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Günlük Bülten                   14.06.2021 

Gözler NATO Zirvesine Çevrildi… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü % 0,29 değer 
kazanarak günü 1.460 puandan tamamladı. toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira 
seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,11 değer kaybederken, holding 
endeksi % 0,28 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla 
kazandıran % 0,88 ile turizm, en çok kaybettiren ise % 1,61 ile madencilik olduğu 
görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta, 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,65, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,78, 

Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,83 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,31 değer 

kazandı. 

ABD borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow 

Jones endeksi % 0,04, S&P 500 endeksi % 0,18 ve Nasdaq endeksi % 0,35 değer 

kazandı. 

Bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışları yakından takip 

edilecek. Gün içerisinde, yurtiçinde TCMB’nin açıklayacağı Ödemeler Dengesi 

İstatistikleri ve Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi datası takibimizde olacak. Ayrıca, 

Hong Kong, Çin ve Avustralya piyasaları resmi tatil nedeniyle bugün kapalı olacak. 

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 seyrin devam ettiği izleniyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü % 0,29 değer kazanarak günü 1.460 

puandan tamamladı. toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

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

bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin "Türkiye-ABD 

ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak" dedi. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı değerlendirmede; Merkez Bankası döviz 

rezervlerinde 100 milyar dolara ulaşıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın 

zamanda Çin ile yapılan 3,6 milyar dolarlık yeni swap anlaşmasıyla toplam rakamın 6 milyar dolara 

yükseldiğini açıkladı. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmada; “Son dönemde 

üretici ve tüketici fiyatları arasında artan makas bizi oldukça rahatsız ediyor” dedi. “Üretici 

fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel bir rol 

oynuyor” ifadesine yer verdi. 

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı 

(MARSEC COE) açılışındaki konuşmasında, "(S-400 tedariki) muhataplarımızın teknik anlamda 

kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün" 

dedi. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi 

raporuna göre; Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde 

yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki 

anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru 

(ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL 

oldu. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Perakende Satış Endeksleri Nisan 2021 

verilerine göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 

%6,3 geriledi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %41,7 artış gösterdi. Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 

%5,4 geriledi. Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

%66,3 artış kaydedildi.   

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ciro Endeksleri, Nisan 2021 verilerine göre; 

Toplam ciro bir önceki aya göre % 1,8 azalırken, yıllık bazda % 96,9 artış gösterdi. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2021 verilerine 

göre, Sanayi üretimi bir önceki aya göre % 0,9 daralırken, bir önceki yılın ayını ayına göre % 66,0 

genişledi.  

 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı değerlendirmede, 1 Temmuz’dan itibaren insidans 

değerinin 200’ün altında olduğu tüm ülkeler için seyahat uyarısını kaldırma talimatı verdiği açıkladı. 

Almanya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor.(Kaynak: trthaber.com) 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için değerlendirmesini açıkladı. Rapora göre kuruluş Türkiye 

ekonomisinin bu yıl yüzde 5.75 büyüyeceği tahmininde bulundu. Sonraki 5 yılda ise büyümenin 

yıllık yüzde 3.3 olacağı öngörüsünde bulundu. Kurum, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu % 16.5, 

2022 sonunda % 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12.5 olarak 

öngörüyor. 

 ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'de düzenlenen 3 günlük G-7 zirvesinin tamamlanmasının 

ardından yaptığı basın toplantısında zirvede Çin hakkında birçok önlemin ele alındığını, bunlardan 

tatmin olduğunu ifade etti.  
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 Çin'in Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü, G7 Zirvesi'nin son gününde sert açıklamalar yaptı. Çinli 

yetkili, dünyayı ilgilendiren kararların "küçük bir grup tarafından alındığı" zamanların geride 

kaldığını ifade etti. (Kaynak: dw.com) 

Gün içi veri takvimi 

 

Şirket Notları:  

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( IDGYO): 10.06.2021 tarihinde KAP bildirimi yapılan, 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 09-10 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 3 ilde 278 muhtelif satılık 

arsa ve 2 kiralık taşınmazın vadeli açık artırma konusu olan TOKİ Arsa Müzayedesine katılım sağlanmıştır. 

Müzayede konusu olan arsalardan İzmir İli,  Aliağa İlçesi, 1147 Ada, 1(A) Parsel, 10.000 m2 ve muhammen 

bedeli 12.044.000 TL olan arsa nitelikli taşınmaz 13.800.000 TL teklif ile Şirkete kalmıştır. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Borsamız Alt Pazarı'nda işlem görmekte olan "OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER 

AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"nin ticaret unvanının "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE 

AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 14/06/2021 tarihinden itibaren 

"MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ" olarak değiştirilecektir. 

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(KLGYO): Şirket T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 

Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesi 2. ve nihai oturuma 

katılmıştır. Yapılan ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 1.450.000.000 TL, Arsa Satışı 

Karşılığı İdare Payı Gelir Oranı olarak %14 ve Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Geliri olarak 203.000.000 TL ile 

en yüksek teklif şirket tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan 

sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenecektir. 

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(RYGYO): Şirket tarafından 18/01/2021 tarihinde 

portföyümüzde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık  Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerindeki 9.394,62 

m2'lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur  Alperen Adan'a ait Kocaeli İli 

Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2'lik arsanın, tevhid edilerek  toplam 

28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2'lik Lojistik Merkezi 

yapılması  konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Söz konusu arsalar tevhid edilmiş, yeni arsanın 

yüzölçümü 28.578,62 m2 ve yeni parsel numarası 9 olmuştur. Alınan ortak mülkiyetli yeni tapuya göre, 

şirketin sahibi olduğu arsanın büyüklüğü 14.289,31 m2 olup, 4.894,69 m2'lik yeni arsa alımı için şirket 

tarafından 4.796.796,20 TL peşin ödeme yapılmıştır. 

