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ENDEKS % DEĞER

BIST-100 -1,44 1433,85

BIST-30 -1,41 1536,51

BANKA -2,9 1297,13

SANAYİ -1,29 2518,16

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,05 1788,3

GRAM 0,14 487,407

GÜMÜŞ 0 23,93

PLATİN -0,01 982,76

PALLADİUM -0,15 1905,44

BİTCOİN 0,13 46137,83

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,02 1,18178

EUR/TL 0,19 10,036

DOLAR/TL 0,17 8,4763

BREZİLYA REAL -0,02 5,3214

G.A.RAND 0,17 14,2099

RUS RUBLE -0,29 73,2056

OFF.S.YUAN 0,05 6,459

HİND.RUP -0,07 73,772

JAPON YEN -0,06 110,18

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0 18,39

TAHVİL 10Y 1,11 17,31
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Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenen Önceki

09:00 Almanya Temmuz Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro) 13,2MLR 13,6MLR

09:00 Almanya Temmuz Cari İşlemler Dengesi(Euro)  22,5MLR

14:45 Euro Bölgesi Eylül ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı %0,00 %0,00

14:45 Euro Bölgesi Eylül ECB Mevduat Faiz Oranı -%0,50 -%0,50

14:45 Euro Bölgesi Eylül ECB Marjinal Faiz Oranı %0,25 %0,25

15:30

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  340.000

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. 

Aslında değişen bir şey yok, aslında yeni bir açıklama da yok. Sadece TCMB başkanı 

geçen Perşembe söylediğini dün Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi 

toplantısında bir kez daha söyledi. TCMB başkanı Geçen haftada enflasyon üzerinden 

faiz demeyi bırakmış, enflasyondaki yükseliş geçici çekirdek enflasyon belirleyici, 

çekirdek enflasyona odaklanma, çekirdek enflasyondaki düşüş  söylemlerini ön plana 

çıkarmıştı. Neye göre riskler geçici neye göre enflasyon son çeyrekte düşecek 

sorularının cevabı açıklanmadığı gibi. Gıda dışı enflasyonun yılın geri kalanında da 

manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz dediği gibi. Ama kur 

ve borsa söylemi görmek istememişti. Aynen geçen ay yapılan enflasyon ve cari açık 

tahminlerinin OVP’de yukarı yönlü revizasyonunu  pek görmek istememek gibi. Aynen 

Fed başkanın Powel’ın FOMC toplantısı sonrası , tahvil alım programı için söylediklerini 

görmeyip, tutanaklarda görünce inanmaları gibi. Pozisyona göre davranış gibi. 

Sevgili Selva Demiralp hocamızından alıntıyla enflasyon konusunu kapatalım. Her 

enflasyon aynı değil. pandemi kaynaklı enflasyon dünyada % 2 civarında bir fiyat artışı 

getirirken,  bizde pandemi başında % 12 olan enflasyon bugün % 19'u geçti. Dünyada 

enflasyon beklentileri  hedeften sapmazken bizde artan enflasyon beklentileri bozdu 

ve enflasyon katılaştı. İşte bu nedenlerden  dolayı dünyada enflasyon geçici bir durum 

olarak görülürken, Kalıcı olmaya başlarsa da faiz artırımında bağımsız hareket eden 

Merkez bankalarının bunu düşüreceği konusunda endişe bulunmuyor. 

Çekirdek enflasyon nedir? 

https://herkesicin.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ekonomi/hie/icerik/cekirdek 

Eski Fed başkanı Yellen'a neden çekirdek enflasyonu hedeflemedikleri sorulduğunda 

insanların alım gücünü etkileyen enflasyon çekirdek değil manşet enflasyon olduğu 

için dediği de aklımızın bir kenarında bulunsun. 

Bugün sahnede ECB var. Euro Bölgesi'nde % 3 ile son 10 yılın en yüksek enflasyonunun 

görülmesi, enflasyonist endişeleri tekrar piyasaların gündemine taşımıştı.ECB'nin 

toplantıda faizlerde, varlık alımında ve PEPP'de değişiklik olmaması, makroekonomik 

projeksiyonlarında ise  iyileşme olması beklenmekte. ECB’nin bugün yapacağı 

açıklamada , Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) yapabileceği bir azalış için (  

80 milyar Eurodan  60 milyar euroya )  Aralık ayını işaret etmesi bekleniyor. Diğer 

taraftan bu adımın PEPP'nin mart ayında sona ereceğine dair bir işaret olmadığına da  

vurgu yapmasını beklemekteyiz. 

