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Arz yönlü iyileşmeden yardım beklemeyeceğiz. Faiz
oranlarını yükselteceğiz.

TEMETTÜ Ödemeleri

Ödeme Tarihi
SARKY

22.04.2022

Net
Temettü

Bedelsiz
Oranı %

0,270

33,33

FED Başkanı Powell, Uluslararası Para Fonu toplantılarında küresel
ekonomiyle ilgili bir tartışmada, Fed'in %2 hedefinin kabaca üç katı
enflasyonla, "biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu, 3-4
Mayıs'ta bu yıl bir dizi faiz artırımını onaylamak için toplandıklarında
yarım puanlık bir faiz artırımının "masada olacağını ifade etti.
Aslında Powell’ın kırılma cümlesi “Amacımız, talep ve arzı senkronize
bir şekilde geri almak için araçlarımızı kullanmak… ve bunu bir
durgunluk anlamına gelen bir yavaşlama olmadan yapmak "Çok zorlu
olacak."dı. Çünkü Powell, bir durgunluktan kaçınmanın kolay
olmayacağını ima ediyordu ve Bu yeni bir şeydi.

GENEL KURUL Toplantıları

Powell, Fed'in artık herhangi bir yardım beklemediğini, ancak mal ve
hizmetlere olan talebi azaltmak için daha sıkı para politikasına
güveneceğini ve işletmelerin "sürdürülemez derecede sıcak" bir iş
piyasasında işçi talebini azaltmasını sağlayacağını söyledi. Arz yönlü
iyileşmeden yardım beklemeyeceğiz. Faiz oranlarını yükselteceğiz.

Açıklanacak VERİLER
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Hizmet Sektörü PMI(Öncü)

Arçelik 1Ç22 finansal sonuçlarını açıklanacak.

Ve beklenti kombinasyonları da beraberinde geldi. Piyasalar şu anda
Fed'in yılsonuna kadar faizi %2,75 ile %3 arasında bir aralığa
yükseltmesini bekliyorlar, bu hız önümüzdeki üç toplantıda yarım
puanlık artışları ( 50+50+50) ve yıl içinde çeyrek puanlık artışları
içeriyor. Bu, Fed'in hedef oranını "nötr" seviyenin ötesine taşıyacak
ve ekonomik aktiviteyi kısıtlamaya başlayacak ve ABD para
politikasının daha hızlı dönüşlerinden birine işaret edecek bir bölgeye
götürecektir. Ek olarak, Fed'in işletmeler ve haneler için kredi
koşullarını daha da sıkılaştıracak bir adımda varlık varlıklarını
azaltmaya başlaması bekleniyor.
Nomura ise , Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75'er baz puan
artıracağını öngördü. Kurum bu kararların Mayıs ayındaki 50 baz
puanlık artış sonrası alınacağını tahmin etti yani (50+75+75)
Fed politikasına ilişkin beklentilere en duyarlı vade olan 2 yıllık Hazine
bonosunun faiz oranı Aralık 2018'den bu yana ilk kez %2,7'nin üzerine
çıktı. Hem kısa hem de uzun vadeli tahvillerin artan getirileri çeşitli
piyasalarda maliyetleri artırıyor.
BIST-100 Teknik Görünüm
Dün alıcılı açılış sonrasında gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST
100 endeksi günü %1.22 oranında değer kazanımı ile 2556.81
seviyesinden tamamladı. Haftanın son işlem gününe yurt dışı piyasalarda
etkili olan negatif havanın etkisi ile satıcılı başlamasını beklediğimiz
endekste 2536 seviyesini gün içi hareketler açısından ilk destek noktası
olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde tutunma çabası görebiliriz.
Ancak 2536 ara desteğinin kırılması halinde son yükseliş kanalının alt
bandı olması açısından daha önemli destek noktası olarak gördüğümüz
2505 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.
2505 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri kısa vadeli
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR


Fed Başkanı Powell önden yüklemeli sıkılaştırma adımlarına işaret ederek birden fazla 50 baz
puanlık faiz artışı olabileceği sinyalini verdi ABD Merkez Bankası Başkanı çalışan talebi için
“sürdürülemez şekilde sıcak” ifadelerini kullandı. Geçen ay gerçekleştirilen Fed toplantısının
tutanaklarına işaret eden Powell, haziran ayında da 50 baz puanlık bir artırım ihtimalini
güçlendiren ifadeler kullandı. Powell’ın açıklamalarının ardından yatırımcılar vadeli piyasalarda
mayıs, haziran ve hatta temmuz ayında olası bir 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini
fiyatlıyorlar.



Nomura, Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75'er baz puan artıracağını öngördü. Kurum
bu kararların Mayıs ayındaki 50 baz puanlık artış sonrası alınacağını tahmin etti.



Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine 2020 yılının başında uygulamaya başladığı boykot süreci sona
eriyor. Suudi Arabistan yönetiminin, Ramazan bayramının ardından yeni bir adım atması
bekleniyor. İhracatçılar, bu gelişmenin ardından kısa sürede ticarette eski seviyeye
ulaşacaklarını dile getiriyor. Türk Hava Yolları (THY) da bu kapsamda sefer planlarını oluşturdu.



Menkul kıymet satışına gelen TL ile ödeme zorunluluğu, ithal emtia oranlarının yüksek olduğu
sektörlerde tepkilere yol açtı. Kararı ‘kontrollü ekonomi’ olarak yorumlayan piyasa aktörleri,
uygulamanın ilgili sektörlerde bürokratik zaman kayıplarına, kur risklerine ve fazladan ödenecek
banka komisyonlarına neden olacağını savunuyor. Hammaddede yüzde 55 civarında dışa bağımlı
olan demir-demir dışı metaller sektörü uygulamadan en fazla etkilenecek olan sektörlerden biri.
TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayii Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu, hammadde girdisinin
yüzde 85’ini ithal etmek zorunda olan ve hammaddenin yüzde 100’ünün döviz cinsinden
fiyatlandığı plastik sektöründe bu düzenlemenin işleyişi zorlaştıracağını dile getirdi. Türk
Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Başkanı Yaman Tunaoğlu, kararın elektronik sektörünü
de yoğun şekilde etkilediğini vurguladı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
(İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz tekstil sektörünün de uygulamadan etkileneceğini söyledi.



Fiyatların yaklaşık son 10 yıldır aynı kaldığı Japonya'da enflasyon yükselişe geçiyor. Japonya
İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıkamaya göre, taze gıda fiyatları hariç, ancak enerji maliyetleri
içeren çekirdek enflasyon Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Bir önceki ay
yüzde 0,6 artan çekirdek enflasyon için beklenti açıklandığı gibi yüzde 0,8 artış yönündeydi.
Manşet enflasyonda aylık artış yüzde 0,4 olurken, yıllık artış yüzde 0,9'dan yüzde 1,2'ye yükseldi.



Girişim Elektrik bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin halka arzına yönelik izin başvuru dosyası
SPK'ya iletildi






INVEO- 1Ç22 konsolide olmayan net dönem karı 459.988.148 TL (Önceki 436.202.375 TL )
AVGYO- 1Ç22 konsolide net dönem karı 1.485.628 TL (Önceki 2.169.432 TL )
KLKIM- 1Ç22 konsolide net dönem karı 71.096.946 TL (Önceki 24.299.107 TL )
TTRAK-1Ç22 konsolide olmayan net dönem karı 476.595.151 TL (Önceki 348.257.910 TL ).



