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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,48 

azalarak 35.365,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,03 kayıpla 4.620,60 

puana ve Nasdaq endeksi %0,07 azalışla 15.169,7 puana indi. 

 ABD’de Senatör Joe Manchin, Pazar günü yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğün-

deki paketi reddedeceğini açıkladı. Batı Virginia Demokrat Senatörü Manchin’in 

açıklaması, Biden ile haftalardır yürütülen müzakereleri takiben ve Senato’nun 

yeni yılda yeniden gruplaşma umutları ile tatil için oturumlara ara verme kararı 

almasından bir gün sonra Beyaz Saray’ı savunmasız yakaladı yorumlarına yola 

açarken açıklamanın sert bir dilde yapılması ve Beyaz Saray’ın da benzer bir 

şekilde yanıt vermesi, şimdilik ileriye doğru atılacak adımları belirsiz hale 

getirdiği görüşü piyasalarda etkin oldu. Goldman Suchs ise bu gelişme karşısın-

da ABD ekonomisi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. "Yeniden Daha 

iyi İnşa Et" tasarısının Kongre'den geçmemesinin 2022 yılında ABD'de GSYH 

büyümesini azaltacağını savunan Kurum, daha önce %3 olarak açıkladığı 2022 

ilk çeyrek büyüme tahminini %2'ye, 2.çeyrek tahminini %3,5’tan %3’e, 3.çeyrek 

tahminini ise %3’ten %2,75’e indirdi. 

 New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonla daha agresif mücadele etme 

tutumunun bankanın gelecek yıl faiz artışına başlaması için destekleyici 

olduğunu belirtti. Williams, faiz artış kararlarının ekonomik verilere bağlı olarak 

alınacağını ifade etti. Williams, ayrıca enflasyonun gelecek sene de hedefin 

üzerinde olabileceğini, 2022 sonunda işsizlik oranının %3.5 olacağını da ön-

gördü. 

 Avrupa borsaları, haftanın son günündeki işlemlerini, İngilter hariç düşüşle 

tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi %1,12 azalarak 6.926,63 puana geriledi. 

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,64 değer kaybederek 26.611,41 ve Almanya 

DAX 30 endeksi %0,67 düşerek 15.531,69 seviyesinden günü kapattı. İngilter-

e'de FTSE 100 endeksi ise günü %0,13 artışla 7.269,92 seviyesinden tamamladı. 

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, 1,1237 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda tepki alımları 

gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1307 olacaktır. Aksi halde, 

1,1237 seviyesini kırması durumunda ise 1,1165 destek seviyesini takip ediyor ola-

cağız. 

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde 194,07 puan ve %8,52 

değer kaybederek 2.084,47 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 8,74 

ve holding endeksi yüzde 9,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, 

en çok kaybettiren ise yüzde 9,89 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksine dahil 

hisselerin 2'si prim yaptı, 98'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, 

Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2699,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 262,50 puan ve %10,00 değer kaybederek 2333,50 puandan kapattı. 

 

 
 

Destek Ve Dirençler 

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

EUR/USD 1,1114 1,1165 1,1237 1,1245 1,1307 1,1365 1,1421 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 16,7739    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 18,8533    

Altın / Ons 1745 1763 1785 1801 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  70,22 71,23 72,90 71,57 74,61 79,79 86,43 

BİST 100 1.539 1.562 1.584 2.278    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.596    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

17.12.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1245 0,06 -7,95 

USD/TRY 16,7739 1,63 125,60 

EUR/TRY 18,8533 1,93 107,18 

Altın / Ons 1801 0,17 -5,24 

BRENT Petrol  71,57 -1,87 38,80 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

17.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 298,68 -9,07 40,51 

BIST 100 2 084,47 -8,52 41,16 

VIOP  30 Yakın Vade 2 333,50 -10,00 42,07 

Gösterge Tahvil 22,30 1,55 49,06 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

