
Günün Özeti 2 Temmuz Pazartesi   

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, haftanın son işlem günü gerçekleştirilen işlemlerini, kişisel 

tüketim harcamalarının 1991 seviyesinden beri en yüksek seviyeye çıkmasının 

eflasyon endişelerini tekrar gündeme getirmesinin etkisiyle düşüşle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,42 

azalarak 34.935,47 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,54 azalışla 4.395,26 

puana ve Nasdaq endeksi %0,71 kayıpla 14.672,7 puana düştü. 

 ABD’de kişisel harcamalar hizmet sektörü harcamalarındaki artışın etkisiyle 

Haziran ayında %0,7 medyan beklentisine karşın %1,0 olarak açıklandı. Mayıs 

ayında ise söz konusu veri -%0,1 seviyesindeydi. Öte yandan Fed tarafından da 

özellikle takip edilen, enflasyon göstergesi Çekirdek PCE verileri de açıklandı. 

Buna göre, yıllık bazda %3,5 seviyesini gören çekirdek PCE, Temmuz 1991’den 

bu yana en büyük artışı kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde %3,4 olarak 

açıklanan veri de piyasa beklentisi %3,7 olması yönündeydi. 

 St. Louis Fed Başkanı James Bullard Fed'in bu sonbaharda varlık alımını azalt-

maya başlaması gerektiğini, programın 2022'nin ilk aylarında sona ermesi ger-

ektiğini söyledi. Bullard bu sene %7 oranında büyüme beklediğini, büyümenin bir 

süre trendin üzerinde olacağını belirtirken, istihdam piyasasının da gelecek yaza 

kadar tamamen toparlanabileceğini öngördü. İlk faiz artırımını 2022’nin 

4.çeyreğinde beklediğini ifade eden Başkan, Covid-19 risklerinin hala fazla 

olduğunu ve Fed’in de çok fazla güvercin tarafa eğrildiğini sözlerine ekledi.  

 

Devamı…. 

 

Forex - Emtia Piyasası 

USDTRY paritesi, 8,4963 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu 

seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı 

artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 8,2726 olacaktır. Aksi halde, 8,4963 sevi-

yesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. 

 

EURUSD, 1,1867 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu sevi-

yenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı güçle-

nebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1919 olacaktır. Aksi halde, 1,1867 seviye-

sini  kırması  durumunda ise 1,1819 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar  
 BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 1,27 puan ve %0,09 

değer kazanarak 1.392,91 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,56 

değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri 

arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 

1,42 ile madencilik oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i 

geriledi. Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, 

Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.371 

destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde günlük 

bazda kapanış gerçekleştirmeye devam etmesi durumunda pozitif algı ivme 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1.408 olacaktır. Aksi durumda, 

1.371 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.326 destek seviyesini 

takip ediyor olacağız. 

  

        Destek: 1.371 – 1.326– 1.245  

        Direnç: 1.408 – 1.444— 1.464 

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1520,75 puandan başladığı günü 3,50 puan ve 

%0,16 değer kaybederek 1520,25 puandan kapattı. 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 
EUR/USD 1,1744 1,1819 1,1867 1,1868 1,1919 1,1994 1,2046 

USD/TRY 7,9337 8,0206 8,2726 8,4540 8,4963   

EUR/TRY 9,5672 9,7443 9,9167 10,0321 10,0467 10,1637  

Altın / Ons 1763 1785 1805 1814 1829 1854 1873 

BRENT PETROL  71,23 72,90 74,61 75,00 79,79 86,43  

BİST 100 1.245 1.326 1.371 1 392 1.408 1.444 1.464 

VIOP 30 Yakın Vade 1.475 1.497 1.515 1 520 1.531 1.553 1.570 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

30.07.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1868 -0,18 -2,86 

USD/TRY 8,4540 -0,05 13,70 

EUR/TRY 10,0321 -0,38 10,24 

Altın / Ons 1814 -0,76 -4,56 

BRENT Petrol  75,00 0,24 45,44 

Yurt içi Piyasalar Özeti 

30.07.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 500,81 0,06 -8,26 

BIST 100 1 392,91 0,09 -5,68 

VIOP  30 Yakın Vade 1 520,25 -0,16 -7,44 

Gösterge Tahvil 18,73 1,35 25,20 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY İmalat PMI  51,30 

