
 

UYARI NOTU: 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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

Günlük Bülten                   8.06.2021 

   Euro Bölgesi GSYH Data Kompozisyonu Açıklanıyor…  

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 0,99 değer 
kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar 
lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,98 ve holding endeksi % 
1,03 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 
2,85 ile spor, en çok kaybettiren ise % 1,19 ile turizm olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü Almanya'daki DAX 30 endeksi hariç 

yükselişle kapattı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,12, Fransa'da 

CAC 40 endeksi % 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,99 değer kazandı. 

Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,10 değer kaybetti. 

ABD borsaları günü haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,4 ve S&P 500 endeksi % 0,1 değer 

kaybederken, Nasdaq endeksi % 0,5 değer kazandı. 

Bugün, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise Avro 

Bölgesi’nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi 

dataları yakından izlenecek. 

Japonya’da açıklanan GSYH data kompozisyonuna göre, Japonya ekonomisi 

yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre % 1,0 ve bir önceki yılın eş dönemine 

göre % 3,9 daraldı.  

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 ilk işlem gününü % 0,99 değer kazanarak günü 

1.447,08 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni 

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

yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 356 

milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 325 milyon TL satışla birlikte toplam 

satış 8 milyar 681 milyon TL'ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 

sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde net 2,87 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. İhalede 

bileşik faiz yüzde 19,38 olarak gerçekleşti. Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ihracında 

ise satış rakamı 1,48 milyar TL olarak kaydedildi. Bu tahvil ihracında reel bileşik faiz yüzde 3,21 

oldu. (Kaynak: Bloomberght) 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu ve 

böyle kalacaklarını, samimiyetle bağlı oldukları bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış 

anlaşılmalara mahal verilmemesi gerektiğini ifade etti. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği, 

belediye başkanlıkları ve ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderdi. 

Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en 

büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağı ifade edildi. 

 Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 28,1 

düzeyinde gerçekleşti.  

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı 

görüşmede Çin'i de ele aldıklarını ve gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi'ndeki gündem 

maddelerinden birinin de bu ülke olacağını açıkladı. 

 ABD Merkez Bankası (FED), ülkenin en büyük bankalarının yıllık stres testinin sonuçlarını 24 

Haziran'da yayınlayacağını bildirdi. 

 

Gün içi veri takvimi 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

UYARI NOTU: 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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

Şirket Notları:  

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.(LUKSK): Şirketin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi 

için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla 

yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; 1 Adet Konik Çözgü Makinesi ve Cağlık Aksamı (Proforma 

Fatura Tutarı: 147.500 USD) alınmasına karar verilmiştir.  Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak 

kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındadır. 

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( BIOEN): Şirketin bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik 

Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 5 adet motor ünitesi ilavesi için 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 04.06.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 

17 adet motor ünitesi ile 24,99 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz; 5 adet motor ünitesi ile 

desteklenmesi sonrasında toplamda 22 adet motor ünitesiyle 32,34 MWe kurulu güç kapasitesine 

ulaşmıştır. 

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( HUBVC): Bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 

%4,30 oranında pay sahibi olduğu Optiyol Inc.'e Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. tarafından, 5 Milyon 

ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 250.000 ABD Doları yatırım yapıldığı açıklanmış idi. Optiyol Inc.'e 

çeşitli yatırımcılar tarafından, 5 Milyon ABD Doları üst değerleme sınırı üzerinden, 560.000 ABD Doları 

tutarında yeni bir yatırım yapılmış olup, toplam yatırım tutarı 810.000 ABD Doları olmuştur. 

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.(BSOKE): 31.05.2021 tarihinde Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında 

yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, 07.06.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğu 1.fırının 

bakım çalışmaları devam etmektedir. Faaliyete başlangıç tarihi 15.06.2021 olarak planlanmıştır. 

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( QUAGR): Şirketin halka arz izahnamesinde 

belirtildiği gibi, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile 

birlikte Aralık 2020'de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 

yılının sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi 

kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasitesi olan toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmış olup, 2 hattın 

Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması öngörülmektedir. Yatırımların planlandığı gibi 

tamamlanması ile birlikte üretim kapasitesi 3 katına çıkacaktır. Söz konusu yatırıma konu olan üretim 

hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesi ile Ön Tahsis Arsa 

Sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Satın alınan arsa mevcut arıtma tesislerimizin yanında yer 

almakta olup, 37.000,00 m² alana sahiptir. Arsa, imar planlarında Arıtma Tesisi Alanı olarak geçmektedir. 

