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Uluslararası Piyasalar  

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve %

0,29 azalarak 33.794,66 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,53 azalışla 

4.363,49 puana ve Nasdaq endeksi %1,56 kayıpla 13.537,94 puana indi. 

 ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri 

açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 26 

Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi azalarak 215 bine 

düştü. Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dö-

nemde 226 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına 

ilişkin önceki haftanın verisi ise 232 binden 233 bine revize edildi. 

 ISM şubat ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. Buna göre, ISM imalat dışı 

endeksi, şubatta önceki aya kıyasla 3,4 puan azalarak 56,5 değerine düştü. 

Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren veriye ilişkin piyasa 

beklentisi 61 değerini alması yönündeydi. Art arda 3 aydır düşüş gösteren en-

deks, ocakta 59,9 değerini almıştı. Üretim endeksi, şubatta aylık bazda 4,8 pu-

anlık azalışla 55,1'e düşerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,6 puan azalarak 

56,1 seviyesine indi. İstihdam endeksi de bu dönemde 3,8 puanlık azalışla 

48,5'e geriledi. ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 

14 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde daralma 

gösteren endüstriler ise gayrimenkul ve kiralama, sanat, eğlence ve dinlenme, 

tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık ile konaklama ve gıda hizmetleri oldu.  

 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Rusya-Ukrayna arasındaki 

savaşın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek, "Ukrayna'nın 

işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmem-

izin uygun olacağını düşünüyorum." dedi. 

 New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun bu yılın sonunda ve son-

rasında beklentilerin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde Fed'in faiz oran-

larını daha da artırma esnekliği olduğunu söyledi. 

 Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, küresel tedarik zincirlerinde iyileşme 

olacağını ve bunun ABD'de enflasyonun aşağı gelmesine yardım edeceğini 

söyledi. Bununla birlikte Barkin, tedarik zincirlerinde bu iyileşmenin 

gerçekleşmekte olduğu yönünde henüz net bir işaret görmediklerini vurguladı. 

Forex - Emtia Piyasası 
EURUSD, 1,1052 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin 
altında günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. 
Bu durumda ilk destek seviyemiz 1,1007 olacaktır. Ancak 1,1052 seviyesi üzerinde 
kalıcılık sağlanması halinde ise 1,1114 direnç seviyesi gündemimize gelebilir. 

Destek: 1,1007 – 1,0964 –1,0930 

Direnç: 1,1052 – 1,1114 – 1,1237  

 

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 37,19 puan ve %

1,87 değer kazanarak 2.023,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,88 

ve holding endeksi %1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla 

kazandıran %9,73 ile madencilik, tek gerileyen ise %0,11 ile spor oldu. BIST 100 

endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Kardemir (D), Türk Hava 

Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören 

hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2260,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 37,25 puan ve %1,81 değer kazanarak 2292,25 puandan kapattı. 

 

 

 

 

Destek Ve Dirençler 

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

EUR/USD 1,0903 1,0964 1,1007 1,1037 1,1052 1,1114 1,1165 

Altın / Ons 1854 1873 1904 1925 1932 1964 1995 

BRENT PETROL  74,61 79,79 86,43 110,93    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

3.03.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1037 -0,23 -2,98 

USD/TRY 14,1400 0,14 5,50 

EUR/TRY 15,6063 -0,11 3,31 

Altın / Ons 1940 0,15 6,03 

BRENT Petrol  110,93 1,04 42,64 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

3.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 282,29 2,02 12,70 

BIST 100 2 023,29 1,87 8,92 

VIOP  30 Yakın Vade 2 292,25 1,81 13,35 

Gösterge Tahvil 22,91 -0,35 0,93 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

17:30 TRY Hazine Nakit Dengesi (Şub ) - -37,800B 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 EUR Almanya İhracatları (Aylık) (Oca) - 0,90% 

10:00 EUR Almanya İthalatları (Aylık) (Oca) - 4,70% 

10:00 EUR Almanya Ticaret Dengesi (Oca) 7,1B 6,8B 

12:30 GBP 
İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 

(Şub ) 
54,3 56,3 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) 1,50% -3,00% 

13:00 EUR Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca) 9,50% 2,00% 

16:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Şub ) 450K 467K 

16:30 USD İşsizlik Oranı (Şub ) 3,90% 4,00% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

3.03.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 794,66 -0,29 -7,00 

S&P 500  4 363,49 -0,53 -8,45 

Nasdaq 13 537,94 -1,56 -13,47 

NIKKEI 225 25 925,63 -2,45 -9,95 

DAX 13 698,40 -2,16 -13,76 

MSCI EM 1 171,31 -0,06 -4,93 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,79 -3,25 17,90 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-treasury-cash-balance-1395
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-exports-1368
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-imports-1369
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-trade-balance-141
https://tr.investing.com/economic-calendar/construction-pmi-44
https://tr.investing.com/economic-calendar/construction-pmi-44
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-255
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-936
https://tr.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
https://tr.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300
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Uluslararası Piyasalar - 

 Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, küresel tedarik zincirlerinde iyileşme 

olacağını ve bunun ABD'de enflasyonun aşağı gelmesine yardım edeceğini 

söyledi. Bununla birlikte Barkin, tedarik zincirlerinde bu iyileşmenin 

gerçekleşmekte olduğu yönünde henüz net bir işaret görmediklerini 

vurguladı.Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Rusya'nın Ukrayna'ya saldır-

masının hali hazırda aşırı yüksek olan enflasyon için yukarı yönlü risklerin artmaya 

devam ettiği ortamda Fed'in faiz oranlarını artırmaya başlaması ihtiyacını 

değiştirmeyeceğini söyledi. 

 Fitch Ratings, Fed'in bu yıl 100 baz puan, gelecek yıl da 100 baz puanlık bir faiz 

artışına gitmesini beklediklerini açıkladı. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu yıl 

75 baz puan, gelecek yıl ise 50 baz puan faiz artışı yapacağını öngören Fitch, 

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) 2022'de 20 baz puanlık faiz artırımında bulun-

masının beklendiğini kaydetti. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. İngilter-

e'de FTSE 100 endeksi %2,58 azalarak 7.237,78 puana, Almanya'da DAX 30 en-

deksi %2,16 düşerek 13.698,40 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,84 değer 

kaybıyla 6.378,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %2,35 gerileyerek 

23.958,83 puana indi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle  

tamamladı. Nikkei endeksi %2,25, ve Hang Seng endeksi %2,70 ve Güney Kore 

Kospi endeksi %1,16 değer kaybetti. 

 Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun 

tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani 

koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi. 

 Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı. 

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer 

santralinden biri olarak biliniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus 

askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerek-

tiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını 

söyledi. 

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, 2015 nükleer anlaşmasının can-

landırılmasına yönelik olarak İran ile sürdürülen müzakerelerde ciddi ilerleme 

sağlandığını ve Tahran ile bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Ancak Porter, bir 

dizi zorlu konunun hala çözülememiş olduğunu da vurguladı. 

Uluslararası Endeksler  

3.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 33 794,66 -0,29 -7,00 

S&P 500  4 363,49 -0,53 -8,45 

Nasdaq 13 537,94 -1,56 -13,47 

NIKKEI 225 25 925,63 -2,45 -9,95 

DAX 13 698,40 -2,16 -13,76 

MSCI EM 1 171,31 -0,06 -4,93 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,79 -3,25 17,90 

FTSE 100 7 238,85 -2,57 -1,97 

CAC 40 Index 6 378,37 -1,84 -10,83 

Hang Seng (Hong Kong) 21 867,45 -2,67 -6,54 

Kospi (Güney Kore) 2 712,50 -1,26 -8,90 

Forex—Emtia Piyasaları  

3.03.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 14,1400 0,14 5,50 

EUR/TRY 15,6063 -0,11 3,31 

EUR/USD 1,1037 -0,23 -2,98 

GBP/USD 1,3345 0,05 -1,39 

USD / JPY 115,42 -0,02 0,28 

USD/CAD 1,2690 0,07 0,35 

Altın  / Gram 881,95 0,29 12,93 

Altın / Ons 1940 0,15 6,03 

Gümüş 25,18 -0,04 8,17 

BRENT Petrol  110,93 1,04 42,64 

 

Ons Altın, 1932 destek seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı oluşabilir. Bu 
durumda ilk direnç seviyemiz 1964 olacaktır. Olası, 1932 seviyesi altındaki ataklarda 
ise 1904 destek seviyesi gündeme gelebilir. 

 

Destek:1932 – 1904 – 1873   

Direnç: 1964 – 1995 – 2032 

 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 Piyasalarda dün sert satıcılı bir görünüm takip ettik. Fiyatlamalarda Powell’ın faiz artırım patikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini açıkla-

ması, Rusya Devlet Başkanı Putin’in işgalin planlanıldığı gibi gittiğini açıklaması ve Ukrayna’da bulunan nükleer alandaki yangın ki bu yangının Avrupa-

