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BIST-100 Teknik Görünüm 

 

ABD vadelilerinin dün kapanış saatimizin altında olması, Asya 
Borsalarında görülen satış eğiliminin etkisi ile güne hafif satıcılı 
başlamasını beklediğimiz endekste 2562 seviyesini artık gün içi ilk 
destek noktası olarak takip edeceğiz. 
 
Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise 2540 ile 2500 seviyelerini 
kısa vadeli alt destekler olarak verebiliriz. 
Endekste 2597 seviyesini ise gün içi ilk direnç olarak takip edeceğiz. 
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MODEL PORTFÖY HİSSELERİ %  YB FARK PD/DD F/K

AKSEN 151,25 2,81 11,62

ALARK 182,07 3,24 6,67

ARCLK 64,80 2,52 16,52

DOAS 95,29 4,23 5,93

HEKTS 121,92 17,59 61,35

PGSUS 119,54 2,58 0,00

SISE 72,40 1,61 6,10

TAVHL 74,92 1,28 0,00

THYAO 159,24 0,68 7,17

TUPRS 73,12 4,28 13,45

YKBNK 50,79 0,54 2,58

YB MODEL PORTFÖY GETİRİ ( Nominal)   % 105,94

YB XU100 GETİRİ  % 38,66

Kafa Karışıklığı 
Yatırımcıların kafasında sürekli , Faiz oranları ve enflasyonla ilgili  
endişeler olunca  ve de Merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye 
çalışırken  dünya ekonomisini resesyona itmesinden ne kadar endişe 
duymaları gerektiğini değerlendirmeye çalıştıkça ,endekslerde 
yükselişlerde trend oluşturmakta güçlük çekiyor.  
 

Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'da GSYH'nın bu 
yıl yüzde 2,3 büyüyeceğini ( önceki 3,4) ve 2023 yılında büyümenin 
yüzde 1,3'e ( önceki 2) yavaşlayacağını tahmin eden Fransa MB, 2024 
yılında ise GSYH büyüme oranının yüzde 1,7'ye ( önceki 1,4)  
toparlanmasını bekliyor. 
Diğer taraftan Fransa MB, Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazına 
ambargo uygulamaları halinde Fransa ekonomisinde büyümenin bu 
yıl yüzde 1,5'e gerileyeceğini, 2023 yılında ise ekonominin yüzde 1,3 
daralacağını öngördü. Bu da Euro bölgesi oynaklığını artıran diğer bir 
etmen olarak karşımıza çıkmakta.  
Euro bölgesi için diğer bir baskı da Almanyadan geldi. Almanya Maliye 
Bakanlığı, federal bütçe için yaptığı değerlendirmede, artan faizler ve 
yüksek enflasyonun Almanya'nın faiz yükünü gelecek yıl neredeyse 
ikiye katlayacağını ve  bu yıl 16,3 milyar euro olması beklenen faiz 
harcamaları gelecek yıl 29,6 milyar euroya kadar yükselebileceğini 
belirtti.  
 

Fed'in ABD ekonomisini küçültmek için zorlamayacağı netleşene kadar 
piyasa oynaklığının devam etmesini beklemek makul görünüyor.  
FED başkanı Powell’ın bugün senatoda  yapacağı konuşma da da , 
Fed'in Temmuz toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımının daha 
yapıp yapmayacağına yönelik  daha fazla ipucu arayacağız.  
 

Bugüne de bu kararsızlığın verdiği satış baskısı ile başlıyoruz. MSCI'nin 
Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi  %1 
gerilerken, Tokyo'nun Nikkei pozitif görünümden yataya geçti, S&P 
500 ve Nasdaq vadeli işlemleri %0,5'in üzerine düştü. 
Dolar endeksi ile 104,6'da , Gösterge ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin 
getirisi 3.2674'da ve , ABD Başkanı Joe Biden'ın  benzin üzerindeki 
18.4 sentlik federal verginin geçici olarak askıya alınması çağrısında 
bulunmasıyla birlikte petrol fiyatları düşüşte. Brent %2.1 düşüşle 
112.27$'dan ve ABD ham petrolü %2.21 düşüşle 108.09$'dan işlem 
görmekte.  
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun son toplantısında, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz 
güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin ve gıda enflasyonuna yönelik atılması 
gereken adımların ele alındığı bildirildi. 
 

 Güney Dakota ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yellen, resesyona nasıl ölçtüklerine yönelik soruya, iki 
çeyrek üst üste negatif büyümenin bir resesyonu işaret etmek için güzel bir kural olduğu cevabını verdi. Ancak 
Yellen, "Tüm resesyonlar aynı değil" diye konuştu. 
 