4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen 2021 yılı arsa tahsis bedeli üzerinden, arsanın değerinin 4.948.750,00 TL tutarında 

olduğu belirlenmiştir. Tahsis bedelinin 2.000.000 TL si 01.06.2021 tarihinde nakit olarak ödenmiş, kalan 

2.948.750,00 TL ayrıca ödenecektir. 

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( ALKA): Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak davacı olduğu, 

Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan' dan, toplam alacaklarından 6.032.488-TL' lık kısmına ait dava 

06.12.2018 tarihinde T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmüş oybirliği ile verilen karar şirket 

lehine sonuçlanmıştı. Davalılar bu karara karşı istinafa başvurmuşlardı. İstinaf başvurusunun karar sonucu 

da lehimize sonuçlandı. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi 22.04.2021 tarihi itibariyle 

2021/540 karar numarası ile, 6.032.488-TL'nın 10 Eylül 2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile 
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birlikte Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan' dan alınarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne 

verilmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( SISE): Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında küresel cam ambalaj 

pazarının önemli bir hacmine sahip Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacı ile iki fırınlı ve yıllık 

330 bin ton net üretim kapasiteli, işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 Milyon Euro tutarında 

Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına ve yatırımın gerçekleştirilmesi 

amacı ile de Macaristan'da %100 hissedarlık ile şirket kurulmasına karar verilmiştir. Avrupa'daki bu ilk cam 

ambalaj tesis yatırımımızın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam 

kapasiteye ulaşması ve gerçekleştirilecek bu cam ambalaj tesisi yatırımı ile hem Macaristan hem de 

Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanması hedeflenmektedir. 

PETROKENT TURİZM A.Ş.( PKENT): Şirket 4 yıldızlı otel yatırımı için başvurulan yapı ruhsatı alınmıştır. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: BMS Çelik Hasır payları, 08/06/2021 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 Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, 

endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %48 

olarak dikkate alınacaktır. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: (Yeni Endekslerin Hesaplanmaya Başlaması)( BMSCH, SEYKM, KLMSN, VESBE, 

VESTL) BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.15 maddesinde belirlenen şartları 

sağlayan şirket sayısının 5'e ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu kuralların 2.12 maddesi uyarınca BIST 

Manisa (XSMNS) Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Yeni endeksin hesaplanmaya 

başlama tarihi 08.06.2021; başlangıç değeri ise BIST 100 endeksinin 07.06.2021 tarihli kapanış değeri 

olarak belirlenmiştir. 

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(EKGYO): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı 

ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına 

İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe 

Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. 

A.Ş. ile 03.06.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 198.480.000 TL+KDV'dir 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kendi isteği ile faaliyet izninin iptal edilmesi 

talebinde bulunan Sardes Kıymetli Madenler A.Ş.'nin (Üye kodu: WWP) Kıymetli Madenler Borsası Aracı 

Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 

21 inci ve 24 üncü maddeleri uyarınca faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, bu kapsamda anılan 

aracı kuruluş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 02/06/2021 tarihli ve 2021/20-2 sayılı kararı uyarınca 

işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır. 

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( ESCOM): İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan 

bilgiye göre; Ebeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri 

desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi ile %10 pay karşılığında 300.000 TL 

tutarında yatırım sözleşmesi imzalanmıştır. Halen www.kidolog.com web sitesiyle online hizmet veren Eba 

Garaj A.Ş'nin pazarda  önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz.   
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BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( BRYAT): Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal 

Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Serhat YILDIRIM'ın görevinden ayrılması sebebiyle, yerine 

Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Yalaz ÖZKANLI'nın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal 

Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak 

amacıyla Mali İşler Müdürü Sn. Begüm TAHTACI‘nın da görevlendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar 

vermiştir. 

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( MERIT): 01.04.2021 tarihinde kamuya açıkladığı, şirketin bedelli 

sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri raporuna istinaden; Sahip olduğu tüm otelleri 

tarafımızdan işletilen ve aynı zamanda grup şirketimiz olan Voyager Kıbrıs Ltd. 07.06.2021 tarihli Şirket 

Direktörler Toplantısında, Şirketin sermaye artışına gitmesi gereği yönünde hissedarlara çağrıda 

bulunulmasına; Sermaye artışı ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenerek 

hissedarlara gündemle ilgili çağrı yazılarının gönderilmesine, sermaye artış tutarının belirlenmesinin genel 

kurul kararına bırakılmasına ve bu işlemlerin 2 ay içerisinde neticelendirilmesine; Karar vermiştir. 

