
Günün Özeti  18 Şubat Cuma 

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar  

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti 

ve %1,78 azalışla 34.312,03 puana indi. S&P 500 endeksi %2,14 azalarak 

4.379,30 puana ve Nasdaq endeksi %2,88 kayıpla 13.716,72 puana düştü. 

 ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 12 

Şubat’ta sona eren haftada 23 bin artışla 248 bin oldu. Piyasa beklentisi 218 bin 

olması yönündeydi. Devam eden başvurular 5 Şubat’ta sona eren haftada 1.59 

milyona geriledi. Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi 16 olarak tahminlerin 

altında kaldı. Beklenti 20’ydi. 

 Konut başlangıçları Ocak’ta %4,1 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 1,64 milyon 

oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 1.7 milyon-

du. Geleceğe yönelik konut talebini gösteren inşaat izinleri ise %0,7 artarak 1.89 

milyon oldu. Yüksek hammadde fiyatları ve nitelikli eleman bulma sıkıntıları 

konut başlangıçlarındaki düşüşte etkili oldu. 

 St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonu düşürmenin merkez ban-

kasının yaklaşık % 2 olarak gördüğü nötr bir hedef faiz oranını aşmasını gerek-

tirebileceğini söyledi. Bullard, "Enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yapmak 

istiyorsanız, aslında nötr olmanız gerekir - nötr'ün ötesine geçmeniz gerekir. 

Enflasyonun beklendiği gibi ılımlı olmaması durumunda, "Ve bence bu benim 

için büyük bir endişe - şu anda gerçekten bunu yapacak durumda değiliz, ancak 

bunu yapacak bir konuma gelmeliyiz" dedi. 

 Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Federal Reserve'in faiz oranlarını daha 

hızlı yükselterek ve bilançosunu daha hızlı daraltarak Büyük Durgunluk son-

rasında olduğundan daha agresif hareket etmesi gerekeceğini bildirdi. Mester, 

"Ekonomide önemli bir değişiklik olmadıkça, bu sefer faiz oranlarını daha hızlı 

yükseltmenin ve bilançonun küçültülmesine geçen seferden daha kısa sürede 

ve daha hızlı başlamanın uygun olacağını tahmin ediyorum." dedi. 

Forex - Emtia Piyasası 
EURUSD, 1,1365 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.  Bu seviye-

nin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı olu-

şabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1421 olacaktır. Aksi halde, 1,1365 seviye-

sini kırması durumunda ise 1,1307 desteğini takip edeceğiz. 

 

Destek: 1,1307 – 1,1237 –1,1165 

Direnç: 1,1365 – 1,1421 – 1,1507  

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerinde 31,44 puan ve %

1,54 değer kaybederek 2.009,99 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,83 

ve holding endeksi %1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazan-

dıran %0,03 ile madencilik, en çok gerileyen ise %5,43 ile turizm oldu. BIST 100 

endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kar-

demir (D), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Garanti Bankası en çok işlem gören 

hisse senetleri oldu.  

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2278,50 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 43,25 puan ve %1,90 değer kaybederek 2231,25 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 1,1365 1,1365 1,1421 1,1507 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,5510    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,4008    

Altın / Ons 1829 1854 1873 1891 1904 1932 1964 

BRENT PETROL  74,61 79,79 86,43 90,55    

BİST 100 1.539 1.562 1.584 2.009    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.231    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

17.02.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1365 0,04 -0,10 

USD/TRY 13,5510 -0,25 1,10 

EUR/TRY 15,4008 -0,36 1,95 

Altın / Ons 1891 -0,43 3,33 

BRENT Petrol  90,55 -0,73 16,43 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

17.02.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 232,87 -1,57 10,26 

BIST 100 2 009,99 -1,54 8,20 

VIOP  30 Yakın Vade 2 231,25 -1,90 10,34 

Gösterge Tahvil 21,07 -0,05 -7,18 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY Tüketici Güveni (Şub)  73,2 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

