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Günlük Bülten                   4.06.2021 

   TDİ Gününde Gözler Powell ve Lagarde’ın Açıklamalarında   

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü % 0,18 
değer kaybederek günü 1.428 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 18,2 
milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0.12 değer 
kaybederken, holding endeksi % 1,36 değer kazandığı günde sektör endeksleri 
arasında en fazla kazandıran % 2.85 ile turizm, en çok gerileyen ise % 2.42 ile 
elektrik olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. 

Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,61 değer kayberderken, 

Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,19 arttı, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,21 

değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,29 değer kazandı. 

ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones, %0,07, S&P 

500 endeksi %0,36 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,03 değer kaybederek günü 

tamamladı. 

Bugün, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 

Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, veri gündeminde de TÜFE bazlı reel 

efektif döviz kurunun öne çıkarken, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 

istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek. 

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell’ın 

açıklamaları yakından izlenecek. 

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören 

endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama 

davranışlarında kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak zayıf 

görünümün devam ettiği izleniyor. 
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Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü % 0,18 değer kaybederek 

günü 1.428 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni 

işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin güne 

yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı değerlendirmede, Cuma günü 

"Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle 

bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. 

 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde görüşeceğini açıkladı. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinde 

Mayıs ayında bir önceki aya göre % 0,89 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,59 düzeyinde artış 

kaydedildi. TÜİK tarafından açıklanan Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki 

aya göre %3,92 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %38,33 artış gösterdi. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan Bankacılık sektörü 

toplam kârı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5 artış gösterdi. 

 ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta salgından beri ilk kez 400 binin altına 

geriledi. 

 Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, dünya tahıl üretimi yeni 

bir rekor seviyeye beklenirken, küresel gıda fiyatları ise Mayıs ayında 10 yıldan fazla bir sürenin en 

hızlı aylık bazda artışını yaşadı. 

 Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, 

seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine dahil etmedi. 

 ABD Başkanı Joe Biden Cumhuriyetçilere asgari kurumlar vergisi oranını yüzde 15 uygulama teklifi 

yaptığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın yüzde 28 kurumlar vergisi çabalarından 

“kesinlikle” vazgeçmeyeceğini ifade etti. 

 G-7 maliye bakanları zirvesinin 4-5 Haziran'da Londra’da yapılması bekleniliyor. 

 Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD'nin pandemiyi atlattığını ve tam istihdam ve %2 enflasyona 

doğru ilerleme kaydetmeye başladığını ifade etti ve ABD merkez bankasına ekonomi için desteğini 

nasıl ve ne zaman azaltmaya başlayacağını tartışması için çağrısını tekrarladı. 

 New York Fed Başkanı John Williams, Fed yetkililerinin para politikasını ayarlama seçeneklerini 

tartışmaya başlaması mantıklı olsa da, ABD ekonomisi merkez bankasının desteğini geri çekmeye 

başlayabileceği noktadan hala çok uzakta olduğunu belirtti. 
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Gün içi veri takvimi 

 

Şirket Notları:  

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EPLAS): Şirket Kap açıklamalarında da takip edileceği 

üzere; Üst Pazar başvurusu da yürütülen süreçlerden birisi olmuş ve Borsa İstanbul tarafından karar 

01.06.2021 tarihinde verilmiştir. Yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin hazırlanacak izahnamede 

son bilgilerin yer almasını teminen çalışmalar devam etmekte olup, ivedilikle tamamlanması 

hedeflenmektedir; akabinde Sermaye Artırımına ilişkin SPK'ya yapılacak başvuru Kap'ta kamuoyu bilgisine 

sunulacaktır. 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL): 28 Haziran 2018 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, 

Şirketimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("TOGG") %19,0 

oranında ortak olmuştu.bTOGG'un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve 

TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Şirket, TOGG'un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 

846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak 

etmiştir. Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. ("KÖK") faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu 

sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları 

sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG'daki ortaklık payı bu aşamada 

%19,0'dan %22,8'e yükselmiştir. Öte yandan pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde; sermaye artırımı 

sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan %2,9 payının %0,2'lik kısmının Şirket tarafından nominal 

bedelden satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şirket TOGG'daki nihai 

payı %23,0 olmuştur. Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini 

etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğ''nin 6'ncı 

maddesi kapsamında 26 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devri tamamlanıncaya kadar 

ertelenmiştir. 

