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BIST-100 Teknik Görünüm 

Cuma günü itibariyle 22 günlük ortalamanın da geçtiği yer olan 2508 
ile 2500 bandını ilk önemli destekler olarak takip edeceğiz. Bu destek 
bandının üzerinde güç kazanımının devamını beklemekle birlikte kısa 
vadeli olarak pozisyonların artırılmasını uygun buluyoruz. 
Gün içi hareketlerde 2544 seviyesini ilk ara direnç olarak takip 
edeceğiz. Bu ara direncin kırılması harekete ivme kazandıracaktır.  
Beklentimiz paralelinde yaşanacak yükselişlerde ise 2562 ile 

2597seviyeleri kısa vadeli üst dirençler olarak takip edilebilir 
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Tarih Saat GENEL KURUL

2022-06-20 08:30 İhlas Haber Ajansı

2022-06-20 10:00 İdealist GYO

Sözlü Yönlendirme Haftası  
ABD ve İngiltere enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyelerinde 

kalırken, finansal piyasalar geçen hafta da çalkantılarla karşı karşıya 
kaldı. 

Dünyanın büyük para yapıcılarının likidite musluğunu kapatma 
kararlılığı, talep şoku yaklaşırken (ABD ve Avrupa'daki son göstergeler 
pek cesaret verici değil) resesyon korkularını artırıyor. 

Geçen hafta Fed para politikası toplantısında 1994’ten beri en 
sert faiz artışını yaparak, faizi 75 bps artışla %1,50-%1,75’e çekerken, 
2022 yılı büyüme tahminini  %2,8'den %1,7'ye indirmiş ve enflasyon 
tahminini ise %4,3'ten %5,2'ye yükseltmişti.  

ECB tarafında da hareketlilik vardı. Avrupa'da, Alman ve 
İtalyan borçları arasındaki fark, haftanın başında o kadar büyük bir 
boşluğa ulaştı ki, ECB, euro bölgesinin "parçalanmasına" karşı özel bir 
program hazırlayacağını duyurmak için Çarşamba günü acil bir 
toplantıya çağırmak zorunda kaldı. Amaç tamamıyla , yatırımcıların 
güney ülkelerinden kaçmasını ve daha sağlam sayılan kuzeydeki 
ülkelere sığınmasını önlemek. İletişim işlemi başarılı oldu: İtalyan ve 
Alman borcu arasındaki fark 200 puanın altına 167 puana çekildi.  

Mayıs ayı üretim ve tüketim verilerinin beklenenden iyi geldiği 
Çin'den gelen iyi ekonomik verilere rağmen endüstriyel metal fiyatları 
aşağı yönlü hareketini sürdürdü. 

Hafta ortasında bazı satışlar oldu ve Cuma günü petrol 
fiyatları, Fed'in faiz artırımının ardından piyasaları resesyon korkuları 
sardığı için düştü. 

 
TCMB’nin Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; 2022 

cari yıl sonu enflasyon beklentisi %64,59’a ve usd/TL beklentisi de 
18,88’e ve de Cari açık beklentileri de 34,35 milyar usd’den  37 milyar 
usd’ye yükseldi.  

Bu hafta ya , Amerika Birleşik Devletleri'nde (Juneteenth) bir 
tatilli ile başlıyoruz. Haftanın geri kalanında merkez bankacıları 
tarafından birçok konuşmayı takip edeceğiz. Bu da  Fed, ECB ve 
BoE'ye konuşmalarında önümüzdeki süreç için ince ayar yapma fırsatı 
verecek. Perşembe, Haziran ayı için önde gelen PMI göstergelerine 
bakılıp Satın alma yöneticilerinin mevcut durumdan ne kadar 
etkilendiklerini takip edeceğiz.  

Yurtiçinde ise TCMB’nin faiz kararı var. Beklenti politika 
faizinin yeniden %14’te sabit bırakılması yönünde.  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye 
arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın(bugün) devam edecek” ifadeleri kullanıldı. 
 

 Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonun gevşediğine ilişkin inandırıcı verilere 
ihtiyacı olduğunu belirtti. Mester, resesyon risklerin yükseldiğine dikkat çekti. 
 

