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SABAH BÜLTENİ 

Uluslararası Piyasalar 

 New York Borsası, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerini düşüşle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,56 

azalarak 32.632,64 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,70 kayıpla 4.171,50 

puana ve Nasdaq endeksi %0,28 azalışla 12.795,55 puana indi. 

 ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ocak’ta %9.4 artarak 

89,7 milyar dolarla rekor kırdı. Ocak’ta ithalat %1.2 artışla 314,1 milyar dolarla 

rekora katkıda bulunurken ihracat da %1,7 düşerek 224,4 milyar dolar se-

viyesine geriledi. Aralık ayı verisi ise 80,7 milyar dolardan 82 milyar dolara re-

vize edildi. 

 ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Ocak ayına ait 

verilere göre, Aylık bazda beklentilere paralel şekilde %0,8 artarak 799,9 milyar 

dolar oldu. Art arda 18 aydır artış gösteren toptan eşya stokları, geçen yıl aralık 

ayında %2,6 artmıştı. Stoklar, Ocak'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %

18,1'lik artış kaydetti. 

 Morgan Stanley CEO’su James Gorman, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya 

çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere karşın ABD Merkez Bankası Fed’in faiz 

artırması gerektiği söyledi. 

 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin 

Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. 

Ukrayna'ya savunma ve insani yardım alanında da destek verdiğini belirten 

Biden, "ABD, mültecilerin bakım sorumluluğunu Avrupalı ortaklarıyla 

paylaşacak. Böylece mültecilerin sorumluğunun bedeli sadece Ukrayna'ya sınırı 

olan Avrupalı ülkelere kalmayacak." dedi. 

 ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına 

meydan okuyan Çinli şirketlere karşı önlemler alınabileceğini belirtti. 

 Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününükarışık seyirle tamamladı. Alman-

ya'da DAX 30 endeksi %0,02 düşerek 12.831,51 puana, Fransa'da CAC 40 en-

deksi %0,32 değer kaybıyla 5.962,96 puana indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 

%0,79 değer kazanarak 22.336,1 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %

0,07 artarak 6.964,11 puana çıktı. 

 Almanya’da Destatis verilerine göre toplam sanayi üretimi Ocak ayında aylık 

bazda %0,5 beklentisinin üzerinde %2,7 arttı. Önceki ayın verisi %1,1’e yukarı 

yönde revize edildi. Tahminlerden iyi gelen veri, ekonominin yıla pozitif 

başlangıç yaptığını gösterse de Ukrayna’daki savaş ekonomideki pozitif beklen-

tilerin önümüzdeki aylarda baskı yaratması bekleniyor. 

Forex - Emtia Piyasası 
EURUSD, 1,0876 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Ancak, bu seviyenin 
üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde tepki alımları görülebilir. Bu 
durumda ilk direnç seviyemiz 1,0930 olacaktır. Aksi takdirde, 1,0876 seviyesi altın-
da kalıcılık sağlanması halinde ise yeni dip seviyeleri gündeme gelebilir. 

Destek: 1,0876 

Direnç: 1,0930– 1,0964 –1,1007 

 

Yurt İçi Piyasalar 

 BIST100 endeksi, Salı günü gerçekleştirilen işlemlerinde 14,02 puan ve %0,70 

değer kazanarak 2.011,35 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,64 değer 

kaybederken, holding endeksi %1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında 

en fazla kazandıran %9,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise %1,99 ile ulaştır-

ma oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 40'ı geriledi. Kar-

demir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Garanti Bankası en 

çok işlem gören hisse senetleri oldu. 

 VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 2244,00 puandan başladığı günü önceki güne 

göre 8,50 puan ve %0,38 değer kaybederek 2245,00  puandan kapattı. 

 

 

 

 

Forex—Emtia Piyasaları Özeti  

8.03.2022 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

EUR/USD 1,0916 0,08 -4,04 

USD/TRY 14,5311 0,54 8,42 

EUR/TRY 15,8487 0,50 4,92 

Altın / Ons 2053 0,10 12,23 

BRENT Petrol  129,22 1,51 66,15 

Yurt İçi Piyasalar Özeti 

8.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 30 2 258,42 0,63 11,53 

BIST 100 2 011,35 0,70 8,27 

VIOP  30 Yakın Vade 2 245,00 -0,38 11,01 

Gösterge Tahvil 25,40 3,13 11,89 

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

     

     

     

     

     

Piyasada Bugün Beklenti Önceki 

18:00 USD 
İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı 

(JOLTS) (Oca) 
10,925M 10,925M 

18:30 USD Ham Petrol Stokları  -2,597M 

21:01 USD 10 Yıllık Tahvil İhalesi  1,90% 

 Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti 

8.03.2022 Kapanış 
Günlük 

Değişim (%) 

