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BIST-100 Teknik Görünüm 

Bir önceki zirve olan 2562 seviyesinin altına da inilmiş olması teknik açıdan zayıf 
görünümü arttırıyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz hafta içinde 2562 
seviyesinin üzerine tekrar çıkılmadıkça temkinli bakışımızı koruyacağız. 
2562 seviyesinin altında ki hareketlerde yeni pozisyon açılmasını riskli buluyoruz.  
Taşınan pozisyonlar için ise hisse bazlı desteklerin kırılması durumunda 
pozisyonların azaltılmasını yararlı buluyoruz. 
Endekste gevşeme eğiliminin devamı halinde ise 2500 seviyesi ile 22 günlük 
ortalamanın geçtiği yer olan 2485’i ilk önemli destekler olarak takip edeceğiz. Bu 
destek bandının üzerinde tutunma çabası görebiliriz.  
Ancak 2485   desteğinin kırılmasını geri çekilme eğiliminin, kısa vadeli bir trend 
başlangıcı olarak değerlendireceğiz.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 

 
 
 

GENEL KURUL Toplantıları 
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Model Portföy  

 

 
 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödeme Tarihi
Net 

Temettü

Bedelsiz 

Oranı %

BRLSM 13.06.2022 0,040

GRNYO 13.06.2022 0,011

Tarih Saat Açıklama

13.Haz 11:00 Gezinomi

13.Haz 14:00 Mobiltel

Daha hızlı faiz artırımları önümüzde 
 

Geçen haftanın  yıldızı ECB’ydi. ECB Haziran sonunda  QE'yi 
sonlandırmayı ve Temmuz toplantısıyla politika faizlerini 25 baz 
puan artırmayı ve enflasyon yüksek kalmaya devam edip ( petrol 
kaynaklı) orta vadeli enflasyon görünümü de bozulmaya devam 
ederse  " Eylül ayında 50 baz puanlık artış için kapıyı da açtı .  

Enflasyonist baskılar yukarı revize edilirken, tahmin 
ufkunun sonunda GSYİH seviyesinin önceki tahminlerden açıkça 
daha düşük olduğu göz önüne alındığında, ECB'nin enflasyona 
bakışının Mart ayından bu yana önemli ölçüde değiştiği sonucuna 
varabiliriz. ECB şimdi fiyatların geniş ölçüde arttığını görüyor ve 
enflasyonist baskıların öncekinden önemli ölçüde daha uzun 
sürmesini bekliyor 

Şahin bir mesaj, hem genişlemiş hem de yoğunlaştırılmış 
enflasyon baskıları nedeniyle 2024'te çekirdek enflasyonu %2 
hedefinin üzerinde %2,3 olarak gören, GSYİH büyümesinin ise 
2'nin üzerinde kalmasını bekleyen ECB ekonomistleri tarafından da 
desteklendi.  

Peki bundan sonra beklentiler nasıl oluştu? Temmuz'da 25 
baz puan, Eylül'de 50 baz puan ve sonraki toplantıların her birinde 
25 baz puan artırması şeklinde. Bizim beklentimiz ise Temmuz 25, 
Eylül 50 , Ekim 50 ve Aralık 50  yönünde. 

Bu hafta da İngiltere'de, İngiltere Merkez Bankası'nın  
faizini 25 baz puan daha artırarak %1,25'e çıkarması ve 
önümüzdeki aylarda para politikasında bir miktar daha 
sıkılaştırmanın hala uygun olabileceğini tekrarlaması beklenirken,  

FED toplantısında da 50 baz puanlık bir artış daha görmeyi  
ve Temmuz ayında en az bir 50 baz puanlık faiz artırımının daha 
muhtemel olduğuna işaret etmesini bekliyoruz. 

Japonya Merkez Bankasının ise zayıf yen'i bir sorun olarak 
görmediklerini açıkça belirtmesinin verdiği rahatlıkla, Cuma günü 
destekleyici duruşunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.  

ABD'de, Mayıs  perakende satışlar, Euro bölgesinde, ZEW 
beklentileri, nihai Mayıs HICP rakamları, çekirdek enflasyon 
verileri, Çin'de kredi büyümesi, üretim ve perakende satışlar için 
verileri alıyoruz.  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama 
işlemlerinin 15-22 Haziran'da gerçekleştirileceği ve senetlerin getirilerinin, 24 Haziran Cuma 
gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı bildirildi. 
 
