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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 0,44 1615,64

BIST-30 0,65 1758,97

BANKA -0,9 1465,46

SANAYİ 0,87 2827,67

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS -0,34 1826,24

GRAM -0,26 571,715

GÜMÜŞ 0,04 24,34

PLATİN -0,8 1054,01

PALLADİUM 0,82 1761,71

BİTCOİN -1,45 66366,65

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,11 1,1583

EUR/TL -0,08 11,2845

DOLAR/TL 0,04 9,736

BREZİLYA REAL -0,06 5,4818

G.A.RAND 0,33 15,088

RUS RUBLE 0,25 70,8738

OFF.S.YUAN 0,02 6,391

HİND.RUP 0,01 74,133

JAPON YEN -0,05 112,81

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y -0,28 17,68

TAHVİL 10Y -0,42 19,19

Balondan biraz hava çıkmasına müsaade.. 
ABD piyasalarında ralliye kısa bir ara verildi. Ana etmenler; kar realizasyonu 

ve Çalışma Bakanlığı'nın üretici fiyatları (ÜFE) raporu, devam eden mal ve işgücü 
arzı zorluklarının fiyat artışını FED’in yıllık ortalama %2'lik enflasyon hedefinin 
ötesine göndermesiyle enflasyonun ısınmaya devam ettiğini göstermesi ( enflasyon 
tedirginliği). Böylece , Üç büyük ABD hisse senedi endeksinin tümü, S&P 500 ve 
Nasdaq tarafından kaydedilen  tüm zamanların en yüksek kapanışlarının sekiz 
seanslık serisi de bitmiş oldu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkarı’de mal 
fiyatlarının öngördüğünden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacaklarını 
söyledi. Ama Yellen’de ; 1970'ler ve 80'lerde ısrarcı şekilde yüksek enflasyonun 
insanların politika yapıcıların bu fiyat artışlarına son veremeyeceklerini 
düşünmelerinden kaynaklanmıştı , "Böyle bir şey şu anda yaşanmıyor ve Fed bunun 
olmasına izin vermez" diye yüreklere su serperken kararlılığını da perçinliyordu.  

Gıda fiyatları tedirgin etmeye devam ediyor..Çin'de tüketici fiyatlarında artış 
Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre % 1,5 artışla yıllık da son 26 yılın en yüksek 
seviyesi %13,5’e çıktı.  Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyonda  Ekim 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Sonuç olarak ; 
Çin'de stagflasyon riskinin artmaya devam ederken , bunun Çin MB'nin gelecek yıl 
para politikasını gevşetmesini sınırlamasını bekleyebiliriz.  

Petroldaki yükseliş de devam ediyor.. Amerikan Petrol Enstitüsü'nden gelen 
son veriler, arzın kısıtlı kalmaya devam ettiği görüşünü güçlendirip ,  ABD ham 
petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde düştüğünü göstermesinin 
ardından, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle kısa vadeli seyahat talebinin 
artmasıyla da birlikte petrol fiyatları yükselişine devam etti. Ve daha yükselme 
beklentisi de ; petrol talebinin pandemi öncesi seviyelere döndüğü ve 2022'nin ilk 
çeyreğinde talebin 2019 seviyelerini aşabileceği açıklamalarıyla devam edecek gibi 
gözüküyor.  

Bıst-100’e baktığımızda ; TL bazlı grafiklerde tarihi zirvesini yenileyen 
endekse Dolar bazı grafikten  baktığımızda ise bugun itibariyle uzun vadeli düşüş 
trend direncinin kırıldığını görüyoruz.  166$ ( ~1611TL) seviyesi dolar bazlı 
grafiklerde artık kritik eşik olarak takip edilebilir.  Bu seviyenin üzerinde trend 
gücünü koruyacaktır. 200 günlük (üssel) ortalama seviyesi  168.20$ (~1633TL) 
seviyesinin üzerinde yaşanabilecek kapanış ise pozitif havayı güçlendirir. Trendin 
devamı halinde ise 172.20 (~1672TL) ile 176.60$ (~1715TL)  seviyeleri üst dirençler 
olarak takip  edilebilir. 

