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

Nasıl bir Aralık 
Bu sorunun cevabı Kasım ayının son 5 işlem güne sığdı gibi gözükmekte.  
 

Tam covid-19 etkisinden çıkıyoruz, ekonomiler açık, veriler güçlü, 
parasal genişlemenin sonuna  geliyoruz, Fed ve BoE parasal gevşemeyi 
azaltıyorlar, ECB’de enflasyonda tepe göründü, PMI verileri ilk defa her 
yerde beklentilerin üzerinde  geliyor, 2022 planlarını Aralık ayında net 
görürüz diyorduk ki Omicron varyantı çıktı ve her şey yine belirsizliğe 
döndü. Oysa ki yenilenen ve yaygın karantinalar olmadığı sürece, V 
şeklindeki toparlanma bozulmadan, özellikle ABD'de Kazanç 
tahminlerinde gerileme olmadığı sürece pozitif kalmaya devam etmeyi 
bekliyorduk. 

 
Petrolün çöküşü, hisse senedi piyasalarının düşüşü ve altının ılımlı 

yükselişinin yanı sıra, bu riskten kaçışın en büyük etkisi tahvil faizlerinde 
görüldü, 10 yıllık ABD tahvil getirileri %1,63'ten %1,50'lere gerilerken, 
Endüstriyel metaller ise, arzın sıkışıklığına ilişkin endişelerin fiyatları 
yükseltmesiyle yükseliş trendine devam etti. 

 
Şimdi Aralık ayında FED’in 2022 planında piyasaların beklediği gibi 

haziran ayından itibaren 2 faiz artışı fiyatlaması, ECB’nin PMI verileri ve 
enflasyonda tepe görüldü açıklamasıyla yol planının ne olacağı, BoE’nin 
ilk faiz artırımı yapacak olan ülke olmasını beklerken, tüm bu beklentileri 
Omicron belirsizliğe attı. Hızlı ve etkin yayılma olursa Fed 2 faiz artışı 
yapamaz, hatta likidite azaltımının  hızlandırılmasında bile beklemeye 
geçer, ECB tam kurtulmak üzereyken Omicron belirsizliği uzun vadeli 
İtalya ve Yunanistan tahvillerinin spreadlerinin açılmasına neden oldu ki 
bu da yatırımcıların destek olmadan tam toparlanma olmayacak 
fiyatlamasıydı. Yine de 1/2 haftalık dalgalanma sonrasında hem FED hem 
ECB hem de BoE tarafından belirsizlik öncesi fiyatlamaların devam 
etmesini beklemekteyiz.  

 
Borsa İstanbul tarafında ise TL’de zayıflama Borsanın itici gücü 

olmaya devam ediyor. Yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri 
Borsa’da; hem genele yayılan, hem de halka arzlara yoğun ilginin devam 
ettiğini görmekteyiz. Yabancı yatırımcılarında son 3 aydaki alımlarıda -
döviz kurundaki değerlenme değerlemeleri ve fiyatları daha da ucuz hale 
getirdi - yükseliş trendinin devam etmesi açısından en önemli gösterge. 
Düzeltme hareketlerinin  kısmı ve sektörel gelişmelere dayalı olmasını 
beklemekteyiz. Zaten petrokimya, Teknoloji, Savunma sanayii, Demir 
çelik ve otomotiv sektörleri güçlü konumdalar, Omicron etkisinin 
zayıflaması ile buna havacılık sektörünün de eşlik etmesini, kurda bir 
dengelenme bandı yakalandığı takdirde ise Bankacılık sektöründe 
süregelen faiz indirimlerinin spred ve marjlara olumlu yansımasının 
fiyatlara da yansımasını bekleyerek yılı 2000 puan seviyelerinde 
kapanmasını bekleyebiliriz. 