 Fed Üyesi Christopher Waller, enflasyona neyin yol açtığını umursamadığını, görevlerinin 
enflasyonu aşağı çekmek olduğunu belirtti. 

 
 Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, verilerin beklediği gibi gelmesi halinde Temmuz 

ayında da faizin Haziran toplantısında olduğu gibi 75 baz puan artırılmasına destek vereceğini 
söyledi.  
 

 Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine düşmesinin 2 yıl 
süreceğini savundu.  

 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun hızının önümüzdeki aylarda düşeceğini belirtirken, 
ABD'de resesyonun kaçınılmaz olmadığını ifade etti. 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bazı Çin ürünlerine Başkan Trump döneminde getirilen 
tarifelerin "stratejik bir etki" yapmadıklarını savundu.  

 

 Başta ABD Merkez Bankası olmak üzere dünyada merkez bankaları dizginlenemeyen enflasyonla 
mücadele için agresif bir sıkılaşma döngüsü içinde. Bloomberg'in analizine göre dünya 
1980'lerden bu yana merkez bankacılığında en şahin dönemini yaşıyor. 
 

 Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ECB'nin aşırı 
borçlu Euro Bölgesi ülkelerinin borçlanma maliyetlerinde artışı sınırlayabileceğini, ancak bu aşırı 
borçluluğa bir çözüm bulamayacağını söyledi.  

 

 Rusya'nın başlattığı gaz savaşı, Avrupa ülkelerinde yankı buluyor. Almanya Ekonomi Bakanı 
Robert Habeck, gaz konusunda tüketimin azaltılıp, depolama kapasitesinin artırılması 
gerektiğini belirtirken, geçiş süreci için kömür santrallerinin kullanımına da vurgu yaptı. 

 

 Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere 
görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söyledi. 

 

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, “Savaşın yıllarca 
sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” dedi. 

 
 İtalya enerji şirketi ENI’nin, Katar merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Qatar Energy’nin 28 milyar 

dolarlık, dünyanın en büyük doğal gaz sahasında üretimi genişletme projesine (North Field East) 
ortak olduğu açıklandı. 

 
 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Merkez Bankası'nın gevşeyici para politikasının 

uygulamada kalması gerektiğini söyledi. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
AYDEM…Şirketin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde oluşan çöplük gazının (LFG) 
kiralanmasına ilişkin sözleşmenin, ilgili sözleşme hükümleri ve 22.04.2021 tarih ve 270 sayılı Belediye Encümen 
Kararı uyarınca kiralama süresinin 16.06.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle, bu tarih itibarıyla, 0,6 MWe kurulu 
gücü olan LFG Santrali tahliye edilmiş ve tesiste bulunan ekipmanların tamamı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 
devredilmiştir. Söz konusu kiralama süresinin ve üretim lisansı süresinin sona ermesi nedeniyle, 16.06.2022 tarihi 
itibarıyla, LFG Santralinde Şirketimizin elektrik üretimi gerçekleşmeyecektir. 

 

IMASM…’’17.06.2022 tarihinde Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında anahtar teslimi, 300 ton/gün 

kapasiteli un değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 

24.03.2023 tarihinde devreye alınması öngörülmektedir. Sözleşmenin toplam bedeli 3.3 milyon USD olup; 

24.06.2022 tarihinde 660.000 USD, 24.10.2022 tarihinde 2.310.000 USD tahsilat yapılacak, kalan 330,000 USD 

ise  tesisin devreye alınmasını müteakiben tahsil edilecektir.’’ 

 
ECILC…’’Yatırımcılarımızdan son dönemde iştiraklerimizden elde edilen kar paylarına ilişkin olarak gelen soru ve 
yorumlar üzerine aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür;  İştiraklerimizin 2021 yılı karlarının 
dağıtımı neticesinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den Şirketimizin payına düşen 169.628.727 TL, Ekom Eczacıbaşı Dış 
Ticaret A.Ş.'den 8.581.272 TL ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 336.312 TL olmak üzere 
iştiraklerimizden toplam 178.546.311 TL tutarında temettü geliri elde edilmiştir. İştiraklerimizden elde edilen kar 
payları, daha önceki dönemlerde olduğu gibi iştiraklerden elde edilen temettü geliri olarak 30.06.2022 tarihli kar 
zarar tablomuzda "yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler" ana kalemi altında muhasebeleştirilecektir.’’ 