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği 
ortak basın toplantısında, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade ederek, 
“Hiçbir NATO müttefiki Türkiye’den daha fazla terör saldırısına uğramamıştır” dedi. 
 
 
ABD Başkanı Joe Biden, “Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve 
Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni” dedi. 
 
 
Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, 
“NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz" dedi. 
 
 
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, daha yüksek faiz 
oranlarına doğru yolculuğun daha yeni başladığını ve ECB'nin bu yolculukta ne kadar hızlı 
gideceğini verilerin belirleyeceğini söyledi. 
 
 
İngiltere'de hükümet Kuzey İrlanda Protokolü'nün iptal edilmesi teklifini parlamentoya 
sunacak 

 
Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, hükümetin yendeki keskin değer kaybı 
konusunda endişeli olduğunu ve ihtiyaç olması halinde "uygun şekilde yanıt vermeye" hazır 
olduğunu söyledi. 
 
 
ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını 
duyurdu. 
 
 
Çin'de bu yılın ilk 5 ayında hanehalkı tasarrufları 1,2 trilyon dolarlık artış kaydederek, Çin Merkez 
Bankası'nın 2005 yılından bu yana tuttuğu ilgili veri setinin rekoruna ulaştı. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
BRSAN…Borusan Mannesmann'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, 27 Temmuz 2021 tarihinde 
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan Romanya'da kurulan bağlı ortaklık Borusan Tube Products 
SA'nın yatırım planı kapsamında başvurulan 5.8 milyon Euro tutarındaki teşvik, Romanya Maliye Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. 
 
ALGYO…’’Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki  10.06.2022 tarihli 
toplantısında, 

- Portföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan mevkii'ndeki  turizm tesisimiz için yaklaşık 
965.250.000 TL yenileme yatırımının yapılmasına, 

- Yatırım Teşvik Belgesi alımı için müracaat edilmesine, 

- Yapılacak yatırımın teşvik belgesi kapsamında olmak üzere özkaynak ve kredi kullanılarak tamamlanmasına, 
oybirliği ile karar verilmiştir.’’ 

 
TDGYO…’’Kamuoyuna daha önce KAP sistemi üzerinden beyan ettiğimiz üzere, şirketimiz 24.05.2022 tarihinde 
OFAC listesine dahil edilmiştir. Şirketimizin temiz isminin söz konusu listeye dahil edilmesi; yargı denetiminden 
geçmemiş, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ve savunma talep edilmeden alınmış idari bir karar ve işlem olup, 
OFAC'ın hangi hukuki delil ve dayanağa istinaden bu karara vardığı bilinmemektedir. Şirketimiz tarafından yapılan 
tüm işlemler açık ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Tüm iş ve işlemler düzenleyici ve denetleyici kurum ve 
kuruluşların daima gözetim ve denetimi altında bulunmaktadır. Şirketimiz, tüm iş ve işlemlerinde mer'i kanunlara 
her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının ve iş ortaklarının haklarının korunması için tüm tedbirleri 
almaktadır. Bu kapsamda, şirketimizin söz konusu listeden çıkarılması için OFAC'a itiraz başvurumuz bugün 
itibariyle gerçekleştirilmiştir.’’ 

 

SNPAM...Şirket ile Teksif Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve Sendika tarafından, 20.06.2022 
tarihinde  uygulanacağı  tebliğ edilen ve KAP'da duyurduğumuz grev kararı kaldırılmıştır. 

 

TRILC…’’Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar sürecinde planlanmış olan hammadde stok tedarik zincirini 
sekteye uğratmamak ve ilgili maliyetleri kontrol altında tutabilmek adına Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağımız 
Sayın Mehmet Berat Battal Bey'in herhangi bir faiz talebi olmaksızın , Ağustos 2022-Eylül 2022 ve Ekim 2022 
aylarında ödenmek üzere 30.000.000 TL yi şirketimize bahse konu hammadde stok alımları için kullandırması (borç 
vermesi) teklifinin kabulüne dair karar alınmıştır.’’ 