 
Pozitif olun 

 
 

ENDEKS % DEĞER

BIST-100 0,05 1809,65

BIST-30 -0,45 1942,82

BANKA -0,43 1535,63

SANAYİ 0,21 3250,83

EMTİA % DEĞER

ALTIN ONS 0,48 1779,63

GRAM -0,3 776,424

GÜMÜŞ 0,48 22,89

PLATİN 2,15 955,8

PALLADİUM 2,79 1574,73

BİTCOİN -0,66 57116,13

PARİTE % DEĞER

EUR/USD -0,1 1,13298

EUR/TL -1 15,3707

DOLAR/TL -0,75 13,5684

BREZİLYA REAL -0,06 5,6196

G.A.RAND -0,63 15,8024

RUS RUBLE -0,2 73,875

OFF.S.YUAN -0,02 6,365

HİND.RUP -0,32 74,876

JAPON YEN 0,4 113,47

TAHVİL % DEĞER

TAHVİL 2Y 0,19 20,82

TAHVİL 10Y 0,38 21,2
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'da ilişkin belirsizliklerin devam 

etmesi önceki gün kaydettiği düşüşten toplarlandı. 

 

 Çin'de fabrika aktivitesi Kasım ayında daraldı. Caixin/Markit imalat sektörü satın alma yöneticilei endeksi 

verisi eşik 50 seviyesinin hafif altında kalarak 49.9 oldu. İmalat PMI Ekim ayında 50.6 değerini almıştı. 

Önceki gün karşılanan resmi imalat PMI verisi ise 50.1 olmuştu. 

 

 Japonya'da imalat sektörü aktivitesi artan üretim ve siparişlerin etkisiyle Kasım ayında yaklaşık 4 yılın en 

hızlı büyümesini yaşadı. 

 

 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu 

noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız 

varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde 

yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi. 

 

 Biden yönetimi, omicron varyantı ile mücadele etmek amacıyla seyahat kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor 

Bloomberg'e konuşan konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, ABD’ye hava yoluyla gelen tüm yolcular, 

aşı durumları ne olursa olsun, yola çıkışından sonra bir gün içinde teste tabi tutulacak. 

 

 BioNTech CEO'su Uğur Şahin, BioNTech ve Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirmiş oldukları aşının yeni varyant 

Omicron'un herhangi bir ağır hastalık yapmasına karşı güçlü koruma sunmasının büyük olasılık olduğunu 

söyledi. 

 

 Oxford Üniversitesi, COVID-19 için geliştirilmiş aşıların yeni varyant Omicron'a karşı koruma 

sağlamadıklarına yönelik bir kanıt bulunmadığını bildirdi. 

 

 Japonya, 10 Afrika ülkesinden gelen yabancılara oturma izinleri olsa da ülkeye giriş izni vermeyecek 

 

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yayılan korona virüsün Omicron mutasyonuna karşı hükümetin 

Ocak ayı sonuna kadar 18 yaşın üzerindeki aşı olmaya uygun herkese hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz 

Covid-19 aşısı sağlanacağını açıkladı. 

 

 Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed üyelerinin yüzde 2 hedefinin üzerine çıkan enflasyondan mutlu 

olmadıklarını ve bu yüksek enflasyon seviyelerinin gelecek yıl da tekrarlanmasının bir başarı olmayacağını 

söyledi. 

 

 Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, Japon Yeni'nde son dönemde yaşanan 

değer kaybının denizaşırı piyasalardan elde edilen şirket karlarını artırarak ülke ekonomisine fayda 

sağladığını savundu. 
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 ŞİRKET HABERLERİ 

ALNTF, Bankanın Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 Tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankaya Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara 

satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL'ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler 

hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 4.000.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 25.11.2021 Tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

ANELE, 29 Haziran 2018 ve 07 Nisan 2020 tarihlerinde yayınlanan KAP açıklamaları ile toplam değeri 69.964.105,92 Euro olan 

Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş.– Ballast Nedam Bouw - TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş tarafından eşit hissedarlık 

yapısı altında kurulan ABT MEP V.O.F. iş ortaklığı olarak Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol 

Havalimanı Yeni İskele İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik işleri projesini üstlendiğini bildirmişti.Projenin ana müteahhidi Ballast 

Nedam Nv / TAV İnşaat JV nin projenin işvereni Schiphol Grup ile olan sözleşmesinin Schiphol Grup tarafından iptal edilmesi 

nedeniyle proje durma noktasına gelmiştir. Devam etmekte olan işlerin teslimi ve nihai hesap çalışmalarına başlanmıştır. 

