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BIST-100 Teknik Görünüm 

ABD Vadelilerinin dün kapanış saatimizdeki seviyelerinin üzerinde olması 
ve Asya piyasaların da etkili olan güçlü pozitif havanın yansıması olarak 
güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. 
 

Bir önceki zirve konumunda olan 2562 seviyesini gün içi ilk direnç noktası 
olarak takip edeceğiz. 
Bu seviyenin üzerinde yaşanacak kapanış endekste 2620 zirvesine 
yönelimi beraberinde getirecektir.. 
Endekste 2508 ve 2500 bandını ise kısa vadeli ilk destekler olarak takip 
ediyoruz.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 

 
 
 

 

 
GENEL KURUL Toplantıları 

 

 
 

 
 

 Açıklanacak VERİLER 

 

 
 
 

 

 
Model Portföy  

 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödeme Tarihi
Net 

Temettü

Bedelsiz 

Oranı %

BAKAB 21.06.2022 0,750

EGPRO 21.06.2022 0,672

Tarih Saat GENEL KURUL

2022-06-21 11:00 Doğu Aras Enerji

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

ALARK 169,05 3,09 6,36

AKSEN 154,45 2,85 11,77

THYAO 154,00 0,67 7,02

HEKTS 122,60 17,64 61,54

PGSUS 119,66 2,58 0,00

DOAS 90,57 4,13 5,78

SISE 70,72 1,59 6,04

TUPRS 68,65 4,16 13,11

ARCLK 64,59 2,51 16,50

KCHOL 40,25 1,33 4,98

KRDMD 37,74 1,32 3,20

YB MODEL PORTFÖY GETİRİ ( Nominal)   % 99,30

YB XU100 GETİRİ  % 36,69

Temkinli iyimserlik 
 
Asya piyasaları  ve ABD hisse vadelileri, piyasanın son zamanlardaki 
sert satışların ardından kısmı toparlama eğiliminde.  ancak Merkez 
bankalarının enflasyonu azaltmak için agresif faiz artırımlarının 
küresel bir resesyona yol açabileceğine dair endişeler de devam 
ediyor. 
 

MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi 
%0,85, Japonya'nın gösterge Nikkei %1,16, Avustralya'nın S&P/ASX 
200 endeksi %1.12  ve Nasdaq ve S&P500 e-mini hisse vadeli 
işlemleri %1,5 arttı. 
 

Bu yükselişleri riskli varlıklara geri dönüş olarak değil , tepki alımı 
olarak görmekteyiz. Çünkü 1 haftalık periyodda macro tarafta değişen 
herhangi bir durum yok.  
 

Dolar endeksi hafif düşüşle 104.29'a gerilerken, Tahvil piyasalarında, 
ABD gösterge 10 yıllık hazine bonolarının getirisi, geçen Cuma günkü 
kapanışa göre biraz artarak %3,2976 oldu. 
 

Petrol fiyatları, yatırımcıların  yavaşlayan küresel ekonomik büyüme 
yerine arz sıkıntısına odaklanmasıyla yükseldi. ABD ham petrolü 
%2.12 artışla varil başına 111.88$'a  ve Brent  %1.25 artışla 
115.56$'a yükseldi.  
Diğer taraftan ise ABD Hazine Bakanı Yellen dün yaptığı açıklamada , 
ABD'nin, düşük gelirli ülkelere yayılma etkisi yaratmadan Rus 
petrolüne bir fiyat sınırı getirerek Moskova'nın enerji gelirini daha da 
kısıtlamak için Kanada ve küresel olarak diğer müttefikleriyle 
görüşmelerde bulunduğunu söyledi. 
 
Lagarde ve ECB ekonomistlerinin faiz tartışmaları da devam ediyor.  
ECB baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin 21 Temmuz'da yapılacak 
toplantı 25 baz puanlık faiz artırımı yapılması yönündeki kararı 
üzerinde yeniden bir tartışma yapmayacağını, ancak Eylül ayında faiz 
artırımının büyüklüğünün ne olacağına henüz karar vermediğini ifade 
etti. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı 
Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Euro Bölgesi üyesi ülkeler 
arasında ayrışmaya karşı dizayn edeceği yeni aracın euroyu koruması 
gerektiğini söylerken Euro ve ECB üzerindeki baskıyı arttırıyordu.  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kanada ve diğer müttefikleriyle Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlayabilmek için 
düşük gelirleri ülkelere etki etmeden Rusya'nın petrol fiyatlarına bir limit uygulama konusunda görüşmeler 
yaptıklarını söyledi. 

 

 ABD ekonomisinin gelecek yıl bir resesyona girmesi olasılığının yüzde 15'ten yüzde 30'a yükseldiğini belirten 
Goldman Sachs ekonomistleri, ilk yıl resesyondan kaçınılabilmesi halinde ikinci yıl resesyona girilmesi olasılığının 
yüzde 25 olduğunu da savundular. 