 
KENT…’’Daha önce ilgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından 
global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan 
anlaşmalar tamamlanmıştı. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita 
Türkiye), Mondelēz Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben, Mondelēz  International politika ve prosedürlerine 
uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık 
çalışmalarının başlatılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda:  

 1. DRT Kurumsal Finans ve  Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerleme  raporu 
uyarınca müşterilere mal  satma, müşteri ilişkilerini yönetme, ticari faaliyetler aracılığıyla  kategori ve marka 
stratejisi yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve  Türkiye'deki ticari pazarlama faaliyetlerini barındıran satış işkolu  ("Satış 
İşkolu") için belirlenen  adil piyasa değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 9. Maddesinde  yer alan eşikleri 
aşmadığı tespit edilmiş, bu hususta sürecin takip  edilmesine ve gerekli bilgilerin kamuya açıklanması da dahil olmak 
üzere  gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,  

 2.Chipita Türkiye ile 30.06.2022  tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir Varlık Devir 
Sözleşmesi  imzalanarak  DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim  Şirketi tarafından hazırlanan 
değerleme raporuna göre belirlenen adil  piyasa değeri üzerinden Satış İşkolu'nun Şirket tarafından 
Chipita  Türkiye'den devralınmasına,  

 3.Şirketimiz ve Chipita Türkiye  arasında, Varlık Devir Sözleşmesi'nde öngörülen işlemler kapsamında  gerekli 
olabilecek ilişkili taraf sözleşmelerinin imzalanmasına karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, 
Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda  faaliyetlerine Mondelēz  International şirketler grubunun üyeleri olarak 
ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.’’ 
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  ŞİRKET HABERLERİ 

TAVHL…’’22 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıkladığımız faaliyet raporumuzda KOVİD-19 pandemisinin olumsuz 
etkilerini telafi etmek için ortaklık yaptığımız tüm havacılık otoriteleri ile mücbir sebep telafi süreçlerini başlattığımızı 
değerli yatırımcılarımıza duyurmuştuk Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarının  imtiyaz 
sahibi şirket olan bağlı ortaklığımız TAV Macedonia DOOEL, TAV Havalimanları ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve 
İletişim Bakanlığı  arasında bu konuya istinaden bir anlaşma imzalanmıştır. Kuzey Makedonya'da işlettiğimiz Üsküp 
ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, bu anlaşma uyarınca ikişer yıl 
uzatılmıştır ve söz konusu havalimanlarının işletme hakkı bitiş tarihi Haziran 2032 olarak güncellenmiştir.’’ 
 

KLN, KLNMA…’’Bankamızın Dünya Bankası'ndan sağladığı ve toptan bankacılık yöntemiyle kullandırdığı Acil Durum 
Şirket Desteği Projesi kapsamında Denizbank A.Ş. ile 60 milyon ABD Doları tutarında Aracı Kuruluş Kredisi Sözleşmesi 
17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Aracı Kuruluş Kredisi, ülkemizde Covid-19 salgınından etkilenen KOBİ'lerin 
finansmana erişimine katkıda bulunmak ve özellikle kadın kapsayıcı işletmeler, genç işletmeler ve az gelişmiş 
bölgelerdeki KOBİ'leri desteklemek amacıyla kullandırılacaktır. ‘’ 

 

DENIZ, DNZ…Banka, 17 Haziran 2022 tarihinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Dünya Bankası - 
IBRD kaynaklı, 60 milyon ABD Doları tutarında ve 5 yıl vadeli Kredi Sözleşmesi'ne- imza atmıştır. Kredi, pandemiden 
etkilenen KOBİ'lerin finansmanında kullanılacaktır. 

 

GESAN…Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Türkiye'de yenilenebilir 
enerji yatırımı yapan bir firmadan, farklı noktalarda bulunan 2 Rüzgâr Enerjisi Santraline, Hibrit Güneş Enerjisi 
Santrali yapımı işi için Donanımlı Beton Köşk ve Trafo, OG Anahtarlama Ürünleri ve Muhtelif Elektrik Ekipmanları 
ve Malzemeleri siparişi almıştır. Sipariş bedeli 1.088.447, -USD'dir. 
(Birmilyonseksensekizbindörtyüzkırkyedi, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sipariş bedeli 18.841.017, -
TL'dir.) 

