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BIST-100 Teknik Görünüm 

Endeks de, etkili olan satışların 22 günlük ortalama ile aynı zamanda 
orta vadeli yükselen trend desteği üzerinde karşılanmış olmasını 
olumlu buluyoruz. 2500-2493 destek bandının üzerinde tutunma 
çabası ile birlikte tepki denemeleri bekliyor olacağız. 
 
Beklentimiz paralelinde yaşanabilecek yükselişlerde ise 2562 ve 2591 
seviyelerini kısa vadeli dirençler olarak hedefleyeceğiz. 
Ancak 2493 desteğinin kırılması geri çekilme eğilimini 
hızlandıracağından göz ardı edilmemeli. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 

 
 

GENEL KURUL Toplantıları 

 

 
 Açıklanacak VERİLER 
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Ödeme Tarihi
Net 

Temettü

Bedelsiz 

Oranı %

ATATP 15.06.2022 0,362 150,00

BIMAS 15.06.2022 1,350

BFREN 15.06.2022 12,926

Tarih Saat Açıklama

15.Haz 11:00 Ensari Deri

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

ALARK 155,23 2,93 6,03

AKSEN 138,84 2,68 11,05

THYAO 134,07 0,61 6,47

HEKTS 112,10 16,81 58,64

PGSUS 96,35 2,31 0,00

DOAS 76,55 3,83 5,36

TUPRS 75,13 4,32 13,61

ARCLK 68,35 2,57 16,87

SISE 67,22 1,56 5,92

KCHOL 42,55 1,36 5,07

KRDMD 41,32 1,36 3,28

YB MODEL PORTFÖY GETİRİ ( Nominal)   % 91,61

YB XU100 GETİRİ  % 35,06

Ne oldu dağınıklığı 
Piyasalarda son günlerde yatırımcıların ; Fed'in faiz oranlarında ne 
kadar agresif olacağını görmek için beklemeleri ve birçoğunun sert bir 
adımın dünyayı resesyona sürükleme riskiyle karşı karşıya 
kalacağından korkmasıyla, “ne oldu dağınıklığı “ içinde bulunduğunu 
görmekteyiz.  
 

ABD Hazine getirileri on yılın en yüksek seviyelerine ulaştı ve vadeli 
işlemler Fed'in bugün 75 baz puan artırarak %1.50-1.75 
aralığına çıkacağının neredeyse kesin olduğunu ima ettiğinden dolar 
20 yılın zirvesinde. Bu, 1994'ten bu yana görülen en büyük artış 
olacak ve piyasalar şimdiden yıl sonuna kadar %3,75-4,0'a göz 
kırpma değil göz atmaya başladı.  
 

Yatırımcılar, 1994'ten bu yana en büyük olacak olan 75 baz puanlık 
bir artışın hisse senetlerinin, özellikle de teknoloji hisselerinin 
değerlemesini olumsuz etkileyeceğinden ve COVID-19 sonrası 
toparlanmayı tehlikeye atacağından endişe ediyor. 
 

Yine de FED yetkililerinden hiç kimse  bu toplantı da 75 baz artıştan  
bahsetmedi o yüzden 50’de kalır yatırımcıları sabah saatlerinde;  S&P 
500 vadelileri %0,4 ve Nasdaq vadeli işlemleri de  %0,6 yükseldi.  
 

Çin perakende satışları ve Mayıs ayı endüstriyel üretimine ilişkin 
veriler, tahminlerden biraz daha iyiydi. MSCI'nin Japonya dışındaki en 
geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi  %0.2 yükseldi. 
 

Tahvil piyasalarına baktığımızda , 10 yıllık Hazine tahvillerinin 
Salı günkü %3.498'lik zirveden %3.43'e düştü, İki yıllık getiriler, 
%3.456 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye dokunduktan sonra 
%3.38'de kaldı. 
Birçok şirket için ,  ABD borçlanma faizinin getirilerle bağlantılı olduğu 
göz önüne alındığında, finansal koşullar Fed'in faiz artışından önce 
bile belirgin orada sıkılaşmış durumda.  
 

Euro, Mayıs ayındaki 1,0348 usd’lık dip seviyesinden çok da 
uzakta olmayan 1.0440 usd’de ,  

Artan getiriler ve yüksek dolar karşısında, ons altın,  
beklediğimiz satış baskının artmasına ve  bir ayın en düşük seviyesi 
olan 1.816 usd’ye gerilemiş durumda.  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 
Pardus Girişim Sermayesi payları bugün Ana Pazarda PRDGS koduyla hisse başına 2,29 TL’den işlem 
görmeye başlayacaktır. 
 

