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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 -0,15 1409,56

BIST-30 -0,21 1515,75

BANKA -2,31 1215,73

SANAYİ 0,18 2517,03

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,04 1768,09

GRAM 0 526,397

GÜMÜŞ 0,04 23,32

PLATİN -0,43 1055,35

PALLADİUM -0,04 1789,57

BİTCOİN -0,71 62083,45

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,16 1,15817

EUR/TL -0,04 10,7428

DOLAR/TL -0,02 9,2591

BREZİLYA REAL 0,01 5,462

G.A.RAND 0,37 14,6641

RUS RUBLE 0,02 71,0706

OFF.S.YUAN 0,03 6,436

HİND.RUP 0,3 75,263

JAPON YEN 0,09 114,33

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 1,65 18,47

TAHVİL 10Y 0,76 19,96

TCMB’nin karar haftası 
Makroekonomik göstergeler bu hafta yine iyi ve kötü arasında gidip geldi, 

ancak ilk kategorinin büyüdüğü açık.  
Amerika Birleşik Devletlerinde , güçlü haftalık istihdam verileri ve 

beklenenden daha düşük üretici fiyatları gelirken, Hafta sonunda perakende 
satışlar beklenenden çok daha fazla arttı. Bu arada Çin'de Eylül ayındaki güçlü 
ihracat da şaşırtıcıydı. Tek dezavantajı, Alman finansal güveninin ZEW 
endeksindeki bozulmaydı. 

Fed tutanaklarında ; Varlık azaltımına Kasım’da başlanabileceği ve 2020 
ortasında tamamlanabileceği, aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarının 15 milyar 
dolar azaltılabileceği ve bunun da ; 10 milyar doları Hazine tahvillerinden, 5 milyar 
doları mortgage destekli varlıklardan olabileceği, Arz sorunlarının fiyatlara 
şimdilik beklenenden fazla yansıdığını ama geçici olacağı yer alırken, TÜFE 
Eylül’de yıllık bazda %5,3’ten %5,4’e çıkarken ÜFE ise %8,6 ile tüm zamanların en 
yükseğinde gerçekleşiyordu.  

Petrol piyasaları üst üste altıncı haftasında yükselişte. Doğal gaz ve kömür 
gibi diğer enerji piyasalarında artan gerilim, artan talep nedeniyle petrole fayda 
sağlıyor. Bu nedenle, Uluslararası Enerji Ajansı, 2021 ve gelecek yıl için küresel 
talep tahminini yukarı yönlü revize etti 

IMF’de güncelleştirdiği  Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda, global 
büyüme tahminini 2021 için %6,0’dan %5,9’a çekerken, 2022 tahminini ise 
%4,9’da sabit tuttu.  
Bu haftanın global gündeminde ise Cuma günü yanınlanacak olan Ekim PMI 
göstergeleri var. ABD ile Euro Bölgesi PMI endeksleri arasındaki fark ve tahvil 
faizlerindeki görünüm önemli olacak.  

Yurtiçinde ise ; Sanayi üretimi Ağustos’ta aylık bazda %5,4 yıllık bazda ise 
%13,8 arttı. Cari denge 0,5 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık kümülatif cari açık 
rakamı ise 27,6 milyar dolardan  23,0 milyar dolara gerilerken TCMB Para 
Politikası Kurulu’nda ise sürpriz görev değişiklikleri yaşandı. Yurt dışı yerleşik 
yatırımcılar 1-8 Ekim haftasında, reel olarak  51,6 milyon dolar hisse senedi, 10,6 
milyon dolar DİBS ve 14,0 milyon dolar Özel Sektör Tahvili satışı gerçekleştirdi.  

TCMB Ekim Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yılsonu enflasyon 
beklentisi %16,74’den %17,63’e yükselirken, Merkez Bankası’nın da politika faizi 
olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay için %17,63 ve 3 ay sonrası için %16,60 
seviyelerinde gerçekleşti. 2021 büyüme beklentisi ise %8,2’den %8,9’a , Dolar/tl 
beklentisi ise 9,22’ye çıkmıştır.  

Bu haftanın yurtiçi gündeminde ise PPK ‘nın vereceği karar ilk sırada yer 
almaktadır. TCMB’nin çekirdek enflasyona odaklanmasından dolayı bu ay da 100 
baz puanlık indirim beklentimiz bulunmaktadır. Piyasa beklentisi ise 50 baz puan 
indirim yönündedir.  