YBB  

Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 32 632,64 -0,56 -10,20 

S&P 500  4 170,70 -0,72 -12,49 

Nasdaq 12 795,55 -0,28 -18,21 

NIKKEI 225 24 790,95 -1,71 -13,90 

DAX 12 831,51 -0,02 -19,22 

MSCI EM 1 107,30 -5,46 -10,12 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,85 0,27 22,39 

 Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 

2021 yılı son çeyrek büyüme ve istihdam verilerine göre, 

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü 

çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,4, önceki yılın aynı 

çeyreğine göre de %4,8 arttı. 2021'in son çeyreğinde bir 

önceki çeyreğe kıyasla %0,3, 2020'nin aynı dönemine göre 

de %4,6 yükseldi. Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Avro 

Bölgesi ekonomisi %5,3 büyüdü. Söz konusu dönemde 

önceki çeyreğe kıyasla İrlanda %5,4, Avusturya %1,5, Alman-

ya %0,3, Hırvatistan, Letonya ve Romanya'da %0,1 

küçülürken, İtalya %0,6, Fransa %0,7 ve İspanya %2 büyüdü. 

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya %1,8, Fransa 

%5,4, İtalya %6,2 ve İspanya %5,2 büyüme gösterdi. AB ve 

Avro Bölgesi'nde istihdam, 2021'in dördüncü çeyreğinde 

önceki çeyreğe kıyasla %0,5 arttı. İstihdam, önceki yılın aynı 

çeyreğine kıyasla AB'de %2,1, Avro Bölgesi'nde %2,2 

yükseldi. 

 Avrupa Birliği enerji ve savunma harcamalarını finanse et-

mek için büyük ölçekli ortak tahvil ihracına hazırlanıyor. 

Kararı bu hafta alınması beklenirken pandeminin zirve 

yaptığı dönemde 1,8 trilyon euroluk bir anlaşma sağlanmıştı. 

Anlaşmanın ardından endekslerde ralli görülmüştü. Bu an-

laşmanın da miktarına bağlı olarak endekslerde yükselişe 

sebebiyet verebilir. 

https://tr.investing.com/economic-calendar/jolts-job-openings-1057
https://tr.investing.com/economic-calendar/jolts-job-openings-1057
https://tr.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://tr.investing.com/economic-calendar/10-year-note-auction-571
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Uluslararası Piyasalar - 

 İngiltere, 2022 yılı sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünleri ithalatını aşamalı 

olarak kaldıracağını ve bunun piyasaya ve işletmelere talebin %8'ini oluşturan 

ithalata alternatif bulmak için fazlasıyla zaman vereceğini söyledi. 

 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler haftanın ikinci işlem gününü düşüşle 

tamamladı. Nikkei endeksi %1,71, Hang Seng endeksi %1,39 ve Güney Kore Kospi 

endeksi %1,09 değer kaybetti. 

 Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle 

Rusya'ya ve Rusya'nın yanında yer alan Belarus'a yeni yaptırımları onayladı. Karara 

göre, Rusya ve Belarus'tan hükümet yetkilisi ve iş insanlarından toplamda 32 kişi 

ile askeri bağlantılı 12 firmanın mal varlıkları dondurulurken petrol rafineri ekip-

manı ihracatı da durduruldu. Japon firmalarının, Belarus Savunma Bakanlığı ile 

Minsk merkezli bir yarı iletken şirketinden ödeme alması yasaklandı. Ülkenin 

hükümet yetkililerinden ‘’Japonya’nın, gidişatın iyileşmesi için G7 ülkeleri ve 

uluslararası toplumla koordinasyonu sürdürecek ve "Rusya'ya maksimum maliyet 

doğurması" için ekonomik yaptırımların etkinliğinin artırılacak’’ açıklamaları geldi. 

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin 

ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi. 

 Rusya Merkez Bankası, bankaların tasarruf sahiplerine yabancı para cinsinden 

satışlarını 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı. Açıklamada 

döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 

bin dolar olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstün-

deki rakamları sadece Rus rublesi olarak çekebileceği kaydedildi. 

 Çin’de Şubat ayında tüketici fiyatları piyasa beklentileri dahilinde yıllık bazda %0,9 

aylık bazda %0,6 yükseliş kaydedildi. Şubat ayında üretici fiyatlarında ise yıllık 

olarak %8,8'lik bir yükseliş kaydedildi. Ekonomistlerin bu veriye ilişkin beklentisi %

8,6 olsa da, veri bir önceki ay gerçekleşen %9,1'lik rakama göre gerilemeye işaret 

etti. 

