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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Göksel Tekiner 
Araştırma Teknik Analiz Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

ABD Rahat Olunca 

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Omicron ile ilgili kilitlenmelerin şimdilik 

masanın dışında olduğunu ve Amerikalıları varyant hakkında panik 

yapmamaya çağırmasını ile birlikte ABD piyasası yine yeşil renkteler. 

İlaç şirketlerinin  Pfizer, Biontech ,  Moderna  ve Johnson & Johnson  aşı 

üzerinde çalıştıklarını, varyantı ciddiye aldıklarına dair açıklamaları , 

daha fazla COVID kısıtlaması potansiyeli konusunda endişeli olan 

yatırımcılar için güven verici oldu.  

ABD piyasaları kapandıktan sonra da , ABD Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezleri, 18 yaş ve üzerindeki herkesin Pfizer veya Moderna COVID 

aşılarından altı ay sonra veya Johnson & Johnson aşısından iki ay sonra 

takviye alması gerektiğini söyledi . 

Asya piyasaları da Omicron varyantının koronavirüs pandemisini 

kötüleştirecek yaygın bir küresel ekonomik bozulmaya neden 

olmayabileceği konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser olmalarıyla 

pozitif seyirdeler.  

Sonuç olarak yeni varyantların gelmesine alışacağız. Ancak yenilenen 

ve yaygın karantinalar olmadığı sürece, V şeklindeki toparlanma 

bozulmadan, özellikle ABD'de Kazanç tahminlerinde gerileme olmadığı 

sürece pozitif kalmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Geçen haftaki 

sert realizasyonda iki gündür yerine alımlara bırakmış durumda.  

Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, Pazartesi günü ABD'nin 

%1.529'luk kapanışına kıyasla %1.5192'den işlem görürken, daha 

yüksek Fed fon oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık 

getiri,%0.51'den %0.502'ye geriledi. Altında ise , diğer piyasaların 

güçlenmesinin bir sonucu olarak gevşeme görmüştük ardından  07:03 

itibariyle %0,27 artışla 1788 ons/usd’den işlem görmekte  

Bugünün gündemine baktığımızda ise; Yurt içinde GSYH, yurt dışında 

Almanya işgücü, ABD konut fiyat verileri , Fed Başkanı Powell ve Hazine 

Bakanı Yellen'in sunumlarının ön plana çıktığını görmekteyiz. 3Ç21 

GSYH büyümesi ile ilgili piyasa beklentisi büyümenin geçen seneye göre 

8.0 olması yönünde bizim beklentimiz ise 9.3. 2021 GSYH büyüme 

tahminimizi de %10,01 olarak koruyoruz. 

 

 

 

 

 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 1,82 1808,79

BIST-30 1,95 1951,67

BANKA -0,39 1542,32

SANAYİ 2,35 3244,18

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,28 1788,82

GRAM -0,31 732,736

GÜMÜŞ 0,31 22,92

PLATİN 0,47 971,8

PALLADİUM 0,65 1598,17

BİTCOİN -1,55 57220,58

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,15 1,12965

EUR/TL -0,47 14,4011

DOLAR/TL -0,61 12,7386

BREZİLYA REAL -0,11 5,6024

G.A.RAND -0,36 16,1186

RUS RUBLE -0,29 74,3945

OFF.S.YUAN -0,22 6,374

HİND.RUP -0,32 74,881

JAPON YEN -0,02 113,63

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0,19 20,82

TAHVİL 10Y 0 21,12

https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.linkedin.com/company/a1-capital-menkul-degerler-a-s-
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr


zTT 
 
 
z 

 
 

30/11/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

  
MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 

 Asya borsaları Çin'de açıklanan PMI verisinin aylar sonra ilk kez genişleme bölgesinde gerçekleşmesi ile 

yükseldi 

 

 Resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) üç ayın ardından ilk kez eşik 50 seviyesinin 

üzerine çıkarak 50.1 düzeyinde gerçekleşti. İmalat dışı gösterge ise hafif gerileyerek 52.3 değerini aldı. 

 

 Japonya'nın sanayi üretimi otomotiv sektöründeki tedarik sıkıntılarının hafiflemesinin etkisi ile Ekim ayında 

yükseldi. Bu, son 4 aydaki ilk artış oldu. 

 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının 

büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi. 

 

 İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, Kovid-19 

Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. 

