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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık seyirle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kazandı 

ve %0,76 artarak 34.869,63 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,23 artışla 4.468,73 

puana yükselirken, Nasdaq endeksi %0,07 azalışla 15.105,6 puana geriledi. 

 Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faizlerin 2022'nin sonlarında ya da 

2023'ün başlarında yükseltileceği tahmininde bulunurken, ekonomide talep 

eksikliğinin olmadığını, ancak arz yönlü sorunların bulunduğunu söyledi. Harker 

enflasyonla ilgili ise, ‘Fed'in yeni politikası çerçevesinde, %2'nin üzerinde 

seyreden enflasyon iyi bir şey, ancak enflasyonun bu seviyenin çok üstünde 

seyretme riskinin en aza indirilmesi gerek’ dedi. 

 ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos ayına ait bütçe dengesi raporunu yayımladı. 

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 

mali yılının Ağustos ayında federal hükümetin bütçe açığı 171 milyar dolar 

olarak açıkladı. Piyasa beklentisi bütçe açığının Ağustos’ta 173 milyar dolar 

olacağı yönündeydi. Bütçe, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 200 milyar dolar 

açık vermişti. Böylece ağustosta kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına 

kıyasla yaklaşık %15 azaldı 

 

 

Devamı…. 

 

Forex - Emtia Piyasası 

USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. 

Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı 

güçlenebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 8,4963 

seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 8,5285 direnç seviyesini 

takip ediyor olacağız. 

EURUSD, 1,1819 direnç seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü fiyatlan-

malar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1744 olacaktır. Aksi halde, 

1,1819 seviyesini aşması durumunda ise 1,1867 direnç seviyesini takip ediyor ola-

cağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 0,44 puan ve %0,03 

değer kaybederek 1.438,28 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,36 

değer kaybederken, holding endeksi %0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri en 

fazla kazandıran %2,18 ile madencilik, en çok kaybettiren ise %1,76 ile turizm 

oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Garanti 

Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şişecam, Koza Altın ve Koza Anadolu Metal 

Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın son günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.444 direnç 

seviyesi altında kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu seviye altında 

günlük bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi halinde düşüş yönlü 

fiyatlamalar devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1.408 olacaktır. 

Aksi durumda, 1.444 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 1.464 

direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

  

        Destek: 1.408 – 1.371 – 1.326 

        Direnç: 1.444— 1.464– 1.499 

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1560,75 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 3,00 puan ve %0,16 değer kaybederek 1559,00 puandan kapattı. 

 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1589 1,1658 1,1744 1,1815 1,1819 1,1867 1,1919 

USD/TRY 7,9337 8,0505 8,2726 8,4344 8,4963 8,5285  

EUR/TRY 9,5672 9,7443 9,9167 9,9695 10,0467 10,1637  

Altın / Ons 1745 1763 1785 1791 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  70,22 71,23 72,90 73,55 74,61 79,79  

BİST 100 1.326 1.371 1.408 1.438 1.444 1.464 1.499 

VIOP 30 Yakın Vade 1.515 1.531 1.553 1.559 1.570 1.592 1.607 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

13.09.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1815 0,03 -3,29 

USD/TRY 8,4344 0,06 13,44 

EUR/TRY 9,9695 0,09 9,55 

Altın / Ons 1791 -0,14 -5,78 

BRENT Petrol  73,55 0,30 42,64 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

13.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 537,59 0,09 -6,01 

BIST 100 1 438,28 -0,03 -2,60 

VIOP  30 Yakın Vade 1 559,00 -0,16 -5,08 

Gösterge Tahvil 17,78 -0,73 18,85 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 GBP İşsizlik Oranı (Tem) %4,6 %4,7 

15:30 USD 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Aylık) (Ağu) 
%0,3 %0,3 

15:30 USD 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Yıllık) (Ağu) 
%4,2 %4,3 

15:30 USD 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Ağu) 
- 279,05 

15:30 USD 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 

(Ağu) 
%5,3 %5,4 

15:30 USD 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 

(Ağu) 
%0,4 %0,5 

15:55 USD Kırmızı Kitap (Yıllık) - %16,5 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

13.09.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 869,63 0,76 13,93 

S&P 500  4 468,73 0,23 18,97 

Nasdaq 15 105,58 -0,07 17,20 

NIKKEI 225 30 447,37 0,22 10,94 

DAX 15 701,42 0,59 14,45 

MSCI EM 1 301,54 -0,57 0,80 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,34 0,75 45,69 

https://tr.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-297
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-736
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-736
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-index-1226
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-cpi-index-1226
https://tr.investing.com/economic-calendar/cpi-733
https://tr.investing.com/economic-calendar/cpi-733
https://tr.investing.com/economic-calendar/cpi-69
https://tr.investing.com/economic-calendar/cpi-69
https://tr.investing.com/economic-calendar/redbook-911


