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GÜNLÜK BÜLTEN 

 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 1,05 1755,48

BIST-30 0,71 1910,87

BANKA -0,54 1643,99

SANAYİ 2,44 3071,12

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,16 1808,25

GRAM 0,27 664,122

GÜMÜŞ 0,58 24,29

PLATİN 0,71 1022,47

PALLADİUM 1,22 1766,12

BİTCOİN 1,8 56925,85

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,01 1,12359

EUR/TL 0,18 12,8457

DOLAR/TL 0,14 11,4223

BREZİLYA REAL -0,18 5,5871

G.A.RAND 0,05 15,8593

RUS RUBLE 0,14 74,907

OFF.S.YUAN -0,08 6,385

HİND.RUP 0,05 74,472

JAPON YEN 0,24 115,11

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 2,5 19,26

TAHVİL 10Y 0,59 20,36

ABD Kartal’ı FED 
ABD’deki görünen en büyük belirsizlik faiz artırımın sürecine girecek olan 

FED’in başında Powell mi kalacak yoksa çok daha güvercin olan Brainard’a 

seçeceğiydi ve Bıden,  Powell dedi. Zaten Yellen’de dolaylı Powell dedikten sonra 

sürpriz olmadı (Yellen, Powell’ın seçilmesinden sonra da “Powell'ın ikinci dönemi 

enflasyonun kalıcı hale gelmemesini sağlayacak” dedi) , bir haftadır FED 

başkanlarının piyasayı 2022’de faiz artışı olacaktır yönlendirmeleri de boşa 

çıkmamış olunca artık daha kartal bir FED’le karşı karşı kalmamız da kaçınılmaz 

oldu.  

Bu arada “ önce geçici “olan enflasyon,  ardından  "geçici olmasını beklediğimiz 

enflasyon" tanımı,  dün Brainard’ın teşekkür açıklamasında “ enflasyon” şekline 

evrilmiş ki bu da  Fed’in Aralık ayında 15 Milyar dolarlık varlık alımını azaltma 

işleminin artırılması  beklentisinin güçlenmesine destek vermiştir.    

ABD para politikasında güçlü büyüme kaynaklı faiz sürprizinin ! EM'lerin 

finansal koşullarına etkisi sınırlı olurken, güçlü ve kalıcı kısmen de güçlü 

enflasyon kaynaklı artışların etkisi ; hem enflasyonu, hem cari açığı, hem 

rezervleri, hem dış borcun maliyetini, hem de kredi büyümesi üzerinde etkisi çok 

daha güçlü oluyor. Bu da 2022 yılının EM’ler çok zorlu geçeceğinin işareti oluyor 

ki ECB tarafının da 2022’de oldukça yumuşak olacağını düşünürsek güçlü dolar 

konseptiyle karşı karşıya kalınması da kaçınılmaz olacaktır. Bu arada, Avrupa'da 

virüs bastırma önlemleri yeniden uygulanıyor ve Euro, bu ay şimdiye kadar 

%2.81 kayıpla 16 ayın en düşük seviyesi civarında 1.123$'dan işlem görüyor.  

Asya piyasalarına baktığımızda; Başkan  Biden'in ikinci dönem için merkez 

bankasına başkanlık etmesi için Fed Başkanı Jerome Powell'ı seçmesinin 

ardından Wall Street'te gerilemenin ardından yansımasını görmekteyiz. 07:11 

itibariyle MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisseleri göstergesi  %0.49 

düşerken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi  ve Çin'in gösterge CSI300 Endeksi  

sırasıyla %1.1 ve %0.2 düşükten işlem görmekte. Çünkü tahvil alım hızı artacak, 

daralma hızlanacak ve faiz oranları Haziran 2022'den itibaren yükselmeye 

başlayacağı beklentileri var.  

ABD on yıllık getirileri %1.55’den yükselerek  %1.63 seviyesinden işlem 

görürken, Powell'ın adaylığı, merkez bankasının ekonomik desteği azaltma 

yolunda kalacağına dair beklentileri artırdığı için altın fiyatları baskı altındaydı ve 

1850’den 1802’ye kadar gerileme gösterdikten sonra şimdi 1807 ons/usd’den 

işlem görmekte.  

