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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 0,58 1417,7

BIST-30 0,51 1523,44

BANKA -0,92 1204,52

SANAYİ 1,28 2549,18

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,59 1775,41

GRAM 0,76 533,853

GÜMÜŞ 1,34 23,5

PLATİN 1,29 1052,33

PALLADİUM 0,37 1747,58

BİTCOİN 2,18 62727,29

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,37 1,16531

EUR/TL 0,52 10,9071

DOLAR/TL 0,22 9,3517

BREZİLYA REAL 0 5,5127

G.A.RAND -0,39 14,6313

RUS RUBLE -0,2 71,0753

OFF.S.YUAN -0,37 6,404

HİND.RUP -0,27 75,015

JAPON YEN -0,19 114,1

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 1,65 18,47

TAHVİL 10Y 0,35 20,03

Dolar Endeksi Kısmı Gerilerken 
ABD fabrikalarındaki üretimin Eylül ayında yedi ayın en büyük düşüşünü 
kaydederek önceki kazançları sildiğini göstermesinin ardından dolar 
endeksi  %0.02 düşüşle 93.95'e gerilerken, ABD imalat üretimi, devam eden 
küresel yarı iletken kıtlığı ile motorlu araç üretimini baskılarken , arz 
kısıtlamalarının ekonomik büyümeyi engellediğine dair daha fazla kanıt 
sağladı. 
 

Beş yıllık ABD tahvil getirileri, iki haftalık yükseliş serisini sürdürerek 
Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesi olan %1,193'e kadar yükseldi. 
Bu da artan fiyat baskılarını bastırmak için FED’in beklenenden daha erken 
faiz oranlarını artırması gerekeceğini tahmin edilmesine yol açtı. Arz 
sorunlarıyla birlikte Enflasyonun yakın zamanda düşmesi pek olası 
görünmediği için ABD merkez bankasının hareket etmesi gerekeceğini algısı 
artmaya devam ediyor. 

 
İngiltere ve Yeni Zelanda, küresel olarak kısa vadeli tahvil 

getirilerinde artışa öncülük ederken, Avrupa ve Avustralya'daki oranlar 
ABD'deki oranlardan nispeten daha fazla yükselerek  dolar üzerinde baskı 
oluşturdu. 

 
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in enflasyon riskleri 

arttıkça merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye hazırlandığına dair 
yeni bir sinyal göndermesinin ardından, sterlin de euro karşısında kısa bir 
süreliğine 20 ayın zirvesine çıktı. Norveç kronu ile Kanada ve Avustralya 
doları da dahil olmak üzere emtia bağlantılı para birimlerinin, enerji 
fiyatları arttıkça yazdan bu yana en iyi performansı gösterirken, euro ve yen 
en kötü performansa sahip oldular.  

 
Asya borsaları, teknoloji kaynaklı Wall Street rallisinin desteğiyle Salı 

günü yükseldi ve zayıf verilerin yatırımcıların dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisine ilişkin endişelerini artırmasından bir gün sonra Çin 
piyasalarındaki toparlanmaya yardımcı oldu .Kömür,  Çinko ve bakır’da 
yükseliş devam ederken Baltıc Dry endeksindeki düşüş yedinci güne taşındı. 

Bugünün gündemine baktığımızda; Türkiye İstatistik Kurumu, 
Tarımsal Girdi Fiyatları Endeksi  verilerini açıklarken Hazine, 8 ay vadeli 
bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili  yeniden satışa sunarken , ayrıca 
2 yıl vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.Yurtdışında ise ; ABD'de 
konut başlangıçları verisini takip edeceğiz.  Konut başlangıçlarının yüzde 0,3 
düşüşle 1,61 milyona gerilemesi bekleniyor. 

https://a1capital.com.tr/lp/
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 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Salı günkü işlemlerde Wall Street endekslerini takip 

ederek yükseldi. Çin ana karasında Shenzen ve Şanghay Bileşik Endeksleri hafif yükseldi, Hong 
Kong'da da endeks pozitif bölgede yer aldı.Japonya'da Nikkei 225 ve Topix Endeksleri de artış 
kaydetti. Güney Kore'nin Kospi endeksi alıcılı seyretti. 
 