ALBRK, Bankanın Yatırımcı İlişkileri Müdürü  ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi  Sn.Mansur Çelepkolu 30.11.2021 tarihi itibariyle 

görevinden ayrılmıştır. 

ARCLK, Şirketin ana faaliyet konusu dışında motor, motor aksamları, redüktör, güç aktarım ekipmanları, servo sistemleri üretimi ve 

satışı alanında faaliyet gösteren Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketin bünyesinden 

çıkarılarak %100 bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kendi sektöründe global olarak gelişmesi 

hedefi dikkate alınarak, Şirket tarafından ana işkoluna odaklanılması amacıyla, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 

hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak WAT Motor Sanayi ve Ticaret A. Ş.'de sahip olduğu payların tamamının 25.900.000 

Euro bedel karşılığında ana ortaklarından Koç Holding A.Ş.'nin %55, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ise %45 nihai pay sahipliği 

bulunan Hollanda'da yerleşik Koç Investments B.V.'ye satılmasına karar verilmiştir. 

BAGFS, BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.'nin 26.11.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye 

artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 10.12.2021 tarihi dahil olmak 

üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir. Şirket sermaye artırım karşılığında geçici kaydi 

pay (Makbuz) vermektedir. 

BANVT, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ("Banvit") pay sahiplerini ve piyasaları; BRF Foods GmbH ("BRF 

Foods") ile Katar Yatırım İdaresi'nin ("KYİ"), Banvit'in hakimiyetini elinde bulunduran TBQ Foods GmbH ("TBQ") unvanlı holding 

şirket nezdindeki ortaklıklarına dair hüküm ve koşulların yenilenmesi hususunu müzakere ettikleri yönünde bilgilendirmektedir. 

Bahse konu müzakereler kapsamında; KYİ'ye TBQ nezdindeki haklarını BRF Foods'a satma hakkı tanıyan satım opsiyonu hakkının 

kullanım dönemini 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatan bir ön protokol akdedilmiştir. 

CEMAS, 01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan 

yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında 1 adet Hartford marka CNC Çift kolonlu Dik İşleme 

Merkezi tezgahının alımı için DMS CNC Makine ve San.Tic.Ltd.Şti. firması ile 248.000USD karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Söz 

konusu tezgahlar Nisan 2022 tarihinde teslim edilecek olup, Mayıs 2022 tarihinde devreye alınacaktır. 

COSMO, 25/01/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş oldukları Almanya'da yerleşik Uluslararası bir firma ile 

stratejik işbirliği ve ortaklık görüşmeleri 30/11/2021 tarihi itibari ile karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. 

DAGI, Şirket, İzmir Westpark Avm adresinde yeni mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak 

üzere, güncel mağaza sayısı 87 olmuştur. 

DARDL,İlgili açıklamalarına konu olan G. Kallimanis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük içerisindeki varlıklarının Dardanel Greece S.A. 

şirketine devrine ilişkin talebi bugün yerel Yunanistan Mahkemesine yapılmıştır. 

DENGE, İştiraki olan Metrobil Teknoloji A.Ş.ile Azertover MMC arasında, Azerbaycan'da Telekom altyapı projeleri yapmak üzere 

işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 

DESA,Nata Vega Outlet, Akşemsettin Mah. 2308 Sok. Nata Vega Avm Apt. N1 A/46 Mamak/ANKARA (1294982473) Adresindeki 

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Nata Vega Desa Ünvanlı Şubesinin Kapatılmasına karar verilmiştir. 

