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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 -1,94 1391,91

BIST-30 -1,89 1490,91

BANKA -3 1239,44

SANAYİ -2,06 2433,69

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,16 1761,39

GRAM -0,19 490,636

GÜMÜŞ 0 22,26

PLATİN 0,77 921,26

PALLADİUM 0,79 1622,51

BİTCOİN -2,37 42507,17

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,05 1,17314

EUR/TL 0,13 10,1741

DOLAR/TL -0,02 8,6634

BREZİLYA REAL 0,02 5,3256

G.A.RAND -0,28 14,7482

RUS RUBLE -0,49 73,3404

OFF.S.YUAN -0,11 6,476

HİND.RUP -0,07 73,618

JAPON YEN 0,11 109,58

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0 17,68

TAHVİL 10Y 1,05 17,33

 

Sistemik risk yok ama risk var 

Küresel hisse senedi piyasaları Salı günü salgın/sistemik risk/  korkularıyla boğuştu ve 

Çinli Emlak devi Evengrande Group’un devasa borçlulukla temerrüde düşebileceği ve 

bunun küresel ekonomide yaratacağı potansiyel domino etkisiyle yatırımcıları daha 

riskli varlıklardan kaçmaya sevk etti. 

305 milyar dolarlık borcunun bir çöküş durumunda Çin'in finansal sisteminde kayıpları 

tetikleyebileceği korkusuyla Evengrande önceki gün %10 değer kaybederek %7'ye 

kadar düştü. 

Çin'in 4 numaralı emlak geliştiricisi Sunac  ve devlet destekli Greentown China gibi diğer 

emlak hisseleri Salı günü bir önceki seanstaki ağır kayıplarının bir kısmını telafi etti. 

Çin hükümeti Evergrande'deki kriz konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı ve resmi tatil 

sırasında büyük devlet medyasında firmanın sorunlarından bahsedilmedi. Evergrande 

için büyük bir test bu hafta ; Perşembe günü Mart 2022 tahviline ilişkin 83,5 milyon dolar 

faiz ödeyecek. Mart 2024 için de 29 Eylül'de ödenmesi gereken 47.5 milyon dolarlık bir 

ödemesi daha var. Evergrande, planlanan ödeme tarihlerinden itibaren 30 gün içinde 

faizi ödeyemezse, her iki tahvil de temerrüde düşecektir. 

Herhangi bir temerrüt senaryosunda, dağınık bir erime, yönetilen bir çöküş veya Pekin 

tarafından daha az muhtemel bir kurtarma olasılığı arasında bocalayan Evergrande'nin 

tahvilleri yeniden yapılandırması gerekecek, ancak yatırımcılar için düşük bir 

toparlanma oranı beklenmekte. Çin hükümetininde Evergrande'ye doğrudan destek 

vermesini beklenmiyor. Pekin'in ancak birden fazla büyük geliştiricinin başarısız 

olmasına ve ekonomiye sistemik riskler oluşturmasına neden olan geniş kapsamlı bir 

bulaşma varsa adım atmak zorunda kalacağı beklenmekte.  

Uzun vadede, daha yavaş Çin büyümesinin çevre ülkelere zarar verdiğini görebiliriz. 

Örneğin Avustralya borsası, ülkenin büyük demir cevheri madencileri BHP (BHP.AX) , 

Rio Tinto (RIO.AX) ve Fortescue Metals'in (FMG.AX) hisselerindeki düşüş  

Evergrande'deki gelişmelerin talebi etkileme riskinden  kaynaklandı.  

Şu an itibariyle, Evergrande durumundan küresel ekonomi için herhangi bir sistemik risk 

görmüyorum, ancak piyasaların etkilenmesi için herhangi bir sistemik risk olması da 

gerekmiyor. Evergrande baskısının yanında bir de Biden'in 4 trilyon dolarlık paketinin  

görünümün belirsizliğinden ve ABD borç tavanını yükseltme veya  askıya alma 

ihtiyacından kaynaklanan risklerde etkilenince Yatırımcılar küresel ekonomiye yayılma 

riskinden endişe ederken, dünya hisseleri geriledi ve dolar güçlendi. Ama 07:40 

itibariyle baktığımızda bir sakinleşme var. Yuan Pazartesi günkü düşüşün çoğunu 

toparlayarak dolar başına 6.4700 seviyesinde, Euro, güvenli liman yen dolar karşısında 

109.48 yen'e düşerken, bir ayın en düşük seviyesi 1.1700$'a dokunduktan sonra 

1.17348$' den işlem görürken, 10 yıllık ABD Hazine getirisi %1,3226'ya yükseldi, ancak 

ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayacak olan iki günlük politika toplantısına 

baktıkça hareketler nispeten hafifledi. 

https://a1capital.com.tr/lp/
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 Asya hisse senetleri Salı günkü işlemlerde yatırımcıların yaklaşan Fed toplantısına odaklanması ve 
Evergrande krizinin yarattığı ağırlık ile gerilemeye devam etti. 
 