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 
anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı. 
 

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin 
açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı-AA 
 

 ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, Biden yönetimi dış politikada 
ekonomik ve finansal yaptırımları kullanmayı sınırlamayı planlıyor. 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan 
bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi. 
 

 Gelecek Varlık Yönetimi, 21 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem  görmeye başlayacak. 
 Anatolia Tanı, 21 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 
 Hedef Holding, 22 Ekim'den itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye  başlayacak. 

 
 Güney Kore ve Japonya  Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına en az bir  balistik füze fırlattığını 

duyurdu. 
 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyesi bazı parlamenterlerin dile 
getirdikleri endişelere rağmen Çinli  yatırımcıların İngiltere'ye ilgilerini geri çevirmek 
istemediklerini  söyledi. 
 

 Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Slevogt, "Türkiye'nin Avrupa üretim 
merkezleri için daha sağlam bir tedarik zinciri oluşturacağı düşünülüyor.Türkiye'de tarım 
sektörünü kesinlikle bir gelecek trendi olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu alanda çok fazla 
potansiyeli var. Alman şirketleri, önümüzdeki dönem için Türkiye pazarında bu fırsatı 
değerlendiriyor." dedi. 
 

 Galaxy Digital ile birlikte yatırımcılara vadeli Bitcoin borsa yatırım fonu sunmak için uzun 
süredir çalışan Invesco, bu planından vazgeçtiğini duyurdu 

 
 AC Asia ex, Japan % 1,05 alıcılı 
 S&P 500 %  0,02 alıcılı 
 Euro Stoxx 50 % 0,12 alıcılı 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

AKSEN… 18 Ekim 2021 tarihinde, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı ile elektrik 
üretim ve iletim projelerinin geliştirilmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. 
 
ANGEN… Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 23.000.000 
TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 110.000.000 TL nominal 
değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.  Halka arz edilen Şirket payları 
21/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,50 TL/pay baz fiyat, "ANGEN .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle 
işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 
 
EKGYO… Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesinde yer alan, 1790 Ada 4 
Konut Parselinde revizyona gidilmiş, 248 adet olan konut sayısı 285 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 
15.10.2021 tarihinde alınmıştır. 
 
FROTO… Yönetim Kurulu 18 Ekim 2021 tarihli toplantısında, 
- Ortaklara 1.322.930.700,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar 
doğrultusunda dağıtıma konu 1.322.930.700,00 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 
132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre 
hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL'nin olağanüstü yedeklerden 
karşılanması, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması 
- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL temettünün 1 TL nominal 
değerli pay için brüt 377,00 Kr (%377,00), net 320,45 Kr (%320,45) olarak ödenmesi 
- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen 
esaslara göre 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren yapılması 
toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. 
 
GARAN, TGB… 14 Ocak 2021 tarihinde Banka Yönetim Kurulu'nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne 
verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 18 Şubat 2021 tarihinde alınmış ve Global Medium Term Note 
Programının senelik güncellemesi 15 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Program 6.000.000.000 ABD Doları 
tutarında yenilenmiştir. 
 