DYOBY, JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı 

Ortaklıkları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş olup Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının Uzun Vadeli Ulusal Kredi 

Derecelendirme Notunu "A (Trk)", Görünümünü "Stabil",  Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "A-1 (Trk)", Görünümünü 

"Stabil" olarak belirlemiştir. 
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 ŞİRKET HABERLERİ 

EMNIS,Şirket 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında DİİB belgesi alındığı ve kapama 

tarihinin 01.12.2021 duyurulmuştu. 

COVİD19 salgını nedeniyle, sipariş ve sevkiyat sürelerİ uzamıştır. Sevkiyat sürelerinin uzamasının sonucu olarak; almış 
bulunduğu Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ilgili siparişlerinin 4,5 tonluk kısmı (% 8,1) için talep ettiği ek süre kabul edilmiştir. Belge 
kapama tarihi 29.01.2022 olarak revize edilmiştir. 
FLAP, Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında,Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı 

sermaye tavanının, 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 

uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde tadil 

edilmesine,Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği 

izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili iş lemlerin pay 

sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. 

Bu kapsamda 30.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. 

GOZDE, Şirketin Genel Müdürü Sn. Levent Sipahi, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Müdür olarak atanmıştır. 

GOZDE, Şirket tarafından KAP'a yapılan 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerinden Polinas Plastik Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Constantia Flexibles 

International GMBH'ye satışına ilişkin hisse devrinin 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştiği duyurulmuştu.Hisse 

bedeli 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında bahsedildiği üzere devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai 

uyarlamaya tabi tutulmuş olup, nihai hisse bedeli 120.526.266 Avro olmuştur. 

INVEO GEDIK, Şirket tarafından 29.11.2021 tarihinde yapılmış olan "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel 

Durum Açıklaması'nda, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam edeceğini ve yatırımcı tabanının 

hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğini iletmişlerdi. Bu beklentileri değerlendirerek, stratejileri ve ülkemize olan 

güvenleri ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı 

Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile 

satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya vardıklarını paylaşmışlardı. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer 

onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranının %63,04 ve Hakkı 

Gedik'in pay oranının %0,13 olacağını belirtilmişti.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse alımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 

30.11.2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur. 

KUYAS, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulun Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134. Maddesi uyarınca 

2020 dönemine ait hesap ve işlemleri için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirkete ulaşmıştır.  

KUYAS, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticareti Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5,6,7,8 maddeleri ile Ticari 

iletişim ve Ticari Elektronik iletiler Hakkında Yönetmeliğin 7,8,9,10 maddeleri kapsamında yapılan şikayetlere istinaden haklarında 

inceleme başlatılmıştır. 

MAKTK, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Levent Sipahi, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Aza olarak 

atanmıştır. 

METUR, 25.11.2021 tarihli KAP açıklamasında diğer hususların yanı sıra özetle, Denizli İli Çal İlçesi'nde yer alan 1,04 Mw gücündeki 

güneş enerjisi santralinin devir işlemlerinin devam ettiği ve bağlantı anlaşmasının devriyle beraber devir işlemlerinin Kasım ayı sonu 

veya Aralık başı itibariyle tamamlanacağı ifade edilmiştir.Bu çerçevede; bağlantı anlaşmasının Şirkete devri yapılmış olup söz konusu 

devir işlemleri tamamlanmıştır. 

METUR, Şirketin 2020-2024 yılları için geçerli olan 60.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 

270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili 23.11.2021 tarihli 

Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edilmiştir.  

NTHOL, JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şirketimiz ve Konsolide Yapısı'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir 

kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' olarak teyit etmiş olup görünümünü ‘Negatif' düzeyinden ‘Stabil' 
seviyesine yükseltmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB / (Stabil Görünüm)' olarak belirlenmiştir. 

PCILT, PC İletişim Medya payları, 01/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz 

konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına 
dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26  olarak 
dikkate alınacaktır. 
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PENTA, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Mürsel Özçelik, Yönetim Kurulu tarafından Murahhas Aza olarak 

atanmıştır. 

