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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini, karışık seyirle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,17 azalarak 35.870,95 puana 

geriledi. S&P 500 endeksi %0,38 artışla 4.706,64 puana ve Nasdaq endeksi %

0,45 kazançla 15.993,7 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri 

kapanışta rekor kaydetti. 

 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in ABD ekonomisinin pandemi vurma-

dan önceki canlı işgücü piyasasını yeniden kazanacağı gelecek yılın ortasında 

faiz oranlarını artırmaya başlayabileceğine inandığını söyledi. Bostic, "Şu anda 

tahminlerimiz, gelecek yılın yaz mevsiminde ekonomide sahip olduğumuz 

işgücü sayısının pandemi öncesi dönemde olduğumuz yere çok yakın olacağını 

gösteriyor. Ve bu noktada, bence bunu denememiz uygun olur. Faiz politikamızı 

normalleştirmeli." dedi. 

 Chicago Fed Başkanı Charles Evans para politikasının iyi bir yerde olduğuna 

inandığını ve halen yüksek enflasyonun gelecek yıl geri çekileceğine ve 2022'yi 

birçok insanın düşündüğünden % 2'ye daha yakın bir şekilde kapatacağına 

inandığını bildirdi. Evans, "2022'de bir faiz artışının gerekli olup olmadığı benim 

için açık değil, ancak bunun, kalıcılık açısından daha rahatsız edici bir fiyat 

değişiklikleri konfigürasyonu ile beklediğimden daha uzun sürmesi olabilir. ve 

böylece 2022'nin uygun olduğu durum olabilir." 

 
 

Forex - Emtia Piyasası 
USDTRY paritesi, 8,5285 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam edi-

yor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif 

algı devam edebilir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 

8,5285 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,4963 desteğini takip 

ediyor olacağız. 

 

EURUSD, 1,1367 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında 

4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda düşüş yönlü işlemler görülebilir. 

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1307 olacaktır. Aksi halde, 1,1367 seviyesini 

aşması durumunda ise 1,1424 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 29,84 puan ve %

1,75 değer kazanarak 1.736,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,04, 

holding endeksi %1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla ka-

zandıran %3,18 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise %0,89 ile finansal 

kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 

31'i geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Petkim ve Şişecam en 

çok . işlem gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın dördüncü günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.584 

destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi.  Bu seviye üzerinde günlük 

bazda kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabil-

ri. Bu durumda rekor seviyeleri takip edeceğiz. Aksi durumda, 1.584 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlanması halinde ise 1.562 destek seviyesi gündemimize 

gelebilir. 

 

        Destek: 1.584 — 1.562 — 1.539  

        Direnç:  

 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1894,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 41,25 puan ve %1,35 değer kazanarak 1935,25 puandan kapattı. 

 

 
 

Destek Ve Dirençler 

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

EUR/USD 1,1165 1,1237 1,1307 1,1352 1,1365 1,1421 1,1507 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 11,1255    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 12,6289    

Altın / Ons 1805 1829 1854 1863 1873 1904 1932 

BRENT PETROL  72,90 74,61 79,79 81,04 86,43   

BİST 100 1.539 1.562 1.584 1.736    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 1.935    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

18.11.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1352 -0,18 -7,08 

USD/TRY 11,1255 0,80 49,63 

EUR/TRY 12,6289 0,47 38,78 

Altın / Ons 1863 0,10 -2,00 

BRENT Petrol  81,04 0,72 57,18 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

18.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 907,33 2,08 16,59 

BIST 100 1 736,88 1,75 17,62 

VIOP  30 Yakın Vade 1 935,25 2,10 17,82 

Gösterge Tahvil 18,46 3,59 23,40 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

17:30 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eki)  2.181,1B 

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) -0,019 -0,013 

10:00 EUR 
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)     

(Yıllık) (Eki) 
0,161 0,142 

11:00 EUR AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması     

16:30 USD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eki)  -0,078 

18:45 USD FED Üyesi Waller’ın Konuşması     

20:15 USD FOMC Üyesi Clarida’nın Konuşması     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

