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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar  

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 34.160,78 

puan oldu. S&P 500 endeksi %0,56 azalışla 4.325,40 puana ve Nasdaq endeksi 

%1,40 kayıpla 13.352,8 puana indi. 

 ABD'de 2021'in son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları %5,5 beklentisini aşarak 

%6,9 ile beklentileri aştı. Ülke ekonomisi bir 2. çeyrekte %2,3 büyüme 

kaydetmişti. Verilere göre ABD'de geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim %

3,3 büyürken beklenti %3,4 idi. Ülkenin güçlü büyüme performansında stokların 

ve iç tüketimdeki artışın etkisi hissedildi. 

 ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerine 

göre 22 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 30 bin kişi azalarak 260 

bine geriledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla 

artan vakaların etkisiyle 3 haftalık artışın ardından yeniden düşüş gösteren 

işsizlik maaşı başvuruları bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir 

izledi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 286 

binden 290 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik 

maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 15 bin artarak 247 bin oldu. Sü-

regelen işsizlik başvuruları da 15 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 

51 bin artışla 1 milyon 675 bine çıktı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı 

başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkile-

mesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve 

yapmıştı. 

 ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin dayanıklı mal siparişleri 

verilerine göre, aylık bazda %0,9 azalarak 267,6 milyar dolara geriledi. Bu dö-

nemde iki aylık artışın ardından piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren 

dayanıklı mal siparişlerinin %0,5 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, 

geçen yıl Kasım’da %3,2 artışla 270,1 milyar dolar olmuştu. Siparişlerin geçen 

aydaki azalışında, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin %3,9 azalması etkili 

oldu. Ulaşım hariç siparişler geçen ay %0,4 artarken, savunma hariç siparişler %

0,1'lik artış kaydetti. 

Forex - Emtia Piyasası 
EURUSD, 1,1165 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 

altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı devam 

edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1114 olacaktır. Aksi halde, 1,1165 sevi-

yesini aşması durumunda ise 1,1237 direncini takip edeceğiz. 

 

Destek: 1,1114 – 1,1052 – 1,1007 

Direnç: 1,1165 –1,1237 – 1,1307  

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 46,53 puan ve %

2,38 değer kazanarak 1.997,69 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 

1,04, holding endeksi yüzde 2,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en 

fazla kazandıran yüzde 5,65 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile spor 

oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava 

Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D), Petkim ve Garanti Bankası en çok 

işlem gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2171,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 87,50 puan ve %3,76 değer kazanarak 2263,00 puandan kapattı. 

 

 

Destek Ve Dirençler 

 3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç 

EUR/USD 1,1007 1,1052 1,1114 1,1152 1,1165 1,1237 1,1307 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,6343    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,1927    

Altın / Ons 1745 1763 1785 1798 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  74,61 79,79 86,43 88,53    

BİST 100 1.539 1.562 1.584 1.997    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.263    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

27.01.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1152 0,08 -1,97 

USD/TRY 13,6343 -0,10 1,73 

EUR/TRY 15,1927 -0,10 0,58 

Altın / Ons 1798 0,18 -1,72 

BRENT Petrol  88,53 0,10 13,84 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

27.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 209,79 2,52 9,12 

BIST 100 1 997,69 2,38 7,54 

VIOP  30 Yakın Vade 2 263,00 3,76 11,91 

Gösterge Tahvil 22,82 1,97 0,53 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Oca) - 97,6 

