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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 1,27 1707,04

BIST-30 1,35 1868,37

BANKA 0,05 1620,43

SANAYİ 1,61 2927,73

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0 1866,86

GRAM 2,13 651,283

GÜMÜŞ -0,08 25,03

PLATİN 0,24 1063,39

PALLADİUM 0,08 1937,85

BİTCOİN -0,86 59909,12

PARİTE % DEĞER

EUR/USD 0,05 1,13284

EUR/TL 2,36 12,3278

DOLAR/TL 2,04 10,8499

BREZİLYA REAL 0,14 5,5313

G.A.RAND -0,17 15,4649

RUS RUBLE 0,03 72,5675

OFF.S.YUAN 0,03 6,374

HİND.RUP -0,12 74,197

JAPON YEN -0,03 114,07

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0 17,82

TAHVİL 10Y 1,07 19,87

Beklenen mi ? Beklenmeyen mi ? 
Enerji maliyetleri global sorun olunca ve ABD açısından ciddi sıkıntı 

yaratmaya başlayınca Biden yönetimi’de , Çin, Hindistan ve Japonya da dahil 
olmak üzere dünyanın en büyük petrol tüketen ülkelerinden bazılarına, 
küresel enerji fiyatlarını düşürmek için koordineli bir çaba içinde ham petrol 
stoklarını serbest bırakmayı düşünmelerini istemiş .Ne diyorduk 2022’de ara 
seçimlere bu galon fiyatları ile girersen sonuçlarına katlanırsın. ABD benzin 
fiyatları son zamanlarda galon başına ortalama 3,41 dolar ile COVID-19 
pandemisinden toparlandığından bir yıl öncesine göre %60'tan fazla artış 
kaydetmiştir. Biden’in bu son adımı aynı zamanda , Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü üyelerine ve Washington'dan üretim artışlarını hızlandırma taleplerini 
tekrar tekrar reddeden müttefiklerine yönelik hayal kırıklığını da yansıtıyor. 
Japonya'nın fiyatları düşürmek için rezerv sürümlerini yasaları gereği 
kullanamayacağını söylediği, Çin’in ham petrol rezervlerinin serbest 
bırakılması üzerinde çalıştığını, G.Kore’nin Arz dengesizliği durumunda petrol 
rezervini serbest bırakabiliriz, ancak artan petrol fiyatlarına cevap 
veremiyoruz dediği yazılırken, Beyaz Saray ise diğer ülkelerle yapılan 
görüşmelerin ayrıntılı içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçınmış. 

 
Sonuç olarak ilk görülen ise Petrol fiyatları, arz artışı ve Çin, Japonya 

ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakıt rezervlerine dalma beklentisiyle altı 
haftanın en düşük seviyesine geriledi ve Brent vadeli işlemleri geçen ayın üç 
yılın en yüksek seviyesini %8'den fazla düşürerek 79.77$'da kaldı. Hisse 
senedi piyasaları düştü ve Asya'da devlet tahvili, altın ve yen gibi güvenli 
limanlar desteklendi. Altın Asya'da %0,1 artışla ons başına 1,869$'a, Yen 
dolar karşısında 113.94'e yükseldi. Gösterge 10 yıllık Hazine getirileri, bir 
gecede yaklaşık 5.5 baz puan düştükten sonra %1.5889'da sabit kaldı. 

 
Dolar güçlü kalmaya devam etti. Diğer büyük ekonomilerin 

görünümüne ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasıyla birlikte ABD verileri şaşırtıcı 
bir şekilde güçlenmeye devam ediyor. Rakamlar, inşaat izinlerinde bir 
sıçrama olduğunu, konut inşaatının birikmiş iş yükünün  15 yılın en yüksek 
seviyesine yükseldiğini gösterdi ki  Salı günü’de  beklenenden daha iyi gelen 
perakende satış raporunun görmüştük.  