Türk Traktör, 2022 yılında iç piyasa traktör satışlarını(ithal traktör dahil bayiye satış) 26.50030.000 aralığında bekliyor. Türk Traktör'ün KAP'ta yayımlanan Yatırımcı Sunumu'na göre, ihraç
traktör satışı beklentisi 16.500-18.500 aralığında oluştu. Şirket Türkiye traktör pazarı
büyüklüğünü 53-59 bin aralığında bekliyor. Şirketin bu yıl için yatırım harcamaları hedefi 450600 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
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ŞİRKET HABERLERİ
OLMK… Şirket üretimi artırmak ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla İzmir, Bursa ve Kocaeli'deki
mevcut üretim tesislerinde genişleme ve modernizasyona yönelik yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda
Yönetim Kurulumuz 21 Nisan 2022 tarihinde, Kemalpaşa OSB Mh. İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad. N73/1 Kemalpaşa /
İZMİR adresinde bulunan tesisimize yaklaşık 29.000.000 Euro ve Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. N3 İnegöl / BURSA
ve Dilovası OSB 1.Kısım Dicle Cad. N22 41455 Dilovası / KOCAELİ adreslerinde bulunan tesislerimize yaklaşık
5.000.000 Euro genişleme ve modernizasyon yatırımı yapılması yönünde karar almış olup söz konusu yatırım kararı,
ulusal ve global ekonomik koşullar dahil olmak üzere planlanan yatırımı etkileyebilecek sair gelişmeler ışığında gözden
geçirilebilecektir.
RTALB… ‘’12.04.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç
Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olan Genz Biyo Teknoloji A.Ş.nin (Genz Bio) tarafından yürütülen Covid19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme
sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği
açıklanmış olup cihazın TİTCK tarafından ÜTS kaydına (GENZPRO Biyoçip SARS-CoV-2 Kantitatif IgG Test Kiti (100
Test)) alındığı Genz Bio şirket yetkilileri tarafından bugün şirketimize bildirilmiştir.’’
ISYAT… Şirketin 20.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.586846 TL
dir. 20.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin
2 katını aşmıştır.
HUBVC… ‘’İştirakimiz Genz Biyoteknoloji A.Ş. ("Genz Biyo") tarafından yürütülen Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto
Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu tarafından (TİTCK) ÜTS kaydına ürün adı GENZPRO Biyoçip SARS-CoV-2 Kantitatif IgG Test Kiti (100 Test)
olarak alınmıştır.’’
OYAYO… Şirketin 20.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif
değeri 2.299255 TL dir. 20.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net
aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine
etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
VKFYO… Şirketin 20.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,135826
TL'dir. 20.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif
değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine

etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

OTTO… ‘’İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş. , daha önce anlaşma yaptığı 'DİLEMMA ' filminin
satışı ile ilgili The WALT DISNEY COMPANY ile görüşmelere başlamıştır.’’
KORDS.. Kordsa Inc, Microtex'in yüzde 60 payını 24,6 milyon euro bedelle almak amacıyla sözleşme imzaladı
Koleksiyon Mobilya, bir finans kuruluşu ile mobilya temini konusunda 41 milyon TL'lik sözleşme imzaladı.
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ŞİRKET HABERLERİ
ORGE… ‘’21.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, Gaziantep ilinde inşası devam etmekte olan Gaziantep
Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin T1-T2 Kuleler Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 3.827.386,56
Euro+KDV ve 45.903.260,58 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş.
(İşveren) ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu.’’
‘’İşveren'den 21.04.2022 (bugün) tarihinde alınan yazı ile, bahsi geçen sözleşme sürecinin iptal edildiği, ilgili
sözleşmenin taraflarınca imza altına alınmayacağı ve sözleşmeye konu işlerin başlamayacağı Şirketimize bildirilmiştir.
Bu çerçevede, elimizde olmayan sebeplerle, İşveren'in iş yerini teslim alarak işe başlayamaması nedeniyle, sözleşme
görüşmeleri olumsuz olarak sona ermiştir.’’
TCELL… Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 21 Nisan 2022
tarihinde, 1.500.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirket Eurobond'unun 95,800 ABD Doları
fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.439.396 ABD Doları'dır.
CELHA… 2020 yılında açılan ve 03 Kasım 2020 tarihinde ara kararı açıklanmış olan; ABD Ticaret Bakanlığı,
Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon"
soruşturmasında alınan nihai karara göre; Şirketimizin ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave
"%17,88 anti damping" ve "%2,96 sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir.
Açıklanan ara karar tarihinden itibaren Şirket tarafından ABD'ye "öngermeli beton demeti" ihracatı yapılmadığından,
alınan nihai kararın Şirket finansal tablolarına bir etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
GESAN… Şirketin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. paylarının halka arzına
yönelik olarak Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil izin başvuru dosyası 21/04/2022 tarihinde
SPK'ya iletilmiştir.
IDEAS… Şirketin 21.04.2022 tarihli 28 numaralı yönetim kurulu kararına göre;
Şirketin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde;
1.Yazılım geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetinde bulunan Syslıne Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yatırım
yapılmasına,
2.Syslıne Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 142.900 TL'ne arttırılması, arttırılan 42.900 TL
sermaye payının emisyon primli Şirketimize tahsis edilmesi neticesinde toplam 60.000 USD ödenmesine,
3.Syslıne Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut pay sahipleri ile Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri imzalanmasına,
4. Ödeme ve pay edinimine ilişkin işlemlerin ön şartlar yerine getirildiğinde tamamlanmasına ve sair prosedürün
yerine getirilmesine,
oy birliği ile karar verildi.
HDFGS… Şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu katılma paylarının fona iadesine ve yine Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve kısa zamanda ihracı
gerçekleştirilecek olan Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yatırım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
TIRE… Şirketin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretim
kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Karaman Fabrika İşletmesi için yaklaşık 5.000.000,00 EUR
(Beşmilyon Euro) tutarında yüksek kaliteli baskı ve ciltleme makinası ve teçhizat yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ
IZMDC… ‘’SELİM ŞAHİN, 21.04.2022 tarihinde İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,56-2,60
TL fiyat aralığından 5.500.000,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle
birlikte İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21.04.2022 tarihi itibariyle % 0,37
seviyesine ulaşmıştır.’’
IZMDC… ‘’HÜSEYİN BAŞTUĞ, 21.04.2022 tarihinde İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,602,62 TL fiyat aralığından 5.500.000,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle
birlikte İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21.04.2022 tarihi itibariyle % 0,90
seviyesine ulaşmıştır.’’
APY… ‘’20/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,78-3,83 fiyat
aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20/04/2022 tarihi itibariyle %5,59 sınırına ulaşmıştır.’’
BIOEN… ‘’OSMAN NURİ VARDI, 20.04.2022 tarihinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. payları ile ilgili olarak
5,79-5,89 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi
tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy
haklarım 20.04.2022 tarihi itibariyle %.0,0004 sınırına ulaşmıştır.’’
CONSE… ‘’SERDAR KIRMAZ, 20/04/2022 - 20/04/2022 tarihinde CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ
A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,44 - 4,47 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte CONSUS ENERJİ
İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20/04 /2022 tarihi itibariyle %0,005
sınırına ulaşmıştır.’’

HİSSE

ŞİRKET ADI

SAHOL
GEDIK
BOBET

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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20,64 TL – 20,80 TL
8,95 TL
4,58 TL-4,59 TL
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210.000 TL
6.000
218.000
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ŞİMDİYE KADAR ALINAN ADET SERMAYEYE ORANI