 

 Fed Başkanı Jerome Powell, arz ve talebin daha iyi bir dengeye gelmesi ile birlikte enflasyonun gelecek yıl 

gerilemesini beklemeye devam ettiğini, ancak Omricon varyantının enflasyon için belirsizliği artırdığını 

söyledi. 

 

 İngiltere hükümeti, bilim insanlarının tavsiyesi doğrultusunda yeni koronavirüs varyantı Omicron'un ülkede 

yayılması ihtimali nedeniyle üçüncü doz aşı uygulamasını hızlandırma kararı aldı.-BBC 

 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'yi federal hükümetin borçlanma tavanını yükseltmesi için bir kez 

daha uyardı. Yellen, federal borçlanma tavanının yükseltilmemesi halinde ABD ekonomisinin COVID-19 

salgınının etkilerinden gösterdiği "oldukça kayda değer" toparlanmanın zarar göreceği, zayıflayacağı 

uyarısında bulundu. 

 

 ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal borçlanma tavanının yükseltilmesini Senato'daki 

Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ile müzakere etmeye devam ettiğini söyledi.ABD'de federal 

hükümetin borçlanma tavanı için Kongre'nin verdiği süre uzatımı 15 Aralık'ta sona erecek. 

Schumer yaptığı açıklamada, borçlanma tavanının büyük olasılık gelecek hafta Senato'ya geleceğini ifade 

etti. 

 

 Nükleer müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, “ABD 

yaptırımları kalkmadan nükleer anlaşma hakkında konuşmak gereksiz” dedi. 

 

 Fransa, Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansları ile ilgili kriz konusunda İngiltere’ye 10 Aralık’a kadar süre 

vererek, adım atılmaması halinde İngiltere ile diyaloğun kesileceğini duyurdu. 
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 ŞİRKET HABERLERİ 

AKFGY,PENGD, Şirket ile Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin  merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu  142.515 m²  ve Gençoğlu 

Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu ait 83.952 m² ile toplamda 226.465 m² lik alana sahip parsellerde 

Şirket tarafından konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak proje sürecine başlanmıştır.  

BALAT, 27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi 

gereği  373.500. TL şirkete göndermiş olup , yapılandırılmış Vergi ve SGK ödeme vadesi 30.11.2021 tarihi olan vergilerin 2.taksit 

ve SGK Yapılandırma 1. taksit ödemesi yapılmıştır. 

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Nallıhan ilçesine CNG Yöntemiyle 25.11.2021 

tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır.Bunun için yaklaşık 6.3 Milyon TL'lik yatırım yapılarak, 40 km'lik ana hat yapımı 

gerçekleştirilmiştir.Böylece lisans bölgesinde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 18'e çıkmış olup,kalan dört ilçenin alt yapı 

çalışmalarına devam edilmektedir. 

BERA,KONKA,  Pay tebliği'nin 5/6 maddesi hükmü gereğince Holdingin Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.10.2021 tarih 

ve 2021/50 sayılı taahhüt kararının icrası çerçevesinde bağlı ortaklığı olan Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş'ye 32.000.000.-TL ticari 

olmayan borç 29.11.2021 tarihinde ödenerek taahhüt yerine  getirilmiştir. 

BSOKE, Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle,  Döner Fırın-1 25.12.2021 tarihine 

kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stoklarının bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan 

etkilenmeyecektir. 

CIMSA, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları bir 

kademe yukarı revize edilerek sırasıyla A+ (Trk)'den AA- (Trk)'ye ve A-1 (Trk)'den A-1+ (Trk)'ye yükseltilmiştir. 

EGPRO, Yönetim Kurulu'nca, Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye 

bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

EMNIS, Türkiye  boya pazarının önemli firmalarından  JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile yürütmekte bulunduğu 

malzeme tedariki ilişkisinin, önümüzdeki dönemlerde de devamına yönelik  29.11.2021 tarihinde ‘'Tedarik Sözleşmesi 

‘'  imzalanmıştır.Bu sözleşme, belirtilen tarihte imzalanmasıyla beraber yürülüğe girmiştir ve taraflarca müştereken sona 

erdirilmedikçe yürürlükte kalacaktır.   

GEDIK, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi adı altında faaliyet gösteren Bağdat Caddesi Şubesinin, 

yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Bağdat Cad. Esen Apt. No :351/5 Kadıköy 

İstanbul " adresinden " Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sk. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 8 Kadıköy / İstanbul " adresine 

nakledilmesine, 

Bağdat Caddesi Şubesinin 29.11.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,İşbu kararın tescil ve ilanına, adres 

değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.  