 Japonya hisse senetleri Pazartesi günkü tatilden yüzde 2'ye varan kayıplarla döndü. Önceki gün yüzde 
3'e varan kayıplar kaydeden Hong Kong'un Hang Seng Endeksi Salı günü daha sınırlı da olsa kayıplarını 
sürdürdü. Avustralya'da endeks yatay bir seyirde. 
 

 S&P 500 Endeksi yüzde 2,9 kayıpla yaklaşık 1 yılın en sert düşüşünü gördü. Endeks New York saatiyle 
15:20'de en büyük düşüşünü görürken, kapanışa yakın kayıplarını geri vererek günü yüzde 1,7 düşüşle 
4.359,59 puandan tamamladı. Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook 
Inc ve Tesla Inc, S&P 500'deki en sert düşüş yaşayan şirketler arasındaydı. 
 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki iş insanlarının art niyetli, hukuki ve tarihi 
gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, 
"İş insanlarımızla birlikte salgın sonrası dönemi doğru şekilde değerlendirmemiz halinde 100 milyar 
dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum" dedi 
 

 Biden, federal hükümetin Ekim ayında kapanmasının düşmesinin önüne geçmek için federal 
borçlanma tavanı uygulamasının 2022 Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar askıya 
alınmasına yönelik planı destekliyor. 
 

 İspanya, AB Komisyonu'ndan üye ülkeleri enerji fiyatlarında artış ile mücadele için kullanabilecek ve 
AB kurallarını ihlal etmeyecek  tedbirler konusunda yönlendirmesini, bilgilendirmesini istedi. 

 
 Morgan Stanley stratejistleri, belirli ekonomik göstergeler temelinde S&P 500'ün hızlı bir düzeltme 

hareketi doğru yönelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorlar.   
 

 ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Çin ve piyasa 
ekonomisi olarak tanımlanamayacak diğer ülkelerin piyasaları bozucu uygulamalarının düzeltilmesi 
için ABD ile Britanya arasında görüşmelerin devam ettirilmesinde anlaştılar. 
 

 Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkındaki 
değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Çin hükümetinin zor durumdaki gayrimenkul 
geliştirme şirketi Evergrande Group'u kurtarmak için herhangi bir doğrudan destek sağlamasını 
beklemediklerini bildirdi. 
 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 
yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini duyurdu. 
 

 ABD ile İngiltere, Çin ve piyasa ekonomisi olarak tanımlanamayacak diğer ülkelerin piyasaları bozucu 
uygulamalarının düzeltilmesi için görüşmelerin devam ettirilmesinde anlaştı. 
 

 Robinhood Markets, yeni bir kripto cüzdanını ve kriptopara transfer özelliğini test ediyor. Test edilen 
özellikler Robinhood'un müşterilerine dijital para alma ve gönderme imkanı verecek-Bloomberg 
 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Gazprom 
Başkanı Aleksey Miller ile görüşerek, iki ülke arasındaki enerji projelerini değerlendirdi. 

 
 

 AC Asia ex, Japan % -0,27 satıcılı 
 S&P 500 %  0,61 alıcılı 
 Euro Stoxx 50 % 0,50 alıcılı 
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BIST100  

BIST 100 endeksi geçtiğimiz Pazartesi  günü 

%-1,94  kayıp ile 1391 seviyesinden kapattı. 

Yeni günde seans içi olası geri çekilmelerde 

1385 seviyesi ara kanal alt bandı olan 1380  

ise ana destek ve yükselen destek 

seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. 

Tepki hareketlerinin gerçekleşmesi 

durumunda kısa vadede ilk olarak 200g 

üssel ortalama 1393 direncini daha sonra  

1430 direnç seviyesinin üzerinde meydana 

gelen kapanışlar ile birlikte kısa vadede 

1444 ve 1451 hedef dirençlerine yönelim 

gerçekleşebilir. 

