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ARCLK… 30.09.2021 tarihinde 32,42 TL - 32,66 TL fiyat aralığından (ortalama 32,5653 TL) 915.538 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 27.506.194 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0706) 

 

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

30.09.2021 tarihinde 3,97 - 4,13 fiyat aralığından 604.236 adet pay geri alımı yapılmıştır. 

 

LKMNH, MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP… 27 Eylül 2021 tarihinde The MIRI Strategic Emerging 

Markets Fund LP tarafından LOKMAN HEKİM ENGURUSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT 

TAAHHUT A.Ş.'nin (“Lokman Hekim”) 21.000 adet hissesinin 10.45 ve 10.64 fiyat aralığında satın alınması işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

Yönetim altında bir yatırım fonu. Bu işlem üzerine, Lokman Hekim'in sermaye paylarında MIRI Stratejik Gelişen 

Piyasalar Fonu LP'nin mülkiyeti 27/09/2021 işlem tarihi ve 29/09/2021 takas tarihi itibarıyla %10 barajını aşmıştır. 

 

MSGYO, DENİZ BARÇİN… Borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı hisselerimden, 29.09.21 kapanış fiyatı 

olan 4,56 TL fiyattan, 958.709,4650 adeti Haydar İnaç'a tarafımca satılmış olup, karşılığında aynı kişiden aynı 

miktarda ve aynı fiyattan olmak üzere borsada işlem görebilir B grubu hamiline hisseleri tarafımca satın alınmıştır. 

Bu işlemlerin borsada tedavülü arttırıcı bir niteliği olmayıp işlem sonrası şirket sermayesindeki payımda herhangi 

bir değişiklik olmayacaktır. İşlem borsa dışında gerçekleşmiştir. 

 

MSGYO, AVRAM SEVİNTİ… Borsada işlem görmeyen a grubu hisselerimden 958.709,4650 adedini haydar inaç'a 

29.09.2021 kapanış fiyatı olan 4,56 tl fiyattan satmış bulunmaktayım.karşılığında aynı kişiden aynı miktar ve aynı 

fiyattan borsada işlem görebilir b grubu hamiline hisselerden satın almış bulunmaktayım. bu işlemlerin borsada 

tedavülü arttırıcı bir niteliği olmayıp işlem sonrası şirket sermayesindeki payımda herhangi bir değişiklik 

olmayacaktır. işlem borsa dışında gerçekleşmiştir. 

 

MSGYO, HAYDAR İNAÇ… Borsada işlem görebilir B grubu hamiline hisselerimden 29.09.2021 kapanış fiyatı olan 

4,56 TL fiyattan 958.709,4650 adetini Deniz Barçın’a , 958.709,4650 adetini Avram Sevinti‘ye , 479.354,73 adetini 

Seçkin Olcay’a tarafımdan satılmış olup; karşılığında aynı kişilerden , aynı miktarda ve aynı fiyattan olmak üzere 

borsada pazarı olmayan nama yazılı A Grubu hisseleri tarafımdan satın alınmıştır. Bu işlemlerin borsada tedavülü 

arttırıcı bir niteliği olmayıp işlem sonrası şirket sermayesindeki payımda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. İşlem 

borsa dışında gerçekleşmiştir. 

 

MSGYO, ÖNDER TÜRKKANI… 30.09.2021 tarihinde MSGYO paylarıyla ilgili olarak; Borsa’da işlem görebilir B 

Grubu hamiline hisselerimden 29.09.2021 kapanış fiyatı olan 4,56 TL fiyattan 958.713,4920 adedi Yakup 

Kanyas’a, 958.709,4650 adedi Muammer Ünlü’ye, 479.354,74 adedi Seçkin Olcay’a tarafımdan satılmış olup; 

karşılığında aynı miktarlarda ve aynı fiyattan olmak üzere Borsa’da pazarı olmayan nama yazılı A Grubu hisseleri 

tarafımdan satın alınmıştır. Bu işlemlerin Borsa’da tedavülü artırıcı bir niteliği olmayıp işlem sonrası şirket 

sermayesindeki payımda herhangi bir değişiklik olmamıştır. İşlem Borsa dışında gerçekleşmiştir. 

 

PAGYO, SALİH BEZCİ… 30/09/2021 - 30/09/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,42 - 6,57 TL fiyat aralığından 0,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 28.554,00 

TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 30/09/2021 tarihi itibariyle %11,438 sınırına ulaşmıştır. 
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PAGYO, SALİH BEZCİ… 29/09/2021 - 29/09/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,39 - 6,48 TL fiyat aralığından 0,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 67.178,00 

TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 29/09/2021 tarihi itibariyle %11,47 sınırına ulaşmıştır. 

 

QUAGR, ALİ ERCAN… 30/09/2021 - 30/09/2021 tarihinde QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,14 - 13,15 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış 

işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte QUA GRANITE 

HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 30/09/2021 tarihi itibariyle %75,89 

sınırına ulaşmıştır. 

 

KRVGD… 30.09.2021 tarihli pay geri alım işlemleri… 2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan 

pay geri alım programına istinaden 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965988 

 

SAYAS, ERKAN GÜLDOĞAN… 30/09/2021 - 30/09/2021 tarihinde SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ 

EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,18 - 20,18 TL fiyat aralığından 10.000 TL 

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

birlikte SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 

30/09/2021 tarihi itibariyle %28,71 sınırına ulaşmıştır. 

 

TGSAS, BURAK SÖZÜBİR… 30/09/2021 - 30/09/2021 tarihinde TGS DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 

15,85 - 16,00 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı 

satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TGS DIŞ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 

30/09/2021 tarihi itibariyle %5,72 sınırına ulaşmıştır. 

 

YUNSA, BURAK SÖZÜBİR… 29/09/2021 - 30/09/2021 tarihinde YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 15,01 - 15,02 TL fiyat aralığından 72.642 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. sermayesindeki paylar 30/09/2021 tarihi itibariyle %8,65 sınırına ulaşmıştır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965988
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965988
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 SATIM HABELER 

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.  

 

 