Bugünün gündemine baktığımızda ise; TÜİK tarafından işgücü istatistikleri, 
İnşaat Maliyet Endeksi ve dış ticaret endeksleri açıklanacak. Mevsimsel düzeltilmiş 
işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 12,2 olarak açıklanmıştı. Yurtdışında ise ; ABD'de 
tüketici fiyatları piyasalar tarafından yakından takip edeceği veri olacak. Bir önceki 
ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,4 artış göstermişti.  

 Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü  
aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve 
minnetle anıyoruz.  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Çin'den gelen enflasyon verisinin ardından çoğunlukla 

geriledi. 
 

 Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, tüketici fiyat 
endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 yükselerek 2020 Eylülden 
bu yana en sert yükselişini kaydetti.  

 
 Çin'de üretici fiyatları, yükselen kömür ve ham madde fiyatlarının etkisi ile Ekim ayında son 25 

yılın en hızlı artışını yaşadı. 
 

 Zor durumdaki Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group Co.’nun hisse senetleri, 
altı haftalık aranın ardından işlemlerin yeniden başlaması ve şirketin sürpriz temerrüdü sonrası 
Hong Kong’da yüzde 52 kadar düştü. 
 

 Amerikalıların toplam hanehalkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 
yüzde 1,9 artarak 15,24 trilyon dolara çıktı. Bu dönemde ABD'de hanehalkı borcunun 
artmasında, yükselen fiyatların konut ve otomobil kredileri kaynaklı borçları artırması etkili 
oldu. 
 

 San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüsün Delta varyantının yol açtığı mal ve iş gücü 
arzındaki problemlerin çözülmelerinin aylar alacağını söyledi. Tedarik zinciri sıkıntılarının 
gelecek yaza kadar devam edeceğini vurgulayan Daly, fiyat baskılarının ise pandeminin 
etkilerinin azalmasından sonra yatışacağını öngördü. 
 

 Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkarı, mal fiyatlarının öngördüğünden daha uzun süre yüksek 
seviyelerde kalacaklarını söyledi. 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'den geçen altyapı yatırım paketinin ve Başkan Biden'in 
sosyal harcama ve iklim değişikliği planının ABD'de verimliliği ve iş gücünü artıracağını 
savundu. 
 

 Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını 
değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, manşet rakamlardan ziyade iş gücü 
piyasasındaki eşitsizliklere de dikkat ettiklerini ifade etti. 

 
 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını garanti 

edebilmek için nükleer santral inşa etmeye karar verdiklerini açıkladı. 
 

 ABD’de yaklaşık 10 yıl içinde rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik miktarının 
yaklaşık 4 kat arttığı ve mevcut büyüme oranının devam etmesi durumunda ülkenin 2035 yılı 
enerji hedeflerine ulaşabileceği açıklandı. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

A1CAP, EDREMİT İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI 

"Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-12619  sayılı yazısı ile; 
"Soğanyemez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Plaza K:4 D:211 Edremit / BALIKESİR" adresinde, 
T: 266 373 83 43 
F: 212 371 18 01 
İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. 
ARASE, Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 110 TL/pay baz fiyat, "ARASE.E" kodu 
ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 
AVOD, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihinde aldığı karara istinaden; 

Şirket aktifine kayıtlı, İzmir ili Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 metrekare tarlanın, 
Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret A.Ş'ne, 8.260.000.-TL(KDV dahil)  bedelle satışı tamamlanmış olup, satış bedelinin 
tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 09.11.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 

AYDEM,Rekabet Kurumu, Akköprü HES'in Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından devralınmasına izin verdi. 

