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Günlük Bülten                   9.06.2021 

  ABD Enflasyon Datası ve ECB Toplantısı Öncesinde Piyasalarda Karışık Seyir…  

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü % 0,04 değer 
kazanarak günü 1.447 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira 
seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,17, holding endeksi % 0,18 değer 
kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,74 finansal 
kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise % 1,71 ile spor olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. 

Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi % 

0,25 değer kazandı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 

30 endeksi % 0,06 değer kaybetti.  

ABD borsaları günü haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederken, S&P 500 endeksi 

% 0,74 ve Nasdaq endeksi % 0,31 değer kazandı. 

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise 

Almanya’da dış Ticaret Dengesi, Kanada Merkez Bankası faiz kararı ve ABD’de 

EIA tarafından açıklanacak olan Haftalık ham petrol stokları takibimizde olacak.  

Özellikle, yarın ABD’de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi verisi ve Avrupa 

Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantısı öncesinde global piyasalarda 

karışık seyrin devam ettiği izleniyor.  

Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayı verisinde bir önceki aya göre % 

0,2 düşüş görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,3 artış kaydedildi. 

Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi Mayıs ayında yıllık bazda piyasa beklentisi 

üzerinde % 9,0 artış gösterdi. 

Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem gören 

endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında 

kısa vadede risk iştahının seyrine bağlı olarak karışık görünümün devam ettiği 

izleniyor. 
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Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü % 0,04 değer kazanarak günü 

1.447 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. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı değerlendirmede, “Türkiye'nin 

Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin 

elinde enerjiye dönüştüğünü” açıkladı. 

 Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi 

Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayısta 58,4 değerine ulaştı. 

 Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan büyük deniz temizliği seferberliği, “Marmara 

Hepimizin” sloganıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Caddebostan 

Sahili'nden başlatıldı. Bakan Kurum yıl sonuna kadar Marmara Denizi’nin koruma alanı ilan 

edileceğini ifade etti. 

 Almanya’da yatırımcı beklentileri Haziran’da geriledi ancak yüksek seviyelerde kalmaya devam 

etti. ZEW beklenti endeksi Haziran’da 79,8'e geriledi. Piyasa beklentisi 86'ydı. 

 Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ilk çeyrek büyümesi % 0,6 daralmadan % 0,3 daralmaya, 

yıllık bazda da % 1,8’den % 1,3 daralmaya revize edildi. 

 Destatis verilerine göre, Almanya’da toplam sanayi üretimi Nisan ayında geçen aya kıyasla % 1,0 

geriledi. 

 ABD Senatosu, Çin ile rekabetinde ABD'nin teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması 

beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul ettiği açıklandı. 

 ABD Dışişleri Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) salgını nedeniyle yaptığı "Seyahat Etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi 

gözden geçirin" olarak revize ettiğini açıkladı. 

 

Gün içi veri takvimi 

 

 

 

 

Saat Ülke Beklenti Önceki

09:00 Almanya 16,3B 14,3B

17:00 Kanada 0,25% 0,25%

17:30 ABD -3,576M -5,080M

Ekonomi Takvimi 

Veri

Dış Ticaret Dengesi (Nisan)

BoC Faiz Oranı Kararı

EIA Haftalık Ham Petrol Stokları
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Şirket Notları:  

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.(KOZAL): Şirkete ait İzmir ili,Dikili İlçesinde bulunan Çukuralan Altın 

Madeninde,  3.Kapasite Artırımı 2009/7 projesine ilişkin olarak, Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından Çed 

olumlu kararı verilmiştir. 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.(TUPRS): Şirket sermayesindeki C grubu hisseyi temsilen 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Fatih Kılınç'ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu 

Üyeliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Sayın Salim Arda Ermut atanmış olup, Sayın Salim Arda Ermut 

toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurula kadar selefinin kalan görev süresini 

tamamlamak üzere görev yapacaktır. 

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.(SASA): Yurt dışında Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracına yönelik verilen 

yetki ve bu amaçla yapılacak toplantılara ilişkin duyuru KAP’ta paylaşılmıştır. 

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( SAYAS): 17/5/2021 tarihli açıklamada 

belirtildiği üzere Şirket tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongkuk S&C Co. 

