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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 1,58 1407,46

BIST-30 1,81 1511,65

BANKA 2,26 1273,18

SANAYİ 1,57 2449,37

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,2 1764,54

GRAM -0,05 491,673

GÜMÜŞ -0,26 22,63

PLATİN -0,15 999,16

PALLADİUM 0,05 1735,95

BİTCOİN 1,59 44150,83

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,16 1,17063

EUR/TL 0,43 10,1582

DOLAR/TL 0,17 8,6662

BREZİLYA REAL -0,01 5,2896

G.A.RAND -0,09 14,8007

RUS RUBLE -0,22 72,8691

OFF.S.YUAN 0,02 6,466

HİND.RUP -0,06 73,783

JAPON YEN 0,02 109,81

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0,74 17,81

TAHVİL 10Y 0,41 17,35

Takvim Kasım’da,  Faiz artışı 2022 sonunda 

    FED dün takvimi açıklamadı ama takvimi de verdi. Takvimi kasım ayına bırakması 
haricinde Fed kararı beklentilerimizle uyumlu geldi. Fed; Büyük olasılıkla Kasım ayında 
aylık tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını söylerken, pandemi kriz politikalarından 
dönüşünün hız kazanmasıyla faiz artışlarının beklenenden daha hızlı gerçekleşebileceğinin 
sinyalini verdi.  
      Eylül ayı boyunca istihdam büyümesi "makul derecede güçlü olduğu sürece, 2-3 
Kasım'daki politika toplantısından sonra merkez bankasının aylık 120 milyar dolarlık tahvil 
alımlarında düşüş başlayabilir ve yeni bir politika açıklamasında ve 18 Fed yetkilisinden 
9’unun , merkez bankasının şu anda bu yıl % 4,2'de tutmayı beklediği enflasyona yanıt 
olarak gelecek yıl faiz oranlarını artırmaya hazır olduğunu gösteren ekonomik tahminlerde 
hafif şahin eğilimin sinyali verildi. 
       Şu an için Fed’in , kendi kendine çekilecek "geçici" güçlerin bir sonucu olarak gördüğü 
enflasyonu kontrol altında tutarken istihdamı teşvik edebileceğini tahmin ediyoruz. 
Nitekim, faiz oranı artışlarının yavaş ilerlemesi ve Fed'in gösterge gecelik borç verme 
oranını 2023'te %1'e ve ardından 2024'te %1,8'e itmesi beklenirken - yine de işsizlik 
oranının eski seviyesine düşmesine izin verecek gevşek bir para politikası duruşu olarak 
görüyoruz.  
      Büyümede aşağı yönlü revizyon.. büyük ölçüde yeni koronavirüs vakaları dalgasının bir 
sonucu olarak Haziran ayında öngörülen %7,0'a kıyasla gayri safi yurtiçi hasılanın %5,9 
oranında büyümesi bekleniyor. Gelecek yıl için öngörülen büyüme, harcamaların yalnızca 
virüsün gerilemesi beklenen gelecek aylara kaydırılmasıyla %3,3'ten %3,8'e yükseltildi. 
      Enflasyon ve faiz… Enflasyon görünümleri 2021 için 0,8 puan yükseldi ve beklenen yıl 
sonu işsizlik oranı, Haziran ayındaki önceki tahminlerinin üzerine çıktı. Buna karşılık, iki 
yetkili, Fed'in gösterge gecelik faiz oranını mevcut seviyeden hafifçe yükseltmek için 
öngörülen zaman çizelgesini 2022'ye getirdi, bu da gelecek yıl için medyan projeksiyonu 
%0,3'e yükseltmeye yetti. 

Şahin ama neden olumluluk var.. Fed'in sıkılaştırmasının bekledikleri kadar şahin 
olması beklenmiyor. Çünkü; Gelecek yıl ekonomi yavaşlarken bu planı uygulamak  zor 
olacak. 

Evergrande'nin ana birimi, yerel bir tahvilin faiz ödemelerini yapmak için tahvil 
sahipleriyle bir anlaşma müzakere ettiğini ve küresel finansal kaosu serbest bırakabilecek 
yakın bir temerrüt korkusunu yatıştırdığını söylemesi de piyasalardaki yükselişi etkileyen 
diğer etmen oldu.  

Sabah saatlerinde;  Fitch Ratings, Çin için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini 
gayrimenkul sektöründeki yavaşlamanın iç talebe etkisinden dolayı yüzde 8,4'ten yüzde 
8,1'e indirdi. 
Brezilya Merkez Bankası(COPOM), faiz oranını beklendiği gibi 100 baz  puan artırarak 
yüzde 5,25'ten yüzde 6,25'e çıkardı.  

