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BIST-100 Teknik Görünüm 
 

2500-2498 bandı ilk önemli destekler olarak görülürken, 22 günlük 
ortalamanın da geçtiği yer olan 2498 seviyesinin üzerinde pozisyonlar 
artırılabilir.  
2562 seviyesini ise kısa vadeli ilk direnç noktası olarak verebiliriz. 2562 
ara direncinin kırılması endekste tepki yükselişlerinin ivme 
kazanmasına neden olacaktır. 
2591 ve 2624 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak hedeflenebilir. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 
Bulunmamaktadır 

 
 

GENEL KURUL Toplantıları 
 

 
 Açıklanacak VERİLER 
 

 
 
Model Portföy  

 

 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Enflasyona karşı uyanık olmak  
 

ABD merkez bankası Çarşamba günü, 1994 yılından bu yana en 
büyük faiz artışını onayladı ve hedef federal fon oranını 75 baz 
puan artırarak %1,5 ile %1,75 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri 
ayrıca, yıl sonuna kadar %3,4'lük bir federal fon oranı hedefleyen 
bu yıl daha da istikrarlı artışlar görüyor.  
Powell “bu büyüklükteki hareketlerin yaygın olmasını 
beklemiyorum," dedi, ancak gelecek ay 50 baz puan veya 75 
baz puanlık bir artışın muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi. 

Tamamen piyasalar tarafından fiyatlandırılan hareket, 
Cuma günü ABD enflasyonunda Mayıs ayında beklenenden daha 
keskin bir artış gösteren verileri ve tüketicilerin beş yıllık enflasyon 
beklentilerinin keskin bir şekilde yükseldiğini gösteren Michigan 
Üniversitesi anketini izledi. 

Fed tahminleri, ekonomik büyümenin %1.7'lik trendin 
altında bir orana yavaşladığını gösterdi ve politika yapıcılar 2024'te 
faiz oranlarını düşürmeyi bekliyorlar. 

Powell'ın yıl sonuna kadar %3.75'lik bir Fed fon 
oranıyla piyasa fiyatlaması piyasayı rahatlattı ve bu da 
dolar üzerinde baskı yarattı. Fed toplantısından sonra 20 yılın 
zirvesi 105,79 dan  geri çekilen dolar, Asya seansında 104.84 
seviyesinde işlem görürken, Euro yaklaşık %0,1 düşüşle 1,0434$'a 
geriledi. 

Fed fon faiz oranlarına ilişkin beklentilerine duyarlı olan 
ABD'nin iki yıllık Hazine bonolarının getirisi, Fed'in daha fazla 
sıkılaştırma beklentisini yansıtarak, %3,2790'dan %3,3060'a 
yükseldi. ABD 10 yıllık faizi, %3.3950'den kapanıştan %3.3696'ya 
düştü. 

Emtia piyasalarında, petrol fiyatları Fed kararının ardından 
%2'yi aşan düşüşün ardından toparlandı. Brent ham petrolü en 
son %1 artışla varil başına 119.68$'a  ve ABD ham petrolü %1.1 
artışla 116.58$'a yükseldi. 
 
ABD'nin politika beklentileri yerine geri döndüğü için önümüzdeki 
günlerde oynaklığın biraz gevşemesi muhtemel, risk iştahı rahat 
bir nefes aldı, bakalım devam edecek mi?  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran toplantısında 75 baz puan ile beklentilerin üzerinde bir faiz artışına gitti. 75 
baz puanlık faiz artışı 1994'ten bu yana alınan en sert faiz artışı kararı olarak kaydedildi. Fed yetkilileri, yıl sonuna 

kadar 175 baz puanlık faiz artışı sinyali de verdi. 

 
Fed Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından da 75 baz 

puanlık bir faiz artırım kararı çıkabileceğini söyledi. 
 

Fed'in açıkladığı “Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7 oldu. 

ABD'ye Nisan ayında net sermaye girişi 1,3 milyar dolar seviyesinde kaldı. Çin'in elinde bulunan ABD tahvil 
miktarı düşüşünü sürdürerek 1 trilyon dolar sınırına geldi. 

 
Brezilya Merkez Bankası(COPOM), üst üste 11'inci toplantısında da faiz oranında beklentiler doğrultusunda artışa 

gitti. COPOM, gösterge konumundaki Selic faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,25'e 

çıkardı. 
 

Para birimi dolara çıpalı olan Hong Kong, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışının ardından gösterge faiz oranını 
artırma kararı aldı. 

