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BIST-100 Teknik Görünüm 

Gün içi hareketlerde 2470 seviyesini ilk destek noktası olarak takip 
edeceğiz. Günlük grafiklerde teknik göstergelerin zayıf görünümüne 
rağmen, saatlik bazda kısa vadeli göstergeler hafif toparlanıyor.  
 
Bu nedenle 2470 seviyesinin üzerinde tepki denemeleri bekliyor 
olacağız. Ancak tepki hareketlerinin ivme kazanabilmesi için 2500 
seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler görmeliyiz. Aksi halde endekste 
geri çekilme eğilimi önümüzdeki hafta içinde de sürecektir. 2540 ve 
2562 seviyeleri kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 

 
 
 

GENEL KURUL Toplantıları 

 
 Açıklanacak VERİLER 

 

 
 
Model Portföy  

 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödeme Tarihi
Net 

Temettü

Bedelsiz 

Oranı %

KMPUR 17.06.2022 1,120

Tarih Saat Açıklama

17.Haz 10:00 Seyitler Kimya

17.Haz 10:00 Çemaş Döküm

17.Haz 14:00 Yayla Enerji

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

ALARK 170,68 3,11 6,40

AKSEN 148,45 2,78 11,49

THYAO 136,46 0,62 6,54

HEKTS 118,29 17,30 60,35

PGSUS 103,77 2,40 0,00

DOAS 98,14 4,30 6,01

TUPRS 70,85 4,22 13,28

ARCLK 67,49 2,56 16,79

SISE 60,51 1,50 5,68

KRDMD 40,56 1,35 3,27

KCHOL 39,31 1,33 4,95

YB MODEL PORTFÖY GETİRİ ( Nominal)   % 95,86

YB XU100 GETİRİ  % 33,79

FRA- OIS farkı genişliyor  
 

FED’in  1994'ten bu yana yaptığı en büyük faiz artırımının 
ardından , dün İsviçre ve İngiltere'nin faiz artırımları, merkez 
bankalarının enflasyonu düşürme girişimlerinin dünya çapında keskin 
bir şekilde yavaşlamaya veya durgunluğa yol açabileceğine dair 
korkuları yeniden alevlendirdi.  

Özellikle İsviçre dün herkesi şaşırttı ve para biriminin gücü 
konusunda daha az endişeli olduğumuzu ve enflasyon konusunda 
daha fazla endişeli olduğumuzu gösterdi.  

Fed'in yumuşak bir ekonomik iniş gerçekleştirebileceği 
umutları azalıyor ve durgunluk riskleri konusunda uyarıda bulunanlara  
Deutsche Bank ve Morgan Stanley den sonra  Wells Fargo’da katıldı 
ve resesyon olasılığının %50'den fazla olduğu düşünülüyor.  

Wall Street'in korku göstergesi olarak da bilinen CBOE 
oynaklık endeksi (.VIX) , bu haftanın başlarında dokunduğu bir ayın 
en yüksek seviyesi olan 35.05'in biraz altında ve satış baskısının 
zirveye ulaşabileceğinin sinyallerinden biri olarak VIX'in 40'a ulaşması 
bekleniyor.  

FED’in  agresif faiz artırım patikası ekonomik zorluk  
beklentilerini artırdığı için ABD bankacılık sistemindeki kredi riski 
göstergesi stres belirtileri gösteriyor. ABD'nin üç aylık vadeli faiz 
anlaşması ile gecelik endeks takas oranı arasındaki farkı ölçen FRA-
OIS farkı, Perşembe günü 29.50 baz puana yükselerek 23 
Mayıs'tan bu yana en geniş seviyesine ulaştı. Ölçü, hafta 
başında -11.66 baz puan seviyesindeydi. 
Yaygın olarak bankacılık sektörü riskinin bir temsilcisi olarak görülen 
daha yüksek bir marj, artan bankalar arası borç verme riskini yansıtır. 
Fed daha şahinleştikçe, durgunluk endişelerinde bir artış var ve bu da 
altta yatan kredi riskini artırıyor. 
Merkez bankası bu ay ayrıca, 8 trilyon doları aşan bilançosunda 
tahvillerin yerine yenilerini koymadan olgunlaşmasına izin vermeye 
başladı. 
Şimdi , FRA-OIS farkının daha da genişlemesi bekleniyor.  
 
Artık cevabı aranan sorular ; Potansiyel bir durgunluk olasılığı nedir?  
ve analistlerin tahminlerinin düştüğü yerde şirket karları ne kadar 

gerileyecek  ?  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz 
oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. 

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo önümüzdeki hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. 

