
Günün Özeti 2 Kasım Salı 

SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini, yükselişle 

tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,26 artışla 35.913,84 puana 

yükseldi. S&P 500 endeksi %0,18 artarak 4.613,67 puana ve Nasdaq endeksi %

0,63 kazançla 15.595,9 puana çıktı. Böylece üç endeks de kapanışta rekor 

tazeledi. 

 ABD Hazine Bakanlığı, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tah-

minini 703 milyar dolardan 1,02 trilyon dolara yükseltti. Bakanlık, bu yılın ekim-

aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini 

açıkladı. Açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde 1,02 trilyon dolar bor-

çlanmasının beklendiği belirtildi. 

 ABD ve AB yaptıkları açıklamada, gelecek 2 yılda sürdürülebilir çelik ve 

alüminyum konusunda küresel bir düzenlemenin yapılması için çalışacaklarını 

ifade ettiler. Hatırlanacağı üzere, ABD ve Avrupa Birliği, çelik ve alüminyum 

tarifeleri konusunda 2018 yılından bu yana aralarında yaşanan anlaşmazlık 

vardı. Yeni anlaşma ile, ABD'ye AB'den çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum 

ithalatına %10 olarak uygulanan ek tarifeler 2 yıllık bir süre için askıya alındı. 

 ABD'de inşaat harcamaları, Eylülde bir önceki aya kıyasla %0,5 azalışla 1,57 

trilyon dolar oldu. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren inşaat harcama-

larının bu dönemde %0,4 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları Ağustos 

ayında %0,1 artmıştı. 

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, 1,1589 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviye-

nin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı gündeme 

gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1658 olacaktır. Aksi halde, 1,1589 sevi-

yesini kırması durumunda ise 1,1507 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 14,28 puan ve %

0,94 değer kazanarak 1.536,32 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %2,26, 

holding endeksi %0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla ka-

zandıran %5,45 ile spor, en çok gerileyen ise %1,28 ile inşaat oldu. BIST 100 

endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 34'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk 

Hava Yolları, Şişecam, BİM Birleşik Mağazalar ve Gübre Fabrikaları en çok işlem 

gören hisse senetleri oldu. 

 BIST100 endeksi haftanın ilk günü gerçekleştirilen işlemlerinde 1.520 destek 

seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi.  Bu seviye üzerinde günlük  bazda 

kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu 

durumda ilk direnç seviyemiz 1.539 olacaktır. Aksi durumda, 1.520 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.499 destek seviyesini takip ediyor 

olacağız. 

 

        Destek: 1.520— 1.499 – 1.464  

        Direnç: 1.539 – 1.562 — 1.584 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1663,50 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 27,75 puan ve %0,66 değer kazanarak 1688,00 puandan kapattı. 

 
 
 

 

 

Destek Ve Dirençler 

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

EUR/USD 1,1421 1.1507 1.1589 1,1599 1,1658 1,1744 1,1819 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 9,5517    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 11,0807    

Altın / Ons 1745 1763 1785 1793 1805 1829 1854 

BRENT PETROL  72,90 74,61 79,79 84,54 86,43   

BİST 100 1.464 1.499 1.520 1.536 1.539 1.562 1.584 

VIOP 30 Yakın Vade 1.607 1.630 1.653 1.688 1.677 1.701 1.722 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

29.10.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1599 -0,06 -5,05 

USD/TRY 9,5517 0,13 28,46 

EUR/TRY 11,0807 0,05 21,76 

Altın / Ons 1793 -0,02 -5,68 

BRENT Petrol  84,54 0,34 63,95 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

01.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 1 653,74 1,10 1,09 

BIST 100 1 536,32 0,94 4,04 

VIOP  30 Yakın Vade 1 688,00 1,66 2,77 

Gösterge Tahvil 18,10 -1,47 20,99 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

11:55 EUR 
Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri 

Endeksi (PMI) (Eki) 
58.2 58.2 

12:00 EUR 
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi     

(PMI) (Eki) 
58.5 58.5 

23:30 USD 
Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham 

Petrol Stokları 
- 2,318M 

     

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

01.11.2021 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 913,84 0,26 17,34 

S&P 500  4 613,67 0,18 22,83 

Nasdaq 15 595,92 0,63 21,01 

NIKKEI 225 29 647,08 2,61 8,03 

DAX 15 806,29 0,75 15,22 

MSCI EM 1 264,54 -0,02 -2,07 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,56 -0,06 70,23 

https://tr.investing.com/economic-calendar/german-manufacturing-pmi-136
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-manufacturing-pmi-136
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-201
https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-201
https://tr.investing.com/economic-calendar/api-weekly-crude-stock-656
https://tr.investing.com/economic-calendar/api-weekly-crude-stock-656
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Uluslararası Piyasalar 

 ISM imalat endeksi, Ekimde bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 60,8'e indi. 