41.011.463 TL
1.600.083
3.611.651

2,01%
0,63%
0,9504%
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
HEKTS…Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye
Tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'den
3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulu' na 21/04/2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
SAFKR… Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası
itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2022-2026 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir
süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 35.250.000 TL (OtuzbeşmilyonikiyüzellibinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
MGROS… Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.00.000 TL her biri 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 paya
bölünmüştür.Sermeye piyasası kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-20226 yılları için geçerlidir.
TIRE… Şirketin 15 Nisan 2022 tarihli ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma
Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Mondi Olmuksan") tüm aktif ve
pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin
işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Şirketin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;
1. Birleşme işlemine ilişkin uzman kuruluş raporu Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış
olup, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %58,2, hisse değişim oranı 0,58056044 olarak belirlenmiştir. Uzman
kuruluş raporu uyarınca Şirketimizde yapılması gereken sermaye artış miktarı 143.457.936,15 TL olarak belirlenmiştir. Buna
göre Şirketimizin sermayesinin birleşme işlemi sebebiyle 143.457.936,15 TL tutarında artırılarak, 200.000.000,00 TL'den
343.457.936,15 TL'ye çıkarılması ve bu bağlamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6.
maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine; ve
2. Sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine ve bu
hususun genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
oybirliği karar verilmiştir.
OZKGY…Bedelsiz Sermaye Artırımı 20.04.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 20.04.2022 tarih
ve 10563 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

MANAS
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında
MANAS.E payları 22/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/05/2022 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI
LİNK...NET: 1,0710000 TL

CLEBI…NET:6,0750000 TL

ARZUM…NET: 0,4191244 TL

SUMAS…NET: 1,8000000 TL

ERBOS...NET: 1,4174972 TL
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İLK 5 KURUM , İŞLEM HACMİ DAĞILIM

VİOP TAKAS DAĞILIM
NİSAN VADE ENDEKS KONTRAT

NİSAN VADE DOLAR KONTRAT

Veriler Foreks ’den Alınmıştır
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ÖDEME TARİHİ BELLİ OLAN TEMETTÜLER
Ödeme Tarihi
SARKY
ALGYO
AYEN
EKGYO
TKFEN
ULUFA
VAKKO
OSMEN
CLEBI
TTKOM
BMSCH
DITAS
GLCVY
TURSG
CELHA
PETUN
PNSUT
TEZOL
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22.04.2022
25.04.2022
25.04.2022
25.04.2022
26.04.2022
26.04.2022
26.04.2022
27.04.2022
27.04.2022
28.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
29.04.2022
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Net
Temettü

Bedelsiz
Oranı %

0,270
1,650
0,102
0,103
0,624
0,025
0,972
0,088
6,070
1,274
0,172
0,021
0,280
0,411
0,109
1,098
1,125
0,495

33,33

120,00
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Ödeme Tarihi
PAGYO
ALARK
NATEN
TMPOL
BLCYT
CEMTS
CCOLA
AEFES
DMSAS
ECILC
ISMEN
PRKAB
INDES
GARAN
ECZYT
GENTS
OYYAT
SISE
PAGYO
ARZUM
CUSAN
BIMAS
BFREN
ISKPL
PAGYO
YKSLN
OSMEN
MAGEN
ESEN
MAVI
DOHOL
GWIND
LKMNH
OSMEN
LKMNH

02.05.2022
06.05.2022
10.05.2022
11.05.2022
16.05.2022
16.05.2022
18.05.2022
20.05.2022
23.05.2022
24.05.2022
24.05.2022
25.05.2022
25.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
31.05.2022
31.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
14.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
15.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
05.07.2022
27.07.2022
10.08.2022
10.08.2022
16.08.2022
31.08.2022
31.08.2022
28.09.2022
26.10.2022
28.12.2022
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Net
Temettü
0,140
0,207
0,225
0,165
0,180
0,250
2,124
1,669
0,135
0,263
1,014
0,048
0,482
0,280
1,372
0,113
0,957
0,367
0,140
0,419
0,400
1,800
12,926
0,042
0,130
0,151
0,088
0,153
0,108
2,183
0,113
0,252
0,175
0,088
0,175

Bedelsiz
Oranı %

23,457

34,00
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GENEL KURULLAR
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İRTİBAT BÜROLARIMIZ
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ÇEKİNCE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 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 A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin 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 A1
CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler,
söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER
HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen
şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen
şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde
olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
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