Ve gelelim içeriye. Kurda ki artışın önünün kesilemediğini görmekteyiz. 
Bugünde TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini belirlemek için 
toplanacak. Piyasanın ve bizim beklentimizde  Merkez Bankası'nın 100 baz 
puanlık faiz indirimlerine gitmesi yönünde. Ana etmen ise; çekirdek 
enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi, TCMB başkanının cari 
açık vurgusu ve Merkez Bankası’nın Türk lirasının değer kaybetmesine daha 
toleranslı yaklaşması. TCMB başkanının önce çekirdek enflasyon dediği 7 
agustos’dan bu yana dolardaki artış %31,52 ve 21 Ekim'de toplantısından 
bugüne kadar olan sürede ki artış ise %17,93 seviyesinde, son enflasyon 
verilerine göre ise yıllık TÜFE  %19,89 ve ÜFE ise % 46,31’de bulunmakta. 
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde genellikle düştü, 
Avustralya borsası pozitif ayrıştı 
 

 ABD Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Pentagon’daki temaslarına 
ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, bölgesel konular ve ikili savunma işbirliğinin 
görüşüldüğü belirtildi.-VoA 

 

 Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe ilişkin tebliğ 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, 100 dolar ve üstünde, kimlik beyanı zorunlu olacak. 

 

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, BBVA'nın Garanti Bankası hisseleri için 
yaptığı gönüllü çağrının Türk bankaları için pozitif olduğunu bildirdi. 
 

 BEYPER Başkanı Ali Yıldız, beyaz eşyada çip sorunu sebebiyle ürünlerin Haziran’a kadar 
“karaborsaya” düşebileceğini söyledi.-BloombergHT 
 

 Sanayi üretiminin artış göstermesi, navlun fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kıtlar arası lojistik 
süreçlerinin kısmen sekteye uğraması ve Avrupa ile ABD’nin alüminyum tedarikinde Çin’e 
uyguladığı ek vergiler, döküm sektöründe Türkiye’nin yıldızını parlattı.-DÜNYA 
 

 Goldman Sachs CEO'su David Solomon, küresel ekonominin pandeminin etkilerinden çıkmaya 
çalışması ile piyasaların zorlu bir dönem ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. 
 

 Moderna 18 yaşın üzerindeki yetişkinler için Covid-19 aşısının takviye dozuna onay verilmesi 
için Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurdu. 
 

 Biden yönetimine yakın kaynaklara göre, ABD yönetimi dünyanın en büyük petrol tüketicisi 
ülkelerinden ellerindeki ham petrol stoklarının bir kısmını koordineli bir şekilde satarak petrol 
fiyatlarını düşürme çabalarına destek vermelerini istedi. 
 

 Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group, varlık satışına 
devam ediyor. Evergrande Group, HengTen Networks Group'ta bulunan hisselerinin tamamını 
2,13 milyar Hong Kong Doları (273 milyon $) karşılığında Allied Resources'a satmayı planlıyor. 
 

 Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyonist baskıların azalmasını beklediğini söyledi.Fed'in 
durumu gelecek yılın ortalarına kadar izleyeceğini belirten Evans, varlık alımlarının 
azaltılmasının tamamlanmasının da gelecek yılın ortalarına kadar devam edeceğini vurguladı. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

AKCNS, Şirketin stratejik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda; değişen ve artan rekabet koşullarına daha odaklı ve çevik 

bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Çimento ve Hazır Beton iş birimleri gözden geçirilmiş ve iki ayrı organizasyon olarak 

yönetilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketin 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile 01.12.2021 tarihi itibariyle, aşağıda 

yer alan organizasyonel değişikliklerin ve atamaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

"Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN'in, "Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına, 
"Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı" görevine Sn.İlker KOÇ'un atanmasına, 
‘’Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü" olarak görev yapan Sn.Sinan İNAÇ'ın, "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" görevine 
atanmasına, 
Ayrıca, "Finans Genel Müdür Yardımcısı" Sn. Steffen SCHEBESTA'nın 12.12.2021 tarihinde görevinden ayrılacak olması sebebiyle, 
boşalan Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine 13.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Jason SOUTH'un 
atanmasına, karar verilmiştir. 
 