 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, tedarik zincirlerindeki bozulmalarının ekonomiye zarar verdiğini, bunun önüne 
geçmek için kritik girdilerde bazı rakip ülkelere bağımlılıktan uzaklaşarak tedarik zincirlerini daha "dayanıklı, 
dirençli" hale getirmeye odaklandıklarını söyledi. 

 

 Eski ABD Hazine Bakanı ve Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Lawrence Summers, ABD'de enflasyonun düşmesi için 
beş yıl boyunca işsizliğin yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğini dile getirdi. Summers, 1970 ve 1980'lerdekine benzer 
agresif sıkılaşma dönemi çağrısını da yineledi. 

 

 ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici 
muafiyet ilan edebileceklerini söyledi. 

 

 ABD, yükselen benzin fiyatları ve şu anda son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonla mücadele etmeye 
çalışırken, Başkan Joe Biden federal benzin vergisinin geçici olarak kaldırılıp kaldırılmayacağı kararının hafta sonuna 
kadar açıklanacağını söyledi. 

 

 St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin Fed'in 1994 yılındaki sıkılaştırması sırasındaki basarısını tekrar 

ederek yumuşak iniş gerçekleştirmesi halinde Fed'in faiz oranlarını bu yıl hızlı şekilde artırabileceğini söyledi.  

 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın küresel açlığı bilinçli 
bir şekilde körüklediğini söyledi. 

 

 Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uyguladıkları yaptırımların sadece Rusya'yı hedef 

aldığını, üçüncü ülkelerin problem yaşamaları, gıda ithal etmekte sorun yaşamaları halinde bu yaptırımların gözden 

geçirileceğini söyledi. 

 Katar, ABD'li enerji firması ConocoPhillips ile ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğalgaz sahasının genişletilmesi 

yönünde anlaşma imzalandığını açıkladı. 

 

 Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faizleri, Temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artırmaya 
niyetli olduklarını, Eylül'de de yükseltmeyi planladıklarını söyledi. 

 

 Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, Yönetim Konseyi'nin Eylül ayında yapılacak bir faiz artırımının 
büyüklüğüne henüz karar vermediğini söyledi. 

 

 Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Euro Bölgesi 
üyesi ülkeler arasında ayrışmaya karşı dizayn edeceği yeni aracın euroyu koruması gerektiğini söyledi. 

 

 Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, pandemiden toparlanmanın etkisiyle vergi gelirleri 2022 yılının ilk 5 ayında 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 arttı.  
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

EKGYO…İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, 
Yüklenici YILDIZLAR İNŞ. VE TİC. A.Ş. ile 17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.  

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.264.600.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 792.610.000 TL 

 
EKGYO…İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CEVAHİR 
Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. & HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.  

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 6.174.285.714,29 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.161.000.000 TL 
 

ARENA…’’08.02.2022 Tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim 
Kurulu %100 hissedarı olduğumuz Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamen ya da kısmen elden 
çıkarılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek opsiyonların değerlendirilmesine karar vermiş ve Raiffeisen Investment 
Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yatırım bankası olarak yetkilendirilmiştir. İlgili süreç gizlilik 
sözleşmesi imzalamış olan yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılar ile yapılan görüşmeler ile olumlu olarak devam 
etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler hakkında bilgilendirmeler KAP üzerinden yapılacaktır.’’ 
 
RNPOL…20.06.2022 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ; Çatı Ges yatırımına bağlı olarak Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunun Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.bendinin h fıkrası kapsamında 
araziye üretim tesisi kurulabilmesi yönünde kararı doğrultusunda şirketimiz de bu yönde  birinci etapta 7.000 KW 
ve ikinci etapta 8.000 KW olmak üzere 15.000 KW  yatırım yapılması için fizibilite çalışmaları yapılması için Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih YÜCEL'in yetkili olmasına karar verilmiştir. 
 

KONTR…’’T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi teşvik uygulaması 
kapsamında,  2021 yılında yapmış olduğumuz "Gerçek Zamanlı Gömülü Kontrol Sistemine Sahip 6 Serbestlik Dereceli 
Manipülatif İşbirlikçi Robot Kol ve Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi ve Üretimi" proje başvurumuzun,  Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Program Değerlendirme Komitesi kararıyla reddedilmiş olduğu bugün itibariyle tarafımıza 
bildirilmiştir. Söz konusu projemiz güncellenerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na tekrar teşvik başvuru 
yapılacaktır.’’ 
 