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL): 28 Haziran 2018 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, 

Şirketimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("TOGG") %19,0 

oranında ortak olmuştu. TOGG'un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve 

TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Şirket, TOGG'un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 

846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak 

etmiştir. Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ ("KÖK") faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu 

sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları 

sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG'daki ortaklık payı %19,0'dan 
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%22,8'e yükselmiştir. Öte yandan pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde; sermaye artırımı sonrasında 

KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan %2,9 oranındaki payının 0,2%'lik kısmının Şirketimiz tarafından nominal 

bedelden satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri tamamlanmıştır.  Bu kapsamda Şirketin TOGG'daki 

nihai payı %23,0 olmuştur. 

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(VESTL): 28 Haziran 2018 tarihli açıklamasında belirtildiği 

üzere, Şirket Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("TOGG") %19,0 

oranında ortak olmuştu. TOGG'un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve 

TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Şirket, TOGG'un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 

846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak 

etmiştir. Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ ("KÖK") faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu 

sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları 

sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG'daki ortaklık payı %19,0'dan 

%22,8'e yükselmiştir .Öte yandan pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde; sermaye artırımı sonrasında 

KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan %2,9 oranındaki payının 0,2%'lik kısmının Şirket tarafından nominal 

bedelden satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri tamamlanmıştır.  Bu kapsamda Şirket TOGG'daki 

nihai payı %23,0 olmuştur. Pay devri ile ilgili süreç yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini 

etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı 

maddesi kapsamında pay devir süreci tamamlanıncaya kadar 29 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 

ertelenmiştir. 

NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL): K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs 

(Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir 

kararları ve istisnaları çerçevesinde; vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli 

olarak azaltmaya devam etmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 10.06.2021 olan casinoların  

açılış tarihi öne çekilmiş ve 04.06.2021 olmuştur. Grubun KKTC'de sahip olduğu casinolar bu kararlar 

sonrasında açılacaktır.03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş 

kriterleri ülkelere göre belirlenen renk kodlarıyla belirlenmiştir. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta 

güncellenecektir.Bu kodlara göre Türkiye turuncu kategoride yer almaktadır. Turuncu kategori ülkelerin 

adaya giriş koşulları şu şekildedir; AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ; Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR 

sonucu. Karantinasız giriş AŞISIZ; Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.  10 Gün karantinalı giriş. 

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MNDRS):  17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı 

EPDK Lisansı kapsamında işletilmekte olan doğalgaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipindeki üretim tesisi, 

17.12.2020 tarihli ve 9813-11 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yapılan tadil işlemiyle Birleşik Elektrik Üretim 

Tesisine dönüştürülmüştür.  Bu kapsamda tekstil üretim tesisleri iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla 

kurulumu tamamlanan 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı 

tesisi,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan 

Kabul Heyetinin yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda işletmeye alınmıştır. 

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NIBAS): Şirket adına 1990-1995 yılları arasında muhtelif 

tarihlerde tahsis esilen mülkiyeti Niğde Organize Sanayi Bölgesi (Niğde OSB)'ne ait olan 144 ada 7 no.lu, 

27.458,71 m2 yüzölçümlü sanayi parseli 11.864,95 m2 ve 15.598,59 m2 olmak üzere iki sanayi parseli 

olarak ifraz edilecek, Şirket tarafından yapı kimyasalları üretimi faaliyetinde kullanılan 11.864,95 m2'lik 

kısmının tapusunun Şirket adına tescil edilecek (mülkiyeti şirkete geçecek), Şirket tarafından kullanılmayan 
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15.598,59 m2 sanayi parseli de yeni bir yatırımcıya tahsis edilecektir. Ayrıca, 15.598,59 m2'lik kısım için 

ödenilen arsa tahsis bedelleri Niğde OSB tarafından yeniden değerleme oranları ile bulunan farkın %20'si 

kadar bedel eklenerek Şirkete iade edilecektir. Şirket Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Niğde OSB 

tarafından alınan ve yukarıda özetlenen kararın uygulanması için gerekli onayların verilmesi ve 

başvuruların yapılmasına karar vermiştir. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: ATP Bilgisayar payları, 04/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da 

işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST 

Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri 

kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.500.000 ve fiili 

dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN, TGB):  Bankam, Hollanda'da yerleşik ve Banka %100 iştiraki olan 