Rekabet Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan 
taşınmazların "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine izin verdiğini açıkladı. 23.09.2021 tarihli KAP 
açıklamamızda ifade edildiği gibi;  Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen 
ihalede Akköprü HES'i 49 yıllığına işletmek üzere 605 milyon lira ile en yüksek teklifi vermişti. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı onayını müteakiben 
devir işlemi sonuçlanacaktır. Akköprü HES'nin portföyümüze devir işleminin tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin kurulu gücü 
%11 artış ile 1.020 MW'tan 1.135 MW'a çıkacaktır. 

BNTAS, Şirketin bünyesinde Kalite Kontrol departmanında görev yapan Sayın Soner KILIÇ,  09.11.2021 tarihi itibari ile Kalite 

Kontrol Müdürü olarak atanmıştır.  

BTCIM, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından gönderilen 09 11 2021 tarih YKY/2021-4053 sayılı yazıya istinaden 

hissedar Feyyaz Ünal' ın e-Yatırımcı uygulaması üzerinden, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin imtiyazlı genel 

kurul kararları ile olağan genel kurul kararlarının bazı maddelerinin iptali ile ilgili  dava açtığı öğrenilmiştir. Konu ile ilgili şirkete 

dava açılan mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiştir. Mahkemeden dava ile ilgili tebligat gelmesi halinde ayrıca 

açıklama yapılacaktır. 

CCOLA, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCİ) %100 oranında bağlı ortaklığı olan "Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi" 

(Mahmudiye) Türkiye'de içme suyu işletmelerine ilişkin üretim tesislerinin bir kısmını aktifinde bulundurmaktadır. İştirak 

yapısının sadeleştirilmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu, 09.11.2021 tarihli kararı ile Mahmudiye'nin CCİ'ye devir olmak 

suretiyle CCİ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine yönelik karar vermiştir. 

Birleşme işlemlerinde Şirketin 30.09.2021 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Halihazırda Şirketin, devrolacak şirketin %100 
pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmayacaktır. Şirketçe yapılacak 
duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

DERHL,Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin gelişmesi 

ve büyümesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrik depolama ve tedarik sektöründe yapılması planlanan yatırımları 

için, iştirakimize bağlı yeni bir ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 2.000.000 TL sermayeli Azur Enerji Depolama 

ve Tedarik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kurulması için çalışmalar başlamıştır. 

EKGYO, Şirketin projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli 

Ispartakule)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-3 No.lu Protokol ile 132.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam 

Geliri, 150.861.635,76 TL'ye yükselmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

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. 

 
FONET, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  ile "KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" sözleşmesi 

1.364.000 USD bedelle 09.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

GEDZA,Şirket Yönetim Kurulunun 09.11.2021 Tarih ve 2021-22 sayılı kararı ile ; 

Şirket,bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve  karbon nötr hedefine katkı sağlamak, 
diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla temiz enerji projesi kapsamında, üretim tesislerinin çatılarına 
Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasının yatırım kararını almıştır.  

   
GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve 
ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile  firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması 
konularında Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Genel Müdür'ün yetkili kılınmalarına, 

   
 Yönetim Kurulu Oybirliği ile karar verilmiştir. 

HDFGS, Şirketimizin 09.11.2021 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 

Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi 
çerçevesinde; 

1. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iştigal eden Motilet İletim Çözümleri Gıda 
Lojistik A.Ş. ‘ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmasına, 

2.Şirketin 56.180,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386,00 TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin 
%1'ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu  paya, 700.000 TL bedelle iştirak edilmesine, 

3.Bu çerçevede girişim sermayesi yatırımına ilişkin olarak şirket ve tüm ortaklar ile İştirak ve Ortaklar Sözleşmesi imzalanmasına 

oy birliği ile karar verildi. 

MOTİLET İLETİM ÇÖZÜMLERİ GIDA LOJİSTİK A.Ş. 

İletmen bulunduğu mahallede restoran, market gibi esnafın müşterilerine paket teslimatı ile lojistik kargo ve E-ticaret firmalarının 
her türlü mikro lojistik dağıtım ihtiyacına yazılım algoritmalar ile çözüm üretmektedir. 

