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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 
 

 New York Borsası, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerini yükselişle 

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

0,29 artışla 34.364,50 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,36 artarak 4.413,60 

puana ve Nasdaq endeksi %0,63 artışla 13.855,1 puana çıktı. 

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

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

Ocak’ta aylık bazda 2,7 puan azalarak 55 değerine geriledi. Bu dönemde piyasa 

beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren endeksin 56,7 değerini alması bekleni-

yordu. Ocak’ta 15 ayın en düşük seviyesini gören endeks, geçen ay 57,7 olarak 

kaydedilmişti. Hizmet sektörü PMI da ocakta aralık ayına göre 6,7 puan 

azalarak 50,9'a düştü. Söz konusu dönemde 18 ayın en düşük seviyesine inen 

endeksin 55 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, Aralık 

2021'de 57,6 değerini almıştı. 

 İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta geçen aya kıyasla 

6,2 puan azalarak 50,8 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 18 ayın en düşük 

seviyesini gören bileşik PMI, aralıkta 57 olarak hesaplanmıştı. 

 Bir Credit Suisse analisti, ABD Merkez Bankası'nın, azalmayan enflasyonla 

mücadele planlarının bir parçası olarak bilançosunu küçültmek için doğrudan 

varlık satışlarına başvurabileceğini söyledi. 

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

FTSE 100 endeksi %2,6 azalarak 7.297,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %

13,8 düşerek 15.011,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %3,97 değer kaybıyla 

6.787,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %4,02 gerileyerek 25.972,9 

puana indi. 

 

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 tepki alımları gün-

deme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,1365 olacaktır. Aksi halde, 

1,1307 seviyesini kırması durumunda ise 1,1237 desteğini takip edeceğiz. 

 

Yurt İçi Piyasalar 
 BIST100 endeksi, Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerinde 100,88 puan ve %

5,02 değer kaybederek 1.910,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 

3,83 ve holding endeksi yüzde 5,25 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri ger-

ilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,07 ile metal, ana sanayi oldu. Bu arada, Bor-

sa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi BIST 100 en-

deksine dahil hisselerin 6’sı prim yaptı, 94’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti 

BBVA, Petkim, Kardemir D ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse 

senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2259,75 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 120,50 puan ve %5,66 değer kaybederek 2132,75 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 1,1312 1,1365 1,1421 1,1507 

USD/TRY 8,2726 8,4963 8,5285 13,4601    

EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 15,2267    

Altın / Ons 1785 1805 1829 1842 1854 1873 1904 

BRENT PETROL  72,90 74,61 79,79 85,95 86,43   

BİST 100 1.539 1.562 1.584 2.011    

VIOP 30 Yakın Vade 1.677 1.701 1.722 2.253    

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

24.01.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,1312 -0,08 -0,57 

USD/TRY 13,4601 -0,36 0,43 

EUR/TRY 15,2267 -0,48 0,80 

Altın / Ons 1842 0,02 0,68 

BRENT Petrol  85,95 -0,11 10,52 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

24.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 102,91 -5,40 3,85 

BIST 100 1 910,29 -5,02 2,83 

VIOP  30 Yakın Vade 2 132,75 -5,66 5,46 

Gösterge Tahvil 22,80 -0,91 0,44 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

10:00 TRY Kapasite Kullanım Oranı (Oca) - 78,7% 

10:00 TRY İmalat Güveni (Oca) - 106,1 

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

12:00 EUR Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Oca) 94,7 94,7 

Belirsiz GBP 10 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi  0,918% 

16:55 USD Kırmızı Kitap (Yıllık)  15,2% 

17:00 USD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Kas)  17,4% 

17:00 USD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas) 1,1% 1,1% 

17:00 USD Konut Fiyat Endeksi (Kas)  358,3 

18:00 USD 
Conference Board (CB) Tüketici Güveni 

(Oca) 
111,8 115,8 

18:00 USD Richmond İmalat Endeksi (Oca) 14 16 

     

     

     

     

     

