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Fed Kararları Öncesinde Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 0,45 düşüşle günü 1.454 puandan kapattı.
Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,74, holding endeksi %
0,81 değer kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,58 ile spor, en çok
kaybettiren ise % 2,36 ile madencilik olduğu görüldü.
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de
FTSE 100 endeksi ise % 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,24 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 0,16
değer kazandı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise % 0,13 değer kaybetti.
ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Industrial
Average %0,31 düşüşle, S&P 500, %0,11 ve Nasdaq Composite %0,65 değer kazanımı ile günü tamamladı.
Bugün, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey'in
açıklamalarıyla, Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende
satışlar başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek. ABD Merkez Bankası (FED) 2 gün sürecek
toplantısı bugün başladı. 16 Haziran tarihinde, toplantı ardından yayımlanacak karar metni, ekonomik
projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları öncesinde piyasalarda yön arayışının devam ettiği
izleniyor.
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.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü % 0,45 düşüşle günü 1.454 puandan
kapattı. Toplam işlem hacmi 13,5 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, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki
ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme
sonrasında Macron, "Libya ve Suriye konularında birlikte çalışma konusunda ortak kararlığımızı
ifade ettik" diye belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri
Nisan 2021 verilerine göre; Cari İşlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 3.584 milyon ABD
doları azalarak 1.712 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari
işlemler açığı 32.737 milyon ABD doları oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2021
verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Türkiye genelinde Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki
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yılın aynı ayına göre %42,9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Diğer konut satışları Mayıs ayında
Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %49,8 artarak 48 bin 606 oldu. Türkiye genelinde
ilk defa satılan konut sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 18 bin 204
oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,5 artarak bin 776
oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından
düzenlenen basın toplantısında, "Biden'a S-400'de daha önceki düşüncemizi ifade ettim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme
yaptıklarını ifade ederken, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında
gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.
G-7 Zirvesi ve ardından gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Çin nüfuzu ana başlıklardan biri olurken, Çin
NATO Zirvesi'nden çıkan mesajlara karşı tepki gösterdiği haberi basında yer aldı.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, ülkedeki koronavirüs vaka artışları nedeniyle karantina
kısıtlamalarının 19 Temmuz'a kadar uzatıldığını söyledi.
NATO Liderler Zirvesi Bildirisi'nde güvenlik ve yardım temaları öne çıktı. NATO Zirvesi Bildirisi
yayımlandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak ilk kez katıldığı zirvede 2030 Stratejik
Konsepti'nin kabul edildiği ifade edildi. Türkiye için güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtilen
bildiride, "Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi
yineliyoruz." İfadelerine yer verildi.
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Şirket Notları:
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (BSOKE): 07.06.2021 tarihinde Fabrika Döner Fırın-1 hattında
devam eden bakım çalışmaları nedeniyle, 15.06.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunan 1.fırının
bakım çalışmaları tamamlanmış olup, devreye alınmıştır.
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC): Bulgaristan Sofya'da yerleşik; Türkiye için tek yetkili temsilcisi
oldukları BB-NCIPD LTD. Firmasının üretimi olan T.C Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takviminde yer
alan 1 ml ID Enjeksiyonluk Çözelti için liyofilize toz ve çözücü BCG (Tüberküloz) aşısının ruhsatlandırılması
için ilgili hazırlık süreçleri tamamlanmış olup T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘na
ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunulmuştur .
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO): Şirket; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak
üzere 15.04.2022 tarihine kadar geçerli ve toplamda 12.260.000.-TL'lık sabit yatırım tutarı ve 30 kişilik
istihdam kapsamına sahip bir yatırım teşvik belgesi almış ve 13 Haziran 2021 tarih 31510 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmıştır. Bölgesel-Alt bölge teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde
öngörülen destek unsurları; KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %55, YKO %20,Sigorta
Primi İşveren Hissesi Desteği " (3 yıl)
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO): Ortaklıklarının Mayıs 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki
gibidir: Mayıs 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,1 milyon
olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2021 döneminde %58,4 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan
Kargo-Posta, Mayıs 2019 döneminde 129.441 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,1'lik artışla
159.318 tona ulaşmıştır. Ortaklıklarının Ocak - Mayıs 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki
gibidir: Ocak - Mayıs 2019 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde
yaklaşık 11 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 19,3 puanlık
azalma ile %60,8 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mayıs 2019 döneminde
72,7 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %50,2 azalarak 36,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan
Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2019 döneminde 593.430 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %25,8'lik artışla
746.582 ton olarak gerçekleşmiştir.2021 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 367 olmuştur.
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 "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin
süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı
haftalık azami 8'den 11'e çıkarılmıştır.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT): 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 "Kapalı Devre
Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak
olan Charter sefer sayısı haftalık azami 8'den 11'e çıkarılmıştır.
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DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DNISI): Tire Organize Sanayi
Bölgesi sınırları içerisinde, Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de 20.000 metrekare
arsa üzerinde "Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi" kurulmasına yönelik olarak
bina ve makina yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü'ne yapmış olunan teşvik müracaatının onaylandığını ve taraflarına 36.534.000 TL
tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini daha önce bildirilmiştir. Yeni üretim tesisine ilişkin yapı
ruhsatı 14/06/2021 tarihinde alınmış olup, Fabrika inşaatına başlanmıştır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU): Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021
yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleye 2 Nisan 2021 tarihinde Şirket tarafından teklif
verildiği, 2 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında kamuoyuna duyurulmuştu. Teklifi kazanan teklif olduğu,
14 Haziran 2021 tarihinde şirkete bildirilmiştir. İhale 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası
hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır; toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 Milyon Euro
tutarındadır, teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir.
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. (FMIZP): Şirket tarafından 01.06.2021
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan, yenileme amacıyla 640.000 Euro (altıyüzkırkbin
Avro) tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD
(birmilyonyediyüzotuzbin Amerikan Doları) tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılması
kararına istinaden yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na
başvuru gerçekleştirilmiştir.
BORSA İSTANBUL A.Ş.: Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ A.Ş."nin mevcut "OLMIP" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
"OLMK" olarak değiştirilecektir.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul İli,
Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
İşi"(Meydan Başakşehir) kapsamında, 1444 Ada 1 Parselde yer alan A Blokta revizyona gidilmiş, 42 adet
konut 78 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatı ile 1443 Ada 1 Parselde yer alan 140 adet Konut ve 44
adet Ticari Üniteden oluşan toplam 184 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 11.06.2021 tarihinde
alınmıştır. Proje kapsamında Yapı Ruhsatları alınan 1444 Ada 1 ve 1443 Ada 1 Parsellerde toplam bağımsız
bölüm sayısı 280 adettir.
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( YKGYO): Esas sözleşme Şirket Ünvanı Başlıklı
Madde 2 uyarınca şirkey ünvanı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.dir.
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ARSAN): Şirket %.21,15 oranında iştirak ettiği Akedaş Elektrik
Dağıtım A.Ş. ile yine %.21,15 oranında iştirak ettiği Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketlerinin güçlü
yapısı, temettü ödeme verimliliğinin yüksek olması ve şirket karlılığına olumlu etkileri değerlendirilmiş ve
yine Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. (%.6,35 oranında pay
sahibi) ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. (%.6,35 oranında pay sahibi) iştirak hisselerinin satın
alınmasına ilişkin hukuki ve temel prensipler konuşulmuş ve tartışılmıştır. Neticesinde EPDK, Rekabet
Kurumu ve diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin ve onayların alınarak şirket ile Farsan İnşaat
Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. şirketlerinde
bulunan paylarının satın alınmasının şirket menfaatlerine uygun olduğuna karar verilmiştir. Sonuç olarak
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Hisse Satış Sözleşmesi düzenlenerek imzalanmasına ve her iki şirketin toplam hisse bedelinin DRT Kurumsal
Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DELOİTTE) tarafından hazırlanan, 07.05.2021 Tarihli Değerleme
Raporunda tespit edilen toplam 117.214.650 TL değerine kadar hisse alış bedeli olarak dikkate
alınarak;Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait bulunan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.