 

ESCAR…’’07.02.2022 tarihli Kap açıklamamızda  Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.  ile güç birliği 
yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli 
Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ve %40 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile 
kurulması hakkında Yönetim Kurul'umuzca karar alındığı açıklanmıştı.  Escar'ın %40 bildirilen ortaklığı %50 olarak 
güncellenmiştir. Şirket kuruluşu için gerekli işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.’’ 

 

OYLUM…Şirket daha önce gerekli izinlerini almış olduğu Güneş Enerjisi Santrali yatırımının montaj, kurulum ve 
devreye alınması için Asunim Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. İşbu sözleşme kapsamında yatırımın 
en geç 3 ay içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım tamamlandığında Şirketimizin üretim faaliyetlerinde 
ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.  
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  ŞİRKET HABERLERİ 

 

OYLUM…Daha önce kamuoyuna duyurulan ve montajı devam eden yeni bisküvi hattının montaj çalışmaları 
tamamlanmıştır. Yapılan deneme üretimleri neticesinde yeni bisküvi hattı bugün itibariyle devreye alınmıştır. 
Tamamlanan bu yatırım ile bisküvi üretim kapasitemiz %100'e yakın artacaktır ve bu yatırımın 2022'nin ikinci 
yarısında ciro ve karlılığa olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. 

 

EMKEL…Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kenya, Malezya, Vietnam'dan Mayıs ayında alınan 
sipariş tutarı  8.379.099 TL olup, Mayıs ayı sonu itibariyle elimizdeki sipariş tutarı 103.999.058  TL'dir. 

 

ESCOM…’’Muhtelif noktalara yerleştirilen sensörler ve yapay zeka yazılımları ile   depremi oluşum anında 
yakalayarak sarsıntıların yerleşim yerlerine ulaşmasından saniyeler, bazen dakikalar öncesinde (deprem kaynağının 
uzaklığına bağlı olarak) uyarı veren Erken Uyarı Sistemi, dolaylı iştirakimiz Hubbox'ın %25 oranında dahil olduğu 
EDİS konsorsiyumu tarafından lanse edildi. Geliştirilen otonom çözümle deprem sarsıntıları ulaşmadan önce 
asansörler en yakın katta sabitlenip, yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazlar ve doğal gaz 
kapatılabiliyor, bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye 
işlemlerini kolaylaştırabiliyor. Sistemin Iot altyapısı, ‘'En İyi 10 Endüstri 4.0 Trendleri ve Yenilikleri: 2020 ve Ötesi" 
araştırmasında, IoT kategorisinde dünyadaki en iyi iki firmadan biri seçilen dolaylı iştirakimiz Hubbox tarafından 
geliştirildi. Kendi geliştirdiği teknolojiyle endüstriyel uzak erişim ve veri toplama cihazları geliştiren Hubbox 
(hubbox.io), 2022 yılında yurtdışı pazarlara açılmayı hedefliyor.’’ 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
TSK,TSKB…İlgi: 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.   

Banka tarafından 10.06.2022 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,09-
6,53 TL fiyat aralığından 375.000 TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 
Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %89,05 seviyesine gerilemiştir. 

 

HDFGS…Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/651 sayılı toplantısında onaylanan ve 09.05.2022 
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 10.06.2022 tarihinde 
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) paylarından 200.000.-adet 7,07 fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte SEYKM 
sermayesindeki paylarımız % 15,37 sınırına ulaşmıştır.  

 

GPO…7 Haziran 2022 tarihinde GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 
38,23346 TL fiyat seviyesinden 30.000 adet satış işlemi Kurucusu olduğumuz fon tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
işlemle birlikte; GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. sermayesindeki kurucusu olduğumuz fonun toplam pay 
oranı 07.06.2022 tarihi itibariyle %4,88 olmuştur. 8 Haziran 2022 tarihinde ise, GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak, ortalama 39,166092 TL fiyat seviyesinden 1.220.000 adet satış işlemi Kurucusu 
olduğumuz fon tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte; GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 
sermayesindeki kurucusu olduğumuz fonun toplam pay oranı 08.06.2022 tarihi itibariyle %0 olmuştur. 