 2 

SABAH BÜLTENİ  

14 Eylül 2021 

Uluslararası Piyasalar 

 Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngil-

tere'de FTSE 100 endeksi %0,56 artarak 7.068,43, Almanya'da DAX 30 endeksi %

0,59 değer kazanarak 15.701,42, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,2'lik artışla 

6.676,93 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,93'lük yükselişle 25.925,73 puana 

ulaştı. 

 AMB Yürütme Kurulu Üyesi Schnabel enflasyonu dikkatlice izlediklerini belirtti. 

Schnabel enflasyon sürdürülebilir şekilde %2 hedefine beklenmedik bir hızda 

ulaşması halinde aynı ölçüde çabuk harekete geçeceklerini vurguladı. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününde yön bulmakta 

tamamladı. Nikkei endeksi %0,22 ve Güney Kore’nin Kospi endeksi %0,07 

yükselirken, Hang Seng endeksi ise %1,50 değer kaybetti. 

 Japonya tarafında kapasite kullanım oranı Temmuz’da -%3,4 olarak 

gerçekleşirken bir önceki ayda %6,2 olarak kaydedilmişti. Ülkede sanayi üretimi 

ise aynı ayda beklentiler dahilinde -%1,5 ölçüldü. Önceki veris ise %6,5 idi. 

 OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu OPEC, bu yıl için 

küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 6 milyon varilde sabit 

tutarken, 2022 yılı için 4,15 milyon varil artış tahmininde bulundu. Kurumun aylık 

olarak açıkladığı raporda, delta varyantı tehdidine rağmen petrol tüketiminin 

toparlanmaya devam ettiği belirtildi. Gelecek yıl için küresel petrol talebinin 

salgın öncesi seviyeyi aşarak günlük 4,15 milyon varil artışla ortalama 100,8 

milyon varile ulaşması öngörülüyor. OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 

ise aynı dönemde 180 bin varil artarak 68,93 milyon varil seviyesinde 

gerçekleşti. 

Uluslararası Endeksler  

13.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 869,63 0,76 13,93 

S&P 500  4 468,73 0,23 18,97 

Nasdaq 15 105,58 -0,07 17,20 

NIKKEI 225 30 447,37 0,22 10,94 

DAX 15 701,42 0,59 14,45 

MSCI EM 1 301,54 -0,57 0,80 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,34 0,75 45,69 

FTSE 100 7 068,43 0,56 9,41 

CAC 40 Index 6 676,93 0,20 20,27 

Hang Seng (Hong Kong) 25 813,81 -1,50 -5,20 

Kospi (Güney Kore) 3 127,86 0,07 8,85 

Forex—Emtia Piyasaları  

13.09.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,4344 0,06 13,44 

EUR/TRY 9,9695 0,09 9,55 

EUR/USD 1,1815 0,03 -3,29 

GBP/USD 1,3842 0,01 1,22 

USD / JPY 110,08 0,06 6,60 

USD/CAD 1,2650 0,02 -0,57 

Altın  / Gram 485,66 -0,09 6,92 

Altın / Ons 1791 -0,14 -5,78 

Gümüş 23,66 -0,34 -10,42 

BRENT Petrol  73,55 0,30 42,64 

 

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı gündeme 

gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1763 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1785 — 1763 — 1745 

Direnç: 1805 — 1829 — 1854  

 

Gram Altın, 485,51 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar gündeme 
gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 509,60 olacaktır. Aksi halde, 485,51 seviye-
sini kırması durumunda ise 474,69 desteğini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 485,51 — 474,69 — 461,08  

Direnç: 509,60 — 535,36 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 ABD endeksleri 5 gündür süren düşüş trendini dün kırdı diyebiliriz. Finans kuruluşlarının teknoloji hisseleri için yüksek fiyatlanıyor şeklindeki raporları 

Nasdaq endeksini negatif ayrıştırdi. Dünkü zayıf veri akışında Avrupa tarafında ise Almanya seçimleri konuşuluyor. Seçim anketlerinde aradaki farkın 

belirginleşmesiyle Avrupa endeksleri pozitif kapattı. Asya tarafına baktığımızda ise Japonya tarafındaki sanayi üretimi beklentiler dahilinde daraldı. 