GLCVY… Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket) 26.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış 
olup, Şirketin sermayesini temsil eden 139.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi 
çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 21/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 13,65 
TL/pay baz fiyat, "GLCVY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum 
emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 
 
GLRYH, A1CAP, ACP… 15.10.2021 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden, Şirket bağlı ortaklıklarından A1 Capital 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve 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 18.10.2021 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 
 
GUBRF… Bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Söğüt Altın Madeni Projesi'nin  bulunduğu Bilecik 
İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı sahasında bulunan üçüncü şahıslara ait 
taşınmazların, ülkemizin altın üretim hedefine yönelik en önemli katkılardan birini sağlayacak ve ülke ekonomisinde 
dış ticaret açığının kapatılmasına olumlu katkısı olacak Söğüt altın madeninin ivedi bir şekilde üretim safhasına 
geçirilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla acele kamulaştırılması için 25.03.2021 tarihinde Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır. 
16.10.2021 tarih ve 4626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu maden ruhsat sahası sınırları içerisinde kalan 
ve altın+gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan karar ekindeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar 
verilmiş olup bu karar 17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 
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GUBRF… Şirketin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 17.10.2021 tarihinde yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısında 2020 mali yılına ait dağıtılabilir kardan hissedarlara hisse başına 2.903 İran Riyali 
(IRR) kar payı dağıtılmasına ve karın Ticaret Kanununun belirlemiş olduğu tarih aralığında ödenmesine karar 
verilmiştir. 
Dağıtılacak kar tutarı 8.128.400.000.000 IRR olup Şirkete isabet eden tutar 3.973.330.784.607 IRR'dir. Bugün itibariyle 
söz konusu tutarın TL karşılığı yaklaşık 136,5 milyon TL olup ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar 
değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 
HEDEF… Hedef Holding A.Ş.'nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, 
Şirketin sermayesini temsil eden 300.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi 
çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,96 TL/pay 
baz fiyat, "HEDEF.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 
1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 
 
IDEAS… Şirketin 30.09.2021 tarihinde kamuoyuna paylaştığı açıklama çerçevesinde sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve 
danışmanlık faaliyetinde bulunan Metamed Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne sermaye artırımı suretiyle ihraç edilen 
50.000 TL nominal değerli pay karşılığı 1.100.000 TL ödenmiştir. 
 
IDGYO… Şirketçe 31.12.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
ile Ortaklık ‘'İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti & İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'' arasında 16.08.2017 tarihinde 
imzalanan İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ yöntemiyle geliştirilen ; İstanbul 
İli, Şile İlçesi Çavuş Mahallesi, 70 Ada 82 Parsel (Konut)  ile 91 Ada 205 Parselde ( Konut-Ticari Alan ) ‘' İdealist Cadde 
ve İdealist Koru ‘' Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümleri ( Villa + Daire ) satın almak için gerekli 
işlemlerin başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmişti. 
Bu kapsamda yapılan çalışmalar devam ederken, İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91 ada 205 parsel arsa 
üzerinde geliştirilen İdealist Cadde Projesine ait 18 adet ticari ünite, 1 adet konut alanı Emlak Konut GYO A.Ş. aracılığı 
ile E-İhale yöntemiyle 07.10.2021 - 14.10.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Bu kapsamda, Şirketçe söz 
konusu ihaleye katılma kararı alınmış ve bahsi geçen ihale sonucunda brüt 1.387,46 m2 alanlı ve toplam KDV dahil 
16.370.000 TL bedel ile ihaleye çıkılan 9 adet ticari üniteye ilişkin olarak bahsi geçen ihale KDV dahil 16.965.000 TL 
ihale bedeli üzerinden Şirket lehine sonuçlanmıştır. İhale şartnamesinin ilgili madde hükümleri uyarınca, söz konusu 
tutarın ödeme şekline bağlı olarak yüzde 25'e varan oranda indirime konu olabileceği hususu Şirketçe 
değerlendirilmektedir. 
 
IEYHO… T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/191 Esas numarası ile görülmekte olan bağlı 
ortaklık Işıklar Holding A.Ş.'nin 11.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarının iptali için 
açılan davada 3 no.lu gündem maddesi kapsamında alınan kararların iptaline, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden 
itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 
Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra kararın bozulması için bağlı ortaklık 
Işıklar Holding A.Ş. tarafından istinaf yoluna gidilecektir. Bu aşamada söz konusu karar herhangi bir sonuç 
doğurmamaktadır. 
 
