĞER

BIST-100 0,41 1474,72

BIST-30 0,36 1583,54

BANKA 0,97 1360,04

SANAYİ 0,44 2578,58

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,02 1822,81

GRAM -0,04 485,22

GÜMÜŞ -0,04 24,66

PLATİN -0,08 1023,9

PALLADİUM -0,03 2033,29

BİTCOİN 1,44 52670,88

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,08 1,18791

EUR/TL 0,12 9,8476

DOLAR/TL 0,04 8,2789

BREZİLYA REAL 0,01 5,1704

G.A.RAND 0,02 14,239

RUS RUBLE -0,05 72,962

OFF.S.YUAN -0,02 6,449

HİND.RUP 0,02 73,111

JAPON YEN -0,04 109,81

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0 18,39

TAHVİL 10Y 0,41 17,05

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
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Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

09:00 Almanya Temmuz Sanayi Üretimi(Aylık) %0,9 -%1,3

12:00 Euro Bölgesi 2.Çeyrek GSYH(Final) %2,0 %2,0

12:00 Euro Bölgesi 2.Çeyrek GSYH(Final-Yıllık) %13,6 %13,6

12:00 Almanya Eylül ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi 30,0 40,4

12:00 Almanya Eylül ZEW Cari Koşullar Endeksi 33,2 29,3

12:30 Güney Afrika 2.Çeyrek GSYH %2,5 %4,6

17:30 Türkiye Ağustos Hazine Nakit Dengesi(TL)  -67,93MLR

Data akışı bakımından sakin ve ABD piyasalarının tatilde olduğu 
haftanın ilk işlem günü küresel piyasalarda pozitif fiyatlamalar 
oluştu. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi %1.30 üzerinde sakin 
seyrederken Dolar endekinin (DXY) 92.00 seviyesinin hemen 
üzerinde bulunduğunu görmekteyiz. Bu noktada sakin seyrin küresel 
ölçekte hisse senedi endekslerine alım getirdiğini söyleyebiliriz. 
Mevcut görüntünün bozulmasını gerektirecek bir takvim 
önümüzdeki günlerde bulunmuyor. Dolayısıyla hisse senedi 
piyasaları özelinde pozitif görüntüsünün korunması muhtemel 
durmakta.  
 
Yeni günde ABD tatilden dönüyor. Dolayısıyla işlem hacminde artış 
beklenebilir. Data akışı bakımından ise Avrupa yoğun bir gün bizi 
bekliyor.  
 
İlk olarak Almanya’da Temmuz ayına yönelik sanayi üretimi ve Eylül 
ayına yönelik ZEW ekonomik hissiyatı verisi açıklanacak. Delta 
varyantının olumsuz etkisinin Avrupa ekonomilerinin üçüncü 
çeyrekte zayıf performans göstermesine neden olduğunu bir süredir 
izliyoruz. Bugün açıklanacak verilerden de bunu görebiliriz. Özellikle 
ekonomiye duyulan güvende oluşan azalma ile ZEW endeksinin 
Ağustos ayına göre 40.4’den 30.00 endeks değerine geri çekilmesi 
bekleniliyor. 
 
Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme verileri de yakından izlenecek. 
Bölge ekonomisinin ikinci çeyrekte %13.6 ile güçlü bir büyüme 
kaydetmesi bekleniliyor. Bu durum şaşırtıcı değil. İkinci çeyrekte 
ekonomilerde ciddi bir tempo gözlenmekteydi. Yalnız üçüncü 
çeyrekte net bir zayıflama görmemiz kaçınılmaz durmakta.  

GÜNLÜK BÜLTEN 

6 Eylül  BIST100 ve Katılım 50 Endeksi  Haftalık Teknik Öneriler 

https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/6-EYLUL-TEKNIK-ONERILER-.pdf 

 

https://a1capital.com.tr/lp/
https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/6-EYLUL-TEKNIK-ONERILER-.pdf
https://a1capital.com.tr/wp-content/uploads/2021/09/6-EYLUL-TEKNIK-ONERILER-.pdf
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 Asya hisse senetleri Salı günkü işlemlerde çoğunlukla yükseldi, Avustralya ve Güney Kore'de 
endeksler negatif ayrıştı. 