 

GRM…’’Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 12,50 TL birim fiyat ile 
talep toplanarak halka arz edilen payları 20.05.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye 
başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için 
ilan edilen 30 günlük süre 18.06.2022 tarihinde sona ermektedir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye 
başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.’’ 

 

KUYAS…16.06.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan yaklaşık 40.000 
hektarlık alanda boksit madeni aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat müracaatında bulunulacaktır.  

 

DESA…’’Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Deklerasyonuna uyum çalışmalarımız kapsamında, Erişilebilir 
ve Temiz Enerji kullanmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Düzce'de bulunan 10.000 metrekare kapalı alana 
sahip üretim tesisimizde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanmıştır. Düzce fabrikamızın 7.000m²'lik çatı 
alanında, 1mW gücünde temiz enerji üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve bu proje kapsamında, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığından 10.06.2025 tarihine kadar geçerli "Yatırım Teşvik Belgesi" onayı alınmıştır. Kurulum 
çalışmalarının Temmuz 2022'de tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımımızın 12.000.000 TL 
seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Bu yatırımımızın Düzce tesisimizin enerji ihtiyacının %150 oranında 
karşılayarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızda öncü bir adım olacağına inanıyoruz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın 
bilgisine sunarız.’’ 
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GESAN…’’25/03/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin, 
Slovenya menşeili TAB firmasının, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki iştiraki TAB MAK firması ile Stip şehrinin 
yakınlarında, ‘'Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' için anlaşmaya vardığını ve anlaşma tutarının 
3.448.500,-Euro olduğu belirtilmişti. Güneş Enerjisi Santrali'nin toplam gücünde yapılacak artırım için TAB MAK 
firması ile şirketimiz ek anlaşma yapmıştır. Ek anlaşma bedeli 1.481.147,-Euro'dur. (Güncel baz Euro/TL kuru ile ek 
anlaşma bedeli 26.956.875,-TL'dir.) TAB MAK firması ile şirketimizin yapmış olduğu toplam anlaşma bedeli 
4.929.647,-Euro olmuştur. (Dörtmilyondokuzyüzyirmidokuzbinaltıyüzkırkyedi, Euro)’’ 
 

HEDEF… Şirket Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde; hakim ortağımız Sibel 
Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının 
%99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk 
Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02 Haziran 2022 tarihinde 
kamuya duyurulmuştu. 02 Haziran 2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru 
yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının 
gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu çerçevede Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru 
Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu 
şirketimize bildirmiştir. 02.06.2022 tarihli açıklamamızda ifade edildiği üzere, Rekabet Kurulu'na da başvurulmuş 
olup Rekabet Kurulu nezdindeki pay devri izin süreci devam etmektedir. 
 

HDFGS… Şirket Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde; hakim ortağımız Sibel 
Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının 
%99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk 
Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02 Haziran 2022 tarihinde 
kamuya duyurulmuştu. 02 Haziran 2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru 
yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının 
gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu çerçevede Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru 
Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu 
şirketimize bildirmiştir. 02.06.2022 tarihli açıklamamızda ifade edildiği üzere, Rekabet Kurulu'na da başvurulmuş 
olup Rekabet Kurulu nezdindeki pay devri izin süreci devam etmektedir. 
 

EMKEL… Şirketin ortağı Özar Elk.İnş.Turz.Müh.Yat.Tic.A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı içsel 
bilginin açıklanması yükümlülüğü kapsamında sunulmaktadır. 