10:00 TRY Turizm Geliri (4. Çeyrek) - 11,40B 

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

12:00 EUR 
Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 

(çeyreklik) (4. Çeyrek) 
-0,2% 1,7% 

12:00 EUR 
Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 

(Yıllık) (4. Çeyrek) 
 2,5% 

13:00 EUR Tüketici Güveni (Oca)  -8,5 

13:00 EUR Tüketici Enflasyon Beklentisi (Oca)  36,6 

16:30 USD 
Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat 

Endeksi (Yıllık) (Ara) 
4,8% 4,7% 

16:30 USD 
Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi 

(Yıllık) (Ara) 
 5,7 

16:30 USD 
Kişisel Tüketim harcamaları Fiyat Endeksi 

(Aylık) (Ara) 
 0,6% 

18:00 USD 
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi 

(Oca)   
 3,1% 

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

27.01.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 160,78 -0,02 -5,99 

S&P 500  4 326,51 -0,54 -9,22 

Nasdaq 13 352,78 -1,40 -14,65 

NIKKEI 225 26 170,30 -3,11 -9,10 

DAX 15 524,27 0,42 -2,27 

MSCI EM 1 192,06 -1,60 -3,24 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri  1,82 0,83 20,15 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-economic-confidence-index-1905
https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-tourism-revenues-617
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-gdp-131
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-gdp-131
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-gdp-738
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-gdp-738
https://tr.investing.com/economic-calendar/consumer-confidence-49
https://tr.investing.com/economic-calendar/consumer-inflation-expectation-920
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-pce-price-index-905
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-pce-price-index-905
https://tr.investing.com/economic-calendar/pce-price-index-906
https://tr.investing.com/economic-calendar/pce-price-index-906
https://tr.investing.com/economic-calendar/pce-price-index-904
https://tr.investing.com/economic-calendar/pce-price-index-904
https://tr.investing.com/economic-calendar/michigan-5-year-inflation-expectations-1568
https://tr.investing.com/economic-calendar/michigan-5-year-inflation-expectations-1568
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Uluslararası Piyasalar  - 

 National Association of Realtors (NAR), Aralık 2021 dönemine ilişkin bekleyen 

konut satışları endeksine göre, aylık bazda %3,8 azalarak 117,7 değerine geriledi. 

Düşüşünü ikinci aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi, %0,2 azalması yönün-

deydi. Bekleyen konut satışları, geçen yıl kasımda da aylık bazda %2,3 azalmıştı. 

Satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 6,9'luk düşüş kaydetti. Açıklamada görüşl-

erine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarının 

azalan konut arzının etkisiyle geçen yılın sonuna doğru azaldığını belirtti. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. 

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,60 artarak 7.023,80 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi ise %0,99 değer kazanarak 26.882,47 puana yükseldi. Almanya'da DAX 

30 endeksi günü %0,42 yükselişle 15.524,27 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 

endeksi %1,33'lük artışla 7.554,31 seviyesinden kapandı. 

 İngiltere’nin 2 yıllık tahvil faizi %0,977 ile Mayıs 2011’den bu yana en yüksek se-

viyeye çıktı. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle 

tamamladı. Nikkei endeksi %3,11, Güney Kore Kospi endeksi %3,50 ve Hang Seng 

endeksi %1,99 değer kaybetti. 

 Tokyo'da tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. 

Fiyatlar, Aralık ayına göre ise yüzde 0,3 yükseldi.Ocak ayında Tokyo'da taze gıda 

fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları ise Ocak ayında 

yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasa beklentisi fiyatların yüzde 0,3 artış gösterec-

Uluslararası Endeksler  

27.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 160,78 -0,02 -5,99 

S&P 500  4 326,51 -0,54 -9,22 

Nasdaq 13 352,78 -1,40 -14,65 

NIKKEI 225 26 170,30 -3,11 -9,10 

DAX 15 524,27 0,42 -2,27 

MSCI EM 1 192,06 -1,60 -3,24 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri  1,82 0,83 20,15 

FTSE 100 7 554,31 1,13 2,30 

CAC 40 Index 7 023,80 0,60 -1,81 

Hang Seng (Hong Kong) 23 807,00 -1,99 1,75 

Kospi (Güney Kore) 2 614,49 -3,50 -12,20 

Forex—Emtia Piyasaları  

27.01.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,6343 -0,10 1,73 

EUR/TRY 15,1927 -0,10 0,58 

EUR/USD 1,1152 0,08 -1,97 

GBP/USD 1,3410 0,22 -0,91 

USD / JPY 115,44 0,07 0,30 

USD/CAD 1,2723 -0,18 0,62 

Altın  / Gram 788,16 0,05 0,88 

Altın / Ons 1798 0,18 -1,72 

Gümüş 22,78 0,23 -2,17 

BRENT Petrol  88,53 0,10 13,84 

 

Ons Altın, 1805 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

altında günlük bazda bar kapanışlarına devam etmesi durumunda satış baskısı devam 

edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1785 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin 

üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1829 direnç seviyesini izliyor olacağız.  