 
 Çin'de ihracat Ağustos ayında artan Kovid-19 vakalarının ticaret üzerinde sınırlı etkisi olduğunu 

ortaya koydu.Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre ülkede ihracat bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, yıllık 25.6 milyar dolar artış kaydederken, ithalat yüzde 33.1 yükseldi. Böylece dış 
ticaret fazlası 58,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi fazlanın 48,0 milyar dolar 
olacağı yönündeydi. Ülkede ticaret verilerindeki artışın yüksek sevkiyat maliyetleri ve artan 
koronavirüs vakalarının yarattığı aksaklıklara rağmen beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi dikkat 
çekti. 

 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Büyüme 

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının temel şartı. Yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit 
ediyoruz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli geliri bu yıl 800 milyar doların 
üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini söyledi.  

 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin en önemli sorunlarından  birinin enflasyon 

olduğunu bildiklerinin altını çizerek, "Enflasyon  hedeflemesi uygulamasına devam ederek arz yönlü 
ve yapısal sorun  alanlarına odaklanacağız." dedi. 

 
 Almanya Federal Ekonomi Balanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi  toplantısında rahatsızlanınca 

ambulansla Berlin Charité hastanesine  kaldırıldı. 
 

 Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6,0'dan yüzde 5,7'ye indirdi. 
Kuruluş, 2022 yılı büyüme tahminini ise  yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya çıkardı. 
 

 Milyarder yatırımcı George Soros, Financial Times'ın ardından bu sefer  de Wall Street Journal'a 
yazdığı yazıda Çin uyarısında bulundu. Soros  son yazısında ABD'li finans kuruluşu Blackrock'ın Çin 
yatırımlarını  eleştirdi. 
 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's katılım bankacılığının büyümesinde 
destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım 
bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına 
yükselmesinin beklendiğini bildirdi. 
 

 AC Asia ex, Japan % 0,05 alıcılı 
 S&P 500 %  0,13 alıcılı 
 Euro Stoxx 50 % -0,13 satıcılı 
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 BIST100 

Yeni haftaya pozitif başlangıç yapan 

endeks günü 1474 seviyesinde kapattı. 

Bu sayede kritik 1465 desteği üzerinde 

fiyatlamalar devam etmiş oldu. 

Yükselişin sürmesi adına ilk olarak 1485 

direncini takip etmekteyiz. 1485 üzeri 

fiyatlamalarda ise 1500 ve arkasından 

1510 ile 1520 dirençlerini izlemeyi 

sürdüreceğiz. 

Geri çekilmelerde 1465 desteği önemini 

korumakta. Bu destek seviyesinin 

kırılması durumunda satış baskısının 

1451 seviyesi ile birlikte 1431 ve 1423 

desteklerine kadar sürme ihtimali 

belirecek. 

Dirençler: 1485 – 1500 – 1510 

Destekler: 1465 – 1451 - 1431 
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F_XU0301021 (Ekim Vade) 

1619 direncinin hemen altında kapanış gerçekleşti. 

Yükselişin devamı adına bu seviyenin aşılması ve 

üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekiyor. Böyle bir 

durumda gün içi 1625 ve ardından 1631 – 1634 

bölgesini izlemeye alacağız.  

1619 direncinin aşılamaması ise satışların oluşmasına 

neden olabilir. Bu durumda 1613 desteğine ardından 

1609 ile 1603 seviyelerini takip edeceğiz. 

Dirençler: 1619 – 1625 – 1631 

Destekler: 1613 – 1609 - 1603 

DOLAR/TL 

8.28 desteği kritik önemdeki yerini koruyor. TL 

lehine fiyatlamaların hız kazanması için 8.28 

desteğinin kırılması ve altında fiyatlamaların 

oluşması gerekmekte. Bu durumda satışların hız 

kazanarak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 

8.1150 ve 8.07 desteklerine doğru sürme ihtimali 

belirecektir.  

Yukarı yönde hareketlerde 8.35 direnci önemli. Bu 

seviyenin aşılması durumunda 8.48 ve 8.56 

seviyelerini takip edeceğiz. 