 Çin, aralarında Gazprom ve Rusal'ın da yer aldığı Rus enerji ve emtia şirketlerinde 

hisse satın almayı ya da mevcut hisselerini artırmayı planlıyor. 

 Japonya 2021 yılı büyüme verilerine göre son çeyrekte %1,4 beklentisinin altında 

%1,1, yıllık bazda ise %5,6 beklentisinin altında %4,6 büyüme kaydedildi. 

Uluslararası Endeksler  

8.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

Dow Jones Industrial 32 632,64 -0,56 -10,20 

S&P 500  4 170,70 -0,72 -12,49 

Nasdaq 12 795,55 -0,28 -18,21 

NIKKEI 225 24 790,95 -1,71 -13,90 

DAX 12 831,51 -0,02 -19,22 

MSCI EM 1 107,30 -5,46 -10,12 

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,85 0,27 22,39 

FTSE 100 6 964,11 0,07 -5,69 

CAC 40 Index 5 962,96 -0,32 -16,64 

Hang Seng (Hong Kong) 20 765,87 -1,39 -11,25 

Kospi (Güney Kore) 2 622,40 -1,09 -11,93 

Forex—Emtia Piyasaları  

8.03.2022 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) 

USD/TRY 14,5311 0,54 8,42 

EUR/TRY 15,8487 0,50 4,92 

EUR/USD 1,0916 0,08 -4,04 

GBP/USD 1,3118 0,15 -3,06 

USD / JPY 115,82 0,15 0,63 

USD/CAD 1,2878 -0,10 1,84 

Altın  / Gram 959,29 0,64 22,78 

Altın / Ons 2053 0,10 12,23 

Gümüş 26,73 1,05 14,79 

BRENT Petrol  129,22 1,51 66,15 

 

Ons Altın, 2032 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor.  Bu seviyenin 

üzerinde 4 saatlik bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde pozitif algı devam edebilir. Bu 
durumda ilk direnç seviyemiz 2068 olacaktır. Olası, 2032 seviyesi altındaki ataklarda 
ise 1995 destek seviyesini izliyor olacağız. 

 

Destek: 2032 —1995 – 1964  

Direnç:  2068 

 

 

 

 

Forex - Emtia Piyasası 

Günün Yorumu 

 Global piyasalarda açılışta toparlanma eğilimi gözlemlense de ABD hükümetinin yaptırım kararından sonra tekrar bir satıcılı seyir takip ettik. ABD 

hükümeti, yaptırımlarına enerji ithalatının yasaklanmasını ekledi. Buna ek olarak da yaptırımlara uymayan Çin’li şirketlere karşı da önlem alınabileceği 

belirtildi. Kararın ardından petrol fiyatlarında volatilite artarrken ham petrol130 dolar, brent petrol 133$ seviyesine kadar yükseliş kaydetti.Avrupa 

endekslerine baktığımızda ise karışık bir seyir karşımıza çıkıyor. Bunda etkin olan durum ise, ortak tahvil ihracına ilişkin beklentiler oldu. Hatırlanacağı 

üzere, yaklaşık 2 yıl önce pandeminin en sert dönemde 1,8 triyon euroluk tahvil ihracında endekslerde ralli gözlemlenmişti. Bu hafta açıklanması 

beklenen ihraç kararının miktarı doğrultusunda piyasalarda iyimserlik yaşanabileceği beklentisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dünü satıcılı olarak 

kapatan Asya endekslerinde satış ağırlıklı olarak işlem görüyor. Bölgedeki haber akışına baktığımızda ise Çin ’de 2022 için belirlenen %5,5 büyüme 

beklentisinin ülkede artan vaka sayıları ve artan enerji maliyetlerinin yaklaşık %1 puan ıskalayabileceği görüşü hakim. Yurt içi piyasalarda güne yarım 

puan ekside başladık ancak ardından gelen alımlarla birlikte günü yükselişle tamamladık. BİST100 endeksinde psikoloik seviye olan 2000’in üzerinde 

kapanış gerçekleştirdik. Yükseliş yönlü fiyatlanmalarda 2055-2075 bandı ön plana çıktığını görmekteyiz. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1980 seviye-

si önemli destek konumunda yer alıyor. Günün veri takvimine baktığımızda ise saat 18:00’de ABD’den Ocak ayına ilişkin JOLTS verisi gündemimizde 

yer alacak.  
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Yurt İçi Piyasalar Özeti 

8.03.2022 Kapanış 
Günlük Değişim 

(%) 
YBB Değişim (%) 