17.12.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 365,44 -1,48 15,55 

S&P 500  4 620,64 -1,03 23,02 

Nasdaq 15 169,68 -0,07 17,70 

NIKKEI 225 28 545,68 -1,79 4,01 

DAX 15 531,69 -0,67 13,21 

MSCI EM 1 216,30 -0,62 -5,81 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,41 -0,71 53,44 
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Uluslararası Piyasalar 

 Euro Bölgesi Kasım ayında Çekirdek enflasyon yıllık bazda beklentilere parallel %

2,6, aylık bazda ise %0,1 beklentisinin altında %0,0 olarak açıklandı. Bölgedeki 

enflasyon verisi aylık bazda %0,5 beklentisinin altında %0,4, yıllık bazda beklen-

tilere parallel %2,6 olarak kaydedildi. 

 Almanya Merkez Bankası Bundesbank Cuma günü yayımladığı raporda, tüketici 

fiyatlarının 2022’de yüzde 3,6 artmasını beklediklerini, devam eden iki yılda ise 

artışın yavaşlayarak yüzde 2,2'ye düşeceğini belirtti. 

 Almanya'da üretici enflasyonu, Kasım ayında yıllık bazda %19,2 artarak tüm za-

manların en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi %20 olarak gerçekleşeceği 

yönündeydi. Veri, Ekim ayında yıllık bazda %18,4 artış kaydetmişti. 

 Almanya’da IFO iş dünyası endeksi Aralık’ta 96.6’dan 94.7’ye geriledi. Endeks 

böylelikle 6 ay üst üste düşüşünü sürdürdü.  

 AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 

20,5 azalarak 713 bin 346 seviyesine indi. Böylece, AB ülkelerinde kasım ayında 

yeni otomobil satışları 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş 

oldu. Otomobil satışları temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da sert 

düşmüştü. 

 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başekonomisti Huw Pill, CNBC ile yaptığı röportaj-

da İngiltere’deki enflasyonist baskıya karşı adım atılması gerektiğini söyledi. 

“İşgücü piyasası kasımdaki öngörüden daha sıkı” diyen Pill, enflasyonun işgücü 

piyasasına bağlı olarak daha kalıcı olmasını beklediğini belirtti. 

 İngiltere’de perakende satışlar verisi Kasım ayında aylık bazda %0,8 beklentisini 

aşarak %1,4, yıllık bazda %4,2 beklentisini aşarak %4,7 olarak kaydedildi. 

 Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Gazprom'un gecikmeli de olsa Yamal-Avrupa boru 

hattında yer ayırtmasıyla yüzde 14 civarında düşüşle megavatsaat başına 123 

euroya geriledi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın son işlem gününü ağırlıklı olarak 

düşüşle tamamladı. Nikkei endeksi %1,79, ve Hang Seng endeksi %0,23 değer 

kaybederken Güney Kore Kospi endeksi ise %0,38 değer kazandı. 

 

 

Uluslararası Endeksler  

17.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 365,44 -1,48 15,55 

S&P 500  4 620,64 -1,03 23,02 

Nasdaq 15 169,68 -0,07 17,70 

NIKKEI 225 28 545,68 -1,79 4,01 

DAX 15 531,69 -0,67 13,21 

MSCI EM 1 216,30 -0,62 -5,81 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,41 -0,71 53,44 

FTSE 100 7 269,92 0,13 12,53 

CAC 40 Index 6 926,63 -1,12 24,77 

Hang Seng (Hong Kong) 23 192,63 -1,20 -14,83 

Kospi (Güney Kore) 3 017,73 0,38 5,02 

Forex—Emtia Piyasaları  

17.12.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 16,7739 1,63 125,60 

EUR/TRY 18,8533 1,93 107,18 

EUR/USD 1,1245 0,06 -7,95 

GBP/USD 1,3226 -0,07 -3,29 

USD / JPY 113,53 -0,19 9,95 

USD/CAD 1,2901 0,05 1,40 

Altın  / Gram 971,42 2,37 113,91 

Altın / Ons 1801 0,17 -5,24 

Gümüş 22,35 -0,16 -15,41 

BRENT Petrol  71,57 -1,87 38,80 

 

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

altında günlük bazda bar kapanışına devam etmesi  durumunda kar satışları gündeme 

gelebilir. 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 

 

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 

 ABD piyasaları Omikron varyantına ilişkin endişeler ve Biden’ın altyapı paketine ilişkin olumsuz söylemlerin gelmesiyle birlikte düşüşle tamamladı. 