PRKAB, Şirketin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile  Birleşik Metaş İş Sendikası arasında yeni döneme dair Grup Toplu 

İş Sözleşmesi  görüşmeleri başlamıştır ve devam etmektedir. 

RNPOL, RNPOL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz],Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 

12.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 01.12.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 118.800.000 TL 

olacaktır.Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. 

RYGYO, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 

10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve 

süreklilik arz eden işlemlerden, ana ortağı olan Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarın 

Şirketin kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10 limitinin 

üstünde gerçekleştiği, 2021 yılı sonunda ise %10 limitinin üstünde ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği Şirket tarafından 

öngörülmüştür.  

RYSAS, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. 

Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz 

eden işlemlerinin 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketin kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında 

yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2021 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı 

koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği Şirket tarafından öngörülmüştür.  

SELGD, Aydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulü üzerindeki inşaat projesi hakkında; 

Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri (ifraz işlemi)  gerçekleşmiştir.Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının 

hafriyat işlemi tamamlanmıştır.Jeolojik fizik ve zemin etüdü  çalışması başlamıştır.İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur. 

Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.Mimari , Statik , Tesisat ,Mekanik , Harita ve akustik projeleri içeren imalat proje 

oluşturulması için sözleşme imzalanmıştır.Proje Mühendisleri ve Müteahhit bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı denetim 

sistemine 1870638 Yapıya ilişkin Bilgi Form Numarası ile  girişi yapılmıştır.İlgi Bakanlığın Yapı Denetim şirketinin atanmasını 

beklenmektedir.Yapı Denetim ataması yapıldıktan sonra projelerin ilgi firmaya teslimini  takiben ilgi yapı denetim firmasınca 

Sistem üzerinden Belediye sistemine aktarılacak olan Projeler İlgili Belediyece Ruhsatlandırılması yapılacaktır. Ruhsatın 

onaylanmasını müteakip Temel aşamasına geçilecektir. 

TAVHL, Yönetim Kurulunun, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, 

Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve 

mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine Şirket ve Fraport AG tarafından oluşturulan ortak 

girişimle katılmaya karar vermiştir. 

TRILC, Ondansetron hidroklorur etkin maddesini içeren "Kemoturk 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul" adlı ürünün 

ruhsat süreci tamamlanmıştır.Söz konusu ürün klinikte; kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların 

tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde endike bir ilaçtır. 

TUKAS, Şirket Yönetim Kurulu 30.11.2021 tarihli toplantısında; 

1- Şirketin gıda sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması ve sektörel pazar payının genişletilmesi 
amacıyla, halka açık olmayan 100.000.000 TL sermayeli (%50 Cem Okullu - %50 Cengiz Okullu) Cem Zeytin A.Ş. ile Şirket çatısı 
altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına, 

2- Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, Cem Zeytin Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak 
Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesine, 

3- Birleşme işleminin Şirketin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına, 

4- Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri 
belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için 
başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrasına, 

5- Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketin Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, 

Karar vermiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

TURSG, 08.11.2021 tarihinde yaplan özel durum açıklamasına ilişkin olarak OSEM Sertifikasyon A.Ş'nin %100 hisselerinin Şirket 

tarafından satın alınması yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta Birliği ve alıcı sıfatıyla Şirket arasında 30.11.2021 

tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.  

ULUUN, Şirketce 11.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından 07.01.2021 

tarihli ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirket aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava 

açılacağı bildirilmişti. Söz konusu idari para cezasına ilişkin 29.11.2021 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. 

VESTL, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım 

yapılabilir  kategori içerisinde değerlendirmiş; Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)",  görünümlerini ise 

"Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.  

YEOTK, Şirket ile Aksa Müşteri Çözümleri A.Ş. arasında 30.11.2021 

Sözleşme bedeli 661.900,56 USD olan Aksa Samsun Çiftlik güneş enerjisi santrali kurulumu mal tedarik, hizmet ve bakım 
işleri ve  Sözleşme bedeli 488.099,50 USD olan Aksa Tekirdağ Çiftlik güneş enerjisi santrali kurulumu mal tedarik, hizmet ve bakım 
işleri için iki adet sözleşme imzalanmıştır. 