 
Çin Merkez Bankası, orta vadeli politika faiz oranını bu ay da değiştirmedi. Banka, orta vadeli 
politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2,85 seviyesinde tuttu. 
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği endişeleri ciddiye 
almalıyız” dedi 
 
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Uzun vadeli bonolara ihtiyacımız var. Çalışma olursa 
katkı sunmaya hazırız.sektör olarak, Devlet iç borçlanma senetlerine 30 milyar liralık talep 
yaratabiliriz" dedi. 

Çin'de ekonomik aktivite COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlamasının ve büyümeye yönelik 
desteklerin etkisiyle Mayıs ayında toparlanma gösterdi. Nisan ayında yüzde 2,9 azalan sanayi 
üretimi, Mayıs ayında beklentilerin aksine büyüme gösterdi. Yüzde 1'e varan düşüş göstermesi 
beklenen sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 0,7 arttı 
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin, Rus şirket yöneticilerine ve medya temsilcilerine yaptırım 
uygulamasına karşılık olarak 29’u İngiliz gazeteci olmak üzere aralarında ordu ve savunma sanayi 
temsilcisinin bulunduğu toplam 49 kişiye yaptırım uyguladı. 
 
Çin'de gayrimenkul yatırımları Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 
azaldı. İlk 4 ayda yatırımlar yüzde 2,7 gerilemişti. 
 
Milyarder yatırımcı Bill Ackman Fed'in güveni tesis edebilmesi için Haziran, Temmuz ve sonrasında 
100 baz puanlık faiz artışı yapmasının daha iyi olacağını söyledi. 

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'e tahmincilerin büyük bölümünün 
öngördüklerinden çok daha yüksek bir faiz artırımı yapması çağrısında bulundu.Gundlach, Fed'in 
bugün sona erecek FOMC toplantısında faizi yüzde 3'e yükseltme kararı alması gerektiğini savundu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin İran'dan 2015 nükleer anlaşmasının 
canlandırılması konusunda yapıcı bir yanıt beklediğini söyledi. 

ABD Başkanı Joe Biden, bir resesyonun ufukta belirdiğine yönelik sinyaller gelmesine rağmen ABD 
ekonomisinin görünümünün güçlü olduğunu vurgu yaptı.  

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin Euro Bölgesi'nin yüksek 
borçlu ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin hızla artması ile mücadele edeceğini söyledi 
 

https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://www.linkedin.com/company/a1-capital-menkul-degerler-a-s-
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/hesap-ac/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
https://a1capital.com.tr/
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr
http://www.a1capital.com.tr
https://www.facebook.com/A1CapitalYatirim
https://twitter.com/A1CapitalMenkul
https://www.instagram.com/a1capitalmenkul/
https://www.youtube.com/A1CapitalYatırımMenkulDeğerler
http://www.a1capital.com.tr


zTT 
 
 
z 

 
 

15/06/2022 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 
  

ŞİRKET HABERLERİ 
 

VAKVK…’’İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021, 08.11.2021, 31.05.2022 ve 07.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız 

Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim 
sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000.- Türk Lirasına kadar 
artırılabilecek 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 109 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde 
ihracına ilişkin izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.  Bu kapsamda, 
yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 109 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit 
getiri oranı %18.00 dönemsel getiri oranı %5,3753 olarak belirlenmiştir.’’ 

 

GESAN…Ankara Sincan İlçesi Alcı OSB Mahallesi'nde bulunan 30.000 m2 arsamız üzerinde şirketin halka 
arzı öncesinde inşaatına başlanmış ve her katı 7.800m2'lik 2 katlı (toplam 15.600m2) ilk etabı tamamlanmış bulunan 
fabrika binamızda, %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. bağlı 
ortaklığı şeklinde kurulacak şirket bünyesinde faaliyet gösterecek;  Türkiye'de ve dünyada artan talep ve grup 
firmalarının ihtiyacını karşılamak için yıllık 500 MW üretim kapasitesine sahip istenildiğinde yıllık 1.000 MW üretim 
kapasitesine çıkartılabilecek opsiyonlara sahip olacak şekilde güneş paneli fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. 
Seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreği hedeflenmekle birlikte en geç yılın ilk yarısında başlanması planlanmaktadır. 

 

AYDEM…Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 12 Mayıs 2022 tarih ve 10971 sayılı Kurul Kararı 

doğrultusunda SÖKE RES'in kurulu gücü 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere %15 artırılarak 51,75 

MWe'ye yükseltilmiştir. 

 

DENGE…’’İştirakimiz SİTE LOJİSTİK A.Ş. ile TYG MARKET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. arasında 

TYG MARKET'e depolama ve nakliye hizmetleri sunulmasiyla ilgili iş birliği yapmak üzere görüşmelere başlanmıştır.’’ 