MAALT… Şirketin Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "İnşaat 
Yasağı" genelgesi kapsamında inşaat yasağı döneminin sona ermesi ile birlikte, Divan Talya Oteli'nin inşaat 
çalışmalarına başlanmaktadır. 
 
MERKO… Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 01-07.2020-30.06.2021 tarihli yeni hesap 
dönemi sonu faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen 
Şirket mali tablolarında oluşan 5.765.305-TL'lik net dönem karının (yasal kayıtlara göre 7.094.611,65 TL) geçmiş yıllar 
zararından mahsup edilmesine, Geçmiş yıllar zararı nedeni ile kar dağıtımının mümkün olmaması nedeni ile kar 
dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, 
Karar verilmiştir 
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METUR… 10.09.2021 tarihinde yapılan açıklamada; Şirketin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı 
konut projesinin ve ileride gündeme gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik 
belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin (Gündemir İnşaat) 
tamamının 275.000 TL bedelle satın alındığı belirtilmiştir. 
Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirilmesi planlanan konut projesinin inşaatı için %100 bağlı ortaklık olan Gündemir 
İnşaat ile müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında tüm yetki ve kontrol Şirkette 
olacaktır. İnşaatın maliyetleri ve finansmanı Şirket tarafından karşılanacak olup, sözleşme kapsamında Gündemir 
İnşaat'ın karı %5 oranında olacaktır. 
 
SMART… Şirket 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye 
tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 
50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'ye 
artırılmasına ve buna ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline 
ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na 
başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 
 
SNKRN… Şirket ile Senkron Bina Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme 
ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 18.10.2021 tarihinde İstanbul 
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 
 
TCELL… IMTIS Holdlngs S.a r.l. ("IMTIS Ho dlnıs , Turkcell iletiş m Hizmetlerı A.Ş.'n n ("Turttcell") doğrudan hissedarı 
olarak Turkcell'in ık.ırı mış sermayes nın %19,B' ine karş lık gelen 435.600.000 adet B Grubu adi ve borsada işlem 
gören nitelikteki hissesine sahiptır ve Turkcell'de, hak m ortaktan sonra en büyük kurumsal yatırımcı konumundadır. 
IMTIS Holdlngs, Turkcell hisselerin New York Borsası' nda da iş em görmesi do ayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri 
Menkul Kıymetler Borsası Kurulu (Securıtıes Exchange Commıssıoo) ("SEC") nezdinde mevzuat uyarınca kamuya 
açıklama yapmak durumundadır. Bununla bağlantılı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberi nın 
5.10.8. maddesi uyarınca ve S[C nezdinde yapılan açıklamaya paralel şekilde işbu açıklama yapılmaktadır . IMTIS 
Holdlngs' in ve SEC'e açıklama yapan diğer bazı kişilerin temsilcileri, Turkcell yonetim kurulu üyeleri ve idarecileri ile 
IMTIS Holdings'in değ r ürete leceğ ne inandığı azı st eıık ve operasyonel insiyatifler hakkı a ön görüşmeLer yapmıştır 
ve lave gö üşmeler yapmayı öngörmektedir. Söz konusu görüşmeler Turkcell'ln faaliyetleri, idaresi, yönetim kurulunun 
oluşumu, ya ır mcı lişkil eri, sermaye ğılımı, kar payı dağ tımı pol kası, imansal durum, birleşme devralma stratejisi, 
genel ş stratejisi, yöneticilere sağlanan menfaatler, kurumsal yönetim, Turkcell ve paydaşlarına ilişkin çevresel ve 
sosyal konulara ilişkin öneriler dahil olmak üzere birçok konu başlıklarını içerebilir. Ayrıca diğer pay sahipleri ve sektör 
analistleri, mevcut veya potansiyel stratejik iş ortakları veya rakipler, yatırım uzmanları ve diğer yatırımcılar gibi diğer 
ilgili taraflarla da benzer görüşmeler yapılabilecektir.  
Genel olarak, IMTIS Holdings, Turkcell' deki yatırımın ı sürekli olarak gözden geçirmektedir. Turkcell’in finansal durumu, 
sonuç arı ve stratejik gidişatı, hisse fiyatlarının düzeyi, yukarıda bahsi geçen görüşmelerin sonuçları, yönelim kurulu ve 
idare tarafından atılan ad ar, IMTIS Holdings' in genel yatırım stratejileri ve likidite gereklilikleri, ilgili kanun, ve 
düzenleyici kısıtlamalar menkul kıymetler ve sermaye piyasalarının durumu dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli 
faktörler ile IMTIS Holdings'in il ıili göre ileceği diğer faktörler, IMTIS Holdings’in Turkcell'deki yatırımı ile ilgili gelecek 
değerlendirmelerinde etkili olabilecektir. 
 