Dirençler: 1393 - 1430 – 1444  

Destekler: 1385 – 1380 – 1375 
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DOLAR/TL  

USDTRY Pazartesi günü grafikte 8.6399 – 

8.6743 arasında işlem gördü ve seansı 8.6334 

ile kapattı. Bu sabah 8.66  ile işlem görmekte.  

Destek seviyelerine bakarsak 8.64 desteği 

altında düşen trend desteği 8.58 seviyesi 

aşağısında 8.49 seviyesini ara destek ve 8.38 

seviyesini ise ana destek olarak görüyoruz.  

Yukarıda dirençleri seviyeleri 8.68 ve 8.72 

seviyeleri üzerinde alımların 

hızlanabileceğini 8.80 direncine yönelim 

gerçekleşebilir.  

Dirençler : 8.68 – 8.72– 8.80  

Destekler : 8.64 – 8.58 – 8.49 
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GBPUSD  

Düşüş yönlü  fiyatlamalarına devam eden 

GBPUSD paritesi 1.3688 direnç seviyesi  altında 

fiyatlanmaya başladı. Bu seviye altında 4 saatlik 

bazda bar  kapanışı gerçekleştirmesi halinde 

satışlar derinleşebilir. Bu durumda,  destek 

seviyemiz 1.3599 olacaktır. Ancak, 1.3688 

seviyesi üzerinde  kalıcılık sağlaması halinde ise 

1.3784 diren seviyelerini takip edeceğiz. 

Dirençler: 1.3688 – 1.3784 - 1.3810  

Destekler: 1.3665 – 1.3599 - 1.3560 

EURUSD  

 22-50-200 günlük üssel ortalamaların altında 

fiyatlanan  Parite için yukarı yönlü hareketlerde 

1.1727 – 1.1780 – 1.1803 -1.1818 dirençleri takip 

edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 

1,1700 seviyesinde, devamında ise 1,1658 ve 

1,1658 destekleri takip edilebilir. 

Dirençler: 1.1780 – 1.1803 – 1.1818 

Destekler: 1.1700 – 1.1665 - 1.1658 
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ONS ALTIN  

21 – 50 – 200 günlük üssel ortalamaların 

altında fiyatlanan XAUUSD geri çekilmelerin 

devam etmesi durumunda 1746 seviyesi 

kritik destek, bu seviyenin aşağı kırılması 

durumunda ise 1724 ana destek seviyesi 

olarak takip etmekteyiz. Tepki 

hareketlerinde 1767 ara direnç ve 1782 ise 

ana direnç olarak karşımıza çıkmakta.  

Destekler:1746-1724 -1700  

Dirençler: 1767 - 1782 - 1805  

 

BRENT PETROL  

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı 

yönlü hareketin gerçekleşmesi  durumunda 

petrolde 74,65 ve 75,50 direnç seviyeleri 

önem arz ediyor.  

Olası satışların görülmesi durumunda ise 

73,80 ve 73,00 destek  seviyelerini takip 

edeceğiz 

Dirençler: 74.65 - 75.50 – 76.30  

Destekler:73.80 -  73.00 – 71.00 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

BAGFS… 12 Temmuz 2021 tarihli duyuruda belirtildiği üzere T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü'nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para 
cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 
Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame edildiği belirtilmiştir.  
Şirketin faaliyetin durdurulması yönünden ise Şirkete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi 
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce 11.08.2021 başlangıç 11.08.2022 bitiş tarih ve 224588650.1.1 belge numaralı 
geçici faaliyet belgesi verilmesi ve idari para cezası uygulamasına ilişkin kısmı yönünden feragat nedeniyle, davanın 
konusuz kaldığı sonucuna varılarak dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına istinaf yolu açık olmak üzere 
oy birliği ile karar verilmiş olup Şirket avukatlarına 17.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. 
 
BUCIM… Şirket tarafından BURSA ili KESTEL, ilcesi İR 88591 işletme ruhsat numaralı 98,26 ha'lık sahanın 11,59 
ha'lık kısmında yapılması planlanan, II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi ile ilgili olarak Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına sunulan Proje Tanıtım (PTD) Dosyası, Bakanlık tarafından incelenmiş ve değerlendirme 
neticesinde ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince II-C Grubu Maden (Çimento Kalkeri) Ocağı projesi'ne 
'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. 
 
