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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

Şu enerji işine bir bakalım 

Emtia fiyatları düşmesine karşın 2020’nın halen oldukça üzerindeyken,  
enerji enflasyonunun pandemi sonrası küresel ekonomik toparlanmayı 

durdurabileceğine dair korkular devam ediyor. Global piyasalar için düşüncemiz 
JP Morgan ile aynı. Yatırımcıların son geri çekilmeyi, yüksek büyüme ve teknoloji 

hisseleri hariç, yükselen ve gelişmiş piyasa hisselerini satın almak için bir fırsat 

olarak kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz.  
 

Gelelim enerji hikayesine; Ekonomiler açık ve verilerde ona göre geliyor. 
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3 

artarken, doğal gaz arzına  ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, 

Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli 
kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı gün içinde 161 Euroya kadar çıktıktan 

sonra 104 euro seviyelerine geriledi.  
 

Çünkü; Gazprom'un Avrupa'ya olan doğalgaz arzını arttıracağı haberiyle 
Avrupa doğalgaz hub fiyatları %5.8 ve buna bağlı olarak kömür fiyatları 

(Rotterdam Ekim kontrat) %7.5 geriledi. Rusya Enerji Bakanı Novak:’da ; 

ABD'nin Latin Amerika'ya LNG İhracatındaki Artış, Diğer Faktörlerin Arasında 
Avrupa'da Gaz Kıtlığı Yarattığını,  Güncel Gaz Fiyatları Temelleri Yansıtmadığını 

ve  Nord Stream 2 ile gaz Fiyatlarını gerileyeceğini anlattı.   
 

Emtia fiyatlarında Çin üzerine düşeni Hazirandan beri yapıyor , Ama enerji 

emtiaları özellikle petrol’de Bıden’ın rahatsız olduğunu ve şu anda borç tavanı ile 
uğraştığından tam ilgilenemediğini düşünüyoruz. Zaten olan da; ABD'li 

milletvekilleri arasında ülkenin borç tavanını yükseltmek veya ülkeyi temerrüde 
düşürmek için verilen kötü bir mücadelenin şu anda kısa vadeli risk hisse 

senetlerinin karşı karşıya kaldığı kilit nokta olmaya devam etmesi.  

OPEC+ kararı, daha hızlı artış talep eden Beyaz Saray'a bir darbe olurken 
Ve Rusya’nın doğalgaz hamlesinden sonra ABD’de akaryakıt fiyat artışını 

yatıştırmak için(  siyasi olarak tehlikeli bir artış görüşündeler)  acil durum petrol 
rezervlerini serbest bırakmayı düşünüyor. 

Siyasi çünkü; ortalama benzin fiyatının galon başına 3,19 dolarda (yedi 
yılın en yüksek seviyesi) . Beyaz Saray, yakıt maliyetlerindeki artışın gelecek yıl 

yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi beklentilerine zarar verebileceğinden 

korkuyor. 
  ABD ayrıca  ham petrol ihracatı yasağını da dışlamadığı gibi  Çarşamba 

günü FT Enerji Dönüşümü Stratejileri Zirvesi'ne “Bu, kullanmadığımız bir araç 
ama aynı zamanda bir araçtır” diyordu.  

2011 yılını hatırlarsak; , Obama yönetiminin, yükselen fiyatları düşürmek için acil 

durum stoklarını kullanmak için diğer Uluslararası Enerji Ajansı üyeleriyle 
birlikte çalıştığı zamandı. Kongre ayrıca devlet gelirlerini artırmak için periyodik 

satışlara izin verdi. ABD ham petrol ihracatı, Kongre'nin 2015'te federal 
kısıtlamaları kaldırmasından bu yana serbest bırakılmıştı.  

Avrupa kanadında ise ; Artan enerji maliyetleri, Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında yeşil geçiş konusunda gerilimi artırdı, zengin üye ülkeler bunun yeni 

iklim değişikliği politikalarına devam etme gereğini kanıtladığını ve bazı daha 

fakir ülkelerin temkinli olduğunu söyledi çünkü Aralık ayı için AB karbon vadeli 
işlemleri Çarşamba günü 60 euro’ydu ve bu değer de geçen yılki seviyenin iki 

katından fazla.  
 

