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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar  

 New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,51 

artışla 36.252,02 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,95 artarak 4.714,50 pu-

ana ve Nasdaq endeksi %1,41 kazançla 15.153,4 puana çıktı. 

 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin artık son de-

rece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun 

beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oran-

larını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. 

 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yüksek enflasyon ve güçlü bir toparlan-

manın, Fed'in Mart ayından itibaren bu yıl en az üç kez faiz oranlarını yükselt-

mesini gerektireceğini ve finansal sistemden fazla nakit çekmek için Fed 

varlıklarının hızlı bir şekilde azaltılmasını garanti edeceğini bildirdi.  Bostic, 

"Enflasyonun uzun bir süre yükselme olasılığı var ve doğrudan, net ve agresif bir 

şekilde yanıt vermemiz gerekiyor. İşler olduğu gibi devam ederse, Mart ayında 

makul bir olasılık olabilir. Fed'in % 2 hedefinin çok üzerinde seyreden 

enflasyonu dengelemek için bir dizi faiz artırımı olacak." dedi.   Bostic, yeni 

koronavirüs enfeksiyonlarındaki patlamanın toparlanmayı rayından çıkaracağını 

düşünmediğini ancak tam tersine enflasyonun daha da yoğunlaşacağını düşün-

düğünü bildirdi.  Bostic, söz konusu durumların 2022'de dördüncü çeyrek pu-

anlık bir artış gerektireceğini de belirtti.  

 JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, enflasyonun Fed'in düşündüğünden 

kötü olması olasılığının hala var olduğunu belirterek "25'er baz puanlık 4 faiz 

artırımı çok küçük bir miktar ve ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay 

olur" dedi. 

 

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, 1,1365 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı güç 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1421 olacaktır. Aksi halde, 1,1365 

seviyesini kırması durumunda ise 1,1307 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerinde 0,86 puan ve %0,04 

değer kazanarak 2.045,16  puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,37 değer 

kazanırken, holding endeksi %0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en 

çok kazandıran % 3,83 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise %3,11 ile 

spor oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 74'u geriledi. 

Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi 

Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2370,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 44,50 puan ve %1,48 değer kazanarak 2376,00 puandan kapattı. 

Destek Ve Dirençler 

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

EUR/USD 1,1237 1,1307 1,1365 1,1375 1,1421 1,1507 1,1589 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,7627    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,6550    

Altın / Ons 1763 1785 1805 1819 1829 1854 1873 

BRENT PETROL  72,90 74,61 79,79 83,27 86,43   

BİST 100 1.539 1.562 1.584 2.045    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.331    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

11.01.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1375 0,09 -0,01 

USD/TRY 13,7627 -0,29 2,68 

EUR/TRY 15,6550 -0,21 3,64 

Altın / Ons 1819 -0,22 -0,58 

BRENT Petrol  83,27 -0,17 7,07 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

11.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 268,60 0,53 12,03 

BIST 100 2 045,16 0,58 10,09 

VIOP  30 Yakın Vade 2 331,50 -1,26 15,29 

Gösterge Tahvil 24,41 2,95 7,53 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

13:00 EUR Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas) 0,60% 3,30% 

13:00 EUR Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) 0,30% 1,10% 

16:30 USD 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Aylık) (Ara) 
0,50% 0,50% 

16:30 USD 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Yıllık) (Ara) 
5,40% 4,90% 

16:30 USD 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi            

(TÜFE) (Ara) 
 283,2 

16:30 USD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) 7,00% 6,80% 

16:30 USD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) 0,40% 0,80% 

18:30 USD Ham Petrol Stokları  -2,144M 

21:00 USD 10 Yıllık Tahvil İhalesi  1,52% 

22:00 USD Bej Kitap   

22:00 USD Federal Bütçe Dengesi (Ara)  -191,0B 

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

11.01.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 36 252,02 0,51 -0,24 

S&P 500  4 713,07 0,92 -1,11 

Nasdaq 15 153,45 1,41 -3,14 

NIKKEI 225 28 222,48 -0,90 -1,98 

DAX 15 941,81 1,10 0,36 

MSCI EM 1 243,04 0,87 0,90 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,74 -0,17 14,86 

https://tr.investing.com/economic-calendar/industrial-production-931
https://tr.investing.com/economic-calendar/industrial-production-160
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-69
https://tr.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://tr.investing.com/economic-calendar/10-year-note-auction-571
https://tr.investing.com/economic-calendar/beige-book-10
https://tr.investing.com/economic-calendar/federal-budget-balance-369
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Uluslararası Piyasalar 
 

 Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stokları -1,950M olan piyasa beklentisinin 

üzerinde -1,077M olarak kaydedildi. Stoklar önceki hafta ise 6,432M idi. 

 Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. İngiltere'de 

FTSE 100 endeksi %0,62 artarak 7.491,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %

1,11 değer kazanarak 15.943,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,95'lik 

artışla 7.183,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,68'lik yükselişle 

27.540,30 puana ulaştı. 

 İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizi %1,41 Haziran 2020’den bu yana en yüksek seviyeye 

çıktı. 

 İtalya – Almanya 10 yıllık tahvil faizi farkı 1,39 baz puanla Aralık ayı sonundan bu 

yana en geniş aralığa ulaştı. 

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

zorlandı. Nikkei endeksi %0,90, ve Hang Seng endeksi %0,03 değer kaybederken 

Güney Kore Kospi endeksi %0,95 değer kazandı. 

 Fitch Ratings, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Shimao Group'un kredi notunu 

BB'den B-'ye düşürürken, kredi notunun negatif izlemede bırakıldığını açıkladı. 

 Çin’de tüketici enflasyonu Aralık ayında %0,2 olan piyasa beklentisinin altında -%

0,3 olarak kaydedildi. İlgili veri yıllık bazda ise %2,3’ten %1,5’e geri çekildi. Üretici 

enflasyonu tarafında ise Aralık ayında yıllık bazda %12,9’dan %10,3’e gerileyereke 

%11,1 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. 

 Goldman Suchs, %4.8'lik tahmini, Covid ile ilgili kısıtlamalardan kaynaklı olarak %

4,3’e düşürdü.  

 Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, tüketici enflasyonunun 

artan enerji maliyetleri ve ılımlı bir ekonomik toparlanmanın etkisiyle talepte 

beklenen artışla kademeli olarak hızlanmasının beklendiğini bildirdi. Kuroda, dü-

nyanın en büyük üçüncü ekonomisinin, güçlü ihracatın yanı sıra ultra gevşek para 

politikası ve hükümetin devasa teşvik paketinden gelen destek nedeniyle 

iyileşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. 

Uluslararası Endeksler  

11.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 36 252,02 0,51 -0,24 

S&P 500  4 713,07 0,92 -1,11 

Nasdaq 15 153,45 1,41 -3,14 

NIKKEI 225 28 222,48 -0,90 -1,98 

DAX 15 941,81 1,10 0,36 

MSCI EM 1 243,04 0,87 0,90 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,74 -0,17 14,86 

FTSE 100 7 488,09 0,58 1,40 

CAC 40 Index 7 183,38 0,95 0,42 

Hang Seng (Hong Kong) 23 739,06 -0,03 1,46 

Kospi (Güney Kore) 2 927,38 0,02 -1,69 

Forex—Emtia Piyasaları  

11.01.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,7627 -0,29 2,68 

EUR/TRY 15,6550 -0,21 3,64 

EUR/USD 1,1375 0,09 -0,01 

GBP/USD 1,3642 0,08 0,81 

USD / JPY 115,37 0,06 0,23 

USD/CAD 1,2552 -0,19 -0,74 

Altın  / Gram 804,90 -0,51 3,02 

Altın / Ons 1819 -0,22 -0,58 

Gümüş 22,76 -0,08 -2,24 

BRENT Petrol  83,27 -0,17 7,07 

 

Ons Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde günlük bazda bar kapanışı gerçekleştirmesi  durumunda pozitif güç kazana-

bilir. 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, 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, Fed Başkanı Powell’ın verdiği enflasyonist risklerin kontrol altına alınabileceğine yönelik mesajları fiyatlamayı tercih etti. Açıklamann 

ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1,75 seviyelerine gerilelerken ABD ve Euro Bölgesi’ndeki endeksler yükseliş kaydetti. Euro Bölgesi’nde bu duruma 

ek olarak endekslerin %10’a yakın yükseliş sergileyebileceğine yönelik raporlarların gelmesi de bu duruma destek oldu. Bölgeden gelen haber akışın-

da da doğalgaz vadeli fiyatlarının 80€’ya kadar düşmesi yer aldı. Bu durumun oluşmasında ise Avrupa’nın LNG ithalatını arttırması etkin oldu. Asya 

piyasaları ABD ve Avrupa’yı takiben an itibariyle yükselişle işlem görüyor. Asya Bölgesindeki olumlu havaya Çin tarafından gelen enflasyon verilerinin 