09:00 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca) 1,10% -3,00% 

09:00 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) -0,50% -3,60% 

09:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca)  -0,90% 

09:00 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) 0,60% -3,70% 

12:00 EUR Cari Hesap (Ara)  23,6B 

16:00 EUR ECB’den Elderson’ın Konuşması     

18:00 EUR Tüketici Güveni (Şub ) -8 -8,5 

18:45 USD FED Üyesi Waller’ın Konuşması     

19:00 USD FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması     

21:30 USD FOMC Üyesi Brainard'ın Konuşması     

21:30 EUR AMB’den Panetta Konuşma Yapacak     

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

17.02.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 312,03 -1,78 -5,58 

S&P 500  4 380,26 -2,12 -8,10 

Nasdaq 13 716,72 -2,88 -12,33 

NIKKEI 225 27 161,62 -0,26 -5,66 

DAX 15 267,63 -0,67 -3,89 

MSCI EM 1 242,92 -0,10 0,89 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,99 1,17 31,24 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-consumer-confidence-615
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-retail-sales-857
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-retail-sales-856
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-731
https://tr.investing.com/economic-calendar/retail-sales-258
https://tr.investing.com/economic-calendar/current-account-78
https://tr.investing.com/economic-calendar/ecb's-elderson-speaks-1998
https://tr.investing.com/economic-calendar/consumer-confidence-49
https://tr.investing.com/economic-calendar/fed-waller-speaks-1997
https://tr.investing.com/economic-calendar/fomc-member-williams-speaks-1585
https://tr.investing.com/economic-calendar/fomc-member-brainard-speaks-1651
https://tr.investing.com/economic-calendar/ecb's-panetta-speaks-1976
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Uluslararası Piyasalar - 

 ABD Başkanı Biden Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamasında "Rusya'nın 

işgal tehdidi yüksek. Tüm işaretler Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini gösteriyor" 

ifadelerini kullandı. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.İngiltere'de 

FTSE 100 endeksi %0,87 azalarak 7.537,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %

0,67 düşerek 15.267,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,26 değer kaybıyla 

6.946,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,11 gerileyerek 26.669,27 

puana indi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem gününde yön bulmak-

ta zorlandı.Nikkei endeksi %0,83 değer kaybederken Güney Kore Kospi endeksi %

0,53 ve Hang Seng endeksi %0,30 değer kazancıyla tamamladı. 

 Japonya'da çekirdek enflayon Ocak ayında aylık bazda %0,3 beklentisinin altında 

%0,2, yıllık bazda %0,5 olarak açıklanmasıyla son 3 ayın en düşük seviyesine ger-

iledi. 

 

 

 

 

Uluslararası Endeksler  

17.02.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 312,03 -1,78 -5,58 

S&P 500  4 380,26 -2,12 -8,10 

Nasdaq 13 716,72 -2,88 -12,33 

NIKKEI 225 27 161,62 -0,26 -5,66 

DAX 15 267,63 -0,67 -3,89 

MSCI EM 1 242,92 -0,10 0,89 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,99 1,17 31,24 

FTSE 100 7 537,37 -0,87 2,07 

CAC 40 Index 6 946,82 -0,26 -2,88 

Hang Seng (Hong Kong) 24 674,91 -0,48 5,46 

Kospi (Güney Kore) 2 742,07 -0,07 -7,91 

Forex—Emtia Piyasaları  

17.02.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,5510 -0,25 1,10 

EUR/TRY 15,4008 -0,36 1,95 

EUR/USD 1,1365 0,04 -0,10 

GBP/USD 1,3611 -0,05 0,58 

USD / JPY 115,17 0,23 0,06 

USD/CAD 1,2694 -0,09 0,39 

Altın  / Gram 823,69 -0,67 5,42 

Altın / Ons 1891 -0,43 3,33 

Gümüş 23,78 -0,24 2,13 

BRENT Petrol  90,55 -0,73 16,43 

 

Ons Altın, 1904 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde satış baskısı devam edebilir. 
Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi üzerindeki atak-
larda ise 1932 direnç seviyesi gündeme gelebilir. 