Bugün gündem de  her ikisi de 14:00 de açıklanacak olan BoE ve  TCMB’nin faiz 
kararı var. İngiltere verilerin beklenenden güçlü gelmesi sonrasından tahvil alım 
programında azaltma kararının çıkması beklenirken, TCMB’nin kararında ise piyasa 
beklentisi faizi değiştirmem yönünde olurken, bizim tahminimiz ise çekirdek enflasyona 
odaklanılmasından dolayı 100 baz puanlık indirim yönünde. 50 baz puanlık bir indirim 
gelirse de bu B çekirdek endeksine odaklanıldığına işaret olacaktır. 

 
Bol kazançlar 
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 0-0,25 

arasında sabit tuttu. Karar metninde, ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık 
alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi. Noktasal grafikte ise, 2022'de faiz 
artışı öngören Fed yetkilisi sayısının arttığı izlendi. Ekonomik öngörülerde enflasyon beklentileri 
yukarı çekilirken, büyüme beklentilerinde düşüş görüldü. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı 
Jerome Powell, teşviklerin geri çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun 
olabileceğini söyledi. Powell, kişisel portföyü ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 
 

 FOMC toplantısında 9 Fed yöneticisi 2022 yılında faiz artırımı öngördü. Haziran toplantısında bu 
sayı 7 seviyesindeydi. 2023 yılında faiz  artırımı öngören sayısı ise 17 oldu. Haziran toplantısında 
rakam 13 olmuştu. 
 

 New York Fed'den yapılan açıklamaya göre Federal Açık Piyasa Komitesi,  gecelik ters repordda 
karşı taraf limitini 80 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkardı. Karar bugünden geçerli olacak.  
 

 Almanya'da aşı olmayan çalışanlar, Kovid-19’a yakalanmaları ve karantinaya alınmaları halinde 
çalışamadıkları günler için devletten tazminat alamayacak. 
 

 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, artan doğal gaz ve elektrik fiyatları ile buna 
karşı atılabilecek adımları görüşmek üzere dönem başkanı Slovenya ev sahipliğinde bir araya 
geldi. İspanyol Bakan Teresa Ribera, AB Komisyonu'nun, enerji fiyatlarındaki duruma yönelik 
esnek seçenekler içeren telifler üzerinde çalıştığını ifade etti. 
 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ülke arasında bir Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) müzakeresine yanaşmamasının ardından ticarette "kademeli adımlar" 
atacaklarını söyledi. 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, federal borçlanma tavanının Kongre'den geçmesine yardım 
etmeleri için son günlerde Wall Street'in mega finans şirketlerinin CEO'ları ile görüştüğü öne 
sürüldü. 
 

 ABD'de 6 eski Hazine Bakanı federal borçlanma tavanının artırılması için Kongre'nin Demokrat ve 
Cumhuriyetçi liderlerine mektup gönderdiler. 
 

 Brezilya Merkez Bankası(COPOM), faiz oranını beklendiği gibi 100 baz  puan artırdı. 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'den kurumlar vergisinde 
dibe doğru yarışı sona erdirecek olan global vergi anlaşmasını kabul etmesini istedi.  
 

 Fitch Ratings, Çin için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 8,1'e indirdi. 
 

 Zor durumdaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un  ikinci büyük ortağı olan 
Chinese Estates Holdings şu ana kadar 32 milyon dolar tutarında Evergrande hissesi sattığını ve 
elindeki tüm hisseleri satmayı planladığını bildirdi.  
 

 Evergrande Group'un başkanı, dün gece Şirket'in yöneticileri ile yaptığı  toplantıda, söz verilen 
konutların teslimatlarının ve varlık yönetim  ürünlerinin itfalarının sağlanmasını istedi. 
 

 AC Asia ex, Japan % 0,46 alıcılı 
 S&P 500 % 0,23 alıcılı 
 Euro Stoxx 50 % 0,52 alıcılı 
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TEKNİK GÖRÜNÜM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIST100  

BIST 100 endeksi geçtiğimiz Çarşamba  

günü %1,58  kazanç ile 1407 seviyesinden 

kapattı. 

Yeni günde seans içi olası geri çekilmelerde 

200 günlük üssel ortalama 1393 destek 

seviyesi ve kanal alt bandı  1383 destek 

seviyesi altında satışların hızlanabileceğini 

sırasıyla 1371 – 1360 – 1343  destek 

seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. 