SNGYO… ‘’20.06.2022 tarihinde (bugün) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada Tavira Securities 
Limited'in Şirketimizde 50.000.000 adet paya sahip duruma geldiği duyurulmuştur. Bahse konu paylar Şirketimiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik'e aittir. Anılan paylar Sn. Avni Çelik'in başka bir aracı kurumdaki hesabından 
Tavira Securities Limited'teki hesabına aktarılmış olup, bir el değiştirme söz konusu değildir.’’ 
 
KMPUR… Şirket, kimyasal ürünlerin global tedarikçileri arasında yer alan Çin merkezli Wanhua Chemical Group ile 
iş birliğine giderek, firmamızın ayakkabı sektörüne yönelik tüm ürün gamını tamamlamak üzere termoplastik 
poliüretan (TPU) ürünlerinin satışında Türkiye'deki yetkili distribütörü olmuştur. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
YAYLA… ‘’Şirket ortağımız ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmet YAYLA'nın ortağı olduğu YYL Turizm Ticaret 
A.Ş.'ne ait Bodrum/ Muğla İlinde bulunan Manastır Hotel &  Suit İşletmesinde patenti Şirketimize ait olan "Magna 
Hotels" markasının  - Magna Manastır Hotel –    adıyla,  aşağıdaki idari ve mali şartlar altında kullanılması talep edilmiş 
olup,  

- Magna Hotels markasının imajına ve hizmet kalitesine uygun işletme anlayışıyla, 

- Yıllık cirodan %1,5 pay alma karşılığında sair detayları taraflar arasında yapılacak olan sözleşmede düzenlemek 
üzere Yönetim Kurulumuz tarafından 20.06.2022 tarihinde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Şirket ortağımız ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmet YAYLA'nın ortağı olduğu YYL Turizm Ticaret A.Ş.'ne ait 
Bodrum/ Muğla İlinde bulunan Manastır Hotel &  Suit İşletmesinde patenti Şirketimize ait olan "Magna Hotels" 
markasının  - Magna Manastır Hotel –    adıyla,  aşağıdaki idari ve mali şartlar altında kullanılması talep edilmiş olup,  

- Magna Hotels markasının imajına ve hizmet kalitesine uygun işletme anlayışıyla, 

- Yıllık cirodan %1,5 pay alma karşılığında sair detayları taraflar arasında yapılacak olan sözleşmede düzenlemek 
üzere Yönetim Kurulumuz tarafından 20.06.2022 tarihinde oy birliği ile kabul edilmiştir.’’ 

 

DOHOL… Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle; tamamı 
ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde % 99,999090 oranında pay sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası 
A.Ş.'deki 199.998.180 adet paydan, D Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin % 9'una tekabül eden 18.000.000,00-Türk 
Lirası nominal bedelli toplam 18.000.000 adet payın; Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan 
DHI Investment B.V.'ye bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 
237.549.000,00-Türk Lirası toplam şirket değerinin %9'u olmak üzere  21.379.410,00-Türk Lirası bedel üzerinden 
satılarak devredilmesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup bu karara istinaden DHI 
Investment B.V. ile 20.06.2022 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. 
 
KLSYN… Yönetim Kurulunun 20.06.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararına istinaden; 

Şirketin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi 
için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik 
yeni makina yatırımı ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu yatırımın, mevcut üretim kapasitesi, pazar payı, 
müşteri çeşitlendirmesi ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda;  

-Şirket 23.12.2021 tarihli 2021/20 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin 
Yönetim Kurulu Raporu'nda sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda 
arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin  %5 - %10 kısmından kullanılmak 
üzere Yatırım tutarı 555.000 Euro olan 2 adet Makine Yatırımı Kararı almış, değişen dinamiklere uyum sağlamayı 
hedeflemiştir. 

-Almanya menşeili Yeni Yatırımın Haziran 2023'te Fabrikamızda olması, Temmuz 2023'te ise çalışması 
planlanmaktadır. 

-Söz konusu Yatırım ile ilgili kapasitenin, ahşap ve panel üretiminde % 20-25 artacağı öngörülmüştür. 

-Ödeme şekli: 100.000 Euro peşin geri kalan tutar peyderpey ödemelidir. 

 

YUNSA… Şirketin 24 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılan planlı yatırım çalışmaları sonucu 
dokuma tezgahı kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı için üretici firma ile anlaşma sağlanmıştır. Airjet 
ve rapierli dokuma tezgahları yatırımımız ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, 
birim zamanda alınan çıktı miktarının ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak birim maliyetlerde azalış 
beklenmektedir. 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 
SEKUR…KUDRET KÖKCÜ, 17/06/2022 - 17/06/2022 tarihinde SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. payları ile 
ilgili olarak 10.710 - 10.710 TL fiyat aralığından 1.360.730 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam 
nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKURO PLASTİK 
AMBALAJ SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 17/06/2022 tarihi itibariyle %9,8 sınırına ulaşmıştır. 
 