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( GOZDE): Şirket tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 

tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklardan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret  A.Ş.'nin 

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, 

Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles 

International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu, bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım 

Sözleşmesi imzalandığı ve 28.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 

tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Şirket hisselerinin devri 

07.06.2021 tarihinde 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleşmiştir. Hisse bedeli; devir tarihi 

itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulacak olup, uyarlama sonucunda  

oluşacak nihai hisse bedeli KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır. 

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.(KONTR): 31.05.2021 tarihli duyurduğu; 

Kontrolmatik-Arsan ortaklığı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, 

Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine yönelik 

ihalesine katılım sağlanmış olup, söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, 07 Haziran 2021 pazartesi 

günü için 1.Tur Pazarlık ve Nihai Pazarlık Görüşmelerine davet yazısı bu gün tarafımıza iletilmiştir, şeklinde  

paylaşılmıştı. 07.06.2021 tarihinde yapılan, Pazarlık ve Nihai Pazarlık görüşmeleri neticesinde, 5.tur  

sonunda 215.100.000.-TL teklifle son beş firma arasına kalan ortaklığımız 5.tur sonunda  açık arttırma usulü 

devam eden ihaleden çekilmiştir.  
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Paylar Alım Satım Notları; 

YKSLN: BARIŞ GÖKTÜRK 07.06.2021 tarihinde Yükselen Çelik A.Ş. payları ile ilgili olarak halka açık olmayan 

paylardan, Yüksel Göktürk’e ait 2.200.704 adet A grubu ve 6.549.296 adet B grubu pay tarafımca borsa 

dışında satın almıştır. Bu işlemle birlikte Yükselen Çelik A.Ş.’deki tarafıma ait ortaklık pay yüzdesi, 

07.06.2021 tarihi itibarıyla %28,1 oranına ulaşmıştır. 

TKURU: HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 04/06/2021 - 04/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 213,9 - 225,2 TL fiyat aralığından 12.000 TL toplam nominal tutarlı satış 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 04/06/2021 tarihi itibariyle %67,24 sınırına ulaşmıştır. 

AKSUE: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nerox International B.V. 

tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP’ta yer almaktadır. 

VAKKO: ALBER ELHADEF 04/06/2021 tarihinde Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 14,60 TL ve 15,20 TL fiyat aralığından 522.679,991 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki 

doğrudan payları/oy hakları 04/06/2021 tarihi itibariyle %0 olmuştur. 

YKSLN: YÜKSEL GÖKTÜRK 07.06.2021 tarihinde Yükselen Çelik A.Ş. payları ile ilgili olarak halka açık olmayan 

paylardan, tarafıma ait olan 2.200.704 adet A grubu ve 6.549.296 adet B grubu pay tarafımca Barış 

Göktürk’e borsa dışında satılmıştır. Bu işlemle birlikte Yükselen Çelik A.Ş.’deki tarafıma ait ortaklık pay 

yüzdesi, 07.06.2021 tarihi itibarıyla %26,1 oranına ulaşmıştır. 

Sermaye Artırım-Azaltım Notları; 

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.(ORGE): Şirketin mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 50.000.000 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin ihraç 

ve dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihi 09 Haziran 2021 olacak şekilde belirlenmiştir. Gerekli işlemlerin 

yapılması hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulmuştur. 

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( MERIT): Şirketin 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan 

izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-6904 sayılı yazısı ile onaylanan 

ve 07.06.2021 tarihinde teslim alınan izahname KAP’ta yer almaktadır. 

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( YESIL): Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 

6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 

208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

27.05.2021 tarih ve 27/795 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları 

kullandırılacak olup, ellerindeki payların %3.085,18518'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 08.06.2021 ile 22.06.2021 tarihleri 

arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00 TL nominal değerli 

pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. 
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( VKGYO): Şirket 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı 

olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 3 Haziran 2021 tarihli ve 29/864 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2021/28 sayılı 

Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 07 Haziran 2021 tarihli ve E-12233903-

340.05.05-6957 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir. 

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( SEYKM): Şirket sermayesinin 22.000.000 TL'den 41.000.000 TL'ye artırılması 

kapsamında ihraç edilecek 19.00.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/838 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve tadil metni 

KAP’ta sunulmuştur. 19.000.000,00 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım 

başlangıç tarihi 09.06.2021 olarak belirlenmiştir. 

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar; 

 

 

Bugün Gerçekleştirilecek Temettüler; 

 

 

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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