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

24.01.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 364,50 0,29 -5,43 

S&P 500  4 410,13 0,28 -7,47 

Nasdaq 13 855,13 0,63 -11,44 

NIKKEI 225 27 522,26 -0,90 -4,41 

DAX 15 011,13 -3,80 -5,50 

MSCI EM 1 222,16 -1,78 -0,80 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,76 -0,51 16,38 

https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-capacity-utilization-870
https://tr.investing.com/economic-calendar/turkish-manufacturing-confidence-616
https://tr.investing.com/economic-calendar/german-ifo-business-climate-index-132
https://tr.investing.com/economic-calendar/10-year-treasury-gilt-auction-719
https://tr.investing.com/economic-calendar/redbook-911
https://tr.investing.com/economic-calendar/house-price-index-897
https://tr.investing.com/economic-calendar/house-price-index-327
https://tr.investing.com/economic-calendar/monthly-home-price-index-1287
https://tr.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
https://tr.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
https://tr.investing.com/economic-calendar/richmond-manufacturing-index-263
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Uluslararası Piyasalar  - 

 Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Avro Bölgesi'nin Ocak ayı 

bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında Omi-

cron varyantının yayılması ticari faaliyetleri yavaşlattı ve Avro Bölgesi ekonomisini 

olumsuz etkiledi. Tedarik zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne 

destek sağlasa da Kovid-19 nedeniyle bazı ülkelerde yeniden kısıtlamalara 

gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.Mal ve hiz-

metlerin ortalama fiyatları daha önce görülmemiş bir oranda yükselirken, üretici 

girdi maliyetlerinin gevşemesi, ham madde fiyat baskılarının azalmasına işaret 

etti. Buna göre, Aralıkta 53,3 puan olan bileşik PMI, Ocak’ta 0,9 puan gerileyerek 

52,4 puana düştü.Aralık ayında 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI verisi 

Ocak’ta 51,2'ye indi. İmalat sanayi PMI ise piyasa beklentilerini aştı ve Aralık’taki 

58 puan seviyesinden Ocak’ta 59 puan seviyesine çıktı. 

 Deutsche Bank ekonomistleri, enflasyonun politika yapıcıların düşündüğünden 

daha katı olacağını öne sürerek, Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizini Aralık 

2022'de artıracağını tahmin ediyor. 

 Almanya'da sanayiciler, Kovid-19'un Omikron varyantının Çin'de yayılması duru-

munda Alman şirketler için ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini ve fiyat 

artışlarını tetikleyebileceğini belirtti. 

 Goldman Sachs Group Inc.'e göre, ülkenin Almanya'ya yönelik yeni boru hattı pro-

jesine Ukrayna'da artan gerilim nedeniyle yaptırımlar uygulanırsa, Rusya'nın Avru-

pa'ya doğalgaz akışı belirsiz bir süre için kısıtlanabilir. 

 Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki 

doğal gazın yüzde 70'inden fazlasının kullanıldığını ve gaz miktarının tarihin en 

düşük seviyesine düştüğünü bildirdi. 

 İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yurt dışından seyahatlerde tam doz 

Kovid-19 aşısı yaptıranların artık yolculuk öncesi veya sonrası test yaptırmak 

zorunda olmayacağını bildirdi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ilk işlem gününü satış ağırlıklı olarak 

tamamladı. tamamladı. Nikkei endeksi %0,90 ve Güney Kore Kospi endeksi %1,49 

değer kaybederken Hang Seng endeksi %0,05 değer kazandı. 

 

Uluslararası Endeksler  

24.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 34 364,50 0,29 -5,43 

S&P 500  4 410,13 0,28 -7,47 

Nasdaq 13 855,13 0,63 -11,44 

NIKKEI 225 27 522,26 -0,90 -4,41 

DAX 15 011,13 -3,80 -5,50 

MSCI EM 1 222,16 -1,78 -0,80 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,76 -0,51 16,38 

FTSE 100 7 297,15 -2,63 -1,18 

CAC 40 Index 6 787,79 -3,97 -5,11 

Hang Seng (Hong Kong) 24 965,55 0,05 6,70 

Kospi (Güney Kore) 2 792,00 -1,49 -6,23 

Forex—Emtia Piyasaları  

24.01.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 13,4601 -0,36 0,43 

EUR/TRY 15,2267 -0,48 0,80 

EUR/USD 1,1312 -0,08 -0,57 

GBP/USD 1,3474 -0,10 -0,43 

USD / JPY 113,71 -0,24 -1,21 

USD/CAD 1,2655 0,12 0,08 

Altın  / Gram 797,15 -0,34 2,03 

Altın / Ons 1842 0,02 0,68 

Gümüş 23,81 -0,51 2,25 

BRENT Petrol  85,95 -0,11 10,52 

 

Ons Altın, 1829 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı güç 

kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1854 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesi-

nin altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız.  