Dirençler: 8.3500 – 8.4800 – 8.5600 

Destekler: 8.2800 – 8.1150 – 8.0700 
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GBPUSD 

Alçalan trend direnci konumunda bulunan 

1.3830 seviyesinin üzerinde fiyatlamaları takip 

etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık 

sağlanması ile alımların hız kazanma ihtimali bir 

hayli güçlenecektir. Bu durumda 1.3870 ve 

1.3910 dirençlerini kısa vadede izlemeye 

alacağız. 1.3830 seviyesi üzerinde kalıcılık 

sağlanamaz ve paritede satış baskısı 

gözlemlenebilirse 1.3780 ve 1.3730 – 1.3700 

bölgesini takip edeceğiz.  

Dirençler: 1.3870 – 1.3910 – 1.3950  

Destekler: 1.3830 – 1.3780 – 1.3730 

EURUSD 

1.1840 direncinin üzerinde işlemlerin 

oluştuğunu görmekteyiz. Bu sayede 1.1900 - 

1.1950 bölgesine doğru yükselişin sürme 

ihtimali belirmiş durumda. Özellikle 1.1950 

direnci aşılabilirse 1.2100 seviyesine kadar 

fiyatlamalar oluşabilir. Aşağı yönde 

fiyatlamaların görülmesi durumunda 1.1840 ile 

birlikte 1.1800 desteği takip edilmeli. 1.1800 

seviyesinin altında 1.1750 – 1.1700 ve 1.1660 

desteklerini izliyor olacağız.  

Dirençler: 1.1900 – 1.1950 – 1.2100  

Destekler: 1.1840 - 1.1800 – 1.1750 
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ONS ALTIN 

1815 seviyesi üzerinde alımların gelmesi ile 

1833 direncine yaklaşıldığını görmekteyiz. 

Bu seviyenin yukarı yönde geçilebilmesi 

durumunda 1855 ve 1875 dirençlerinin 

hedef konumuna yerleşeceği söyleyebiliriz. 

Geri çekilmelerde 1815 desteği kırılabilirse 

1790 ve 1770 seviyeleri kısa vadede ön plana 

çıkabilir.  

Dirençler: 1833 – 1855 – 1875  

Destekler: 1810 – 1790 - 1770 

 

 

BRENT PETROL 

Gelen alımların etkisi ile 73.00 seviyesinin üzerinin 

test edildiğini görsek de kalıcılık sağlanamadı. 

Mevcut durumda yükseliş hareketinin sürmesi 

adına kısa vadeli alçalan trend direnci olarak 

izlediğimiz bu seviyeyi takip ediyor olacağız. 

Trendin aşılabilmesi ile alımların 75.50 – 76.30 ve 

77.50 seviyelerine doğru sürme olasılığı 

belirecektir. Geri çekilmelerde 71.70 desteği 

kırılırsa tekrar 68.80 ve 67.00 destekleri potaya 

girebilir.  

Dirençler: 73.00 – 75.50 – 76.30  

Destekler: 71.00 – 68.80 – 67.00 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

 ARDYZ… Şirket, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından teknik yeterlilik, kalite, 
teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler alanlarında yapılan denetim sonucunda gerekli yeterliliğe ulaşarak, 
"Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım" kapsamında "Onaylı Tedarikçi Belgesi" almıştır. 
 
AVGYO, AVTUR… Mevcut kiracı Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş'ye 01.07.2021 tarihi itibariyle 
kiraya verilen Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Beldesi Gökay Sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin aynı site 
içerisinde bulunan R blok 1 nolu daire ile değiştirilerek, kira koşullarının aynı kalacak şekilde ek protokol 
imzalanmasına karar verilmiştir. 
 
AVGYO… Antalya ili Alanya ilçesi  Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan  D blok 1 nolu 
dairenin 06.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak aylık 3.000 TL(kdv dahil) bedelle, 
yıllık peşin ödeme alınarak Sn.Ferhat Büyükkalkan'a kiraya verilmesine karar verilmiştir. 
 
BJKAS… Şirket ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme 
kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon 
için Şirkete toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. 
 
CEOEM… Şirket, Red bull tünel uçuşu rekor denemesi lojistik destek hizmeti organizasyonu işini  270.000 Euro 
bedel ile gerçekleştirmiştir. 
 