Adrese sipariş hizmeti sunan esnafların ve işletmelerin, ayrı ayrı motor kurye istihdam etmesi modelini değiştiren İletmen, motor 
kuryelerini bayi kanalı üzerinden istihdam ederek bir motor kuryenin aynı anda birden çok işletmenin dağıtımını 
yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerine gün içinde teslimat saati seçme özgürlüğü de sunuyor. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

INDES, NEVRES EROL BİLECİK, Ortağı bulunduğum Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 

9.100.000 adet INDES paylarının (dolaşıma kapalı) %99,999 ortağı bulunduğum Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.’ne hisse 

başı 6,80 TL fiyattan satışı ile ilgili olarak görüşmelere başlamış bulunmaktayım. 

INFO,Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 25.08.2021 
tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, 3,68 TL fiyattan geri alımı gerçekleştirilen 10.000 adet payın ilgili satıra eklenmesi 
sehven atlanmış olup, işbu açıklamamız ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

KCHOL, Basın-yayın organlarında, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü 

yönünde haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır. 

İş ortaklıklarımızdan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından ilk olarak 4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya 
açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli'de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi 
kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı konusunda alınan bir karar 
bulunmamaktadır. 

KRVGD, Bilindiği üzere Şirket 30.06.2021 tarihinde Polonya'da ZPC Otmuchow SA ve PWC Odra SA şirketlerinin satın alımını 

tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren ilk defa finansal tablolalarda konsolide olacak bu şirketlerin 30.09.2021 tarihli finansal 

tablolarımıza konsolide edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu şirketlerin konsolidasyona ilk kez girecek olması 

sebebiyle süreç daha uzun sürmektedir. Konsolidasyon çalışmalarının tamamlanması akabinde finansal tablolar 

kamuoyuna duyurulacaktır. 

KOZAL, 09.11.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar  (120.829.617,37 TL) ile birlikte 

faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının ve güvenlik güçlerimizin 

altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 134.132.210,83 

TL'dir. Son açıklanan 30.09.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 10.490.851.000 TL olup  yapılan bağış tutarları aktif 

varlıkların %1,27'sidir. 

KZBYG, Şirketin Muğla İli, Marmaris İlçesinde geliştirdiği Kızılbük Wellnes Resort isimli projenin ikinci etabında yer alacak 

toplam 782 adet konut için ( yaklaşık 72 bin metre kare inşaat alanından oluşmaktadır) inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 

İnşaat çalışmalarının 36 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu etap için planlanan ön satış kampanya tarihimiz 

Mart 2022'dir. 

MEDTR, SPK' nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent 

ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 

13.08.2035 tarihine kadar Güney Kore' de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleşmiştir. 

a) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri 

b) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri    

MERKO, Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/253 Esas sayılı 

dosyası ile görülen davanın 09.11.2021 tarihinde görülen celsesine taraf olarak katılım sağlanmış olup yapılan yargılama 

sonucunda Mahkeme tarafından kısmen kabul kısmen ret kararı verilerek dava değeri olan 500.000,00-EUR üzerinden, sigorta 

şirketi tarafından davacıya yapılan 350.529,17-EUR tutarındaki ödeme nedeniyle şirket haklı görülerek bu tutar yönünden karar 

verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kalan bakiye olan 149.470,83-EUR yönünden ise kısmen kabul kararı verilerek 

dava konusu dönemde Euro kurunun 2.33 olması sebebiyle 348.267,034-TL tutarında davacı taraf haklı görülmüştür 

Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemini kapsayan mali tablolarında 5.171.750 TL ( 500.000 Euro*10,3435TL) , 
01.07.2021-30.09.2021  ilk üç aylık dönemi kapsayan mali tablolarında 5.155.900 TL ( 500.00 Euro*10,3118 TL)  ayrılan ve 
uzun vadeli  karşılık kalemi hesabında izlenen karşılık, bir sonraki finansal tablolarda yaklaşık ödeme tutarı olan 350.000 TL 
düştükten sonra gelir olarak yazılacaktır. 