  

Destek: 1829 — 1805 —1785  

Direnç:  1854— 1873— 1904 

 

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 Fed endişesi,jeopolitik tansiyonun yükselmesi ve gelen bilançoların karışık seyretmesi risk iştahını baskıladı. ABD endeksleri gün 

boyu satıcılı seyrettiği seansın son bölümde alıcılı seviyeye geçerek pozitif ayrıştı. Avrupa’daki endekslerde %4’e varan sert geri çekilmeleri takip ettik. 

Yaşanan jeopolitik gerilim neticesinde geçen hafta 73€ seviyesinde olan doğalgaz vadeli kontratları 94 €’ya kadar tırmandı. Bölgedeki PMI verilerine 

baktığımızda ise Almanya ve İtalya’nın imalat PMI verilerinin güçlü gelmesiyle birlikte toparlanmanın iyileştiğini söyleyebiliriz. Ancak hizmetler PMI 

verisi, kısıtlamaların devreye alınmasıyla bir miktar geriledi. Asya endeksleri gün tibariyle satıcılı olarak işlem görüyor. Sabah saatlerinde Güney Ko-

re’de büyüme rakamları %4,1 seviyesine gelmesiyle 11 yılın en yüksek hızına ulaştı. Büyüme verisinde artan konut fiyatlarında inşaat aktivitesi ve 

ihracat tarafında çip sektörü itici güç oldu. Yurt içi piyasalarda dün devre kesici ile erken kapanış geldi. Tüm sektörlerde gerileme gerçekleşti. 

Satışlarda jeopolitik risk ön plandaydı. Gün özelinde Almanya’dan ifo iş iklimi endeksi, ABD tarafında konut endeksleri ve Conference Board tüketici 

güvenini içeride piyasalarda kapasite kullanım oranı ve imalat güvenini takip edeceğiz. Ayrıca haftanın özelinde Fed açıklamaları ve içeride enflasyon 

görünüm raporu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Yaşanan jeopolitik riskte gelen açıklamalar doğrultusunda volatilitenin artacağı görüşün-

deyiz.   

 Almanya'nın ham çelik üretimi, 2017'den beri ilk kez geçen 

yıl artış gösterdi. Alman Çelik Birliği (Die Wirtschaftsver-

einigung Stahl) verilerine göre, ülkenin ham çelik üretimi, 

2021'de önceki yıla kıyasla makine mühendisliği ve inşaat 

sektörlerinde yüzde 12 artarak 40,1 milyon ton oldu. Geçen 

yıl üretim artmasına karşın 43,3 milyon ton ham çeliğin 

üretildiği 2017 seviyesinin %7 altında kaldı. 2021 öncesi 

ülkede ham çelik üretimi 3 yıl art arda düşüş kaydetmişti. 

2020'deki 35,7 milyon tonluk üretim, 2009 finansal kriz-

inden beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti. 

2009'da üretim 32,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti. 
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

24.01.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 1 910,29 -5,02 2,83 

BIST 50  1 707,23 -5,25 3,71 

BIST 30 2 102,91 -5,40 3,85 

BİST SINAİ 3 385,79 -5,41 -0,54 

BİST MALİ  1 812,73 -4,40 3,34 

BİST BANKA 1 696,25 -3,83 6,30 

BİST TEKNOLOJİ 2 509,81 -4,88 -1,98 

VIOP 30 Yakın Vade  2 132,75 -5,66 5,46 

Gösterge Tahvil Faizi  22,80 -0,91 0,44 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

24.01.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

İŞ GYO 3,82 3,24 273 966,4 ISGYO 

KARSAN 3,70 1,37 461 258,2 KARSN 

AYDEM  7,15 1,13 139 488,3 AYDEM 

OTOKAR 375,00 0,83 392 200,9 OTKAR 

ESENBOĞA ELEKTRİK 29,96 0,20 96 126,6 ESEN 

DÜŞENLER     

NET HOLDİNG NTHOL 6,33 -9,57 15 684,7 

İNDEKS BİLGİSAYAR INDES 8,59 -9,48 153 298,6 

PARSAN 33,60 -7,74 64 165,0 PARSN 

PEGASUS PGSUS 90,35 -7,71 263 164,1 

TOFAŞ 71,25 -7,59 388 077,5 TOASO 

24.01.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 26,02 -5,38 5 581 635,0 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,68 -2,10 2 754 181,9 