CEOEM… Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 21-26 
Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı' nda gerçekleştirilecek olan Teknofest  Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirket tarafından verilecek olup, bu kapsamda 27.000.000 TL. 
cironun gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
DERHL… İştirak Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu… 
İştirak Toprak Yenilebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Şirket 
merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nun Şirket sermayesinin 10.000.000 
TL'den 32.500.000 TL'ye yükseltilmesini içeren sermaye artırım teklifi ve Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin 
tadil edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 
ENKAI… Şirketin, %90'ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan'daki Namakhvani 
Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 
Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir 
sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur. 
  
 ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. arasında 
HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalanmıştır. İngiltere'nin Somerset bölgesinde yapımı 
devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Enerji Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama 
işlerini kapsayan proje, toplam 184 milyon İngiliz Sterlini bedelinde olup, projenin 56 ayda tamamlanması 
öngörülmektedir. 
 
DERHL… Şirket Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, 2020 yılı mali sonuçlarına ilişkin 
olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu 02.03.2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 07.09.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, Havana Motorlu Araçlar Sanayi 
Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan sermayesi 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmiştir.Bu gelişme 
üzerine geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren yatırımcı sunumunda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur. 
 Elektrikli otomotiv sektöründe yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, otomotiv ticaretinde sürdürülen faaliyetlerin 
azaltılmasının Holding menfaatlerine olacağı öngörülmüş; bu kapsamda Havana Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.’nin 
sermayesinin 20.000.000 TL’den, 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL’ye çekilmesi için 7 Eylül 2021 tarihinde 
Derlüks Yatırım Holding Yönetimi karar almıştır. Bu azaltımdan elde edilen kaynak Toprak Enerji’nin sermaye 
artırımında kullanılacaktır. 
 
OSTIM… SPK'nın Özel  Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel 
durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır. Şirket ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru 
Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında 
yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili Kurumlara incelenmek üzere 
sunulmuştur. 



 
21/09/2021 

 

 

ŞİRKET HABERLERİ 

 

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline 
sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'ne 
12.705.000 TL  değerleme üzerinden %3,334 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. 
 
 Bağlı Ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 7.000.000 TL  Şirket değerlemesi ile 29.03.2021 
tarihinde %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım  A.Ş,  bu defa 21.250.000 TL şirket değerlemesi ile  yeni 
bir yatırım aldı.  Bağlı ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutuna mevcut payını korumak üzere 
katılım sağlayacaktır. 
 
 Bağlı Ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 11.416.680 TL Şirket değerlemesi ile 09.07.2020 
tarihinde %3 oranında iştirak ettiği Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş,  bu defa muhtelif yatırımcılardan 14.752.500 TL 
şirket değerlemesi ile  yeni bir yatırım almıştır.  Bağlı ortaklık Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutuna 
payını %4,14 'e çıkarmak üzere katılım sağlayacaktır. 
 
FNY, QNBFI, BRLSM… Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-13 
Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız 
Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurum tarafından yapılması 
planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 30 günlük süre 19 Eylül 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının 
işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 9,10 TL olan halka arz fiyatının 
altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. 
 
GOODY… Şirket, hissedarlarının menfaatini dikkate alarak, Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2021 tarihli kararı uyarınca, 
bugün, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla 
2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Söz konusu 
kurumlar vergisi matrahı artırımı kapsamında toplam 16.338.687,03 TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığı'na peşin ödeme yapılacaktır. 
 
HUBVC… İştirak Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ("Udentify") Şirketin sahibi 
olduğu D Grubu 7363 adet nama yazılı toplam 7.363 TL nominal değerdeki payın tamamı Netcad Yazılım Anonim 
Şirketi'ne ("Netcad") devri 23.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmış idi. Bu açıklamamız ile ilgili yatırımcılardan gelen 
sorular üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur; 
2020 yılında Şirket yönetimi tarafından faaliyetlerin stratejik bir ortaklık kurularak sürdürülmesi kararı alınmış ve bu 
doğrultuda Netcad ile görüşmelere başlanmıştı. Udentify'ın Kurucusu'nun geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ara 
verilen görüşmelere 2021 yılında tekrar başlanmış ve Şirket ve diğer pay sahipleri tarafından yürütülen müzakereler 
sonucu, alanında pazar lideri olan Netcad ile tüm pay sahipleri arasında bir pay devir sözleşmesi yapılmasına karar 
verilmiştir. 
Yapılan pay devir sözleşmesine göre; Udentify'ın şirket değeri, en geç 42 aylık süre içinde, sözleşme kapsamında 
belirlenen aylık performans kriterlerinin gerçekleşme durumuna göre ve en fazla 360.000 ABD dolarını geçmeyecek 
bir tutarda belirlenecek olup, belirlenecek şirket değerine göre de payların nihai satış fiyatı oluşacaktır.  Aylık 
performans kriteri, Udentify'ın müşterilerinden elde edeceği aylık tekrar eden gelir olarak belirlenmiş olup konuyla 
ilgili gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 
 