’yı derinden etkileyebileceğine yönelik haber akışı etkili oldu. ABD endeksleri bu doğrultuda düşüşler hakim olurken faiz artışından en fazla etkilenen 

teknoloji hisseleri ön plandaydı. Veri bazında ise ISM imalat endeksinin 61,1 beklentisinin altında 56,8 olarak kaydedildi. Avrupa tarafı ise sert satıcılı 

olarak işlemlerini tamamladı. Bölgede Fed baskısının yanı sıra Ukrayna’nın otomobil parka üretiminde önemli bir konumda olması otomotiv hisseler-

ine de satış getirdi. Asya tarafına baktığımızda ise Powell açıklamaları sonrasında teknoloji hisseleri önderliğinde satış baskısı hakim olmaya devam 

ediyor. Bu duruma ek olarak Çin’in en düşük büyüme tahminlerini açıklayacağı yönündeki haber akışı da takip edildi. İçeride, dün itibariyle pozitif bir 

ayrışma devam ediyor. Veri bazında enflasyon %54,4 seviyesine yükseldi. Menkul kıymet istatistikleri verilerine baktığımızda yabancı yatırımcının 3 

ayın ardından hisse senetlerinde alıma geçmişti ancak bu hafta veride tekrar satış pozisyonunda olduğunu görmekteyiz.Ayrıca 5 ayın en yüksek tahvil 

satışının da gerçekleştiğini gözlemledik. Bugünün veri akışında ABD tarım dışı stihdam verisini ve jeopolitik risklere yönelik haber akışı yer alacak. 

 Japonya’da hizmetler PMI verisi 42,7 beklentisinin üzerinde 

44,2 olarak kaydedildi. Veri, beklenti üzerinde gerçekleşse 

de baz seviye olan 50’nin altında yer almasıyla daralmayı 

işaret etti.  
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

3.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 023,29 1,87 8,92 

BIST 50  1 834,55 1,94 11,44 

BIST 30 2 282,29 2,02 12,70 

BİST SINAİ 3 671,36 0,39 7,85 

BİST MALİ  1 799,43 0,95 2,59 

BİST BANKA 1 655,53 0,88 3,75 

BİST TEKNOLOJİ 2 661,55 2,41 3,95 

VIOP 30 Yakın Vade  2 292,25 1,81 13,35 

Gösterge Tahvil Faizi  22,91 -0,35 0,93 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

3.03.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

KOZA ALTIN 128,90 9,98 1 153 549,1 KOZAL 

KOZA MADENCİLİK 21,96 9,96 516 438,4 KOZAA 

İPEK ENERJİ 14,92 9,95 167 663,0 IPEKE 

TÜRK TELEKOM 9,68 7,44 305 546,0 TTKOM 

İSKENDERUN DEMİR 
ÇELİK 

26,22 6,59 265 417,2 ISDMR 

DÜŞENLER     

AYDEM AYDEM 7,59 -2,69 42 768,9 

ARD YAZILIM ARDYZ 4,89 -2,20 43 978,2 

AKSA 36,58 -1,83 174 200,4 AKSA 

DOĞUŞ OTOMOTİV DOAS 45,56 -1,43 57 097,9 

AG ANADOLU GRUBU 
HOLDİNG 

32,50 -1,40 30 161,0 AGHOL 

3.03.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KARDEMİR D KRDMD 13,61 5,83 4 503 194,4 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 25,94 -0,15 3 532 525,7 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 35,34 2,49 3 515 778,3 

ASELSAN ASELS 23,82 3,75 2 135 633,4 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,78 1,38 1 813 182,4 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 Şubat ayında tüketici fiyatları enflasyonu %3,8’lik piyasa beklentisinin üzerinde %

5,5’lik bizim beklentimizin altında %4,81 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %

48,6’dan %54,4’e yükseldi. ÜFE enflasyonu da yıllık bazda 3 haneli oranlara 

ulaşarak %93,53’ten %105,0’e yükseldi. Artışların oldukça genele yayıldığını 

görüyoruz ancak TÜFE enflasyonuna en büyük katkılar 2,13 puan ile gıda ve 

içecek, 0,77 puan ile ulaştırma, 0,63 puan ile ev eşyası ve de 0,32 ile otel ve 

restoranlardan gelmiş görünüyor. Önümüzdeki dönemde tehlike arz eden gıda 

enflasyonu Şubat’ta %8,4 artış göstererek yıllık enflasyonun %55,6’dan %64,5’e 

yükselmesine neden oldu. Enerji maliyetlerindeki artışın yansıdığı ulaştırma 

enflasyonu da yıllık bazda %75,75’e ulaştı. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artışlar 

başı çekse de çekirdek enflasyonda da artış sürdü. B ve C endekslerine göre çe-

kirdek enflasyon sırayla %42,7’den %47,0’ye ve %39,4’ten %44,0’e yükseldi. 