PETKİM PETKM 8,27 -7,29 2 629 389,5 

KARDEMİR D KRDMD 11,60 -7,35 2 444 426,9 

YAPI KREDİ BANKASI YKBNK 3,83 -6,13 2 415 439,1 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 NATO, "Neptune Strike 2022" adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de devri-

ye faaliyetlerine başladı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Deniz Taarruz 

ve Destek Kuvveti Komutanlığına bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve 

ABD'nin 6. Filosu Akdeniz'de devriye görevi yürütüyor. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji kesintileri hakkında yaptığı 

değerlendirmede, “Bu geçici arızi durum, bizden kaynaklanan durum değil. 

Hedeflerimize engel olmaz, hem sanayicimizi hem ihracatçımıza uygun miktarda 

arz güvenliğini tahkim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorun kurulu güç 

kapasitesinin yetersizliği değil, anlık olarak İran'dan gelen gazın kesintiye 

uğraması durumudur. Bunu da birkaç gün sonra atlatacağız.” dedi. 

 Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay 

Kaleli, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün bu yıl 11 gigavat, gelecek yıl ise 

en az 12 gigavat seviyelerine ulaşacağını öngördüklerini bildirdi. Kaleli, geçen yıla 

dair değerlendirmelerini ve bu yıla ilişkin beklentilerini paylaştığı yazılı açıkla-

masında, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücünün 99 bin 

819 megavata ulaştığını, bunun 7 bin 815 megavatlık kısmının ise güneş enerjisi 

santrallerinden (GES) sağlandığını ifade etti. 

 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Şubat 

ayında gerçekleşecek ilaç avro kuru güncellemesi nedeniyle ecza depoları ve ilaç 

firmaları, stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından, 

piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor." ifadelerini kullandı. 

 Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, dünya ti-

caretinde korumacılık önlemleri, ham madde ve enerji kıtlığı, karbon salınımı azalt-

ma hedefi doğrultusundaki üretim kısıtlamaları sebebiyle piyasada meydana gelen 

belirsizliklere rağmen çelik sektörü başarılı bir yılı geride bıraktı. Haziran 2020'den 

itibaren, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan üretim düşüşlerinin ardından 

piyasaların kısmen canlanmaya başlamasıyla Türkiye'nin ham çelik üretimi artış 

eğilimine girdi. 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Arçelik, 24.01.2022 tarihinde 50,212 TL işlem fiyatı üzerinden 
1.220.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,181 oldu. Şirket’in 02.07.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %
5,9980 seviyesine yükseldi. 

 Sabancı Holding, 24.01.2022 tarihinde 14,90 TL işlem fiyatı üzerinden 
680.961 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0334 oldu. Şirket’in 17.11.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 
0,8489 seviyesine ulaştı. 

 Bim, 24.01.2022 tarihinde 69,02 TL işlem fiyatı üzerinden 100.000 TL 
nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış olduğu bu işle-
min sermayesine oranı %0,016 oldu. Şirket’in 07.12.2021 tarihinden 
itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 1,4934 
seviyesine ulaştı. 

 Logo Yazılım, 24.01.2022 tarihinde 39,54 – 39,98 TL fiyat aralığından 
5.000 TL nominal tutarlı pay alımı yaptığını açıkladı. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,009 oldu. Şirket’in 14.01.2022 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı %
3,30’a ulaştı. 

 İş Bankası, ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) 
arasında 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşme-
si görüşmeleri karşılıklı mutabakatla sonuçlandırdığını duyurdu. 

 RTA Laboratuvarları, Vücut dışında kullanılan tıbbi teşhis cihazı olan, 
MAXSURE COVİD-19 ANTİGEN TEST SİNGLE ile SARS-CoV-2 ve influen-
za A/B virüslerinin eşzamanlı kalitatif tespiti ve farklılaşması için tasar-
lanmış gerçek zamanlı RT-PCR testi olan MAXSURE İNFLUENZA -A/B-
SARS-COV-2 MULTİPLEX REAL TİME PCR KİT'inin Türkiye Sağlık Ba-
kanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistem-
i'ne kaydı gerçekleştiğini bildirdi. 