DGKLB… Şirket tarafından 11.08.2021 tarihinde ilan edilen KAP açıklamasında, Türk mobilya sektörünün  belli 
başlı mobilya firmalarından 8 firmanın bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket 
kurulması konusunda anlaştığı, Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen şirketin unvanının FTR Dış Ticaret Mobilya 
Anonim Şirketi'nin olarak belirlendiği ilan edilmiştir. FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nde kurucu olarak yer 
alacak firmalardan birinin ortaklıktan vazgeçmesi sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.09.2021 tarihli kararı 
doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) 
oranında iştirak edilmesine ve şirketi temsilen Sayın Davut Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına karar 
verilmiştir. 
 
DOKTA… Şirket,  Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli  işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak 
için  mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma  kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili  doküman 
ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle Orhangazi Belediyesi'ne  teslim ederek ruhsat alınması sürecini  
başlatmıştır. Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18.000 m² olması  
planlanmaktadır. 
 
ETILR… İstanbul Arnavutköy şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. 
 
GEREL… Şirket yönetimi şirket merkezinde toplanarak, Şirket ile Kamerun Cumhuriyetinde kurulu Musaac (la 
mutuelle de santé des acteurs de l'économie) arasında imzalanan 3 adet anahtar teslim hastane inşaatı ile elektrik 
ve mekanik işi için şube açılmasına yönelik şu kararları almışlardır.   
-Şirketin Kamerun Cumhuriyeti'nde 189, rue 1788 Bastos-Yaunde adresinde bir şube açılmasına,   
-Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kamerun Yaunde Şubesi olmasına, 
-Şubeye 10.000.000 Orta Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine, 
-Şubeyi temsilen Şirket çalışanı Emre Emsen'nin 3 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere 
şube müdürü olarak atanmasına, 
-Şubenin iştigal konusunun, hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince inşaat işleri ile elektrik ve mekanik işleri ile 
iştigal etmesine karar verilmiştir. 
 
KLKIM… Şirketçe tescil işlemleri yapılan "Visuelle" markası adı altında, dekoratif boya/sıva/kaplama ve mimari-
işçilik hizmeti sunulacaktır. Yeni markaya yönelik lansman 15.09.2021 tarihinde yapılacaktır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

KTSKR… ‘Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 25.05.2021 tarihinde 

başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabuluculuk aşamasında devam ettiğine ilişkin 03.08.2021 

tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır. Geçen süre zarfında Resmi Arabuluculuk aşamasında yapılan görüşmeler 

sonucunda anlaşma sağlanamamıştır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü Resmi Arabulucu Raporu 03.09.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.' 

 

OTKAR… 5 Ağustos 2021 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirket tarafından verildiğinin açıklandığı İETT Genel 

Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirkete iletilmiş olup; ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün 

içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması 

planlanmaktadır. 

 

OYA, OYYAT, GENIL… Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde talep 

toplanarak 10,75 TL'den halka arz edilen payları, 05 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'ında sürekli 

işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı 

sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 06.09.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem 

görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 10,75 TL olan halka arz fiyatının altını 

görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. 

 

PEKGY… III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GYO Tebliği)'nin 35. maddesi 

uyarınca 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve 

gayrimenkule dayalı haklar için Southview Surveyors LLP veya Strutt&Parker'dan değerleme hizmeti alınmasına 

karar verilmiş ve söz konusu husus ile ilgili 14.01.2021 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. Diğer taraftan, Şirket 

portföyüne dahil edilmesi düşünülen İngiltere'de yer alan arsaya ilişkin değerleme raporu hazırlatılması için anılan iki 

değerleme kuruluşundan da talepte bulunulmuş, ancak her iki kuruluşun da anılan arsa üzerinde bulunan (eski) golf 

tesisinin değerlemesinin uzmanlık alanları dışında olması nedeniyle bahse konu arsa için değerleme hizmeti 

veremeyeceklerini Şirkete bildirmişlerdir. 

Bu nedenle, 12.08.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2021 yılı içinde portföye alınacak ve 

değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere'deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Kingstons (Guildford) 

Limited veya Strutt & Parker şirketlerinden hizmet alınmasına ilişkin karar alınmış ve söz konusu değişikliğin 

onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

03.09.2021 tarih ve E-12233903-340.15-10367 sayılı yazısı ile değerleme şirketi değişikliğine ilişkin yapılan 

başvurunun olumlu karşılanmasına karar verildiği Şirkete bildirilmiştir. 

