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Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,08 azalarak 35.897,64 puana 

geriledi. S&P 500 endeksi %0,87 azalışla 4.668,67 puana ve Nasdaq endeksi %

2,47 kayıpla 15.180,4 puana indi. 

 ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri 

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

11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine 

çıktı. Bu dönemde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen başvurularının 200 

bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki 

haftanın verisi ise 184 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları 

bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. 

 ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri 

istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, kasımda bir önceki aya 

kıyasla yüzde 11,8 artarak 1 milyon 679 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin 

üzerinde yükseliş gösteren ve mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan 

konut başlangıçlarının 1 milyon 568 bin olması öngörülüyordu. Konut 

başlangıçları, ekimde 1 milyon 502 bin seviyesinde gerçekleşmişti. 

 ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta piyasa beklentilerinin üzerinde 

düşüş göstererek 15,4 seviyesine geriledi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Phila-

delphia şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka 

tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, 

aralıkta geçen aya kıyasla 24 puan azalarak 15,4'e indi. Piyasa beklentilerinin 

üzerinde düşüş gösteren ve geçen yılın aralık ayından bu yana bölgedeki imalat 

faaliyetlerindeki en zayıf büyümeye işaret eden endeksin, bu dönemde 30 değe-

rini alması öngörülüyordu. Endeks, kasımda 39 seviyesinde gerçekleşmişti ve 7 

ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 

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, 1,1307 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı devam 

edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1365 olacaktır. Aksi halde, 1,1307 sevi-

yesini kırması durumunda ise 1,1237 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerde 116,29 puan ve %

5,38 değer kazanarak 2.278,55 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %4,43 

ve holding endeksi %5,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en 

fazla kazandıran %7,31 ile metal ana, sanayi oldu. BIST 100 endeksine dahil 

hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Kardemir (D), 

Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik 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:  

 
 
 
 

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 1,1330 1,1365 1,1421  

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 15,6665    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 17,7571    

Altın / Ons 1745 1763 1785 1803 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  70,22 71,23 72,90 74,21 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  

16.12.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1330 -0,03 -7,26 

USD/TRY 15,6665 -0,14 110,70 

EUR/TRY 17,7571 -0,30 95,13 

Altın / Ons 1803 0,18 -5,17 

BRENT Petrol  74,21 -0,60 43,92 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

16.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 527,97 5,95 54,52 

BIST 100 2 278,55 5,38 54,30 

VIOP  30 Yakın Vade 2 596,00 6,62 58,05 

Gösterge Tahvil 21,96 0,55 46,79 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00   GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Kas) 0,5% 0,8% 

10:00   GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Kas) -2,0% -1,3% 

10:00   EUR 
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) 

(Kas) 
19,8% 18,4% 

10:00   EUR 
Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 

(Kas) 
1,4% 3,8% 

12:00   EUR Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Ara) 95,4 96,5 

13:00   EUR İnşaat Faaliyeti (Aylık) (Eki) - 0,93% 

13:00   EUR 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Yıllık) (Kas) 
2,6% 2,6% 

13:00   EUR 
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

(Aylık) (Kas) 
0,1% 0,1% 

13:00   EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) 4,9% 4,9% 

13:00   EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) 0,5% 0,8% 

22:12   JPY Faiz Oranı Kararı -0,10% -0,10% 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

16.12.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 897,64 -0,08 17,29 

S&P 500  4 668,67 -0,87 24,30 

Nasdaq 15 180,43 -2,47 17,78 

NIKKEI 225 29 066,32 2,13 5,91 

DAX 15 636,40 1,03 13,98 

MSCI EM 1 223,89 0,77 -5,22 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,42 0,00 54,53 
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Uluslararası Piyasalar 

 Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin aralık ayına ilişkin 

imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi 

PMI, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 57,8 değerine indi. Bu dö-

nemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren endeksin 58,5 değerini al-

ması bekleniyordu. Son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen endeks, kasımda 

58,3 olarak kaydedilmişti. Hizmet sektörü PMI da aralıkta geçen aya göre 0,5 

puan azalarak 57,5'e düştü. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen 

endeksin 58,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, 

kasımda 58 değerini almıştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI 

da aralıkta geçen aya kıyasla 0,3 puan azalışla 56,9 oldu. 3 ayın en düşük se-

viyesine inen bileşik PMI, kasımda 57,2 olarak hesaplanmıştı. 