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 EUR 
Almanya Perakende Satışları (Aylık) 

(Haziran) 
%2,0 %4,2 

09:00 EUR 
Almanya Perakende Satışları (Yıllık) 

(Haziran) 
-%2,2 -%2,4 

10:55 EUR Almanya İmalat PMI (Temmuz) 65,6 65,6 

11:00 EUR İmalat PMI(Temmuz) 62,6 63,4 

11:30 GBP İmalat PMI (Temmuz) 60,4 60,4 

16:45 ABD Üretim PMI (Temmuz)  63,1 

17:00 ABD ISM İmalat PMI (Temmuz) 60,9 60,6 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

30.07.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 935,47 -0,42 14,14 

S&P 500  4 395,26 -0,54 17,02 

Nasdaq 14 672,68 -0,71 13,85 

NIKKEI 225 27 283,59 -1,80 -0,59 

DAX 15544,39 -0,61 13,31 

MSCI EM 1 277,81 -1,36 -1,04 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,23 0,00 33,91 
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Uluslararası Piyasalar 

 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'de halka açılmak 

isteyen Çinli şirketlere yönelik incelemelerin artacağını duyurdu. SEC Başkanı 

Gary Gensler, yaptığı yazılı açıklamada, Çin hükümetinin Çin merkezli şirketlere 

denizaşırı ülkelerde sermaye artımı konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini 

hatırlattı. 

 Avrupa borsaları, Cuma günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. İngiltere'de 

FTSE 100 endeksi %0,65 azalarak 7.032,30 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi 

%0,61 değer kaybederek 15.544,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,32'lik 

düşüşle 6.612,76 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,60'lık düşüşle 

25.363,02 puandan kapanış gerçekleştirdi. 

 Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa ekonomisi, yılın ikinci 

çeyreğinde virüs kısıtlamalarına rağmen %0,9 oranında büyüme gösterdi. 

Medyan beklentisi %0,8 idi. 

 Euro Bölgesi ekonomisi Nisan - Haziran döneminde ekonomilerin yeniden 

açılmaya başlamasıyla %2 büyürken 2021 yılının ilk çeyreğinde %0,3 küçül-

müştü. Medyan beklentisi ise %1,5 olması yönündeydi. AMB ise bölge 

ekonomisinde, yıl sonu için %4.6 oranında büyüme bekliyor. 

 Euro Bölgesi TÜFE verileri, yıllık bazda 2021 yılı Temmuz ayında %2,2 olarak 

açıklanırken beklenti %2,0 seviyesindeydi. Aylık bazda ise -%0,1 gelirken bir 

önceki ay %0,3'tü. 

 Son olarak Euro Bölgesi işsizlik oranı Haziran ayında %7,7 olarak açıklandı. 

Mayıs ayında söz konusu veri %8,0 iken beklenti %7,9 idi. 

 Almanya’da ikinci çeyrek GSYİH verileri açıklanırken gelen veriler beklentilerin 

altında kaldı. Çeyreklikte, %1,5 olarak açıklanan veri de medyan beklentisi %

2,0’dı. Yıllık bazda ise %9,6 oldu. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü düşüşle 

tamamladı. Japonya’da Nikkei endeksi %1,80, Güney Kore’nin Kospi endeksi %

1,35 ve Hang Seng endeksi ise %1,24 düşüşle günü tamamladı.   

 

Uluslararası Endeksler  

30.07.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 935,47 -0,42 14,14 

S&P 500  4 395,26 -0,54 17,02 

Nasdaq 14 672,68 -0,71 13,85 

NIKKEI 225 27 283,59 -1,80 -0,59 

DAX 15 544,39 -0,61 13,31 

MSCI EM 1 277,81 -1,36 -1,04 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,23 0,00 33,91 