 
KGYO…’’20.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda kamuoyu ile paylaştığımız üzere; 

Doğrudan ve dolaylı olarak paylarının tamamına (%100) sahip olduğumuz iştiraklarımız Orka Yapı Taah. ve Tic. 
A.Ş.(Devralan) ve Göktürk 218 Yapı A.Ş. (Devrolan) Orka Yapı Taah. ve Tic. A.Ş. altında birleşmiştir. Birleşme işlemi 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, T.T.S.G.'nin 13.06.2022 tarih ve 
10597 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.’’ 

 

TGSAS…Şirketin bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren TGS Kumaş Ürünleri Pazarlama A.Ş.'nin imalatçı firmaların 
organik üretimlerine entegre olabilmesi, pazardaki gücünü artırarak müşteri portföyünü genişletmesi ve karlılığını 
artırması için İOAS kuruluşundan akredite edilmiş GCL İnternational LTD. Şirketi tarafından denetimden geçerek 
Global Organik Tekstil Sertifikası (GOTS), Organik İçerik Standardı (OCS), Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS), 
Geri Dönüşüm İçerik Standardı (RCS) belgelerinin geçerlilik süreleri 13.06.2023 tarihine kadar yenilenmiştir. 
 

IEYHO…’’Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 13.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. de 18.284.417,05 TL 
bedelle 13.000.000  lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS)  hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar 
Holding A.Ş. nin  CEMAS  sermayesindeki payı % 1,64 olmuştur.  Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız 
Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02  iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 13,24 
'e yükselmiştir.’’ 
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  ŞİRKET HABERLERİ 

 

GESAN…Şirket, SEM-AS GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine, 
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali 
yapılması hususunda ilgili  firma ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 385.000,USD'dir. 
(Üçyüzseksenbeşbin Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 6.652.800,-TL) 

 

BRKSN…’’Şirket Yönetim Kurulumuz,14.06.2022 Tarihinde  şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen 
kararları almışlardır. 

1. Şirketimizin 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun 
yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz  Norveç yasalarına göre kurulan ve  Norveç'de "Yalıtım Sektöründe" faaliyet 
gösteren SKUMTECH SA şirketine %50 oranında ortak olunmasına,bu kapsamda  SKUMTECH 
SA'in hisselerinin  %50 ‘sinin Berkosan tarafından satın  alınmasına, 

2.Söz konusu ortaklık için taraflarca  "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmasına, 

3.Bahse konu sözleşme kapsamında SKUMTECH SA ‘in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim 
şirketi ile anlaşma imzalanmasına ve ortaya çıkacak satınalma bedelinin taraflarca üzerinde anlaşılacak zaman 
diliminde taksitler halinde ödenmesine , 

4.Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına ve  ilerleyen süreçte,  konuya 
ilişkin  meydana gelecek gelişmelerden ( ödenecek bedel ve taksit tutarı vb.)   yatırımcıların bilgilendirilmesine, 

5.Tüm çalışmaların yürütülmesi ve sürecin tamamlanması için şirket genel müdürü Sn. Enis Aldıkaçtı'ya yetki 
verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.’’ 

GESAN…Şirket, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası'ndan (ANKARA) ‘'EREĞLİ ŞEKER 
FABRİKASI OG TESİSİ İÇİN ve ESKİŞEHİR MAKİNE FABRİKASI OG TESİSİ İÇİN SF6 GAZLI METAL ENCLOSED 
HÜCRE'' alımına yönelik 6.250.000,-TL'lik sipariş almıştır.(Altımilyonikiyüzellibin, Türk Lirası) 

MERIT…Yönetim Kurulunun bugün yapmış olduğu toplantısında, 

Şirketin ana faaliyet konusuna ilaveten; Net Grubu'nun KKTC'de bulunan otel ve casino yatırımlarının dışında kalan 
inşaat projelerinin, pazarlama ve satış faaliyetlerine aracılık yapmak üzere, KKTC'de mukim ve tamamı ödenmiş 
50.000,00 TL sermayeli, MERİT LAND DEVELOPMENT LİMİTED'in sermayesinde 4.999 adet pay karşılığı 49.990 TL 
tutarındaki %99,98 oranında payların NOMİNAL bedeli üzerinden usulüne uygun olarak tüm ortaklık hak ve 
vecibeleriyle şirket adına satın alınmasına karar verilmiştir. Pay bedellerinin tamamı 14.06.2022 bugün itibariyle 
ödenmiştir. 