Ltd. şirketine kule iç aksam setlerine ilişkin 2.683.450 EUR tutarında bir teklif verilmiş ve teklif kabul edilmiş 

olup akreditif açılması ile birlikte kesinleştirilerek işleme alınmasına karar verilmiştir.  Müşteri tarafından 

gerekli akreditif açılmış olup buna göre sipariş kesinleştirilmiştir ve en kısa sürede işleme alınacaktır. 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( RYGYO): Şirket portföyünde bulunan Giresun İli 

Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyü 282 Ada 31 Parsel; 15.700,72 m2 arsa üzerinde bulunan 6.118 m2 deponun 

idari bina ve kantar odası ile birlikte toplam 6.400 m2 depolama alanı "Progıda Tarım Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 613.980-TL+KDV gelir elde 

edilecektir. 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( RYGYO): Şirket tarafından 13/04/2021 tarihinde 

T.C.Ankara Batı 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/8106 TLMT.gereğince açık teklif usulü ile yapılan 

Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Ankara İli Sincan İlçesindeki 13.847 m2 büyüklüğündeki gayrimenkul 

için şirketimizin 12.750.000-TL+KDV teklif verdiği ve ihalenin şirketimiz lehine sonuçlandığı bildirilmişti. 

İhale Komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde gayrimenkul 

12.750.000 TL+KDV bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Alınan gayrimenkul üzerine Oto Galericiler 

Çarş/AVM'si olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması planlanmaktadır. Gayrimenkulün 

bulunduğu aynı cadde Oto Galeri Plazaları bölgesindedir. 2022 yılının ilk yarısına kadar bitirilip satılması 

planlanmakta olan gayrimenkulden yaklaşık 150.000.000 TL hasılat hedeflenmektedir. 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(RYGYO): Şirket portföyündeki Adana İli Sarıçam İlçesi 

Dağcı Mahallesi 151 Ada 1-2 ve 9 Nolu Parseller üzerindeki gayrimenkulün tevhit işlemi yapılmış, ilgili 

gayrimenkulün yüzölçümü 46.946,40 m2, yeni parsel numarası ise 12 olmuştur. Söz konusu gayrimenkul 

üzerinde bulunan 46.946,40 m2'lik arsanın üzerine 31.000 m2'lik lojistik depo yapılacaktır. Yapılacak yeni 

depolama binası için VYT İnşaat Otomotiv Hafriyat San.ve Tic.Ltd.Şti.ile şirketimiz arasında 100 günde 

teslim edilmek üzere 10.000.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır. 

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(ISGYO): Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme 

Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile 08.06.2021 tarihinde kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup, iki 

derecelendirme dönemini kapsayan sözleşme 08.06.2023 tarihine kadar geçerlidir. 

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  

 

İHLAS HOLDİNG A.Ş.(IHLAS): Şirketin daha önce 18.02.2021 ve 05.03.2021 tarihlerinde yaptığı özel durum 

açıklamalarında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  paylarının satın ve devir alınması amacıyla 

bağlayıcı olmayan bir teklif verdiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yönetim Kurulunun 08.06.2021 tarihinde 

yapmış olduğu toplantıda PricewaterhouseCoopers tarafından hazırlanan değerleme raporu da dikkate 

alınarak aldığı karar çerçevesinde, satınalma teklifimiz karşı tarafa iletilmiştir. 

SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( SKV&QUAGR): SKY Gayrimenkul ve 

Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının %100'ünün Ali Ercan tarafından satın alınması ile ilgili 

olarak SPK'ya yaptığı başvuru neticesinde, 06/05/2021 tarihli ve 2021/24 sayılı SPK bülteninde, SKY 

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi 

talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği 10/05/2021 tarihli KAP açıklamasında belirtilmişti. 

Yukarıdaki açıklama ile ilgili olarak, SİYAHKALEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ uhdesinde bulunan 1.500.000.- adet SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 

paylarını teşmil eden 1.Tertip 1 nolu pay senedini Ali ERCAN'a devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır. İlgili 

işleme ilişkin Şirketin hisse devirleri 31/05/2021 tarihinde tamamlanmış ve 04/06/2021 tarihinde Tescil ve 

ilan olmuştur. Buna göre Şirketin tek ortağı Ali Ercan olarak belirlenmiştir. 

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( VANGD): Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) çerçevesinde, 

Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca şirket 

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Fakı Buluç Demirel'in atanmasına karar verilmiştir. 

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(BLCYT): Çınarlı Mah. 61007 Sk. 1653 ada 144 parsel üzerinde 

bulunan şirket ortaklarından Ali Hikmet Bilici, Mehmet Ali Bilici, Tamer Bilici, Süleyman Bilici, Bülent Bilici, 

Mehmet Fatih Bilici ve Esra Bilici Pekcan'a ait olan 50 M2 arsanın Adana Divan Oteli arsası yanında 

bulunması ve arsa bütünlüğünün sağlanması amacıyla Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. olarak 450.000 TL'ye 

satın alınmasına karar verilmiştir. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) 28.200.000 TL nominal değerli 

paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 94.000.000 TL nominal değerli 

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

10/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da  18,65 TL/pay baz fiyat, "OYYAT.E" kodu ve sürekli işlem 

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

belirlenmiştir. 