  

Destek: 1785 — 1763 — 1745 

Direnç:  1805 —1829 — 1854 

 

 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 ABD endeksleri Fed’in faiz artış fiyatlamasının etkisiyle düşüşlerine devam etti. Avrupa endeksleri ise bankacılık endeksinin yükelmesiyle günü pozitif 

kapattı. Asya tarafına baktığımızda ise önceki günün satış ağırlıklı seyrini bugün toparlanmaya bıraktığını öyleyebiliriz. Yurt içi piyasalarda Fed’in 

açıklamalarından sonra yükselişle günü tamamladı. Yükselişte ulaştırma endeksi ön plana çıktı. Gün içerisindeki veri akışında saat 12:00’de Almanya 

büyüme, saat 13:00’te Euro Bölgesi tüketici güveni ve enflasyon verilerini isleyeceğiz. ABD tarafında saat 16:30’da kişisel tükentim verilerini be Michi-

gan 5 yıllık enflasyon beklentisini izleyeceğiz.  ABD endeksleri Fed’in faiz artış fiyatlamasının etkisiyle düşüşlerine devam etti. Avrupa endeksleri ise 

bankacılık endeksinin yükelmesiyle günü pozitif kapattı. Asya tarafına baktığımızda ise önceki günün satış ağırlıklı seyrini bugün toparlanmaya bırak-

tığını öyleyebiliriz. Yurt içi piyasalarda Fed’in açıklamalarından sonra yükselişle günü tamamladı. Yükselişte ulaştırma endeksi ön plana çıktı. Gün 

içerisindeki veri akışında saat 12:00’de Almanya büyüme, saat 13:00’te Euro Bölgesi tüketici güveni ve enflasyon verilerini isleyeceğiz. ABD tarafında 

saat 16:30’da kişisel tükentim verilerini be Michigan 5 yıllık enflasyon beklentisini izleyeceğiz.   
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

27.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 997,69 2,38 7,54 

BIST 50  1 790,62 2,47 8,77 

BIST 30 2 209,79 2,52 9,12 

BİST SINAİ 3 494,40 1,89 2,65 

BİST MALİ  1 885,98 1,84 7,52 

BİST BANKA 1 738,49 1,04 8,95 

BİST TEKNOLOJİ 2 671,25 3,34 4,32 

VIOP 30 Yakın Vade  2 263,00 3,76 11,91 

Gösterge Tahvil Faizi  22,82 1,97 0,53 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

27.01.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ALARKO 17,50 9,99 293 071,1 ALARK 

PEGASUS 107,00 9,97 672 511,8 PGSUS 

TEKNOSA 7,06 9,97 61 334,3 TKNSA 

ANADOLU GRUBU 
HOLDİNG 

37,18 8,27 42 968,2 AGHOL 

İŞ GYO 4,49 5,40 306 121,4 ISGYO 

DÜŞENLER     

GEN İLAÇ GENIL 16,34 -2,33 145 256,6 

VESTEL BEYAZ EŞYA VESBE 7,09 -1,12 104 320,6 

DOĞUŞ OTOMOTİV 47,44 -1,00 50 783,4 DOAS 

GÜBRE FABRİKALARI GUBRF 78,75 -0,82 191 221,6 

İSKENDERUN DEMİR 
ÇELİK 

22,28 -0,36 58 936,6 ISDMR 

27.01.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 28,64 5,22 5 842 295,9 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 4,03 2,54 1 714 556,6 

KARDEMİR D KRDMD 11,61 1,84 1 659 306,4 

PETKİM PETKM 8,81 1,50 1 199 046,3 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,92 0,85 1 174 883,3 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 TCMB açıkladığı Enflasyon Raporu'nda 2022 yılsonu enflasyon beklentisini %

11,8'den %23,2'ye (%18,6 ve %27,8’in orta noktası), 2023 sonu enflasyon beklen-

tisini %7,0’den %8,1'e (%3,4 ve %13,0’ün orta noktası) revize etti. TCMB’nin bu 

beklentilere temel teşkil eden varsayımlarına göre gıda fiyatları enflasyonu, 2022 

yılı sonunda 2021 sonundaki %43,8 seviyesinden baz etkisiyle %24,2’ye, 2023 

yılında ise %10,0’a düşecek. Petrol fiyatları 2022 yılında vari başına ortalama 80,4 

dolar (önceki 77,5 dolar) , 2023 yılında ise 74,3 dolar olacak. 2022 yılı tahmininde 