BIST 100 2 011,35 0,70 8,27 

BIST 50  1 820,47 0,72 10,59 

BIST 30 2 258,42 0,63 11,53 

BİST SINAİ 3 663,06 0,72 7,61 

BİST MALİ  1 778,84 0,42 1,41 

BİST BANKA 1 618,60 -0,64 1,43 

BİST TEKNOLOJİ 2 757,53 3,05 7,69 

VIOP 30 Yakın Vade  2 245,00 -0,38 11,01 

Gösterge Tahvil Faizi  25,40 3,13 11,89 

En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100  Hisseleri 

8.03.2022 
Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim (%) 

Hacim  

000’TRY 

Hisse  

Kodu 

YÜKSELENLER     

KOZA MADENCİLİK 25,52 10,00 401 450,9 KOZAA 

KOZA ALTIN 144,60 9,96 1 249 749,6 KOZAL 

İPEK ENERJİ 16,81 9,94 116 255,9 IPEKE 

BAŞKENT DOĞALGAZ 12,19 9,92 177 238,3 BASGZ 

NET HOLDİNG 9,37 7,70 82 946,8 NTHOL 

DÜŞENLER     

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 25,30 -2,32 4 867 649,3 

FORD OTOSAN FROTO 240,80 -2,15 347 125,2 

PEGASUS 83,55 -2,05 363 732,6 PGSUS 

GÖZDE GİRİŞİM GOZDE 8,79 -2,01 107 917,9 

DOĞUŞ OTOMOTİV 46,46 -1,94 59 947,6 DOAS 

8.03.2022 
Hisse  

Kodu 

Son  

Kapanış 

Günlük  

Değişim 
(%) 

Hacim  

000’TRY 

KARDEMİR D KRDMD 14,59 0,97 5 990 695,9 

TÜRK HAVAYOLLARI THYAO 25,30 -2,32 4 867 649,3 

ASELSAN ASELS 25,92 6,67 2 676 082,0 

EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 34,44 -0,40 2 636 991,1 

GARANTİ BANKASI GARAN 11,60 -1,28 2 423 976,5 

İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler 

 Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Türkiye'de benzin tüketimi  Ocak 

ayında geçen yılın aynı ayına göre % 47.46 artarak 297.616 metreküp oldu.  

PETDER üyesi olan ve olmayan şirketlere ait akaryakıt satışları verilerine da-

yanılarak hazırlanan aylık tabloda, motorin tüketiminin yıllık olarak  Ocak ayında % 

11.99 artarak 2.100.222 metreküp olduğu görülüyor. 

 Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam 

geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan 

bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira 

olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 

20,46 liraya çıkacak. Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin 

litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, 

İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı borçlanma programına bir bono ve bir tahville 

devam etti. 11 ay vadeli Hazine bonosu ile 2 yıl vadeli tahvil ihalelerinde toplam 

3,63 milyar lira, 11 ay vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracına 5,28 milyar lira 

teklif gelirken, net satış tutarı 2,04 milyar lira olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz 

%22,16, bileşik faiz %22,43 olarak belirlendi. 2 yıl vadeli 6 ayda bir %8,60 sabit 

kupon ödemeli devlet tahvili ihalesine 2,79 milyar lira teklif gelirken, net satış tutarı 

1,59 milyar lira oldu. Bileşik faiz ise %25,36 olarak kaydedildi. 

 İhale öncesi 11 ay vadeli Hazine bonosu ile 2 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı önce-

sinde 4,7 milyar lira, 11 ay vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracı öncesi piyasa 

yapıcılardan 3 milyar lira teklif gelirken, satış tutarı 1,8 milyar lira oldu. Hazine bu 

bonoda kamuya satış yapmadı. 2 yıl vadeli 6 ayda bir %8,60 sabit kupon ödemeli 

devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 1,49 milyar lira teklif 

gelirken, satış tutarı 900 milyon lira oldu. Hazine bu tahvilde kamudan gelen 2 

milyar liralık tekliflerin tamamını karşıladı. 

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Şubat ayı Türkiye 

geneli havalimanlarındaki yolcu sayısını açıkladı. DHMİ verilerine göre, Türkiye 

geneli havalimanlarındaki yolcu sayısı şubatta yıllık %74 artışla 9 milyon 400 bin 

olarak gerçekleşti.2021’e göre iç hat yolcu trafiğinde %40,3, dış hat yolcu 

trafiğinde ise %149,2 artış görüldü.2022 Şubat ayında 2019 yolcu trafiğinin %

73’üne ulaşılmış oldu. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar, 

bizim ayçiçek yağı, zeytinyağı sorunumuz yok" dedi. 

 BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 24/02/2022 ile 08/03/2022 tarihleri arasın-

da uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 09/03/2022 tarihli 

seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt İçi  Piyasalar 
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KAP ve Şirket Haberleri 

 Koç Holding, 07.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplamda 2,1 
milyar TL kar payı dağıtımı gerçekleştirecek. Buna göre Şirket, hisse 
başına 0,902 TL nakit temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım 
tarihi 07.04.2022, ödeme tarihi 11.04.2022, konunun gündemde yer 
alacağı Genel Kurul tarihi ise 07.04.2022 olarak belirlendi. 

 Sasa Polyester, 08.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 
1.120.000.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %100 oranında 
bedelsiz kâr payı dağıtılmasına karar verdi. 

 Ereğli Demir Çelik’in 8.205,911 TL nominal tutarlı borsada işlem görmey-
en tipteki paylarının borsada işlem görebilir tipe çevrilebilmesi için 
MKK’ya başvuruldu. 

 Sabancı Holding, 08.03.2022 tarihinde ortalama 15,16 TL işlem fiyatı 
üzerinden 250.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in 
yapmış olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,0123 oldu. Şirket’in 
17.11.2021 tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının 
sermayesine oranı ise %1,4402 seviyesine ulaştı. 

 Arçelik, 08.03.2022 tarihinde ortalama 54,302 TL işlem fiyatı üzerinden 
713.935 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,106 oldu. Şirket’in 02.07.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 
%8,0793 seviyesine ulaştı. 

 Gen İlaç, 07.03.2022 tarihinde ortalama 13,95 TL işlem fiyatı üzerinden 
150.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirdi. Şirket’in yapmış 
olduğu bu işlemin sermayesine oranı %0,05 oldu. Şirket’in 22.10.2021 
tarihinden itibaren yapmış olduğu pay alımlarının sermayesine oranı ise 
%0,416 seviyesine yükseldi. 

 Gen İlaç, 07.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 99 milyon TL 
nakit temettü dağıtacak. Buna göre Şirket, hisse başına net 0,3299 TL 
nakit kar payı ödeyecek. Konunun gündemde yer alacağı Genel Kurul 
tarihi ise 31.03.2022 olarak belirlendi. 

 MLP Sağlık’ın 2021 yılı dönem net karı 290,4 milyon TL olarak 

kaydedildi. Şirket’in 2020 yılı dönem net karı ise 64,9 milyon TL idi. Buna 
göre Şirket yıllık bazda net karını %347 yükseltti. 

 Birleşim Mühendislik’in 2021 yılı dönem net karı 31,7 milyon TL olarak 
açıklandı. Şirket’in 2020 yılı dönem net karı ise 59,7 milyon TL idi. 

 Coca-Cola, 8 Mart 2022 tarihinde, %100 iştiraki CCI International Hol-
land BV ("CCI Hollanda") aracılığı ile The Coca-Cola Bottling Company of 
Jordan Limited'in ("TCCBCJ") %10,0 hissesini 5,4 milyon ABD doları 
karşılığında The Coca-Cola Company'nin iştiraki konumunda olan Atlan-
tic Industries Company'den satın almıştır.  Atlantic Industries Company, 
hisse alım sözleşmesi ve hisse devir belgesinin imzalanmasıyla 
TCCBCJ'deki %10,0 hissesini CCI Hollanda'ya devretmiştir. Satın alınan 
%10,0 hissenin ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve CCI, CCI 
Hollanda üzerinden, %100,0 hissedarlık ile TCCBCJ'nin dolaylı olarak tek 
sahibi olmuştur.  

 Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret 
A.Ş.'nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve 
Ticaret A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ortak gi-
rişiminin , "Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro 
Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı 
işi" ihalesine verdiği teklifin, işveren tarafından kazanan teklif olarak 
açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla  08.03.2022 
tarihinde imzalanan sözleşme ile söz konusu dizayn veyapımı işini 
Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA)'ya karşı  toplamda  1.200.850.000 
RON (yaklaşık 242.595.960 Euro) bedel ile sözleşme imzalandı. 

 Emlak Konut, projelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı 
Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul-Cer Loft)'nin Yüklenicisi ile yapılan 
Sözleşmeye Ek-16 Nolu Protokol ile 105.968.270 TL olan Asgari Şirket 
Payı Toplam Geliri, 206.244.369,68 TL'ye yükselmiştir. 

 TSKB, IFC ile kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmalara 
finansman sağlanması amacıyla 100 milyon dolar tutarında kredi 
sözleşmesi imzaladı. 

 
 

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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