GOZDE, Şirketin portföy şirketlerinden ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarının önemli bir kısmını Avrupa pazarına 

yönelik ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiren Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya 

varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir 

şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi 

çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Reimei Global Advisors, Inc. ile münhasıran bir danışmanlık sözleşmesi 

akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 

Ekim 2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır. 

HALKB, JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli 

Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankanın 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BB+'dan ‘BB'ye revize ederken, ‘B' olan Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı 

ve Yerel Para Notlarını ise teyit etmiş, ilgili notların görünümlerini ‘Stabil' olarak belirlemiştir. 

HUBVC, Şirketin 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; 

Şirketin iştiraklerinden Paymes Elektronik Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Paymes"), bağlı ortaklığı STRS 
Teknoloji Yatırım A.Ş. ("STRS") tarafından "sermayeye dönüştürülebilir borç" yöntemi ile finansmanına ilişkin, STRS ve Paymes 
arasındaki 18.11.2020 tarihli 25.000 ABD Doları bedelli Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi'nin Şirketce devir ve 
temlik alınmasına karar verilmiş olup, STRS'ye, işbu devir temlik işlemi karşılığında, imza tarihinden itibaren 2 ay içinde 301.965 TL 
ödenecektir. 
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 ŞİRKET HABERLERİ 

INVEO,GEDIK, Şirket, 2014 yılındaki nevi değişikliği sonrasında sürekli olarak iştirak portföyünü geliştirmeye başlamıştır.Son durum 

itibariyle, Şirket Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin şirket sermayesinin %43,04'üne sahip bulunmaktadır. Şirket, ülkemizin Sermaye 

Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini 

beklemektedir. Şirket, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli 

ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni 

pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketin Gedik Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı %63,04 ve Hakkı Gedik'in pay oranı %0,13 olacaktır.  

Bahse konu Gedik Yatırım paylarının alımına ilişkin yapılacak ödemelerin, gerekli izinlerin de alınması dahil, toplamda en fazla 48 aya 
kadar sürecek bir vadede yapılması öngörülmekte olup, şirketin ödeme vadelerindeki finansal durumuna bağlı olarak, şirkete ait likit 
kaynaklar, kısa vadeli dış kaynak, iştiraklerden elde edilecek temettü geliri veya iştiraklerden elde edilecek hisse satış gelirinden biri veya 
birden fazlası ilgili vadedeki ödeme için kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.  
KAPLM, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. 

maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini 

aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin 

%25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 3.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir. 

PSDTC, Ege İhracatçı Birlikleri düzenlemiş olduğu törenle Şirket Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'ye Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 

arasında;2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve 2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren 

Firma ödüllerini vermiştir. 

KONTR, Şirket Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, 

Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket 

kurulmasına,Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına, Söz konusu şirketin 5.000.000,00.-

Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına,Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin %100 bağlı 

ortaklığı şeklinde kurulmasına, Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret 

sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca'nın, Handan 

Büyükkardeş'in ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve 

duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

KONTR, Şirketin 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde;Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave 

yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, Ankara İli, Polatlı ilçesiÇekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB'de bulunan 140134 Ada 3 numaralı 

parsel üzerinde yer alan 25.466,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve Çekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB'de bulunan 140930 Ada 28 numaralı 

parsel üzerinde yer alan 45.277,91m2 büyüklüğünde Arsa  niteliğindeki taşınmazın şirket adına tahsisi tamamlanmıştır. 

OMD,OSMEN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık 

Faaliyet İzni talebine ilişkin başvurusu olumlu karşılanmış olup, "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren 

tablo KAP’ta yer almaktadır. 

TEZOL, Şirketin halka arz izahnamesinin 23.6 bölümünde bahsi geçen 2020 yılı karından yapılacak dağıtım hususunun, halka arz 

sonrasında yapılacak ilk genel kurulu olması sebebiyle, 2022 yılının Mart ayında yapılması öngörülen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel 
Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve bu kapsamda,  2020 yılı karından dağıtılmasına karar verilecek kar 
payı tutarının, 2021 yılı karından dağıtılacak kar payının üzerine eklenerek ortaklarına ödenmesi planlanmaktadır. 
 
THYAO, Bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.'nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile 

ilgili haberler yer almaktadır. Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine 

yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak 30.11.2021 itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği 

yansıtmamaktadır. Ortaklığın uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.  

