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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

Yükselir Alırsan, Alırsan Yükselir 
 

Risk barometremize bakarak güne başlıyoruz ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin 
%1,50 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. ABD borsalarında rekorlar 
kırılmaya devam ediyor. Ana etmenler ; güçlü bilanço ve istihdam verisi , 
,alt yapı paketinin geçmesi ve  Pfizer’in Covid ilacının başarı. Özellikle ABD 
Kongresi'nin Cumartesi günü Başkan Joe Biden'in 1 trilyon dolarlık altyapı 
harcama faturasını geçirmesinin ardından sanayi ve malzemeler tarafında 
güçlü alımlar olurken, anketçi Elon Musk'ın kurduğu elektrikli otomobil 
üreticisi şirketindeki hisselerinin yaklaşık %10'unu satıp satmama 
konusunda yaptığı Twitter anketi  3.5 milyondan fazla oy aldı ve %57.9'u 
"Evet" sat dediği anket sonucu doğrultusunda düştü.  
 
Güçlü bilançolar dedik Üçüncü çeyrek raporlama da  S&P 500'deki 445 
şirketin karlılıklarının  %81'i analist beklentilerinin üzerinde geldi. 
 
Altındaki yükseliş içinse ; Enflasyondaki cari yükseliş büyük ölçüde "geçici"  
ve arz taraflı baskılar çözüldüğünde enflasyonun azalacağı görüşünü sahip 
olanların  bu görüşünün değişmediği ve  bu senaryoya önceden olduğundan 
da az inandığı, güvendiğinin de işaretlerinin de verilmesinin neden 
olmaktadır. Hızla parayı çekmeyeceğiz, faizi de koşar adım arttırmayacağız.  
 
Yurtiçinde güne döviz haberiyle başladık. Döviz ve altın mevduatlar için 
uygulanan zorunlu karşılıklar 2 puan daha artırıldı. Vadesiz ve 1 yıla kadar 
vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı %25’e yükseldi. 1 yıl ve 1 
yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise %19. Yeni 
düzenleme sonrası, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 
yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 
ise yaklaşık 3,8 milyar doları karşılığı tutarında artması bekleniyor. 
TCMB'nin döviz yükümlülüklerde zorunlu karşılık artışı kararı temelde döviz 
rezervlerine katkı sağlamayı ve TL mevduat tutmanın cazibesini arttırmayı 
hedefliyor. Kurlar üzerindeki etkisinin  çok sınırlı olmasını bekliyoruz. 
  
Gündeme baktığımızda ise Almanya ve Fransa'dan gelecek ticaret 
rakamları, Almanya ZEW Endeksi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı  
Lagarde’ın konuşması ve ABD'de Ekim ayına ilişkin üretici fiyatlarını takip 
edeceğiz.   
 
Bol kazançlar 

https://a1capital.com.tr/lp/
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 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık 
oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın 
cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15’ten %10’a düşürüldü. Alınan bu kararlarla, 
Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden 
zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması 
öngörülüyor. 
 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın cebinden ilave meblağın çıkmasını önledik. Her 
vatandaşımıza yıllık 1500 TL'nin üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde 
TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık." Dedi. 
 

 Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard 2022’de faiz 
artışının ‘masada’ olduğunu söyledi. 
 

 Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyondaki cari yükselişin büyük ölçüde "geçici" 
olduğunu ve arz taraflı baskılar çözüldüğünde enflasyonun azalacağı görüşünü tekrarladı. 
Ancak Evans, bu senaryoya önceden olduğundan da az inandığı, güvendiğinin de işaretlerini 
verdi. 
 

 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınının ABD ekonomisindeki 
köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı 
yaşadığını ifade etti. 
 

 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Cnristine Lagarde, cari yüksek enflasyonun "geçici" olduğu 
görüşünü tekrarladı. 
 

 Fed başkanlığında yeni dönem için kulisler hareketlenmeye başladı. Bloomberg'in haberine 
göre mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın başkanlık yarışında en ciddi rakibi olan Fed 
Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Başkan Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
 

 Fed dün yayınladığı finansal istikrar raporunda, daha yüksek enflasyon ve daha sıkı para 
politikasının COVID-19 salgınını geride bırakarak piyasa katılımcılarının en önemli endişesi 
halinde geldi. 
 