Yükseliş hareketinin devam etmesi  

durumunda kısa vadede ilk olarak 8 günlük 

üssel ortalama 1413 direncini daha sonra  

1422 direnç seviyesini üzerinde meydana 

gelen kapanışlar ile birlikte kısa vadede 

1428 ve 1444 hedef dirençlerine yönelim 

gerçekleşebilir. 

Dirençler: 1413 - 1422 – 1428 

Destekler: 1393 – 1383 – 1371 
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DOLAR/TL  

USDTRY Çarşamba günü grafikte 8.6075 - 

8.6677 arasında işlem gördü ve seansı 8.6383 

ile kapattı. Bu sabah 8.6664  ile işlem 

görmekte.  

Destek seviyelerine bakarsak 8.61 desteği 

altında düşen trend desteği 8.57 seviyesi 

aşağısında 50 günlük üssel ortalama 8.49 

seviyesini ara destek ve 8.38 seviyesini ise 

ana destek olarak görüyoruz.  

Yukarıda dirençleri seviyeleri 8.67 ve 8.72 

seviyeleri üzerinde alımların 

hızlanabileceğini 8.80 direncine yönelim 

gerçekleşebilir.  

Dirençler : 8.67 – 8.72– 8.80  

Destekler : 8.61 – 8.57 – 8.49 
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GBPUSD  

Bu sabah tepki alımlarıyla beraber 1.36382 

seviyelerinden işlem görüyor. GBPUSD paritesi 

1.3688 direnç seviyesi  altında fiyatlanmaya 

devam ediyor. Bu seviye altında 4 saatlik bazda 

bar  kapanışı gerçekleştirmesi halinde satışlar 

devam edebilir. 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: 1.3613 – 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 

 



 
23/09/2021 

 

 

TEKNİK GÖRÜNÜM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS ALTIN  

21 – 50 – 200 günlük üssel ortalamaların 

altında fiyatlanan XAUUSD bu sabah 1764 

seviyelerinden işlem görüyor. Geri çekilme 

hareketlerinde 1761 seviyesinin aşağı 

kırılması durumunda ise 1750 ana destek 

seviyesi olarak takip etmekteyiz. Yükseliş 

hareketlerinde 1772 ara direnç ve yükselen 

trend direnci 1783 seviyesini  ise ana direnç 

olarak karşımıza çıkmakta.  

Destekler: 1761 – 1750 - 1724 

Dirençler:  1772 – 1783 - 1801 

 

BRENT PETROL  

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı 

yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda 

petrolde 75.61 ve 76.30 direnç seviyeleri 

önem arz ediyor.  

Olası satışların görülmesi durumunda ise 

73,80 ve 73,00 destek  seviyelerini takip 

edeceğiz 

Dirençler: 75.61 – 76.30 – 77.50 

Destekler:73.80 -  73.00 – 71.00 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

AVGYO… Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 ve 20 parsellerde bulunan iki adet 
akaryakıt istasyonunun mevcut kiracısı Mepet Metro Petrol ve Tesisler San.Tic.A.Ş. ile imzalanan kira sözleşmesinin 
22.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve aylık kira bedelinin 60.000+KDV olarak 
belirlenmesine karar verilmiştir. 
 
DIRIT… 27/08/2021 tarihli açıklamamızda belirtilen Orkun  Arslan isimli yatırımcı ile 25 milyon TL yatırım sözleşmesi 
imzalanmıştır ve 2 yıl ödemesiz dönem içermektedir ifadeleri ile ilgili hissedarlardan ve ilgili kamu otoriteleri 
tarafından daha net ifadeler olması yönünde talepler iletilmiştir. 
Bu kapsamda, yatırım sözleşmesinin içeriği ve amacı, şirkete finansman sağlamak, ödemeler dengesini kurmak ve 
battaniye/halı üretim tesisinin faaliyeti için gerekli işletme sermayesini sağlamaktır. Bu finansman paketi içerisinde 
Polyester ürüne dönüşüm projesini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Orkun Arslan tarafından sağlanan bu 
finansman tutarı finansal tablolarda yabancı kaynak(borç) olarak şu an muhasebeleştirilmektedir. Ancak bu tutar 
tamamlandıktan sonra alacağa karşılık tahsisli sermaye artırımına dönüştürülecektir. Sermaye artırımı sonrası elde 
edilecek yeni payların "2 yıl satışı yapılamaz", sınırlamaları olması durumunda bu 2 yıllık süreyi beklemeyi yatırımcı 
taahhüt etmektedir. 
 
INVEO… Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan, 
INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye küresel genişleme planları ve büyüme stratejisi 
çerçevesinde 5.600.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir. 
 