Daralmadaki etken, tüketicilerin fiyat artışlarındaki hassasiyetinden kaynaklı olarak üreticilerin sorunlar yaşaması gösterilebilir. Yurt içi piyasalara 

baktığımızda ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve cari açık verilerini takip ettik. Perakende satışlar tarafında gıda perakendeciliğinin önderliğinde 

geçtiğimiz yıla göre %12,3 büyüme kaydedildi. Sanayi üretiminde performans düşüklüğü gözlemlesek bile halen pandemi öncesi seviyenin 

üzerindeyiz. Cari açık verimiz ise Temmuz ayında piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşse de yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Piyasamız-

daki bir diğer gelişme ise hazinenin eurobond ihracı oldu. 10 yıl aradan sonra gelen bu ihraçta olası tapering öncesinde rezervleri artırma isteği 

şeklinde yorumlayabiliriz. BİST100 endeksine tekniksel açıdan baktığımızda ise 1.444 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyoruz. Bu 

seviye altında kapanışların devam etmesi halinde düşüş yönlü fiyatlanmalar gündemdeki yerini koruyabilir. Yükseliş yönlü işlemlerde ise 1.444 

üzerindeki kalıcılık 1464 direnç seviyesi ön planda tutmakta. Günün veri akışına baktığımızda ise ABD tarafında enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. 

Piyasa beklentisi %5,3 olan verinin beklentiler dahilinde gelmemesi tapering tartışmalarını tekrar gündeme getirebilir. Bu veride pandemiden kaynak-

lanan ertelenmiş talebin zirve noktasına gelip gelmediğine bakacağız. Veri sonrasında tapering ve faiz artışı konuları gündeme gelebilir ve dolar bazlı 

varlıklarda volatilite artabilir. Ardından gözler 21-22 Eylül Fed toplantısına çevrilecek.  
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Yurt İçi Piyasalar 
 

 Perakende satışlar hız kesti ancak ciro artışı kuvvetli…Temmuz’da perakende 

satışlar geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %12,3 büyüdü, önceki ay bu oran %

18.1’di. Haziran’da aylık bazda %15,0 büyüyen perakende satışlar Temmuz’da %

0,7 büyüdü. Gıda ve içecek satışları büyüme gösterirken gıda dışı sektörlerde 

satışlar aylık %0,2 geriledi. Gıda, içecek ve tütün ise %2,6 büyüdü. Otomotiv 

yakıtı hariç gıda dışı sektörler arasında en çok zayıflama gösteren kalemler %

3,2 düşüşle elektrikli eşya ve mobilya ile %2,0 düşüşle bilgisayar ve İletişim 

aygıtları oldu. Satışlardaki düşüş üretimi de yansımış görünüyor. Sanayi üretim 

verilerinde elektrikli aletler ve bilgisayar sektörlerinde üretimin aylık bazda sıray-

la %10,0 ve %8,4 düştüğüne şahit olduk. Öte yandan tıbbi ürünler satışları pan-

deminin etkilerini yansıtmaya devam etti ve %3,2 büyüdü; tekstik, giyim ve ayak-

kabı satışları ise %1,5 artış gösterdi. Perakende ticaretteki yavaşlamaya rag-

men fiyat artışları cirolarda halen kuvvetli artışlar görülmesine neden oluyor. 

Toptan ticaret ciroları Temmuz’da önceki senenin aynı ayına göre %36,6 

büyürken perakende ticaret ciroları aynı dönemde %32,7 büyüme gösterdi. 

Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitede beklediğimiz yavaşlamaya karşılık 

yüksek fiyat artışlarının devam ediyor olması ciroların artış hızının yüksek sey-

retmeye devam etmesine neden olabilir.  

 Sanayi üretiminde yavaşlama…Sanayi üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı 

ayına göre %8,7 artarken, aylık bazda üretim %4.2 daraldı. Düşüşe rağmen 

üretim seviyesi hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor. 

Gerek küresel ara malı fiyatlarındaki enflasyonun devam etmesi gerekse yüksek 

iç borçlanma maliyetleri nedeniyle yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede bir 

miktar yavaşlama beklesek de, ihracatın %50'yi aşan güçlü Ağustos ayında 

üretimi destekleyebilir. Ana metaller, tekstil, motorlu taşıtlar gibi ihracata 

yönelik sektörler toplam üretimi yaklaşık 14 puan aşağı çekerken, motorlu 

taşıtlar üretimi geçen yılın aynı ayına göre bile %8,2 daralma gösterdi. Çip krizi 

ve Avrupa otomobil endüstrisi üzerindeki etkisi motorlu kara taşıtları ihracatını 

olumsuz etkiliyor. Küresel büyüme ivmesine rağmen, uluslararası taşımacılıkta 

süregelen sorunlar ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar orta vadede 

ihracat performansını tehdit ediyor. Yurt içi ekonomik aktivitede beklenen ya-

vaşlama ile birlikte, yıl sonuna kadar sanayi üretiminin daha da yavaşladığını 

görebiliriz. 