Cuma günü de S&P Türkiye değerlendirmesi var. S&P, Türkiye'nin Döviz 
cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve 
kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirmektedir. 
Değerlendirmede bir değişiklik beklenmiyor. 

 

https://a1capital.com.tr/lp/
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 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri haftaya düşüşle başladı.Çin ana karasında Şanghay ve 
Shenzen bileşik endeksleri düşerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi de geriledi. 
 

 Çin'de gayrısafi yurt içi hasıla beklentilerin altında kalarak yüzde 4.9 arttı. Sanayi üretimi de 
beklentileri karşılayamadı ve Eylül ayında yıllık bazda yüzde 3.1 arttı. 
 

 Çin ekonomisinde büyüme 2021 yılının üçüncü çeyreğinde keskin şekilde yavaşladı. Enerji 
sıkıntısı,tedrik zinciri problemleri ve Pekin  yönetiminin gayrimenkul ile teknoloji sektörlerine yönelik 
uyguladığı  tedbirler büyümeyi yavaşlattı.  
 

 Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çinli otoritelerin China Evergrande Group'un Çin ekonomisi için 
finansal sistemi için yarattığı riskleri kontrol altına alabilecek durumda olduklarını söyledi. 
 

 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, 
merkez bankaları en önemli teşvik programlarını  gelecek yılın ilk yarısında sona erdirmeye, 
kapatmaya başladıklarında  faizlerin yükselmeye başlayacağını söyledi. 
 

 Financial Times'ın haberine göre Avrupa Merkez Bankası, Avrupa  Birliği'nin ihrac ettiği tahvillerden 
yapabileceği satın alma miktarını  artırmanın yollarını araştırıyor.  
 

 Muhammed El-Erian, Fed'in COVID-19 salgını sırasında uygulamaya konan teşvikleri geri çekmesi 
halinde, yatırımcıların piyasa oynaklığında yaşanacak artışa hazırlanmaları gerektiğini, yüksek 
enflasyonun en az  bir yıl daha devam edeceğini söyledi. 
 

 ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin karşı karşıya oldukları bir çok zorluğun 
gelecek yıla da taşınacağını söyledi. 
 

 ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, tedarik zincirlerinin karşı karşıya oldukları bir çok zorluğun 
gelecek yıla da taşınacağını söyledi. 

 
 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın artan enflasyon riskleri karşısında faiz 

oranlarını artırmaya hazırlandığının yeni bir  işaretini verdi. 
 

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu, 20 
Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacak. 
 

 ECB Başkanı Lagarde enflasyonun büyük oranda geçici olduğu görüşünü tekrarladı. Bankanın 
enflasyon gelişmelerini çok yakından takip ettiğini belirten Lagarde, "Ücret müzakereleri ve diğer 
ikincil etkileri daha kalıcı enflasyon sinyalleri açısından izliyoruz" ifadelerini kullandı. 
 

 ABD'de Başkan Biden'in 3,5 trilyon dolarlık harcama paketine itiraz eden Demokrat senatörlerin lideri 
konumuna gelen Senatör Joe Manchin, Biden'in paketinde yeni değişiklikler talep etti. 
 

 Avrupa Birliği ile ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için İran'ı Viyana'daki 
müzakere masasına geri getirme çabaları devam ediyor. 
 

 AC Asia ex, Japan % -0,12 satıcılı 
 S&P 500 %  -0,08 satıcılı 
 Euro Stoxx 50 % -0,04 satıcılı 
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BIST100  

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta Cuma  

günü %-0,15 kayıp ile 1409 seviyesinden 

kapattı. 

Seans içi olası geri çekilmelerde 1408 ilk ara 

destek yükselen trend seviyesi 1400 ana 

destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. 

1400 desteği aşağı yönde geçilmesi 

durumunda 200 günlük üssel ortalama  

1394 destek seviyesine geri çekilme 

hareketi hızlanabilir. 

Endeks yeni günde alımların 

gerçekleşmesinde ise  50 günlük üssel 

ortalama 1414 direnç seviyesi üzerinde  

kalıcılık sağlaması durumunda 1423 direnç 

seviyesi  ilk ara hedef ,1428 ve 1444 ana  

dirençlerine hedef yönelim gerçekleşebilir. 