Bol kazançlar 

https://a1capital.com.tr/lp/
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• Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde yükseldi. Bölge genelinde 
kazanımlara Hong Kong öncülük etti. Japonya'da Nikkei 225 ve Topix Endeksleri yükseldi. Güney 
Kore Kospi Endeksi de arttı. Çin Borsası tatil sebebiyle kapalı kalmaya devam ediyor. 
 
• ABD Senatosu, ABD'nin tarihinde ilk kez temerrüde düşmesinin önüne  geçmek için federal 
borçlanma tavanının artırılması için geçici bir  anlaşmaya yaklaştı. 
 
• Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 60 artışla rekor seviyelere ulaşmasının ardından, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmaya yardım 
etmeye hazır olduğunu söylemesi ile düşüş gösterdi. 
 
• Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul edildi. 
 
• Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 
 
• Bu yıl navlunda tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan kosterciler, Baltık Borsası modelini 
İstanbul'a taşımak için çalışma başlattı. Istanbul Freight Exchange (ISTFEX) ile kurumsallaşma 
hızlanacak, finansmana erişim kolaylaşacak. İthalatçı ve ihracatçı da navlunu sabitleyerek, 
riskleri ortadan kaldıracak.-DÜNYA 
 
• Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 Ekim Pazartesi günü TBMM Plan Bütçe 
Komisyonuna banka faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. 
 
• Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek yıl Acil Varlık Alım Programı sona erdiğinde marjların 
genişlemesini önlemek amacıyla yeni bir tahvil alım programı üzerinde çalıştığı belirtildi. 
 
• Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 
çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. 
 
• ABD Adalet Bakanlığı, kriptoparaların suç amaçlı kulllanımlarını soruşturmak ve kovuşturmak 
amacıyla Ulusal Kriptopara Uygulama Timi kurdu. 
 
• Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele harcamaları 
karşısında, ülkesinin "mali sağlamlığını" hedeflediklerini söyledi. Salgınla mücadelenin 
masrafları sebebiyle Japonya'nın mali durumunun "ciddiyetini koruduğunu" kaydeden Suzuki, 
"mali sağlamlığı başaracak" yol haritası hedefleyeceklerini belirtti. 
 
• Suudi Arabistan'ın hisse senedi borsası Tadawul, halka açılma planlarını duyurmaya 
hazırlanıyor. Tadawul'un 4 milyar dolar civarında bir piyasa değeri yapmayı planladığı halka arz, 
Euronext'ten bu yana sektördeki en büyük halka arzlardan biri olacak. 
 
• AC Asia ex, Japan % 1,62 alıcılı 
• S&P 500 % 0,51 alıcılı 
• Euro Stoxx 50 % 1,23 alıcılı 
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BIST100  

BIST 100 endeksi geçtiğimiz Çarşamba günü 

%- 1,43 kayıp ile 1371 seviyesinden kapattı. 

 Seans içi olası geri çekilmelerin devam 

etmesi durumunda 1370 ara destek 

seviyesinin aşağı yönde geçilmesi 

durumunda 1358 ve 1351 destek 

seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. 

Endeks yeni günde 1370 desteğinden 

gelebilecek tepki hareketlerinde ise 1375 

ve 1380 direnç bölgesi ilk ara hedef 

üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 

1385 ve 1393 dirençlerine hedef yönelim 

gerçekleşebilir.  

 

Dirençler: 1375 - 1380 – 1385  

Destekler: 1370 – 1358 – 1351 
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DOLAR/TL  

USDTRY Çarşamba günü grafikte 8.8622 - 

8.9365 arasında işlem gördü ve seansı 8.8876 

ile kapattı. Bu sabah 8.8631 ile işlem 

görmekte. 

 Yeni günde 8.88 ile 8.94 bandında bulunan 

direnç seviyelerinin aşılması durumunda 

haftalık grafiklerde 9.50 hedefi görüntüye 

girmektedir ki Yeni band 9.00 - 9.50 bölgesi 

olacaktır.  

Olası geri çekilmelerde ise 8.80 kırıldığı 

takdirde 8.72 ve 8.65 seviyeleri dikkat 

çekmektedir. 