YGGYO, Şirket özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü 

Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı 24.936 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesine kapalı zarfla teklif vermek suretiyle 

katılım sağlamıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Şirketi 1 

Aralık 2021 tarihinde yapılacak  Nihai Pazarlık görüşmelerine davet etmiş ve katılımcı firmaları web sitesinde ilan etmiştir. Sürecin Şirket 

açısından belirsiz olması, Şirketin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların 

yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin 

açıklanması ertelenmiştir. 

YKSLN, Şirket XHARZ Endeksi Kapsamından çıkartılmıştır. Geçerlilik Tarihi 01/12/2021 olarak belirlenmiştir. 
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PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

 AKSA, EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş., 30/11/2021 - 30/11/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,96 - 28,66 

TL fiyat aralığından 103.800 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30/11/2021 tarihi itibariyle %19,9832509 sınırına ulaşmıştır. 

AKSA,EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.,  30/11/2021 - 30/11/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,72 - 28,80 

TL fiyat aralığından 51.989 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30/11/2021 tarihi itibariyle %19,9511890 sınırına ulaşmıştır. 

ATA,ATAGY, 29/11/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak  3,58-3,62 fiyat aralığından 55.000  adet  alım   işlemi 

tarafca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 29/11/2021 tarihi itibariyle %3,92 sınırına 

ulaşmıştır. 

ATLAS,MEPET, 30.11.2021 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2.45 TL fiyattan 250.000-

TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki 

payları 30.11.2021 tarihi itibariyle % 0,33 olmuştur. 

ENKAI,MEHMET SİNAN TARA, 29/11/2021 - 29/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,33 - 15,55 TL fiyat 

aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 29/11/2021 tarihi itibariyle %0,409 sınırına ulaşmıştır. 

ERSU,Bank Of America Corporation,29.11.2021 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril Lynch International tarafından, 

ERSU MEYVE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,83-5,05 TL fiyat aralığından 1.314.395 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 2.224.505 toplam 

nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 910.110 adet pay satılmıştır. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ sermayesinde, iştiraki olan 

Merril Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğu paylar/oy hakları oranı 29.11.2021 tarihi itibariyle %2,625 seviyesine ulaşmıştır. 

ERSU, Bank Of America Corporation,26.11.2021 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril Lynch International tarafından, 

ERSU MEYVE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,76-4,94 TL fiyat aralığından 1.987.504 toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.115.602 toplam 

nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 871.902 adet pay satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ sermayesinde, iştiraki 

olan Merril Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğu paylar/oy hakları oranı 26.11.2021 itibariyle %5,153 seviyesine ulaşmıştır. 

GLYHO,MEHMET KUTMAN, 29/11/2021 - 29/11/2021 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,04 - 2,04 TL fiyat aralığından 

3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 29/11/2021 tarihi itibariyle %27,56 sınırına ulaşmıştır. 

KUTPO,SEMA GÜRAL SÜRMELİ, 30/11/2021 - 30/11/2021 tarihinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 131,82 - 132,63 TL fiyat 

aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30/11/2021 tarihi itibariyle %0,00275 sınırına ulaşmıştır. 

KUTPO,ERKAN GÜRAL, 30/11/2021 - 30/11/2021 tarihinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 130,48 - 131,40 TL fiyat 

aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30/11/2021 tarihi itibariyle %0,00275 sınırına ulaşmıştır. 

KUTPO, GÜLDEN GÜRAL, 30/11/2021 - 30/11/2021 tarihinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 132,60 - 133,35 TL fiyat 

aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30/11/2021 tarihi itibariyle %0,00275 sınırına ulaşmıştır. 