Dirençler: 1414 – 1423 - 1428 

Destekler: 1408 – 1400 - 1394 
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DOLAR/TL  

USDTRY Cuma günü grafikte 9.1795 - 9.2796 

arasında işlem gördü ve seansı 9.2270 ile 

kapattı. Bu sabah 9.2712 ile işlem görmekte.  

Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım 

bölgesinde olması geri çekilmenin 9.23 – 

9.20 bandından olabileceğini göstermekte.  

 

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi 

durumunda ise 9.28 ve 9.32 seviyesi 

dirençlerimiz. 

Dirençler : 9.28 – 9.30 – 9.32 

Destekler : 9.23 – 9.20 – 9.15 
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GBPUSD  

1.3600 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanan 

GBPUSD paritesi Bu seviye  üstünde günlük 

bazda bar kapanışlarına devam etmesi halinde 

yükseliş  yönlü fiyatlamalar hız kazanabilir. Bu 

durumda, 1.3710 seviyesi üzerinde kalıcılık 

sağladığı takdirde 1.3842 direncine kadar 

yükseliş hareketi görebiliriz. Destek 

seviyelerimiz ise 21 günlük üssel ortalama 

1.3658 ara destek  ve  1.3600 -1.3571 destek 

seviyeleri olacaktır.  

Dirençler:1.3773 – 1.3834– 1.3842 

Destekler:1.3710– 1.3658 – 1.3600  

EURUSD  

 1.1525 bölgesinden tepki alımlarının görüldüğü 

paritede yukarıda 8 günlük üssel hareketli 

ortalama olan 1.1585 seviyesi ilk önemli destek 

seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilme 

hareketlerinde ise 1.1585 altına yönelimlerde 

1.1570 -1. 5251 seviyeleri sonraki destek bölgesi 

olarak ön plana çıkmakta. Yükseliş 

hareketlerinde 1.1610 güçlü direnç seviyesi 

üzerinde 22 günlük üssel ortalama 1.1629 direnç 

seviyesini takip edeceğiz. 

Destekler:  1.1581 – 1.1525 – 1.1493 

Dirençler:  1.1610 – 1.1629 – 1.646 
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ONS ALTIN  

200 günlük üssel ortalama 1795 direnç 

seviyesinden satışların geldiğini izlediğimiz 

XAUUSD bu sabah 1767 seviyelerinden 

işlem görüyor. Yükseliş hareketlerinde 50 

günlük üssel ortalama 1776 ara direnç ve 

1795 ise ana direnç olarak karşımıza 

çıkmakta. Geri çekilme hareketlerinde 1758 

seviyesinin aşağı kırılması durumunda ise 

1746 ve 1724 ana destek seviyesi olarak 

takip etmekteyiz.  

 

Destekler: 1758 – 1746 - 1724 

Dirençler: 1776 – 1781 - 1795 

 

BRENTPETROL  

Brent Petrol, 83.80 seviyesi üzerinde 

kalıcılığın devam etmesi durumunda 86.70–  

89.00 direnç seviyelerine doğru alımlar ön 

planda kalmaya devam edebilir. Olası 

satışların görülmesi durumunda ise 83.80 ve 

82.88 destek seviyelerini takip edeceğiz.  

Dirençler: 83.80 – 86.70 – 89.00  

Destekler: 82.88 - 79.71 – 77.72 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

ANHYT… Şirketin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.317.805.388,72.-TL, hayat dışı 
1.561.253,81.-TL olmak üzere toplam 1.319.366.642,53.-TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
BMSCH… Şirketin Halka Arz İzahnamesinde  yer alan İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi 
Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması 
planlanan  ‘' Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi  yatırımını harcama kalemlerinde yer 
alan bina inşaat yatırım projemiz için Aliağa  Belediyesi'ne yapılmış olunan başvuru sonucu, 14.10.2021 tarih ve 
134740125 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup, 9.968 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır. Yapı ruhsatı bugün 
itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır. 
 