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen ve imalat büyümesindeki ya-

vaşlamaya işaret eden verinin 60,5 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, 

Eylülde ise 61,1 değerini almıştı.IHS Markit tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin 

imalat PMI ise 59,2'den 58,4'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, Eylülde 60,7 

değerinde gerçekleşmişti. 

 Avrupa borsaları, haftanın ilk günündeki işlemlerini, yükselişle tamamladı. İngilter-

e'de İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 yükselerek 7.288,62 puana, Almanya'da 

DAX 30 endeksi %0,75 değer kazanarak 15.806,29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 

30 endeksi %1,23 yükselerek 27.206,00 puana çıktı. 

 İngiltere’de Ekim ayında imalat sanayi PMI 57,8 seviyesine yükselerek, 57,7 düzey-

indeki beklentiyi aştı. Ülkede imalat PMI verisi Eylül ayında 52,7 seviyesinde 

kaydedilmişti. Öte yandan imalat çıktı endeksi ise Ekim ayında 53,7 seviyesinden 

51,3 seviyesine gerileyerek son sekiz ayın en düşük performansını gösterdi. 

 Almanya’da perakende satışları Eylül ayında beklentilerin çok altında kaldı. Yıllık -

%0,9 olarak gerçekleşen veri de piyasa beklentisi %1,8 olması yönündeydi. Aylık 

bazda perakende satışları, %0,6 beklentisine karşın -%2,5 olarak açıklandı. 

Ağustos ayında ise ilgili veriler sırasıyla %0,9 ve %1,2 idi. 

 Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Global Foundries, her türlü çipe 

talepte bir artış dalgasının yaşandığını ve çip arzındaki yetersizliğin 2023'te ve 

hatta sonrasında devam edebileceğine dair kanıtların artmakta olduğunu bildirdi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle 

tamamladı. Nikkei endeksi %2,61 ve Güney Kore Kospi endeksi %0,28 yükselirken, 

Hang Seng endeksi ise %0,88 düştü.   

 Çin'in üretimi artırması ve kıta genelinde elektrik fiyatlarını düşürmesiyle Avrupa-

'da gelecek yıl teslimatlı kömür fiyatları düşmeye devam ediyor. Avrupa'daki refer-

ans gelecek yıl vadeli sözleşme, Ekim ayı başında metrik ton başına 193 dolarlık 

gün içi zirveye ulaştığından bu yana %50'den fazla düştü. 

Uluslararası Endeksler  

01.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 35 913,84 0,26 17,34 

S&P 500  4 613,67 0,18 22,83 

Nasdaq 15 595,92 0,63 21,01 

NIKKEI 225 29 647,08 2,61 8,03 

DAX 15 806,29 0,75 15,22 

MSCI EM 1 264,54 -0,02 -2,07 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,56 -0,06 70,23 

FTSE 100 7 288,62 0,71 12,82 

CAC 40 Index 6 893,29 0,92 24,17 

Hang Seng (Hong Kong) 25 154,32 -0,88 -7,63 

Kospi (Güney Kore) 2 978,94 0,28 3,67 

Forex—Emtia Piyasaları  

01.11.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 9,5517 0,13 28,46 

EUR/TRY 11,0807 0,05 21,76 

EUR/USD 1,1599 -0,06 -5,05 

GBP/USD 1,3650 -0,11 -0,19 

USD / JPY 113,93 -0,05 10,34 

USD/CAD 1,2383 0,09 -2,67 

Altın  / Gram 550,58 0,11 21,24 

Altın / Ons 1793 -0,02 -5,68 

Gümüş 23,95 -0,41 -9,35 

BRENT Petrol  84,54 0,34 63,95 

 