 Kyodo haber ajansının verdiği habere göre, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bir ekonomik 
teşvik paketini 19 Kasım'a kadar hazırlamak istediklerini ve harcamaları fonlamak için bir ek 
bütçeyi bu ay sonuna kadar tamamlamayı beklediklerini söyledi. 
 

 Koç Holding, Yapı Kredi sermayesinin %18'e denk gelen paylarının alımına ilişkin kararını 
Unicredit'e iletti. 
 

 Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, varlık alımlarının azaltılması tamamlanana kadar 
Fed'in faiz oranlarını yükseltmesini beklemediğini, ancak ihtiyaç olması halinde Fed'in yüksek 
enflasyona karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

ALMAD, Şirketin 22.10.2021 tarihli KAP açıklamasında kamuoyuna duyurulmuş olan ve bedelli sermaye artırımına ilişkin 

hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş iş makinası yatırımlarından, 

2 adet HITACHI Marka - Lastik Tekerlekli Yükleyici için 08.11.2021 tarihinde (bugün) 424.800 EURO peşin ödeme yapılmış ve 

iş makinalarının şirkete teslimatı gerçekleşmiştir. 

AKYHO, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihinde  şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,  

Şirketin bağlı ortaklığı NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile PALMİYE TEMİZLİK GIDA İMALAT SAN 
VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.  arasında ,klordioksit üretim tesisini ve bu tesis içerisinde  üretim unsurlarına ait tüm maddi olan ve 
maddi olmayan varlıkların tamamının satın alınması hususunda mutabakata varmışlardır. 
Bahse konu mutabakat çerçevesinde alıcı ve satıcı arasında karşılıklı sözleşme imzalanmıştır.  Yapılan sözleşme sebebiyle 
gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. 
DENIZ, DNZ, Şirket, 28 Ekim 2021 tarihinde, 22 ülkeden 49 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 363.000.000 Avro ve 

417.500.000 ABD doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 840.000.000 ABD Doları tutarında Sürdürülebilirlik Odaklı İlk 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Sürdürülebilir tarımın finansmanının performans kriterleri arasında yer 

aldığı işlemin yenilenme oranı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + 1,75 ve 

ABD Doları dilim için Libor + %2,15’dir. 

ETILR, 7 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım 

Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer 

payların sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzettin Kaplan tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi 

Bilgi Formu, Kurul Karar Organının 4.11.2021 tarih ve 56/1631 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte olup, Etiler Gıda ve 

Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. www.etilermarmaris.com.tr ve gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek 

olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. www.piramitmenkul.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir. 

Pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifine konu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin 

anlaşma sağlandığı 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa 

fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak kesinleşmiştir. 

Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 11/11/2021 - 24/11/2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde 

gerçekleştirilecektir. 

FENER, Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sayın Çağdaş Koçak atanmıştır. 

KARTN, 05.11.2021 Tarihinde açıklanan, 2021 Yılı 3 ncü dönem Konsolide Finansal Rapor seti Gelir Tablosunda Yer alan 

"Pay Başına Kazanç" bilgisi sehven beyan ve ilan edilmiştir. Doğru veriler ekte gösterilmiş olup, değişikliğin Net Dönem Karına 

veya Zararına etkisi bulunmamaktadır. 

  KCHOL, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. UniCredit S.p.A. ("UniCredit") ve Koç Finansal 

Hizmetler A.Ş. ("KFS") arasında imzalanan YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca;  UniCredit tarafından YKB paylarının 

satışının planlanması durumunda, belirli süre ve koşullar ile Koç Holding'in satışa konu payların alımı için ön teklif verme 

hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, 

UniCredit'e ait YKB sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin 

kararımız Unicredit'e iletilmiştir. 

YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli 

paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

İşlem sonrasında Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım 

Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım 

teklifi zorunluluğu doğacak olup, kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır. 

Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı; 

  
1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB 
hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,3940 TL'den, 

2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenecek 2,2980 TL dahil olmak 
üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek 
fiyattan,düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.  

Devrin tamamlanması, BDDK ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabidir.   

MGROS, Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda; Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi ("satıcı") tarafından Trabzon ve Giresun 

illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirkete devri 

hususunda Şirket ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine 

getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirkete devri gerçekleşmeyecektir. 

Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Devir 
işlemleri, Rekabet Kurulu'nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir. 

ODAS, Şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle konsolide 275,2 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Grubun ilk dokuz 

aylık döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında artış göstermiştir. 