BASGZ…TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. 20.06.2022 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak ortalama 15 TL fiyattan 15.000.000 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 20.06.2022 tarihi itibariyle % 75.63 
seviyesine gerilemiştir. 
 

AGESA… 16/06/2022 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 46.5821 

ortalama fiyattan 424,000 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 16/06/2022 

tarihi itibarıyla % 5  sınırını aşmıştır. 

 

AGESA… 14/06/2022 tarihinde FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) payları ile ilgili olarak 15.7675 

ortalama fiyattan 612,585 adet satış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) sermayesindeki sahip olunan paylar 14/06/2022 tarihi 

itibarıyla % 5 sınırının altına inmiştir. 

 

DOKTA… ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 20/06/2022 - 20/06/2022 tarihinde DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 

TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,14 - 29,00 TL fiyat aralığından 6.469,245 TL toplam nominal 

tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 

20/06/2022 tarihi itibariyle %94,7109 sınırına ulaşmıştır. 

 

KUYAS… 20.06.2022 tarihinde 6,70 fiyattan 36.490 adet pay geri alınmış ve şirketin  sahip olduğu KUYAS payları 

3.094.083 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı: %3,09) 

 
MPARK… Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 

Şirket 20.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 33,58 TL – 33,92 TL (ağırlıklı ortalama 33,79 TL) fiyat 
aralığından toplam 16.957 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 20.06.2022 tarihi 
itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 739.957 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,3557'ye 
ulaşmıştır. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

HİSSE ŞİRKET ADI ALIM FİYAT ARALIĞI ALINAN ADETŞİMDİYE KADAR ALINAN ADETSERMAYEYE ORANI

PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6,03 TL – 6,09 TL 30.000 TL 298.500 TL 0,20%

BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 6,22 TL-6,82 TL 380.008 10.157.352 2,67299%
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
  
DOKTA… Artırılan 46.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi 
(02.06.2022 - 16.06.2022) içerisinde 45.993.561,743TL ve kalan 6.470,245 TL nominal değerli payların 20 Haziran 2022 
tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışından 187.587,82 TL olmak üzere toplam 46.181.149,563 TL nakit 
fon girişi sağlanmıştır. Sermaye artışından sağlanan toplam 46.181.149,563 TL tutarındaki fon, izahnamede belirtilen 
şekilde kullanılacaktır. 
 

DOKTA… Şirket 17.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında Yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na 
İstinaden,pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 6.470,245 TL nominal değerli 
payların 20 - 21 Haziran 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması 
neticesinde ilgili payların tamamı 20 Haziran 2022 (bugün) itibariyle satılmıştır. 

 

OYA, OYYAT… Şirketin sermayesinin 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 
206.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 
tarihinde onaylanmıştır.  

 

 

SARKY… "Sermayemizin tamamı, 2021 yılı Dönem Karından karşılanmak üzere % 33,3333333334 oranında 
artırılarak 300.000.000.-TL'den 400.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye" Başlıklı 
6.madde tadili Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2022 tarihinde tescil edilerek 20.06.2022 tarih 10602 
sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.’’ 

 

TUKAS… Şirket 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 272.650.000 TL olan çıkarılmış 
sermayesinin 6.637.654 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul satış kazancı hesabından, 211.482.346 TL tutarındaki kısmı 
olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak suretiyle, 490.770.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 
218.120.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 
"Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 20.06.2022 tarihinde 
(bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 
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 Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 17.06.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-22916 sayılı yazısı ile onaylanmış olup bedelsiz sermaye 
artırımına ilişkin hak kullanımına 21.06.2022 tarihinde başlanacaktır.  
 
SMRTG…08.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı 
Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin 
tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe)  ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart 
GES Üretim A.Ş.  37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştı. 

Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 tarihli toplantısında; 

50.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız 
Smart GES A.Ş.'nin Bor-1 (100MWe) lisansı için gerekli asgari sermaye ihtiyacından dolayı, sermayesinin nakden 
ve 20.950.000,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 21.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında, sermaye 
artırımının Smart GES A.Ş.'nin 16.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın 
tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 20.950.000,-Türk Lirası olarak 
belirlenmesine, karar verilmiştir. 

 
ACSEL… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 
200.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 14.06.2022 tarihinde 
onaylanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı 01.07.2022 tarihinde 
yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

IDGYO… Şirketin 250.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve süre uzatımı 
çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadili kapsamında SPK'nın 
11.02.2022 tarihE-12233903-340.08-17152 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 
23.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00072222654 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil metni 20.06.2022 
tarihli 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

 

ULUUN 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULUUN.E 
payları 21/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/07/2022 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 
 

 
 

AKSEN…NET:  0,5137245 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 %

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
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GENEL KURULLAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarih Saat GENEL KURUL

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 
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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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