 Dirençler : 8.88 – 8.94– 9.00  

Destekler : 8.80 – 8.72 - 8.65 
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GBPUSD  

GBPUSD paritesin de geçtiğimiz hafta Cuma 

günü destek seviyesi 1.343 lerden tepki alışları 

ile 1.3640 direncine kadar yükseliş hareketi 

gösterdi.8 günlük üssel ortalama 1.3596 

seviyesi ilk destek noktası olarak 

gözükmektedir. Yeni günde geri çekilme 

hareketlerinde 1.3530 - 1.3414 – 1.3400 destek 

seviyelerini takip edeceğiz. Tepki alışların 

devam etmesi durumunda 1.3640 1.3668 ve 

1.3730 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 

 Dirençler:1.3640–1.3668–1.3730 

Destekler:1.3583 - 1.3530 – 1.3414 

EURUSD  

1.1528 bölgesinden tepki alımlarının görüldüğü 

paritede yukarıda 200 haftalık üssel hareketli 

ortalama olan 1.1630 seviyesi ilk önemli direnç 

bandı olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilme 

hareketlerinde ise 1.1528 altına yönelimlerde 

%50.0 fibonacci düzeltme bandı olan 1.1490 

seviyesi sonraki destek bölgesi olarak ön plana 

çıkmakta. 

Destekler: 1.1528 – 1.1490 – 1.1421  

Dirençler: 1.1581 – 1.1630 – 1.1750 
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 ONS ALTIN  

1769 direnç seviyesinden satışların geldiğini 

izlediğimiz XAUUSD bu sabah 1759 

seviyelerinden işlem görüyor. Yükseliş 

hareketlerinde 1767 ara direnç ve 50 günlük 

üssel ortalama 1779 ise ana direnç olarak 

karşımıza çıkmakta. Geri çekilme 

hareketlerinde 1746 seviyesinin aşağı 

kırılması durumunda ise 1724 ve 1716 ana 

destek seviyesi olarak takip etmekteyiz. 

 

Destekler: 1746 - 1724 – 1716  

Dirençler: 1767 – 1779 - 1781 

 

BRENT PETROL  

OPEC+ toplantısında belirlenen üretim 

düzenlemesi planına devam etme önerisinin 

ardından sert yükselen Brent Petrol, 79.00 

seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi 

durumunda 82.88 – 83.00 – 86.43 direnç 

seviyelerine doğru alımlar ön planda 

kalmaya devam edebilir. Olası satışların 

görülmesi durumunda ise 80.00 ve 79.71 

destek seviyelerini takip edeceğiz.  

Dirençler: 82.88 – 83.00 – 86.43  

Destekler: 80.00 – 79.71 - 77.70 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

ALARK… Bağlı Ortaklık Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin, 16 MWe/24.1 MWp 
lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse 
sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığı ve incelemeler sonucunda  hisse alımı konusunda hisse 
sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin gerekli yasal 
prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan incelemeler 
ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, söz konusu özel amaçlı şirketin 
hisselerinin devri gerçekleşmemiştir. 

 
BAGFS… Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) paylarının, 
Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 08/10/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye 
başlamasına karar verilmiştir.  
Söz konusu şirket payları 08/10/2021 tarihinde 07/10/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem 
esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır. 

 
BAKAB… Şirket Yönetim Kurulu tarafından hem mevcut pazardaki sürdürülebilirliği desteklemek ve genişletmek 
hem de çevre bilinci kapsamında doğa ile dost teknolojilerin varlığını tesislerde arttırmak amacı ile 2.200.000 
Euro bedelle Flexo Baskı Makinası alımı kararı alınmış olup, sözleşmeye ilişkin işlemler 06.10.2021 tarihinde 
tamamlanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2022 Haziran ayında teslim alınması öngörülmektedir. 

 
GEREL… Şirket ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. arasında Adana'da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında 
ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme 
imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacaktır. Gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme 
tutarı açıklanamamaktadır. 

 
GLRYH… Şirketin 30.09.2021 tarihinde yapılması planlan ve gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 
tehir edilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere 05.11.2021 tarihinde 
saat 14.00 Şirket merkezi olan Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresinde 
icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 
KAPLM… 29.09.2021 tarihli "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum 
açıklamamıza istinaden, Duyuru Metni'nin onayı için ekli belgelerle birlikte 06.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye 
Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

 
KARYE… İş bu açıklama 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamıza( Santral Yatırımı)  ilave  olarak  satın alınan 
şirketlerin borç bilgilerinin yatırımcılarla paylaşılması amacıyla  yapılmaktadır. 
Hisselerinin tamamını 4.610.726 USD bedel karşılığında satın alınan  6 adet şirketin 30 Eylül 2021 tarihli mali 
tablolarına göre; 
Finansal Borçları: 5.499.807,72 USD 
Cari Borçları      :  2.664.769,71 USD olup, 
Şirketlerin hisse satın alma bedeli  ile  bu şirketlerin borçlarının toplamı 12.775.303,43 USD'dir.  Bu 
borçların (8.164.577,43 USD)  tamamı satın alınan şirketlerin kendi olağan faalilyetleri sonucunda oluşan nakit 
akışları ile ödenecektir. 