 Cari açık Temmuz’da beklentilerden yüksek olsa da yılın en düşük seviyesinde 

gerçekleşti. TCMB’nin bugün açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri raporu-

na göre, cari denge Temmuz'da 683 milyon dolar açık verdi. Haziran ayında 

açık 1,13 milyar dolardı ve Temmuz’da 683 milyon dolar ile Ekim ayı sonrası en 

düşük açık verildi. Böylelikle Haziran’da 29,7 milyar dolar olan on aylık cari açık, 

Temmuz’da 27,8 milyar dolar oldu. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde 

Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan Dolar 

cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, J.P. Morgan ve Socié-

té Générale’e yetki verdi. 

 Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem gören paylarda pazarları belirleme kriter-

lerinde değişiklik yaptı. Buna göre, Yıldız Pazar için piyasa değeri 500 milyon 

TL’den 1 milyar TL’ye çıkarken Ana Pazar için piyasa değeri 60 milyon TL’den 

150 milyon TL’ye çıktı. Yeni Pazar kriterleri 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geçerli 

olacak.  

 Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Kıdemli Ülke Notları 

Direktörü Erich Arispe, Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyonu ve enflasyon 

beklentilerini takip etme yönündeki sinyalinin yüksek düzeydeki politika belir-

sizliğini sürdüreceği yorumu yaptı. Fitch'in Ağustos ayı not kararında açıkladığı 

üzere Merkez Bankası'nın yıl sonu itibarıyla faiz oranını 100 baz puan azaltarak 

%18'e çekeceği beklentisini koruduğunu vurguladı. 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

13.09.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 438,28 -0,03 -2,60 

BIST 50  1 262,50 0,07 -4,95 

BIST 30 1 537,59 0,09 -6,01 

BİST SINAİ 2 549,90 0,12 8,96 

BİST MALİ  1 397,80 0,04 -10,69 

BİST BANKA 1 291,64 -0,36 -17,09 

BİST TEKNOLOJİ 1 918,58 0,32 -1,78 

VIOP 30 Yakın Vade  1 559,00 -0,16 -5,08 

Gösterge Tahvil Faizi  17,78 -0,73 18,85 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

13.09.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

VERUSA HOLDİNG 52,35 6,10 61 137,9 VERUS 

ALARKO  8,99 4,53 84 711,1 ALARK 

KOZA MADENCİLİK 16,21 4,24 545749929 KOZAA 

DOĞUŞ OTOMOTİV 31,94 3,70 122 978,8 DOAS 

ÇEMTAŞ 13,46 2,98 23 114,2 CEMTS 

DÜŞENLER     

İHLAS HOLDİNG IHLAS 0,58 -3,33 6 929,2 

FENERBAHÇE FENER 33,48 -2,73 115 770,7 

AKSA 19,05 -2,41 24 920,0 AKSA 

ERBOSAN ERBOS 125,50 -2,33 23 284,9 

BORUSAN YATIRIM 431,00 -2,25 69 239,8 BRYAT 

13.09.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 9,39 -1,05 1495999079 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 2,47 -0,40 703560396 

ŞİŞE CAM SISE 8,60 0,70 680185439 

KOZA ALTIN KOZAL 101,70 0,99 607303669 

KOZA MADENCİLİK KOZAA 16,21 4,24 545749929 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

https://tr.investing.com/economic-calendar/current-account-(usd)-1240
https://tr.investing.com/central-banks/central-bank-of-turkey
https://www.bloomberght.com/borsa
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler 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 Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedi-
nin 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 Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş 
ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber veril-
meksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.  

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez 

No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340 

Beşiktaş İSTANBUL  

Telefon: (850) 450 36 65 

Faks:  (212) 353 10 46  
E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr 

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma  

KAP ve Şirket Haberleri 

 Şişecam, Ankara'da Polatlı fabrikası yeni üretim hattı açılış töreninde 

toplamda 4 milyar TL'yi aşan iki yeni yatırım yapacaklarını duyurdu. Şir-

ket, bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin 

%30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesini hedeflediklerini 

açıkladı. Diğer yandan devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli 

otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanmasını 

öngördüklerini belirtti. 

