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BIST-100 Teknik Görünüm 

Bugüne alıcılı başlamasını beklediğimiz BIST-100 endeksinde , 2562 
seviyesini ilk önemli destek noktası olarak takip etmeye devam 
edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olarak pozisyonların 
arttırılmasını uygun buluyoruz. 
Yükseliş hareketinin devamı halinde ise 2597 seviyesini ilk direnç 
olarak verebiliriz. Bu direncin kırılması ise endekste tarihi zirveye 
yönelimi beraberinde getirecektir 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEMETTÜ Ödemeleri  

 
 Bulunmamaktadır 
 
 

GENEL KURUL Toplantıları 

 

 
 

 

Açıklanacak VERİLER 
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Tarih Saat GENEL KURUL

2022-06-23 13:30 Bera Holding

2022-06-23 14:00 Nurol GYO.

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

AKSEN 156,66 11,87 2,87

ALARK 181,74 6,66 3,23

ARCLK 62,44 16,28 2,48

DOAS 106,7 6,27 4,48

HEKTS 121,65 61,28 17,57

PGSUS 120,72 0,00 2,60

SISE 69,2 5,99 1,58

TAVHL 75,23 0,00 1,28

THYAO 159,99 7,19 0,68

TUPRS 72,6 13,41 4,26

YKBNK 48,97 2,55 0,53

YB MODEL PORTFÖY GETİRİ ( Nominal)   % 106,90

YB XU100 GETİRİ  % 38,58

Durgunluk Kesinlikle Bir Olasılık 
 
Emtia fiyatları Perşembe günü FED’in  agresif faiz artırımları sırasında 
küresel resesyon risklerine ilişkin artan endişelerle  kırılganlığın 
devamını sağlayıp  düşürken, dün Powell’ın konuşması sırasında 
toparlanan endeksler konuşma sonrasından  yine zayıf görünüm 
sergiledi.  
MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi ve 
Japon Nikkei  genel olarak değişmedi. 
Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ndeki 
sunumda , resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu kabul etmesi, 
ancak Fed'in bir resesyon yaratmaya çalışmadığını açıklamasının 
ardından dolar, ABD Hazine getirileri ile birlikte göreceli geriledi.  
Açık olan şey, piyasanın durgunluğu giderek artan bir olasılık olarak 
gördüğüdür, Powell'dan duyulan bu görüş, bir durgunluğun bir olasılık 
olduğunu ancak niyetleri olmadığını detaylandırdı 
ABD Başkanı  Biden’ın , petrol fiyatlarının Ukrayna’daki savaştan sonra 
arttığını söyleyerek, benzinin galonundan alınan 18 centlik federal 
verginin 3 ay boyunca askıya alınması için Kongre’ye çağrıda 
bulunması, Talep görünümüne ilişkin endişeler, petrolün bir aydan 
fazla bir sürenin en düşük seviyesine düşmesiyle birlikte emtia 
fiyatlarını düşürdü. Brent ham petrolü %2 düşüşle varil başına 
109.49$'a  ve ABD ham petrolü %2.3 düşüşle varil başına 103.75$'a 
geriledi. 
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, önceki gün ABD'de 
%3,156'lık kapanışına kıyasla, erken ticarette hafifçe düşüşle 
%3,1430 ile neredeyse iki haftanın en düşük seviyesi oldu. Daha 
yüksek Fed fon oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık getiri, ABD'nin 
%3.056'lık kapanışına kıyasla %3.0391'e ulaştı. 
Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan TCMB faiz kararı 
açıklanacak. TCMB, son 5 toplantısında faizi yüzde 14,00 seviyesinde 
tutmuştu ve bu toplantıda da değişiklik yapması beklenmiyor. 
 
Yurt dışında ise Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere için öncü 
PMI verilerini takip edeceğiz. 
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MANŞETTE ÖNE ÇIKANLAR 
 

 

 

ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarının Ukrayna’daki savaştan sonra arttığını söyleyerek, 

benzinin galonundan alınan 18 centlik federal verginin 3 ay boyunca askıya alınması için Kongre’ye 

çağrıda bulundu. 

 

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyon verisinde bir iyileşme görülmediği takdirde Temmuz 

toplantısında da Fed'in faizi 75 baz puan artırmasına destek vereceğini söyledi. 

 

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu durdurmak için bir resesyonu tetiklemeye çalışmadıklarını, 

ancak bir ekonomik daralma riski ortaya çıksa da fiyatları kontrol altına almaya tamamen bağlı 

olduklarını söyledi. 

