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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 -0,45 1385,61

BIST-30 -0,41 1484,75

BANKA 0,45 1245

SANAYİ -0,92 2411,4

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,1 1776,19

GRAM 0,03 492,416

GÜMÜŞ 1,25 22,76

PLATİN 0,18 959,12

PALLADİUM 1,26 1648,1

BİTCOİN 2,44 41959,81

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,03 1,17224

EUR/TL -0,01 10,116

DOLAR/TL -0,06 8,6219

BREZİLYA REAL 0 5,2708

G.A.RAND -0,31 14,7933

RUS RUBLE -0,44 72,882

OFF.S.YUAN -0,14 6,473

HİND.RUP -0,02 73,714

JAPON YEN 0,25 109,48

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0,74 17,81

TAHVİL 10Y -0,29 17,28

 

FED riski bizce yukarı yönlü 
Çin piyasaları iş başı yaptı ve  kaotik açılışlar yok. Şanghay %1.4 eksi açıldı, ilk 
yarım saatte kayıplarını azalttı.  PBOC, 120 milyar yuan tutarında olağanüstü likidite 
enjekte etti. Likidite operasyonu bakalım piyasalar tarafından  Yatıştırıcı mı yoksa 
Evergrande'ye karşı şahin bir duruş olarak mı algılanacak. Geçen haftanın son iki 
günü 100 milyar yuanlık destek yatıştırıcı gelmişti.  
Evergrande'nin yaklaşan tahvil kuponu yapacağını açıklamasının ardından, bu 
sabah  Avustralya doları yükseldi ve Yen dolar karşısında yaklaşık %0.2 değer 
kaybederek 109.485'e geriledi ve Japonya Merkez Bankası'nın politikasını 
beklemede tutma kararına çok az tepki gösterdi. Dolar endeksi 93.226'da kaldı ve 
Pazartesi gününün bir ayın en yüksek seviyesi olan 93.455'in çok yakınında 
kalırken, Pazartesi günü bir ayın en düşük seviyesi olan 1.1700$'da sabitlenen 
euro, 1.1725$'da ve neredeyse hiç kıpırdamadı. 
Günün odak noktası, tahvil alımını ne zaman kısmaya ve ne zaman faiz oranlarını 
yükseltmeye başlayacağı da dahil olmak üzere gelecekteki politika yolunda daha 
fazla ipucu vermesi beklenen FED toplantısı. 
Üç ayda bir yayınlanan "nokta grafiği", politika yapıcıların ekonomik büyüme, 
istihdam ve enflasyonun yanı sıra faiz oranı artışlarının zamanlamasına ilişkin 
tahminlerini anonim olarak çiziyor. Ekonomik aktiviteye zarar veren koronavirüsün 
Delta varyantının, neden olduğu mevcut türbülansa ve belirsizliğe rağmen 
toparlanma üzerinde kısa süreli bir etkisinin olacağına dair yakın zamanda ifade 
edilen görüşlere bağlı kalıp kalmadığını göreceğiz. Daha sıcak olan enflasyon, 
politika yapıcıların bu yeni çerçeveye olan bağlılığını test ediyor 
Fed'in faiz oranlarında bir artışa ilişkin tahminlerinin medyanının Haziran 
toplantısına göre  2023'ten 2022'ye geçtiğini görebiliriz.  Bunun gerçekleşmesi için, 
yalnızca üç politika yapıcının tahminlerini öne çekmesi  gerekecek ve sadece iki 
değişiklik, Fed içinde, yükselişin gelecek yıl veya sonrası için kartlarda olup 
olmadığı konusunda  bölünmesine yol açacaktır.  
En yeni  CNBC anketine göre; Fed’in aylık 120 milyar $’lık varlık alımlarında azaltımı 
(tapering) Kasım’da ilan etmesini ve Aralık ayında tahvil alımını azaltmaya 
başlamasını beklediklerini görüyoruz.  
Bizim beklentimiz ise ; Fed varlık alım programını nasıl değiştireceğini, varlık 

alımlarını nasıl azaltacağını bugün açıklaması,  ‘geçici’ olduğu ısrarla vurgulanan 

enflasyonun geçici fakat geçmiş ortalamalarının üzerinde kalmaya devam eden 

şekilde kalacağının vurgulanması, FOMC projeksiyonlarında noktasal’larda , 2022 

bitmeden bir faiz indirimi beklentisinin artması ve Büyüme tahminlerinin  ise aşağı 

yönlü güncellenmesi yönünde. Kısaca oldukça şahin beklentiye sahibiz.  