1-   Ortağı olduğumuz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'deki ortaklık payımız zaman içinde çeşitli nedenlerle % 22,87 
‘e kadar inmiştir.  Hakim ortak olarak hisse alım programları dahilinde bu oranı arttırmak, Borsada işlem görmekte 
olan Emkel hisselerine ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin, şirketin finansal performansını doğru 
yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu 
desteklemek, amacıyla Özar Elk.İnş.Turzm.Müh.Eğt.Yat.İml. ve Tic.A.Ş. ve/veya  Arabul ailesi olarak Borsa'dan 
Emkel hisse alım işlemlerinin başlatılmasına, 

2-    Yapılacak olan hisse alımının 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutar olarak belirlenmesine, 
hangisine daha önce varılırsa hisse alımının durdurulmasına veya yeni bir plan açıklanmasına, 

3-    Hisse alım programının uygulanacağı sürenin azami 3 yıl olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 
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EKGYO…İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin 
sözleşmesi, Yüklenici DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile 16.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.236.500.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %40 

Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 894.600.000 TL 

 
AKSGY… Şirkete ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde kain ve T.C. Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü 
nezdinde Pafta N 73, Ada N 1083 ve Parsel N 68'de kayıtlı 3 Bloktan Oluşan Betonarme Karkas Bina ve Arsası'ndan 
müteşekkil 41.356,83-m2 yüzölçümlü ana gayrimenkulün AVM/Batı Bloğu'nda Zemin Katta yer alan kat mülkiyeti 
tapusuna bağlı 618/1921318 arsa paylı "Dükkan" niteliğindeki (315) no.lu bağımsız bölüm alıcı ile şirketimiz arasında 
akdedilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliğinin 16 Haziran 2022 tarihli ve 10440 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde 
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 43.175.000,00-TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve 
devir bedeli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi'nin tanzim ve imza tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir.  
 
KONTR… Bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.;   
İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW  bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip,  
Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 5.734,84m2 
araziyi satın almıştır.  
 
KONTR… Bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.;   
İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW  bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip,  
Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 8.089,79 m2 
araziyi satın almıştır. 
 
KONTR… Bağlı ortaklık Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.;   
İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW  bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip,  
Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımı kapsamında kullanılmak üzere yukarıda ayrıntıları verilen 16.677,96 m2 
araziyi satın almıştır. 
 
FRIGO… Şirket 17.06.2022 tarihinde büyüme stratejisini sürdürmek adına Jr sous chef markası ile faaliyet gösteren 
Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 payını 650.000 TL bedel ile satın almıştır. Bu 
bağlamda Yönetim Kurulumuz 17.06.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle 
almışlardır: 
1. Ticari merkezi "Eyüp Sultan Mah., Kalender Sok., Erlog Lojistik Blok N 1, İç Kapı N 2, Sancaktepe/İSTANBUL" 
adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 197555-5 sicil numarasında tescilli ve Sultanbeyli 
Vergi Dairesi'nin 4610841478 vergi sicil numarasında kayıtlı KAJA NATURAL FOODS GIDA VE ÜRÜN PAZARLAMA 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirkette ("Şirket") pay sahibi DENİZ EGE KARAKOÇ'tan Şirket sermayesinin %50 
oranına denk gelen, 26.000 (yirmialtıbin) adet, beher pay bedeli 25-TL kıymetinde payın 650.000,00-TL satış bedeli 
ile satın alınarak Şirket'e ortak olunmasına, 

2.  Şirketimiz tarafından yapılan satın almanın SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma 
Hakkı Tebliği kapsamında önemli işlem olarak sayılmadığından, ayrılma hakkının doğmadığının kamuoyuna 
duyurulmasına 

3.  İşbu hususlarda sair tüm iş ve işlemlerin ifasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 

SEKUR… Şirketimizin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Hakan ÇİL, Şirketimizin büyüyen iş hacimlerine 
destekleyici katkı sağlamak amacıyla sahibi olduğu toplam 2.736.552,-TL nominal değerli payları, 1,-TL nominal 
değerli payın satış fiyatı 10,71 TL olmak üzere toplam 29.308.471,92 TL'ye Borsa dışında üç yatırımcıya bugün 
sattığını ve hisselerin virmanının gerçekleştiğini; satış nedeniyle Şirket yönetiminde herhangi bir 
değişiklik olmayacağını Şirketimize bildirmiştir. Pay satışı sonrasında Sayın Murat Hakan ÇİL'in Şirketimiz 
sermayesindeki payı %52,42'den %32,71'e düşmüştür. 
 