Brent ham petrolü %0.21 düşüşle varil başına 79.53$'a düştü ve ABD 

ham petrolü  %0.5 düşüşle varil başına 76.38$'a geriledi. Burada da ABD Enerji 

Bakanlığı'nın bugün  diğer ülkelerle koordineli olarak Stratejik Petrol 

Rezervi'nden bir petrol kredisi açıklaması beklentisi bulunuyor.  

Bol kazançlar 

 
 

 

https://a1capital.com.tr/lp/


 

23/11/2021 
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 ABD Başkanı Biden, Fed başkanlığı için Jerome Powell’ı, Fed Başkan Yardımcılığına ise Lael 
Brainard’ı aday gösterdiğini açıkladı. 
 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından 
yaptığı açıklamada, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz 
her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu 
ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” Dedi 
 

 Powell'ın adaylığına hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili siyasetçilerden gelen tepkiler 
olumlu-VoA 
 

 Powell ve Brainard, enflasyon ile mücadelenin öncelik olduğunu vurguladılar. 
 

 Fed/Bostic: Powell ve Brainard'ın aday gösterilmeleri Fed için belirsizliği ortadan kaldırıyor. 
Varlık alımlarının daha hızlı azaltılması erken faiz artırımı için seçenek verecek. 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Jerome Powell'ın ikinci dönem için Fed başkanlığına aday 
gösterilmesinin uzun vadede enflasyonun kalıcı hale gelmemesini sağlamada önemli bir rol 
oynayacağını savundu.Janet Yellen, enflasyonun, daha fazla Amerikalının işlerine dönmeleri, 
tüketici talebinin hizmetlere yönelmesi ve tedarik zinciri sorunlarının azalması ile birlikte, 
gelecek yılın ikinci yarısında düşmesini beklediğini söyledi. 
 

 PC İletişim ve Medya'nın halka arz edilecek payları 24-25 Kasım'da Borsa Birincil Piyasa'da 
satışa sunulacak 
 

 Konya Kağıt, 26 Kasım'dan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 
 

 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), tedarik zinciri darboğazları ile yüksek enerji fiyatlarının 
direnç gösterebileceğini, bunun da 2022'de daha yüksek enflasyona yol açabileceğini belirtti. 
 

 Uluslararası Enerji Forumu (IEF), petrol tüketen ülkelerin petrol rezervlerini serbest bırakması 
ya da salgın sebebiyle kapanmaların gerçekleşmesi durumunda, OPEC+'ın petrol üretimini 
artırma planını tekrar değerlendirilebileceğini açıkladı. 
 

 Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, 
ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımlarını planladığı gibi Mart 
ayında bitirmesi gerektiğini söyledi. 
 

 Paraguay Merkez Bankası(BCP), faiz oranını bir kez daha 125 baz puan artırdı. 
 

 IMF, Ukrayna için kredi programını uzattı, yeni dilimi serbest bıraktı 
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ŞİRKET HABERLERİ 

 

ADESE, Şirketin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından üzerinde Vefa (Geri Alım Hakkı) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 

renk projesinin kat/arsa payı devri karşılığı yapımına ilişkin olarak Konya Okkalar İnşaat A.Ş. (Yüklenici) ile 22.11.2021 tarihinde  protokol 

karşılıklı olarak imzalanmıştır. İmzalanan protokole göre; 

1- Proje bundan böyle "Arma 7 Renk" olarak adlandırılacaktır. 

2- Yüklenici, projeyi her türlü giderler kendisine ait olmak üzere "Anahtar Teslimi" şeklinde inşa ederek tamamlayıp; Şirketin payına düşen 

bağımsız bölümleri Şirkete teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3- Şirketin projedeki kat/arsa payı oranı satılabilir brüt/net inşaat alanı metrekaresinin %35' i (Otuz beş) olacaktır. 

4- Yüklenici, 30.03.2022 tarihinde 3.000.000 TL ve Nisan 2022 - Ağustos 2022 döneminde 2.000.000 TL tutarında 5 eşit taksit halinde olmak 

üzere; toplam 13.000.000 TL bedeli Şirkete ayrıca ödeyecektir. 

Mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış durumdaki 303 adet konuttan 

oluşan projenin yapım süresi, arsa üzerindeki vefa kredi borcunun kapatılmasına müteakip 24 ay olarak öngörülmektedir. 