18.11.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 870,95 -0,17 17,20 

S&P 500  4 704,54 0,34 25,25 

Nasdaq 15 993,71 0,45 24,09 

NIKKEI 225 29 598,66 -0,30 7,85 

DAX 16 221,73 -0,18 18,24 

MSCI EM 1 273,87 -1,01 -1,35 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,60 -0,75 74,05 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-central-government-debt-stock-1344
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-731
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-ppi-739
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-ppi-739
https://tr.investing.com/economic-calendar/ecb-president-lagarde-speaks-1965
https://tr.investing.com/economic-calendar/building-permits-885
https://tr.investing.com/economic-calendar/fed-waller-speaks-1997
https://tr.investing.com/economic-calendar/fomc-member-clarida-speaks-1803
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Uluslararası Piyasalar 

 New York Fed Başkanı John Williams, ABD'de enflasyonun daha geniş tabanlı 

hale geldiğini ve gelecekteki fiyat artışlarına ilişkin beklentilerin arttığını, politika 

yapıcıların yakından izleyeceğini söyledi. Williams sanal bir panel sırasında, 

"ABD'de dikkatle inceleyeceğimiz temel enflasyonda kesinlikle bir artış gördük" 

dedi.  Williams, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki artışın olumlu bir 

gelişme olduğunu, ancak yetkililerin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin önemli 

ölçüde artmasını istemeyeceklerini bildirdi. 

 ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, Kasım ayına ilişkin imalat 

endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Phila-

delphia Fed İmalat Endeksi, Kasım'da geçen aya kıyasla 15 puan artarak 39'a 

çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günündeki işlemlerini, düşüşle tamamladı. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,48 azalarak 7.255,96 puana, Almanya'da DAX 30 

endeksi %0,18 düşerek 16.221,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,21 değer 

kaybıyla 7.141,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,59 gerileyerek 

27.661,82 puana indi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle 

tamamladı. Nikkei endeksi %0,30, Hang Seng endeksi %1,29 ve Güney Kore Kospi 

endeksi %0,51 değer kaybetti. 

Uluslararası Endeksler  

18.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 870,95 -0,17 17,20 

S&P 500  4 704,54 0,34 25,25 

Nasdaq 15 993,71 0,45 24,09 

NIKKEI 225 29 598,66 -0,30 7,85 

DAX 16 221,73 -0,18 18,24 

MSCI EM 1 273,87 -1,01 -1,35 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,60 -0,75 74,05 

FTSE 100 7 255,96 -0,48 12,31 

CAC 40 Index 7 141,98 -0,21 28,65 

Hang Seng (Hong Kong) 25 319,72 -1,29 -7,02 

Kospi (Güney Kore) 2 947,38 -0,51 2,57 

Forex—Emtia Piyasaları  

18.11.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 11,1255 0,80 49,63 

EUR/TRY 12,6289 0,47 38,78 

EUR/USD 1,1352 -0,18 -7,08 

GBP/USD 1,3481 -0,13 -1,42 

USD / JPY 114,37 0,12 10,76 

USD/CAD 1,2602 0,01 -0,95 

Altın  / Gram 666,30 0,86 46,72 

Altın / Ons 1863 0,10 -2,00 

Gümüş 24,92 0,39 -5,68 

BRENT Petrol  81,04 0,72 57,18 

 

Ons Altın, 1854 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde günlük bazda bar kapanışına devam etmesi  durumunda pozitif algı güç 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, 1854 seviyesi-

nin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1829 destek seviyesini izliyor olacağız.  