FORMT… MUSTAFA SEZEN, 17/06/2022 - 17/06/2022 tarihinde FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 1,61 - 1,62 TL fiyat aralığından 110.000 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 17/06/2022 tarihi itibariyle %1,74362 sınırına ulaşmıştır. 
 
GENTS… MUSTAFA KAHRAMAN, 15/06/2022 - 16/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,40 - 4,46 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 16 /06/2022 tarihi 
itibariyle %0,5 sınırına ulaşmıştır. 
 
APY…16/06/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,70-3,76 fiyat 
aralığından 10000 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16/06/2022 tarihi itibariyle %7,84 sınırına ulaşmıştır. 
 
GLYHO…MEHMET KUTMAN, 16/06/2022 - 16/06/2022 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 3,60 - 3,60 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 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
sermayesindeki paylarım/oy haklarım 16/06/2022 tarihi itibariyle %32,06 sınırına ulaşmıştır. 
 
MEGAP...EDA ÖZHAN, 16/06/2022 - 16/06/2022 tarihinde MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 5,83 - 6,42 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 3.000.000 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEGA POLİETİLEN 
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 16/06 /2022 tarihi itibariyle %33,14 sınırına 
ulaşmıştır. 
 
GLRYH… ‘’MURAT GÜLER, 16 / 06 / 2022 Tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.09 - 3.20 
Fiyat Aralığından 174.548 Adet Alım işlemleri tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Güler Yatırım 
Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım 16 / 06 / 2022 tarihi itibariyle % 10,603 sınırına ulaştığını II-15.1 sayılı Özel 
Durumlar Tebliğinin 11.Maddesi kapsamında beyan ederim.’’ 
 
KMPUR… YUDA LEON MİZRAHİ, 16.06.2022-16.06.2022 tarihinde Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 30,96-31,60 TL fiyat aralığından 77.010 TL nominal tutarlı alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım 16.06.2022 
tarihi itibariyle % 37,01 sınırına ulaşmıştır. 
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  PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 

 
SASA… ‘’22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı tahvillerin 600.000 Euro nominal tutarlı 
kısmı tahvil sahibi yatırımcıların talebi doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 
336.813 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz uhdesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılanmıştır. 
Dönüştürme işlemleri sonrasında şirketimizin sahip olduğu SASA payları 31.447.522 TL nominal değere, bu payların 
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki oranı ise %1,4039'a gerilemiştir.’’ 

 

 

 

 

 

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

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 33,70 TL – 34,38 TL 20.000 TL 723.000 TL 0,3475%

VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 60,20 TL 2.131 410.855 0,5869%
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
DOAS… İştirakler; 
    - % 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım 
ve İşletim AŞ'nin 25.250.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022  tarihinde yapılan genel kurulunda 
alınmış kararla 265.996.000 TL artırılarak 291.246.000 TL'ye çıkarılmıştır. 
    - % 33,00 oranında doğrudan iştirak payına sahip olduğumuz TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım 
ve İşletim AŞ'nin 67.100.000 TL olan ödenmiş sermayesi, şirketin 09.06.2022  tarihinde yapılan genel kurulunda 
alınmış kararla 443.050.000 TL artırılarak 510.150.000 TL'ye çıkarılmıştır. Her iki şirkette de tamamı iç kaynaklardan 
karşılanarak gerçekleştirilen ve şirketimizin iştirak payı oranlarının aynı kaldığı sermaye artırımlarına ilişkin genel 
kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir. 
 
DMSAS… Şirketin 13.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ;2021 
yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden 29.650.000 TL olmak üzere toplamda 47.500.000 TL 
artırılarak neticede çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayı 
16.06.2022 tarih 2022/30 numaralı bülteninde açıklanmıştır. 
 
 

METRO…Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. ‘nin Kayıtlı Sermaye 

Sistemine (KSS) dahil olma yönündeki başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmamıştır. 