 
FORMT…MUSTAFA SEZEN, 10/06/2022 - 10/06/2022 tarihinde FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 1,57 - 1,67 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FORMET METAL VE CAM 
SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10/06/2022 tarihi itibariyle %1,59728 sınırına ulaşmıştır. 
 
APY…09/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,65-3,70 fiyat 
aralığından 10000 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09/06/2022 tarihi itibariyle %7,69 sınırına ulaşmıştır. 
 
YONGA…MEHMET BEKİR ŞASA, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 21 - 21 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte YONGA MOBİLYA SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %41,338 sınırına ulaşmıştır. 
 
AKMGY…YASEMİN CASUN TUNCER, 09.06.2022 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 42,00-42.20 
TL fiyat aralığından toplam 1957 nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki paylarımız ve oy hakkımız 09 .06.2022 tarihi itibarı ile % 45,488'e düşmüştür. 
 

ARSAN…ALİŞAN ARIKAN, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları 
ile ilgili olarak 3,75 - 3,80 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 50.000 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET 
VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %9,26 sınırına ulaşmıştır. 
 

RYSAS…EGEMEN DÖVEN, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 8,76 - 9,04 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ 
TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %8,66 
sınırına ulaşmıştır. 
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 PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 
LKMNH…YUSUF TÜLEK, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM 
HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,00 - 16,19 TL fiyat aralığından 600 TL toplam 
nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. 
Bu işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 
sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %0,11389 sınırına ulaşmıştır. 
 
ARSAN…BURAK ARIKAN, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 3,76 - 3,83 TL fiyat aralığından 251.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE 
SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %3,67 sınırına ulaşmıştır. 
 
ULAS…TEVFİK MEFTUN ULAŞ, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI 
TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,90 - 2,98 TL fiyat aralığından 0 TL toplam 
nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 257.073 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET 
PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %8,01 sınırına ulaşmıştır. 
 
KMPUR…YUDA LEON MİZRAHİ, 09.06.2022-09.06.2022 tarihinde Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 
ile ilgili olarak 29,14-29,18 TL fiyat aralığından 17.216 TL nominal tutarlı alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım 09.06.2022 
tarihi itibariyle %36,66 sınırına ulaşmıştır. 
 
UZERB…AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN, 09/06/2022 - 09/06/2022 tarihinde UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE 
YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 36 - 36 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.275 
TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte UZERTAŞ BOYA 
SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/06/2022 tarihi itibariyle %21,81 sınırına 
ulaşmıştır. 
 

 

 
 
 
 
 

 

HİSSE ŞİRKET ADI ALIM FİYAT ARALIĞI ALINAN ADET ŞİMDİYE KADAR ALINAN ADET SERMAYEYE ORANI

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 33,60 TL – 34,00 TL 40.000 TL 603.000 TL 0,2899%

LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 15,98 - 16,01-TL 6.932 %3,53 

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,60 TL 22.736 450.095  %0,14

SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 19,39 TL – 19,85 TL 500.000 TL 48.457.028 TL 2,3749%
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

 

PENTA... Yönetim Kurul 9 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket Yönetim Kurulunun 18 Mayıs 2022 tarih ve 
2022/12 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan 372.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden 
ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 393.516.000 TL'nin sermayeye eklenmesi 
suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; sermayeye 
ilave edilen 393.516.000 TL'nin, 20 Mayıs 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı mali 
müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan 393.516.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin 
onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 
maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, İşbu karar 
kapsamında dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 
 
ERSU... Şirket tarafından 20.05.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli 
sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 
Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden 
(bedelli) karşılanmak suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, 
İzahnamenin onaylanması talebi ile 08.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda 
bulunulmuştur. 
 
ISCTR... Banka sermayesinin 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 
5.500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.06.2022 
tarihinde onaylanmıştır.  
 
YGGYO... Şirket sermayesinin 161.280.000 TL'den 241.920.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 
80.640.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.06.2022 tarihinde 
onaylanmıştır 
 
TRCAS... %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, gelecek 
iş planlarının değerlendirilmesi neticesinde RTG'nin tamamı ödenmiş esas sermayesi olan 1.599.681.920 TL'nin, 
Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak 
amacıyla ve tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere 437.061.155 TL tutarında azaltılarak 
1.162.620.765 TL'ye indirilmesine karar vermiştir. İlgili sermaye azaltımı RTG'nin geçmiş yıl zararlarından 
karşılanacağı için Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") nezdinde herhangi bir nakit etkisi yaratmayacak olup, işlem sonrasında 
RTG'nin geçmiş yıl zararlarının eritilerek RTG'nin temettü ödeyebilme statüsüne erişmesi hedeflenmektedir.  İşlem 
tamamlandığında Şirketimizin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir 
değişiklik olmayacaktır. 
 
