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BIST-100 Teknik Görünüm 

Günlük ve saatlik grafiklerde teknik göstergelerin negatif seyrediyor 
olması endekse temkinli bakmamıza neden oluyor. 2500-2487 destek 
bandının üzerinde taban oluşumları ve kısa vadeli tepki denemeleri 
görebiliriz.  
Ancak 22 günlük ortalamanın  geçtiği yer olan 2487 seviyesinin altında 
gerçekleşebilecek kapanış gevşeme eğiliminin hız kazanmasına neden 
olabilir.  
Endekste 2562 seviyesi ise tepki denemelerinde ilk direnç olarak takip 
edilebilir.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 

 
 
 

GENEL KURUL Toplantıları 
 

 
 
 Açıklanacak VERİLER 

 

 
 
Model Portföy  

 

 
 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödeme Tarihi
Net 

Temettü

Bedelsiz 

Oranı %

ISBIR 14.06.2022 0,450

ARZUM 14.06.2022 0,419

CUSAN 14.06.2022 0,400

Tarih Saat Açıklama

14.Haz 14:00 Ostim

MODEL PORTFÖY HİSSELERİ %  YB FARK PD/DD F/K

ALARK 155,39 2,93 6,04

THYAO 134,77 0,62 6,49

AKSEN 130,03 2,58 10,64

HEKTS 112,10 16,81 58,64

PGSUS 95,06 2,30 0,00

TUPRS 75,91 4,34 13,67

ARCLK 69,10 2,58 16,95

SISE 68,89 1,58 5,97

DOAS 66,13 3,60 5,04

KRDMD 42,62 1,37 3,32

KCHOL 40,97 1,34 5,01

YB MODEL PORTFÖY GETİRİ ( Nominal)   % 90,09

YB XU100 GETİRİ  % 35,12

Yetmiş BEŞ  
 

Fed yetkililerinin  konuşma yasağının başladığı 4 hazirandan 
önce ; 14-15 Haziran'daki politika toplantısında ikinci bir yarım puanlık 
faiz artırım niyetinden olduklarını biliyoruz.  

Enflasyon görünümünü değiştiren veriler, Fed yetkililerinin iç 
kuralların kendi görünümlerini nasıl etkilediği konusunda kamuoyu 
önünde konuşmalarının yasaklandığı bir zamanda geldi.  

 
Cuma günü beklenenden daha yüksek gelen TÜFE, piyasanın 

Eylül ayına kadar toplam 175 baz puanlık  faiz artışı fiyatlamaya 
başladığını görmekteyiz. Haziran toplantısında 75 baz puanlık bir artış 
için beklentiler dün %30'dan % 96'ya yükseldi . 

S&P 500, Fed'in beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomiyi 
resesyona sürükleyeceğine dair artan beklentilerin işlemlere 
yansımasıyla, ayı piyasasında olduğunu en son kapanış rekorundan 
%20'den fazla düşerek teyit etti.   

Piyasanın enflasyonun zirve yaptığı ve Fed'in daha agresif 
olması gerekmediği fikri etrafında toparlanmaya niyetinin,  Cuma 
günü TÜFE raporuyla ortadan kalkması, piyasa reaksiyonun hızlı 
gelişmesine imkan sağladı. 
 

Asya piyasaları , Wall Street'in ayı piyasasında bir dönüm 
noktasına ulaşmasının ve agresif faiz artırımlarının dünyanın en büyük 
ekonomisini resesyona sürükleyeceği korkusuyla Hazine tahvillerinin 
on yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 
sert bir düşüşte.  

 
MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri 

endeksi %1,54,  Japonya  Nikkei %2, Emtiacı Avustralya  
S&P/ASX200 %4,6 düşerken,  

Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %3.3466 ,  daha 
yüksek Fed fon oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık getiri ise 
%3.3804'e ulaştı. 

Euro 1,0407$'da sabit kalırken, dolar endeksi 105,19'da 
yükseldi. 

ABD ham petrolünün varili yüzde 0.13 düşüşle 120.77 dolara,  
Brent ham petrolü varil başına 122.08 dolara geriledi. 
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 
Pardus Girişim Sermayesi payları 15 Haziran'da Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 
 
 
TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 
40 Merkez Bankasına satış koşulana ilave olarak, firma en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı 
taahhüt edecek. Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara kadar TL reeskont kredisi 
kullanabilecek. 
 