ABD Başkanı Joe Biden, AP'ye verdiği demeçte bir resesyonun kaçınılmaz olmadığını söyledi. 

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından konuşan Eurogroup 
Başkanı Paschal Donohoe, ECB'nin Euro Bölgesi üyesi ülkelerin devlet tahvilleri arasında getiri 
farklarını sınırlama planları ilişkilendirilebilecek her hangi bir koşulu tartışmadığını söyledi. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısına 
katıldı. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Lagarde, Euro Bölgesi maliye 
bakanlarını ayrışma, parçalanmanın düzeltilmesi gereken ciddi bir risk olduğu konusunda uyardı 
ve ECB'nin buna bağlılığının sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.  

İtalya Başbakanı ve Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, ECB'nin kaçınılmaz 
olarak faiz artıracağını, ancak bu faiz artırımının Fed'in yaptığı artırımlara göre daha yavaş 
şekilde gerçekleşeceğini söyledi.  

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı 
Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir 
Zelenskiy ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine 
destek verdiklerini belirtti. 

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, “Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor” dedi. 

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrokimya sektörünü hedefleyerek, bu ürünlerin ihracatına 
yardımcı olan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran merkezli şirketler ile bağlantılı kişilere 
yaptırım uyguladı. 

Çin'in en büyük ticaret merkezlerinden Şanghay'da perakende satışlar, COVID tedbirlerinin 
etkisiyle Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı. 

Rusya Maliye Bakanlığı'nın finansal politika departmanı başkanı Ivan Chebeskov, uygulanan 
sermaye kontrollerine rağmen yabancıların Rus hisse senetleri ve tahvilerini bu yıl içinde 
satmalarına imkan vermenin yollarını aramakta olduklarını söyledi. 

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzını onayladı. 

 

 

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 

 
 

17/06/2022 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 
  

ŞİRKET HABERLERİ 
 

ESCOM…’’Dolaylı iştirakimiz GlaucoT'tan aldığımız bilgiye göre,  halen hastanelerde pahalı cihazlar ile ölçülebilen 
göz içi basıncını ev ortamında basitçe ölçmek üzere kendi teknolojisiyle geliştirdiği giyilebilir ve taşınabilir gözlük için 
patent başvurusu yapılmıştır.’’ 
 

ULUUN…Şirketin 50. Yıl üretim tesisimizin 4. ünitesi 16.06.2022 tarihinde devreye alınarak, projemizin 
üretim hatları tamamlanmıştır. 4. Ünite açılışı öncesinde gerçekleştirilen üretim hattı revizyon işlemleri sonucunda, 
eş zamanlı olarak 1. Ünite kapasitemiz 700 ton/gün'e, 2. Ünite kapasitemiz 700 ton/gün'e, 3. Ünite kapasitemiz 
395 ton/gün'e yükseltilmiş, yeni açılan 4. ünitemiz ise 290 ton/gün kapasite ile üretime başlamıştır.  Buna göre; 
50.Yıl üretim tesisimizin toplam üretim kapasitesi 2.085 ton/güne yükselmiştir. Son ünitenin devreye alınması 
ve revizyonlarla kapasitenin artırılmış olması nedeni ile üretimin Samsun'da tek noktada daha verimli devam 
ettirilmesi amacıyla, 500 ton/gün kapasiteli Samsun Merkez Üretim tesislerimizde üretim faaliyetlerinin 
sonlandırılmasına karar verilmiştir. Çorlu Tekirdağ üretim tesislerinde 400 ton/gün kapasite ile üretim faaliyetlerimiz 
devam etmektedir. Bu işlemler öncesi 2.450 ton/gün olan üretim kapasitesi, işlemler sonrasında 2.485 ton/gün 
olarak gerçekleşmiştir. 
 

GZNMI…Şirket, %80 ortaklık payıyla 27.05.2022 tarihinde Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuş olup, 
30.06.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren finansal tablolarını konsolide olarak düzenleyecek ve Finansal Rapor 
ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a gönderme yükümlülüğü, Konsolide 
Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir. 
 

KRSTL…Yönetim Kurulunun 16/06/2022 tarihli toplantısında; 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası 
Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak; şirket sermayesinin %25'ini aşan 
bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi " tebliğde belirtilen şartları sağlayacak şekilde 16/06/2022-
16/06/2023  tarihleri itibariyle  1 yıl süreyle geçerli  olacak şekilde yapılmıştır.  
 

SEK, SKBNK…’’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerel mevzuatında yapılan değişikliğe uyum sağlanması 
amacıyla iştirakimiz Şekerbank International Banking Unit Ltd.'nin ismi Şeker International Banking Unit Ltd. olarak 
değiştirilmiş ve tescil edilmiştir.’’ 
 