DERHL… %45 iştirak konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) 
sektörüne yatırım yapmanın planlandığı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklanmıştı. 
Yapılan çalışmalar neticesinde İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesinde kurulacak olan toplam kapasitesi 2.381 MWp 
olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3.270.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına 
karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 4 ay içerisinde tamamlanması 
beklenmektedir. 
Söz konusu satın alınan santraller, 2022 Mart ayında devreye girecek olup, 10 yıl bouyunca 13,3 USD cent/kWh birim 
fiyattan Amerikan Doları bazlı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında 
elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere  GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.ile sözleşme imzayalacaktır. Özellikle, 29.01.2021 
tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde çağrı mektubu alınan bu tür 
santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür. 
İştirakin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketin toplam cirosu ve FAVÖK'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu 
etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin bölgenin ışıma oranlarına ve geçmiş yıllar istatistiklerine göre yapılan analizlerde, 
YEKDEM süresince yıllık ortalama 578.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 412.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK 
elde etmesi beklenmektedir. Bu alımlarla birlikte Toprak Enerji'nin üretim gücü 33,698 MWp'ye çıkacaktır. Bu durumda 
2022 yılında 55.000.000 kWp'yi aşkın üretim yapması ve 7.300.000 Amerikan Doları gelir elde etmesi beklenmektedir. 
 
EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir 2. Kısım, "İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 
2. Etap" kapsamında, 1963 Ada 1 Parselde 148 adet olan konut sayısı 387 adet ve 1 adet olan ticari ünite sayısı 3 
olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, 2.Tadilat Yapı Ruhsatları 13.10.2021 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında 
toplam bağımsız bölüm sayısı 390 adet olmuştur. 
 
EKGYO… Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri itibariyle, toplam 9.355.009.462 TL 
(KDV Hariç) , satışa esas brüt 643.859 m2 büyüklüğe ulaşan, 3.829 adet bağımsız bölümün satışı  gerçekleştirilmiştir. 
Bu satışların toplamda 1.591.225.150,67 TL (KDV hariç) değerindeki 513 adedi yabancı ülke vatandaşlarına 
gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarı ile açıklanmış olunan 2021  üçüncü çeyrek verilerine göre, çeyrek bazlı yıllık hedef 
olan 8.14 milyar TL'yi %15 oranında aşıldığı görülmektedir. Şirket bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma 
konusunda tüm gayretini gösterecektir. 
 
GARAN, TGB… Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın iptal davası 
açıldığı, bu davanın ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği, Bankamızın bu karara karşı temyiz başvurusunda 
bulunduğu, Danıştay'ın temyiz talebini reddettiği, Bankamızın bu kez Danıştay nezdinde karar düzeltme talebinde 
bulunduğu, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu 
ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar 
verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca 
süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin 
temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye 
gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir. 
 
OZRDN… Şirketin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 5.267,69 m2 arsanın satışı 
gerçekleşmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

GENIL… Şirkete ait sosyal medya hesaplarından 15.10.2021 (bugün) tarihinde paylaşılmış olan Filipinler FDA onayına 
ilişkin haberde bahsi geçen onay, firmamızın halka arzından önce temmuz ayında alınmıştır. Ancak, şirketin sosyal 
medya hesaplarından bugün paylaşılmıştır. Bu duyuru, süreçlerinin her adımında şeffaflık ilkesini benimseyen firmamız 
tarafından, yatırımcılarda yanlış bir algı oluşmasını engellemek adına yapılmıştır. 
 
GLRYH, A1CAP, ACP… Şirket bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 15.10.2021 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açık hale gelmesi ile paylarının Borsa 
İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç 
kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 
175.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 
başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 
 
GLYHO… Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Danimarka'daki Kalundborg Kruvaziyer 
Limanı'nın operasyonlarının 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik  bir anlaşma imzaladığını Şirkete bildirmiştir. 
2019'da yapımı tamamlanan 500m uzunluğundaki yeni rıhtımın; ayrıca GPH'in küresel uzmanlığının ve işletim 
modelinin gelecek yıllarda yolcu trafiğini güçlendirmesi beklenmektedir. Anlaşma hükümleri uyarınca GPH terminal 
binası yatırımı için 2025 sonuna kadar 6 milyon Euro'ya kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. GPH mevcut durumda 
liman operasyonlarını bu takvim yılının sonuna kadar devralmayı öngörmektedir. 
 