 Fed'in Temmuz ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizi 75 baz puan ve Eylül toplantısında 
50 baz puan artırması bekleniyor.  

 

 Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in ekonomide ve piyasalarda aşırı hasar yaratmadan faiz oranlarını 
mümkün olduğunca hızlı artırması gerektiğini söyledi. 

 

 Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in bir resesyona girilmesi riskini artırsa da yüksek enflasyonu aşağı 

getirmek için ne gerekiyorsa yapacağını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.  
 

 Daha önce benzinde geçici vergi muafiyeti düşündüklerini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın gün içinde bu konuda 
Kongre'ye bir çağrıda bulunacağı belirtildi. 

 

 ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında bakanlık sözcüsü Ned Price'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO 

üyeliğiyle ilgili soru yöneltildi. Price, iki ülkenin NATO üyeliği önündeki sorunların çözülmesi için katı bir tarih 

sınırlaması olmadığını belirtti. 
 

 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir 

ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı. 

 

 ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden Chevron Corp'un CEO'su Mike Wirth, Başkan Joe Biden'e mektup 
gönderdi.  Petrol piyasasında cari durumun nedeninin Ukrayna'daki kriz tarafından azdırılan dünya arz ve talep 
dengesizlikleri olduğunu vurgulayan Wirth, bunun düzeltilmesi için siyasi söylemlere değil, derinlemesine 
düşünülmüş eylemlere ve birlikte çalışma arzusuna ihtiyaç olduğunu söyledi. 

 

 Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil 
satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söyledi. 

 

 Die Welt gazetesinin haberine göre Alman hükümeti, 3 aşamalı doğal gaz acil eylem planının ikinci aşamasına geçmek 

için hazırlık yapıyor. Habere göre Alman hükümeti, ikinci aşamaya geçildiğine yönelik resmi duyuruyu 5-10 gün içinde 

yapacak. Acil eylem planında ikinci aşamaya geçiş duyurusunu Ekonomi Bakanlığı yapacak. Bu ikinci aşama, enerji 

üretim, dağıtım şirketlerine maliyetleri fiyatlara yansıtma imkanı verecek. 
 

 Rusya'da rublenin hızla değer kazanmasıyla birlikte yetkililerin, hedef enflasyon taahhüdünden vazgeçmeden kuru 
kontrol altına almanın yollarını aradığı belirtiliyor. Bloomberg’in kaynaklarına göre merkez bankasına uygulanan 
yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece yetkililerin enflasyon hedeflerine dair taahhütlerin kaldırılması haricinde bir 
mekanizmaya ihtiyaçları olduğu kaydedildi. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
SEYKM…’’Şirketimizin  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile  tescilli olan "Seyitler Fastplast" 
markasının Ağaoğlu Sağlık  Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz  kullanımını önlemek amacıyla, 
İzmir Fikri ve Sınai Haklar  Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı  markaya tecavüzün önlenmesi, 
hükmün ilanı ve şirketimiz  aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde  2015/156 E. sayılı dosyada 
J. Chodacki-A.Mistral Medica  Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve  sicilden terkini konulu 
davalar İzmir Fikri ve Sınai Haklar  Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada  birleştirilmiş ve yerel 
mahkeme şirketimiz tarafından açılan  birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının  şirketimiz aleyhine 
açtığı hükümsüzlük davasını ise  reddetmişti. Yargıtay'ın,  İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 
kararını  bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere ilk derece  mahkemesine gönderilmesi ile 2020/4 E. 
numarası alan davada  2020/47 K., 09.12.2020 T. Sayılı karar ile; "asıl dosya  kapsamında davacının davasının 
kabulü ile davalı adına  tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının  hükümsüzlüğüne ve sicilden 
terkinine, birleşen dosya  kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya  kapsamında verilen ihtiyati 
tedbirin kaldırılmasına" karar  verilmişti. Konu dosyada karar şirketimiz tarafından temyiz  edilmişti. 
Şirketimizin  temyiz istemi reddedilmiş ve karar onanmış olup, onama ilamı  21.06.2022 tarihinde şirketimiz 
vekillerine tebliğ olmuştur.  Şirketimizce karara karşı süresi içerisinde karar düzeltme  kanun yoluna 
başvurulacaktır.’’ 
 