Garanti Holding B.V.ye 53.500.000 Avro tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve Garanti Holding B.V.nin 

sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda 

Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 45.533.009 TL nominal değerli paylarının 

halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 175.000.000 TL nominal değerli payları 

Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 

07/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 6,9 TL/pay baz fiyat, "UNLU.E" kodu ve sürekli işlem 

yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak 

belirlenmiştir. 

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KAPLM): Çukurova Investments N.V.'nin Şirket sahip 

olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli 584.407.915 adet paylarının tamamının yine Çukurova Grubu şirketi 

olan Borak S.A. firmasına devri ile ilgili hisse alım ve satım sözleşmesinin 03.06.2021 itibari ile imzalandığı 

şirkete bildirilmiştir. Borak S.A., hisse devir işlemleri tamamlandığında 18,370,286 USD bedel karşılığında 

şirket sermayesi içerisinde % 29,22 oranında toplam 5.844.079,15 TL nominal bedelli, 584.407.915 adet 

paya sahip olacaktır. Şirket kontrolünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği için, SPK'nın Pay Alım 

Tebliği II-26.1 kapsamında çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır. Çukurova Investments N.V.'den şirkete 

verilen bilgiye göre, DS Smith Packaging International B.V. ("DS Smith") ile geçmişte imzalanan Hisse Rehin 

Sözleşmesi'ne istinaden DS Smith lehine 583.324.582 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, 

yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini 

koruyacaktır. Yine Çukurova Investments N.V.'den şirkete verilen bilgiye göre, daha önce TMSF lehine 

1.083.333 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine 

bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır. 

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (ANELE): 24.05.2021 tarihli KAP bildiriminde; Birleşik 

Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığı Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası 

Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı proje işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin ana işvereni Abu 

Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV 

tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini şirkete 

bildirdiğini, yaşanan gelişmeler çerçevesinde konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların 

alınması hususunda Yönetim Kurulu'na yetkinin verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Yönetim Kuruluna verilen 

yetki çerçevesinde Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu Anel Emirates LLC şirket işveren TAV-
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CCC-Arabtec JV den olan alacakları ile alakalı olarak tahkim işlemleri başlatılmıştır. Tahkim başvurusu 

25.05.2021 tarihinde yapılmış, ancak tahkim başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından 

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında Şirket 

meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıları yanıltılmasına yol açılmaması için tahkim başvurusunu 

ertelenmesine karar verilmiştir. Yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi 

(ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 03.06.2021 tarihi 

itibariyle ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli 

bildirim yapılmıştır. 

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SNGYO): Bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.'nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam 

sermayesinin %25'ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak 

sermayesinin %5'ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların 

da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin 

izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. 

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (YKYAT): Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" 

hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.04.2021 tarihinde yapılan Gaziantep ilinde 

şube açma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 03.06.2021 tarihinde 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak tescil edilmiştir. 

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MRGYO): Şirket portföyünde yer alan gayrimenkul 

değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 21.09.2020 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 542.621.761 

TL iken, bu dönem 31.05.2021 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 

179.784.852 TL artış ile 722.406.613 TL'ye çıkmıştır. 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (TTKOM):  Şirket Türkiye Haber-İş Sendikası arasında başlayan 14. Dönem 

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi sona ermiş olup anlaşma 

sağlanamamıştır. Görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu 

aracılığıyla devam edecek olup bu süreçte Şirket ve Sendika her zaman bir araya gelip Toplu İş Sözleşmesi 

imzalayabileceklerdir. 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS): Şirket yönetim kurulunda 31 Mart 2021 tarihinden 

bu yana görev yapmakta olan C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) temsilcisi Yönetim 

Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kılınç'ın yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteği ile ayrılma talebi Şirkete  iletilmiştir. 

Esas sözleşmemizin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

tarafından aday gösterilecek yeni yönetim kurulu üye adayı Şirkete henüz bildirilmemiştir. 