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,25 artarak 7.260,61, Almanya'da DAX 30 en-

deksi %1,03 değer kazanarak 15.636,4, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,12'lik artışla 

7.005,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,44'lük yükselişle 26.782,44 puana 

ulaştı. 

 Avrupa Merkez Bankası (AMB) yılın son toplantısında politika faizini %0, marjinal 

fonlama faizini %0,25, mevduat faizini -%0,50'de tuttu. Avrupa Merkez Bankası 

Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı Mart'ta sona erdireceğini teyit ederken ikinci 

çeyrekten normal varlık alım programını aylık 40 milyar euroya artıracağını 

açıkladı. 

 AMB ikinci çeyrek sonrası takip eden üç aylık periyotta varlık alımlarını 30 milyar 

euroya azaltacak ve ekim ayında mevcut alım hızı olan aylık 20 milyar euroya 

indirecek. 

 AMB açıklamasında “Pandemi ile ilgili negatif şokların ortaya çıkması durumunda 

PEPP kapsamında net alımlar devam edebilir” denildi. 

 AMB açıklamasında “Ekonomik toparlanma ve orta vadeli enflasyon hedefi varlık 

alımlarında önümüzdeki aylarda adım adım azaltmaya izin veriyor. Ancak yine de 

orta vadede enflasyonun yüzde 2’de istikrar kazanması için parasal desteğe halen 

ihtiyaç duyuluyor” denildi. 

 

Uluslararası Endeksler  

16.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 897,64 -0,08 17,29 

S&P 500  4 668,67 -0,87 24,30 

Nasdaq 15 180,43 -2,47 17,78 

NIKKEI 225 29 066,32 2,13 5,91 

DAX 15 636,40 1,03 13,98 

MSCI EM 1 223,89 0,77 -5,22 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,42 0,00 54,53 

FTSE 100 7 260,61 1,25 12,38 

CAC 40 Index 7 005,07 1,12 26,19 

Hang Seng (Hong Kong) 23 475,50 0,23 -13,79 

Kospi (Güney Kore) 3 006,41 0,57 4,63 

Forex—Emtia Piyasaları  

16.12.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 15,6665 -0,14 110,70 

EUR/TRY 17,7571 -0,30 95,13 

EUR/USD 1,1330 -0,03 -7,26 

GBP/USD 1,3322 -0,02 -2,58 

USD / JPY 113,53 -0,10 9,95 

USD/CAD 1,2805 0,20 0,65 

Altın  / Gram 907,97 0,05 99,94 

Altın / Ons 1803 0,18 -5,17 

Gümüş 22,43 -0,19 -15,08 

BRENT Petrol  74,21 -0,60 43,92 

 

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 

 Global piyasalarda Omikron varyantını fiyatlamaya çalışırken bir taraftan da ülkelerin merkez bankası kararlarına uyum sağlama çabasına girdiğini 

gözlemledik. ABD piyasaları teknoloji hisseleri önderliğinde düşüşler gözlemledi. Bu düşüşte İmalat PMI verisinin 12 ayın en düşük seviyesine gerile-

mesi de önemli oldu. Avrupa piyasalarında yükselişlerin etkin olduğunu gözlemledik. İngiltere Merkez Bankası ’ndan gelen 15 baz puanlık faiz artışı 

buna destek olduğunu söyleyebiliriz. AMB ise beklentiler dahilinde faizleri sabit tutarken PEPP’in Mart ayında sona ereceğini, gerekli gördüğünde ise 

tekrar aktif edileceğini belirtti. Normal varlık alımlarını ise 40 milyar €’ya çıkartıldı. Banka, enflasyon beklentilerini güncelledi. Buna göre 2021 yılı 

enflasyon tahminini %2,2’den %2,6’ya, 2022 yılı enflasyon tahminini ise %1,7’den %3,7’ye çıkarttığını açıkladı. Öte yandan bölgedeki doğalgaz ve el-

ektrik fiyatlarındaki yükseliş yönlü eğilim devam ediyor. Asya endeksleri gün özelinde satıcılı olarak işlem görüyor. Bölgedeki haber akışında ise Ja-

ponya’nın para politikasında değişikliğe gitmedi ancak yıllardır enflasyon görülmeyen ülkede enflasyonist beklentilerin yukarı yönlü olarak konuşulma-

ya başlaması ve ücret artışları gündeme gelmeye başladı. Çin’de ise büyüme yönündeki risklerin göz ardı edilmeyerek parasal gevşemeye yönelik 

adımlar atılabileceği piyasalardaki hakim görüş oldu. Yurt içi piyasalar, BİST100 endeksi 14 gün üst üste rekor kırarak tarihin en uzun soluklu serisini 