Dava taraflarının bu kararı bir üst mahkemeye taşıma hakları bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

SAFKAR, 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait 

konsolide finansal raporun, 

48 numaralı dipnotunda yer alan "Kur Riski Yönetimi" başlıklı tabloda TL karşılığı rakamın döviz 

sütununa yazılması sebebiyle oluşan hata düzeltilerek, finansal tablo bildirimi değişiklik izninin 

tanımlanmasını müteakip seans sonunda yayınlanacaktır. 

SAHOL, Şirketin Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli toplantısında; 

SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle SAHOL paylarının 
makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltılması, pay sahiplerine daha 
cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla; 

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 
21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına, 

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere 
sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, 

- Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, 

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda 
pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, 

karar verilmiştir.  

 

SANFM, Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulması sebebiyle, şirket tarafından yeni ürün çalışmaları 

kapsamında geliştirilen anti bakteriyel nonwoven kumaş , anti bakteriyel filtre, anti bakteriyel ovucu 

fiber ve anti bakteriyel temizlik bezi ürünlerimizin uygunluğu hususunda Sağlık Bakanlığı tarafından 

tanınan bağımsız bir  kuruluşa yaptırılmış olan başvuru sonuçlanmış olup, ürünlerin antibakteriyel 

özellikleri test edilmiş, gerekli onaylar alınmış ve Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulmuştur. 

Planlanan üretime başlama tarihi 15 Kasım 2021'dir. 

SKTAS, Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket'e ait fabrika arsası ile ilgili olarak 

yatırımcılardan gelen soruları cevaplandırmak üzere açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirketimize ait fabrika arsasının satışına yönelik olarak daha önce 
10.10.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamız ve faaliyet raporlarımızda belirtilen hususlarda 
herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu doğrultuda bir gayrimenkul satış sitesinde yer alan ilanımız 
söz konusu arsanın en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla yayınlanmıştır. Konuyla ilgili alınmış 
herhangi bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olması halinde ivedilikle 
kamuya açıklama yapılacaktır. 

 

THYAO, Bazı medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı 
göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. 
Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile işbirliği 
içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde 
gerçekleştirmektedir. 
 
Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

TUPRAS, 24 Kasım 2021 tarihinde basın, analistler ve yatırımcılarla yapılacak toplantılarda 

Şirketimizin "Stratejik Dönüşüm Planı" açıklanacak olup, konuya ilişkin bilgi ve sunumlar aynı gün 

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve  www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet 

sitesinde tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktır. 

ULAS, Şirketin bilançosunda kayıtlı, Okurcalar Köyü 1009 Sokak N1 Karaburun/Alanya/Antalya 

adresindeki "Viva Ulaşlar" adlı otelin Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. 

Şti'ye kiralanmasını konu edinen, 09.01.2017 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin süresi 09.01.2022 

tarihi itibariyle son bulmaktadır.  

Kiracı Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti, Şirkete sunduğu 09.11.2021 
tarihli yazı ile, kira sözleşmesinin şu an için mevcut şartlarıyla 09.01.2022 tarihinden sonraki dönem için 
yenilenmemesi iradesinde olduğunu; ancak yeni kira dönemi için şartlarda karşılıklı anlaşma sağlanması 
halinde yeni bir kira sözleşmesi imzalanabileceğini bildirmiştir.   
 
Şirketin bilançosunda kayıtlı yukarıda anılan taşınmazdan, 09.01.2022 tarihinden sonraki dönemde yine 
kiralama yolu ile gelir elde edilmeye devam edilmesi planlanmakta olup, taşınmazın kiralanması için 
çalışmalara başlanmıştır.  

 

ULUFA, Ulusal Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) 48.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı 
tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 133.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon 
Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 
tarihinden itibaren Ana Pazar'da 2,49 TL/pay baz fiyat, "ULUFA.E" kodu ve sürekli işlem 
yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak 
belirlenmiştir. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tupras.com.tr/
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARSAN, ALİŞAN ARIKAN, 08/11/2021 - 08/11/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 

4,90 - 4,91 TL fiyat aralığından 150.000 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 

paylarım/oy haklarım 08/11/2021 tarihi itibariyle %6,94 sınırına ulaşmıştır. 