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 
2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyümesini bekliyor. Kuruluş, daha önce Türkiye'nin bu yıl 
yüzde 2,4 ve 2023'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü 

 
ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın 13 Mayıs’ta verdiği ve 17 Mayıs’ta dava kayıtlarına giren 
temyiz dilekçesine karşı, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na, itiraz dilekçesi vermesi için ek 
süre verdi. 
 
 
Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın 
ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna’da tahıl hasadının 
neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti 
 
 
Fitch Ratings, enflasyon zorluklarının, meydan okumalarının daha fazla dile getirilir olmasının 
merkez bankalarını buna yanıt vermeye zorladığını, Fed ve BoE'nin güçlü faiz artırımlarına devam 
edeceğini öngördü. 
 
 
ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley CEO'su James Gorman, ABD ekonomisinin resesyona 
girme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. 

 

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, tahvil getirilerindeki hızlı yükselişin küresel hisse 
senedi ve döviz piyasalarında huzuru kaçırmakta "çok ileri" gittiğini ve bu durumun Fed'in daha az 
şahin bir politika ile yatırımcıları şaşırtmasına kapıyı açık bıraktığını söyledi. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
ATAGY…Yönetim kurulu'nun 10/06/2022 tarihli toplantısında, 

- Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Kemalpaşa Mah. 175 Ada 3 no.lu Parselde kayıtlı gayrimenkulün zemin iyileştirme ve 
kaba inşaat işlerinin toplam 1.750.000.-TL + KDV bedel ile, Kazımdirik Mah.Üniversite Cad. N72 E 
Bornova/İZMİR adresinde mukim Ru İnşaat Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılmasının onaylanmasına ve 

- Şirket ile Ru İnşaat Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilecek zemin iyileştirme ve kaba inşaat işleri 
sözleşmelerinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

 
VAKFA…Şirket Yönetim Kurulunun 13/06/2022 tarih 28/2 nolu kararı ile ; yurtiçinde 1.134.000.000.-
TL (BirmilyaryüzotuzdörtmilyonTürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla 
ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki 
yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına 
bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, 
ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile ilgili  ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve 
hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu 
ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket 
Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
MGROS…’’Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen 
beklentilerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek amacıyla, 
Ekim 2021'de kurulan bağlı ortaklığımız Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Migros One") müşterilerine sunduğu 
hizmet kapsamını geliştirmektedir. Mevcut durumda "Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Ekstra, 
Macroonline ve Tazedirekt" online kanallarının hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One'ın bünyesinde, yemek 
dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurulmuştur. ‘Migros Yemek' adıyla kurulan bu online yemek 
platformu, geniş restoran ağı, uygun fiyatlı, bol çeşitli ve sağlıklı menü seçenekleri ile bugün itibarıyla İstanbul 
Ataşehir'de yemek servisine başlamış olup, önümüzdeki dönemlerde platformun hizmet ağının genişletilerek 
Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilmeye başlanması planlanmaktadır.’’ 

 
BOBET…İlk Yapı ve Gürtaş Yapı İş Ortaklığı ile İstanbul Küçükçekmece lokasyonunda  yer alan Bizim Mahalle 1.Etap 
3.Kısım konut ve ticaret inşaatları altyapı ve çevre  düzenlemeleri için hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır. 
Proje kapsamında yaklaşık 75 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton 
tedarik işi olacaktır.   

 

TCELL… ‘’Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Finansman A.Ş.'nin %100'üne sahip olacağı, dijital 
deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak olan Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin, kuruluş izni 
için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluşa ilişkin Ticaret 
Bakanlığı'nın onayı sonrasında, kuruluşun tescili ile ruhsat başvuru sürecine başlanacaktır. Şirket kuruluşunun 
kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.’’ 
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  ŞİRKET HABERLERİ 

 