DENGE…Şirket Yönetim Kurulu 16.06.2022 tarihinde (Bugün), toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
1- 23 Sarayönü Sok. Hakkı Han İş Merkezi Kat:3 Daire:3 Lefkoşe-Kuzey/Kıbrıs adresinde mukim, Bağlı Ortaklığımız 
Toma Finance Limited Şirketi'nin tasfiye işlemlerine başlatılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

YAPRK…Şirketin ticari faaliyetleri ve yatırımlarında kullanılacak finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; 
06.04.2022 tarih ve 5362 sayılı "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL 
ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN " Cumhurbaşkanlığı 
Kararı kapsamında Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanılabilecek toplam 40.000.000 TL limit tahsisli kredilerin teminatı 
olmak üzere; maliki olduğumuz Burhaniye/Balıkesir adresindeki gayrimenkullerin bir kısmının üzerine 1.sıra 
ve 80.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir. 
 

BOSSA…Şirketin üyesi olduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası 
arasında yürütülen 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 16.06.2022 tarihinde tarafların anlaşması ile 
sonuçlanmış ve yeni dönem toplu iş sözleşmesi 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile yürürlüğe 
konulmuştur. 
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  ŞİRKET HABERLERİ 

BERA… Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 
Holding ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinde görev yapan tüm çalışanlarımızı yüksek enflasyon nedeniyle satın alma 
gücündeki düşüşten korumak amacıyla, 01.07.2022 tarihinden itibaren, mevcut ücretler baz alınarak %20 + 1.000 
TL olmak üzere ücret artışı yapılmasına karar verilmiştir. 
 
RYGYO…Şirket portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan 
"Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir. Depo 
gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Adana 5 
nolu depomuzun çatısının üzerine 2.490 kWp gücünde yeni GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo 
çatılarımızın üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 29.30 MWp'ye ulaşmış olacaktır. 

 

GLYHO…’’Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH"), bazı yayın organlarında yeralan haberleri 
dikkate alarak, İngiltere'de halka açık şirketlerin satınalma ve birleşme işlemlerine ilişkin davranış kurallarını 
düzenleyen "City Code on Takeovers and Mergers" (kısaca "Code" olarak anılacaktır)'ın 2.4 no'lu kuralı uyarınca, 
MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. ("MSC")'nin %100 bağlı ortaklığı SAS Shipping Agencies 
Services S.a.R.L ("SAS")'nin GPH'in hisselerinin tamamına ilişkin olası bir satın alma teklifine yönelik bir yaklaşımda 
bulunduğunu ve konu hakkında görüşmelerin devam etmekte olduğunu açıklamıştır. Söz konusu açıklamada, bu 
konuya ilişkin değerlendirmelerin henüz erken bir aşamada olduğu, GPH'in hisselerinin satınalınmasına yönelik bir 
teklife ilişkin alınmış herhangi bir karar olmadığı, nihai olarak böyle bir teklifte bulunulup bulunulmayacağı 
ve/veya olası bir teklifin şartlarına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmadığı bildirilmiştir. GPH'in çoğunluk hisselerine sahip 
olan Şirketimiz tarafından bu konuya ilişkin alınmış herhangi bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır.’’ 

 

ZOREN…’’21.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu 
Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MW kurulu güce sahip Alaşehir 1 
Jeotermal Enerji Santrali'nin 48,5880 MWm/45MWe olan üretim lisansı, ek yardımcı kaynak olarak santrale 
eklenmesi planlanan 0,1663 MW gücündeki çatı GES kapsamında 48,7543 MWm/45 MWe olarak tadil edilmiştir.’’ 

 
 
CONSE...Şirketin %100 bağlı ortaklığı, 50.000 TL sermayeli, Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşu bugün 
tescil edilmiş, aynı husus 16.06.2022 tarihli, 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
HFP… Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. 
Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak 
ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya 
%95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." uyarınca, 
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Martı Otel İşletmeleri 
A.Ş.(MARTI) hisselerinin toplamı, 15.06.2022 tarihinde 9.400.884,00 TL nominal hisse satımı 
sonucunda,  %5,73 sınırından %5 sınırının altına düşmüştür.  
 
BASGZ…TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
16.06.2022 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak 
ortalama 15 TL fiyattan 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi BIST’ta özel emir yöntemi ile tarafımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 
sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 16.06.2022 tarihi itibariyle % 9,71 seviyesine gerilemiştir. 
 
BASGZ…TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. 16.06.2022 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak ortalama 15 TL fiyattan 14.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış 
işlemi BIST’ta özel emir yöntemi ile tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 16.06.2022 tarihi itibariyle % 77.77 
seviyesine gerilemiştir. 
 