ALMAD, Yönetim Kurulunun 17.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; 

Şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş Tesis yatırımlarından, Tekirdağ İli, Malkara 

bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirkete ait maden sahasında kurulu bulunan, Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu ve 

mevcutta çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın 

alınmasına, 

Satın alınacak Kömür Zenginleştirme ve Yıkama Tesisine ilişkin Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile Satış Sözleşmesi imzalanmasına, 

Şirketin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin, SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 

çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

AVHOL, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 17.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; 

Bağlı ortaklığı olan Ege Karma Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte başlamış olduğu atık yönetimi, geri dönüşüm 
alanlarındaki faaliyetine Gaziantep 2.Organize Sanayi bölgesinde 4.000.000 TL sermayeli NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin %100'une denk gelen 
4.000.000 TL ile ortak olunmasına, şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli 
izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 
AKYHO, Şirketin  merkez binasının  satışı ile ilgili olarak, satış işlemi gerçekleşmiş olup  Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından tescil 
işlemi tamamlanmıştır. 

 

DIRIT, 15/11/2021 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı sonucu yeni yönetim kurulu oluşmuştur. Şirketin, 25 Milyon TL Yatırım 
Sözleşmesi yapmış olduğu Orkun Aslan'nın yeni yönetime girmesi ile gecikmede olan Halk Bankası ödemesi ve diğer ödemeler için 
tekrar görüşmelere başlanma kararı alınmıştır. Üretim çalışmalarına yönelik desen kalıbı için iç piyasadan ve hammadde ihtiyacını 
sağlamak  üzere Çin ve iç piyasadan kumaş tedariki görüşmelerine başlanmıştır. 

 

DOGUB, DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin  15.11.2021 tarihinde başlayan % 

30 oranındaki bedelli sermaye artırım  işleminde, kaydileşmiş hisse 

senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 29.11.2021 tarihi dahil  olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma 

süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir. 

 

GUBRF, Bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden 

işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde ÇED (Çevresel Etki 

Değerlendirmesi) başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. 

Bu karar sonrasında 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

GUBRF, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan 

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif 

sahibi Gübretaş'a 15.10.2021 tarihinde sözleşmeye davet tebligatı gönderilmiştir. 

Ancak ihale tarihi ile sözleşmeye davet tebligatının şirketimize ulaştığı tarih arasında ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana 
gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz sıkıntısı nedeniyle ihale koşullarını teklif şartları ile yerine getirmek 
şirketimiz açısından imkânsız hale gelmiştir. Bu durumun şirketimiz açısından "aşırı ifa güçlüğü" doğurduğu, Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu 10. Madde kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminat 
mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep edilmiştir. 
Başvurumuz TİGEM tarafından kabul edilmemiş ve şirketimizin 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair karar Resmi 
Gazete'nin 17.11.2021 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. 
Karara karşı idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacaktır. 
Öte yandan, kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların, konsolide satışlarımız içindeki payı 2020 yılında %0,30, 2021 yılının ilk dokuz 
ayında ise %0,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle sözkonusu altı aylık yasak kararının satışlarımız üzerinde önemli bir etkisi 
olmayacaktır. 

 

HEKTS, Şirketin Strateji ve Pazarlama Danışmanı olarak görev yapan Sn. Mehmet DERİN 17 Kasım 2021 tarihi itibariyle Ar-Ge 

Direktörü olarak atanmıştır. 

IHLAS, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 629 Ada, 7 Parselde yer alan 8.625 m² büyüklüğündeki   arsa ve 636 Ada, 

1   Parselde yer alan 11.275 m² büyüklüğündeki arsa için, %39'u arsa sahibine ait olacak şekilde, hasılat paylaşımı sözleşmesi 

imzalanmıştır. Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı projelere 2022 yılı ilk yarısında başlanılması planlanmaktadır. 