  

Destek: 1854 — 1829 — 1805  

Direnç:  1873 — 1904  —1932 

 

Gram Altın, 535,36 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde günlük bar  kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı ivme kazanabi-
lir. Bu durumda rekor seviyeleri takip ediyor olacağız. Aksi halde, 535,36 seviyesini 
kırması durumunda ise 509,60 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

 

Destek: 535,36 — 509,60 — 485,51 

Direnç:  

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 Global piyasalar bilanço sezonunun iyimserliğini bir kenara bırakarak başta enflasyon olmak üzere pandemiden kaynaklanan sorunlara yöneldi. Bu 

doğrultuda ABD endeksleri karışık seyirle tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq rekor kırarken Dow Jones negatif ayrıştı burada hisse bazlı haberlerin etkin 

olduğunu görmekteyiz. Amazon 4 ayın zirvesine tırmandı. Öte yandan Fed Başkanlarından Evans, tadarik zincirinde yaşanan aksaklıkların 2022 so-

nunda biteceğini öngördü. Avrupa piyasalarında baktığımızda ise burada düşüşler hakimdi. Endekslerde madencilik ve enerji hisselerindeki düşüşler 

etkin rol oynarken TCMB’nin faiz indirimi sonrasında BBVA hisselerinde de düşüş kaydedildi. Bölgedeki en önemli gelişme ise Morgan Stanley ’in 

Avrupa Borsaları için sert bir düzeltme beklediğini belirtmesi oldu. Asya piyasaları ise gün özelinde Hong Kong hariç alıcılı bir seyir halinde. Burada 

Japonya’nın beklentilerin çok üzerinde yaklaşık 55 trilyon dolarlık teşvik paketi hazırlığı içerisinde olması önemli rol oynuyor. Hong Kong piyasasının 

satıcılı olmasının sebebi ise Alibaba’nın tüketimde yavaşlama öngörmesi ve beklentilerini piyasa beklentisinin altına indirmesi oldu. Yurt içi piyasalara 

baktığımızda ise TCMB politika faizini 100 baz puan indirdi. Açıklama metninde risklerin belirginleştiğinin ve 2022 yılının ilk yarısında kadar belli 

olmayacağının beklendiğinin belirtilmesi, Aralık ayındaki faiz indirimi beklentilerini bir miktar düşürdü. Ülkemizdeki bir diğer gelişme ise menkul 

kıymet istatistikleri oldu. İstatistiklerde, TCMB net rezervlerde düşüş, döviz mevduatlarında artış ve hisse senedi piyasasına ise son 1 yılın en yüksek 

sermaye girişi olduğunu gözlemledik. Günün veri takviminde ise İngiltere’den perakende satışlar, Almanya’dan enflasyon verileri, AMB Başkanı 

Lagarde’ın konuşması ve Fed yetkililerinin konuşması yer alacak. Yurt dışı piyasalar veri ve şirket haberlerine odaklanacağını, yurt içi piyasalarda ise 

olumlu havanın devam edeceği görüşündeyiz. 
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Yurt İçi Piyasalar 
Yurt İçi Piyasalar Özeti 

18.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 736,88 1,75 17,62 

BIST 50  1 546,01 2,00 16,39 

BIST 30 1 907,33 2,08 16,59 

BİST SINAİ 2 967,41 1,36 26,80 

BİST MALİ  1 709,26 1,95 9,21 

BİST BANKA 1 669,70 3,04 7,18 

BİST TEKNOLOJİ 2 155,92 1,83 10,37 

VIOP 30 Yakın Vade  1 935,25 2,10 17,82 

Gösterge Tahvil Faizi  18,46 3,59 23,40 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

18.11.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

YAPI KREDİ BANKASI 3,60 6,82 3 627 720,0 YKBNK 

ŞİŞE CAM 11,11 6,62 2 411 648,7 SISE 

BERA HOLDİNG 10,66 5,75 386 423,7 BERA 

OTOKAR 379,00 4,84 225 519,0 OTKAR 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK 21,02 4,37 1 498 310,6 EREGL 

DÜŞENLER     

ODAŞ ELEKTRİK ODAS 1,55 -1,90 183 030,8 

HALK GYO HLGYO 2,67 -1,84 71 841,6 

EGE ENDÜSTRİ 1480,40 -1,63 116 040,6 EGEEN 

GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG 

GLYHO 2,08 -1,42 93 381,6 

MAVİ 76,75 -1,41 46 202,3 MAVI 

18.11.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 12,24 2,86 7 114 097,0 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 3,60 6,82 3 627 720,0 