KIMMR… Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, 
Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi 
çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 65.000.000 TL nominal değerli paylar 22/09/2021 tarihinden itibaren 
Ana Pazar'da 3,5 TL/pay baz fiyat, "KIMMR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili 
sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 
 
MTRKS… Şirketin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 
10.000 adet payı 10.000 TL bedelle  İştirak  ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

MAREN… Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 100.000.000 TL 

nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 

8,30 TL fiyattan 22-23/09/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MAREN.HE (ikincil 

piyasada işlem kodu MAREN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. 

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak 

değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. 

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

sırada maksimum emir değeri 830.000.000 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. 

 

MERCN… Şirket Yönetim Kurulunun 17.09.2021 tarihli 2021/20 numaralı karar tarihiyle Kocaeli ili Gebze İlçesi 

Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel'de kayıtlı 9.411,47 m2lik alana sahip, Ortadoğu Enerji Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait arsayı 17.000.000 TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma 

bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. 

 

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 

14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 100 m2 depolama alanı kiracı "5S Otomotiv Ser. Yed. 

Par. İth. İhr. San. ve Tic.Ltd.Şti." ile ek protokol yapılarak 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen 

depodan yaklaşık 16.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 

 

 Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallim Mahallesi 434 Ada 8 Parsel üzerindeki 5.404,38 

m2 arsa üzerinde bulunan açık depolama alanının tamamı "S.S.Haydarpaşa Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi"ne 

10 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 10 senede yaklaşık 4.100.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 

 

TRILC… Temsilcisi bulunulan Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünün  İran'da satış ,  dağıtım ve 

pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz 

OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır. Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir. Ödeme şekli peşin olarak 

anlaşılmıştır. 

 

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Ağustos sonu toplam brüt prim üretimi 6.786.504.245 TL 

olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17,6 oranında artışla gerçekleşmiştir. 

 

UNLU… 18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirket müteakip çalışmaları neticesinde, Şirketin 

20.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299.999.996 TL tutarında sermayesine %99,9996 oranında 

iştirak edilecek 300.000.000 TL sermayeli Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 

20.09.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur. 

 

YEOTK… YEO - HSY İş Ortaklığı olarak İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin İstanbul Silivri'de inşaası devam eden 

Seymen Çöp Gazından Enerji Üretimi Tesisinin mekanik, elektrik, otomasyon ve dijitalizasyon işleri için bugün 

(20.09.2021) 12.600.000 TL tutarında yeni sözleşme imzalanmıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

YKSLN… 17.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketin büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına Kocaeli 

bölgesinde yer alan organize sanayi bölgelerinden herhangi birinde yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapması 

ve bu kapsamda önümüzdeki 36 aylık süre içerisinde ilgili yatırımı faaliyete geçirerek %100 civarında ek bir kapasite 

artışı sağlanması amacıyla; 

-5 dönüm civarında ve çelik servis merkezi kurulumuna uygun; azami 20 Milyon TL tutarında bir sanayi arsası 

alınmasına; 

-İlgili arsa üzerine azami 40 Milyon TL tutarında (inşaat, yapı, makina, ekipman, vb. dahil) yatırım yapılarak mevcut 

tesislere ilave modern yeni bir çelik servis merkezi kurulmasına; 

-Bu kapsamda toplam azami 60 milyon TL tutarında yatırım bütçesinin şirket kaynaklarından veya finans 

kurumlarından alınacak kredi ile finanse edilmesine; 

-Bu kapsamda şirketi temsilen arsa alımı, inşaat ve yatırım harcamalarının yapılması ve finansman ihtiyacının 

karşılanması için şirketin İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk'ün münferiden yetkilendirilmesine; Oy birliğiyle karar 

verildi. 