ABD piyasalarında ise Hollanda’dan kapanma kararının gelmesi ve artan vaka sayılarının etkisiyle düşüşle tamamladı. Ülke bazında ise Almanya’nın 

üretici enflasyonunun 70 yılın en yüksek seviyede gelmesi ve Bundesbank’ın da enflasyonist risklere dikkat çekmesi önemliydi. Asya piyasaları an 

itibariyle satıcılı olarak işlem görüyor. Gün içerisinde yıllık faiz oranı %3,85’ten %3,80 seviyesine geri çekildi. Zorunlu karşılıklardaki değişimden sonra 

bunun gelmiş olması piyasadaki iç talebi canlandırmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Çin Merkez Bankası’nın konut piyasasını ilgilendiren 5 

yıllık faiz oranını %4,65 seviyesinde sabit bırakması piyasalarda hoş karşılanmadı. Yurt içi piyasalarda ise 14 günlük yükseliş serisi Cuma günü gelen 

sert düşüşle bozulurken 2 defa devre kesici işlemi uygulandı. Kurlardaki yükselişi takip ederken bu alanda TCMB ’nin müdahalesini de takip ettik. CDS 

puanı ise 566 seviyelerine kadar yükseldi. Ayrıca Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, BİST50 hisselerinde bugün boyunca geçerli 

olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda 

açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden 

gerçekleştirilebilecek.  Gün özelinde veri akışının daha sakin olacağını bir günde volatiletenin bir miktar daha azaldığını söyleyebiliriz. Global 

piyasalarda yaklaşan yılbaşıyla beraber risk iştahının düşebileceğini yurt içi piyasaların da oynaklığın devam edebileceği görüşündeyiz. 

 Çin Merkez Bankası, ülkenin ekonomik toparlanmasındaki 

yavaşlamaya ilişkin  endişeler nedeniyle referans temel faiz 

oranı olan Loan Prime Rate'ı (LPR)  Nisan 2020'den bu yana 

ilk kez indirereke % 3.85'den % 3.80’e indirdi. 5 yıllık LPR ise 

% 4.65 seviyesinde bırakıldı.  Karar, merkez bankasının 15 

Aralık'ta yürürlüğe giren ve 1,2 trilyon CNY  tutarında uzun 

vadeli likiditeyi serbest bırakan ZKO'nı düşürme kararının  

ardından geldi. 
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

17.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 084,47 -8,52 41,16 

BIST 50  1 861,08 -8,87 40,11 

BIST 30 2 298,68 -9,07 40,51 

BİST SINAİ 3 735,23 -7,91 59,61 

BİST MALİ  1 905,34 -8,79 21,74 

BİST BANKA 1 685,38 -8,74 8,19 

BİST TEKNOLOJİ 2 841,97 -9,44 45,49 

VIOP 30 Yakın Vade  2 333,50 -10,00 42,07 

Gösterge Tahvil Faizi  22,30 1,55 49,06 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

17.12.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ANADOLU EFES 35,12 2,51 228 601,0 AEFES 

DEVA HOLDİNG 33,46 0,30 171 188,3 DEVA 

     

     

     

DÜŞENLER     

VESTEL VESTL 28,26 -10,00 517 009,3 

TOFAŞ TOASO 85,05 -10,00 613 088,5 

TSKB 1,62 -10,00 908 533,0 TSKB 

EGE ENDÜSTRİ  EGEEN 1915,10 -10,00 228 268,5 

YAPI KREDİ BANKASI 3,60 -10,00 3 005 159,8 YKBNK 

17.12.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,63 -6,29 8 427 313,0 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 22,62 -9,95 4 907 892,8 

ŞİŞE CAM SISE 15,94 -9,99 4 466 413,4 

AKBANK AKBNK 7,40 -9,98 3 767 373,8 

KARDEMİR D KRDMD 11,70 -5,19 3 314 741,1 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan "Dün faiz indirimine giden Merkez 

Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini 

şaşkınlıkla izliyoruz." açıklamasında bulundu. 

 UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından Türk lirası 

ile ilgili bir karar da JP Morgan'dan geldi. Kurum, müşterilerine Türk lirası algo 

işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı. 

 TÜSİAD,  genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesi gerekliliğine 

dikkat çekilen açıklamada, "Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan 

sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, 

enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi 

ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisa-

di tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık or-

tamı oluşmuştur. " ifadeleri kullandı. 

 TCMB, kurlara 5. kez satım yönünde müdahalede bulundu. Banka’dan yapılan 

açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya 

satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.  

 BIST 100 endeksinde yaşanan sert kayıpların etkisiyle iki devre kesici uygulandı. 

 Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre 

fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi. Buna göre, 

Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Ben-

zinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya 

çıkacak. Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira 

olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 li-

radan 11,55 liraya çıkacak. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 

8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 

liraya yükselecek. 

 Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BIST 50 endeksi paylarında bugün 

boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick 

rule) uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda 

açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son 

gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek 

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fi-

yatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son 

gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek. 

 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket HAberleri 

 Bim, 17.12.2021 tarihinde ortalama 77,907 TL işlem fiyatı üzerinden 
300.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu işlemin 
Şirket’in sermayesine oranı %0,049 oldu. Şirket’in 07.12.2021 tarihinden 
itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,0570 
seviyesine ulaştı. 

 Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesin-
in yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Tele-
komünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı. 

 Alarko Holding, bağlı ortaklığı Mosalarko OJSC paylarının 16.289.536 
ABD Doları karşılığında Alarko GYO'na satılmasını kararlaştırdı 

 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's ("S&P") Anadolu 
Efes'in uzun vadeli kredi notunu BBB- olarak teyit etmiş, görünümünü 
ise "Negatif" olarak revize edildi. 

 Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan 100 adet CNG yakıtlı 
otobüs tedarik ihalesine teklif verdiğini bildirdi. 

 VBT Yazılım, Sosyal Güvenlik Kururmundan 27.958.000,00 TL TL bedel 
ile "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek  
Temini " ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme 
imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu  ihale için herhan-
gi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme 
imzaladı. 

 Gen İlaç, Gen Üretim Tesisi’nin EU GMP sertifikası almaya uygun 
bulunduğunu açıkladı. 

 Kafein Yazılım, üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen 

"Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması" konulu ihaleyi ka-
zanmıştır. İhale bedeli 37.750.000 TL olup, 3 yıllık hizmet süresini kapsa-
maktadır. 

 Yeo Teknoloji, %100 bağlı ortaklığımız olarak YEO Technology B.V. 
ünvanıyla 50.000 EURO sermaye ile 17.12.2021 tarihinde Holanda'da 
kurduğunu açıkladı. 

 Mobitel’in 2021 yılı 3.çeyreklik konsolide net karı 106.9 milyon TL oldu. 
Şirket’in 2020 yılı 3. Çeyreklik konsolide net karı ise 31,8 milyon TL idi. 
Buna göre Şirket, 3.çeyreklik baz alındığında net karını geçenseneye göre 
%235 artırdı.  

 Gelecek Varlık Yönetimi, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 
gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş bireysel alacak satışında, satışa 
çıkarılan 3 portföyün toplam 649,3 milyon TL anaparaya sahip 2 tanesin-
in ihalesini kazandığını sözleşmenin imza süreci devam ettiğini duyurdu.. 

 Doğu Aras, bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım ile Teknoser arasında 
"Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Temini Ve Montajı İşi Sözleşme-
si" imzalandı. Projenin 12 ay boyunca süreceği ve işin toplam değeri 
254.000.000,00 TL olduğu bildirildi. 

 Verusa Holding, 17.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,60-26,10-TL fiyat 
aralığından 286.640 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca 
gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.12.2021 
tarihi itibariyle %63,97 sınırına düştüğünü bildirdi. 

 

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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