Bol kazançlar 

 

GÜNLÜK BÜLTEN 

https://a1capital.com.tr/lp/
https://herkesicin.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ekonomi/hie/icerik/cekirdek
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asya hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde geriledi. 
 

 Çin'de Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı.Ülkede enflasyondaki ivmenin hızlandığı 
görüldü. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyat endeksi 
Temmuz'daki yüzde 9'luk seviyesini aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 artış 
kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi veride değişiklik olmaması yönündeydi. Üretici fiyat 
endeksindeki artış ağırlıklı olarak artan kimyasal maddeler, çelik ve kömür maliyetlerinden 
kaynaklandı. Tüketici fiyat endeksi ise Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 0.8 yükseldi. Önceki ay bu 
artış yüzde 1 düzeyindeydi. 
 

 ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Kongre’yi federal hükümetin borçlanma  tavanıyla ilgili belirsizliği 
bir an önce sona erdirmeye çağırdı. Yellen, halen bakanlığın federal hükümeti geçici olarak finanse  
ettiğini ancak bunu daha ne kadar devam ettirebileceklerini  öngöremediğini kaydetti. 
 

 Fed tarafından yayınlanan Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinde  toparlanmanın Ağustos ayında 
vites küçülttüğüne işaret etti. Rapor,  artan koronavirüs vakalarının seyahat, turizm, dışarıda 
yemek gibi  alanları olumsuz etkilemesinin büyümeyi yavaşlattığını vurguladı. 
 

 Washington post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırarak  verdiği habere göre ABD 
Başkanı Joe Biden bugün yapacağı konuşmada  koronavirüs salgınına yanıt ve aşılama konularında 
bir uluslararası Zirve düzenlenmesi çağrısında bulunacak. 
 

 Dallas FED başkanı Robert Kaplan koronavirüs salgınında vaka  sayılarının yeniden artışa geçmezse 
sonrasında ABD ekonomisi için 3 çeyrek ve 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini  
aşağı yönlü revize edeceğini bildirdi. 
 

 New York FED Başkanı Williams, ekonominin tahmin edildiği üzere  gelişme gösterdiğini 
düşünürsek varlık alımlarının bu yıl azaltılmaya  başlamasının uygun olacağını söyledi. 
 

 Morgan Stanley, ECB'nin bugünkü toplantısında varlık alımlarında  ve faiz oranlarında değişikliğe 
gitmesini beklemiyor. 
 

 ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluğun önde gelen isimlerinden Jim Clyburn, 
Demokratların hazırladıkları harcama paketinin büyüklüğünün en fazla 3,5 trilyon dolar olacağını 
söyledi. Clyburn, 3,5 trilyon dolar büyüklüğün harcama paketi için "kesin rakam" veya "taban" 
değil bir "tavan" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. 
 

 İngiltere'de parlamento, vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarına yüzde 1,25 artış yapılmasını 
öngören tasarıyı onayladı. 
 

 AC Asia ex, Japan % -1,15 satıcılı 
 S&P 500 %  -0,34 satıcılı 
 Euro Stoxx 50 % -0,42 satıcılı 
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TEKNİK GÖRÜNÜM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIST100  

BIST 100 endeksinde satıcılı seyir dünde  

devam etti.%-1,44 değer kaybeden endeks 

50 günlük üssel ortalama olan 1428 destek 

seviyesinin kırılması durumunda satış 

baskısının  1425 ve 1410 desteklerine 

kadar sürme ihtimali arttı.  

Dünkü hacimli düşüşden sonra (özellikle 

bankalar)olası tepki yükselişinde ilk olarak 

1444 direncini takip etmekteyiz. 1444 

üzeri fiyatlamalarda ise 1451 ve 

arkasından 1457 ile 1463 dirençlerini 

izlemeyi sürdüreceğiz.  