AFYON…Şirketin Afyon Fabrikası'nda Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda yatırım yapılması kararı 
alınmıştır. 
Bu çerçevede; Şirketin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 
•  Yaklaşık 3.370 kWp DC kurulu güce sahip GES tesisinin kurulumunun yapılmasına, 
•  Yapılacak yatırım için 52.000.000,00 (elliikimilyon) TL bütçe ayrılmasına ve 9 yıl süreli Enerji Performans 
Sözleşmesi yapılmasına, 
•  Yatırıma 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlanılmasına, karar verilmiştir. 
 

KRDMA, KRDMB, KRDMD…Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic A.Ş (KARDEMİR) ve Noble Recources 
International Pte Ltd (NOBLE),  HKIAC tahkim kuralları kapsamında, 5 Eylül 2017 tarihinde başlatılan tahkim 
sürecine ilişkin olarak anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; NOBLE KARDEMİR'e tahkime konu uyuşmazlığa 
ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak toplam 13.900.000 Amerikan Doları'nı (Onüçmilyondokuyuzbin Amerikan Doları) 
14 aylık taksitte ödeyecektir. Bu kapsamda, belirlenen uzlaşma bedelinin ilk taksiti olan 1.000.000 Amerikan Doları 
(Birmilyon Amerikan Doları)  tutarındaki ödeme bugün NOBLE tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 
 

EMKEL…17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. 
ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi 
alımına karar vermişlerdir. Bu kapsamda; Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin 
Arabul 21.06.2022 tarihinde 2,60-2,66 aralığında 287.450 TL'lik 110.000 lot EMKEL hissesi almıştır. 
 

HDFGS…Şirketin 21.06.2022 tarih ve 24 sayılı toplantısında; Start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata 
geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonu'na başlangıç aşamasında 500.000.-TL girişim yatırımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 

RALYH…Şirketin  Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen YEKA GES-4 ERZİN-VİRANŞEHİR yarışmasında, 
VİRANŞEHİR-3 50 MWe, VİRANŞEHİR-4 50 MWe, VİRANŞEHİR-9 50 MWe olmak üzere toplam 150 MWe Güneş 
Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasına" katılarak ilk 
oturumda detay evrak incelemesine hak kazanmıştır. 2'nci oturum T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 
açıklayacağı bir tarihte yapılacak olup detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

AKENR…Şirkete ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Mart ayı içinnde başlayan planlı bakım 
çalışmaları başarıyla tamamlandığı, ünitelerin ateşlenmesinden önce uluslararası standartlara göre yapılması gereken 
son kontroller ve testlerin devam etmekte olduğu daha önceki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. Bu 
itibarla, yapılan çalışmalar sonucu Santral tam kapasiteyle ticari operasyona geçmiştir. 

 

KUYAS…Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusunda bulunulmuş; 
tüm prosedürler tamamlanmış,  40.000 hektarlık alan tarafımıza rezerve edilmiştir. 

 

TVB, VAKBN…Banka Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. sermayesinde 
Bankamızın sahibi olduğu %33,33 oranındaki payların tamamı  1.922.337,13-TL karşılığında  tüm hak ve 
yükümlülükleri ile beraber Türkiye Halk Bankası AŞ'ye satılmıştır. 

 

HALKB, THL…Banka Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. 
sermayesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın eşit 
oranda sahibi oldukları, Şirketin toplam %66,66'lık payı 3.844.674,26 TL karşılığında Bankamızca satın alınmıştır. 
Şirket Bankamız bağlı ortaklığı haline gelmiştir. 

 

INVEO…Şirketin 18 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15,5'ine sahip olduğumuz 
Hop Teknoloji A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 523.125 adet payın 7.367.746 TL bedel ile Şirketimizin %85'ine ve 
bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredilmesine ve  Hop Teknoloji A.Ş.'ye 9 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına 
istinaden verilen 35 Milyon TL tutarındaki sermaye avansının Hop Teknoloji A.Ş.'den geri alınmasına karar verilmiştir. 

 
MIATK…İnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırım A.Ş. ile firmamız arasında;  

"Kangal GES Projesi Güvenlik Kamera ve Çevre Aydınlatma Sistemlerinin Kurulması" projesi kapsamında 

550.000 USD (Amerikan Doları) bedel ile sözleşme imzalanmıştır.   

İlgili Proje ve ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

 

GESAN…Şirket bir BDT ülkesinde devlet yatırımı olarak gerçekleştirilecek olan Hidroelektrik Santrali için, ‘'Türbinler-
Jeneratörler, SCADA dahil tüm Elektromekanik Ekipmanlar temini/kurulumu ve 110 kV'luk şebekeye bağlanacak 
şekilde anahtar teslimi proje gerçekleştirme işini'' ülkenin ilgili bakanlığından alarak anlaşmaya varmıştır.  Sözleşme 
bedeli 7.590.000, -Euro'dur. (Yedimilyonbeşyüzdoksanbin, Euro) (Güncel baz Güncel baz Euro/TL kuru ile sözleşme 
bedeli 139.048.800, -TL'dir.) Hidroelektrik Santral Projesi 20 aylık bir süreçte tamamlanacaktır. Söz konusu projede 
kullanılacak anahtarlama ürünleri %70 bağlı ortaklığımız Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin 
ürünleri olacaktır. 