(30.09.2020 Dönemi FAVÖK: 215,7 Mn TL)  

 

30.09.2021 dönem sonu itibariyle Grubun konsolide yıllıklandırılmış Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanı 4,4 

seviyesinde gerilemiştir. (30.06.2021 Dönem Sonu Yıllıklandırılmış Net Finansal Borç /FAVÖK: 7,0) 

Diğer taraftan grubun bünyesinde yer alan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce sahip olacak olan Özbekiskan 
Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santralinin 2022 yılının ilk çeyreği içinde kademeli olarak üretime geçmesi 
öngörülmektedir. 

OSTIM, Şirket Yönetim Kurulu 08.11.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

1- Portföy Yönetim Şirketleri başta olmak üzere ilgili taraflarla görüşerek Şirketin kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu"na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin Şirkete finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda 
gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması, 

2- GSYF'nin Şirkete olumlu katkı sağlayacağı değerlendirildiği takdirde 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli 

sermaye artırımından elde edilen kaynağın, SPK izni çerçevesinde GSYF'ye yatırım amacıyla kullanılması, 

3- Şirketin yatırım yapacağı GSYF'ye fon koyabilecek başka potansiyel yatırımcılarla ilgili araştırma yapılması,hususlarında 

gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

PHC,PHLLP, DİYARBAKIR İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-12633 sayılı yazısı ile; Bağcılar Mah. Urfa 
Bulvarı  No  121/1 Bağlar-Diyarbakır  adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir. 

RYGYO, Şirketimiz portföyündeki İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Asızca Köyü 253 Ada 2 Nolu Parsel üzerinde bulunan 12.902,23 

m2'lik  arsanın üzerine inşa edilecek 7.226 m2'lik lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, yapılacak  yeni 

depolama binası için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 210 günde teslim edilmek üzere  1.465.000-TL+KDV bedel 

ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır. 

SISE, Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş, yeşil ve döngüsel ekonomiye 

yönelik bir buluş olan ve her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bir biyoteknoloji olan 

Basalia Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı 

ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili 

gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak olup ilgili basın bülteni ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. 

TRILC, 08.11.2021 tarihi itibarı ile Turkfleks marka serumlarımız için Kamu hastaneleri harici doğrudan temin ile kazanılan 

toplam ihale bedeli 6.040.157 (Altımilyonkırkbinyüzelliyedi) TL dir. 

 
TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen distile su ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası 
olan Diadol ile uhdemizde kalmış. İhale Bedeli (4.063.323,35 TL) 
 

ULUFA,OSMEN, Şirket paylarının halka arzında 1,-TL nominal değerli bir payın halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 
53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000,-TL nominal değerli payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 
1.095.010.163 TL nominal değerli talep toplanmıştır. 
 
ULUFA, Ulusal Faktoring A.Ş. (Ortaklık)'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde 

sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen halka arzında, Ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan 
kişilerin pay alımları bulunmamaktadır. 
 
ULUFA, Ulusal Faktoring A.Ş.'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde sabit fiyatla 

talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen halka arzında, halka arz tutarının %5'inden fazla pay alan yatırımcı 

bulunmamaktadır. 

YEOTK, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihli toplantısında; halka arz izahnamesinin 7.1.1.10 Büyüme Stratejisi 

bölümünün 3 numaralı başlığında belirtilen yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında, yurtdışında yenilenebilir enerji proje leri 

lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve 

finansmana erişim hizmeti vermek üzere Şirket ile EMSOLT Investments BV  ve Yaşar TUNCER ortaklığında DEFIC Globe 

A.Ş. ünvanlı yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 51 oranında, 510.000.-TL sermaye payı ile 

iştirak edilmesine karar verilmiştir. Adı geçen ortaklar ile hissedarlık sözleşmesi bugün (08.11.2021) imzalanmıştır. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 

ARSAN,05/11/2021 - 05/11/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,67 - 4,68 TL fiyat 

aralığından 247.886 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 

paylarım/oy haklarım 05/11/2021 tarihi itibariyle %6,84 sınırına ulaşmıştır. 

 

ENKAI, 05/11/2021 - 05/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,12 - 11,13 TL fiyat aralığından 

30.000 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 05/11/2021 tarihi 

itibariyle %0,379 sınırına ulaşmıştır /aşmıştır/altına düşmüştür. 