Dirençler: 1444 – 1451 – 1463 

Destekler: 1428 – 1425 - 1410 
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TEKNİK GÖRÜNÜM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLAR/TL 

Salı günü DOLAR/TL Amerika 10 yıllık tahvil 

faizindeki yükseliş başta G10 ülke para 

birimleri olmak üzere EM para birimleri 

üzerinde baskı oluşturunca Dolar/TL benzer 

harekette bulunarak 8.26 seviyesinden 8.35 

seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti. 

Dün Merkez bankasının çekirdek enflasyona 

atıfta bulunması ile birlikte kurdaki 

oynaklığın artarak güne 8 – 21 – 50 günlük 

üssel ortalamaların üstüne çıkarak 8.4638 

seviyesinden güne başladığını görmekteyiz. 

50 günlük üssel ortalama 8.4455 seviyesi 

üzerinde kaldığı sürece 8.51 – 8.53 ve 8.58 

direnç seviyeleri olarak görülürken destekler 

ise 8.38 – 8.35 ve 8.20 olarak görülmektedir.  
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GBPUSD  

Paritede geçtiğimiz gün ile beraber 1.3784 

direnç seviyesi altında fiyatlamalar  gördüğünü 

takip ettik. Bu seviye altında günlük bazda  

kapanışların devam etmesi  satış hareketi 

ivmelenebilir.Bu durumda, 1.3688 destek 

seviyesini izliyor  olacağız. Ancak, 13784 

seviyesini aşması halinde ise 1.3883 

direnç  seviyesi gündemimize gelebilir. 

 

Dirençler: 1.3784 – 1.3870 – 1.3883  

Destekler: 1.3730 – 1.3688 – 1.3681 

EURUSD  

Geçtiğimiz günlerde dolar lehine hareketlerin 

yükselişte olduğunu takip ediyorduk.  

Bu hareket ile EURUSD paritesinde de gerileme 

söz konusu ve 1.1805  desteğine doğru gerileme 

hareketinin gerçekleştiğini gördük.Geri çekilme 

hareketinin devam etmesi durumunda  1.1805 

desteğin altında 1.1770  ve 1.1710 seviyelerini 

takip edeceğiz. Ancak 1.1805 desteğinin  üzerinde 

kalıcılık sağlaması durumunda  1.1815 – 1.1837 ve 

1.1900 dirençlerine yönelim gerçekleşebilir. 

Dirençler: 1.1837 – 1.1900 – 1.2100  

Destekler: 1.1805 - 1.1770 – 1.1710 
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ONS ALTIN  

1832  direncinden geri çekilen altın, dün de 

geri  çekilme hareketine devam ederek 1782 

desteğine gelmişti. Bugün bu destek 

üzerindeki tutunma  çabası devam ediyor. 

Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 

1782 – 1770 ve 1764 destek seviyeleri kısa 

vadede ön plana çıkabilir. Olası tepkilerde 

ise 1810 ara direnç ve 1833 ise ana direnç 

olarak  karşımıza çıkacaktır. 

Dirençler: 1810 – 1833 – 1855  

Destekler: 1782– 1770 - 1764 

 

 

BRENT PETROL  

Mevcut durumda yükseliş hareketi adına 

kısa vadeli alçalan trend direnci olarak 

izlediğimiz 73.00 seviyeyi takip ediyor 

olacağız. Trendin aşılabilmesi ile alımların 

75.50 – 76.30 ve 77.50 seviyelerine doğru 

sürme olasılığı belirecektir. Geri 

çekilmelerde 71.00 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 

 

ARSAN… Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince, Şirketin 2020 yılı 
faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, 
bu tutarın 4.718.838 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait 
net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolara göre de 
65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikası gereği, şirketin mevcut 
öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. 
2020 yılı için 8.469.000 TL.'nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kalan kısmın dağıtılmayarak şirket 
uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarında olağanüstü 
yedeklere aktarılmasına karar verildi. 
-Ortaklara dağıtılan kar payı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun Geçici 61nci maddesinde düzenlenen Yatırım 
İndirimi İstisnası kazancından kaynaklanmaktadır. 
Ortaklar elde ettikleri kar paylarını yine aynı Kanun'un Geçici 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre beyan 
edeceklerdir. 
Yani elde edilen kar payına, kar payının 1/9 u eklendikten sonra bulunan tutarının yarısı, 2021 yılı için 53.000,00 TL 
yi aşarsa beyanname ile beyan edilir ve hesaplanan vergiden beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5 i indirim 
konusu yapılır. 
 