 

Destek:1873 – 1854 –  1829  

Direnç: 1904 – 1932 – 1964 

 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 Global piyasalarda jeopolitik risklerin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte risk iştahının düştüğünü gözlemledik. Bu doğrultuda ABD, Avrupa ve Asya 

endekslerindeki düşüşler takip edildi. ABD endekslerinde Fed üyelerinin enflasyonist risklere yönelik faiz artışlarını destekleyen açıklamaları devam 

etti. Avrupa tarafında Ise, AMB’nin artan enflasyon karşısında kısa vadede tepki vermemesi gerektiği görüşü dile getiriliyor. Dünü negatif bir şekilde 

kapatan Asya piyasaları gün içerisinde de satıcılı işlem görmeye devam ediyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda güne pozitif bir başlangıç yaptıktan 

ardından gelen haber akışıyla negatif bölgeye geçtik, Ardından gelen alımlarla pozitif bölgeye tekrar geçen BİST100 endeksi, seansın son bölümünde 

gelen satışlar neticesinde günü düşüşle tamamladı. Dünkü veri akışında, TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe bir değişikliğe gitmediğini takip ettik ve bu 

kararın piyasalarda bir etkisinin artık olmadığını söyleyebiliriz.  Menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. Veride, 11 Şubat haftasında döviz rezervleri 

601,0 milyon dolar azalırken altın rezervlerinde 793,0 milyon dolarlık artış kaydedildi.  Böylece brüt rezervler haftalık bazda 192,0 milyon dolar artarak 

114,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yabancı yatırımcıların hisse senedi satışlarında 12.hafta geride bırakılırken döviz mevduatlarında KKM 

kaynaklı düşüş devam etti. Günün veri akışında ise, Avrupa ve ABD merkez bankalarının konuşmaları takip edilirken yurt içi piyasalarda ise tüketici 

güveni gündemimizde yer alacak. 
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

17.02.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 041,43 0,16 9,89 

BIST 50  1 837,59 0,06 11,63 

BIST 30 2 268,51 -0,05 12,02 

BİST SINAİ 3 577,05 0,37 5,08 

BİST MALİ  1 929,54 0,02 10,00 

BİST BANKA 1 762,13 -1,17 10,43 

BİST TEKNOLOJİ 2 615,04 0,98 2,13 

VIOP 30 Yakın Vade  2 273,25 -0,41 12,41 

Gösterge Tahvil Faizi  21,08 0,24 -7,14 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

17.02.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

İŞ GYO 5,48 1,86 449 291,5 ISGYO 

BRISA 28,14 1,66 63 215,4 BRISA 

ESENBOĞA ELEKTRİK 31,50 1,48 122 486,0 ESEN 

TAV HAVALİMANLARI 39,64 1,17 902 494,9 TAVHL 

ALARKO  19,34 0,89 187 133,8 ALARK 

DÜŞENLER     

TÜRK TELEKOM TTKOM 9,14 -4,39 266 974,9 

GÖZDE GİRİŞİM GOZDE 9,14 -4,19 116 227,2 

TEKFEN 23,70 -3,50 315 000,7 TKFEN 

İŞ FİNANSAL       
KİRALAMA 

ISFIN 3,05 -3,48 76 626,7 

ARD YAZILIM 5,82 -3,32 63 002,0 ARDYZ 

17.02.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 28,74 -2,91 6 902 804,9 

KARDEMİR D KRDMD 11,51 -3,03 2 262 953,3 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 28,04 -0,50 1 972 421,2 

TÜPRAŞ TUPRS 191,00 -2,35 1 448 713,4 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,80 -0,34 1 365 869,6 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında piyasa beklentilerine 

paralel olarak politika faizini %14,0’te sabit bıraktı. Karar metninde enflasyon rapo-

rundaki liralaşma stratejisine atıf yapılırken, geniş kapsamlı politika çerçevesinin 

gözden geçirilmesine yönelik sürecin devam ettiği ifade edildi. Enflasyonda 

görülen yüksek seyir ile ilgili olarak artan enerji fiyatları ve arz yönlü unsurların 

etkili olduğunu söyleyen TCMB, döviz kurunun enflasyonist etkileri ile ilgili cüm-

leleri metinden çıkardı. Öte yandan “cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla 

vermesi öngörülmektedir” cümlesi aynı kalırken bir önceki metinden farklı olarak 

cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesinin fiyat 

istikrarı için önem arz ettiği ve bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası 

yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Hatırlatmak gerekirse uzun 

vadeli yatırım taahhütlü krediler politika faizinin 150 baz puan altında yani %12,5 

ile verilebiliyor. Önümüzdeki dönemde bu maliyetlerle kredi kullanımı gerçekleşip 

gerçekleşmediğini takip ediyor olacağız. Türk lirası yatırım kredilerinin öneminin 

belirtilmesi  uzun vadede artması planlanan yatırımlarla birlikte artan üretimin cari 

dengeye pozitif etki etmesinin beklendiğini bize gösteriyor. Ancak artan petrol ve 

emtia fiyatları düşünüldüğünde 2022’de cari fazla beklentisini iyimser buluyoruz. 

Beklentilere paralel gelen karar sonrası döviz kurları yatay seyrini sürdürürken 

USDTRY 13,63, EURTRY ise 15,51 seviyelerinde denge buldu. Karar metnini genel 

olarak değerlendirecek olursak politika faizinin önemini giderek yitirmesine paralel 

olarak toplantı metninde de büyük değişikler göze çarpmıyor. Bununla birlikte 

önümüzdeki dönemde politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmesiyle ilgili 

bir işaret görmüyoruz. 

 Swap hariç net rezervlerde artış…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere 

göre 11 Şubat haftasında döviz rezervleri 601,0 milyon dolar azalırken altın 

rezervlerinde 793,0 milyon dolarlık artış kaydedildi.  Böylece brüt rezervler haftalık 

bazda 192,0 milyon dolar artarak 114,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. TCMB’nin 

toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkartarak bulduğumuz net rezervler 

8,3 milyar dolardan 8,2 milyar dolara gerilerken Hazine’nin TCMB’deki mevduatları 

dahil net rezervler 19,1 milyar dolardan 18,7 milyar dolara geriledi. TCMB’nin 

bankalarla yaptığı swaplar hariç net rezervler ise -58,2 milyar dolardan -55,7 milyar 

dolara yükseldi.  

 Yabancı yatırımcının hisse satışı 12. Haftasında…11 Şubat haftasında yurt dışı 

yerleşikler 24,5 milyon dolar değerinde hisse senedi satarken 1,4 milyon dolar 

değerinde tahvil satın aldı. Böylece yabancı yatırımcıların net hisse satışları 12. 

haftaya ulaşmış oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yurt dışı yerleşiklerin hisse 

senedi pozisyonu 476,1 milyon dolar, tahvil pozisyonu 87,9 milyon dolar azalırken, 

ÖST’lerdeki pozisyonları ise 6,3 milyon dolar arttı. 

 Döviz mevduatlarında KKM kaynaklı düşüş devam ediyor…TCMB verilerine göre 11 

Şubat haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,0 milyar dolar azalarak 

223,0 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevdu-

atları 556,1 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,5 milyar dolar 

azaldı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatlarına bakıldığında toplam 

mevduat söz konusu dönemde 2,1 milyar dolar azalırken yaşanan düşüşün 680,0 

milyon doları gerçek kişiler, 1,4 milyar dolarlık kısmı ise tüzel kişilerin mevdu-

atlarında yaşanan düşüşlerden kaynaklandı.  

 Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı 

genişletildi. Buna göre; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ardından onların 

sermayedarı olduğu şirketler de sistemine dahil olabilecek. 

 Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, indirimli malın fiyatının tespit 

edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas 

alınacak. 

 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Arçelik, 17.02.2022 tarihinde ortalama 54,856 TL işlem fiyatı üzerinden 
200.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,03 oldu. Şirket’in 02.07.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %
7,1382 seviyesine yükseldi. 

 Sabancı Holding, 17.02.2022 tarihinde ortalama 15,79 TL işlem fiyatı 
üzerinden 725.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0355 oldu. Şirket’in 
17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı %1,1625 seviyesine yükseldi. 

 BİM, Rekabet Kurumu tarafından verilen cezayı %25 erken ödeme indi-
riminden faydalanarak 718,6 milyon TL olarak 17 Şubat tarihinde 
ödediğini açıkladı. 