 

RYGYO… Şirket portföyünde yer alan depoları Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara"  

çevirmeye, yeni depolar da " Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir. Depo gelirlerini artırmak ve 

elektrik tüketim maliyetlerini düşürmek amacıyla depoda kullanılmak üzere, İstanbul Tuzla Orhanlı'daki deponun 

çatısının üzerine 30/03/2021 tarihinde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 1.584 kWp gücünde 2.etabı kurulacak, 

böylece toplam kurulu gücü 2.431 kWp'ye çıkmış olacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarının üzerine kurulmuş olan 

GES Tesisleri kurulu güç toplamı 21.3 MWp'ye ulaşmış olacaktır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

SEK, SKBNK… Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Unvanlı İştirakin Halka Arz Başvurusu Hakkında… Şirketin 
29.05.2021 tarihli açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.'ye iletilen yazı ile; başvurunun Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri kapsamında olumsuz karşılanmasına karar verildiği, Şirketin paylarının halka 
arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar esas 
alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin satış döneminin ilgili Kurul Kararları ve Tebliğ hükümleri kapsamında 2 Mart – 31 
Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı 
ve esas sözleşme hükümlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi 
ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvuru yapılması gerektiği bildirilmişti. 
Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru kapsamında İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye bugün 
tarihli tebliğ edilen 26.08.2021 tarih ve 44/12 sayılı yazı ile Şirketin GYO statüsünün devam etmesine ve bu kapsamda 
Şirketin paylarının halka arzının en geç 31.12.2022 tarihli finansal tabloları ile gerçekleştirilmesini teminen ek süre 
verilmesine, Kurul tarafından iletilen tüm eksiklerin giderilmesi ve talep edilen hususların yerine getirilmesi suretiyle 
halka arz başvurusunun makul bir süre içerisinde Kurula iletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şeker 
GYO tarafından SPK yazısında belirtilen düzenlemelerin yapılmasını takiben, piyasa koşulları da dikkate alınarak 
tanınan ek süre içerisinde yeniden halka arz başvurusu gerçekleştirilecektir. 
 
SNKRN… Bağlı ortaklık SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş'nin devir alma yoluyla Şirket ile kolaylaştırılmış 
usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu…  
-Şirket, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA 
TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif 
ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne, 
-Şirkete devir olan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile TTK'n un 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine 
göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek 
olmadığının tespitine, 
-Devrolan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. şirketinin hisselerin %100'üne SENKRON GÜVENLİK VE 
İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. nin sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155. Maddesinde yer alan sermaye 
şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK'n un 156. Maddesinde yer alan kolaylıklar hükümleri ile 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesine göre, ortaklara 
inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, Birleşme Raporu, Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmaksızın 
ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmaksızın birleşme işlemi yapılmasına, 
-Birleşme işleminin 30.06.2021 tarihli ara mali tablolar üzerinden yapılmasına ve kabulüne, 
-Birleşmeye ilişkin olarak II-23.2 tebliğ uyarınca SPK formatına uygun olarak duyuru metninin ve eklerinin hazırlanarak 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, 
-06.09.2021 tarihli birleşme sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasına, 
Birleşmeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu 
çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
TACTR… Şirket, 01.07.2021 tarihinde sözleşme tadili amacıyla SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Bu durumla ilgili 
gerekli düzeltmeler yapılarak başvuru güncellenmiştir. 
-Şirket faaliyet alanının genişletilmesi bağlı ortaklıkların aktif hale getirilmesi amacı ile yeni bir yapılanmaya 
gidilmesine ve bu amaçla Ana Şirketin mevcut sektörde daha verimli çalışması, faaliyetine ivme kazandırması, bağlı 
ortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi, daha geniş finansmana ulaşabilmesi, ortaklıklar ile Ana şirket arasındaki 
koordinasyon, bütçe ve planlamanın daha etkin seviyede olabilmesi amacı ile şirket ana faaliyetini " Yatırım Holding" 
statüsüne dönüştürerek sürdürmesine, 
-Esas sözleşmenin "Madde – 6  Sermaye" maddesine istinaden  Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00- TL 
kayıtlı sermaye tavan  izin süresinin 2021 yıl sonunda bitecek olması nedeni ile "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin"  
6. maddesi kapsamında kayıtlı sermaye tavan limitin 35.000.000,00- TL'ye çıkarılmasına, 
-Görüşülen 9 esas sözleşme maddesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve 
T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde yapılan değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul 
Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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 PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AVHOL… ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.09.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM 