Ons Altın, 1785 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi  durumunda pozitif algı devam 

edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin 

altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek 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 bilanço iyimserliği devam ediyor. ABD tarafında endeksler bu iyimserlikle gün içerisinde rekor seviyeler test edildi. Dow Jones 

geçilemez denilen 36.000 seviyesini test etti. Wall Street, Biden’ın 1,7 trilyon dolarlık altyapı paketine yönelik olumsuz yorumların ardından endeksler 

bir miktar gevşese de günü pozitif kapatmayı bildi. Avrupa’da da bilanço iyimserliği önderliğinde yükselişle kapandı. Bölge’den sadece Skoda’nın çip 

krizi nedeniyle 250 bin araç az üreteceğini açıklaması bir miktar olumsuz olarak algılandığını söyleyebiliriz.Asya tarafında ise Japonya’da Kişida 

hükümetteki çoğunluğunu koruması piyasalara olumlu yansırken Çin tarafında ise kömür fiyatlarındaki düşüşlerin sert düşmesi global anlamdaki 

bilanço iyimserliğine katkıda bulundu. Yurt içi piyasalarda borsamızdaki iyimserlik devam ediyor. 10. kez pozitif kapandı. Tekniksel açıdan bakıldığın-

da ise 1.520 üzerinde işlem görmeye devam ediyoruz. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda 1.539, düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1.499 desteği ön plana 

çıkıyor. Günün ekonomik takvimine baktığımızda ise Euro Bölgesi’nden PMI rakamlarını takip edeceğiz. PMI verisinde önceki veriye göre düşük 

gelmesi ekonomik kativitede hız kaybı olarak algılanırken, yüksek gelmesi ise ekonomik aktivitede hız artışı anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz. 

Ayrıca 50 olan eşik değerinin üzerindeki verilerde piyasalar genişlemeye devam ettiğini altındaki açıklamalar da daralmayı işaret ediyordu. Haftalık 

bazda ise enerji fiyatları açısından OPEC+ toplantısı, FOMC toplantısı ve tarım dışı istihdam verilerini takip etmeye devam ediyoruz. 
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KAP ve Şirket Haberleri 
Yurt İçi Piyasalar Özeti 

01.11.2021 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 536,32 0,94 4,04 

BIST 50  1 346,58 0,91 1,38 

BIST 30 1 653,74 1,10 1,09 

BİST SINAİ 2 762,08 0,45 18,03 

BİST MALİ  1 479,14 1,41 -5,49 

BİST BANKA 1 377,07 2,26 -11,60 

BİST TEKNOLOJİ 2 079,49 0,63 6,45 

VIOP 30 Yakın Vade  1 688,00 1,66 2,77 

Gösterge Tahvil Faizi  18,10 -1,47 20,99 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

01.11.2021 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

ZİRAAT GYO 2,20 10,00 20 642,3 ZRGYO 

ARD BİLİŞİM 48,14 5,48 115 013,3 ARDYZ 

ALARKO 9,85 4,68 133 307,5 ALARK 

ANADOLU EFES 23,22 4,59 56 392,4 AEFES 

HEKTAŞ 9,23 4,18 159 044,7 HEKTS 

DÜŞENLER     

BİOTREND BIOEN 24,70 -6,23 500 094,4 

ERBOSAN ERBOS 111,70 -4,53 104 011,4 

AKSA ENERJİ 7,27 -3,32 89 126,2 AKSEN 

SASA POLYESTER SASA 30,02 -3,29 685 335,1 

DOĞUŞ OTOMOTİV 35,30 -2,81 36 922,2 DOAS 

01.11.2021 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

GARANTİ BANKASI GARAN 10,13 2,84 2 713 326,0 

TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 15,28 2,07 1 185 093,7 

ŞİŞE CAM SISE 8,53 -1,50 1 084 671,2 

BİM MAĞAZALARI BIMAS 64,00 2,98 867 468,7 

GÜBRE FABRİKALARI GUBRF 69,90 1,67 754 504,1 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Türkiye İmalat PMI Ekim 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına 

göre, manşet PMI, Ekimde 51,2 ile üst üste beşinci ay eşik değer 50,0’nin üzerinde 

gerçekleşmekle birlikte Eylül ayındaki 52,5 seviyesine göre düşüş gösterdi. 

Sektördeki yavaşlama belirtileri özellikle üretim ve yeni siparişlere ilişkin verilerde 

ön plana çıktı. . Böylelikle eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm 

rakamların sektörde iyileşmeye işaret etti. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 

bankacılık sektörünün geçen yılın ilk dokuz ayında 46,4 milyar lira olan toplam net 

kârı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 57 milyar liraya yükseldi. Çekirdek sermaye 

yeterlilik oranı ise yüzde 13'e geriledi. Eylül 2020'de bu rakam yüzde 15 olarak 

kaydedilmişti. 

 Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü Ekim ayı dış ticaret verilerine göre; geçen 

yılın aynı ayına göre ihracat %20,2 artarak 20,81 milyar USD'ye yükselirken, ithalat 

ise aynı dönemde %13 artarak 22,27 milyar USD olarak gerçekleşti. Bu kapsamda 

dış ticaret açığı Ekim döneminde %39 azalarak 1,46 milyar USD oldu. 

KAP ve Şirket Haberleri 

 Qua Granite, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş 

Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza attı. Şirket 

attığı bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla 

mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyacağını taahhüt etti. 

 Qua Granite, 01.11.2021 tarihinde 11,31 TL fiyattan 25,000 TL nominal tutarlı 

pay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylelikle Şirket'in, toplam paylarının 

sermayesine oranı %1,592 seviyesine ulaştı. 

 Kızılay, operasyonel maliyeti azaltmak için 150 milyon Euro yatırımla Erzincan ve 

Afyon'daki soda fabrikaları bünyesinde şişe üretim fabrikası kuracağını açıkladı. 

 Yapı Kredi’nin 2021 yılı 3.çeyrek net karı 6,9 milyar TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 

3.çeyrek net karı ise 4,3 milyar TL olarak kaydedildi. Buna göre Banka, geçen 

senenin aynı dönemine göre net karını %60 artırdı. 

 TSKB’nin 2021 yılı 9 aylık net karı 774,2 milyon TL oldu. Şirket’in geçen seneki 9 

aylık net karı ise 526,1 milyon TL olarak kaydedilmişti. Buna göre Banka, geçen 

senenin aynı dönemine göre net karını %47 artırdı. 

 Koza Altın’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 1,8 milyar TL olarak açık-

landı. Şirket’in geçen seneki 9 aylık net karı ise 1,4 milyar TL idi. Böylece Şirket, 

geçen senenin aynı dönemleri baz alındığında net karını %29 artırdı. 

 İpek Doğal Enerji’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 483,0 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki söz konusu 9 aylık net karı ise 300,0 mi-

lyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen seneye göre baz alınan dönemler arasında 

konsolide olmayan net karını %60 artırdı. 

 Eczacıbaşı İlaç’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 326,8 milyon TL 

olarak açıklandı. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 328,9 milyon 

TL’ydi. 

 Türk İlaç’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 64,2 milyon TL olarak açık-

landı. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı ise 33,0 milyon TL idi. 

Buna göre Şirket, geçen seneye göre 3. çeyrek konsolide olmayan net karını %94 

artırdı. 

 Alkim Kağıt’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 46,7 milyon TL olarak 

kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı ise 74,1 milyon TL 

idi. 

 Escort Teknoloji’nin 2021 yılı 9aylık konsolide olmayan net zararı 285,8 bin TL 

olarak açıklandı. Şirket’in geçen seneki 9 aylık konsolide olmayan net karı ise 1,2 

milyon TL idi.  

 İhlas Gazetecilik’in 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 14,1 milyon TL 

oldu. Şirket’in geçen seneki söz konusu net zararı ise 24,2 milyon TL idi. 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Çimsa’nın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 629,8 milyon TL 

olarak kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 

135,5 milyon TL idi. Böylelikle Şirket, geçen seneye göre 9 aylık kon-

solide olmayan net karını %364 artırdı. 

 Teknosa’nın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 26,6 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Şirket’!n geçen seneki 9 aylık konsolide olmayan net 

karı 15,8 milyon TL’ydi. Bu sonuçlara göre Şirket, geçen seneye göre 

3.çeyrek konsolide olmayan net karını %67 artırdı. 

 Brisa’nın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 669,9 milyon TL 

oldu. Şirket’in geçen seneki 9 aylık konsolide olmayan net karı ise 

312,6 milyon TL idi. Bu sonuçlara göre Şirket, geçen seneye göre 9 

aylık konsolide olmayan net karını %114 artırdı. 

 Verusa Girişim’in 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 631,5 

milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 

73,7 milyon TL idi. Böylelikle, Şirket, geçen seneye göre 9 aylık kon-

solide olmayan net karını %756 artırdı. 