Altın için notla bitirelim. Önce güvenli liman, sonra  USD'deki zayıflama ardından 

ABD tahvillerinin yükselişini koruyamaması ve de  büyük fonların altın talebi 

1,758’den tepki gelmesine neden oldu, 1750 üzerinde kalıcığını korudu. 1,780’e 

yaklaştıkça satış baskısı artabilir. Fed’den şahin açıklama/projeksiyon gelirse 

destekler geri çekilebilir. Tersi durumda ise 1800 hedeflemesini görebiliriz. 

https://a1capital.com.tr/lp/
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Çarşamba günkü işlemlerde hafta başından bu yana devam 
eden düşük risk iştahını sürdürüyor. Yatırımcılar Evergrande cephesinden gelecek haber akışına 
odaklanırken, Japonya Merkez Bankası da faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. 
 

 Tatilden dönen Çin ana karasında endeksler Evergrande krizi ile yüzde 1'den fazla geriledi. Asya'da 
hafta başından bu yana satış ağırlıklı izleyen endeksler Evergrande krizindeki gelişmelere 
odaklandı. 
 

 Evergrande, borsaya yaptığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden 
tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu fakat ne kadar faizin ödeneceği ya da ödemenin 
ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vermedi. 
 

 Morgan Stanley ekonomistlerine göre Çin yönetimi, zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi 
Evergrande için önümüzdeki hafta bir yönetilen  borç yapılandırma başlatabilir. 
 

 Japonya Merkez Bankası(BOJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi.BoJ, gösterge faiz oranının yüzde -
0,10 olarak kalmasına karar  verdi. 
 

 Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü 
Avustralya’da, yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor. 
 

 Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 
2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 220 oyla 
kabul edildi.Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan bütçe tasarısının, burada Cumhuriyetçilerin 
muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.Kongre'nin federal hükümetin kapanmasını önlemek için 30 
Eylül'e kadar söz konusu bütçe tasarısını onaylaması gerekiyor. 
 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paris İklim Anlaşması’nı  yapıcı adımlara uygun şekilde ve 
ulusal katkı beyanımız çerçevesinde  önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz” 
dedi. 
 

 Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarını 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 
olarak korudu. 
 

 IMF, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'a ilişkin  gelişmeleri yakından 
izlediklerini ve Çin'in Evergrande'nin  problemlerinin sistemsel bir krize dönüşmesinden kaçınmak 
için  araçlara sahip olduğunu bildirdi. 
 

 Berenberg Capital Markekts'in ABD ve Asya baş ekonomisti Mickey Levy, aylık tahvil alım 
miktarında Fed'in er ya da geç yapmak zorunda olduğu azaltım kosunda yatırımcıların endişelerinin 
abartılı olduğunu söyledi 
 

 SEC Başkanı Gary Gensler: Stabilcoinler şu anda kumarhanedeki poker fişleri gibi hareket ediyor. 
Güçlü bir gözetim olmaz ise insanlar zarar görür. 
 

 AC Asia ex, Japan % -0,56 satıcılı 
 S&P 500 %  0,11 alıcılı 
 Euro Stoxx 50 % 0,22 alıcılı 
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BIST100  

BIST 100 endeksi geçtiğimiz Salı günü %-

0,45  kayıp ile 1385 seviyesinden kapattı. 

Yeni günde seans içi olası geri çekilmelerde 

kanal alt bandı 1383 destek seviyesi altında 

satışların hızlanabileceğini sırasıyla 1371 – 

1360 – 1343 destek seviyelerini takip 

etmeye devam ediyoruz. 

Tepki hareketlerinin gerçekleşmesi 

durumunda kısa vadede ilk olarak 200g 

üssel ortalama 1393 direncini daha sonra  

1427 direnç seviyesini üzerinde meydana 

gelen kapanışlar ile birlikte kısa vadede 

1444 ve 1451 hedef dirençlerine yönelim 

gerçekleşebilir. 

Dirençler: 1393 - 1427 – 1444  

Destekler: 1383 – 1371 – 1360 
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DOLAR/TL  

USDTRY Salı günü grafikte 8.6103 - 8.6757 

arasında işlem gördü ve seansı 8.6363 ile 

kapattı. Bu sabah 8.6250  ile işlem görmekte.  

Destek seviyelerine bakarsak 8.61 desteği 

altında düşen trend desteği 8.57 seviyesi 

aşağısında 8.49 seviyesini ara destek ve 8.38 

seviyesini ise ana destek olarak görüyoruz.  

Yukarıda dirençleri seviyeleri 8.66 ve 8.72 

seviyeleri üzerinde alımların 

hızlanabileceğini 8.80 direncine yönelim 

gerçekleşebilir.  