GLYHO, GLB, GLBMD, ISY… Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.10.2021 tarihli kararı ile Şirket iştiraklerinden İstanbul 
Portföy Yönetimi A.Ş.'de Şirketçe pay sahibi olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına 
tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirket iştiraklerinden Global Menkul 
Değerler A.Ş.'de Şirketçe pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden 
toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim 
Hizmetleri A.Ş.'ye devrine karar verildiği yine aynı tarihte duyurulmuş idi. Öngörülen hisse devrine ilişkin uygun görüş 
alınması amacıyla Global Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve dolaylı hissedar değişikliği sebebiyle 
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğu şirkete bildirilmiştir. 
 
HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararı ve taraflar arasında imzalanan 14.10.2021 tarihli Borç 
Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi kapsamında İştirak Enko Teknoloji Anonim Şirketi'ne ("KolayBi") 18 ay vade 
ile 228.540 TL tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verilmiş olup, söz konusu ödeme 
15.10.2021 tarihinde bugün yapılacaktır. 
Verilen bu borca geri ödeme gününe kadar yıllık TL mevduat faiz oranı ("Faiz Oranı") üzerinden faiz işletilecek olup, 
vade tarihinden önce KolayBi tarafından yeni yatırım alınması halinde Şirket belli bir iskonto üzerinden ve verilen borç 
tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına, KolayBi tarafından yeni yatırım 
alınmaması halinde ise verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına 
sahip olacaktır. KolayBi işbu finansman sözleşmesi ile Şirketin de dahil olduğu yatırımcılardan toplam 685.620 TL 
finansman sağlamıştır. 
 
KAPLM… Şirket adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 560 ada, 12 taşınmaz ve taşınmaza ait 
teferruatın kayıtları üzerine Anadolubank A.Ş. lehine daha önceden kurulan ipotek bedellerine ek olarak Anadolubank 
A.Ş.nin (Bornova Şubesi) lehine dördüncü derecede 6.000.000,00 (altımilyon) TL tutarında ek ipotek tesisi işlemi bugün 
itibariyle gerçekleştirilmiştir. 
 
KGYO… Şirket 15.10.2021 tarih 2021/36 sayılı Yönetim Kurulu kararı İle; Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 
A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-707 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 2.140.000 TL olan 
portföydeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4  43 no'lu bağımsız bölüm'ün KDV 
hariç 2.970.297,03 TL (KDV dahil 3.000.000) TL bedel karşılığında satış işlemi gerçekleşmiştir. 
 
RYGYO… Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 
m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2'lik deponun 2.240 m2'lik depolama alanı "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve 
Satış Ticaret A.Ş. (Trendyol)"a 4 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 
1 senede 160.000 USD+KDV gelir elde edilecektir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

KONTR… Şirket Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile Gentes Construction firması Ortak Girişimi'nin, 
Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2' projesine vermiş olduğu EPC 
(Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) teklifinin, işveren tarafından kabul edildiği ve sözleşme aşamasına geçildiği bugün 
itibariyle tarafımıza bildirilmiştir. Proje tutarı 6.480.000.000 Rubledir (Yaklaşık 90M USD). Proje kapsamında atıktan ısı 
ve elektrik enerjisi üretimi yapılacak olup, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
 
LKMNH… 22.09.2021 tarihinde yapılan açıklamada Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin Yeni Etlik Hastanesinin 
faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin modernizasyon çalışmalarına başladığınıldığı kamuoyuna 
duyurulmuştu. Lokman Hekim Etlik Hastanesinin modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip Sağlık 
Bakanlığı ruhsatlandırma süreci de tamamlanmış olup Lokman Hekim Etlik Hastanesi 100 yatağıyla tam kapasite 
hizmet sunumuna başlamıştır. 
 
LOGO… "Şirketin, sermayesinin % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo 
Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirket 
bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 
53/1539 sayılı toplantısında alınan karar ile; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 
II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158'inci maddeleri 
arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No'lu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155'inci maddesinin 
1'nci fıkrasının a) bendi ile 156'ncı maddesinin 1'nci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış 
Şekilde Birleşmesi" düzenlemeleri usulüne uygun olarak, Şirketin, oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu 
halka açık olmayan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni 
devralması suretiyle gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası 
Kurulu'na yapılmış olunan duyuru metninin onaylanmasına ilişkin başvuru "olumlu" sonuçlanmıştır. 
 