ABD Merkez Bankası'nın(Fed) 75 baz puan faiz artırımının ardından körfez ülkelerinin merkez bankaları da 25 ila 
75 baz puan arasında değişen oranlarda faiz artırımına gitti 

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye 
odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması gerektiğini söyledi. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin dün yaptığı olağanüstü toplantıda dile getirilen yeni anti-
parçalanma, anti-ayrışma aracının tahvil alımları konusunda şartları daha gevşek dizayn etmesi bekleniyor. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı gıda tedarikinde 

meydana gelen sıkıntılar nedeniyle kısa vadede tahıl stoklarını artırması için Mısır'a 100 milyon euro bütçe 
sağlayacaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bölgede tarım, sulama ve suya 3 milyar euro bütçe ayıracağız.” 

dedi. 

 
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde Zelenskiy’i ABD’nin 

Ukrayna’ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik 
yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. 

İngiltere'de IGD tarafından yapılan araştırma, gıda fiyat enflasyonunun bu yaz yüzde 15'e varan bir seviyede 
tepe yapmasını ve 2023 yılında da yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiğini gösterdi. 

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Euro Bölgesi'nde enflasyonda tepe noktasının göbeğinde olduklarını ve bu 

durumun en azından yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.  

COVID-19 tedbirlerinin de etkisiyle Çin'in başkenti Pekin'de sanayi üretimi 2022 yılının ilk 5 ayında geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 12,5 azaldı.  

Japonya'nın ticaret açığı Mayıs ayında, son 8 yılda tek bir ayda görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Emtia 

fiyatlarındaki artış ve Japon yenindeki değer kaybının ithalatta yol açtığı güçlü artışın etkisiyle ticaret açığı 2 
trilyon 385 milyar yen oldu. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

AGESA…Şirketin 01.01.2022   -   31.05.2022    dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.225.162.372  TL,     hayat 
dış ı 31.068.216   TL olmak üzere toplam    1.256.230.588   TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

BMSTL…’’Şirket'imiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yaptığı 2021 yılı Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısı 
sıralamasında 608'inci sırada yer almıştır. 2020 yılında TİM Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısı sıralamasında 25.725.306 
USD ihracatla 820'inci sırada bulunan Şirket'imiz, 2021 yılında ihracatını bir önceki seneye göre %71,6 artırarak 
44.141.700 USD'ye yükseltmiş olup, sıralamada 212 sıra çıkış kaydetme başarısını göstermiştir.  Söz konusu 
sıralamada sektörel bazda ise, 2020 yılında 67'inci sırada bulunan Şirket'imiz, 2021 yılında 60'ıncı sıraya 
yükselmiştir.’’ 

 

ZOREN…’’20.05.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de 
yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki 
projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, 
Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu "ZES B.V." unvanlı bir 
şirket Hollanda'da kurulmuştur.’’ 

 

IEYHO…’’14.06.2022 tarihinde yayınlanan açıklamamızın aynısı olup, ilgili şirketler alanında çemaş seçilerek 
yeniden yayınlanmaktadır. 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.’’ 

 

CIMSA…"30.09.2021 tarihli finansal tablolardan itibaren satış amaçlı duran varlıklar hesabına sınıflandırılan 
Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento 
Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve 
Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, 
Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere 
tabi olmak kaydıyla KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri 
Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde yapılan 
değerlendirme sonucunda, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin 
sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış işleminin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem 
kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı 
%2,98, gelirlerdeki payı %8,77'dir. Söz konusu varlık devirleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların 
alınması koşuluyla ve bu onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilebilecek olup, kapanış işlemlerinin sözleşmenin son 
geçerlilik tarihi olan 31.03.2023'e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. ‘’ 
 
BNTAS…’’Şirketimiz; Ofset Tesislerimize sınır Balıkesir İli Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesi 2484 ada 11 parselde 
kayıtlı olan kamu arazisinin satışına ilişkin olarak 15.06.2022 tarihinde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toki 
Ortak Kuruluşu olan Emlak Yatırım Hizmetleri A.Ş. ihalesinde şirketimiz 20.800.000 TL bedelle ihaleyi kazanmıştır.’’ 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 

GLRYH…’’MURAT GÜLER, 14 / 06 / 2022 Tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.75 – 3.05 
Fiyat Aralığından 12.249.219 Adet Alım işlemleri tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Güler Yatırım 
Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım 14 / 06 / 2022 tarihi itibariyle % 10,458 sınırına ulaştığını II-15.1 sayılı Özel 
Durumlar Tebliğinin 11.Maddesi kapsamında beyan ederim.’’ 
 
DAPGM…Ziya Yılmaz, 15.06.2022 tarihinde DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. payları ile ilgili olarak; 31,90 TL 
fiyatından 5.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda DAP 
Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sermayesindeki payım 15.06.2022 tarihi itibariyle %47,9980’e inmiştir. 