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,16 TL-5,21TL fiyat aralığından 350.000 (Üçyüzellibin) adet 

satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki 

paylar 06.09.2021 tarihi itibariyle %46,87 oranına gerilemiştir. 

 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA… 03/09/2021 - 03/09/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 10,55 - 10,62 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 

tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 

paylar 03/09/2021 tarihi itibariyle %0,339 sınırına ulaşmıştır. 

 

GENTS, MUSTAFA KAHRAMAN… 31/08/2021 - 03/09/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,20 - 3,24 TL fiyat aralığından 23.386 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 paylar 03 /09/2021 tarihi itibariyle %0,037 sınırına 

ulaşmıştır. 

 

GRM, ARMDA… 31 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Imola Acquisition Corporation 

(Imola), 9 Aralık 2020 tarihinde, Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Armada) dolaylı kontrolüne, 

ve Armada'nın sermayesinin %90,03'ünü temsil eden dolaylı paylara sahip olması sonucunu doğuracak bir 

sözleşme ve birleşme planı imzalamıştır. 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanış işlemlerinin tamamlanması sonrasında 

Armada'nın dolaylı yönetim kontrolü Imola'ya geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi 

Tebliği kapsamında Armada'nın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Imola Acquisition 

Corporation tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Kurul tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi 

Formu www.kap.org.tr, ww.armada.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir. 

 

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

06.09.2021 tarihinde 4,00 - 4,02 TL fiyattan 48.300 adet pay geri alımı yapılmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

KNFRT… Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda, sermayenin geçmiş yıl 

karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye artırılması nedeni ile 

ihraç edeceği 99.000,000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından 02/09/2021 tarihinde 

onaylanmıştır. 

 

PRZMA… Şirketin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 

nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %150 oranında 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına 

ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru 

yapılmıştır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIST 

Kodu

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

KRONT 26.08.2021 09.09.2021 2 + YILDIZ PAZAR

DAGI 11.08.2021 10.09.2021 3 + + ANA PAZAR

KTSKR 11.08.2021 10.09.2021 3 + + ANA PAZAR

PENTA 19.08.2021 17.09.2021 10 + + + YILDIZ PAZAR

DOBUR 20.08.2021 17.09.2021 10 + + ALT PAZAR

AGYO 24.08.2021 23.09.2021 16 + + + ANA PAZAR

BASGZ 26.08.2021 24.09.2021 17 + + YILDIZ PAZAR

KUTPO 01.07.2021 30.09.2021 23 + + YILDIZ PAZAR

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR
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İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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VİOP TAKAS DAĞILIM 

 

 

EKİM VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLÜL VADE DOLAR KONTRAT 
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TEMETTÜ TABLOSU 
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GENEL KURUL TABLOSU 

  

 

BİST Kodu

Genel 

Kurul 

Tarihi

Saat Adres

Genel 

Kurula 

Kalan Gün

EUHOL 7.09.2021 12:00 Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişl 0

PENTA 8.09.2021 10:00 Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul 1

IDEAS 10.09.2021 10:00
Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 

Altunizade/Üsküdar
3

SANEL 12.09.2021 13:00
Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A 

numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul
5

KUYAS 13.09.2021 11:00 Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler 6

CEOEM 15.09.2021 11:00
Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt

No:12/17, Beşiktaş
8

BALAT 15.09.2021 14:00 Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han Konak/ İzmir 8

PETKM 17.09.2021 14:00

Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6/1 SOCAR Türkiye 

Aliağa

Yönetim Binası 35800 Aliağa

10

MEGAP 28.09.2021 14:00 Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1 21

SAMAT 30.09.2021 15:30 Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara 23

GLRYH 30.09.2021 14:00 Meydan Sk. BeybiGiz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak - Sarıyer 23

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 07.09.2021

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