 

Saat Ülke Beklenti Önceki

10:00 Türkiye -2,20B -3,33B

12:00 Euro Bölgesi 37,40% 10,90%

16:00 İngiltere

Ekonomi Takvimi 

Veri

Cari Denge (Nisan)(USD)

Sanayi Üretimi (Nisan)(Yıllık)

BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları
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TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( PRKAB): 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile; Türkiye 

Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-

Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için 

Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı  tarafından verilen 

teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin  teknik değerlendirme aşamasında olduğu ve 02.04.2021 

ve 06.05.2021 tarihlerinde de ihaleye verdiği  teklifin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. TEİAŞ'ın talebi 

üzerine ihaleye verdiği teklifin geçerlilik süresi yeniden uzatılmış olup değerlendirme süreci devam 

etmektedir.   

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.(GSRAY): Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk 

ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit 

transfer ücreti, 2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti 

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( KLMSN): Şirket, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına 

göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi 

mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre 

hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 

48.709.417,00- TL'dir. Şirket 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlara 

5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- 

TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlara % 100 oranında bedelsiz hisse senedi 

dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu 54.591 TL değere 

sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 

36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir. 

AKSİGORTA A.Ş.( AKGRT): Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak 

şekli ile şirketimizin 01.01.2021- 31 .05.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden 

geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt genel toplam 2.390.509.000 TL olarak gerçekleşmiştir.  

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarihinde yapmış olduğu 

toplantısı sonucunda, kimya ve yan sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere 23.110.000,00 TL 

sermayeli NANO  KİMYASAL ÜRÜNLER  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ünvanı ile yeni bir tüzel kişi 

kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin 

alınmasına oybirliği ile  karar verilen  NANO KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak kurulması 

planlanan ancak sicil müdürlüğünce unvan uygun görülmediğinden NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış, tescil işlemi gerçekleşmiş ve  11 Haziran 2021 tarihli, 

10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( SAYAS): Şirketin yenilenebilir enerji 

endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik 

başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve belge 

kapsamında s on bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine denk gelecek şekilde  5.778.905 

TL tutarında makine - ekipman tedarik edileceği daha önce kamuya açıklanmıştır.  Bahse konu yatırım 

kapsamında makine - ekipman tedarik ve kurulum çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.  Şirket 

tarafından alınan siparişlerin niteliği gerektirdiğinde yatırımlara devam edilecektir. 
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QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( QUAGR): Şirketin 15.04.2021 tarihli 

Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %100 

oranında olmak üzere 120.000.000 TL kar payının pay olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına ilişkin teklifin 

Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmişti. 10.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 

yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi kabul edilmiştir. 

Paylar Alım Satım Notları; 

EPLAS: NAFİZ ZORLU 10/06/2021 - 10/06/2021 tarihinde EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 27,50 - 30,86 TL fiyat aralığından 600.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 10/06/2021 tarihi itibariyle %3,22 sınırına ulaşmıştır. 

VESTL:  ZORLU HOLDİNG A.Ş. 10.06.2021 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili 

olarak Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle 31,5 TL – 31,62 TL fiyat aralığından toplam 302.500 TL 

nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ 

sermayesindeki payı/oy hakkı 10.06.2021 tarihi itibarıyla %66,12’ye gerilemiştir. 

TKURU: HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 10/06/2021 - 10/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 175,2 - 188,7 TL fiyat aralığından 14.822 TL toplam nominal tutarlı satış 

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

payları/oy hakları 10/06/2021 tarihi itibariyle %60,46 sınırına ulaşmıştır. 

ULAS: CÜNEYT ULAŞ 11/06/2021 - 11/06/2021 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI 

TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,16 - 4,17 TL fiyat aralığından 110.000 

TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI 

VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 11/06/2021 

tarihi itibariyle %11,26 sınırına ulaşmıştır. 

EPLAS: NAFİZ ZORLU 11/06/2021 - 11/06/2021 tarihinde EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 24,76 - 26,00 TL fiyat aralığından 400.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 11/06/2021 tarihi itibariyle %1,22 sınırına ulaşmıştır. 

Sermaye Artırım Notları; 

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(LOGO): Şirket tarafından, kar payından ve iç kaynaklardan 

karşılanmak üzere sermayenin 25.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz Esas 

Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış ve Kurul'un 10.06.2021 tarih ve 2021/29 sayılı haftalık bülteninde 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

http://www.investaz.com.tr/
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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. 
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MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.(MERIT): Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 

28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvuru 

kapsamında sunulan izahname, Kurul'un 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 

İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) 14.06.2021–28.06.2021 

tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay sahiplerinin ellerindeki payların %1000 oranında 

yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 0,10 TL nominal değerli her bir pay için 0,60 TL 

fiyattan (1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyatla) ihraç edilecektir. İhraç edilecek paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların 

fiziki teslimi yapılmayacaktır. 

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( ANELE): Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği 

yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirket ortağı Rıdvan Çelikel'in 

sermaye avansı olarak önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına 

mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) tutarında bedelli olarak 

artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) 

kullandırılmasına, Arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL nominal 

değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının ise B 

Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, Şirketimizin artırılan 65.000.000 TL tutarındaki 

sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle 

kullandırılmasına, Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, 

izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü 

işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle 

karar verilmiştir. 

Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar; 
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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 kurum çalışanları ve INVESTAZ 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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