AKSA, Bir önceki duyurunun açıklama kısmındaki satış bedeli sehven yanlış yazılmış olup, doğru satış bedeli tabloda belirtildiği şekilde 

25.620.000 TL'dir. 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mahallesi 114 ada, 40 parselde Şirketin sahip olduğu mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının Akkim 

Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescili için söz konusu hisselere tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 25 Milyon 620 Bin 

TL'ye satımasına karar verilmiştir. 

AKYHO, 16.11.2021 tarihinde duyurusu yapılmış olan Ankara şube açılışı tescil işlemleri tamamlanmış olup  20 Kasım 2021 tarih ve 10456 

sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

ARENA, 13 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamasında Şirket ile Likewize Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar 

Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin Satın Alma 

Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. 

Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten bugüne kadar Türk Lirasında yaşanan devalüasyona istinaden Şirketin talebi ile 
taraflar arasında yeni görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler karşılıklı mutabakat ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Sağlanan 
mutabakata ilişkin koşullar aşağıda yer almaktadır: 

i) Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma bedeli olarak belirlenmiş olan 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme bedeli, 6 
milyon Amerikan Doları indirim yapılarak 29 milyon Amerikan Doları olarak yeniden belirlenmiştir. 

ii) Hisse devrinin en geç 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.  

AYES, İzmir Kemalpaşa fabrikasının çatısı üzerine yapılmakta olan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı projesinin, Güneş Panelleri 

montajının %90 'ı tamamlanmış olup Aralık ayı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır. 

BERA,KONKA,Bağlı Ortaklığı olan Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş paylarının halka arzı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep 

Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, halka arz sonuçları yetkili aracı kuruluş olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından 

22.11.2021 tarihinde ilan edilmiştir.   

Halka arz sonuçlarına göre, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen 
tutarın yaklaşık 7,6 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 4,7 katı talep     gelmiş olup, ihraç edilen payların 
tamamı satılmıştır. 

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 26.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini 
temsil eden 130.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 
Şirket payları 26/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye 
başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

BEYAZ, Şirket ile Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS) arasında 22.11.2021 tarihinde, ikinci el araç alımı için 

sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile hem ikinci el araç tedarik kanallarına bir yenisi daha eklenmiş hem de MAİS ile ikinci el araç 
ticaretinde güçlü bir iş birliği kurulmuştur. Yapılan sözleşme ile ikinci el araç satışlarımızın artması, bunun da Şirketin karlılığımıza olumlu katkı 
sağlaması,Şirket beklenmektedir. 

DITAS, Son günlerde Borsa İstanbul  A.Ş.'de Şirketin hisse işlemlerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri  gözlemlenmektedir. Daha 

önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğu Özel Durum  Açıklamaları haricinde, mevcut durum  itibarıyla Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel  Durumlar Tebliği"  gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

HUBVC, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.11.2021 tarihli kararı ile; 

ABD'nde kurulu, gıda teknolojileri alanında faaliyet gösteren Biftek Inc. unvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" 
hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 62.500 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar vermiştir. 

IDEAS, Yönetim Kurulunun 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında; 

Şirketin tek pay sahibi olduğu ve 10.000.000 TL esas sermayesinin tamamı ödenen İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin bir finansal 
teknoloji / yazılım şirketi olması, nitelikli çalışanlarının şirkete aidiyetinin arttırılması amacıyla, bağlı ortaklığında TTK m. 463 vd. 
hükümlerine göre şarta bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara pay edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara pay edindirme için 
yapılacak sermaye artırımında azami tutarın 1.000.000 TL (%9,09) olarak belirlenmesine, işlemlerin gerçekleştirilmesi için İdeal Data 
Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, 

Esas sözleşme tadili ve şarta bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını müteakip, bağlı ortaklığın İdeal Data Finansal Teknolojiler 
A.Ş. paylarının halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün 
yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 

Karar verildi. 