MOBTL,AYDIN MISTAÇOĞLU, 29/11/2021 - 29/11/2021 tarihinde MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 

1,66 - 1,68 TL fiyat aralığından 7.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca/ortaklığınca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 29 /11/2021 

tarihi itibariyle %72,69 sınırına ulaşmıştır. 

MTRYO,MEPET, 30.11.2021 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,45 TL fiyatından 250.000-TL 

toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki 

payları 30.11.2021 tarihi itibariyle % 0,33 olmuştur. 

TKFEN, MURAT GİGİN, 30.11.2021 tarihinde Tekfen Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,00 TL. ve 18,37 TL. fiyat aralığından 500.225 adet, satım 

işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tekfen Holding A.Ş. sermayesinde payları/oy hakları 30.11.2021 tarihi itibariyle bulunmamaktadır. 

(% 0,00) 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 ANELE, Şirketin 25.11.2021 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 38.818.930,39 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 
39.222.805,47 TL nakit girişi olmak üzere 65.222.805,47 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, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirket esas 
sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası 
Kurulu'na 30.11.2021 itibarıyla  başvuru yapılmıştır. 

 

BALAT, 25.11.2021 Tarih ve 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanan ve olumlu görüş verilen şirketin Tahsisli 

Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz 

fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.' den gelen baz fiyat bildirisine istinaden gerekli evraklar tamamlanıp, Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuru için gönderilmiştir. Gelişmeler ve değişiklikler ile ilgili bilgiler oldukça duyurular yapılacaktır. 

 

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

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

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

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

hazırlanmış olan İzahname onaylanması talebiyle 30.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. 

 

MEGAP, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.02.2021 ve 02.07.2021 tarihlerinde onaylanan Pay Satış Formları kapsamında 

gerçekleştirilen pay satışlardan elde edilen nakit fonların sırasıyla 22.170.683 TL ve 17.208.618 TL olmak toplam 39.379.301 TL'lik kısmı 

verilen çeklerin ödemesinde kullanılmıştır. Söz konusu tutardan 220.000 TL'lik kısmı yatırım harcamaları çerçevesinde verilen çek lerin 

ödemesinde kullanılmıştır. Yatırım harcamalarından vadeye bağlanabilen harcamalar da söz konusu olmuş olup, bu harcamalar 

karşılığında çekler verilmiştir. Bu nedenle elde edilen nakit fondan kalan 39.159.301 TL'lik kısım ise Şirketin örme hammadde, örme iplik 

ve EVA (Polietilen Köpük) ödemeleri ile boyatma giderleri için verilen çeklerin ödemesinde kullanılmıştır.  

Ayrıca, Pay Satış Formları kapsamında gerçekleştirilen pay satışlardan elde edilen nakit fonların sırasıyla 2.175.375,50 TL ve 1.546.602,13 
TL olmak üzere toplam 3.721.977,63 TL'lik kısmı da işletme sermayesi ve EVA (Polietilen Köpük) makine alımı için alınan kredi lerin 
ödemelerinde kullanılmıştır. 
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Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında OYLUM.E ve UZERB.E payları 01/12/2021 tarihli işlemlerden (seans 

başından) 30/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem 

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

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

yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını 

kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki 

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

tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

(VBTS) kapsamında EDATA.E, FENER.E ve TRILC.E payları 01/12/2021 tarihli işlemlerden 

(seans başından) 30/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili 

işlemlere konu edilemeyecektir. 

 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi 

çerçevesinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL.E) payının piyasasında 

Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen 

yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 

01/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt 

Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. 

Tedbirin uygulanacağı son tarih 31/12/2021'dir. 