Önümüzdeki aylarda yükselişin sürmesini ve yıllık enflasyonun %60 üzeri seviyeleri 

görmesini bekliyoruz. Rusya-Ukrayna krizinin sürmesi tüm emtia fiyatları üzerin-

den arz yönlü enflasyonu besleyecektir. Bu gelişmelere karşılık para politikası 

duruşunda bir değişiklik beklemiyoruz. 

 TCMB rezervlerin düşüş…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 25 

Şubat haftasında döviz rezervleri 2,6 milyar dolar azalırken altın rezervleri daha 

çok değerleme kaynaklı olarak 1,7 milyar dolar artış kaydetti.  Böylece brüt 

rezervler haftalık bazda 867,0 milyon dolar azalarak 113,1 milyar dolar seviyesine 

geriledi. TCMB’nin toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkartarak 

bulduğumuz net rezervler 14,3 milyar dolardan 11,0 milyar dolara gerilerken 

Hazine’nin TCMB’deki mevduatları dahil net rezervleri 22,8 milyar dolardan 21,9 

milyar dolara düştü. TCMB’nin bankalarla yaptığı swaplar hariç net rezervler ise -

48,7 milyar dolardan -50,1 milyar dolara geriledi.  

 Yabancı yatırımcıdan son 5 ayın en sert tahvil satışı…Rusya’nın Ukrayna’ya 24 

Şubat’ta başlattığı saldırının gerçekleştiği 25 Şubat haftasında yurt dışı yerleşikler 

87,0 milyon dolar değerinde hisse senedi, 370,8 milyon dolar değerinde tahvil 

sattı. Böylece yabancı yatırımcılar son 5 ayın en sert tahvil çıkışını gerçekleştirmiş 

oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisy-

onu 525,9 milyon dolar, tahvil pozisyonu 659,8 milyon dolar azalırken, ÖST’lerdeki 

pozisyonları ise 1,2 milyon dolar arttı. 

 Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları 2 ay aranın ardından ilk kez 

yükseldi…TCMB verilerine göre 25 Şubat haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatları 156,0 milyon dolar azalarak 215,8 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu 

dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,2 milyar dolar artarken, tüzel 

kişilerin döviz mevduatları 1,4 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırılmış 

verilere baktığımızda ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarında görülen 1,2 milyar 

dolarlık yükselişe karşılık tüzel kişilerin döviz mevduatı 1,0 milyar dolar geriledi. 

Böylece parite etkisinden arındırılmış toplam döviz mevduatları 185,0 milyon dolar 

artarak 2 ay aranın ardından ilk kez yükseldi. 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Sabancı Holding, 03.03.2022 tarihinde ortalama 15,90 TL işlem fiyatı 
üzerinden 500.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0245 oldu. Şirket’in 
17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı %1,3666 seviyesine yükseldi. 

 Sabancı Holding, 03.03.2022 tarihinde ortalama 54,841 TL işlem fiyatı 
üzerinden 45.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,007 oldu. Şirket’in 
02.07.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı %7,8020 seviyesine yükseldi. 

 Bim, 02.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre toplamda 1,09 
milyar TL nakit kar payı dağıtacak. Buna göre, Şirket, pay başına net 1,80 
TL peşin kar payı ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 
15.06.2022, ödeme tarihi 17.06.2022 olarak belirlendi. 

 Aygaz, 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 147,01 milyon TL 
kar payı dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,45 TL peşin 
temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 06.04.2022, ödeme 
tarihi ise 08.04.2022 olarak belirlendi. 

 Doğan Holding, 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 297 milyon 
TL kar payı dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,1134 TL 
temettü ödemesi gerçekleştirecek.  

 Indeks Bilgisayar, mevcut program kapsamında 2 Mart 2022 tarihinde 
565.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 
7.711.571 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 3,44) 

 Gen İlaç, 02.03.2022 tarihinde ortalama 13,66 TL işlem fiyatı üzerinden 
100.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,033 oldu. Şirket’in 22.10.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %
0,333 seviyesine ulaştı. 

 Kontrolmatik, ile yabancı bir müşterisi arasında; Atıksu Proses optimi-
zasyonu, Otomasyonu ve Iot kapsamları için toplam bedeli 6.400.000, 
EURO tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. 

 Kartal Yenilenebilir Enerji 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 
68.285.171 TL (Önceki 29.673.453 TL ) 

 Anatolia Tanı 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 433.331.607 
TL (Önceki 293.396.437 TL ) 

 Bagfaş 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 155.402.405 TL 
(Önceki -41.208.260 TL ) 

 Doğan Holding’in 2021yılı 12 aylık konsolide dönem net karı 
2.828.476.000 TL (Önceki :1.390.240.000 TL) 

 

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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