ULUUN, Şirketce 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda Söke Un A.Ş.'nin olası satın alım işlemi için 

Rekabet Kurulu'na başvurulduğu bildirilmişti.Rekabet Kurumu tarafından olası satın alma işlemine izin verildiği şirkete 29/11/2021 
tarihinde tebliğ edilmiş olup, Mediterra Capital Partners ile görüşmeler sürdürülmektedir. 
 

VBTYZ, Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen  "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini 

" ihalesini 27.958.000,00 TL  bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirket 

Sosyal  Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.  
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AKSA,EMNİYET TİCARET VE SANAYİ AŞ, 29/11/2021 - 29/11/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili 

olarak 27,44 - 27,50 TL fiyat aralığından 62.362 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 

29/11/2021 tarihi itibariyle %19,9351307 sınırına ulaşmıştır. 

ARSAN, BURAK ARIKAN, 26/11/2021 - 26/11/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,96 - 

5,06 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy 

hakları 26/11/2021 tarihi itibariyle %2,52 sınırına ulaşmıştır. 

COSMO, SITKI MURAT IŞIK,29.11.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,97 TL. fiyattan 10.000 Adet satım 

işlemi tarafınca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Cosmos Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 29.11.2021 tarihi itibari ile % 

16,31 sınırına düşmüştür.  

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 26/11/2021 - 26/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,12 - 15,42 

TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 26/11/2021 tarihi itibariyle 

%0,406 sınırına ulaşmıştır. 

GENTS,ABDURRAHMAN KAHRAMAN, 26/11/2021 - 26/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,41 - 3,44 TL fiyat aralığından 280.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal 

tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 26 /11/2021 tarihi itibariyle %12 sınırına ulaşmıştır. 

MOBTL, 26/11/2021 - 26/11/2021 tarihinde MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,66 - 

1,7 TL fiyat aralığından 13.100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

sermayesindeki payları/oy hakları 26 /11/2021 tarihi itibariyle %72,01 sınırına ulaşmıştır. 

OSMEN, PINAR ÇALKAYA, 26/11/2021 - 26/11/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 26 - 

26 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 26/11/2021 tarihi 

itibariyle %0,803 sınırına ulaşmıştır. 

SNGYO, Şirketin kendi sermayesinde sahip olduğu paylar,Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) 10.422.000, Sahip 

Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı 96.251.329,56 TL olup Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı 85.829.329,56 TL 

olarak gerçekleşmiş. Sahip olunan payların gün sonu bakiyesinin oy haklarına oranı ise %9,83 olarak gerçeklemiştir. 

TKFEN,MURAT GİGİN, 29.11.2021 tarihinde Tekfen Holding A.Ş.payları ile ilgili olarak 17,72 TL.fiyat aralığından 535.582 adet, 17,89 TL. 

fiyat aralığından 20.000 adet, 17,90 TL.fiyat aralığından 15.000 adet, 17,93 TL.fiyat aralığından 27.542 adet, toplamda 598.124 adet, 

satım işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş.sermayesindeki payları / oy hakları 29.11.2021 tarihi 

itibariyle % 0,1352'e düşmüştür. 

TKFEN,ALİ NİHAT GÖKYİĞİT, 29.11.2021 tarihinde Tekfen Holding A.Ş.payları ile ilgili olarak 17,72 TL. fiyat aralığından toplam 253.697 

adet, alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş.sermayesindeki payları / oy hakları 29.11.2021 tarihi 

itibariyle % 8,1453'e yükselmiştir. 

TKFEN,ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞT.SAĞL.KÜLT.SA, 29.11.2021 tarihinde Tekfen Holding A.Ş.payları ile ilgili olarak 17,72 TL.fiyat 

aralığından 281.885 adet alım işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş.sermayesindeki payları / oy 

hakları 29.11.2021 tarihi itibariyle % 5,09' a ulaşmıştır. 
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 SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 ARDYZ, Mevcut 23.875.000 TL olan sermayesinin, 30.961.671,86 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328,14 TL'si geçmiş yıl 

karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 

6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 

170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ait bedelsiz sermaye artırımına ilişkin tescil talebi 29.11.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 

onaylanmıştır. Şirketin sermayesinin 23.875.000 TL'den 170.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 146.125.000 TL nominal 

değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01.12.2021 olarak belirlenmiştir. 