beklenti altında gelmesi de etkili oldu. Hang Sang teknoloji endeksleri %4’lere varan yükselişle son 1 ayın zirvesine geldi. Yurt içine baktığımızda ise 

pozitif havanın 7.güne taşındığını görmekteyiz. Hacimlerin ortalamanın üzerinde gelmeye devam ederken seans sonuna doğru satışların bir miktar 

arttığını gözlemledik. Gün içerisinde takip edeceğimiz veri akışında Saat 16:30’da ABD enflasyon verileri yer alacak. Hatırlanacağı üzere Kasım ayında 

%6,8 gelen veri 1982’de bu yana en yüksek enflasyonu işaret etmişti. Aralık ayında gelecek verinin piyasa beklentisi %7,0 olurken beklenti üzerinde 

gelen veri, piyasalarda tekrar enflasyonist baskıları gündeme  getirebilir.Bu durumda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine yol açabilir. Ayrıca  

endeklerde ve kurlarda baskı görebiliriz. 

 Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı anket göre, Japon hane 

halkının yaklaşık % 80'i enflasyonun bundan bir yıl sonra, iki 

yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıkmasını bekli-

yor.  5 Kasım ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilen anket, 

Eylül ayında yapılan bir önceki ankete göre daha fazla hane 

halkının bundan beş yıl sonra fiyatların artmasını beklediğini 

gösterdi.  BOJ'un üç aylık anketi, fiyatların bir yıl sonra art-

masını bekleyen hanelerin yüzdesinin Eylül anketindeki % 

68,2'den % 78,8'e yükseldiğini ve Eylül 2019'dan bu yana en 

yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.  
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

11.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 046,03 0,04 10,14 

BIST 50  1 841,03 0,24 11,84 

BIST 30 2 278,11 0,42 12,50 

BİST SINAİ 3 706,20 0,43 8,87 

BİST MALİ  1 877,24 -0,27 7,02 

BİST BANKA 1 695,92 0,37 6,28 

BİST TEKNOLOJİ 2 742,33 -1,87 7,10 

VIOP 30 Yakın Vade  2 376,00 1,48 17,49 

Gösterge Tahvil Faizi  24,21 -0,82 6,65 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

11.01.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

KARDEMİR D 12,64 9,44 6 296 606,9 KRDMD 

ALARKO 12,95 4,27 165 922,0 ALARK 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK 31,76 4,13 5 220 723,7 EREGL 

COCA-COLA 105,00 2,24 137 302,0 CCOLA 

NET HOLDİNG 6,58 2,02 31 544,3 NTHOL 

DÜŞENLER     

ERBOSAN ERBOS 129,00 -5,15 264 231,2 

ECZACIBAŞI İLAÇ ECILC 7,75 -3,73 82 848,6 

BRİSA 29,22 -3,56 22 166,5 BRISA 

ENERJİSA ENJSA 13,94 -3,40 88 491,5 

TOFAŞ 82,55 -2,94 428 104,0 TOASO 

11.01.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KARDEMİR D KRDMD 12,64 9,44 6 296 606,9 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 31,76 4,13 5 220 723,7 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 26,90 0,75 4 790 622,8 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,78 0,34 2 719 397,4 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 3,75 1,35 1 879 109,2 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi 

2,68 milyar dolar açık verdi. Piyasa beklentisi ise 2,5 milyar dolar olacağı yönün-

deydi. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında  cari fazla görülen veride, böylelikle 3 ay 

sonra cari açık verildiği gözlemlendi. TCMB'nin değerlendirmesine göre Kasım 

ayın ödemeler dengesinin açık vermesinde, hizmetler dengesi kaynaklı net gi-

rişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1,92 milyar 

dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon 

dolar azalarak 3,48 milyar dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu. Altın ve enerji 

fiyatlarından arındırılmış çekirdek cari dengede ise 2,41 milyar dolar fazla verildi. 

Bunda artan ham madde maliyetleri, enerji maliyetleri ve küresel emtia fiyatlarının 

etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

 Türkiye İnşaat maliyet endeksi, 2021'in Kasım ayında bir önceki yıla göre %48,87 

artışla rekor seviyeye ulaştı. 

 Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi ilk defa yüzde 25'i geçerek rekor kırarken 3 yıldan 

uzun vadelerdeki tahvillerin faizi de faiz indirimlerinin başladığı 23 Eylül'den bu 

yana 650 baz puandan fazla artış kaydetti. 