BNTAS… 10.07.2021 tarihli bildirimden sonra ki gelişmeler; Sebatier firmasına verilen otomatik double makas, dikiş 
ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattından oluşan sipariş 2021 Eylül ayında teslim alınacak olup montajı için 
gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Kutu tesislerinde iki üretim tesisinin birleştirilmesi amacıyla başlanan 
inşaatta; çelik konstrüksiyon montajı tamamlanmış olup son olarak dış cephe kaplamasının tamamlanması kalmıştır. 
Yatırım planında yer alan kesim hattının kurulacağı alanın ön hazırlığına başlanmıştır. 
 
BRKO… Şirketin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava bu gün görülmüş olup;   Genel Kurul Maddeleri 5.4 / 5.5 ile ilgili 
davacı vekilinin dosyaya giren bilgi belgeler ve yönetim kurulu üyelerinin duruşmadaki beyanları dikkate alınarak 
gerekçesi ara kararda gösterilmek üzere davacı vekilinin 29/07/2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 
5.4 / 5.5 maddeleri ile sayılı genel kurul kararının yürütmesinin geri bırakılması talebinin reddine; Davalı vekilinin 
23/08/2021 tarihli ara karar ile verilen ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine, gerekçesinin ara 
kararda gösterilmesine, 
Dosyanın bir rutin halinde rapor aldırılmak üzere Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılarak 
bilirkişi heyetine dosyanın tevdi ile rapor düzenlenmesinin istenilmesine, bu nedenle duruşmanın 10/11/2021 günü 
saat 10:50 devamına karar verilmiştir.  
 
HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.09.2021 tarihli kararı ile; Şirketin halihazırda 80.702 TL sermayesinde 
%17,42 oranında, toplam 14.056 TL nominal değerde paya sahip olduğu iştiraki Genz Biyo Teknoloji Anonim 
Şirketi'ne ("Genz Biyo") 25.000 ABD Doları tutarında ek yatırım yapılmasına, işbu yatırım tutarı karşılığında her biri 
1 TL nominal değerde, toplam 443 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiştir. Ek yatırıma konu sermaye 
artışı iki ayrı genel kurulda kademeli olarak yapılacak olup; ilk genel kurulda Genz Biyo'nun sermayesi 80.702 TL'den 
88.238 TL'ye artırılacak, Şirket 443 TL nominal artışla birlikte toplamda 14.499 TL nominal değerde ve %16,43 
oranında paya sahip olacak, ikinci genel kurulda ise Genz Biyo'nun sermayesi 88.238 TL'den 88.681 TL'ye 
çıkarılacak olup, sermaye artışı sonrası nihai olarak seyrelme ile Şirketin sahip olduğu toplam nominal pay tutarı 
değişmeyerek 14.499 TL nominal değerde kalacak ancak Şirket pay oranı %16,35 olacaktır. Genz Biyo, 
gerçekleştireceği bu sermaye artışı karşılığında Şirketin de dahil olduğu sermaye artırımına katılan yatırımcılardan 
toplam 450.000 ABD Doları tutarında ek yatırım almakta olup, süreç genel kurulların gerçekleştirilerek, sermaye 
artırımına ve ek yatırımlara ilişkin alınacak kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır. 
 
KONTR… Kontrolmatik – STER Group iş ortaklığı olarak; Irak KRG, Elektrik Bakanlığına bağlı SCADA Bölgesel 
Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verilen 37.983.037,00 USD tutarındaki teklifin 
idare tarafından bugün itibari ile kabul edildiği şirkete bildirilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Projenin 
finansmanı U.S. International Development Finance Corporation (DFC) tarafından sağlanacak olup proje 
kapsamında; Mühendislik, Dizayn hizmetleri verilecek ve haberleşme sistemi (SDH, Yeraltı fiber,  OPGW 
bağlantılarına dayalı altyapı ve optik ve Radyo bağlantısı) koruma ve kontrol sistemi ile enerji yönetim sistemi 
kurulacaktır. 