Dirençler : 8.66 – 8.72– 8.80  

Destekler : 8.61 – 8.57 – 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 1.3600 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 – 1.3600 - 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 1746 

seviyesinden tepki alışları ile bu sabah 1776 

seviyelerinden işlem görüyor. Geri çekilme 

hareketlerinde 1767 seviyesinin aşağı 

kırılması durumunda ise 1746 ana destek 

seviyesi olarak takip etmekteyiz. Alımların 

devam etmesi hareketlerinde  1782 ara 

direnç ve 1795 ise ana direnç olarak 

karşımıza çıkmakta.  

Destekler: 1767 - 1746-1724 - 

Dirençler:  1782 – 1795 - 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 

 

ALMAD… Şirketin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ihale 
yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan 3 adet parselin mülk sahiplerinden toplam 990.000 TL 
bedelle satın alınmasına, 
- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 41 Parselde kayıtlı toplam 11.500 m2 Tarla niteliğindeki 
taşınmazın toplam 500.000 TL bedelle, 
- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 37 Parselde kayıtlı toplam 5.400 m2 Tarla niteliğindeki 
taşınmazın toplam 240.000 TL bedelle, 
- Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İbrice Mahallesi, Sıvatlar Mevkii 36 Parselde kayıtlı toplam 5.600 m2 Tarla niteliğindeki 
taşınmazın toplam 250.000 TL bedelle satın alınmasına, 
-Şirketin satın almış olduğu taşınmazların, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 
çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 
CEMTS… 25.10.2018 tarihli 500935 nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanılacak destek unsurları aynı kalmak 
üzere, değişen ekonomik koşullar ile  toplam sabit yatırım tutarı 78,5 Milyon TL olarak revize edilen teşvik belgesinin 
süresi 21.09.2021 tarihinde dolacak olmasından dolayı,  9 Kasım 2018 tarih 30590 nolu Resmi Gazete'de 
yayımlanan 323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 12 gereği teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar 
uzatılmış sayıldığından ve 29 Haziran 2021 tarih 31526 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan 4191 
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Geçici Madde 14'e göre, 2 yıl uzatım imkanı tanındığından Yatırım Teşvik Belgemizin 
süresinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılması için Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılmıştır. 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımla ilgili 30.03.2021 tarihli açıklamada ''MAN firması yeni üretim 
hattının deneme üretimlerine başlandığı'' bildirilmişti. Deneme üretimleri tamamlanan yeni MAN üretim hattı devreye 
alınmıştır. 
 
GESAN… Şirket, 14.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray 
Mahallesi 3322 ada 2 nolu parsel üzerinde yer alan 9.993 m2 arsa üzerine kurulmuş ve 6.000 m2 kapalı alana sahip, 
fabrika binası ve arsasını satın almıştır. İlgili alım yeni yatırım ve kapasite artışları için kullanılacak olup, hali 
hazırdaki üretim tesislere komşu parseldedir. Alım bedeli, harç ve vergiler hariç 14.000.0000,-TL'dir. 
 
HEKTS… Şirketin 21.09.2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Şirket büyüme stratejileri 
doğrultusunda, Balıkesir ili Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 
ton olan "Pet Mama" üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup makine, ekipman, inşaat ve 
benzeri işlemler için gerekli anlaşmalar tamamlanmıştır.  Yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanması 
planlanmıştır. Bununla birlikte, halihazırda ciromuzdaki payının her geçen gün artmaya devam ettiği "Hayvan 
Sağlığı" iş kolu ile "Pet Mama" ve ürünlerinin birlikte yönetiminin yaratacağı sinerjinin şirket karlılığına olumlu katkı 
yapacağını görmekteyiz. Hızla büyüyen pet pazarının hacmi ve karlılığı ile ilk tam yıl için 300 milyon TL ciro 
gerçekleştirme planı göz önüne alındığında, söz konusu yatırımın geri dönüşünün (RoI) oldukça hızlı bir ivme ile 
olması beklenmektedir. Gelecekte yeni hat yatırımları ile "Pet Mama" üretiminin büyümesi ve genişlemesi için gerekli 
arazi imkanları mevcut olup, 2020 araştırmalarına göre global olarak 90 milyar USD, Türkiye'de ise 400 milyon USD 
büyüklüğündeki hızla büyüyen pet pazarında Hektaş olarak yerimizi güçlü bir şekilde konumlandırma 
hedeflenmektedir. 
 