MSGYO… Mistral GYO A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisini Onaylaması 
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL): 0,0327296  
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL): 0,0327296 
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 15.11.2021 
 
ORCAY… Şirketin, halka arzı ile elde edilen fon'un izahnamede de belirtildiği şekilde %30 'luk kısmı kullanılarak 
çoğunluğu kısa vadeli krediler olmak üzere kapatılmış olup, finansman yükü önemli ölçüde azalmıştır. 
 
RYSAS… Şirketin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-
18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 
yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını 
teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine 
ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 08/10/2021 tarih ve E-
29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda 
uygun görüldüğü Şirkete bildirilmiştir. 
 
TKURU… Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili 24.09.2020 tarihinde yapılan 
2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve toplantı sonuçları 14.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 
 
TLMAN… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ve olağanüstü yedeklerden 
karşılanmak üzere %289,36 oranında (pay başına 2,8936 TL ) nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 
20.12.2021 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
YEOTK… Şirket ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında 
bugün (15.10.2021 tarihinde) Kırka BP4 Tesisi Elektrik Otomasyon Sistemlerinin Yenilenme işi için sözleşme 
imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 27.100.000 TL'dır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARCLK… 15.10.2021 tarihinde 32,30 TL - 32,52 TL fiyat aralığından (ortalama 32,4176 TL) 1.068.641 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 31.167.235 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,6124) 

 

DOKTA, ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 14/10/2021 - 14/10/2021 tarihinde DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 

TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,70 - 27,70 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış 

işlemi ve 21.629 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DÖKTAŞ 

DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 14/10/2021 tarihi itibariyle %95,7058 sınırına 

ulaşmıştır. 

 

HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 15 Ekim 2021 tarihinde, 

1.487.297 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,673 TL fiyattan tarafınca gerçekleştirilmiştir. 

 

LKMNH… 15.10.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE 

İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,32-10,42-TL fiyat aralığından 7.541 adet alış işlemi ortaklıkça 

gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ 

SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylar 15.10.2021 tarihi 

itibariyle %1,2545 sınırına ulaşmıştır. 

 

OZBAL… 14.10.2021'de gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu ve yöneticisi 

olduğu Yatırım Fonlarının Portföylerindeki Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş'ye ait pay senetlerinin 

toplamı, 14.10.2021 tarihi itibariyle 10.367.000,00.- adede ve toplam oy hakları 23,60428%'e çıkmıştır. 

 

OZGYO… 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 15.10.2021 

tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971081 

 

QUAGR… 29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 15.10.2021 

tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 15.10.2021 tarihinde 10,62 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri 

alınmış ve Şirketin sahip olduğu QUAGR payları 3.570.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,488) 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971081
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BIOEN… Şirketin 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL 

(altıyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan 

karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında (%233,33333 oranında) arttırılarak 

500.000.000 TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının 

gerçekleştirilmesi amacıyla sermaye arttırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için 

Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.10.2021(bugün) tarihinde başvuruda bulunulmuştur. 

 

INVEO… Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin 250.000.000,00 

(İkiyüzellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 

tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 

96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 

onaylandığı, Kurulun 15.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11913 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. 

 

MTRKS… Şirketin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kuruluna verilen 

yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 26.800.000 TL'na çıkarılmış olup Şirket 

esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş 

alınmasını teminen 05.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, başvuruya ilişkin onay 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarihli bülteninde yayımlanmıştır. Bu başvuruya ilişkin ihraç belgesi ve 

esas sözleşme tadil metni ise 13.10.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştı. 14.10.2021 tarihinde KAP 

platformunda yapılan bildirimde hak kullanım başlangıç tarihi 15.10.2021 olarak belirlenmişti. Ancak bildirim zamanı 

saat 16:30'dan sonra olduğu için sistem söz konusu tarihte hak kullanımına izin vermemiştir. Yeni hak kullanım 

başlangıç tarihi 18.10.2021 olarak belirlenmiştir. 

 

MARTI… Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL artışla 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç 

edilecek 480.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması 

amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. 
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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

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

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 7

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,60% 27.10.2021 9

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 28

MSGYO 4.392 35% 0,0327 0,0327 0,69% 15.11.2021 28

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 30

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 32

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 35

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,25% 30.11.2021 43

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 49

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 51

CASA 1.432 21% 0,2923 0,2484 0,23%

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

PAGYO 0,0083 0,0083 05.12.2021 48

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 49

MERCN 3% 0,0141 0,0120 0,14%

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 18.10.2021

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