FTSE 100 7 032,30 -0,65 8,85 

CAC 40 Index 6 612,76 -0,32 19,12 

Hang Seng (Hong Kong) 25 961,03 -1,35 -4,66 

Kospi (Güney Kore) 3 202,32 -1,24 11,44 

Forex—Emtia Piyasaları  

30.07.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 8,4540 -0,05 13,70 

EUR/TRY 10,0321 -0,38 10,24 

EUR/USD 1,1868 -0,18 -2,86 

GBP/USD 1,3903 -0,41 1,66 

USD / JPY 109,73 0,22 6,26 

USD/CAD 1,2476 0,24 -1,93 

Altın  / Gram 493,10 -0,81 8,58 

Altın / Ons 1814 -0,76 -4,56 

Gümüş 25,50 -0,01 -3,47 

BRENT Petrol  75,00 0,24 45,44 

 

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üze-

rinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı tekrar gündeme 

gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1785 destek seviyesini izliyor olacağız.  

 

Destek: 1805 — 1785 — 1763  

Direnç: 1829 — 1854 — 1873 

 

Gram Altın, 509,60 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 
altında 4 saatlik bar  kapanışına devam etmesi halinde satış baskısı güçlenebilir. Bu 
durumda ilk destek seviyemiz 485,51 olacaktır. Aksi halde, 509,60 seviyesini aşması 

durumunda ise 535,36 direncini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 485,51 — 474,69 — 461,08  

Direnç: 509,60 — 535,36 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 
 Bugün Almanya’da perakende satışları, Euro Bölgesi, ve ABD tarafında PMI verilerini takip ediyor olacağız. Bu haftanın en önemli gelişmesi ise Tarım 

Dışı İstihdam verisi olacak. Tüm bu verilerin ekonomik toparlanmayı destekleyip desteklemediğini takip ediyor olacağız. ABD tarafındaki verilerin, 

beklenti üzerinde gelmesi ekonomik toparlanma ve varlık alım programının azaltımı noktasında bize işaretler verebilir. Ayrıca PMI verilerinin eşik 

noktası olan 50,0 seviyesinin üzerinde kalması ülkelerin büyüme performanslarının devam etmesine katkı sağlayıp sağlamadığını izliyor olacağız. 

 Çin’de imalat sektörü Temmuz ayında 51,0 beklentisine 

karşın 50,3 olarak açıklandı. Haziran ayında ise söz ko-

nusu veri 51,3 seviyesindeydi. Böylelikle, Çin’de imalat 

sektörü son 17 ayın en yavaş hızı ile büyüme 

gerçekleştirdi. 

 Çin'de Temmuz ayında imalat PMI verisi 50.4 ile 50.8 

puan olan tahminlerin gerisinde kaldı. Haziran ayında ise 

söz konusu veri 50.9 puandı.  Aynı dönemde imalat dışı 

PMI ise 53.3 gerçekleşirken, Temmuz ayı bileşik PMI veri-

si 52,4 olarak açıklandı. 

https://www.bloomberght.com/borsa
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Yurt İçi Piyasalar 
 

 Dış ticaret dengesinde yatay seyir…Haziran'da dış ticaret dengesi öncü verilere 

paralel şekilde geçen seneye göre hemen hemen aynı kalarak 2.8 milyar dolar 

açık verdi. İhracat geçen seneye göre %46,9 artışla 19.8 milyar dolar, ithalat ise 

%38,7 artışla 22.6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 

Ocak-Haziran döneminde %75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,2'ye 

yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2021 yılı 

Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6, ithalat %0,1 arttı. Enerji ve altın 

hariç ithalat da %48.9 artış gösterirken enerji ve altın hariç ihracat %48.0 artış 

gösterdi. 12 aylık toplam dış ticaret açığı 47.1 milyar dolarda aynı kaldı. Geçen 

senenin pandemi koşullarını geride bırakırken yılın ilk yarısında ihracat artışı %

39.8 ile %27.4 artan ithalat artışının önüne geçti. Bu gelişmede pandemi döne-

minde ihracat düşüşünün ithalat düşüşünden çok daha fazla olmasının yanı 

sıra mevcut dönemde Asya kaynaklı tedarik sıkıntılarının Türkiye'nin ihracatını 

pozitif etkilemesi etkili oldu. Önümüzdeki dönemde kısa vadede bu etkinin 

devam etmesini beklerken iç talebin canlanması ithalat artışını beraberinde 

getirerek bu etkiyi zayıflatabilir. 

 Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm gelirini açıkladı. 

Buna göre, Nisan-Haziran döneminde turizm geliri 3 milyar 3 milyon 628 bin 

dolar olarak kayıtlara geçerken, %73,1’i yabancı ziyaretçilerden, %26,9’u yurt 

dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Turizm gideri ise 344 

milyon 936 bin dolar oldu. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılı Haziran 

ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %853,4 

artış göstererek 2.047.596 oldu. 

 TÜİK tarafından açıklanan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, 2021 yılı Haziran ayında 

Mayıs ayına göre %6,61 artarken, yıllık bazda geçen yılın aynı dönemine göre %

34,07 oranında artış gösterdi. Öte yandan, ulaştırma ve depolama  hizmetleri 

ise yıllık bazda %37,79,aylık bazda ise %4,21 arttı. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan istatistiklere göre 

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2020 yıl sonu-

na göre %0,2 artışla 316,8 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı 

para alacakları ise %0,3 azalışla 195,3 milyar ABD doları oldu. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 

bir önceki hafta 229 milyar 999,60 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz 

mevduatı 19 Temmuz ile sona eren haftada 230 milyar 314,60 milyon dolara 

geldi. 

 Merkez Bankası toplam rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar olarak açıklandı. 

Brüt döviz rezervleri 19 Temmuz haftasına göre 218 milyon dolar düşüş 

gösterirken, altın rezervleri 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon 

dolar seviyesine geldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

30.07.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 392,91 0,09 -5,68 

BIST 50  1 231,93 0,12 -7,25 

BIST 30 1 500,81 0,06 -8,26 

BİST SINAİ 2 532,16 -0,08 8,20 

BİST MALİ  1 317,45 0,50 -15,82 

BİST BANKA 1 215,72 1,56 -21,96 

BİST TEKNOLOJİ 1 841,18 0,38 -5,75 

VIOP 30 Yakın Vade  1 520,25 -0,16 -7,44 

Gösterge Tahvil Faizi  18,73 1,35 25,20 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

30.07.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ÇEMAŞ 1,32 10,00 88 288,7 CEMAS 

KARSAN 4,57 8,81 814 136,5 KARSN 

TORUNLAR GYO 3,55 5,97 229 967,4 TRGYO 

GÖZDE GİRİŞİM 5,52 3,56 67 672,5 GOZDE 

VERUSA HOLDİNG 47,84 3,50 21 860,3 VERUS 

DÜŞENLER     

ODAŞ ELEKTRİK ODAS 1,78 -3,26 116 253,8 

KOZA ALTIN KOZAL 104,50 -2,15 282 885,3 

NETAŞ 19,35 -1,93 13 422,3 NETAS 

GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG 

GLYHO 3,07 -1,92 18 483,0 

RTA                        
LABORATUVARLARI 

21,76 -1,72 42 994,2 RTALB 

30.07.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 8,52 2,16 1 538 909,2 

KARSAN KARSN 4,57 8,81 814 136,5 

KARDEMİR D KRDMD 7,85 1,03 742 757,7 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 2,39 3,46 664 346,6 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 20,00 0,00 651 950,5 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 
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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. 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Aksa Enerji, 01.06.2021-30.06.2021 tarihleri arasında Gürcistan’a 52,5 

MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı faaliyeti gerçekleştirirken, 

Gürcistan’dan 1 ay süreyle 150 MW’a kadar elektrik ithalatı yapmak 

amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvurunun onaylandığını açıkladı. 

Söz konusu faaliyetin, 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başlayacağını bild-

irdi. 

 Aksa Enerji, 19.08.2020 tarihli yapılan açıklamada 147 MW kurulu güce 

sahip Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin ‘İletim Sistemin-

den Geçici Süre İle Ayrılma’ talebi TEİAŞ tarafından kabul edilmiş ve 

üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Piyasa koşullarındaki 

gidişattan dolayı 01.08.2021 tarihinden itibaren yeniden devreye 

alınmasına karar verildiği duyuruldu. 