 

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in öncelikle faizi yüzde 3'e çıkarması ve enflasyonu 

düşürmek için daha ne yapılması gerektiğini ondan sonra tartışmaları gerektiğini söyledi. 

 

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına 

almak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. 

 

Reuters'in 55 ekonomistin katılımı ile 15-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankete göre, 53 

ekonomist ECB'nin 21 Temmuz toplantısında faizi 25 baz puan artırmasını bekliyor.  

 

TÜİK "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde madde bazında fiyat yayımı yerine daha 

detaylı endeks yayımına (COICOP 5) geçiş hakkında" kamuoyu duyurusu yayımladı. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı 60 

milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. 

 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynadı ve oynamaya 

devam ediyor” dedi. 
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

EMNIS…’’Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından 
tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında;konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle 
ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato 
süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisi kamuoyuyla 
paylaşılmıştı. Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 22.12.2021 tarihinde, ikinci taksit bedeli 21.01.2022 
tarihinde, üçüncü taksit bedeli 22.02.2022 tarihinde, dördüncü taksit bedeli 22.03.2022 tarihinde, beşinci taksit 
bedeli 22.04.2022 tarihinde  ve 18.05.2022 tarihinde altıncı taksit bedeli ödenmiştir. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. 
Yedinci taksit bedeli 884.997,86TL ödeme, projeye uygun olarak bugün (22.06.2022 tarihinde) yapılmıştır.’’ 

 

MERIT…Şirketin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Voyager Kıbrıs Limited'in mal sahibi olduğu, KKTC 
/ Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel'in 07.07.2022 tarihinde kısmi olarak ön açılışı (soft opening) yapılacak 
olup müşteri kabulüne başlanacaktır. Otelin tam kapasite çalışmaya başlaması için çalışmalar devam 
etmektedir.  Merit Royal Diamond Hotel, şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından 
işletilecektir.  Merit Royal Diamond Hotel faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin, Şirketimizin Vergi Faiz Amortisman 
Öncesi Kar (VFAÖK) rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir. 

 

NTHOL…’’KKTC'de bulunan bağlı ortaklığımız Voyager Kıbrıs Limited'in mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit 
Royal Diamond Hotel'in 07.07.2022 tarihinde kısmi olarak ön açılışı (soft opening) yapılacak olup 
müşteri kabulüne başlanacaktır. Otelin tam kapasite çalışmaya başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Merit 
Royal Diamond Hotel, grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından işletilecektir. Merit Royal 
Diamond Hotel faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin, Şirketimizin Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) 
rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.’’ 

 

RALYH…Şirket Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜH.A.Ş. 22.06.2022 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılan Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzelenen "Kentpark Havuz Yapımı" ihalesine 
katılmıştır.  2022/612749 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 1.601.000,00 TL bedelle 
şirketimizin uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir 
 
DENGE…Bağlı Ortaklık Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş ; Antalya ili, Serik ilçesi, Eminceler Mahallesi, 101 
ada 42 ve 102 ada 63 parsellere kain toplam 259.404 m2 taşınmazda, PEARL EMLAK ve İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ile 
Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır. 
 
SNKRN…’’Borsa İstanbul tarafından 20/06/2022 tarihinde Pazar geçişi başvurumuzla ilgili olarak yapmış olduğu 
açıklamaya  istinaden şirketimiz tarafından 21.06.2022 tarihinde özel durum açıklaması olarak bildirimi yapılan 
Yönetim Kurulu kararında şirket borçlarının 15/08/2022 tarihine kadar ödenerek akabinde gecikmeksizin pazar 
değişikliği için tekrar başvuru yapacağımız  belirtilmiş, ancak 22.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul tarafından 
şirketimize iletilen yazıda belirtildiği şekli ile Kotasyon Yönergesi'nin 36/4. maddesinde, kabul edilmeyen pazar 
değişikliği başvurularında karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeniden başvuru yapılamayacağı hükmü yer 
almakta olduğundan,söz konusu hüküm kapsamında pazar değişikliği için en erken 20/06/2023 tarihinden itibaren 
başvuru yapılabileceği tarafımıza bildirilmiştir. Pazar değişikliği için Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartlar 
dahilinde 20/06/2023 tarihinden itibaren yeniden başvuru yapılacaktır.’’ 
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ŞİRKET HABERLERİ 
 

 