 
 

DOKTA…Şirket 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 116.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış 
sermayesinin bedelli artırılarak 162.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 02.06.2022 tarihinde başlayan yeni pay 
alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 16.06.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Ortakların yeni pay 
alma haklarını kullanma süresi içinde 45.993.529,755 TL'lik kısmı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma 
haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 6.470,245 TL'dir. Kalan 6.470,245 TL'ye karşılık paylar, 20-
21 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. 
Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 
oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 
 

SMRTG…Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2022 
tarihinde: 

1) Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan 
karşılanmak üzere %100 oranında artışla mevcut 153.000.000 TL'den 306.000.000 TL'ye yükseltilmesine, 

2) Bu defa artırılan 153.000.000 TL'nin 100.000.000 TL'sinin Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) 
hesabından ve 53.000.000 TL'sinin ise geçmiş yıllar karları hesabından karşılanmasına, 

3) Artırılan 153.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, 
sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar verilmesine oy 
birliği ile karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 
HUBVC…Şirket 17.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; 

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye 
istinaden, 70.000.000 (yetmiş milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuz milyon) 
Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %133,33333 oranında 
40.000.000 (kırk milyon) Türk Lirası artırılarak 70.000.000 (yetmiş milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına, 

2. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu nama yazılı payların imtiyazsız ve "borsada işlem gören" 
nitelikte oluşturulmasına, 

3. Nakit olarak artırılan 40.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 400.000 TL nominal değerli kısmının 
A grubu nama yazılı ve imtiyazlı, 39.600.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama yazılı ve imtiyazsız 
olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma 
haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, 

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün 
olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım 
süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin 
altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük 
sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine, 

6. Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş. tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride 
sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere verilmiş olan 16.500.000 TL tutarlı sermaye avansının, işbu sermaye artırımında MV 
Holding A.Ş.'nin %15,37548'lik pay oranı karşılığı 6.150.193,65 TL'lik yeni pay alma hakkının sermaye 
avansından mahsup edilerek kullandırılmasına, 

7. Şirketimiz ortağı MV Holding A.Ş.'nin yeni pay alma hakkını kullandıktan sonra sermaye avansında kalacak 
olan 10.349.806,35 TL tutarındaki bakiyeden mahsup edilmek üzere; işbu sermaye artırımında ortaklarımızın 
yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda, kalan sermaye avansı 
bakiyesinin tamamının sermaye artırımında kullanılmasına, 

8. Sermaye artırımının tamamlanması ile birlikte, sermaye avansı kaleminde tutar kalması durumunda, ilgili 
tutarın sermaye artırımından elde edilecek gelir ile kapatılmasına, 

9. Halka arzdan ve sermaye avansı hesabında kalan bakiyenin sermaye artırımında kullanılması sonrası sermaye 
artırımı kapsamında kalan payların VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) hükmü uyarınca 6 iş günü içinde 
iptal edilmesine, 

10. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi 
esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

11. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması 
ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
 
KONTR…Şirket Yönetim Kurulu 17.06.2022 tarihli toplantısında; 

Şirket Yönetim Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç 
kaynaklardan karşılanmak üzere 161.937.500 TL'lik artış ile 200.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye 
artırımı işlemleri çerçevesinde; 

Yönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak 59.331.875 TL tutarındaki kısmı hisse senedi ihraç primlerinden 
hesabından, 102.605.625 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle toplam 
161.937.500 TL'nin 16.06.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Mali Müşavir raporu 
ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle; 

1.Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu 
kararın ekinde 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 "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı ile Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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Bulunmamaktadır 

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 

 
 

20/06/2022 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
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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 %

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

KLMSN 29.06.2022 0,057

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

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
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


zTT 
 
 
z 

 
 

20/06/2022 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

GENEL KURULLAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarih Saat GENEL KURUL

2022-06-20 08:30 İhlas Haber Ajansı

2022-06-20 10:00 İdealist GYO

2022-06-21 11:00 Doğu Aras Enerji

2022-06-23 13:30 Bera Holding

2022-06-23 14:00 Nurol GYO.

2022-06-24 10:00 Martı GYO

2022-06-24 12:00 Euro Menkul Kıymet YO

2022-06-24 12:00 Frigo-Pak

2022-06-24 13:00 Euro Trend YO

2022-06-24 14:00 Martı Otel.

2022-06-24 14:00 Euro Kapital YO
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 İRTİBAT BÜROLARIMIZ 

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
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 

 
 

20/06/2022 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

  
 
 
 

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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