BRLSM, Şirketin halka arz izahnamesi ekinde yayımlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da halka 

arz gelirinin %40'ı ile Şirketimiz ve tam konsolidasyona dahil edilmiş bulunan bağlı ortaklığı Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa 

vadeli banka kredilerini kapatılacağının planlandığı ve  Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi kapatmaları için kullandırılacak olan 

kısmı sonucunda oluşacak Şirket alacağının, bağlı ortaklığın yapacağı sermaye artırımında Şirket payına düşen kısımdan mahsup edilerek 

tahsil edileceği belirtilmişti.Şirketin 25 Ağustos 2021 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere Erde Mühendislik Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin 30 Milyon TL tutarındaki kredi borcu kapatılmıştır.Bu kapsamda Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan 

olağanüstü genel kurul toplantısında sermayesinin 10 Milyon TL'den 40 Milyon TL'ye çıkarılmasına ve Şirketin payına düşen 30 milyon TL'lik 

kısmın Şirketin alacağına mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

DERIM, Yönetim Kurulunun 29.11.2021 tarihinde yapılan toplantısında Şirketin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının 

güçlendirilmesi amacıyla; 

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8'nci maddelerinin vermiş olduğu 

yetkiye istinaden; 135.000.000,00 TL (yüzotuzbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon 

Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) 

olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000,00 TL (ellidörtmilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, 

2- Arttırılan 27.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 

2.700.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına, 

3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal 
değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, 

4- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, 

5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, 
yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa 
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 

7- İşbu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin ifası için sermaye artırımı süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak 
üzere resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu 
bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye ve Aracılık 
Sözleşmesi'nin, Derimod paylarına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Şirketin adına Ümit ZAİM ve Murat ZAİM ile 
Fulya KAŞIKCI'dan herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması için yetkili kılınmalarına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. 

MEPET, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli kararı ile; 

- Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olarak 

belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000-TL ( Yetmişbeş Milyon Üçyüz Elli Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin; 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000- TL'ye (Yüzdoksanbeş Milyon Dokuzyüzon Bin Türk Lirası) 

çıkarılmasına, 

- Sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, 

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, yeni pay alma 

hakları 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına, 

- Sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, 

- Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile 

rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,Yeni pay alma hakkının kullanılmasından 

sonra kalan payların, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve 

halka arz süresinin 2 iş günü olmasına, 

-Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara 

başvurulmasına,Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili 

düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının 

kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, Sermaye artırımı işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık 

hizmeti alınmasına, bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine, karar verilmiştir. 
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Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında TUCLK.E payları 30/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 

29/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere 

konu edilemeyecektir. 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında RAYSG.E payları 30/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 

29/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem 

görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin 

kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin 

yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını 

kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında 

önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt 

takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında PRKAB.E  ve RALYH.E paylarında 30/11/2021 tarihli işlemlerden 

(seans başından) 29/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem 

yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS 

kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem 

yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin 

uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında DURDO.E paylarında 30/11/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 29/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas 

uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında 

önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) 

brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

 

  

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
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BİST Kodu

Genel 

Kurul 

Tarihi

Saat Adres

Genel 

Kurula 

Kalan Gün

PEGYO 30.11.2021 14:00
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2

Şişli/İstanbul 
0

BTCIM 02.12.2021 11:30 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 2

ODAS 03.12.2021 11:00
Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak.

Varyap Meridian Sitesi A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul
3

ATATP 03.12.2021 14:00 Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu 3

ISDMR 06.12.2021 10:00

OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros 

Mahallesi

Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul 

6

CANTE 09.12.2021 11:00
Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak.

Varyap Meridian Sitesi, A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul 
9

MERKO 09.12.2021 15:00
Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı

No:21 Kadıköy İstanbul
9

EMNIS 15.12.2021 14:00  D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/Kocaeli 15

UTPYA 15.12.2021 11:00 Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:28-5 15

DENGE 17.12.2021 11:00
Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181

Kağıthane İstanbul
17

FENER 17.12.2021 14:00
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü,

Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
17

ATSYH 20.12.2021 14:00 Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy 20

EGEPO 21.12.2021 11:00  Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A - Konak 21

DITAS 21.12.2021 14:00 Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul 21

GWIND 21.12.2021 10:00 Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No.65 34676 Üsküdar İstanbul 21

BRMEN 24.12.2021 10:00 Yenipervane Mahallesi Koca Sinan Bulvarı No: 163 Kayseri 24

KAPLM 28.12.2021 11:00 Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa 28

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 30.11.2021
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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. 
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