EYHO…’’Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantısında 
, Kazakistan'ın Shymkent şehrinde, kağıt torba üretim ve satışını yapmak üzere, % 100 iştirak oranıyla 10.000 USD 
sermayeli Shymkent Paper Sack Ltd unvanlı bir şirket'in kuruluş işlemlerinin başlatılması, kurulacak Şirket'e , aynı 
zamanda Işıklar Paper Sack Ltd şirketi'nin müdürü olan Sn.Hüseyin Oka'nın atanması ve   kendisine Şirketin 
kuruluşuna ilişkin   tüm belgeleri  imzalama , kurum ve  kuruluşlar  nezdinde tüm prosüdürleri takip  ve 
sonuçlandırma konusunda yetki verilmesi kararı almıştır.’’ 

 

IEYHO…’’Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 21.06.2022  tarihinde elinde bulunan 13.000.000 lot Çemaş Döküm 
Sanayi A.Ş.(CEMAS)  hisselerinin tamamını  17.791.456,75 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de  satmıştır.Yapılan 
satış  sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin  CEMAS  sermayesinde payı kalmamış olup, Şirketimizin % 5,58, bağlı 
ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02  iştirak oranı ile  CEMAS ' ta konsolide iştirak 
oranımız  % 11,60  a inmiştir.’’ 

 

MIATK…Yurt içerisinde güvenlik sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmadan; "Özel Güvenlik Teknolojileri 
Ürünleri Alımı" kapsamında 129.229.039,00 TL (Türk Lirası) bedel ile sipariş onayı alınmıştır.  İlgili ürünlerin 
teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

 

GEDIK…Şirketin 29 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15'ine sahip olduğumuz 
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 18.530 adet payın 1.000.000 TL bedel ile Inveo Portföy 
Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.  

 

GEDIK…Şirketin 26 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden kurulan, sermayesinin %85'ine sahip 
olduğumuz Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 1.742.500 adet payın 
1.742.500 TL bedel ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 
devredilmesine ve Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.'ye 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına 
istinaden verilen 425.000 TL tutarındaki sermaye avansının Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.'den geri 
alınmasına karar verilmiştir.  

 

INVEO…Şirketin %100'üne sahip olduğu Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'deki 
paylarının tamamı olan 156.210 adet payın toplam 156.210 TL bedel ile Şirketimizin %100'üne sahip olduğu ICHAIN 
Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. 

 

EMNIS…’’Mevcut 389.853,51$ plastik kova ihracat siparişleri için başvurulmuş bulunan, Dahilde İşleme İzin 
Belgesi (DİİB)  onaylanmıştır. Bu belge kapsamında öngörülen ithalat 200.159,68 $'dır. Belge kapama tarihi 
18.01.2023'dir.Bilgisi duyurulmuştu. İhracat siparişlerdeki artışa istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) madde 
revizesi talebi 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır.22.06.2022 tarihinde revize talebimiz onaylanmış ve Dahilde İşleme 
İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 503.606,10USD tutarında ihracat ve 257.348,16USD tutarında ithalat için belge revize 
edilmiştir. Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.’’ 
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ŞİRKET HABERLERİ 
CMENT…’’Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in bağlı ortaklığı olan Ege 

Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde 

birleşmesine ilişkin 7 Nisan 2022 tarihinde alınan karar uyarınca hazırlanan ve 22 Haziran 2022 tarihinde 

imzalanan Birleşme Sözleşmesi ile Duyuru Metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, onay için Sermaye 

Piyasası Kurulu'na başvuru aynı tarih itibarıyla yapılmıştır.’’ 

 
BIOEN…‘’21.06.2022 (dün) tarihinde yapılan açıklamamız ile 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 
("Biyomek") 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 alındığını ve devir 
sonrasında Şirketimiz'in Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %100 pay sahibi olduğunu 
bildirmiştik. Şirketimiz tarafından Biyomek'in toplamda %15'ine tekabül eden nominal değeri 1 TL olan toplamda 
900.000 adet payı, pay başına 24,44 TL bedel üzerinden toplamda 22.000.000 TL'ye satın alınmıştır. Sermaye 
piyasası mevzuatı kapsamında, Biyomek'e ait piyasa değerinin tespitine ilişkin 31.12.2021 değerleme tarihli rapor 
hazırlanmıştır. Şirketimizin Biyomek'teki payı %85'ten %100'e çıkmıştır.’’ 