 
KONTR… Şirketle, Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret A.Ş arasında, Bursa ili Orhaneli 
İlçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve enerji iletim hattının 
yapım işleri projesi kapsamında 2.400.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. 
 
MERIT… Merit Turizm payları, 07.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem göreceğinden söz 
konusu tarihten itibaren belirtilen endekslerde yer alacaktır. 
XUTUM, XTUMY, XBANA, XUHIZ, XTRZM, XSIST 
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 28.050.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %28 
olarak dikkate alınacaktır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

MARTI… Şirket Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımını içeren Esas Sözleşmenin 6.maddesinin tadili 06.10.2021 tarihinde 
tescil edilmiştir. 

 
ORCAY… Şirketin, Giresun ilinde faaliyet gösteren Tirebolu Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'ne 1.000 Ton'luk 
çuvallı kuruçay satışı yapmasına dair görüşmelerde son noktaya gelinmiş olup süreç devam etmektedir. 

 
OZRDN…  Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 1 Parsel, 17.062,08 m2 arsanın, Yalova Kirazlı' 
da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 14 Parsel, 5.267,69 m2 arsanın  satışının yapılmasına, satış bedellerinin 
peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir. 

 
POLHO… Şirketin bağlı ortaklığı Polisan Kimya San. A.Ş. 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile FAS'ta yapı 
kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin %99'una sahip olduğu Polisan Maroc'daki paylarının 
tamamını 216.833 ABD Doları bedelle ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat'a devredilmesine karar 
verildiğini bildirmiştir.  
Pandeminin de etkisi ile pazar için öngörülen satış hedeflerine ulaşılamaması, yanı sıra, grubun yalınlaşma ve 
Türkiye'deki kimya faaliyetlerinde derinleşme stratejisi doğrultusunda alınan bu karara istinaden, Polisan Maroc 
hisseleri 216.833 ABD doları karşılığında nakit olarak satılmış, hisse transferi gerçekleştirilmiştir. 
SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. 
Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin 4.fıkrası delaletiyle aynı maddenin 
1.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından 
bağlı ortaklıkları tarafından yapılan işlemlerinde dikkate alınması nedeniyle, Şirket bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın 
finansal duran varlık satışı SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve yapılan işlem Tebliğde düzenlenen 
sınırların altında kaldığı belirlenmiştir.   

 
SAHOL… Şirket ile Philip Morris Products S.A. (PM), Şirkete ait, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile Philip 
Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL 
nominal değerli payların tamamının, 2.887.000.000 TL bedelle PM'ye ve/veya iştiraklerine devrinin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat etmeye karar vermişlerdir. 
 
Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Şirket ve PM arasında bir 
pay alım-satım sözleşmesi imzalanacak ve kapanış işlemleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış işlemleri 
tahtında, Şirkete ait PHILSA ve PMSA payları PM'ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihindeki 
düzeltmeler sonrası devir bedeli aynı gün Şirketçe tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini 
takiben, devir bedeli önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli 
kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. 
 
Bu çerçevede, işleme ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu 
başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla, Şirket ile PM 
arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

 
SERVE… Şirketin 09.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararınca süresi geçmiş alacaklarının tahsiline yönelik işlemleri 
yapmaya Sn. Yusuf Kenan Kaynak yetkilendirilmiş ve başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve 
tahsil edilen tutarların KAP'ta özel durum açıklaması olarak yapılmasına karar verilmişti. 
Bu kapsamda; 
Cemalettin Doğan'dan 30.09.2021 tarihi itibariyle 200.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Artı Yatırım Holding'e, 
01.10.2021 tarihinde ihtar yazısı gönderilmiş, 04.10.2021 tarihinde Şirkete verilen cevabi yazıda finansal 
durumlarının bozulmuş olması sebebiyle Borsa Kotundan çıkarıldıkları ve dolayısıyla finansal durumlarına 
toparlayana kadar ödeme yapamayacaklarının bilgisi verilmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

SERVE… Şirketin 04.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Seferim Güvende Platforum Lojistik 

A.Ş. arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirket ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında yapıldığı 

şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Seferim Güvende Platform Lojistik A.Ş 

arasında imzalanmıştır.  