 

  

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
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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

MAKTK 02.11.2021 01.12.2021 0 + + ANA PAZAR

PAMEL 02.11.2021 01.12.2021 0 + + ANA PAZAR

ERBOS 05.11.2021 03.12.2021 2 + YILDIZ PAZAR

BASGZ 09.11.2021 08.12.2021 7 + YILDIZ PAZAR

AKSUE 19.11.2021 17.12.2021 16 + + ANA PAZAR

TETMT 19.11.2021 17.12.2021 16 + ALT PAZAR

SONME 18.11.2021 17.12.2021 16 + ALT PAZAR

CELHA 22.11.2021 21.12.2021 20 + ANA PAZAR

PENTA 22.11.2021 21.12.2021 20 + YILDIZ PAZAR

SANFM 24.11.2021 23.12.2021 22 + ANA PAZAR

TSPOR 17.11.2021 24.12.2021 23 + + ANA PAZAR

DITAS 22.11.2021 24.12.2021 23 + + ANA PAZAR

ADESE 25.11.2021 24.12.2021 23 + ANA PAZAR

FRIGO 25.11.2021 24.12.2021 23 + ANA PAZAR

IDEAS 25.11.2021 24.12.2021 23 + ANA PAZAR

SRVGY 25.11.2021 24.12.2021 23 + ANA PAZAR

ATATP 16.11.2021 24.12.2021 23 + + ANA PAZAR

KZBGY 05.11.2021 28.12.2021 27 + + ANA PAZAR

KAPLM 29.11.2021 28.12.2021 27 + ANA PAZAR

KUTPO 29.11.2021 28.12.2021 27 + ANA PAZAR

PRKAB 16.11.2021 29.12.2021 28 + + + + ANA PAZAR

TUCLK 30.11.2021 29.12.2021 28 + ANA PAZAR

RAYSG 30.11.2021 29.12.2021 28 + ALT PAZAR

DURDO 24.11.2021 29.12.2021 28 + + ANA PAZAR

RALYH 16.11.2021 29.12.2021 28 + + + + ANA PAZAR

OYLUM 01.12.2021 30.12.2021 29 + + + ALT PAZAR

UZERB 01.12.2021 30.12.2021 29 + + + P.Ö.İ.P

EDATA 01.12.2021 30.12.2021 29 + ANA PAZAR

FENER 01.12.2021 30.12.2021 29 + ANA PAZAR

TRILC 01.12.2021 30.12.2021 29 + YILDIZ PAZAR

DOBUR 12.10.2021 11.01.2022 41 + + 15.12.2021 + ALT PAZAR

VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

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


zTT 
 
 
z 

 
 

1/12/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLK 5 TAKAS DAĞILIM 

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


zTT 
 
 
z 

 
 

1/12/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

ARALIK VADE ENDEKS KONTRAT 

 

KASIM VADE DOLAR KONTRAT 

ARALIK  VADE DOLAR KONTRAT 

VİOP TAKAS DAĞILIM 

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


zTT 
 
 
z 

 
 

1/12/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


zTT 
 
 
z 

 
 

1/12/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

 

 

 

BİST Kodu

Genel 

Kurul 

Tarihi

Saat Adres

Genel 

Kurula 

Kalan Gün

BTCIM 02.12.2021 11:30 Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir 1

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
2

ATATP 03.12.2021 14:00 Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu 2

ISDMR 06.12.2021 10:00

OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros 

Mahallesi

Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul 

5

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 
8

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

No:21 Kadıköy İstanbul
8

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

UTPYA 15.12.2021 11:00 Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:28-5 14

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

Kağıthane İstanbul
16

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

Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
16

ATSYH 20.12.2021 14:00 Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy 19

EGEPO 21.12.2021 11:00  Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A - Konak 20

DITAS 21.12.2021 14:00 Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul 20

GWIND 21.12.2021 10:00 Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No.65 34676 Üsküdar İstanbul 20

BRMEN 24.12.2021 10:00 Yenipervane Mahallesi Koca Sinan Bulvarı No: 163 Kayseri 23

KAPLM 28.12.2021 11:00 Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa 27

                        GENEL KURUL TARİHLERİ 01.12.2021

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


zTT 
 
 
z 

 
 

1/12/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

 

 

İRTİBAT BÜROLARIMIZ 

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


zTT 
 
 
z 

 
 

1/12/2021 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri  tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini 

temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. 
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