 

MTRKS…Şirket ile Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan iş birliği neticesinde Matriks Veri 
Terminali ve MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edilmiştir. Magnus 
Algoritma Tabanlı Portföy Yönetimi Aracı sayesinde Matriks terminallerinden otomatik portföy yönetimi 
işlemi gerçekleştirilebilecektir. Yapılan iş birliğinin şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi 
olmayacağı öngörülmektedir. 
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  ŞİRKET HABERLERİ 

PRDGS… ‘’Şirketimizin girişim yatırımı portföyünde bulunan Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 

-Faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi tesislerinin kurulumunu yapmak, işletmek, üretilen elektrik enerjisini satmak 
olan ve aktifinde toplam 3 MW'lık güneş enerjisi tesisleri bulunan Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
toplam 4.560.522-TL tutarındaki sermayesinin tamamı ile 

-Faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi tesislerinin kurulumunu yapmak, işletmek, üretilen elektrik enerjisini satmak 
olan ve aktifinde toplam 11,5 MW'lık güneş enerjisi tesisleri bulunan HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'nin toplam 15.250.843-TL tutarındaki sermayesinin tamamının Toplam 15.950.000 Amerikan Doları 
karşılığı bedelle satın alınması işlemi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 

Söz konusu satın alma işlemlerinin peşin ödeme tutarı 12.000.000 Amerikan Doları karşılığı olup, bakiye 3.950.000 
Amerikan Doları ise 17 Ekim 2022 tarihinde 916.000 Amerikan Doları, 28 Kasım 2022 tarihinde 1.200.000 Amerikan 
Doları ve 20 Şubat 2023 tarihinde 1.834.000 Amerikan Doları karşılığı olarak ödenecektir. Söz konusu satın almalar 
neticesinde Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin güneş enerjisi üretim santrali büyüklüğü 25,9 MW'a 
ulaşmıştır.’’ 

 

TCELL… ‘’13 Haziran 2022 tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Turkcell Finansman 
A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. kurulmuş olup, kuruluşun tescil ve ilan aşamaları 21 
Haziran 2022 tarihinde tamamlanmıştır.’’ 
 

SNKRN...’’Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.06.2022 tarihinde şirket merkezimizde yapılmış olan toplantıda; 
şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş'nin 28.03.2022 tarihli yakın izleme pazarında işlem 
gören şirket paylarının Alt Pazar'a geçişi için yaptığı başvuruya cevap olarak; Borsa İstanbul A.Ş Kotasyon 
Direktörlüğü tarafından 20.06.2022 tarihli ve E-18454353-100.06 (100.06)-9548 sayılı şirketimize gönderilen yazıda 
"Vadesi geçmiş kamu ve finansal borçları bulunması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 36/1. maddesi kapsamında 
YİP'e alınma gerekçelerinin henüz tümüyle ortadan kalkmadığı ve 8/1-c maddesindeki koşulun sağlanamadığı dikkate 
alınarak, tarafımıza ulaşan şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesi kararı detaylıca 
görüşülmüştür. Pazar değişikliğimize engel olabilecek vadesi geçmiş borçlar, Yönetim Kurulumuz tarafından etraflıca 
incelenmiş, yeni mali yönetim şeklinin uygulamaya alınması ve var olan alacaklarımızın tahsilatlarının öne çekilmesine 
takiben şirket alacaklarının, borçları çok rahatlıkla ödeyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu amaçla bugünden itibaren 
15.08.2022 tarihine kadar öngörülen süreçte borçlar nakdi olarak ödenerek Pazar değişikliği şartları sağlanacak ve 
akabinde gecikmeksizin başvurumuz yeniden yapılacaktır. Başvurumuzun cevap yazısında bahsi geçen kamu ve 
finansal borçlarımızın durumunu ve akıbetini özetleyecek olursak; Şirketimiz 28.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş 
Kotasyon Direktörlüğü'ne başvuru yapılması esnasında, bahse konu kamu borçlarımızdan vergi yapılandırmasıyla 
ilgili Zincirlikuyu Vergi Dairesi yapılandırmasını tamamlanmıştır. Şişli Vergi Dairesi'nin yapılandırılma onayında ise 
elimizde olmayan bürokratik nedenler sürecin uzamasına sebep olmuştur. Diğer finansal borçlarla ilgili; yapılandırılan 
banka borçlarının bir kısmı ödenmiştir, geciken taksitleri de ödenerek telafisi yapılacaktır. Ticari borçlar tarafında ise 
bugüne kadar evrağa bağlı borçlar ödenip kapatılmıştır. Sırada var olan açık hesap cari borçlarının ödemeleri de 
yapılacak ve bu konu da tamamlanmış olacaktır. Şirketimiz yeni yatırım ve girişimlerini sürdürmekte, yeni iş ilişkileri 
kurarak müşteri portföyüne savunma sanayi şirketlerini de dahil etmekte, diğer bir deyişle istikrarlı bir şekilde 
büyümesini sürdürmekte, faaliyetlerine hızlı bir ivmeyle devam etmektedir.’’ 
 