elde etmiş oldu. Ülkemizde faiz kararını takip ettik. 100 baz puan indirime gidilen kararda, faiz indirimine yönelik alanine dolduğu ve global gelişmeler 

ve enflasyonist etkilerin gözlemleneceği aktarıldı. Ayrıca yeni politikanın da değerlendirileceği vurgusu yapıldı. Global piyasalarda yıl sonuna yak-

laşırken volatilitenin düşeceğini düşünüyoruz. Yurt içi piyasarda ise yükseliş yönlü fiyatlamaarın devam edeceği görüşündeyiz. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın dördüncü işlem 

gününü yükselişle tamamladı. Nikkei endeksi %2,13, Güney 

Kore Kospi endeksi ise %0,57 ve Hang Seng endeksi %0,23 

değer kazandı. 
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

16.12.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 278,55 5,38 54,30 

BIST 50  2 042,30 5,68 53,76 

BIST 30 2 527,97 5,95 54,52 

BİST SINAİ 4 056,05 5,29 73,32 

BİST MALİ  2 088,90 4,99 33,46 

BİST BANKA 1 846,78 4,43 18,55 

BİST TEKNOLOJİ 3 138,21 5,18 60,65 

VIOP 30 Yakın Vade  2 596,00 6,62 58,05 

Gösterge Tahvil Faizi  21,96 0,55 46,79 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

16.12.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ISKENDERUN DEMİR 
ÇELİK 

25,64 9,95 266 557,2 ISDMR 

TSKB 1,80 9,76 873 822,0 TSKB 

SASA POLYESTER 56,90 9,74 2 291 049,3 SASA 

COCA-COLA 108,20 9,29 104 803,8 CCOLA 

ŞİŞE CAM 17,71 9,12 6 578 189,2 SISE 

DÜŞENLER     

ANADOLU GRUBU 
HOLDİNG 

AGHOL 45,04 -3,80 264 245,9 

EGE ENDÜSTRİ EGEEN 2127,80 -0,57 185 858,9 

     

     

     

16.12.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

ŞİŞE CAM SISE 17,71 9,12 6 578 189,2 

GARANTİ BANKASI GARAN 12,41 3,50 4 582 294,3 

KARDEMİR D KRDMD 12,34 6,29 4 141 219,9 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 25,12 6,98 3 657 675,6 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 33,60 8,53 2 820 134,4 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2440,25 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 159,25 puan ve %6,62 değer kazanarak 2596,00 puandan kapattı. 

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye 

göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak. 

Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 

liraya çıkacak. 

 TCMB verilerine göre Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı 

toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar 

dolara geriledi. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 için net asgari ücretin %50 artışla 4 

bin 250 TL olarak belirlendiğini söyledi. Erdoğan yılbaşı itibariyle asgari ücret 

üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını belirtti. Erdoğan, "Böylelikle 

işvereni 450 TL'lik bir yükten kurtarıyoruz" dedi. 

 BDDK, TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilme-

mesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması için gözetim ve 

denetimi altındaki kuruluşlara talimat verdi. 

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye 

göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak. 

Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 

liraya çıkacak. 

 TCMB, politika faizi olan haftalık repo faizini beklentilerimize paralel şekilde %

15.0'ten %14.0'e düşürdü. Karar metninde TCMB ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara 

verileceği sinyali vermesine rağmen ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına 

dönüş gibi bir niyetinin olmaması piyasa reaksiyonunun negatif olmasına neden 

oldu.Toplantı öncesi 15.20 civarında seyreden USDTRY kuru, toplantı sonrasında 

15.658'e kadar yükseldi. Açıklamasında TCMB 2022 yılında cari fazla beklediğini, 

bunun fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte olduğunu, bu bağlamda ticari ve 

bireysel krediler yakından takip edileceğini belirtti. Bir ay önceki metinde arz yönlü 

ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu 

geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini bekledikleri-

ni belirten TCMB bu ay alınmış olan kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk 

çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebil-

ir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi 

gözden geçirme süreci yürütüleceğini duyurdu. Bu yönlendirme ile birlikte ilk 

çeyrekte TCMB'nin faiz indirimlerine ara vermesini, bunun da para politikası 

kaynaklı oynaklığı bir parça düşürmesini bekliyoruz.  