 
9/09/2021 

 

 

ŞİRKET HABERLERİ 

 

HUBVC… İştirak Genz Biyo'nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım 
Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi başlıklı projede gelinen aşamada; covid tanı kiti ve POC 
cihaz çalışmalarının ürünleştirme aşamasına geldiği, söz konusu cihazın yurt içinde satışı için serbest satış 
sertifikasının alınmasına yönelik nihai izinlerin alınması için sürecin halen devam ettiği, 08.09.2021 tarihinde bugün 
KAP'ta açıklandığı üzere; Şirketin de aralarında bulunduğu yatırımcılar tarafından Genz Biyo'nun gerçekleştirdiği 
sermaye artırımına katılım sonucu Genz Biyo'nun sağladığı 450.000 ABD Doları tutarındaki kaynağın üretim ve satış-
pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığı, bilgisi edinilmiştir. 
 
QUAGR… Şirketin halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım 
oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı 
alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılı sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasiteli toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmıştır. 
Yatırım ile ilgili olarak inşaat çalışmaları %90 oranda tamamlanmış, yatırıma konu olan makineler teslim alınmaya 
başlanarak fabrika binası içerisine taşınmıştır. Yatırımın ilk fazının montaj çalışmaları halihazırda devam etmekte 
olup, sırasıyla montajı tamamlanacak olan değirmenler, sır hazırlama üniteleri, masse hazırlama üniteleri, presler ve 
fırınlar, Eylül ayında mevcut hatlardan besleme yapılarak test edilmeye başlanacaktır.  
Halka arz izahnamesinde yatırımın ilk fazının Eylül ayında devreye girmesi öngörülürken, test süreçlerinin devam 
edecek olması sebebiyle Ekim ayı sonuna kadar tüm üretim departmanlarının testlerinin tamamlanması ve Kasım ayı 
içerisinde ilk faz yatırımının tam olarak faaliyete alınması öngörülmektedir. 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu'nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporunda, 2021 yılı varsayımları yapılırken, yatırımların ilk 
fazından gelecek satış ve karlılık katkısı muhafazakar olmak adına çok sınırlı tutulmuştur. Yapılmakta olan büyük 
çaplı kapasite artırım yatırımının test süreçlerindeki uzamanın mevcut durum itibarıyla tam kapasite ile üretim 
gerçekleştirilen şirket faaliyet ve öngörülerine herhangi bir negatif etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte 2021 yılının ilk 
6 ayında, gerek hasılat gerekse de kar marjları beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, yılın ikinci yarısında da yıl sonu 
beklentilerinin üzerinde bir performans ile kapatılması öngörülmektedir. Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve yeni 
üretim kapasitesinin devreye alınmasına ilişkin olarak bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır. 
 
ULUSE… Şirket tarafından 31 Aralık 2020 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları 
(TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
tarafından denetlenen finansal tablolara göre 7.416.808 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 23.838.803 TL 
cari yıl karı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi şu şekilde yer 
almaktadır. 
TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 7.416.808 TL net dönem karına 9.150 TL 
tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 7.425.958 TL olduğu görülmüştür. 
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar 
Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları 
dikkate alınarak, 2020 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 23.838.803 TL cari yıl karının 
ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 7.416.808 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl 
karlarına aktarılmasının Şirket 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
YGYO… Şirketin 26.04.2021 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında  belirtilmiş olunan Innovia Arifiye Projesi ve 
Elexia Tuzla Projeleri'ne ilişkin tüm fizibilite ve teknik çalışmaların Finansör Banka ve Yeşil GYO ekipleri tarafından 
tamamlanmış olduğunu, söz konusu iki projenin Mayıs / 2021 ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılacağını, 
Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri'nin 9 ay içerisinde tamamlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün 
itibari ile Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri'nin imalat süreçlerinde hızla ilerleme kaydedilmiştir. 
Hâlihazırda ince işler imalatı devam etmekte olup hem Innovia Arifiye hem de Elexia Tuzla Projeleri'nin 2021 yılı 
sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