BIOEN...’’Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde %85 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı 
Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize ait olmayan paylarının %5'i (300.000 adet) 
Ertegün Ünal'dan, %5'i (300.000 adet) Mustafa Abak'tan ve %5'i (300.000 adet) Mustafa Üretmen'den Şirketimiz 
tarafından devir alınmıştır. Devir sonrasında Şirketimiz Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
%100 pay sahibi olmuştur.’’ 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
 
DOKTA…Ana hissedarımız Çelik Holding 20.06.2022 Tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi 
A.Ş.payları ile ilgili 24.14 - 29,00 TL fiyat aralığından 6.469,245 adet alış işlemi ve 0 adet satış işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler birlikte Çelik Holding'in Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki 
payları / oy hakkı %94.7069 den  20.06.2022 tarihi itibariyle %94,7109 sınırına yükselmiştir. 
 
BALAT…ANADOLU GİRİŞİMLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ, 15.06.2022 - 17.06.2022 
tarihlerinde BALAT payları ile ilgili olarak A1 Ulusal Enerji Yatırım A.Ş.'ne 8.50 TL fiyattan 155.000 TL toplam nominal 
tutarlı (adet) "borsada işlem görmeyen" nitelikteki hisselerimizin borsa dışında satış işlemi ortaklığımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BALAT sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 17.06.2022 tarihi itibariyle 
%3.55 seviyesine düşmüştür. 
 
GLRYH…’’MURAT GÜLER, 20 / 06 / 2022 Tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.04 - 3.12 
Fiyat Aralığından 415.325 Adet Alım işlemleri tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Güler Yatırım 
Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım 20 / 06 / 2022 tarihi itibariyle % 10,949 sınırına ulaştığını II-15.1 sayılı Özel 
Durumlar Tebliğinin 11.Maddesi kapsamında beyan ederim.’’ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 14,25 TL – 14,35 TL 15.000 30.000 0,09%

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  33,96 TL – 34,30 TL 50.043 TL 790.000 TL 0,3797%

PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  6,06 TL – 6,11 TL 35.000 TL 333.500 TL 0,22%
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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 Gebze Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü 
tarafından 21.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.  
 
KONTR…Şirket Yönetim Kurulu 17.06.2022 tarihli toplantısında; 

Şirketimiz 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 Kurulunun 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. 

 

ECILC…Şirketin %25 oranında payına sahip olduğu iştiraki Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL 
olan mevcut sermayesinin, 650.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 07.06.2022 
tarihli genel kurul kararı bugün (21.06.2022) tescil edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen 
kısımdan 87.500.000 TL, 15.06.2022 tarihinde ödenmiş olup, bakiye kalan 75.000.000 TL'lik kısmı en geç 24 ay 
içerisinde ödenecektir. 

 

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. 

 

HLGYO…Şirketin ödenmiş sermayesinin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere, 1.530.000.000.-

TL'den 1.570.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas 

sözleşmemizin ilgili tadil maddesi (8. madde) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde 

tescil edilmiş ve 10603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 
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  SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

 
ALKA…Şirket Yönetim Kurulu 25.05.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır; 

Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak 
kalemlerinden; 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu 
Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 
131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 
183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL 
(Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz 
dağıtılmasına, 

Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret 
Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel 
Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir. 

 

INVEO...%150 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. 

 

TEZOL... %120 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır. 
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VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 
 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 
 

UFUK 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E 
payları 22/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 
kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS 
kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas 
ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam 

edecektir. 
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
 

 
ARASE…NET: 2,4532089 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 %

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

2022-06-23 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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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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