 

ISGSY, 29.02.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  

iştiraki Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılması amacı ile Yapı Kredi Bankası 

A.Ş. tarafından tahsis edilen uzun vadeli azami 20.000.000 TL (yirmimilyon Türk Lirası) 5 yıl vadeli kredinin kullanılabilmesi için Şirketin 

Ortopro'daki 18.351.069 adet hisseyi temsil eden 18.351.069 TL nominal değerli pay senetleri rehin edilmişti. Şirketin sahip olduğu 

Ortopro paylarına ilişkin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'deki rehin 04.05.2021 tarihinde sonlanmış olup, 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu 

Kararı ile Ortopro sermayesinde bugün itibariyla sahibi bulunduğu payların tamamının Ortopro'nun Türkiye İş Bankası A.Ş.'den 

kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine rehin 

edilmesine karar verilmiştir.   

 

ISKPL, Şirketin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü 

Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri 

Temini ve Montaj işlerinin ihalesi şirket tarafından alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması 

planlanmaktadır. İhale tutarı son 12 aylık satışların %5'nin altında olduğu için açıklanmamıştır. Marmaray kapsamındaki diğer projelerin 

takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

ISSEN, İşbir Sentetik Dokuma payları, 18/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, 

söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Balıkesir 

endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 141.465.993,92 ve fiili dolaşımdaki 

pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır. 

 

KRVGD, Şirketin Polonya'da şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklığı olan Tornellon 

Investments tarafından %64,93'ünü satın almış olduğu ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları 

regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments 21.09.2021 tarihinde zorunlu çağrıya gitmişti. Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi 

sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmişti. 

16.11.2021 tarihinde çağrı sonuçlanmış ve pay alımları tamamlanmıştır. Çağrıya katılan 98.020 adet hisse satın alınmış olup %100 

bağlı ortaklığı olan Tornellon Investments'ın ZPC Otmuchow isimli şirketteki pay oranı %65,31'e yükselmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

LKMNH, Şirket son dönemde yatırımcılardan gelen sorular üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duymuştur, 

LHÜ Ankara Hastanesi ile olan işbirliğimize ilave olarak, 2021 yılının Eylül ayında faaliyete başlayan LHÜ Diş Hastanesi ile Şirketimiz 
arasında "Ortak Altyapı ve Kaynak Kullanım Protokolü" imzalanmış olup bu çerçevede; 
web sitesi, çağrı merkezi ve bilgi sistemleri altyapısının ortak kullanımı  

insan kaynakları, bilgi işlem, medikal muhasebe, kurumsal iletişim, sağlık turizmi, kalite yönetimi, pazarlama ve mali işler 
konularında ortak kaynak kullanımı yapılmaktadır. 

Şirketin protokolde yazılı konularla sınırlı olmak kaydıyla sunacağı hizmetlerin bedeli tahsil edilecektir. 

Yukarıda açıklanan çerçevede Şirket, sahipliği ve yönetimi kamu tüzel kişiliğine haiz Lokman Hekim Üniversitesi'ne ait olan LHÜ 
Söğütözü Diş Hastanesi ile yapılan protokolün şirkete faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı kanaatindedir.  
 

ODAS, Şirketin konsolide bilançosunda yer alan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren varlıklarının ağırlığının belirli bir oranda 

azaltılarak yerine değerli ve stratejik metal madenciliği ile yeni teknolojik yatırımların bilanço içerisindeki ağırlığının artırılması 

hedeflenmektedir. 

Bu sayede enerji sektöründe konvansiyonel ve sabit getiri sağlayan aktiflerin yarattığı stabil nakit gücü ile değerli ve stratejik madencilik 
ve yeni teknolojik yatırımlarla sınırlı ve ölçülü risklerde yeni fırsatlar yaratılması planlanmaktadır. Bu çerçevede bağlı ortaklığı olan 
Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.'nin paylarının tamamı 6,8 Mn USD üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir. 

Bu strateji kapsamında değerli metal madenciliğinde yeni başvuru ve sahalara yönelik alım olanakları değerlendirilmesi ve bununla 
birlikte yeni teknolojilere kapı açmak için İsrail meşeli bir firma ile bakteri ve virüs tutmayan nanoteknolojik ürünler üretilmesine yönelik 
anlaşma sağlanmış ve  yapılacak üretim yatırımın 1 milyon USD ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. 