 Koç Holding, 2021 yılının son çeyreğinde 5 milyar 776 milyon TL net 
dönem kârı elde etti. Şirketin 2021 yılının tamamındaki net dönem kârı 
ise, geçen yılın aynı dönemine göre %64 artışla 15 milyar 193 milyon 
TL’ye yükseldi. 

 Turkcell’in 2021 yılı net karı 5,0 milyar TL oldu. Şirket’in 2020 yılı net karı 
ise 4,2 milyar TL idi. Buna göre Şirket yıllık bazda net karını %18 artırmış 
oldu. 

 Logo Yazılım’ın 2021 yılı net karı 264,6 milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 
net karı ise 114,5 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, yıllık bazda net 
karını %131 artırdı. 

 VBT Yazılım’ın 2021 yılı net karı 34,1 milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 
net karı ise 15,0 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket yıllık bazda net 
karını %126 artırdı. 

 Şok Marketler’in 2021 yılı net karı 324,3 milyon TL olarak kaydedildi. 
Şirket’in 2020 yılı net karı 272,6 milyon TL idi. Buna göre Şirket, yıllık 
bazda net karını %18 artırdı. 

 Şekerbank’ın 2021 yılı net karı 254,7 milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 
net karı 52,6 milyon TL oldu. Bu sonuçlara göre, Şirket yıllık bazda net 
karını %384 yükseltti. 

 Margün Enerji’nin 2021 yılı net karı 1,01 milyar TL olarak açıklandı. Şir-
ket’in 2020 yılı net karı ise 77,03 milyon TL idi. Buna göre Şirket, yıllık 
bazda net karını %1211 artırdı. 

 Esenboğa Elektrik’in 2021 yılı net karı 980,5 milyon TL oldu. Şirket’in 
2020 yılı net karı 81,6 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, yıllık bazda 
net karını %1101 yükseltti. 

 Naturel Yenilenebilir Enerji’nin 2021 yılı net karı 611,9 milyon TL oldu. 
Şirket’in 2020 yılı net karı 78,01 milyon TL idi. Buna göre Şirket, yıllık 
bazda net karını %684 yükseltti. 

 Aydem Yenilenebilir Enerji, 17.02.2022 tarihinde ortalama 7,975 TL 
işlem fiyatı üzerinden 200.000 TL nominal tutarlı pay alımı yaptı. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,028 oldu. 

 Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından yapılması planlanan Uşak Birleşik 
Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. 

 Zorlu Enerji, İsrail enerji sektöründeki faaliyetleri için "Zador Israel Ltd." 
unvanlı yeni kurulan bir şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak 
olarak iştirak etti. Söz konusu şirket 16.02.2022 tarihinde kurulmuş ve 
İsrail Ticaret Sicili nezdinde tescil edildi. 

 Rusya Direct Yatırım Fonu grup firmalarından Human Vaccine şirketi ile 
Turk İlaç ve Serum Sanayi arasında 10 milyon doz Sputnik Light 
aşısının tedarik ve satışını kapsayan anlaşma yapıldığı duyuruldu. 

 Hun Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin halka arzında toplamda 243.100 
yatırımcı katılmıştır. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin halka arzı 
kapsamında toplam 242.732 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 319 
yabancı gerçek kişi yatırımcı, 49 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere 
toplam 243.100 yatırımcı 130.000.000 TL nominal değerli payın alımını 
gerçekleştirmiştir. 

 Hun Yenilenebilir Enerji’nin halka arz edilen Şirket payları 21/02/2022 
tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,82 TL/pay baz fiyat, "HUNER.E" kodu 
ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada 
maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holding’in pay başına 24 lira, 
Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay 
başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı. 

 Kurul, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 85 milyon lira 
bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.'nin 2,5 milyar lira, Arçelik A.Ş.'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı 
başvurusunu onayladı. 

 SPK, VakıfBank ve Halkbank’ın sermayelerinin 13 milyar 400 milyon lira 
satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek 
ve tamamı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) tahsisli olarak satılacak olan 
paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu 
karşılanmasına karar verdi. 

 

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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