INFO, Şirketin Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi No14 Edin&Suner Plaza Daire 5B Akatlar-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 

Etiler İrtibat Bürosunun 19.11.2021 tarihi itibariyle kapatılması için resmi işlem ve bildirimlerin başlatılmasına, Sermaye Piyasası 

Kurulu'na başvuruda bulunulması ve bir mağduriyete mahal vermeden gerekli bildirimler yapılarak irtibat bürosu müşterilerinin 

genel müdürlüğe aktarılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
ITTFH,ADESE, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin 252.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde, % 300 oranında bedelli artırılarak 1.008.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak; Adese Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş. sermayesindeki sahip olduğu 17.640.000,17 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, bedeli nakden 
ödenmek sureti ile kullanılmıştır. 
MIATK, Mia Teknoloji A.Ş., MIATK.E işlem koduyla 22/11/2021 tarihinden itibaren  Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. (Baz 

Fiyat: 15,80 TL; Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL). 

MIATK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde uyarınca Sn.Murat KEDİCİ (SPK Düzey 3-

Belge N 909814)  Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır. 

OSTIM, Şirket ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı 

ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlanmış ve ilgili 

Kurumlara incelenmek üzere sunulmuştur. Mimari projeler olumlu değerlendirilmiş olup Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 

33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binası için inşaat ruhsatı alınma aşamasına gelmiştir. Yenimahalle İlçesinde yer alan 

42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri diğer arsada yapılan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde 

bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır. 

PAGYO, Şirket ve bağlı ortaklığı olan Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Osman 

TOKUR görevinden istifa etmiştir.  

PCILT, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 11.490.659 TL nominal değerli 

payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,50 TL fiyattan 24-25/11/2021 

tarihlerinde Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PCILT.HE (ikincil piyasada işlem kodu PCILT.E olacaktır) işlem sırasında 

satışa sunulacaktır. 

PCILT.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum  emir 
değeri    109.161.261 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil 
piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk 
emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. 
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmelerin ardından borsada işlem 
görebilecektir. 
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmaktadır. 
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PRKAB, Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 19.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4749 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu 

yazısına cevaben; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları (PRKAB) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat 

ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 

RTALB, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2021 tarihli duyurusunda, Şirketin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın kamuyu aydınlatma 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği 

kamuya açıklanmıştır. 

Şirket tarafından söz konusu uyarının gerekçesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup, Borsa İstanbul 
A.Ş.'den alınacak bilgi çerçevesinde konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklama yapılacaktır. 

 

SAYAS, Bilindiği üzere şirketin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları 

kesintisiz olarak sürdürülmektedir. 

   
Bu çerçevede Şirket tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'ye (Suzhou 
Titan New Energy Technology Co., Ltd.) 2.503.506 EUR tutarında yeni bir teklif sunmuştur.   

   
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberi'nin 6'ncı maddesi kapsamında hakkında açıklama yapılması gerektiği 
değerlendirilen ihaleye teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 12/11/2021 tarih ve 2021/85 
sayılı Kararı ile ertelenmiştir. 

 

SEYKM, Şirketin aleyhine açılan  İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı  Türk Patent ve Marka 
Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan  "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi 
zararların  tazmini istemli davanın  22.11.2021 tarihinde yapılan duruşmasında; "İzmir  Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının  sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 11.05.2022, saat 
11:10'a  bırakılmasına" karar verilmiştir. 07.04.2021 tarihli duruşmada  belirtilen üzere, dosyada bulunan bilirkişi raporuna itirazı 
da  İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 E. sayılı  dosyanın sonucunun kesinleşmesinden sonra 
değerlendirilecektir, bu  konuda yeni bir ara karar kurulmamıştır. 

 

THYAO, Ortaklığa ait kargo biriminin "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı 
Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devir edilmesine ilişkin olarak, 12.10.2021 tarihinde Duyuru Metni'nin onayı için Sermaye 
Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Kurul'un 18.11.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 19.11.2021 
tarihinde Ortaklığa tebliğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve Genel Kurul toplantı 
tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Ortaklığın internet sitesinde kamuya duyurulması 
gereken belgeler KAP’ta yeralmaktadır. Tebliğ'in 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin 
Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususunu da bilgilerinize sunarız.  
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AKSGY, İLKER YÖNEY,18 Kasım 2021 tarihinde Akla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak hisse başına 

ortalama 1,9987 nominal tutarlı toplam 1.283.656 adet B grubu payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte Akla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 18 Kasım 2021 tarihi 

itibariyle %5 sınırının altına düşmüştür. 