Değerli metal madenciliğine yönelik çalışmalar kapsamında ayrıca çevre şartlarına daha uyumlu olması gayesi ile başlatılan Karaağaç 
Bölgesinin ÇED Ruhsatına yönelik revize çalışmalar da devam etmektedir. 

RAYSG, Şirketin 2021 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim 

üretimi 1.672.775.135,40 TL'dir. 

Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 36,76 oranında artış meydana gelmiştir.   
RYGYO, Şirketin portföyünde yer alan Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi 26772 Ada 2 Parsel üzerindeki 3.000 m2 arsa 

üzerinde bulunan 5.730 m2 deponun 800 m2 çatı depolama alanı "Yetimoğlu Motorlu Araçlar San.ve Tic.Ltd.Şti."ye 3 seneliğine kiraya 

verilmiştir.   

Kiraya verilen depodan 3 senede 350.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.   

TMSAN, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş, yüzer unsurların ana tahrik 
sistemlerinde kullanılan Dizel Motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 02 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İş Birliği 
Anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir. 

Bu beyan ve iyi niyet çerçevesinde TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Motor tecrübesini Deniz kuvvetlerinin kullanımına 
sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama adına kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamlamıştır. Mavi 
Vatanın korunmasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı itici çekici vasıta yüzer unsurlarda kullanılmak üzere 2020 yılının son 
çeyreğinde 2 adet dizel marin motor Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi 
Komutanlığının test amaçlı kullanımına teslim edilmiştir. 
 
Teslim sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 
yetkililerince yapılan test, muayene, değerlendirme ve kabul faaliyetleri neticesinde Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel 
Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) 
imzalanmıştır. 
Yapılan bu anlaşma ile 10 (on) yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve mücbir sebepler 
hariç TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş tek kaynak olacaktır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AEFES, 12 Kasım 2021'de, Anadolu Efes Biracılık A.Ş.'deki LLP holdingi Genesis Investment Management. %5'in altına 

düştü. İşlem, müşteri fesih nedeniyle olup, Anadolu Efes Biracılık A.Ş.'de 7.142.419 hissenin azalmasına neden olmuştur. 

Piyasada bir satış işlemi yoluyla değil. 

ARCLK, 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 17.11.2021 

tarihinde 39,38 TL - 39,60 TL fiyat aralığından (ortalama 39,4851 TL) 142.703 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip 

olduğu ARCLK payları 33.964.970 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,0264)  

COSMO, SITKI MURAT IŞIK, 16.11.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,00 TL. fiyattan 

9.885 Adet satım işlemi tarafımca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Cosmos Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım 

16.11.2021 tarihi itibari ile % 16,46 sınırına düşmüştür.  

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA,17/11/2021 - 17/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,53 - 

12,64 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy 

haklarım 17/11/2021 tarihi itibariyle %0,389 sınırına ulaşmıştır. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA,16/11/2021 - 16/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,63 - 

12,95 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy 

haklarım 16/11/2021 tarihi itibariyle %0,388 sınırına ulaşmıştır /aşmıştır/altına düşmüştür. 

INFO, Şirket 06.10.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 

17.11.2021 tarih aralığında 4,67 – 4,70 TL fiyat aralığından 385.859 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 

RYGYO, EGEMEN DÖVEN, 16/11/2021 - 16/11/2021 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 3,13 - 3,15 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı 

satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

sermayesindeki paylarım/oy haklarım 16/11/2021 tarihi itibariyle %7,40 sınırına ulaşmıştır. 

SAHOL, Şirket, Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 

17.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,71 TL – 13,95 TL fiyat aralığından toplam 400.000 TL nominal değerli 

SAHOL payları geri alınmıştır. 

 
Bu işlemlerle birlikte, 17.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 400.000 TL olup, bu payların 
sermayeye oranı %0,0196'ya ulaşmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

    SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ARSAN, Yönetim Kurulunun, 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 153.000.000.-TL olan çıkarılmış kısmını; 
90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan ve 51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak 
üzere toplam 142.000.000.-TL artırarak 295.000.000.-TL'sına çıkarılmasına karar vermiştir. 