DOKTA, ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ,08/11/2021 - 08/11/2021 tarihinde DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,90 - 37,50 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 25.000 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET 

VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 08/11/2021 tarihi itibariyle %94,7166 sınırına ulaşmıştır. 

DGKLB, DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş., 08.11.2021 tarihinde Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

payları ile ilgili olarak 2,34-2,41 TL fiyat aralığından 1.236.145 TL toplam nominal tutarlı alış ortaklığımızca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki paylarım/oy 

haklarım 08.11.2021 tarihi itibariyle %10,21 sınırına ulaşmıştır. 

DGKLB, DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş., 09.11.2021 tarihinde Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

payları ile ilgili olarak 2,37 - 2,41 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış ortaklığımızca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki paylarım/oy 

haklarım .09.11.2021 tarihi itibariyle %10,5 sınırına ulaşmıştır. 

ENKAI,MEHMET SİNAN TARA,08/11/2021 - 08/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,12 - 

11,20 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 08/11/2021 tarihi itibariyle %0,380 sınırına ulaşmıştır. 

ERSU, AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK AŞ ,05/11/2021 - 05/11/2021 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 5,4 - 5,61 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 30.000 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 

sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05/11/2021 tarihi itibariyle %8,23 sınırına ulaşmıştır. 

GENTS,TAHSİN KARAMAN, 08/11/2021 - 09/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 3,25 - 3,30 TL fiyat aralığından 31.001 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 09 /11/2021 tarihi itibariyle %5,025 sınırına ulaşmıştır. 

OZGYO, 09/11/2021 tarihinde yapılan alımların, İşleme Konu Payların Nominal Tutarı 1.000.000 (TL), Sermayeye Oranı 

%0,400 olup İşlem Fiyatı 1,65 TL (Adet) olarak gerçekleşmiştir. 

PETKM, CEM OKULLU,09/11/2021 - 09/11/2021 tarihinde PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,17 - 

7,17 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki 

paylarım/oy haklarım 09/11/2021 tarihi itibariyle %11,559 sınırına ulaşmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 
AVHOL,Şirketin 09.11.2021 tarih ve 2021/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 

   
- Şirketin %100 bağlı ortağı olan Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin özkaynak yapısının 
güçlendirilmesi amacıyla 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 11.950.000 TL nakden artışla 
12.000.000 TL'ye artırılmasına, 

   
- Artırılması planlanan 11.950.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketin daha önce Seren 
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben 
kullanılmasına, 

   
- Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak 
ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

   
Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirket içinden ayrıca bir 
nakit çıkışı yaşanmayacaktır.   

 

DOGUB, Yönetim Kurulu 08.11.2021 tarih ve 2021/21 tarihli kararı ile Şirketin 50.000.000.- TL'sı 

tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 30.000.000 TL'dan 39.000.000 TL'na 

çıkarılması amacıyla nakden karşılanmak üzere 9.000.000.- TL artırılması için başlatılan sermaye 

artırım işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin 

Şirkete ulaştığı ve ortakların bilgisine sunulmak üzere KAP'ta yayımlanmış olması nedeni ile 

halka arz edilecek olan 1 TL. nominal değerli payların ve 1 lot (100 adet) paydan az olmamak 

üzere payların satışının 15/11/2021 tarihinde başlayıp 29/11/2021 tarihinde sona ermesine karar 

verilmiştir. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

KARYE,NUGYO…Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir 

Sistemi (VBTS) kapsamında KARYE.E ve NUGYO.E paylarında 10/11/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 24/11/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIST 

Kodu

Başlangıç 

Tarihi
Bitiş Tarihi

Kalan 

Gün 

Sayısı

Kredili 

Alım ve 

Açığa 

Satış

Brüt 

Takas

Tek 

Fiyat 

Tek Fiyat 

İşlem 

Yöntemi 

Bitiş Tarihi

İnternet 

Emir 

Yasağı

İnternet 

Emir 

Yasağı 

Başlangıç 

Tarihi

İnternet Emir 

Yasağı 

Bitiş Tarihi

Emir İptal 

İyileştirme 

Yasağı

Piyasa 

Emriyle 

Emir İlt. 