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş(DERHL): %100 Bağlı Ortaklığı Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 

2021 yılı Olağanüstü Genel Kurulu 08.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul'da pandemi 

sonrasında beklenen sektörel büyüme ve ihracat artışı olanaklarından yararlanabilmek amacıyla, Bağlı 

Ortaklığın sermayesinin 10.000.000 TL'den, 15.000.000 TL artırılarak, 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar 

verilmiştir. Şirket sermaye artırımına nakit olarak iştirak edecektir. 

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( EUHOL): Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketin iştiraki olan Almanya'da 

yerleşik Eurocity Bank AG paylarının satıldığı yönünde haberlerin yer aldığı öğrenilmiştir. Söz konusu 

haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 
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ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(ZRGYO): Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 

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

Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sayın Bülent YENİGÜN'ün görevinden ayrılması sebebiyle, Şirketin 

01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 07.06.2021 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara 

sahip Sayın Pelin KILIÇ'ın Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi olarak atanmasına karar 

verilmiştir. 

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.(TSPOR): Şirket ile serbest 

statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan 

anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, 2022-2023 futbol 

sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR 

imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi 

şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. 

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(INVEO): INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak 

olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası 

doğrultusunda; Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik A.Ş 

'ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar verilmiş, iştirak ve pay sahipleri 

sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket Genel Müdürü Onur Topaç' ın 

yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Paylar Alım Satım Notları; 

ENKAI: AGAH MEHMET TARA 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 9,03 - 9,05 TL fiyat aralığından 257.951 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/06/2021 tarihi 

itibariyle %0,242 sınırına ulaşmıştır. 

TKURU:  HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 203,5 - 218,5 TL fiyat aralığından 13.475 TL toplam nominal tutarlı satış 

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

payları/oy hakları 07/06/2021 tarihi itibariyle %65,9 sınırına ulaşmıştır. 

INFO: İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ 07/06/2021 - 07/06/2021 tarihinde İNFO 

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,11 - 6,15 TL fiyat aralığından 65.000 TL toplam 

nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 10.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07/06/2021 tarihi 

itibariyle %0,222139 sınırına ulaşmıştır.  
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Sermaye Artırım Notları; 

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.(LKMNH): 

Şirketin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz 

artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hak kullanım başlangıç tarihi 09.06.2021 olarak 

belirlenmiştir. 

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 yaptığımız 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 izahnameye de onay verilmiştir. 

Ortakların ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır ve pay alma hakları 

kısıtlanmamıştır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 09.06.2021 ile 

23.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL 

nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.  

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.(METUR): Şirketin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %200 

oranında 36.000.000 TL artırılarak, 18.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç 

edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış 

duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından 

onaylanan izahname 04.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin internet sitesi ve 

sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan 

edilmiştir. Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %200 olup, ellerindeki payların %200'ü 

oranında yeni pay alma hakları 09.06.2021 – 23.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir. 

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. Bedelsiz Pay Alma Hakkı 

Kullanım Başlangıç Tarihi: 09.06.2021 

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. 
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YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( YAPRK): Şirketin 7.100.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin; 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 

3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye 

çıkarılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesi hususu 

İstanbul Ticaret Odası tarafından 04.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım 

başlangıç tarihi 09.06.2021'dir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşme tail metni KAP’ta 

yer almaktadır. 

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları; 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: (Yatırımcı ve Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması) Borsa İstanbul A.Ş. 

Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler 

çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Euro Kapital 

Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO.E) payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Piyasa Emri ile 

Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. EUKYO.E payında tedbirin 

uygulanacağı son tarih 08/07/2021'dir. 

 Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, EUKYO.E 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 09/06/2021 tarihinden  itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış 

ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri 

uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/09/2021'dir. 

Yatırımcı Adı ve Soyadı  MKK Sicil Numarası 

UFUK OĞUL – 29399960, GÜLTEKİN YAMAN – 45702431, UĞUR YAMAN – 44229587,  

NECMETTİN YAMAN – 22871375, MUSTAFA AKIN – 34737529, MURAT KAYA -  42201180 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.:( Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi) Sermaye Piyasası Kurulu kararı 

uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FRIGO.E paylarında 09/06/2021 

tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas 

uygulanacaktır. 
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Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar; 

 

 

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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