 

DAPGM…Rafet Yılmaz, 15.06.2022 tarihinde DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. payları ile ilgili olarak; 31,46 – 31,64 
TL fiyat aralığından 19.943 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda 
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sermayesindeki payım 15.06.2022 tarihi itibariyle %31,9907’ye inmiştir. 

 

ULKER…ALİ ÜLKER, 15/06/2022 - 15/06/2022 tarihinde ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,20 
- 15,27 TL fiyat aralığından 60.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış 
işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 
paylarım/oy haklarım 15/06/2022 tarihi itibariyle %1,01 sınırına ulaşmıştır. 

 

BIZIM…ALİ ÜLKER, 15/06/2022 - 15/06/2022 tarihinde BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 15,12 - 15,16 TL fiyat aralığından 35.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal 
tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİZİM TOPTAN SATIŞ 
MAĞAZALARI A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15/06/2022 tarihi itibariyle %0,07 sınırına ulaşmıştır. 

 

SOKM…ALİ ÜLKER, 15/06/2022 - 15/06/2022 tarihinde ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,99 
- 13,01 TL fiyat aralığından 60.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış 
işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 
sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15/06/2022 tarihi itibariyle %0,03 sınırına ulaşmıştır. 

 
FORMT…MUSTAFA SEZEN, 15/06/2022 - 15/06/2022 tarihinde FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 1,62 - 1,63 TL fiyat aralığından 250.000 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 15/06/2022 tarihi itibariyle %1,6989 sınırına ulaşmıştır. 
 
ISGYO…AKDERE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
13/06/2022 - 15/06/2022 tarihinde İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 12,10 - 13,93 
TL fiyat aralığından 463.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 
tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
sermayesindeki paylarım/oy haklarım 15/06/2022 tarihi itibariyle %6,28 sınırına ulaşmıştır. 
 

SUMAS… MERT KALYONCU, 14/06/2022 - 14/06/2022 tarihinde SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 62 - 62 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 14/06/2022 tarihi itibariyle %0,0724 sınırına ulaşmıştır. 
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 PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 
NTGAZ… HASAN TAHSİN TURAN, 14/06/2022 - 14/06/2022 tarihinde NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 7,85 - 8,00 TL fiyat aralığından 195.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATURELGAZ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 14/06/2022 tarihi itibariyle %1,5000 sınırına 
ulaşmıştır. 
 
 

 

 
 
 

 

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

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 34,38 TL – 34,88 TL 20.000 TL 683.000 TL 0,3283%

INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 34,20 TL 10.000 1.287.571 1,34%

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,60 TL 15.480 492.773 0,15%

BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6,74 TL-6,78 TL 114.700 9.777.344  % 2,57299

SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 21,5 TL-21,64 TL 588.295 83.085.769 2,71%
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 

CLEBI… Şirket Yönetim Kurulu, 15 Haziran 2022 (bugün) tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %99,9 
oranında iştiraki bulunduğu, 24.430.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, Celebi Airport Services India Private 
Limited'in ("CASI") Hindistan'daki stratejik büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve 
artan faaliyetlerinin finansmanını için ihtiyaç duyduğu 346.860.000 Hint Rupisi tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da 
tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Bu 
çerçevede, Şirketimizce toplam 346.513.140 Hint rupisi (yaklaşık 4,25 milyon Avro) ödenmesine ve Şirketimizin 
sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Şirket tarafından yapılması gerekli bilcümle 
iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. 
 

DOKTA… ‘’Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı yeni pay alma hakları yasal süresi 02 Haziran 2022 ile 16 Haziran 
2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacağını 01.Haziran 2022 tarihinde duyurmuştuk. Yeni pay alma-
kullanım yasal süresinin yarın 16 Haziran Perşembe günü sona ereceğini tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.’’ 
 

VAKFN… Şirketin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 
100.000.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 500.000.000-TL' dan 600.000.000-TL'na yükseltilmesi için yapılan 
başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/838 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi 
ekte sunulmaktadır.14/06/2022 tarihinde tescil edilmiş olup,14/06/2022 tarihinde TTSG 'de tescili ilan edilmiştir. 
 

ETILR... Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinde kayıtlı sermaye sistemi 
içerisinde bulunan mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'na yükseltilmesine 
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı 
sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, 

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" 
başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil tasarısının kabul edilmesine, 

Şirket esas sözleşmesindeki değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na 
başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, 

Esas Sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun 
onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

RHEAG.... 
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

AVHOL… 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

 
UFUK 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E 
payları 16/06/2022 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 
 

 
 

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 %

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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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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