 

2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, Şirketin 2021 yılsonu satış gelirinin 282,7 Milyon 

TL civarında olacağı öngörülmüştü. Ve yine aynı raporda Şirketin 500 Milyon TL satış gelirini aşması için 2024 yılının 

sonu işaret edilmişti. Bu kapsamda Şirket halka arzdan elde ettiği nakit kaynağın %30'luk kısmı ile %300 kapasite 

artışına gitmiş ve yatırımların tamamlanmasıyla kapasitesini 4 katına çıkarmıştı. 

 

2021 yılında ortaya çıkan yeni durumla birlikte; Şirket faaliyet alanlarında pazar payını ve beraberinde satış gelirleri 

ile Net Karını (hem TL hem de döviz cinsinden) dikkate değer biçimde arttırmıştır. Bu bağlamda Şirketin fiyat tespit 

raporunda yer alan 2024 yılı hedeflerine, 2021 yılının sonunda (3 yıl erken) ulaşması veya çok yaklaşması söz 

konusu olabilir. Bu büyümenin önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirliği açısından bahsi geçen yatırım önem arz 

etmektedir. 4 katına çıkarılmış olan kapasitemizin bu yeni yatırımın tamamlanmasıyla yeniden 2 katına çıkarılması 

mümkün olacaktır. 

Öngörülenden hızlı büyüyen Şirketin orta/uzun vadede büyümesini sürdürebilmesi için ilgili yatırım kararı alınmıştır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 

ARCLK… 20.09.2021 tarihinde 31,46 TL - 31,70 TL fiyat aralığından (ortalama 31,6066 TL) 2.800.000 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 21.549.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,1891) 

 

BRYAT, BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… Fiili dolaşım oranını artırmak, ulusal ve küresel endekslere girişi 

kolaylaştırmak amacıyla 17.09.2021 tarihinde Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 409,70 TL 

fiyattan 200.000 adet payın satım işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Borusan Yatırım ve Pazarlama 

A.Ş. sermayesindeki pay oranı 17.09.2021 tarihi itibariyle %37,226’dır.  

 

BRYAT, SEMİH ABİDİN ÖZMEN… 17.09.2021 tarihinde Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 

409,70 TL fiyattan Semih Abidin Özmen ve Ayşe Nükhet Özmen’e ait 100.000 adet payın satım işlemi tarafınca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki pay oranı 17.09.2021 tarihi 

itibariyle Semih Abidin Özmen için %0,000, Ayşe Nükhet Özmen için %4,811’dir.  

 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA… 17/09/2021 - 17/09/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili 

olarak 10,44 - 10,45 TL fiyat aralığından 289.016 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 

paylarım/oy haklarım 17/09/2021 tarihi itibariyle %0,357 sınırına ulaşmıştır. 

 

GENTS, ABDURRAHMAN KAHRAMAN… 20/09/2021 - 20/09/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,99 - 2,99 TL fiyat aralığından 40.000 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 paylar 20 /09/2021 tarihi itibariyle %11,71 sınırına ulaşmıştır. 

 

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

20.09.2021 tarihinde 3,71 - 3,81 TL fiyat aralığından 110.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

LKMNH, MUSTAFA SARIOĞLU… 20.09.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM 

HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,97-10,99 TL fiyat aralığından 7.000-TL toplam 

nominal tutarlı alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK 

TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylar 20.09.2021 tarihi itibariyle %.3,02 

sınırına ulaşmıştır. 

 

NIBAS, ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş… 17/09/2021 - 17/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,55 - 10,87 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 17/09/2021 tarihi itibariyle %7,41 sınırına ulaşmıştır. 

 

NIBAS, IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 17/09/2021 - 17/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,55 - 10,97 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 17/09/2021 tarihi itibariyle %37,76 sınırına ulaşmıştır. 

 

QUAGR… 20.09.2021 tarihinde 12,020 TL ortalama fiyattan 807.539 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu 

QUAGR payları 1.935.524 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,806) 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 

SISE… 20 Eylül 2021 tarihinde 8,17 TL-8,21 TL fiyat aralığından (ortalama 8,19 TL) 1.450.000 adet pay geri alınmış 

ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 16.781.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,55). 

 

SUMAS, HİLMİ EVİN ERTÜR… 27/08/2021 - 31/08/2021 tarihinde SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 100 - 91 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 5.544 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 

SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 31/08/2021 tarihi itibariyle %61,55 sınırına ulaşmıştır. 