TKURU… Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin ticaret 
unvanının "TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 19/10/2021 tarihinden itibaren 
"TETAMAT GIDA" olarak; mevcut "TKURU" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TETMT" 
olarak değiştirilecektir. 
 
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. 
 
TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 7.718.049.975 TL olarak 
ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artışla gerçekleşmiştir. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

DOKTA, ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… 15/10/2021 - 15/10/2021 tarihinde DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,60 - 27,60 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış 
işlemi ve 6.271 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DÖKTAŞ 
DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 15/10/2021 tarihi itibariyle %95,7004 sınırına 
ulaşmıştır. 
 
ENKAI, MEHMET SİNAN TARA… 15/10/2021 - 15/10/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 10,11 - 10,28 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam nominal tutarlı 
satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylar 
15/10/2021 tarihi itibariyle %0,368 sınırına ulaşmıştır. 
 
HDFGS… 21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince; 18 Ekim 2021 tarihinde, 65.000 
adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,77 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir. 
 
INFO, IYF… Şirketin 06.10.2021 tarihli Şirket payların geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 
15.10.2021 tarih aralığında 4,15 – 4,30 TL fiyat aralığından 183.053 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin 06.10.2021 tarihli Şirket payların geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 18.10.2021 
tarih aralığında 4,40 – 4,46 TL fiyat aralığından 210.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 
 
LKMNH… 18.10.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE 
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,19-10,28-TL fiyat aralığından 30.000 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 18.10.2021 tarihi 
itibariyle %1,3378 sınırına ulaşmıştır. 
 
OZBAL, VEDAT LEVİ … 14/10/2021 tarihinde Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,17 
TL fiyattan 3.610.000,00-TL toplam nominal adet payın 1.500.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Ark I Serbest 
Fon'una, 1.250.000 nominal adetlik kısmı Norges Bank Investment Management'a, 430.000 nominal adetlik kısmı AEP 
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fon'una, 200.000 nominal adetlik 
kısmı İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon'una, 70.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy 4. Hisse Senedi Fonu'na, 
160.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Aries Serbest Fon'una toptan alış satış işlemleri kapsamındaki satış 
işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. sermayesindeki paylar 
18/10/2021 tarihi itibariyle %0,87 sınırına ulaşmıştır. 
 
OZBAL, TİMUR BÜYÜK … 14/10/2021 tarihinde Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,17 
TL fiyattan 1.085.000,00 TL toplam nominal adet payın 40.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Aries Serbest 
Fon'una 250.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon'una, 285.000 nominal adetlik kısmı 
İstanbul Portföy Doğan Serbest Fon'una, 510.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Hitit Serbest Fon'una toptan 
alış satış işlemleri kapsamındaki satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özbal Çelik Boru San. 
Tic. ve Taah. A.Ş. sermayesindeki paylar 18/10/2021 tarihi itibariyle %7,28 sınırına ulaşmıştır. 
 