yapılan 11,4 puanlık yukarı revizyonun 2,5 puanını gıda ve alkolsüz içecekler 

enflasyonundan gelen katkı oluşturacak. Yukarı revizyonda TL cinsinden ithal 

fiyatlarının 4.2 puan, yönetilen yönlendirilen fiyatların 3 puan, birim işgücü mali-

yetinin 2 puan ve çıktı açığının ise -0.3 katkı yapması bekleniyor. TCMB Başkanı 

Kavcıoğlu TCMB’nin bankalara günlük 1 trilyon TL civarında %14,0’ten finansman 

sağladığını, bankalardaki 500 milyar TL civarındaki vadesiz mevduatın önemli bir 

maliyet avantajı yarattığını, vadeler konusunda da swapların yarısından fazlasının 

3 aylık vadelerde verildiğini, KKM ile gelen 209 milyar TL’nin yarısından fazlasının 3 

ay üzeri vadelerde yer aldığını, dolayısıyla TCMB’nin hem ucuz finansman sağlama 

hem de vadeyi uzatma konusunda üzerine düşeni yaptığını belirtti. Bu ortamda 

bankaların %30’la kredi vermesinin doğru olmadığını belirten Başkan Kavcıoğlu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın benzer anlamdaki sözlerine katıldığını ekledi. TCMB 

Başkanı Şahap Kavcıoğlu politika faizinin seyri ya da politika duruşu ile ilgili önem-

li bir yönlendirmede bulunmazken enflasyonla mücadelenin üretim ve ihracat artışı 

üzerinden gerçekleşeceği, yeni ekonomik model aracılığıyla sağlanacak bu dö-

nüşüme TCMB’nin liralaşmaya destek olarak ve finansman maliyetlerini düşürerek 

katkı sağlayacağını belirtti. Öte yandan TCMB’nin sunduğu enflasyon beklentisi 

patikası yıl içerisinde enflasyonun %50’nin üzerine çıkacağını ancak son çeyrekte 

hızlı bir düşüşle %23,2’ye gerileyeceğini gösteriyor. Ayrıca pozitif çıktı açığının da 

yıl ortasında negatife dönmesi ve üretim aktivitesinin talep baskısı yaratmayacak 

noktada yavaşlaması öngörülüyor. Bu patikaya göre TCMB’nin son çeyreğe kadar 

politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemeyiz. Ancak son çeyrekte 

TCMB’nin baz etkisiyle gerileyen enflasyona istinaden faiz indirimine gittiğini göre-

biliriz.  

 Döviz rezervlerinde artış…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 21 

Ocak haftasında döviz rezervlerinde 94 milyon dolar, altın rezervlerinde ise 171 

milyon dolarlık yükseliş görüldü. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 265,0 mi-

lyon dolar artarak 109,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezervler aynı 

haftada -607,9 milyon dolardan 669,1 milyon dolar seviyesine çıkarken swap hariç 

döviz açık pozisyonu ise 64,8 milyar dolardan 64,2 milyar dolar seviyesine geriledi.  

 Yabancı yatırımcının hisse satışı 9. haftasında …21 Ocak haftasında yurt dışı 

yerleşikler 32,7 milyon dolar değerinde hisse senedi satarken 14,7 milyon dolar 

değerinde tahvil satın aldı. Böylece yabancı yatırımcıların net hisse satışları 9. 

haftaya ulaşarak 2020 yılından bu yana en uzun çıkış serisini gerçekleştirdi.  

 KKM’nin ilk etkisi 1.5 milyar dolarlık DTH çözülmesi…TCMB verilerine göre 21 

Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1,9 milyar dolar azalarak 

232,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevdu-

atları 1,5 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 445,0 milyon dolar 

azaldı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları ise söz konusu dönemde 

1,5 milyar dolar azalırken yaşanan düşüşün 1,4 milyar doları gerçek kişiler, 140 

milyon dolarlık kısmı ise tüzel kişilerin mevduatlarında yaşanan düşüşlerden geldi. 

TCMB Başkanı’nın belirttiğine göre bugün itibariyle Kur Korumalı Mevduat (KKM) 

mekanizması çerçevesinde DTH’lardan 4.7 milyar dolarlık çözülme gerçekleşti. 