Şirketin 07.05.2020 tarihli KAP açıklamasında  Kuvva Gıda A.Ş ve Kartal Organic Gmbh arasında yapılan bayilik 

anlaşması sehven Şirket ile Kartal Organic Gmbh  arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik 

anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Kartal Organic Gmbh arasında imzalanmıştır. 

Şirket 02.07.2021 tarihli açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş.'nin yapacağı yatırımlarla ilgili aldığı Yönetim Kurulu Kararı 

sehven Şirketin Yönetim Kurulu kararı olarak açıklanmıştır. Söz konusu karar Kuvva Gıda A.Ş.'ye ait olup, 

Superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akışkan Teknolojileri konusundaki yatırım Kuvva Gıda A.Ş. tarafından 

yapılacaktır. 

 

TEKTU… Şirket Yönetim Kurulu 06.10.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2020 yılı dönem net 

zararının SPK mevzuatı gereği geçmiş yıl zararlarına ilavesinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına 

sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

ULUUN… Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması amacıyla 13.08.2021 

tarihinde Mediterra Capital Partners'a verilmiş olunan revize teklife istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve 

Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirket arasında 30.11.2021 tarihine 

kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır.  

Mediterra Capital Partners ile şirket arasında bir süredir devam etmekte olan Söke Un A.Ş paylarının şirketçe satın 

alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat 

aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşullarının 

kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir. 

 

VKGYO… Şirketin % 99 payına sahip olduğu Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ortaklığı mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, 

Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 15646 ada, 44 parselde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen "Tablo Adalar Projesi 

(Maltepe Konut Projesi)" için gerçekleştirilen ana yüklenici İhalesi sonucu, 350.000.000,00 TL ile en uygun teklifi 

veren REC Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. AŞ ile 06 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

 

YEOTK… Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/518491 ihale 

kayıt numaralı ''İTM.383 Referanslı 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı'' ihalesinde, vergiler hariç 40.214.000 TL 

bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri 

çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile 

paylaşılacaktır. 

 

AEFES… Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza aşamasındadır.  

Buna göre, Toplu İş sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 1500TL/Ay  zam 

yapılmıştır.  

Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranı 

+ %3 oranında artış ve seyyanen brüt 200 TL/Ay zam yapılacaktır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK… 06.10.2021 tarihinde 31,90 TL - 32,00 TL fiyat aralığından (ortalama 31,9496 TL) 879.289 adet pay geri 
alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 28.602.483 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,2328) 
 
GLYHO, MEHMET KUTMAN… 05/10/2021 - 05/10/2021 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 2 - 2 TL fiyat aralığından 500.000 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 05/10/2021 
tarihi itibariyle %25,41 sınırına ulaşmıştır. 
 
INFO, IYF… Şirketin 13.07.2021 tarihli, 69 sayılı yönetim kurulu kararı ile yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak ve şirket 
pay fiyatının şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek 
değerine uygun oluşuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde şirket sermayesinin 
%5,07'sine tekabül eden 7.000.000 adet payın, azami 30.000.000 TL kaynak karşılığında geri alınmasına karar verilmiş 
olup 05.10.2021 tarihi itibariyle 7.000.000 adet pay, 26.915.065 TL iç kaynak kullanılarak pay geri alım programı 
tamamlanmıştır. 
-Şirketin 13.07.2021 tarihli, 69 sayılı yönetim kurulu kararına konu yakın ve ciddi kayıp ihtimali ortadan kalkmadığından, 
şirket pay fiyatının halen şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay geri alım programına 
1. maddede belirtilip geri alınan paylara ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli 
duyurularına istinaden şirket sermayesinin %4,34'sine tekabül edecek 6.000.000 adet pay ve iç kaynaklardan 
karşılanmak üzere en fazla 35.000.000 TL kaynak kullanılarak devam edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 
yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere pay geri alım programında alınabilecek azami pay adedi şirket 
sermayesinin %9,92'sine tekabül edecek 13.000.000 adet pay ve azami kaynağın 65.000.000 TL olmasına, 
-Bu maddeler kapsamında, 13.07.2021 tarihli,69 sayılı yönetim kurulu kararı da gözetilerek geri alımın amacı, 
kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetinde, mevzuat kapsamında gerekli olan tüm bilgilerin Şirketin yapılacak 
olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, 
-İşbu kararın Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulmasına ve Tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma 
yükümlülüklerini yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
NIBAS, IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 05/10/2021 - 05/10/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,00 - 8,06 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 05/10/2021 tarihi itibariyle %30,76 sınırına ulaşmıştır. 
 