 
BRKO… Şirket, maddi duran varlıkları üzerinde Gayri Menkul Geliştirme projeleri kapsamında, Niğde İli Merkez İlçesi 
sınırları içerisinde mevcut 458 Ada 2,3,4,5,6,7 parsellerde bulunan toplam 450.000 metrekare büyüklükdeki  gayri 
menkullerini,  kismi veya tam bölünme yoluyla ikinci bir şirket uzerinde toplamaya karar vermistir. Kismi bölünme 
islemleri icin 22 Haziran 2022 tarihinde Niğde Asliye Hukuk Mahkemesine değerleme tespiti talebinde 
bulunulmuştur. Mahkeme bilirkişi raporu ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile bölünme oranları tespit edilerek iki 
farklı şirket olarak ayrı işlem sırası açılması için kamu otoritelerine gerekli başvurular yapılacaktır. Önemli nitelikde 
işlem olması nedeniyle ayrılma hakkı doğması durumunda Genel Kurul onayına sunulacaktır. Gayrı Menkul Geliştirme 
şirketi kurulumu ve ünvanı bu süreç içerisinde belirlenecek olup, arazi üzerinde gerçekleştirilecek projeler için ruhsat 
ve  imar çalışmaları yeni şirket üzerinden yapılacaktır. 
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PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 
GENTS…TAHSİN KAHRAMAN, 21/06/2022 - 22/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,23 - 4,3 TL fiyat aralığından 100.000 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 22 /06/2022 tarihi 

itibariyle %5,25 sınırına ulaşmıştır. 
 
GENTS…ABDURRAHMAN KAHRAMAN, 22/06/2022 - 22/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,24 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 22 /06/2022 
tarihi itibariyle %12,05 sınırına ulaşmıştır. 
 
EMKEL… AYLİN ARABUL, 21/06/2022 - 22/06/2022 tarihinde EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 2,60 - 2,66 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 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 
sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/06/2022 tarihi itibariyle %0,383 sınırına ulaşmıştır. 
 
GENTS…ABDURRAHMAN KAHRAMAN, 21/06/2022 - 22/06/2022 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,24 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 22 /06/2022 
tarihi itibariyle %12,03 sınırına ulaşmıştır. 
 
SARKY…AHMET HAMDİ BEKTAŞ, 21/06/2022 - 21/06/2022 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,88 - 13,92 TL fiyat aralığından 11.182 TL toplam nominal tutarlı alış 
işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/06/2022 
tarihi itibariyle %2,98 sınırına ulaşmıştır. 
 
RODRG…AYFER GÜLTEKİN, 21/06/2022 - 21/06/2022 tarihinde RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 17,25 - 17,25 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 7.000 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte RODRİGO TEKSTİL 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/06/2022 tarihi itibariyle %0,46 sınırına 
ulaşmıştır. 
 
NATEN…YUSUF ŞENEL, 21/06/2022 - 21/06/2022 tarihinde NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 61,30 - 62,30 TL fiyat aralığından 29.232 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NATUREL 
YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/06/2022 tarihi itibariyle %66,37 
sınırına ulaşmıştır. 
 

DAGI…İBRAHİM YİĞİT YURTSEVEN, 21.06.2022 tarihinde DAGİ GİYİM SANAYİ A.Ş payları ile ilgili olarak 3,62 -
3,65 TL fiyat aralığından 161.269 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 
birlikte DAGİ GİYİM SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21.06.2022 tarihi itibariyle % 1,6487 sınırına 
ulaşmıştır. 
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  PAY ALIM / SATIM HABERLERİ 

 

GLYHO… MEHMET KUTMAN, 21/06/2022 - 21/06/2022 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili 
olarak 3,87 - 3,87 TL fiyat aralığından 1.000.000 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 21/06/2022 tarihi itibariyle %32,21 sınırına ulaşmıştır. 
 
GLRYH… ‘’MURAT GÜLER, 21 / 06 / 2022 Tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,10-3,12 
Fiyat Aralığından 980.962 Adet Alım işlemleri tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Güler Yatırım 
Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım 21 / 06 / 2022 tarihi itibariyle % 11,767 sınırına ulaştığını II-15.1 sayılı Özel 
Durumlar Tebliğinin 11.Maddesi kapsamında beyan ederim.’’ 
 
CEMAS… IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 21/06/2022 - 21/06/2022 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 
payları ile ilgili olarak 1,30 - 1,39 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 13.000.000 TL 
toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM 
SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/06/2022 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır. 
 