ITTFH… Bağlı Ortaklık Selet A.Ş.' nin, üretim faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinde 
bulunan canlı hayvan, hammadde ve sarf malzemeleri, yumurta ve yem üretim tesislerini kiralayan Tekkeli Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti.' ne rayiç bedelleri üzerinden KDV dahil 11.774.029,56-TL bedelle satılmıştır. Satış bedelinin 
644.880,13-TL'lik kısmı Selet'in Tekkeli'ye olan cari hesap borcuna mahsup edilmiş; bakiye kalan 11.129.149,43-TL 
21.09.2021 (Bugün) tarihinde Selet A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir. 
 
KERVN… Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarihli kararı ile; Şirkete ait Zeynep T. isimli 1997 model 4 kabinli Azimut 
Jumbo yüz Tekne'nin mevcut hali ile 3'er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil YILLIK Toplam 1.200.000 TL ile BSJ 
Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiraya verilmesine karar verilmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

KGYO… Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ile; Terra Gayrimenkul Değerleme ve 
Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 17.09.2021 tarih ve 2021/KORAYGYO/002 değerleme raporuna göre 
ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL, mülk sahibi ana ortak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.  ve mevcut 
durumda KDV Dahil 63.000 TL kira geliri olan İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer 
alan Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 16.409 m² yüzölçümlü 1403 ada, 648 no'lu parselde yer alan "Üç Blok 
Doksanbir Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı" niteliğindeki ana taşınmazda ("Yapı Kredi Plaza Sitesi") konumlu B 
Blok 25 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 9.300.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır. 
 
KIMMR… Kim Market-Ersan Alışveriş payları 22/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem 
görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST 
Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin 
paylarının sayısı 240.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır. 
 
OSTIM… %50 oranında ortaklık olan Meksis Mekanik Sistemler İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
(Meksis A.Ş.) 08.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu yeniden 
belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.09.2021 tarih ve 10413 
sayılı nüshasında (bugün) ilan edilmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda Şirket, Meksis A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda 
çoğunluk olarak temsil edilecektir. 
İlgili değişiklikle birlikte, Meksis A.Ş. üzerinde kontrol gücü tesis edilmiştir. Kontrol gücünün sağlanması tarihinden 
itibaren TFRS 10 Tam Konsolidasyon hükümlerine göre Şirketin finansal tablolarında raporlanacağı 
öngörülmektedir. 
 
OZRDN… Şirket yönetim kurulu toplantısında ; Şirketin Huzur Mh., Ayazağa Cendere Cd. N8, Sarıyer/İstanbul 
adresinde bulunan üretime ilişkin bütün hatların Şirketin Çerkeşli OSB Mah. İMES-9 Cadde N16 Dilovası, Kocaeli 
adresinde bulunan fabrikasına nakledilmesine, karar verilmiştir. 
 
SISE… 21 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı güncelleme raporlarıyla, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody's Investor Service (Moody's), Şirketin uzun vadeli kredi notunu "B2" ve görünümünü negatif olarak 
korumuştur. 
 
TDGYO… 16.09.2021 tarihinde gönderilen arsa satış bildirimi madi duran varlık satımı şablonu kullanılarak tekrar 
gönderilmektedir. 
Şirket portföyünde bulunan Bursa'nın Nilüfer İlçesi İrfaniye mahallesi H21C02D4C pafta 122 ada numaralı 1 nolu 
parselde yer alan Nilüfer İrfaniye arsasının satışı KDV(%18) dahil toplam 47.790.000 TL bedelle bugün (16.09.2021) 
gerçekleştirilmiştir.  
Bu satış işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu'muzun 13.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararına istinaden 
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 
içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı henüz görüşme aşamasında 
olmasından dolayı şirketin  meşru çıkarlarının  korunması ve yatırımcıları yanıltma riskinin önlenmesi için verilmiştir. 
Söz konusu satış işlemine ilişkin görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve satış işleminin gerçekleşmesi nedeniyle 
erteleme sebebi ortadan kalktığı için bu açıklama yapılmıştır. 
 
TRILC… Turkfleks marka serumların yurtiçi özel hastane pazarında satış ve dağıtımını yapmak üzere Zirve Pharma 
Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Yıllık 30.000.000 adet alım garantisi içeren 
sözleşmede ortalama birim fiyatı 4,5 TL olarak belirlenmiştir. İlk sipariş onayı 3.000.000 adet için gerçekleşmiştir. 
Finansallara 120.000.000 TL etkisi olması planlanmaktadır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 

ARCLK… 21.09.2021 tarihinde 31,68 TL - 31,80 TL fiyat aralığından (ortalama 31,7386 TL) 1.000.000 adet pay geri 
alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 22.549.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,3371) 
 
ARSAN, FARSAN İNŞAAT_TEKSTİSANAYİ VE TİCAREA.Ş... 20/09/2021 - 20/09/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,29 - 4,29 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı alış 
işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 20/09/2021 tarihi itibariyle %41,13 sınırına ulaşmıştır. 
 