BASGZ, TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş., 19.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak ortalama 14,39 TL fiyattan 8.350.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesindek i 

paylarımız/oy haklarımız 19.11.2021 tarihi itibariyle % 83,75 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler, Şirketimizce “Fiyat 

İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal değerli hissenin bir 

kısmıdır. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin pay halka arzına ilişkin İzahname’nin 27.3.c 

maddesi ile Şirket, Pay Tebliği’nin 8’inci maddesinin emredici hükmü uyarınca; halka arz edilen payların borsada işlem 

görmesinden itibaren bir yıl süreyle, Şirket’te sahip olduğu payları, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada 

satmayacağı, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir 

işleme tabi tutulmayacağı ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu sınırlamaya tabi olacağı 

ve satmama taahhüdü ile ilgili olarak SPKn, SPK’nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, Pay Tebliği ve Satış Tebliği ile diğer 

ilgili sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hükümlere uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmiştir. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 19/11/2021 - 19/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 

12,86 - 13,10 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 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 

paylarım/oy haklarım 19/11/2021 tarihi itibariyle %0,394 sınırına ulaşmıştır. 

ETILR,PIT, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi 

Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736-

105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca 

sürecek, 11 Kasım 2021'de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar 

için 5,33 TL'dir. 

Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım 

teklifi yapılacaktır. 

GENTS, ORHAN KAHRAMAN,19/11/2021 - 19/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,51 - 3,51 TL fiyat aralığından 25.000 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 19 /11/2021 tarihi itibariyle %4,51 sınırına ulaşmıştır. 

GLYHO,PEGYO, Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ile birlikte, birlikte 

hareket edenler olarak, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki toplam hissedarlığının %12,36'ya çıkmıştır. 

HFP,HEDEF, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Hedef Holding 

A.Ş.(HEDEF) hisselerinin toplamı, 19 Kasım 2021 tarihinde %5,00 sınırını aşarak %5,66'ya ulaşmıştır.  

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

22.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,73 TL – 13,83 TL (ağırlıklı ortalama 13,79 TL) fiyat aralığından toplam 

600.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 22.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.400.000 TL olup, bu payların 

sermayeye oranı %0,0686'ya ulaşmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ANELE, Şirketin 22.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile; 

400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının 
kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 65.000.000 TL tutarında (%32,50 bedelli) artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili 
olarak ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 01.11.2021 – 15.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle 
kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 181.109,903 TL nominal değerli payların 18 – 19 Kasım 2021 tarihleri 
arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında 
payların satışı 18.11.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Artırılan 65.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma 
süresi (01.11.2021 – 15.11.2021) içerisinde 26.000.000 TL mahsuben ve 38.818.903,39 TL nakden, kalan payların 18.11.2021 tarihinde 
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 403.875,08 TL olmak üzere toplamda 26.000.000 TL mahsuben 
ve 39.222.778,47 TL nakit girişi olmak üzere 65.222.778,47 TL fon sağlanmıştır. 

Nakit olarak artırılan 65.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri 
nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz 
esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye 
Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve 
ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

AVOD, Şirketin 22.11.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 

1-Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 
300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 
180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, 

3- Nakit olarak artırılan 180.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 10.930.266,088 TL nominal değerli kısmının A grubu nama 
yazılı, 169.069.733,912 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, 

4- Şirketin nakit olarak artırılan 180.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 0,01 TL 
nominal değerli pay için 0,01 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay 
alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama 
yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, 

5- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal 
değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, 

6- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Nazım 
Torbaoğlu tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, 

7- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde 
kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

8- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali 
için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum 
ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu'na münferiden yetki 
verilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

FRIGO, Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım 

fiyatı üzerinden 94.350.000 TL'si (%850) nakden, 16.900.000 TL'si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere 

toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay 

alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.11.2021- 17.11.2021 tarihleri arasında 

15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değeri 239.569,677 TL olup, 

bu paylar 22.11.2021-23.11.2021 tarihleri arasında 2 gün süre ile Ak Yatırım Menkul Değer A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil 

Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 18.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulmuştur. 

Söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 239.569,677TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün 
(22.11.2021) tamamlanmıştır. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

ITTFH, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin 252.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde, % 300 oranında bedelli artırılarak 1.008.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak; Adese Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş. sermayesindeki sahip olduğumuz 17.640.000,17 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, bedeli 
nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır. 