SUNTK… ‘’Günümüzde tekstil ürünlerinin tekstilden tekstile geri dönüşüm oranı yüzde 1'den az miktardadır. 2025 
yılından itibaren Avrupa Birliği'nde tekstil atıklarının yüzde 95 oranında geri toplanması hedeflenmekte olup, "Geri 
Dönüşüm ve Atık Eylem Planı" çalışmalarında, ülkemizde de uzun vadede Avrupa Birliği kriterleri ile aynı oranlara 
ulaşılması amaçlanmaktadır. Çevreye duyarlı döngüsel iş modellerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin 
izlenebilirliğin artırılması için bu konuda hem tekstil sektöründe hem de farklı sektörlerde çalışmalar yapmış olan 
Fazla Gıda A.Ş. firmasıyla Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 13 Haziran 2022 tarihinde işbirliği 
için bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu işbirliği çerçevesinde, tekstilden tekstile geri dönüşüm oranını artırmayı, 
kumaş atık yönetimindeki tüm adımların dijital olarak izlenmesinin sağlanmasını, kumaş atıklarının mümkün olan 
en yüksek katma değer ile yeni ürünlere dönüştürülmesini ve böylece maliyetlere olumlu katkı sağlanmasını 
hedeflemekteyiz.’’ 

 

ATAGY… Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi'nde 59 pafta, 218 ada ve 34 no.lu parselde kayıtlı 
1.589,97 m²'lik arsa nitelğindeki taşınmaz'ın 12/06/2020 tarihi itibariyle alınan yapı ruhsatında yer alan müteahhit 
firma olan HGS Mimarlık- Gökçen Öncü şirketi sicil kayıtlarında terkin edildiğinden, ilgili yapı ruhsatı müteahhit firma 
değişikliği sebebi ile 10/06/2022 tarihinde yenilenmiştir. 

 

EKGYO… Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 3.Etap 1.Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve 
Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici SERRA Müh. Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile 
13.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 635.000.000 TL + KDV'dir. 

 

EKGYO… Şirket mülkiyetinde bulunan Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesine ait 10004 Ada 1 
Parselde yer alan 380 adet konut ve 30 adet ticari üniteden oluşan toplam 410 adet bağımsız bölüme ait Yapı 
Ruhsatları 10.06.2022 tarihinde alınmıştır. 

 

 DAPGM…Şirket, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından 13.06.2022 tarihinde 
(bugün) düzenlenen   "Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumuna 
katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  tarafından ihale sonrası yapılan 
açıklamada ihalenin şirketimizin lehine sonuçlanmadığı belirtilmiştir.  
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 

SUMAS…MERT KALYONCU, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 66 - 66 TL fiyat aralığından 100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SUMAŞ SUNİ TAHTA VE 
MOBİLYA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 13/06/2022 tarihi itibariyle %0,0708 sınırına ulaşmıştır. 
 
GENTS…TAHSİN KAHRAMAN, 10/06/2022 - 10/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,35 - 4,35 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 
ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10 /06/2022 tarihi 
itibariyle %5,2 sınırına ulaşmıştır. 
 
SARKY…CENAP TAŞKIN, 10/06/2022 - 10/06/2022 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,50 - 19,50 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 
ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10/06/2022 
tarihi itibariyle %2,39 sınırına ulaşmıştır. 
 
RYSAS…EGEMEN DÖVEN, 10/06/2022 - 10/06/2022 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 9,33 - 9,74 TL fiyat aralığından 255.000 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 10/06/2022 tarihi itibariyle %8,77 
sınırına ulaşmıştır. 
 
KMPUR…YUDA LEON MİZRAHİ, 10.06.2022-10.06.2022 tarihinde Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 
ile ilgili olarak 29,44-29,93 TL fiyat aralığından 50.000 TL nominal tutarlı alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım 10.06.2022 
tarihi itibariyle % 36,70 sınırına ulaşmıştır. 
 
APY…10/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,64-3,70 fiyat 
aralığından 30000 adet alım işlemi, 15000 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10/06/2022 tarihi itibariyle %7,76 sınırına ulaşmıştır. 
 

UZERB…İLHAN EREM, 10/06/2022 - 10/06/2022 tarihinde UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 35,46 - 35,80 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.500 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte UZERTAŞ BOYA 
SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10/06/2022 tarihi itibariyle %49,59 
sınırına ulaşmıştır. 
 
TSK, TSKB… ‘’İlgi: 03.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. 

Bankamız tarafından 13.06.2022 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,66-
6,04 TL fiyat aralığından 378.375 TL toplam nominal tutarlı pay satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 
Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,99 seviyesine gerilemiştir.’’ 
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 PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 

DAPGM…Ziya Yılmaz, 13.06.2022 tarihinde DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. payları ile ilgili olarak; 30,98 – 31,76 
TL fiyat aralığından 553.640 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda 
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sermayesindeki payım 13.06.2022 tarihi itibariyle %48,0755’e inmiştir. 
 