BIMAS, MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ…  20.09.2021 tarihinde BİMAŞ - BİM 
BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 67,854 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış 
işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki 
paylar 20.09.2021 tarihi itibariyle % 15,03 sınırına ulaşmıştır. 
 
BIMAS, NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ… 21.09.2021 tarihinde Fatma Fitnat Topbaş'ın 
sahip olduğu, 800.000 TL nominal bedelli BİMAŞ-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları 67,98 TL fiyattan hesaplar 
arası virman şeklinde tarafınca devir alınmıştır. Bu işlemle birlikte BİMAŞ-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 
sermayesindeki paylar 21.09.2021 tarihi itibariyle % 10,97 sınırına ulaşmıştır. 
 
BIMAS, ÖMER HULUSİ TOPBAŞ… 21.09.2021 tarihinde FATMA FİTNAT TOPBAŞ'ın sahip olduğu 400.000 TL 
nominal bedelli 400.000 Adet BİMAŞ-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları 67,98 TL fiyattan hesaplar arası virman 
şeklinde tarafınca devir alınmıştır. Bu işlemle birlikte BİMAŞ-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş sermayesindeki paylar 
21.09.2021 tarihi itibariyle % 0,3320 oranına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket payların geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 
21.09.2021 tarihinde 3,69 - 3,72 TL fiyat aralığından 34.014 adet pay geri alımı yapılmıştır. 
 
KRVGD… Şirketin yurtdışında şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklık olan 
Tornellon Investments tarafından %64,93'ünü satın alınmış olunan ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya 
sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments'ın pay oranını %66'ya tamamlamak amacıyla 
zorunlu çağrıya gidilmektedir.. %100 bağlı ortaklık Tornellon Investments payların tamamı için çağrıda bulunmuştur. 
Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmiştir. 
 
NIBAS, IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 20/09/2021 - 20/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,00 - 10,69 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 20/09/2021 tarihi itibariyle %36,76 sınırına ulaşmıştır. 
 
NIBAS, ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş… 20/09/2021 - 20/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,20 - 10,52 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 20/09/2021 tarihi itibariyle %6,48 sınırına ulaşmıştır. 
 
QUAGR… 21.09.2021 tarihinde 12,100 TL ortalama fiyattan 22.902 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu 
QUAGR payları 1.958.426 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,816) 
 
TRILC, MEHMET BERAT BATTAL… 20/09/2021 - 20/09/2021 tarihinde TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. payları 
ile ilgili olarak 13,29 - 13,29 TL fiyat aralığından 11.001 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 
sermayesindeki paylar 20/09/2021 tarihi itibariyle %49,58 sınırına ulaşmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

AKFGY… Şirketin 1.0000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 555.353.668 TL 

tutarında (%161,13726 bedelli) artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 

555.353.668 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri 

nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 900.000.000 TL'ye yükselmiş 

olup, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadili SPK tarafından onaylanarak 

21.09.2021 tarihli 10413 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır. 

 

MRGYO… 31.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. 

maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulduğu bildirilmiştir. Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından 06.09.2021 tarihinde Esas Sözleşme değişikliği onaylanmıştır. Onaylı Esas Sözleşme 

21.09.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilerek süreç tamamlanmıştır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

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

Sistemi (VBTS) kapsamında EUHOL.E paylarında 22/09/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 06/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 
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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 

 

Brüt Net

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

AGESA 80.000 28% 0,4444 0,3778 2,52% 28.09.2021 6

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

ADEL 15.001 783% 0,6350 0,5398 2,41% 30.09.2021 8

TTKOM 624.178 20% 0,1783 0,1516 2,47% 01.10.2021 9

YATAS 42.518 25% 0,2838 0,2413 2,04% 06.10.2021 14

YKSLN 4.299 34% 0,0344 0,0292 0,67% 07.10.2021 15

BIZIM 19.242 50% 0,3207 0,2726 2,59% 08.10.2021 16

PKART 6.476 88% 0,2847 0,2420 1,48% 15.10.2021 23

EGPRO 35.896 24% 0,4438 0,3773 1,55% 18.10.2021 26

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 33

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,52% 27.10.2021 35

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 54

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 56

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 58

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 61

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,23% 30.11.2021 69

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 75

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 77

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 73

PAGYO 0,0083 0,0083 05.12.2021 74

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 75

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 22.09.2021

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