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olma-

dığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere 

ulaşabildiğini, bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı 

korunduğunu iletti. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 ay ve 3 ay vadeli TL uzlaşmalı 

döviz ihaleleri sonuçlandı. TCMB tarafından açılan 100 milyon dolarlık 1 ay vadeli 

TL uzlaşmalı döviz ihalesine talep gelmedi. 3 ay vadeli yine 100 milyon dolarlık 

ihaleye ise 200 bin dolarlık teklif geldi. 

 3 ay vadeli ihalede ortalama fiyat 14,60 oldu. 4 Ocak'ta yapılan 1 ay vadeli ihaleye 

de teklif gelmemişti. 

 Dünya Bankası Türkiye için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminlerini revize etti.Buna 

göre, Türkiye’nin büyüme tahmini yüksek borçluluk, artan gelir eşitsizliği ve yeni 

varyantların gelişen ekonomilerde toparlanmayı sekteye uğratacağı beklentisiyle 

2022 yılı beklentisini %3’ten %2’ye, 2023 yılı için ise %4’ten %3’e çekildi. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan 

kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi 

istisnası gelecek. 

 12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 krş/

ltpompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu. 

 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ekonomik gelişmeler ışığında 

kamu görevlilerine ek zam ve refah payı verilmesinin şart olduğunu vurguladı, 

“Enflasyon farkı bir zam değildir" dedi. 

 

 

 

 

Yurt İçi  Piyasalar 



 4 

SABAH BÜLTENİ  

12 Ocak 2022 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Sabancı Holding, 11.01.2022 tarihinde ortalama 14,88 TL işlem fiyatı 
üzerinden 900.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. 
Şirket’in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0441 oldu. 
Şirket’in 17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %0,5759 seviyesine ulaştı. 

 Vestel, Play-Fi ses teknolojili TV'ler geliştirmek için yeni nesil ses, 
görüntüleme ve sensör alanında öne çıkan DTS şirketi ile iş birliği an-
laşması yaptı. 

 Ege Endüstri, Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika 
yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 35 milyon euro tutarında bir 
yatırım kredisi alınmasına yönelik çalışmalar başlattığını duyurdu. 

 Naturel Yenilenebilir Enerji, 11.01.2022 tarihinde ortalama 45,00 TL 
işlem fiyatı üzerinden 50.000 TL nominal tutarlı pay alımı 
gerçekleştirdiğini bildirdi.Şirket’in yapmış olduğu bu işlemin sermayesine 
oranı ise %0,15 oldu. Şirket’in 04.01.2022 tarihinden itibaren yapmış 
olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %0,818 seviyesine ulaştı. 

 Matriks, 11.01.2022 tarihinde 21,26- 21,88 TL fiyat aralığından 81.500 
TL nominal tutarlı pay alımı yaptığını bildirdi. Şirket’in yapmış olduğu bu 
işlemin sermayesine oranı %0,307 oldu. Şirket’in 12.11.2021 tarihinden 

itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,075 
seviyesine ulaştı. 

 E-data, yeni nesil veri altyapıları oluşturmak için önemli bir etkinleştirici 
olarak işletmeler için birleştirilmiş tamamı flash diziler ve hibrit depola-
ma çözümleri sunmamın  yanı sıra,  yerleşik birleşik mimarisi ile sunucu 
ve masaüstü sanallaştırma, bulut bilişim, veri ambarı, iş zekası, büyük 
veri, gerçek zamanlı analitik ve veri tabanlarının yanı sıra yedekleme ve 
felaket kurtarma operasyonları dahil olmak üzere çeşitli veri merkezi iş 
yüklerini elde etmek için blok, dosya ve nesne verilerini aynı anda sunab-
ilen, üretici bir firma olan  NGX Teknoloji A.Ş ile yüksek performanslı 
yedekleme üniteleri ürünü olan NGX Storage'ın distribütörlüğü için 
08.01.2022 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalandığını bild-
irdi.     

 Türkiye'nin tarıma dayalı endüstrisinin önemli bir ayağı olan meyve ve 
sebze suyu sektörünün önde gelen şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji 
İmalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Göknur"), şirket paylarının halka 
arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 
("SPK") başvurdu. 

 Rekabet Kurumu’nun onayı sonrası Getir, sermaye artırımı ile n11’e ortak 
olurken şirketin yönetiminden de sorumlu olacak. 

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.  
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