 

GENTS, 03/11/2021 - 05/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,13 

- 3,25 TL fiyat aralığından 85.500 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05 /11/2021 tarihi itibariyle %0,09 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. 

 

OZGYO, 08/11/2021 tarihinde yapılan alımların, İşleme Konu Payların Nominal Tutarı 97.703 (TL), Sermayeye Oranı %0,039 TL 

olup İşlem Fiyatı 1,64 TL (Adet) olarak gerçekleşmiştir.  

 

PAGYO, 05/11/2021 - 05/11/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,45 - 6,45 

TL fiyat aralığından 1.555,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.555,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05/11/2021 tarihi itibariyle %10,497 sınırına ulaşmıştır.  
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ  

 

 

ALMAD, Şirketin 10.08.2021 tarih, 8/1 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 

300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin, %161,90 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 170.000.000 TL 
artırılarak 275.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 07.10.2021 tarihinde başlayan 30 günlük 
yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılmasına ilişkin süreç 05.11.2021 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 
1.754.672,883 TL olup, bu paylar 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 kuruş (0,01 TL) 
nominal değerli pay fiyatı 1 kuruş'tan (1 Lot=100 adet hisse 1,00 TL) az olmamak üzere Borsa 
İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma 
Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketin www.altinyag.com.tr ve halka arzda satışa aracılık 
edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet 
sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

 

BASCM, Şirketin ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et 

Immobilieres tarafından Şirketin (131.559.120 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden 

karşılanmak üzere toplam 300.000.000 TL artırılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına yönelik) 

sermaye artırımında; 

 PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres e ait Baştaş 
Çimento'nun sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının 
tamamen ve nakden kullanılmasına, 

 Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa 
İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılmayan payların olması 
halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa 
İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, 
bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et 
Immobilieres tarafından satın alınmasına 

Karar verilmiş ve bu kapsamda ilgili karar ve satın alma taahhütnamesi Şirkete iletilmiştir. 

Bu kapsamda, Şirketin sermaye artırımında PARFICIM - Societe de Participations Financieres et 
Immobilieres'e ait Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma 
(rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, PARFICIM - Societe de 
Participations Financieres et Immobilieres tarafından kullanılacak ve ayrıca, yeni pay alma hakkı 
kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz 
konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 
üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı 
olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations 
Financieres et Immobilieres'e tarafından satın alınacaktır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı 

BASGZ…Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) pay 

piyasasında 26.10.2021-05.11.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar 

hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "@hasanmese35" isimli Twitter 

hesabından ve "Hayalleri Olan Uyumaz" Telegram kanalından BASGZ payının fiyatı ile ilgili 

olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla 

yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen 

kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 

maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı 

SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını 

teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya 

yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 

sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler 

Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler 

hakkında 09.11.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem 

yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 
Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

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

6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında 

gerçekleşen işlemler nedeniyle Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  

(BASGZ.E) payında 09/11/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" 

ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son 

tarih 08/12/2021'dir. 

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması 

DOBUR…05.11.2021 günü DOBUR.E paylarına ilişkin tedbir kararının sehven Volatilite Bazlı 

Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alındığı duyurulmuş olup ilgili tedbir Borsa İstanbul A.Ş. 

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

hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen 

işlemler nedeniyle alınmıştır. Tedbirin geçerli olacağı tarihlerde bir değişiklik 

bulunmamaktadır. Buna göre DOBUR.E payları 08/11/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 11/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem 

görecektir. 
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İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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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

BANVT 12.11.2021 11:00 Ömerli Mahallesi Ömerli Sokak No: 208/A Bandırma 3

DGKLB 12.11.2021 10:30 İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul 3

KERVN 12.11.2021 10:00 Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt Fatih / İstanbul 3

ETILR 12.11.2021 14:00
Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt / İstanbul

3

DIRIT 15.11.2021 14:00 Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad. No : 4 Isparta 6

MERKO 15.11.2021 15:00
Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı

No:21 Kadıköy İstanbul 
6

TACTR 16.11.2021 14:00 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez 7

FROTO 17.11.2021 14:00 Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul 8

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

BRMEN 22.11.2021 10:00 Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/Kayser 13

METUR 23.11.2021 11:00 Beyaz Karanfil Sokak No 13 3.Levent 14

BTCIM 2.12.2021 11:30 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 23

ATATP 3.12.2021 14:00 Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu 24

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 09.11.2021
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