NIBAS, ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş… 05/10/2021 - 05/10/2021 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,93 - 8,00 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 50.000 
TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar 05/10/2021 tarihi itibariyle % 1,76 sınırına ulaşmıştır. 
 
OMD, OSMEN, BORA BEKİT… 05/10/2021 - 05/10/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 26 - 26 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.941 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
sermayesindeki paylar 05/10/2021 tarihi itibariyle %0,35 sınırına ulaşmıştır. 
 
OZGYO… 06.10.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri… 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri 
alım programına istinaden 06.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967602 
 
SAYAS, ERKAN GÜLDOĞAN… 06/10/2021 - 06/10/2021 tarihinde SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 21,9 - 21,9 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 06/10/2021 tarihi itibariyle %28,79 sınırına 
ulaşmıştır. 
 
SISE… 6 Ekim 2021 tarihinde 7,93 TL-7,96 TL fiyat aralığından (ortalama 7,95 TL) 3.000.000 adet pay geri alınmış ve 
Şirketin sahip olduğu SISE payları 31.163.027 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,02). 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967602
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

ALMAD… Şirketin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak 
suretiyle %161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin 
başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve 2021/48 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır. 
İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.10.2021 tarihinde onaylanmış olup sermaye artırımına ilişkin 
SPK tarafından onaylanmış olan izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, şirketin 
www.altinyag.com.tr, halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 
www.terayatirim.com internet sitelerinden ulaşılabilir. 
Yapılacak sermaye artırımında borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte 
pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilecek olup Sermaye Artırımında 
ihraç edilecek paylar da aynı statüde oluşturulacaktır. 
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmayacak ve yeni pay alma hakları, 1 payın 
nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılacaktır. 
Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresi 07.10.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında 30 gün olarak 
belirlenmiştir. (Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen 
iş günü akşamı sona erecektir). 
Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) iş günü süreyle nominal 
değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır. 

 
DZGYO… Şirketin 06.10.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 
-Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, Şirketin 2023 yılsonuna kadar geçerli 1.000.000.000 TL 
(BirMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 400.000.000 TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış 
sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 800.000.000 TL (SekizYüzMilyonTürkLirası)'na 
çıkarılmasına, 
-Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, artırılan 400.000.000 TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) sermayeyi 
temsil eden payın, beheri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerli, 400.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı ve 
borsada işlem görebilir olarak ihracına, 
-Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, işbu sermaye artırımında hem (A) grubu imtiyazlı hamiline yazılı 
pay sahiplerine, hem de (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay sahiplerine (B) grubu hamiline yazılı pay 
verilmesine, 
-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının, nominal 
değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım 
fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, 
-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (OnBeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi 
tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona 
ermesine, 
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (İki) iş günü süreyle nominal değerden düşük 
olmamak üzere Birincil Piyasa'nda halka arz edilmesine, 
-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi 
esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 
-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve 
işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret 
Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket 
Yönetimine yetki verilmesine 
karar verildi. 

 
INVEO… Yönetim Kurulunun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden, Bağlı ortaklık Inveo Portföy Yönetimi 
A.Ş.' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 
TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine karar verildiğini 31.08.2021 tarihli açıklamada duyurulmuştu. 
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.' nin sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu‘na 31.08.2021 tarihinde yaptığı 
başvuru 06.10.2021 tarihi itibariyle olumlu karşılanmıştır.  
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

KATMR… Şirketin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 435.000.000 TL 

tutarında (%200 bedelli) artırılarak 652.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 435.000.000 

TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve 

tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 652.500.000 TL'ye yükselmiş olup, 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. 

maddesinin tadil metni 06.10.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. 