KORDS… Indokordsa operasyonlarda yaklaşık bir ay önce meydana gelen yangın sonrası kesintiye uğrayan Naylon 
6.6 iplik üretim hattı, müşterilere hizmette hiçbir aksaklık olmadan, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde başarılı 
bir şekilde üretime başlamıştır. 
 
KTSKR… Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş)  arasında 01.02.2021 - 31.01.2023 
tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.09.2021 tarihi itibari 
ile anlaşma ile sonuçlanmıştır. 
 
KTSKR… Şirketin  68. Pancar tesellüm ve Şeker üretim kampanyası  24.09.2021 Cuma günü başlayacaktır. 
 
MERKO… 10.03.2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan duyurulan Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından 
ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülen davamızın 21.09.2021 
tarihinde görülen celsesine katılım sağlanmıştır. Dosyanın gelecek celsesi 30.09.2021 tarihinde görülecek olup 
gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
 
METUR… Yönetim Kurulunun, 09.09.2021 tarihinde kamuya açıklanan; kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 
TL'den 270.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirket Esas 
Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması 
için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. 
 
MSGYO… Mistral GYO A.Ş. 2020 Yılına Ait Kar Dağıtım Önerisi... Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 
15.11.2021  Brüt: 0,0327296  Net: 0,0327296 
 
TRILC… Sputnik light  aşısının  Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 
başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek 
ve ChemRar Firmasının global Pazardan gelen  aşı taleplerini Türkiye'den karşılamak üzere; TURK İlaç Ve Serum 
Sanayi A.Ş tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir. 

ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi 
heyeti tarafından yapılan TURK İLAÇ tesis ziyaretinin  neticesinde TURK İlaç tesisleri Sputnik light aşısının üretim 
ve dağıtımı için uygunluk onayını almış, yapılan ziyaret neticesinde  Sputnik Light aşısı  için tahsis edilen kapasite  
50 milyon/doz/ay olarak belirlenmiştir. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 

ARCLK… 22.09.2021 tarihinde 31,76 TL - 31,98 TL fiyat aralığından (ortalama 31,8455 TL) 660.000 adet pay geri 
alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 23.209.652 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,4348) 
 
BAYRK, TURGUT BAYRAK… 03/08/2021 - 03/08/2021 tarihinde BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 9,02 - 9,86 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.000.990 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. sermayesindeki paylar 03/08/2021 tarihi itibariyle %39,28 sınırına ulaşmıştır. 
 
BIMAS, MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ… 21.09.2021 tarihinde BİMAŞ-BİM 
BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 67,66 TL ortalama fiyattan 100.000 TL toplam nominal tutarlı 
(100.000Adet) alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 
sermayesindeki paylar 21.09.2021 tarihi itibariyle % 15,05 olmuştur. 
 
DERHL… Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı olunan Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul Pay Piyasasında 
işlem gören paylarından 22.09.2021 tarihinde 4.56-4,87 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet (100.000 TL nominal 
değerde) alış yapılmış bulunulmaktadır. 
 
GLYHO, MEHMET KUTMAN… 15/09/2021 - 15/09/2021 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 2,18 - 2,18 TL fiyat aralığından 1.696.474 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı 
satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylar 
15/09/2021 tarihi itibariyle %25,25 sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 
22.09.2021 tarihinde 3,66 - 3,74 TL fiyat aralığından 80.224 adet pay geri alımı yapılmıştır. 
 
NIBAS, IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 21/09/2021 - 21/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,49 - 9,97 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 21/09/2021 tarihi itibariyle %35,76 sınırına ulaşmıştır. 
 
NIBAS, ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş… 21/09/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 9,70 - 10,03 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklıkça 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 
21/09/2021 tarihi itibariyle % 5,56 sınırına ulaşmıştır. 
 
SISE… 22 Eylül 2021 tarihinde 8,07 TL-8,12 TL fiyat aralığından (ortalama 8,09 TL) 1.700.000 adet pay geri alınmış 
ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 18.481.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,60). 
 
TRILC… Şirket Yönetim Kurulu 22.09.2021 tarihinde almış olduğu karar ile; 
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük 
hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesine, 
- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine, karar 
verilmiştir. 
 
ULUUN… 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 22.09.2021 
tarihinde 5.19-5.22 fiyat aralığından toplam 104.726 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

DERHL… İştirak Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 10.000.000 TL'den 22.500.000 

TL artırılarak 32.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı bugün tescil edilmiştir. 10414 sayılı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 

 

DOGUB… Genel Müdürlüğün 17.09.2021 tarih ve 2021/53 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde; 

Şirketin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki 

kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL'den 50.000.000.- TL'ye artırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile 

Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan 

edilmiştir. 

-Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL'den 

39.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, 

-Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.- TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına; 

-Artırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL 

tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel 

Müdürlük Makamına yetki verilmesine, 

-Rüçhan haklarının kullanım fiyatının 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL olmasına, 

1/2 

-Yeni pay alma (Rüçhan) hakkı kullanım süresinin on beş gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 

tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa 

Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına, 

-Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğuna, 

-Belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine, oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GLYHO… 01.09.2021 tarihli açıklamamız ile sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası 

Kuruluna ("Kurul") bildirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin 

01.09.2021 tarihli açıklamamıza ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurula başvuruda 

bulunulacağı duyurulmuş idi. Bu kapsamda ilgili başvuru 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte bu 

husus da kamuya duyurulmuş idi. 

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş 

alınması amacıyla yapılan başvuru Kurul tarafından uygun bulunmuştur. 

Kurulun uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir 

ve kamuya gerekli duyurularda bulunulacaktır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

SKTAS… Şirketin 22.09.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile, daha önce alınmış olan 02.09.2021 tarih ve 42 sayılı 

kararının belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Şirketin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut 

ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 75.566.000 TL (%96,58971 oranında) 

artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 75.566.000 TL nominal değerli paylar için 

rüçhan hakları 11.08.2021 – 25.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının 

kullanılmasının ardından kalan 269.903,862 TL nominal değerli payların 31 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihleri 

arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz 

işlemleri kapsamında payların satışı 31.08.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 

Artırılan 75.566.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay 

alma hakları kullanma süresi (11.08.2021 – 25.08.2021) içerisinde 30.042.121,99 TL mahsuben ve 45.254.001,50 

TL nakden, kalan payların 31.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan 

satılmasından 759.186,53 TL olmak üzere toplamda 30.042.121,99 TL mahsuben ve 46.013.188,03 TL nakit girişi 

olmak üzere 76.055.310,02 TL fon sağlanmıştır. 

Nakit olarak artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 

tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 

153.800.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil 

edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu 

karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 

RALYH… Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 

5. Maddesi çerçevesinde, Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) payının piyasasında 

Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen 

yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 

23/09/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt 

Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri 

uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 22/03/2022'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

EDATA 09.09.2021 23.09.2021 0 + ANA PAZAR

AGYO 24.08.2021 23.09.2021 0 + + + ANA PAZAR

BASGZ 26.08.2021 24.09.2021 1 + + YILDIZ PAZAR

KTSKR 14.09.2021 28.09.2021 5 + ANA PAZAR

KUTPO 01.07.2021 30.09.2021 7 + + YILDIZ PAZAR

SELGD 21.09.2021 05.10.2021 12 + ANA PAZAR

EUHOL 22.09.2021 06.10.2021 13 + ANA PAZAR

OYLUM 10.09.2021 08.10.2021 15 + + ANA PAZAR

AKSUE 10.09.2021 08.10.2021 15 + + ANA PAZAR

AKFGY 09.09.2021 08.10.2021 15 + + YILDIZ PAZAR

TGSAS 10.09.2021 08.10.2021 15 + + ANA PAZAR

YEOTK 20.09.2021 19.10.2021 26 + + ANA PAZAR

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

 

 

EKİM VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLÜL VADE DOLAR KONTRAT 
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TEMETTÜ TABLOSU 

 

Brüt Net

AGESA 80.000 28% 0,4444 0,3778 2,52% 28.09.2021 5

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,23% 30.09.2021 7

ADEL 15.001 783% 0,6350 0,5398 2,41% 30.09.2021 7

TTKOM 624.178 20% 0,1783 0,1516 2,47% 01.10.2021 8

YATAS 42.518 25% 0,2838 0,2413 2,04% 06.10.2021 13

YKSLN 4.299 34% 0,0344 0,0292 0,67% 07.10.2021 14

BIZIM 19.242 50% 0,3207 0,2726 2,59% 08.10.2021 15

PKART 6.476 88% 0,2847 0,2420 1,48% 15.10.2021 22

EGPRO 35.896 24% 0,4438 0,3773 1,55% 18.10.2021 25

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 32

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,52% 27.10.2021 34

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 53

MSGYO 0,0327 0,0327 15.11.2021 53

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 55

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 57

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 60

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,23% 30.11.2021 68

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 74

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 76

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 72

PAGYO 0,0083 0,0083 05.12.2021 73

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 74

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 23.09.2021

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