SARKY... Sermaye tamamı, 2021 yılı Dönem Karından karşılanmak üzere % 33,3333333334 oranında artırılarak 
300.000.000.-TL'den 400.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
09.06.2022 tarih ve 2022/29 sayılı bülteni ile onaylanmıştır." 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 
 

FONET / OYYAT  

 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 
FONET.E ve OYYAT.E payları 13/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/07/2022 tarihli 

işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
 

 
KLMSN…NET: 0,0568181 TL kar payı ödeme kararı almıştır. 
 
 
KAPLM...NET: 0,2991202 TL 

 
 
 
KRVGD... NET:0,1612499 TL 
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    İLK 5 KURUM, İŞLEM HACMİ DAĞILIM   
 

 
 
 

VİOP TAKAS DAĞILIM  
HAZİRAN VADE ENDEKS KONTRAT   
 

 
 
 
 

HAZİRAN VADE DOLAR KONTRAT   
 

 
 
Veriler Foreks ’den Alınmıştır 
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   ÖDEME TARİHİ BELLİ OLAN TEMETTÜLER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödeme Tarihi
Net 

Temettü

Bedelsiz 

Oranı %

BRLSM 13.06.2022 0,040

GRNYO 13.06.2022 0,011

ISBIR 14.06.2022 0,450

ARZUM 14.06.2022 0,419

CUSAN 14.06.2022 0,400

ATATP 15.06.2022 0,362 150,00

BIMAS 15.06.2022 1,350

BFREN 15.06.2022 12,926

EGPRO 21.06.2022 0,672

KRDMA 28.06.2022 0,395

KRDMB 28.06.2022 0,395

KRDMD 28.06.2022 0,395

VESBE 30.06.2022 0,393

MSGYO 04.07.2022 0,106

KRVGD 05.07.2022 0,161

KONTR 05.07.2022 0,294 425,45

YKSLN 05.07.2022 0,151

ARSAN 12.07.2022 0,100

YEOTK 18.07.2022 0,281 300,00

TCELL 26.07.2022 0,515

OSMEN 27.07.2022 0,086

LUKSK 09.08.2022 0,315

MAGEN 10.08.2022 0,153

ESEN 10.08.2022 0,108

YATAS 16.08.2022 0,601

MAVI 16.08.2022 1,091

KAPLM 18.08.2022 0,299

ANGEN 23.08.2022 1,250

KSTUR 24.08.2022 3,288

GSDHO 26.08.2022 0,225

ADEL 28.09.2022 0,572

LKMNH 28.09.2022 0,175

TEZOL 30.09.2022 0,090 120,00

PKART 17.10.2022 0,644

OSMEN 26.10.2022 0,086

SELGD 31.10.2022 0,009

ASELS 16.11.2022 0,182

KRDMA 28.11.2022 0,395

KRDMB 28.11.2022 0,395

KRDMD 28.11.2022 0,395

VKFYO 28.11.2022 0,015

MTRYO 06.12.2022 0,050

ATLAS 07.12.2022 0,039

BIMAS 14.12.2022 1,350

LKMNH 28.12.2022 0,175
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Tarih Saat Açıklama

13.Haz 11:00 Gezinomi

13.Haz 14:00 Mobiltel

Tarih Saat Açıklama

14.Haz 14:00 Ostim

Tarih Saat Açıklama

15.Haz 11:00 Ensari Deri

Tarih Saat Açıklama

16.Haz 10:30 Bak Ambalaj

16.Haz 11:00 Penguen Gıda

16.Haz 12:00 Turkcell

16.Haz 14:00 Gersan Elektrik

Tarih Saat Açıklama

17.Haz 10:00 Seyitler Kimya

17.Haz 10:00 Çemaş Döküm

17.Haz 14:00 Yayla Enerji
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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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