ULAS… EVFİK MEFTUN ULAŞ, 16/06/2022 - 16/06/2022 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI 
TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,98 - 2,99 TL fiyat aralığından 0 TL toplam 
nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 32.909 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 16/06/2022 tarihi itibariyle %7,25 sınırına ulaşmıştır. 
 
OZRDN… HASAN ÇEMREK, 15.06.2022 tarihinde OZRDN payları ile ilgili olarak 14,14 TL ile 14,20 TL fiyat 
aralığından 5.955 LOT olmak üzere toplamda 84.400,40 TL nominal tutarlı alış tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu 
işlemle birlikte OZRDN sermayesindeki paylarım 15.06.2022 tarihi itibariyle 1.057.436 adete ulaşmış olup % 5,035 
sınırına ulaşmıştır. 
 
BRKO… MURAT ÜÇERLER, 15.06.2022 tarihinde Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları 
ile ilgili olarak 1.200.501 TL toplam nominal tutarlı borsa dışı virman ile satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu 
işlemle birlikte Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 
15.06.2022 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır. 
 
RYSAS… EGEMEN DÖVEN, 15/06/2022 - 15/06/2022 tarihinde REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 9,26 - 9,26 TL fiyat aralığından 2.600 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 15/06/2022 tarihi itibariyle % 8,77 sınırına ulaşmıştır. 
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 PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 
 
TRILC…’’Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2026 tarihli almış olduğu kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması 
çerçevesinde gerçekleştirilen şirketimiz paylarında geri alım işlemlerini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.’’ 
 

 
 

TRILC…Küresel ölçekte yaşanan ekonomik koşullarının yaratmış olduğu etkiler şirketimizin faaliyet gösterdiği 
sektörü doğrudan etkilemiş olması mevcut durumda şirketimizin paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin 
şirketimizin gerçek performans ve potansiyelini yansıtmadığı düşüncesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak 
ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla; 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.06.2022 tarihinde almış olduğu karar ile ; 

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük 
hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesine, 

-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine, 

- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 

- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine, karar 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 34,20 TL – 34,72 TL 20.000 TL 703.000 TL 0,3379%

SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 20,98 TL-21,24 TL 1.415.000 84.500.769 2,76%

PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 13,91 TL – 14,06 TL 15.000 15.000 0,0004%

AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.  8.52 TL – 8.62 TL 30,000 

VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 60,00 TL- 60,15 TL 17.607 408.724 0,5839%

SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 19,42 TL – 19,67 TL 500.000 TL 49.457.028 TL 2,4239%

INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 34,00 TL 10.000  1.297.571 1,35%

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,60 TL 25.000 517.773 0,16%
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 
 

KONTR…Şirket % 25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki  Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin 
50.000.000 TL'ye  çıkarılmasına katılmış olup sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik 
olmamıştır. 
 

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB... Banka sermayesinin 4.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması 
ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 
 
BANVT... Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını 
kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin yapılması kararlaştırılan ve 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel 
Kurul toplantısında onaylanan esas sözleşme tadil metni Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 
tarihinde tescil edilmiştir. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

 
ALBRK… Banka 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına 
ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve gerekli diğer tüm işlemler tamamlanmıştır. Ana sözleşmemizin "Banka 
Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde 
tescil edilmiş olup 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 
 
MARTI... Şirket 16.06.2022 tarih 1310 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

Şirket 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.00.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut 
ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL (%400 oranında) artırılarak 
600.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 480.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 
27.04.2022 – 26.05.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının 
ardından kalan 41.117.962,04 TL nominal değerli payların 7 – 8 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile 
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların 
satışı 07.06.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Artırılan 480.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar 
karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (27.04.2022 – 
26.05.2022) içerisinde 438.882.044,51 TL nakden, kalan payların 7 – 8 Haziran 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul 
A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 55.920.665,25 TL olmak üzere toplamda 494.802.709,76 
TL nakit girişi sağlanmıştır. Nakit olarak artırılan 480.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede 
belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, 
Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin 
Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret 
siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına, oybirliğiyle karar 
verilmiştir 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

 
YGGYO 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YGGYO.E 
payları 17/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
 
Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 
 

FONET / RYSAS  

 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FONET.E 
ve RYSAS.E  paylarında 17/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2022 tarihli işlemlere 
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS 
kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) 

brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
 

 
BAKAB… NET: 0,7499999 TL 
 

 
 
 
 
TCELL...NET: 0,5145441 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 %

KMPUR 17.06.2022 1,120

BAKAB 21.06.2022 0,750

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

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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