AKBANK AKBNK 7,25 1,97 2 983 185,0 

PETKİM PETKM 7,71 0,00 2 651 648,3 

ŞİŞE CAM SISE 11,11 6,62 2 411 648,7 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 TCMB’den Aralık’ta durma sinyali…TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) top-

lantısının ardından politika faizinde piyasa beklentisine paralel, ancak bizim 150 

baz puanlık indirim beklentimizin altında, 100 baz puanlık bir indirim 

gerçekleştirdi. Böylece %16,0 seviyesindeki haftalık repo faizi %15,0’e düşürüldü. 

TCMB açıklama metninde arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktör-

lerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyun-

ca da etkisini sürdürmesini beklediğini ve bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın 

kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceğini belirtti. Bu açıklamaya 

göre TCMB’nin faiz indirimlerine 16 Aralık’ta gerçekleşecek bir sonraki PPK top-

lantısında son vermesini ve gelecek yılın ilk yarısı boyunca faizi sabit tutmasını 

bekleyebiliriz. Ancak TCMB Başkanı’nın cari açıktaki iyileşmenin para politikasında 

alan açtığına dair açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz karşıtı söylemleri 

TCMB’nin gelecek yılın ilk yarısı boyunca faizi sabit tutma olasılığının düşük 

olduğunu düşündürüyor. Faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faizlerini 

düşürmesi hisse senedi piyasasında alımlara neden olurken bir yandan da dolar-

izasyonu arttıracaktır. Bu da kur geçişkenliği üzerinden daha yüksek enflasyon 

gerçekleşmeleri ve yılsonunda %18,5 olarak beklediğimiz TÜFE enflasyonunun %

20’nin üzerine yılı tamamlayacak olması, ilk çeyrekte bu oranın da üzerinde 

enflasyon oranları göreceğimiz anlamına geliyor. 

 Net rezervler azaldı…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 12 Kasım 

haftasında döviz rezervlerinde 1,3 milyar dolar, altın rezervlerinde ise 905 milyon 

dolarlık artış kaydedildi. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 2,2 milyar dolar arta-

rak 127,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Genel toplama baktığımızda  yılbaşın-

dan bu yana brüt rezervlerde 34,5 milyar dolar artış görülürken 52 haftalık değişim 

45,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net rezervler aynı haftada 19,6 milyar dolar-

dan 17,4 milyar dolar seviyesine gerilerken SWAP hariç döviz açık pozisyonu ise 

47,4 milyar dolardan 46,3 milyar dolar seviyesine geldi. 

 Hisse senedi piyasasına son 1 yılın en yüksek sermaye girişi...12 Kasım haftasın-

da yurt dışı yerleşikler 479,6 milyon dolar değerinde hisse senedi, 109,8 milyon 

dolar değerinde tahvil aldı. Böylece yabancı yatırımcı son bir yılın en yüksek 

haftalık hisse senedi alımını gerçekleştirmiş oldu. Bir önceki hafta hisse senedi 

tarafında 274,4 milyon dolar, tahvil tarafında ise 37,6 milyon dolarlık alım 

gerçekleşmişti. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedi pozisyonu 614 milyon dolar azalırken DİBS ve ÖST’lerdeki pozisyonları 

sırasıyla 1,8 milyar ve 53,2 milyon dolarlık artış kaydetti. Son bir aylık periyotta ise 

hisse senedi ve tahvil tarafında 675,4 ve 26,9 milyonluk para girişi olurken SWAP 

tarafında 4,0 milyar dolar çıktı. Böylece son bir aylık dönemde net sermaye girişi -