 Gen İlaç, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün k. konulu 
yazısına istinaden; 24.01.2022 - 27.01.2022 tarihleri arasında  üretim 
tesisinde çalışma yapılmayacaktır.Bu süreç şirketimiz olağan iş akışında 
ve satış-pazarlama faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya ve Şirket'in 
gelirlerinde herhangi bir kayba neden olmayacağını açıkladı. 

 Kartonsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada yıllık 
üretim içerisindeki payı yüzde 33 olan 1 nolu karton üretim hattında 
üretimin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.1 nolu üretim hattının 
yıllık üretim kapasitesinin 80 bin ton olduğu belirtilirken, üretimdeki 
azalmaya bağlı olarak cironun da azalacağı vurgulandı. 

 ATP’nin küresel fırsatlara açık ve şirketimiz için gelişim alanı potansiyeli 
taşıyan, teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapması ve büyümel-
erinde stratejik destek sağlanması amacıyla mevzuat hüküm ve 
koşullarına uygun olarak "ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
Anonim Şirketi" kurulmasına ve kuruluş izni başvurusunun yapıldığını 
açıkladı. 

 Matriks, 24.01.2022 tarihinde 21,88 TL işlem fiyatı üzerinden 30.000 
TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış olduğu bu 
işlemin sermayesine oranı %0,112 oldu. Şirket’in 12.11.2021 tarihinden 
itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise %1,49 se-
viyesine ulaştı. 

 Aydem Yenilenebilir Enerji, 23.09.2021 ve 09.11.2021 tarihli özel du-
rum açıklamalarımız ile, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü HES'in 
özelleştirilmesi ihalesinde, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından 
verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının 
Rekabet Kurulunca onaylandığı kamuya açıklanmıştı. Bununla birlikte 
bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal 
edildiği 24 Ocak 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ne tebliğ 
edildiğini duyurdu. 

 Başkent Doğalgaz, BOTAŞ'ın arz güvenliği için ısınma amacı dışında 
doğal gaz kullanan ve yıllık tüketimi 300 bin metreküp üzerinde olan bazı 
serbest tüketicilere yönelik olarak açıkladığı kesinti önlemleri 
çerçevesinde, bu kapsama giren 108 müşterimize bildirimde bulu-
nulmuştur.  Dağıtım bölgemizdeki abonelerin çoğunluğunun ısınma 
amacıyla doğal gaz kullanması nedeniyle BOTAŞ'tan tedarik edilen doğal 
gaz miktarında bir azalma olmamıştır. Aksine, olumsuz hava koşulları 
nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz tedarik ihtiyacı artmış ve 1 Ocak - 24 
Ocak 2022 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz 
tedarik miktarı %16,7 oranında yükselmiştir. 

 Yeo Teknoloji, 24 Ocak 2022 tarihli toplantısında, Pil teknolojisi alanın-
da faaliyet gösteren Nicat Batarya Teknolojileri Kimyasalları Üretim Ya-
pay Zeka Yazılım Bilişim Arge Sanayi  Ve Ticaret  A.Ş. firmasına yatırım 
yapma kararı alınmış olup, bugün pay edinim sözleşmesi imzaladı. 
Sözleşmeye göre Nicat Batarya Teknolojileri Kimyasalları Üretim Yapay 
Zeka Yazılım Bilişim Arge Sanayi  Ve Ticaret  A.Ş.'nin 55.774 TL olan 
sermayesi %10 oranında artırılacak ve artan sermayeye %10 oranında  
iştirak edecektir.  YEO ve Nicat aynı zamanda pil üretimi ve ortak Ar-Ge 
konusunda da iş birliği yapacaklardır. Bataryalar için yapay zeka destekli, 
yeni nesil nikel-bazlı katot üretimi ve Ar-Ge çalışmaları yapan Nicat ile 
ortaklık anlaşması yapılması sonrasında şirketimiz bu yatırım ile Türki-
ye'de ve dünyada önemli bir pozisyona ulaşmayı hedeflemektedir. 

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  