MARTI, Şirketin 22.11.2021 tarih 1290 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

04.10.2021 tarih ve 1284 sayılı, 

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketin 600.000.000.- TL 
(Altıyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde, 120.000.000.- TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış 
sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 480.000.000.- TL (Dörtyüzseksenmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak 
(%400 oranında) artırılarak 600.000.000.- TL (altıyüzmilyon Türk Lirası)'na çıkarılması kararında, 

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 
(Otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım 
süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verilmiştir. 

İlgili kararda yer verilen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 21 (yirmibir) gün olarak revize edilmesine 

oybirliğiyle karar verilmiştir. 

OSMEN,OMD, Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde 

pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım opsiyonundan 

yararlanacak Personel Listesi, Değerleme Raporu ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Ayrıca 22.11.2021 tarihi itibariyle iş bu 

pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye 

Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur. 

RTALB, Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 

nakden ve tahsisli olarak karşılanmak suretiyle, 1.970.214 TL artırılarak 42.970.214 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Esas 

Sözleşmemizin 6.maddesinin tadili 19.11.2021 tarih ve 10455 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. 
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İLK 5 TAKAS DAĞILIM 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

RALYH…Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir 

Sistemi (VBTS) kapsamında RALYH.E paylarında 23/11/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 22/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda 

tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin 

uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIST 

Kodu

Başlangıç 

Tarihi
Bitiş Tarihi

Kalan 

Gün 

Sayısı

Kredili 

Alım ve 

Açığa 

Satış

Brüt 

Takas

Tek 

Fiyat 

İnternet Emir 

Yasağı

İnternet 

Emir 

Yasağı 

Bitiş Tarihi

Emir Paketi 

Tedbiri
Hisse Pazar

KARYE 10.11.2021 24.11.2021 1 + ANA PAZAR

NUGYO 10.11.2021 24.11.2021 1 + ANA PAZAR

MAKTK 02.11.2021 01.12.2021 8 + + ANA PAZAR

PAMEL 02.11.2021 01.12.2021 8 + + ANA PAZAR

ERBOS 05.11.2021 03.12.2021 10 + YILDIZ PAZAR

KZBGY 05.11.2021 03.12.2021 10 + ANA PAZAR

BASGZ 09.11.2021 08.12.2021 15 + YILDIZ PAZAR

ATATP 16.11.2021 15.12.2021 22 + ANA PAZAR

TSPOR 17.11.2021 16.12.2021 23 + ANA PAZAR

AKSUE 19.11.2021 17.12.2021 24 + + ANA PAZAR

TETMT 19.11.2021 17.12.2021 24 + ALT PAZAR

PRKAB 16.11.2021 17.12.2021 24 + + ANA PAZAR

SONME 18.11.2021 17.12.2021 24 + ALT PAZAR

CELHA 22.11.2021 21.12.2021 28 + ANA PAZAR

DITAS 22.11.2021 21.12.2021 28 + ANA PAZAR

PENTA 22.11.2021 21.12.2021 28 + YILDIZ PAZAR

RALYH 16.11.2021 22.12.2021 29 + + ANA PAZAR

DOBUR 12.10.2021 11.01.2022 49 + + 15.12.2021 + 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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TEMETTÜ TABLOSU 
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GENEL KURUL TABLOSU 

 

 

BİST Kodu

Genel 

Kurul 

Tarihi

Saat Adres

Genel 

Kurula 

Kalan Gün

METUR 23.11.2021 11:00 Beyaz Karanfil Sokak No 13 3.Levent 0

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

Şişli/İstanbul 
7

BTCIM 02.12.2021 11:30 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 9

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
10

ATATP 03.12.2021 14:00 Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu 10

ISDMR 06.12.2021 10:00

OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros 

Mahallesi

Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul 

13

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 
16

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

No:21 Kadıköy İstanbul
16

EGEPO 10.12.2021 11:00  Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A - Konak 17

EMNIS 15.12.2021 14:00  D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/Kocaeli 22

UTPYA 15.12.2021 11:00 Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:28-5 22

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

Kağıthane İstanbul
24

ATSYH 20.12.2021 14:00 Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy 27

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 23.11.2021
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