şirketinin 127.000 adet, 127.000 TL nominal değerli % 6,35 hissesinin 49.809.400.TL. bedelle satın
alınmasına, (Satın alım işlemi neticesinde Arsan Tekstil San. Tic. A.Ş.'nin Akedaş Elektrik Perakende Satış
A.Ş.'deki hisse oranının %27,50 oranına ulaşacağı bilgisinin verilmesine.)Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve
Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketinin 63.500 adet, 1.587.500 TL
nominal değerli % 6,35 hissesinin 67.405.250.TL. bedelle satın alınmasına, (Satın alım işlemi neticesinde
Arsan Tekstil San. Tic. AŞ.'nin Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ.'deki hisse oranının %27,50 oranına ulaşacağı
bilgisinin verilmesine.)Ödemelerin, şirket tarafından finansal durum göz önüne alınarak 30.09.2021
Tarihine kadar taksitler halinde Farsan İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne yapılmasına karar verilmiştir
Paylar Alım Satım Notları;
BMSCH: INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BMS Çelik Hasır A.Ş.'nin 31 Mayıs-1 Haziran 2021
tarihlerinde 4,87 TL birim fiyat ile halka arz edilen 15.500.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları,
08.06.2021tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.
Halka arz edilen 15.500.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.875.000 TL nominal
değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale
getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen payların tamamı 14.06.2021 tarihinde Şirket tarafından 6,21 TL Birim
Fiyat ile satılarak bitirilmiştir.
TKURU: HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 11/06/2021 - 11/06/2021 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 157,7 - 163,6 TL fiyat 7.827 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy
hakları 11/06/2021 tarihi itibariyle %59,68 sınırına ulaşmıştır.
YESIL: KAMİL ENGİN YEŞİL 11.06.2021 tarihinde YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin Bedelli Sermaye
artırımında kullanılmayan rüçhan (YESIL.R) payları ile ilgili olarak49,32 TL fiyat aralığından 950.226
Adet/Nominal ve 46.865.146,32 TL işlem tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.
DGGYO: DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.14 Haziran 2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları
ile ilgili olarak 8,85-8,96 TL fiyat aralığından 14.403 adet satış işlemi şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 14 Haziran 2021 tarihi
itibariyle %94,0057 oldu.
METRO: METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.14.06.2021 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding
A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,78-1,81-TL fiyat aralığından 653.374-TL toplam nominal tutarlı alış
işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki
payları 14.06.2021 tarihi itibariyle % 1,32 olmuştur.
METRO: ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.14.06.2021 tarihleri arasında Metro Ticari ve
Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,76-1,80-TL fiyat aralığından 835.760-TL toplam
nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş
sermayesindeki payları 14.06.2021 tarihi itibariyle % 1,16 olmuştur.
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.
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Sermaye Artırım Notları;
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. (DARDL): Şirket 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim
kurulu kararında şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 8.maddesi kapsamında
595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış
sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak
586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( ESCOM): Şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı
maddesinin ve 20 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin verdiği yetkiye
istinaden; 80.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,-TL nominal değerde
49.992.100,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen
kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 1.144.500,-TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış
İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak
üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına, Sermaye
artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,-TL nominal değerli payların tamamının imtiyazsız B grubu
hamiline yazılı ve Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç
edilecek payların tamamının Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak'a tahsis edilmesine, Tahsisli
sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası
Kuruluna başvurulmasına, Sermaye artırımı nedeniyle tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan
Satışlar Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya da piyasasında gerçekleştirilmesine, bu amaçla ihraç belgesinin
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta
belirlenen süre içerisinde satılması hususunda belirlenecek yetkili bir kuruluşla aracılık sözleşmesi
imzalanmasına, Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa
İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde
gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Şirket
yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar;

Bugün Gerçekleştirilecek Temettü Haberleri;
ŞİRKET

BRÜT (TL)

NET (TL)

TEMETTÜ VERİMİ

DAĞITIM TARİHİ

KAPANIŞ

TEMETTÜ DÜŞÜLMÜŞ BAZ
FİYAT

ALCAR

1,1500

0,9775

0,37%

Bugün

302,8

301,65

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.
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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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