 

ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 20.09.2021 

tarihinde 5.13-5.17 fiyat aralığından toplam 95.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

EUHOL… Şirket tarafından 13.09.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, ödenmiş sermayenin 

60.000.000 TL'dan 300.000.000 TL'na çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 240.000.000 TL nominal değerli 

payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname (taslak) ile Sermaye Piyasası Kurulu onayına 20.09.2021 (bugün 

) sunulmuştur. 

 

RTALB… İşbu açıklama 17.09.2021 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin bilgilerin güncellenmesi amacıyla 

yapılmaktadır: 

Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut 

ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış bedeli 47.915.628,04 TL olacak şekilde, 

1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine 

İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak 

şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarına kadar artırılması ve 

artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların yukarıda belirtilen pay satış fiyatı çerçevesinde toplam pay satış 

bedeli 43.500.000 TL'ye tekabül eden kısmının Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye (Güler Yatırım 

A.Ş.) ve 4.415.628,04 TL'ye tekabül eden kısmının ise Şirket ortaklarından İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye (İCG 

A.Ş.) halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi 

yolu ile satılması nedeniyle ihraç edilecek paylar için hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebi, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 16.09.2021 tarihli toplantısında; 

 

a. 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının, Borsa'nın TSP Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz 

konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi ve her durumda İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. için 2,76 

TL'den az olmaması, 

   

b. Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak 

başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru 

sonucunda hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınarak, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi 

suretiyle olumlu karşılanmasına, 

   

ii) İCG A.Ş. ve Güler Yatırım A.Ş. tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların İCG A.Ş. ve 

Güler Yatırım A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle 

Borsa'da satılamayacağına karar verilmiştir. 

   

Bu çerçevede Şirket tarafından tahsisli sermaye artırımında pay satış fiyatının belirlenmesi amacıyla Borsa İstanbul 

A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş olup, tahsisli sermaye artırımı ile ihraç edilecek payların nominal tutarı pay satış 

fiyatının belirlenmesinin ardından onaylı ihraç belgesiyle birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. 

 

TSK, TSKB, TSGYO… TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 27 Ağustos 2021 

tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli 

sermaye artırımı işleminde, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,78 adet pay, 20 Eylül 

2021 tarihinde nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan 

halka arz edilmiştir. Bankamız, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da halka arz edilen paylardan 120.453,78 adet 

C Grubu TSKB GYO payını, 20 Eylül 2021 tarihinde 3,25 - 3,26 Türk Lirası hisse fiyat aralığı üzerinden satın almış 
bulunmaktadır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

SELGD… Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir 

Sistemi (VBTS) kapsamında SELGD.E paylarında 21/09/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 05/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.  

SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir 

duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri 

yasaklanmıştır. 

 

 



 
21/09/2021 

 

  

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

LUKSK 1.500 24% 0,1500 0,1275 0,34% 22.09.2021 1

AGESA 80.000 28% 0,4444 0,3778 2,52% 28.09.2021 7

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,23% 30.09.2021 9

ADEL 15.001 783% 0,6350 0,5398 2,41% 30.09.2021 9

TTKOM 624.178 20% 0,1783 0,1516 2,47% 01.10.2021 10

YATAS 42.518 25% 0,2838 0,2413 2,04% 06.10.2021 15

YKSLN 4.299 34% 0,0344 0,0292 0,67% 07.10.2021 16

BIZIM 19.242 50% 0,3207 0,2726 2,59% 08.10.2021 17

PKART 6.476 88% 0,2847 0,2420 1,48% 15.10.2021 24

EGPRO 35.896 24% 0,4438 0,3773 1,55% 18.10.2021 27

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 34

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,52% 27.10.2021 36

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 55

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 57

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 59

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 62

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,23% 30.11.2021 70

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 76

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 78

CASA 1.432 21% 0,2923 0,2484 0,22%

AKMGY 15.278 27% 0,4100 0,4100 1,06%

PAGYO 0,0083 0,0083 04.12.2021 74

PAGYO 0,0083 0,0083 05.12.2021 75

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 76

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 21.09.2021

BİST 

Kodu

Brüt Nakit 

Temettü (Bin TL)

Nakit 

Temettü 

Dağıtma 

Oranı

Pay Başına Temettü 

(TL) Temettü 

Verim 

Oranı

Ödeme 

Tarihi
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