 Arçelik, 30.07.2021 tarihinde 32,939 TL işlem fiyatı üzerinden 250.000 

TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.Kuruluş’un 

30.07.2021 tarihinde yapmış olduğu pay alımının sermayesine oranı %

0,092 oldu. Şirket’in 02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay 

alımlarının sermayeye oranı ise %0,4668 seviyesine ulaştı. 

 Mavi, 03.08.2021 tarihinde hisse başına net 0,519 TL temettü  ödemesi 

yapacak. 

 Turkcell, 03.08.2021 tarihinde hisse başına net 0,333 TL 2.temettü 

taksit ödemesi yapacağını açıklarken, 3.temettü taksit ödemesini ise 

02.11.2021 tarihinde gerçekleştireceğini  bildirdi. 

 Verusa Holding, 03.08.2021 tarihinde hisse başına net 0,017  TL 

temettü  ödemesi yapacağını açıkladı. 

 Vestel, 03.08.2021 tarihinde hisse başına net 1,993  TL ilk temettü 

taksit ödemesini yapacağını açıkladı.2. ve 3. Temettü taksit ödemelerinin 

de 04.102021 ve 02.12.2021 tarihlerinde olacağını açıkladı. 

 Vestel Beyaz Eşya, 03.08.2021 tarihinde hisse başına net 1,192  TL son 

temettü taksit ödemesi yapacağını açıkladı. 

 Karsan, Oyak Renault ile Megane Sedan markalı araçların üretilmesine 

ilişkin anlaşmaya varıldığını ve 02.08.2021 tarihi itibariyle sözleşme im-

zalandığını açıkladı.Sözleşmenin süresi başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl 

olup, üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede 

tamamlanmasının planlandığını duyurdu. İlgili üretimin Karsan 

tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon TL 

olduğunu ve bu yatırımın yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek 

şekilde olacağını belirtti. 

 Yapı Kredi Bankası’nın 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 3,685 milyar TL 

olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı 6 aylık söz konusu net karı ise 2,460 

milyar TL olarak kaydedilmişti. Bu sonuçlara göre, Şirket, söz konusu net 

karını belirtilen dönemlere göre %49 artırmış oldu. 

 Otkar’ın 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 396.504 milyon TL olarak 

açıklandı. Şirket’in 2020 yılı 6 aylık söz konusu net karı ise 172.317 mi-

lyon TL olarak kaydedilmişti. Bu sonuçlara göre, Şirket, söz konusu net 

karını belirtilen dönemlere göre %130 artırmış oldu. 

 Vestel Beyaz Eşya’nin 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 827.246 milyon 

TL olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı 6 aylık söz konusu net karı ise 

350.720 milyon TL olarak kaydedilmişti. Bu sonuçlara göre, Şirket, söz 

konusu net karını belirtilen dönemlere göre %135 artırmış oldu. 

 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri’nin halka arzında, 10,75 TL’den 68,8 milyon 

adet hisse satıldığı bunların, %25,4’ü yurt dışı kurumsal yatırımcıya, %35,5 

yurt içi bireysel yatırımcıya ve %38,3 yurt içi kurumsal yatırımcıya hisse 

dağıtıldığı açıklandı. Norveç Varlık Fonu,satışa sunulan payların %7,3’ü ile 

5 milyon adet hisse aldı. 

 

 Biotrend, bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işlet-

mecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor 

ünitesi ilavesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

30.07.2021 tarihinde kısmi kabul gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha önce 

2 adet motor ünitesi ile 2,828 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisin 

1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 3 adet mo-

tor ünitesiyle 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştığını belirtti. 

 Aygaz, bağlı ortaklığı Aykargo'nun danışmanlık şirketi McKinsey ile 

başarı primine dayalı bir uzun vadeli danışmanlık sözleşmesi yaptığını, 

başarı priminin halka arz durumunda oluşacak değer üzerinden 

hesaplanacağını belirtti. 

 Amazon, Nisan-Haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.2021 yılının 

ikinci çeyreğinde net karı 7,8 milyar dolar olan Şirket, geçen yılın aynı 

döneminde 5,2 milyar dolar net kar elde etmişti. 