 Döviz rezervleri geriledi…Merkez bankası tarafından açıklanan verilere göre 10 

Aralık haftasında döviz rezervlerinde 855,0 milyon dolar, altın rezervlerinde ise 

280,0 milyon dolarlık düşüş görüldü. Böylece brüt rezervler haftalık bazda 1,1 

milyar dolar azalarak 122,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Genel toplama bak-

tığımızda  yılbaşından bu yana brüt rezervlerde 29,7 milyar dolar artış görülürken 

52 haftalık değişim 34,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net rezervler aynı haftada 

11,2 milyar dolardan 10,0 milyar dolar seviyesine gerilerken swap hariç döviz açık 

pozisyonu ise 49,2 milyar dolardan 49,9 milyar dolar seviyesine yükseldi. 

 Yabancı yatırımcıdan hisse satışı…10 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler 104,2 

milyon dolar değerinde hisse senedi, 54,4 milyon dolar değerinde tahvil satışı 

gerçekleştirirken swap piyasası aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık para girişi 

gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında, yabancıların hisse senedi pozisyonu 

560,9 milyon dolar azalırken DİBS ve ÖST’lerdeki pozisyonları sırasıyla 1,0 milyar 

ve 42,8 milyon dolarlık artış kaydetti, swap piyasasından ise 24,3 milyar dolarlık 

çıkış gerçekleşti. 

 Döviz mevduatlarında artış…TCMB verilerine göre 10 Aralık haftasında yurtiçi yer-

leşiklerin döviz mevduatları 673,2 milyon dolar artarak 231,6 milyar dolar se-

viyesine yükseldi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatları 124,4 milyon 

dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatları 797,5 milyon dolar arttı. Parite 

etkisinden arındırılmış verilere baktığımızda ise gerçek kişilerin döviz mevdu-

atlarında görülen 71 milyon dolarlık düşüşe karşılık tüzel kişilerin döviz mevduatı 

834 milyon dolar yükseldi. Böylece parite etkisinden arındırılmış döviz mevdu-

atlarındaki net değişim 763 milyon dolar olarak kaydedildi. 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket HAberleri 

 Enka İnşaat, Waerme Hamburg GmbH, Dradenau Kombine Isı ve Enerji 
Santrali projesi kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde ENKA - Uniper JV'yi 
336 milyon Euro tutarında görevlendirmiş ve ilk çalışmalarla toplam 
proje büyüklüğü 341 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Proje, Almanya'nın Ham-
burg kentindeki Dradenau'da yaklaşık 180 MW elektrik ve 260 MW 
bölgesel ısıtma kapasiteli kombine ısı ve elektrik santralinin anahtar 
teslimi inşaatıdır. ENKA - Uniper JV, bu sözleşme çerçevesinde 
mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini 
gerçekleştirecek olup, santralin Aralık 2024'te faaliyete geçmesi beklen-
mektedir. 

 Alkim Alkali Kimya’ya ait Eskişehir Krom Konsantre Tesisimizin ve 
200801935 ruhsat nolu Krom Maden Sahamızın 33.400.750 TL peşin 
bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.'ye satış işlemi 
yapılmıştır. 

 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Ser-
vices (S&P) tarafından Türkiye ülke görünümünün negatif olarak revize 
edilmesini takiben Koç Holding’in kredi notları üzerinde yapılan inceleme 
sonucunda; uzun vadeli kredi notu "BB-" ve kısa vadeli kredi notu "B" 
olarak teyit edilmiş, görünümü ise negatif olarak revize edilmiştir. 

 ARD Yazılım, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve 
Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri" sözleşmesini, ISSD Bilişim 
Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 30.500.000 TL (KDV Dahil) bedelle 
16.12.2021 tarihinde imzaladığını bildirdi. 

 Başkent Doğalgaz, Ankara’nın Çamlıdere ilçesine CNG yöntemiyle 
15.12.2021 tarihinde  doğalgaz arzı sağladığını duyurdu. 

 Konya Kağıt’ın 2021 yılı 3.çeyreklik konsolide olmayan net karı 73,3 mi-
lyon TL olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı 3.çeyreklik söz konusu net 
karı ise 95,7 milyon TL idi. 

 SPK, Kimteks Poliüretan A.Ş,’nin halka arzına onay verdi. 37.950.000 
adet pay 22,50-24,00₺ fiyat aralığından oransal dağıtım yöntemi ile halka 
arz edilecek. 

 Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %
100’üne sahip olduğu, halka açık olmayan Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. 
Şti.’nin devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde 
birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca 
onay verilmesi 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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