SMRFA… Sümer Faktoring, halka arz için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. 
 Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: 
-300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere  şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit 
karşılığı olarak 50.100.000 TL’den 70.100.000 TL’ye çıkarılmasına, 
-Artırılan 20.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere, beheri 1,00 TL itibari değerde nama yazılı 20.000.000 adet 
pay ihraç edilmesine, 
-Şirket pay sahiplerinin sahip olduğu rüçhan(yeni pay alma)  haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak 
yatırımcılar lehine  tamamen kısıtlanmasına, 
-anılan sermaye artırımı kapsamında Şirket tarafından ihraç  edilecek 20.000.000 adet yeni pay ile birlikte, Şirket’in 
mevcut pay  sahiplerinden ASV Holding A.Ş.’nin sahip olduğu her biri 1,00 TL  nominal değerli olmak üzere 
4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000  adet payın Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak  
bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden  primli olarak Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesi 
için gerekli  iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, 
-Böylelikle, toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet  payın, halka arza aracılık eden aracı kurum 
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırlayacağı bağımsız fiyat tespit raporu ile  tespit edilecek fiyat üzerinden 
primli olarak, Borsa İstanbul A.Ş.  ilgili pazarında, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sabit Fiyatla  
Talep Toplama Yöntemi ile halka arz edilmesine ve halka arz için  ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin  
gerçekleştirilmesine, 
-Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9 uncu  maddesinin “Payları ilk defa halka arz 
edilecek ortaklıkların ek satış  hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak  hesaplanacak piyasa 
değerinin kırk milyon TL’nin altında olması  durumunda, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce 
halka  arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül  eden paylar da ortakların yeni pay alma 
hakları tamamen kısıtlanmak  suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilir.” hükmüne göre, halka  arz edilecek 
24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet payın %25’ine tekabül eden toplam 6.000.000 TL nominal değerli 
6.000.000  adet payın da, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen  kısıtlanması suretiyle, “Satışa Hazır 
Bekletilen Pay” kapsamına  alınmasına ve sermaye artırımı yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.’de  satılabilir hale 
getirilere) hazırda bekletilmesine, bu hususta  sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda hareli edilmesine  
-Şirketin paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten 
itibaren 12 ay  süre ile Şirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artırımı  gerçekleştirmemesine, dolaşımdaki 
pay miktarının iç kaynaklardan  yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre  boyunca ileride 
yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir  karar alınmamasına, 
-Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.’de satışına aracılık 
etmek üzere “Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi” kapsamında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 
çalışılmasına, 
-Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve 
Saklama Bankası A.Ş. ve  ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve  bunlar nezdinde gerekli 
her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine, 
-İş bu kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." 
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 PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK… 08.09.2021 tarihinde 31,80 TL - 32,02 TL fiyat aralığından (ortalama 31,9404 TL) 2.000.000 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 15.147.516 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,2417) 

 

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. 

 

HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 08 Eylül 2021 tarihinde, 

500.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,825 TL fiyattan tarafınca gerçekleştirilmiştir. 

 

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

08.09.2021 tarihinde 3,80 - 3,96 TL fiyattan 166.772 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

ISY, GLYHO… 06.09.2021 tarihinde gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve 

yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının (ACC – İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fon [Hisse Senedi Yoğun Fon], 

FYA – İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ve IIS – İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon) Portföylerindeki Global Yatırım 

Holding A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 06.09.2021 tarihi itibariyle 58.167.099,066.- adede ve toplam oy hakları 

8,9488%'e düşmüştür. 

 

LKMNH… 08.09.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE 

İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,89- 9,90-TL fiyat aralığından 14.700 adet alış işlemi ortaklıkça 

gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ 

SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylar 08.09.2021 tarihi 

itibariyle %1,103 sınırına ulaşmıştır. 

 

LKMNH, MEHMET ALDANMAZ… 08/09/2021 - 08/09/2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK 

TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,13 - 10,16 TL fiyat aralığından 

29.465 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT 

A.Ş. sermayesindeki paylar 08/09/2021 tarihi itibariyle %0,082 sınırına ulaşmıştır. 