Dolayısıyla 21 Ocak itibariyle KKM’nin DTH üzerine ilk etkilerini gördüğümüzü 

söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 

mekanizma sayesinde 10 milyar dolar DTH çözülmesi beklediği belirtilmişti. 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar 

avro ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın 

finansmanın yüzde 85'inden fazlasının özel sektöre, yüzde 55'inin ise sürdürülebil-

irliği destekleyen projelere ayrıldığı aktarıldı. 

 Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardın-

dan özel sektörün toparlanmasını ve "yeşil" ekonomiye geçişi desteklemek 

amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar avroluk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi. 

 İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, İngiltere'de seyahat kısıtlamalarının gevşetilme-

siyle bu yaz deniz tatili seyahatlerinin tercih edildiğini, Türkiye ve Yunanistan gibi 

ülkelere odaklanıldığını söyledi. 

Yurt İçi  Piyasalar 
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SABAH BÜLTENİ  

28 Ocak 2022 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Turkcell, lityum batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile geleceğe 
dönük iş birliğine imza attı. 

 Bera Holding, iştiraki Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş.'nin aktifinde bulunan 
ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan 3 parselde toplam 
414.417,72 mÂ² arsa vasfındaki gayrimenkulün 425.000.000,- TL bedelle 
satışı için Konya 7. Noterliği nezdinde resmi şekilde düzenlenen Gay-
rimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzaladı. 

 Ege Endüstri, Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ile kira sözleşmesi im-
zaladı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "13.12.2021 
tarihli özel durum açıklamamıza konu, Şirketimizin Ege Serbest Bölge-
si'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak; Ege Serbest 
Bölge Müdürlüğü ile kira sözleşmesi imzalanmıştır. 

 Garanti Bankası’nın 150.000,000 TL ve Tofaş’ın 87.000,000 TL nominal 
tutarlı borsada işlem görmeyen paylarının borsada işlem görebilir paya 
dönüşümü için MKK’ya başvuruldu. 

 Arçelik, 27.01.2022 tarihinde ortalama 50,404 TL işlem fiyatı üzerinden 
860.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,127 oldu. Şirket’in 
02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %6,2562 seviyesine ulaştı. 

 Logo Yazılım, 27.01.2022 tarihinde 39,84 – 40,74 TL fiyat  aralığından 
8.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,013 oldu. Şirket’in 
14.01.2022 tarihinden tibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı %3,33 seviyesine ulaştı. 

 Indeks Bilgisayar mevcut program kapsamında 26 Ocak 2022 tarihinde 
232.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu INDES payları 
2.075.958 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,93) 

 Qua Granite, sahibi olduğu Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi 
Ticaret A.Ş. paylarının %50'sini temsil eden 24.000.000 TL nominal 

değerli B Grubunu olan payların,borsada işlem gören tipe dönüştürülme-
si ile birlikte, satışı halinde elde edilecek gelir, Q Yatırım Holding A.Ş. 
bünyesinde yatırım harcamalarında kullanılacağını açıkladı. 

 Naturel Yenilenebilir Enerji, 27.01.2022 tarihinde ortalama 45,7083 TL 
işlem fiyatı üzerinden 56.892 TL nominal tutarlı pay alımı 
gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket’in yapmış olduğu bu işlemin 
sermayesine oranı %0,172 oldu. Şirket’in 04.01.2022 tarihinden itibaren 
yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,887 seviyesine 
ulaştı. 

 Matriks, 27.01.2022 tarihinde 22,02 TL işlem fiyatı üzerinden 20.000 
TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,075 oldu. Şirket’in 12.11.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %
1,64 seviyesine ulaştı. 

 Gen İlaç, üreticisi ve/veya ruhsat sahibi olduğu veya gelecekte 
üreteceği ve/veya ruhsatına sahip olacağı ilaçların pazarlama faali-
yetlerinde bulunmak, pazar araştırması yapmak amaçlarıyla Gürcistan'ın 
başkenti Tiflis'te bir Temsilcilik Ofisi açılmasına karar verdi. 

 Kurul, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri'nin pay başına 10,20 liradan halka 
arz başvurusunu onayladı. 

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı 
Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KONTR.E ve MANAS.E payları 
28/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli 
işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu 
edilemeyecektir.  

 Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı 
Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDATA.E  paylarında 28/01/2022 
tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2022 tarihli işlemlere (seans 
sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. 

 

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 
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E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr 

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma  