 
MTRKS… Şirketçe 19.7.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na %50 bedelsiz sermaye artırımına onay için 

başvuruda bulunulmuştu. Tamamı iç kaynaklardan karşılanacak bu artırımda kullanılacak kaynakların, finansal 

tablolarda yer alan öz kaynak kalemlerine uygun olmasının sağlanması açısından sermaye artırım miktarında 

değişikliğe gidilmiş, artırım oranı Yönetim Kurulunun 5.10.2021 tarihli kararı ile % 37.4 olarak yeniden belirlenmiş, 

ilgili Yönetim Kurulu kararı ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin tadil taslağı Sermaye Piyasası 

Kurulu'na gönderilmiştir. 

 
SONME…  İştirak Sönmez Çimento AŞ yönetim Kurulunun ; 

-Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL ye çıkarılması için Ana Sözleşmenin 

sermayeye ilişkin 6. Maddesinin değişmesine, 

-Artırılan sermaye karşılığında ortakların payları oranında rüçhan hakkı kullanmasına, 

-Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine, 

-Söz konusu işlemlerin Şirket Genel kurulun onayına sunulması amacıyla 8.10.2021 tarihinde Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı yapılmasına, karar verdiği bilgisi alınmıştır. 

 
AKSEN… Şirketin 613.169.118 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 4.750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %100 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.226.338.236 TL'ye 

çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 

05.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Hak Kullanım Tarihi 07.10.2021 olarak belirlenmiştir. 

 

PINSU… Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11383 sayılı yazısı 

ile, Şirket çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 50.000.000.-TL. (% 111,70) nakit sermaye artırımı 

yapılarak 94.762.708,45.- TL.na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir. 

- Pay sahiplerinin ellerindeki payların %111,70'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.10.2021 ile 21.10.2021 tarihleri arasında 

15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan 

satışa arz edilecektir. 

- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden 

izlenecektir. Payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında 

MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. 

- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında 

olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Yatırım Aracı Bazında 

KERVN.....Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki 

hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler 

nedeniyle Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) payında 07/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay 

süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ile 

"Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri 

uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/11/2021'dir. 

 

 

 

BIST 

Kodu

Başlangıç 

Tarihi
Bitiş Tarihi

Kalan 

Gün 

Sayısı

Kredili 

Alım ve 

Açığa 

Satış

Brüt 

Takas

Tek 

Fiyat 

Tek Fiyat 

İşlem 

Yöntemi Bitiş 

Tarihi

İnternet 

Emir 

Yasağı

İnternet 

Emir Yasağı 

Başlangıç 

Tarihi

İnternet Emir 

Yasağı 

Bitiş Tarihi

Emir İptal 

İyileştirme 

Yasağı

Piyasa 

Emriyle 

Emir İlt. 

Yasağı

Hisse Pazar

AKSUE 10.09.2021 08.10.2021 1 + + ANA PAZAR

TGSAS 10.09.2021 08.10.2021 1 + + ANA PAZAR

AKFGY 09.09.2021 08.10.2021 1 + + YILDIZ PAZAR

ISKPL 27.09.2021 11.10.2021 4 + ANA PAZAR

YEOTK 27.09.2021 11.10.2021 4 + ANA PAZAR

NUGYO 29.09.2021 13.10.2021 6 + ANA PAZAR

YEOTK 20.09.2021 19.10.2021 12 + + ANA PAZAR

PENTA 27.09.2021 26.10.2021 19 + + + YILDIZ PAZAR

BIOEN 28.09.2021 27.10.2021 20 + + YILDIZ PAZAR

RALYH 30.09.2021 28.10.2021 21 + + + 30.09.2021 28.10.2021 ANA PAZAR

HURGZ 05.10.2021 04.11.2021 28 + + ANA PAZAR

YUNSA 05.10.2021 04.11.2021 28 + + ANA PAZAR

KERVN 07.10.2021 05.11.2021 29 + + YAKIN İZLEME PAZARI

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

 

 

EKİM VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM VADE DOLAR KONTRAT 
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TEMETTÜ TABLOSU 

 

Brüt Net

YKSLN 4.299 34% 0,0344 0,0292 0,70% 07.10.2021 0

BIZIM 19.242 50% 0,3207 0,2726 2,47% 08.10.2021 1

PKART 6.476 88% 0,2847 0,2420 1,48% 15.10.2021 8

EGPRO 35.896 24% 0,4438 0,3773 1,55% 18.10.2021 11

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 18

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

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 39

MSGYO 0,0327 0,0327 15.11.2021 39

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 41

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 43

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 46

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,25% 30.11.2021 54

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 60

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 62

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 05.12.2021 59

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 60

MERCN 0,0141 0,0120 

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 07.10.2021

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