 

ATAGY…’’Portföyümüzde yer alan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 78 Pafta, 833 Ada, 1 parselde kayıtlı, 
Asma Katlı Depolu Dükkan niteliğindeki 1 nolu bağımsız bölüm Sbarro olarak işletilmesi amacıyla 30 yıllığına Tab 
Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilmiştir. Kira bedeli aylık net işletme cirosu üzerinden hesaplanacak olup, kira 
ödeme yükümlülüğü ticari faaliyetin başladığı günden itibaren başlayacaktır.’’ 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
ANSGR…14.06.2022 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,77-14,98 TL fiyat 

aralığından 185.185 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %4,36 olmuştur. 

DAPGM…Ziya Yılmaz, 14.06.2022 tarihinde DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. payları ile ilgili olarak; 32,12 – 32,38 

TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda 

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sermayesindeki payım 14.06.2022 tarihi itibariyle % 48,0005’e inmiştir. 

DAPGM…Rafet Yılmaz, 14.06.2022 tarihinde DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. payları ile ilgili olarak; 32,08 – 32,34 

TL fiyat aralığından 400.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda 

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sermayesindeki payım 14.06.2022 tarihi itibariyle %32,0007’ye inmiştir. 

LKMNH…YUSUF TÜLEK, 14/06/2022 - 14/06/2022 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM 

EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,82 - 16,07 TL fiyat aralığından 5.350 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 14/06/2022 tarihi itibariyle %0,1304 sınırına 

ulaşmıştır. 

GENTS…ORHAN KAHRAMAN, 14/06/2022 - 14/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,47 - 4,52 TL fiyat aralığından 66.755 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 14 /06/2022 tarihi 

itibariyle %4,60 sınırına ulaşmıştır. 

LKMNH…YUSUF TÜLEK, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM 

EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,84 - 16,00 TL fiyat aralığından 500 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 13/06/2022 tarihi itibariyle %0,11555 sınırına 

ulaşmıştır. 

GENTS…MUSTAFA KAHRAMAN, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,36 - 4,41 TL fiyat aralığından 57.500 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 %0,475 sınırına ulaşmıştır. 

ARSAN…BURAK ARIKAN, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 3,80 - 3,82 TL fiyat aralığından 260.000 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 13/06/2022 tarihi itibariyle %3,80 sınırına ulaşmıştır. 

APY…13/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,64-3,67 fiyat 

aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13/06/2022 tarihi itibariyle %7,80 sınırına ulaşmıştır. 

SISE… 14 Haziran 2022 tarihinde 21,64 TL-21,82 TL fiyat aralığından (ortalama 21,74 TL) 1.321.876 adet pay geri 

alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 82.497.474 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,69). 
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 PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 

ULAS…TEVFİK MEFTUN ULAŞ, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI 
TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,85 - 2,91 TL fiyat aralığından 0 TL toplam 
nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 160.018 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 13/06/2022 tarihi itibariyle %7,38 sınırına ulaşmıştır. 
 
 

CEMAS…IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 13/06/2022 - 13/06/2022 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 1,35 - 1,44 TL fiyat aralığından 13.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM 
SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 13/06/2022 tarihi itibariyle %1,64 sınırına ulaşmıştır. 
 

PAPIL…Yönetim Kurulunun 4.06.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı toplantısında, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 
tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde; 

Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları 
ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına 
yansımalarının bir sonucu Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' 
de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, 

Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç 
kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine, 

Geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurul onayına sunulmasına, oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

 

ALARK…Yönetim Kurulunun 18.03.2022 tarihli Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin kararına istinaden, 
14.06.2022 tarihinde yapılan işlemler tabloda yer almaktadır. 

 
 
 

 

 

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

SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 19,43 TL – 19,68 TL 500.000 TL 48.957.028 TL 2,3994%

VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 58,95 TL- 59,00 TL 10.000 391.117 0,5587%

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 33,58 TL – 34,76 TL 20.000 TL 663.000 TL 0,3187%
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

ITTFH…Şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL 
(AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 1.200.000.000 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak 
SPK 'na yapılmış olan başvurunun onaylandığı; SPK 'nun 10.06.2022 tarihli 22597 no'lu yazısı ile Şirkete bildirilmiştir.  

 

MEGAP... Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 27/10/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01/1930 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (birmilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 1.000.000.000 
(birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları 
(5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılının bitiminden sonra 
yönetim kurulunun, 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 kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 
konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 
 

BRKO 
 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKO.E 
payları 15/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 
kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin 
kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama 
bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve 
VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile 
brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
 

 
KMPUR…NET: 1,1198268 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 %

ATATP 15.06.2022 0,362 150,00

BIMAS 15.06.2022 1,350

BFREN 15.06.2022 12,926

KMPUR 17.06.2022 1,120

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

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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