 

ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 08.09.2021 

tarihinde 5.21-5.28 fiyatından toplam 136.969 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

GSDDE… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, bedelli sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi 

sonucunda; 

-12.08.2021 ile 26.08.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 97.819.144,36 

TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 97.642.747,28 TL brüt gelir elde edildiği, 

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 176.418,174 TL nominal değerli paylardan tamamının 02.09.2021 

tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 482.022,66 TL brüt gelir elde edildiği, 

-Tüm bu işlemler sonucunda 52.180.855,64 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden 

ödenmek suretiyle 97.819.144,36 TL tutarda artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından 

toplam 98.124.769,94 TL brüt gelir elde edildiği, 

-Sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup, 

-Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen 

usul ve esaslara uygun sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, 

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 

izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine katılan dört üyenin oy birliği ile karar verildi. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

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

(VBTS) kapsamında EDATA.E paylarında 09/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/09/2021 

tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 

 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

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

maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) payında 

09/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem 

Yasağı " ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 

08/10/2021'dir. 

 

 

 

 

 

 

 

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 0 + YILDIZ PAZAR

DAGI 11.08.2021 10.09.2021 1 + + ANA PAZAR

KTSKR 11.08.2021 10.09.2021 1 + + ANA PAZAR

PENTA 19.08.2021 17.09.2021 8 + + + YILDIZ PAZAR

DOBUR 20.08.2021 17.09.2021 8 + + ALT PAZAR

AKYHO 08.09.2021 22.09.2021 13 + ANA PAZAR

EDATA 09.09.2021 23.09.2021 14 + ANA PAZAR

AGYO 24.08.2021 23.09.2021 14 + + + ANA PAZAR

BASGZ 26.08.2021 24.09.2021 15 + + YILDIZ PAZAR

KUTPO 01.07.2021 30.09.2021 21 + + YILDIZ PAZAR

AKFGY 09.09.2021 08.10.2021 29 + + YILDIZ PAZAR

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR



 
9/09/2021 

 

 

 

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 

 

 

Brüt Net

ARSAN 8.468 8% 0,0554 0,0554 1,19% 15.09.2021 6

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 1,08% 20.09.2021 11

LUKSK 1.500 24% 0,1500 0,1275 0,32% 22.09.2021 13

AVISA 80.000 28% 0,4444 0,3778 2,38% 28.09.2021 19

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 7,96% 30.09.2021 21

ADEL 15.001 783% 0,6350 0,5398 2,41% 30.09.2021 21

TTKOM 624.178 20% 0,1783 0,1516 2,56% 01.10.2021 22

YATAS 42.518 25% 0,2838 0,2413 1,72% 06.10.2021 27

YKSLN 4.299 34% 0,0344 0,0292 0,61% 07.10.2021 28

BIZIM 19.242 50% 0,3207 0,2726 2,34% 08.10.2021 29

PKART 6.476 88% 0,2847 0,2420 2,08% 15.10.2021 36

EGPRO 35.943 24% 0,4438 0,3773 1,45% 18.10.2021 39

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,32% 25.10.2021 46

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,57% 27.10.2021 48

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 67

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,99% 17.11.2021 69

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,17% 19.11.2021 71

LKMNH 2.666 16% 0,1111 0,0944 1,08% 22.11.2021 74

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 7,96% 30.11.2021 82

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 03.12.2021 85

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 04.12.2021 86

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 05.12.2021 87

PAGYO 3.697 13% 0,0330 0,0330 0,70% 06.12.2021 88

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,20% 06.12.2021 88

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,19% 08.12.2021 90

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 09.09.2021

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 

  

 

BİST Kodu

Genel 

Kurul 

Tarihi

Saat Adres

Genel 

Kurula 

Kalan Gün

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

Altunizade/Üsküdar
1

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
3

KUYAS 13.09.2021 11:00 Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler 4

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

No:12/17, Beşiktaş
6

BALAT 15.09.2021 14:00 Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han Konak/ İzmir 6

PETKM 17.09.2021 14:00

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

Aliağa

Yönetim Binası 35800 Aliağa

8

MEGAP 28.09.2021 14:00 Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1 19

SAMAT 30.09.2021 15:30 Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara 21

GLRYH 30.09.2021 14:00 Meydan Sk. BeybiGiz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak - Sarıyer 21

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 09.09.2021

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