OZBAL, YAĞMUR ATACAN… 14/10/2021 tarihinde Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. payları ile ilgili olarak 
14,17 TL fiyattan 2.080.000,00 TL nominal adet payın 2.000.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy ARK II Serbest 
Fon'una 80.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Hitit Serbest Fon'una toptan alış satış işlemleri kapsamındaki 
satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. sermayesindeki 
paylar 18/10/2021 tarihi itibariyle %0,00 sınırına ulaşmıştır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

OZBAL, ERDEM KUMCU… 14/10/2021 tarijindeki Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. payları ile ilgili olarak 

14,17 TL fiyattan 1.510.000,00 TL toplam nominal adet payın 1.000.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Yedinci 

Serbest Fon'una, 150.000 nominal adetlik kısmı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy Değişken Emeklilik 

Yatırım Fon'una, 350.000 nominal adetlik kısmı İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon'una, 10.000 nominal adetlik kısmı 

İstanbul Portföy Hitit Serbest Fon'una toptan alış satış işlemleri kapsamındaki satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. sermayesindeki paylar 18/10/2021 tarihi itibariyle %0,00 

sınırına ulaşmıştır. 

 

OZGYO… 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 18.10.2021 

tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971295 

 

QUAGR… 18.10.2021 tarihinde 10,65 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu 

QUAGR payları 3.595.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,498) 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971295
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

DERHL… 07.10.2021 tarih ve 2021-42 nolu yönetim toplantısında şirket tahsisli sermaye artırımına karar vermişti. 

İlgili ihraç belgesi bugün itibariye Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. 

 

DZGYO… Şirketin 06.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirket 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 

400.000.000 TL artırılarak 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması 

talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 18.10.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. 

 

GSDDE… Şirketin 250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, 97.819.144,36 TL (%187,46174) bedelli artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 

Şirketin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketin yeni 

çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay 

Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 

6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış 

olunan başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı 

yazısı ile onaylanmıştır. 

 

INVEO, GEDIK… Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 

96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin 

izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla 

onaylanmıştır. 

Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %220 olup, ellerindeki payların %220'si oranındaki yeni 

pay alma hakları 20.10.2021 – 03.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 2 TL olarak belirlenmiştir. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek 

tarihlerde, 2 (iki) işgünü süreyle ve nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında 

oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Tasarruf sahiplerine satıştan sonra pay kalması durumunda, Şirket yönetim 

kurulu başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç; kalan payları satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü 

içerisinde, nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve 

nakden ödenerek satın alacağını beyan ve taahhüt etmiştir. 

 

SONME… Bedelsiz sermaye artırımı, Bursa Ticaret Sicilinde 18/10/2021 tarihinde tescil olup, 18/10/2021 tarih ve 

10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 

 

TSGYO… Şirketin ödenmiş sermayesinin 500.000.000 Türk Lirasından 650.000.000 Türk Lirasına çıkarılması 

sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin yeni şekline ilişkin Sermaye 

Piyasası Kurulu'na yapılmış olunan başvuru 29 Eylül 2021 tarihinde onaylanmış olup, 18 Ekim 2021 tarihinde 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

MERIT….Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. 

ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, 

piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT.E) 

payında 19/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave 

olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat 

Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı 

son tarih 18/11/2021'dir. 
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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

OSMEN 1.500 3% 0,0734 0,0624 0,28% 25.10.2021 6

TCELL 861.928 20% 0,3918 0,3330 2,60% 27.10.2021 8

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,36% 15.11.2021 27

MSGYO 4.392 35% 0,0327 0,0327 0,69% 15.11.2021 27

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 2,95% 17.11.2021 29

FROTO 1.322.930 32% 3,7700 3,2045 2,27% 19.11.2021 31

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,19% 19.11.2021 31

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 0,98% 22.11.2021 34

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,25% 30.11.2021 42

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 48

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 50

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 47

PAGYO 0,0083 0,0083 06.12.2021 48

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

TLMAN 60.764 104% 2,8936 2,4595 9,24% 20.12.2021 62

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 19.10.2021

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