 Aselsan, yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, 

toplam bedeli 379.074.326 TL tutarında bir sözleşme imzalandığını ve 

sözleşme kapsamında teslimatların 2022 yılında gerçekleştirileceğini 

açıkladı. 

 Aksa Enerji, 13 Eylül-30 Eylül arasında Gürcistan'dan 230 MW'a kadar 

elektrik ithalatı gerçekleştirmek için TEİAŞ ve EPDK'dan onay aldı. 

 Aksa Enerji, daha önce yaptığı açıklamayla, 613,169,18 TL mevcut 

sermayesini %100 bedelsiz sermaye artırımıyla 1,226,338,236 TL’ye 

çıkarılmasına yönelik Yönetim Kurulu Kararı aldığını duyurmuştu. 

13.06.2021 tarihinde ise bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin 

tamamlandığını ve SPK’ya başvuruda bulunulduğunu bildirdi. 

 Koza Altın, 05.08.2021 tarihinde %100 iştiraki Londra merkezli Koza 

Ltd’nin İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin 

İngiliz mahkemelerince, konunun Türk iç hukukunu ilgilendirdiğini ve 

kendileri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığını be-

lirtmişlerdi. Şirket, konuya ilişkin davacıların temyiz başvurusu İngiltere 

Yüksek Mahkemesince reddedildiğini ve bu durumun lehlerine olduğunu 

duyurdu. 

 Coca-Cola, İstanbul ili Bahçelievler İlçesi, Yenibosna'da yer alan kendil-

erine ait taşınmazın, Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv Sanayi’e 

153.340.000 TL bedel ile satıldığını açıkladı. 

 İndeks Bilgisayar, 10.09.2021 tarihinde 6,21-6,24 TL fiyat aralığından 

125,000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle 

Şirket’in paylarının sermayesine oranı %0,40 seviyesine ulaştı. 

 Arena Bilgisayar, 4 Mayıs 2021 tarihinde Brighstar ile arasında satın 

alma görüşmelerinin gerçekleştiğini açıklamıştı. Söz konuya ilişkin olarak 

Şirket, Brighstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin hisselerinin %

100’ünün satın alınmasına ilişkin 10.09.2021 tarihinde sözleşme im-

zalandığını duyurdu. Satın alma bedeli olarak, 35 milyon dolar nakit 

ödeme yapılacağını bildirdi. 

 E-Data Teknoloji, güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü 

üreticisi Secure Gate 'in 10.09.2021 tarihi itibariyle distribütörü olduğunu 

açıkladı. Sözleşme İtalya menşeili üretici firma ile imzalanmış olup Şir-

ket, SecureGate firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türki-

ye'deki tek distribütörü konumunda olduğunu bildirdi. 

 Verusa Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit 

İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum 

ana cevheri) maden sahasına ilişkin Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Bahçe-

lievler Mahallesi, L36.c.01.b. Pafta, 157 Ada, 350 Parsel numaralı toplam 

9.791 m2'lik arsa satın alınmıştır. Daha önce yapmış olduğu 44.393 

m2'lik arsa alımları ile birlikte Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'ye ait 

arsaların toplamı 54.184 m2 seviyesine ulaştı. 

 Işık Plastik, 51,802,638 TL mevcut sermayesini %311 bedelsiz sermaye 

artırımıyla 212,918,465 TL’ye çıkartmıştı. Söz konusu artırıma ilişkin 

payların hak sahiplerine 16,09,2021 tarihinde aktarılacağını duyurdu. 

 Türk İlaç, T.C Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takvimi Ulusal 

Bağışıklama Programında yer alan 1 ml ID Enjeksiyonluk Çözelti için 

Tüberküloz aşısı  ruhsatlandırmada yüksek öncelik onayını aldığını 

açıkladı. 

 Kütahya Şeker’in, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında paylarında 

14/09/2021 tarihli işlemlerden 28/09/2021 tarihli işlemlere kadar brüt 

takas uygulanacağı açıklandı. 

 Europap Tezol halka arzında ek satışlar dahil 24.000.000 TL nominal 

değerli payların tamamı satıldı. Hisselerin, %58,3’ü bireysel yatırımcılara, 

%16,7’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %25’i ise yüksek başvurulu 

yatırımcılara ayrıldı. Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 

3,3 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 

102,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 

14,1 katı talep geldiği açıklandı. 

 Sümer Faktoring, halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi 

ile SPK'ya başvuruda bulundu. 

 Perakende dağıtım şirketi Getir, mevcut yatırımcısından 150 milyon 

dolarlık yeni yatırım elde etti. 