3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 Döviz mevduatlarında artış…TCMB verilerine göre 12 Kasım haftasında yurtiçi 

yerleşiklerin döviz mevduatları 1,9 milyar dolar artarak 235,2 milyar dolar se-

viyesine yükseldi. Verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 846,7 milyon 

dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,0 milyar dolar arttı. Parite etkisinden 

arındırılmış döviz mevduatlarına bakıldığında ise haftalık bazda 1,5 milyar dolarlık 

yükseliş görülürken, bu yükselişin 234 milyon dolarını gerçek kişiler, 1,2 milyar 

dolarını tüzel kişilerin döviz mevduatlarındaki artışlar oluşturdu. 
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KAP ve Şirket Haberleri 

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  

 Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan 

açıklamada BBVA'nın, Garanti Bankası'nın hâlihazırda BBVA mülki-

yetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde 

bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığı belirtildi. 

 Arçelik, 18.11.2021 tarihinde ortalama 40,177 TL islem fiyatı üzerinden 

186.576 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 

olduğu işlemin sermayesine oranı %0,028 oldu. Şirket’in 02.07.2021 

tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 

%5,0540 seviyesine ulaştı. 

 Sabancı Holding, 18.11.2021 tarihinde ortalama 13,94 TL işlem fiyatı 

üzerinden 400.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 

yapmış olduğu bu pay alımının sermayesine oranı %0,0196 oldu. Şirket’in 

17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 

sermayesine oranı ise %0,0392 seviyesine ulaştı. 

 Alarko Holding, Rusya'da %50 hissesine sahip olduğu Mosalarko şirket-

indeki paylarının tamamının, satılması konusunda görüşmelere 

başlayacak. 

 Biotrend, iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve 

Ticaret A.Ştarafından, Sivas'ta bulunan ve mülkiyeti iştirakimize ait olan 

54.000 m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek 

amacıyla, cam sera yatırımına karar verilmiştir. Kurulacak olan 

tesiste son teknolojiyle topraksız tarım teknikleri kullanarak, yıllık yak-

laşık 2.500 ton salkım domates üretmesi planlanmaktadır. 

Gerçekleştirilecek yatırımın yaklaşık olarak 55.000.000 TL'ye mal olması 

ve 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması öngürdüğünü duyurdu.Ayrıca, 

iştiraklerinden Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Sivas 

Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf sahasında oluşan metan gazın-

dan elektrik üretimi sırasında, gaz motorlarının ortaya çıkardığı egzoz 

atık ısısı ve ceket ısısını kullanarak ısınacak olan cam sera, tamamen 

temiz enerji kullanarak üretim gerçekleştireceğini açıkladı. 

 VBT Yazılım, 18.11.2021 tarihinde ortalama 20,012 işlem fiyatı üzerin-

den 95.500 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 

olduğu işlemin sermayesine oranı %0,367 oldu. Şirket’in 07.10.2021 

tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 

%1,867 seviyesine ulaştı. 

 Gen İlaç, ile Onko İlaç arasında ‘’Geiving’’ adlı ilacın Türkiye genelindeki 

eczanelere satılması konusunda anlaşma imzaladı. 

 Mia Teknoloji’nin Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre 

edilmiş talepler sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 2,54 

katına denk gelen 502.687.317 TL karşılığı, 31.815.653 TL nominal 

değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 196.813 yatırımcı katılmış 

olup tamamına dağıtım yapılmıştır. Dağıtım sonucunda yüksek talep 

giren yatırımcılara maksimum 72 şer adet pay dağıtılmıştır. Şirket 

paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 Mia Teknoloji A.Ş.'nin (Şirket) 12.500.000 TL nominal değerli paylarının 

halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 

38.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci 

maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 

22/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL/pay baz fiyat, 

"MIATK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak-

tır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hisse başı 

9,50 liradan halka arz başvurusuna ve BAGFAŞ Bandırma Gübre Fab-

rikaları A.Ş.'nin 90 milyon lira tutarında bedelli sermaye artırımı onay 

verdi. 

 SPK, THY kargo biriminin THY Hava Kargo Taşımacılığı unvanlı bir şir-

kete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine 

ilişkin hazırlanan duyuru metnini onayladı. 