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirket sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye 
Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin 
ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya 
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 
17.11.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. 

IEYHO, % 100 oranında bağlı ortaklığı olan Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.000.000  TL olan ödenmiş 

sermayesi, 03.11.2021 tarihinde Şirket tarafından verilen 3.000.000 TL tutarındaki sermaye avansının  sermayeye ilavesi 

ile  3.000.000 TL nakden artırılarak 25.000.000 TL' ye yükseltilmiştir. 

Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17 .11.2021 tarihinde  tescil edilmiştir. 

 
INVEO, 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. 
 
Bu çerçevede 10.11.2021 tarihinde yapılmış olan açıklamaya istinaden, Şirketin sermayesinin 66.000.000 TL (%220 oranında) 
artırılarak 30.000.000 TL' den 96.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7' inci 
maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. Başvuru 17.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
 

TETMT, Payın piyasa fiyatının üzerinde nakit girişi sağlayarak Şirketimiz öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket ana 

sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde;  5.000.000 TL 

(BeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 Kuruş nominal değerde  1.000.000,00.-TL. (Birmilyon Türk 

Lirası)  olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış 

tutarı 21.000.000,00 TL (Yirmibirmilyon TürkLirası) olacak şekilde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimiz hakim 

ortağı Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılması suretiyle artıırlmasına, 

Hüseyin Avni METİNKALE tarafından satın alınacak payların fiyatı konusunda, ortağın Şirkete verdiği Taahhüdü 
çerçevesinde;  Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde 
belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatından az olmamak üzere, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında Borsa'da gerçekleştirdiği Şirket paylarının 
satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan bir payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı 
olan 177,66 TL esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesine ve, 
Hüseyin Avni METİNKALE'nin verdiği 16.11.2021 tarihli taahhüdü çerçevesinde, iş bu sermaye artırımından elde edeceği payların 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmamasına, 
İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli payların, B Grubu imtiyazsız Borsa'da işlem gören 
nitelikte olmasına, 
   
İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Hüseyin Avni 
METİNKALE'ye satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na 
başvurulmasına, 

  
İşbu sermaye artırımında Hüseyin Avni METİNKALE'nin, toplam satış tutarı karşılığı sermaye koyma borcunun, 16.000.000 TL 
(OnaltımilyonTürkLirası)'sının, Hüseyin Avni METİNKALE tarafından nakden verilen sermaye avansından karşılanmasına karar 
verilmiştir. 
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İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 

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

maddesi çerçevesinde, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) payının piyasasında 

gerçekleştirdikleri Yönerge'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda 

adları yer alan yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 

18/11/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve 

"İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin 

uygulanacağı son tarih 17/02/2022'dir. 

 

 

Emir Paketi Tedbiri 

SONME…Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında SONME.E payları 18/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2021 

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. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
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VİOP TAKAS DAĞILIM 

 

 

ARALIK VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM VADE DOLAR KONTRAT 
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TEMETTÜ TABLOSU 
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GENEL KURUL TABLOSU 

 

 

BİST Kodu

Genel 

Kurul 

Tarihi

Saat Adres

Genel 

Kurula 

Kalan Gün

TLMAN 19.11.2021 10:00  İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13/Trabzon 1

BRMEN 22.11.2021 10:00  Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/Kayserİ 4

METUR 23.11.2021 11:00 Beyaz Karanfil Sokak No 13 3.Levent 5

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

Şişli/İstanbul 
12

BTCIM 02.12.2021 11:30 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 14

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
15

ATATP 03.12.2021 14:00 Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu 15

ISDMR 06.12.2021 10:00

OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros 

Mahallesi

Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul 

18

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 
21

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

No:21 Kadıköy İstanbul
21

EMNIS 15.12.2021 14:00  D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/Kocaeli 27

ATSYH 20.12.2021 14:00 Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy 32

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 18.11.2021
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