GPO…10 Haziran 2022 tarihinde FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 1ğ2552 TL fiyat 
seviyesinden 1.000.000 adet satış işlemi Kurucusu olduğumuz fonlar tarafından gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte; 
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. sermayesindeki kurucusu olduğumuz fonun toplam pay oranı 10.06.2022 tarihi 
itibariyle %2,83 olmuştur. 
 
BIMAS…NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 13.06.2022 tarihinde Fatma Fitnat Topbaş'ın sahip 
olduğu halka açık hisselerden 2.000.000 TL nominal bedelli 2.000.000 adet BİMAŞBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 
payları 1 hisse=82,00 TL fiyattan hesaplar arası virman şeklinde tarafımızca devir alınmıştır. Bu işlemle birlikte BİMAŞ-
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki paylarımız/ oy haklarımız 13.06.2022 tarihi itibariyle %11,30 
olmuştur. 
 
GENTS…SELİM KAHRAMAN, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,39 - 4,39 TL fiyat aralığından 50,000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 
ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 13 /06/2022 tarihi 
itibariyle %0,05815 sınırına ulaşmıştır. 
 
 

 

 

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

LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 15,82 - 15,96-TL 26.000 3,60%

VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 58,90 TL- 59,20 TL 96.646 381.117 0,5445%

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,50 - 6,60 TL 27.198 477.293 0,15%

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 33,22 TL – 33,90 TL 40.000 TL 643.000 TL 0,3091%
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

 

TUKAS… Şirket Yönetim Kurulu 13.06.2022 tarihli toplantısında; 

Yönetim Kurulumuzun 26.05.2022 tarih ve 08/01 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç 
kaynaklardan karşılanmak üzere 218.120.000 TL'lik artış ile 490.770.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye 
artırımı işlemleri çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak 6.637.654 TL tutarındaki kısmı 
gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından 
karşılanmak suretiyle toplam 218.120.000 TL'nin 31.05.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına 
aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Turan ÖZTÜRK tarafından düzenlenen 10.06.2022 tarih ve YMM 35102405/5369-72 
sayılı yeminli mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle; 

1. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekte yer alan 
"Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine, 

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuru yapılmasına, 

4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 
esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmişitir. 

 

BOSSA… Şirketin 09.05.2022 tarihindeki KAP açıklamasıyla duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı hakkında SPK ile 
yapılan görüşmeler neticesinde, 360.000.000.-TL olarak bildirilen sermayenin 356.000.000.-TL olarak revize 
edilmesine karar verilmiştir. 

Buna göre, 13.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla; 

Mevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin; 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 
356.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %474,19354), 

Artırılan 294.000.000.-TL'nin 273.382.674,51 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul 
Satış Karı hesabından ve 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından karşılanmasına, 

Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %474,19354 oranında bedelsiz hisse verilmesine, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli 
izinlerin alınmasına karar verilmiştir. 

 

HDFGS… Şirketin 01.06.2022 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 

Şirketin 2.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 285.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 
bedelsiz olarak 22.500.000.- TL sı geçmiş yıl karlarından, 17.500.000.-TL sı 2021 yılı karından karşılanmak 
suretiyle 325.000.000.-TL'sına artırılması hususunda şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve hisse senetleri" başlıklı 
8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 13.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 
yapılmıştır. 
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SARKY… "Sermayemizin 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 
10.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22616 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı 
İle ilgili hak kullanımına 14.06.2022 tarihinde başlanacaktır." 
 
VERUS… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 
1.000.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil 
tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 13.06.2022 
tarihinde (bugün) onaylanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı 
29.06.2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

ISCTR…Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 5.500.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 
4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 
14.06.2022 tarihinde başlanacaktır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 
 

TSGYO 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TSGYO.E 
payları 14/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar 
açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
 
 
 
Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 
 

DOBUR 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E 
payları 14/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 
kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS 
kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas 
ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam 
edecektir. 
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
 

 

BULUNMAMAKTADIR 
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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 %

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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GENEL KURULLAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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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