Yasağı

Hisse Pazar

EDIP 15.10.2021 12.11.2021 2 + + ANA PAZAR

PRKAB 14.10.2021 12.11.2021 2 + ANA PAZAR

BIOEN 04.11.2021 18.11.2021 8 + YILDIZ PAZAR

MERIT 19.10.2021 18.11.2021 8 + + + ANA PAZAR

KARYE 10.11.2021 24.11.2021 14 + ANA PAZAR

NUGYO 10.11.2021 24.11.2021 14 + ANA PAZAR

MAKTK 02.11.2021 01.12.2021 21 + + ANA PAZAR

PAMEL 02.11.2021 01.12.2021 21 + + ANA PAZAR

ERBOS 05.11.2021 03.12.2021 23 + YILDIZ PAZAR

KZBGY 05.11.2021 03.12.2021 23 + ANA PAZAR

BAZGZ 09.11.2021 08.12.2021 28 + YILDIZ PAZAR

DOBUR 12.10.2021 11.01.2022 62 + 11.01.2022 + + ALT PAZAR

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR
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VİOP TAKAS DAĞILIM 

 

 

ARALIK VADE ENDEKS KONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM VADE DOLAR KONTRAT 
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İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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TEMETTÜ TABLOSU 

 

 

Brüt Net

ALCAR 12.420 20% 1,1500 0,9780 0,39% 15.11.2021 5

MSGYO 4.392 35% 0,0327 0,0327 0,74% 15.11.2021 5

BIMAS 1.214.400 47% 2,0000 1,7000 3,22% 17.11.2021 7

AKMGY 15.278 27% 0,4100 0,4100 1,09% 17.11.2021 7

ASELS 400.000 9% 0,1754 0,1491 1,07% 19.11.2021 9

LKMNH 2.666 11% 0,1111 0,0944 1,10% 22.11.2021 12

VESTL 786.911 44% 2,3458 1,9939 8,25% 30.11.2021 20

ATLAS 1.283 19% 0,0214 0,0214 1,46% 06.12.2021 26

MTRYO 1.652 19% 0,0394 0,0394 2,07% 08.12.2021 28

TLMAN 60.764 104% 2,8936 2,4595 9,24% 20.12.2021 40

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

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

ENKAI 1.120.000 25% 0,2000 0,1700 1,79%

Temettünün 

Ödenmesine 

Kalan Gün

NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 10.11.2021

BİST 

Kodu

Brüt Nakit 

Temettü (Bin TL)

Nakit 

Temettü 

Dağıtma 

Oranı

Pay Başına Temettü 

(TL) Temettü 

Verim 

Oranı

Ödeme 

Tarihi
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GENEL KURUL TABLOSU 

 

 

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 2

DGKLB 12.11.2021 10:30 İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul 2

KERVN 12.11.2021 10:00 Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt Fatih / İstanbul 2

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

2

DIRIT 15.11.2021 14:00 Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad. No : 4 Isparta 5

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

No:21 Kadıköy İstanbul 
5

TACTR 16.11.2021 14:00 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13, Merkez 6

FROTO 17.11.2021 14:00 Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul 7

TLMAN 19.11.2021 10:00  İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:13/Trabzon 9

BRMEN 22.11.2021 10:00 Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/Kayser 12

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

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

Şişli/İstanbul
20

BTCIM 2.12.2021 11:30 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 22

ODAS 3.12.2021 11:00 Varyap Meridian Sitesi A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul 23

ATATP 3.12.2021 14:00 Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu 23

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 10.11.2021
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