 İş Yatırım’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 882,0 milyon 

TL oldu. Şirket’in geçen seneki 9 aylık konsolide olmayan net karı 603,0 

milyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen senenin 9 aylık konsolide olma-

yan rakamlarına gre net karını %46 artırdı. 

 BMS Çelik Hasır’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 5,8 

milyon TL olarak kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olma-

yan net karı ise 5,1 milyon TL olmuştu. 

 Orçey’In 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 2,6 milyon TL olarak açık-

landı. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 377,2 bin TL 

idi. Buna göre Şirket, söz konusu dönemler baz alındığında konsolide 

olmayan net karını %%612 artırdı. 

 Hedef Holding’in 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 34,9 mi-

lyon TL oldu. Şirket’in geçen seneki aynı dönem söz konusu net karı 

19,0 milyon TL idi. Buna göre Holding, geçen seneye göre söz konusu 

dönemler baz alındığında konsolide olmayan net karını %83 artırdı. 

 Ersan Alışveriş Hizmetleri (Kim Market)’in 2021 yılı 9 aylık knsolide 

olmayan net karı 7,1 milyon TL oldu. Şirket’in geçen seneki aynı dö-

nemdeki söz konusu net zararı ise 7,4 milyon TL’ydi. 

 Manas Enerji’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 1,1 milyon 

TL olara kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net 

zararı 3,2 milyon TL’ydi. 

 E-Data Teknoloji’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 14,5 

milyon TL olarak kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olma-

yan net karı 7,8 milyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen seneye göre söz 

konusu dönemler baz alındığında konsolide olmayan net karını %83 

artırdı. 

 Meditara Tıbbi Malzeme’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide net karı 46,0 

milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 

47,8 milyon TL idi. 

 Escar Turizm’in 2021 yılı 3.çeyrek konsolide olmayan net karı 129,2 

milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 3.çeyrek konsolide olmayan net karı 

ise 60,0 milyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen seneye göre söz konusu 

dönemler baz lındığında konsolide olmayan net karını %115 artırdı. 

 Kızılbük GYO’nun 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 220,2 

milyon TL oldu. 

 Boğaziçi Beton’un 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 35,5 

milyon TL olarak kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olma-

yan net karı ise 1,0 milyon TL’ydi. Buna göre Şirket, geçen senenin aynı 

dönemleri baz alındığında konsolide olmayan net karını %3242 artırdı. 

 Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan 

net karı 22,6 milyon TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olma-

yan net karı 16,6 milyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen seneye göre 

3.çeyrek konsolide olmayan net karlılığını %35 artırdı. 

 Başkent Doğalgaz Dağıtım’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net 

karı 411,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık kon-

solide olmayan net karı 336,3 milyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen 

seneye göre 9 aylık  konsolide olmayan net karını %22 artırdı. 

 Naturelgaz’ın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 20,7 milyon 

TL oldu. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı ise 14,9 

milyon TL idi. Böylelikle, Şirket 2020- 2021 yılı dönemleri arasında 9 

aylık konsolide olmayan net karını %38 artırdı. 

 Gelecek Varlık Yönetimi’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net 

karı 137,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket’in geçen seneki 9 aylık 

konsolide olmayan net karı ise 55,2 milyon TL idi. Buna göre Şirket, 

geçen seneye göre 9 aylık konsolide olmayan net karını %115 artırdı. 

 Kütahya Şeker Fabrikası’nın 2021 yılı 9 aylık konsolide olmayan net 

karı 23,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık kon-

solide olmayan net karı ise 13,3 milyon TL idi. Buna göre Şirket, geçen 

seneye göre 9 aylık konsolide olmayan net karını %78 artırdı. 

 Doğu Aras Enerji Yatırımları, toplam 13,4 milyon TL nominal değerli 

payların satışını gerçekleştirecek ve fazla talep gelmesi halinde 2,68 

milyon TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecek. 
Paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 

 Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, yılın üzüncü çeyreğinde 

net karını %160 artırarak 30,4 milyar dolar seviyesine çıkardı. Serbest 
nakit akışı ise %131 arttı. Aramco, üçüncü çeyrek için 18,8 milyar dolar 
temettü dağıtacağını da duyurdu. 
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SABAH BÜLTENİ  

2 Kasım 2021 

 

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.  

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez 

No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340 

Beşiktaş İSTANBUL  

Telefon: (850) 450 36 65 

Faks:  (212) 353 10 46  
E-posta: arastirma@dinamikmenkul.com.tr 

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma  