 

 
 
 

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

SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 19,93 TL – 20,48 TL 250.000 TL 49.707.028 TL 2,4361%

VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 60,30 TL- 60,50 TL 17.500 428.355 0,6119%

PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 14,05 TL – 14,07 TL 10.000 40.000 0,12%

PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  6,11 TL – 6,22 TL 31.500 TL 365.000 TL 0,24%

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 33,98 TL – 34,36 TL 60.000 TL 850.000 TL 0,41%
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SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
  
INVEO… Şirketin 500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 
122.755.970,04 TL'si iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanmak 
üzere 144.000.000 TL artırılarak 240.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 21 Haziran 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla 
duyurulmuştu. Duyuruya istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.06.2022 olarak belirlenmiştir. 

 

TEZOL… Şirket çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL'lik artış 
ile 100.000.000 TL'den 220.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan 120.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç 
edilecek 36.000.000 TL nominal değerli 36.000.000 adet (A) grubu ve 84.000.000-TL nominal değerli 84.000.000 
adet (B) grubu bedelsiz paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" 
başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 
onaylanmış olup, Kurul'un 21.06.2022 tarih ve 2022/31 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. 

 

ALMAD... Şirket sermaye artırım sürecinde 18.08.2021 tarih, 8/3 sayılı kararı ile hazırlanan Fon Kullanım raporuna 
istinaden planlanan 30.000.000 TL tutarındaki yeni maden sahası alımına ilişkin harcama tutarı, Sermaye Piyasası 
Kurulunun 30.09.2021 tarih, 50/1427 sayılı toplantısında alınan kararı ile, harcama öncesi, doğmuş borcun kaynağı 
ile birlikte borcu tevsik edici belgelerle Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 
onayı sonrası kullanım gerçekleştirilmesini teminen söz konusu bedel Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Denizbank 
A.Ş. nezdinde bloke edilmiştir.Sermaye artırımına ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirlenmiş olan 
yatırımlarımızda; Yaşanan yüksek enflasyon ortamı, döviz bazında satın alınan ve alımı devam etmekte olan 
yatırımlardaki kur artışları nedeniyle katlanılan maliyet artışları, maden sahası dekapaj çalışmalarının en büyük 
maliyetlerini oluşturan akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar ile işçilik maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sermaye 
artırımından elde edilen fonun kullanım planlamasında sapmalar olmuştur.Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kuruluna 
söz konusu fon kaynağının, 30527 ruhsat no'lu maden sahası için planlanan yatırım harcamalarında meydana gelen 
artışın karşılanmasında ve kömür alım satımlarında işletme sermayesi ihtiyacı yönünde kullanılması 
amacıyla blokenin kaldırılarak fonun serbest bırakılması yönünde başvuru yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kuruluna 
yapılan başvurumuz sonucunda, Kurulun 16.06.2022 tarih, 32/893 sayılı toplantısında şirketimizin talebinin olumlu 
karşılanmasına karar verilmiş olup bloke edilen fon kaynağı serbest bırakılmıştır. 

 
DARDL... Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.200.000.000 TL’ye çıkarılmıştır işlemlerine İlişkin Genel Kurul gündem 
maddesi, Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmiştir . 
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  VBTS KAPSAMINDA İŞLEM GÖREN PAYLAR 

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

ULUSE 
 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 
ULUSE.E  paylarında 23/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/07/2022 tarihli işlemlere (seans 
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS 
kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) 
brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 
 
Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi 

ETYAT / SANEL 
 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETYAT.E 
ve SANEL.E payları 23/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/07/2022 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. 
 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 
 
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ziraat 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve 
işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine 
yönelik olarak 23/06/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", 
"Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır. 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/09/2022'dir. 
 

 
 

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması 
 
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kuyaş 
Yatırım A.Ş. (KUYAS) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda 
adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 23/06/2022 
tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten 
Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 
22/07/2022'dir. 
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KAR PAYI DAĞITIM AÇIKLAMALARI 
 

 

 
BULUNMAMAKTADIR 
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    İLK 5 KURUM, İŞLEM HACMİ DAĞILIM   

 
 
 

VİOP TAKAS DAĞILIM  
HAZİRAN VADE ENDEKS KONTRAT   
 

 
 
 
 

HAZİRAN VADE DOLAR KONTRAT   
 

 
 
Veriler Foreks ’den Alınmıştır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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 

 
 

23/06/2022 
Hesap Aç 

/ a1capital / a1capital / a1capitalmenkul / a1capitalmenkul / a1capitalmenkuldeğerler 

www.a1capital.com.tr 

 

   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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