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. (BANVT): Şirketimiz tarafından 25.05.2021 tarihinde 

yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma İleri İşlem Tesisimizin 

üretim kapasitelerini artırmaya yönelik Şirketimiz tarafından toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında 

yatırım yapılacağı ve bu yatırımın hem Şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse 

edileceği kamuya açıklanmıştı. Bu çerçevede, yatırımımızın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Vakıfbank 

ile 228 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım kredisi anlaşmasının yapıldığı açıklandı. 
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KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (KOZAA):  Şirket  Konak projesine ilişkin olarak 

daha önceki yıllarda yapılan sondajlar neticesinde tespit edilen kaynak miktarını KAP' ta açıklamıştı. İlgili 

kaynak miktarının rezerve dönüşmesi amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasına Şirket Yönetimince 

karar verilmiştir. İlk etapta 23 lokasyon da sondaj yapılacak olup sondajların derinliği 800 m ile 850 m 

arasında olması hedeflenmektedir. Yapılacak sondajların 5 sondaj makinası ile Haziran ayında başlaması ve 

5 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılacak sondaj miktarının ilk etap ta 20.000m 

olması beklenmektedir. İlgili sondajların tamamlanması ile birlikte detaylı metalürjik testlerin yapımına 

başlanacaktır. 

Paylar Alım Satım Notları: 

METUR: Haluk Bahadır 02.06.2021 tarihinde Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. payları ile ilgili 

olarak 25.00 TL fiyattan 100.000 TL toplam nominaltutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 02.06.2021 

tarihi itibariyle % 11.41 olmuştur.  

HDFGS: Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. 02/06/2021 - 02/06/2021 tarihinde HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,82 - 2,84 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal 

tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

sermayesindeki payları/oy hakları 02/06/2021 tarihi itibariyle %19,93 sınırına ulaşmıştır. 

 

Sermaye Artırım-Azaltım Notları: 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (ODAS): Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün 

artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket 

sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL 

(Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL'ye çıkarılmasına,  Şirket Ana 

Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma 

(rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden 

kullandırılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT):  Şirket Yönetim Kurulunun 16.02.2021 tarih ve 2021/1 

sayılı kararı gereğince; 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 

(İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 

oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 

10.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Kurul'un 

03.06.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde duyurulmuştur. 
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KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD):01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 

2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 

2021/4 sayılı kararına istinaden 2020 yılı finansal sonuçlarına göre,2020 yılı net dağıtılabilir kâra hisse 

başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, Dağıtılacak 

bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselere 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik kısmının B 

grubu olarak, B grubu hisselere ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak 

dağıtılmasına, Ödenmiş sermayemizin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 

Yönetim Kurulu'nun önerisi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir. 

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(VKGYO): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. SPK’nın yayımladığı 03.06.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı 

Bülteninde yer alan bilgilere göre, Şirket 500 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket’in var olan 500 

milyon TL mevcut sermayesi artırım sonrasında 1,0 milyar TL’ye yükselecek. Satış türü “Halka Arz” olarak 

belirlendi.  

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.( ORGE): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Orge Enerji Elektrik Taahhüt 

A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. SPK’nın yayımladığı 03.06.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Bülteninde yer alan 

bilgilere göre, Şirket 16.517.198,62 TL iç kaynaklardan ve 13.482.801,38 TL kar payından karşılanmak üzere 

bedelsiz sermaye artıracak. Şirket’in 50 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 80 milyon 

TL’ye yükselecek.  

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.( SEYKM): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’nin pay 

ihracını onayladı. SPK’nın yayımladığı 03.06.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Bülteninde yer alan bilgilere göre, 

Şirket 19 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 22 

milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 41 milyon TL’ye yükselecek. 

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar; 

 

 

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi: 

BORSA İSTANBUL A.Ş. : (Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi) 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 

USAK.E paylarında 04/06/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/06/2021 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. 
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Kaynaklar: İnvestAZ Araştırma, KAP, Matriks ,Finnet 

 

Risk Uyarısı: Burada yer alan bilgiler INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı 

ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak 

sözleşme imzalanmak suretiyle kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

nitelikte olup tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım 

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 

sonuçlar doğurmayabilir. 

Tüm veriler, INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 

değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan INVESTAZ Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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