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Günlük Bülten                   27.05.2021 

Global Piyasalar ABD Verilerine Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü %1,92 değer 
kazanarak günü 1.427 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 16.8 milyar lira 
seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi  %3,06 ve holding endeksi %1.19 
değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %5,38 ile 
turizm olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı. Kapanışta,  İngiltere'de FTSE 100 
endeksi % 0,04, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,09 ve İtalya'da FTSE MIB 30 
endeksi % 0,46 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,02 değer 
kazandı. 

ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü günü yükseliş ile tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,03, S&P 500 endeksi % 0,19 ve Nasdaq 

endeksi % 0,59 değer kazandı. 

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

Almanya’da GFK Tüketici Güven Endeksi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı 

Weidmann’ın açıklamaları takip edilecek. ABD’de ise GSYH, Dayanıklı Mal 

Siparişleri ve Askıdaki Konut Satışları verileri 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 üçüncü işlem gününü, yüzde 1,92 değer kazanarak 

1.427 puandan tamamladı. toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti . Yeni işlem 

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

satıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir 

aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz"dedi. 

 ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini yürüten firmayı 

yaptırımlardan muaf tutma kararı aldı. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Kredi Paketi ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre, 2020 yılı cirosu 

1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise 

azami 200 bin TL kredi kullanabileceklerdir. 

 Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya 

karşı açtığı davada mahkemeden, şirketin ulaştırmadığı aşı miktarını temin etmesini talep etti. 

 Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye ulaştığı haberi basında yer aldı. 

 Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile ABD Başkanı Joe Biden'ı bir araya getirecek AB-ABD Zirvesi'nin 15 

Haziran'da Brüksel'de yapılacağı açıklanmıştır. 

 Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 

seyahatlerde kullanılması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası düzenlemesini 

onayladığı haberi basında yer aldı. 

 

Gün içi veri takvimi 
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Şirket Notları: 

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL): Tamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası 

sermayesinde %99,99 oranında doğrudan pay sahibi olunan D Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 26.05.2021 tarih 

(bugün) ve 31492 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 

21.05.2021 tarih ve 9568 sayılı Kararı ile faaliyet izni verilmiştir. 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Mercan Kimya payları, 27/05/2021 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 Kimya Petrol Plastik ve BIST Denizli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, 

endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 63.456.982 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 

olarak dikkate alınacaktır. 

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.(ADESE): Şirketin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 

2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 

756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye çıkartılmasına ilişkin olarak, 26.05.2021 tarihinde Bizim 

Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. 

SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. (SERVE): Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2021 tarihli kararı 

uyarınca, Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. tarafından tüm aktif ve 

pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirket bünyesinde 

birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün 

başvuru yapılmıştır. Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai 

birleşme oranı %50 değişim oranı ise %89 olarak hesaplanmıştır. 

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(TSGYO): Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler, 

kısıtlamalar ve tam kapanma uygulaması kapsamında; Şirket portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde 

Nisan-Haziran 2021 döneminde ziyaretçi sayılarının ve her bir kiracı özelinde performansların da dikkate 

alınması suretiyle sabit kira indirimi uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi 

hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA):Şirket ile W.D. Sweden arasında imzalanan Franchise 

sözleşmesine istinaden İlk mağaza İsveç'in Gavle şehrinde Södra Kungsgatan 17 adresinde açılmıştır. 

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALMAD): Şirket adına 

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak N25 Kent Etabı A2 Blok D:240 Üsküdar-İstanbul adresinde bir şube 

açılacağını belirmiştir. 

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DAGI):  Şirket, Vega AVM Subayevleri adresinde yeni bir mağaza 

açmıştır .Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 82 

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

statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan 

anlaşmaya göre futbolcuya;2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol 

sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret 

ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000.-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. 

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

statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 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 650.000.-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. 

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MIPAZ): Şirket finansal 

raporlarının ilgili dipnotlarında dönemler itibarıyla detaylı açıklama konusu yapılan ve finansal tablolarda 

"yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 

1154 ve 1155 sayılı iki ayrı parselden oluşan 2.238.207 m² mesahalı arazi vasıflı gayrimenkulü de  kapsayan, 

"UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar 

Planı"nın Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan  mezkur "Uygulama İmar Planı"'na itiraz edildiği 

25.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuştu. Söz konusu uygulama imar planı ile 

ilgili askı süreci içerisinde yapmış olduğu itiraza cevap verilmediği görülmüş olup; şirket 26.05.2021 

tarihinde dava açmıştır. 

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.(YKSLN): Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 125.000.000 TL çıkarılmış 

sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı 

sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 

2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve 

Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının 

152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.01.2021 

tarihinde yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır. 

 

Paylar Alım Satım Notları: 

OSMEN: Ali Fuat Kutlucan 5/05/2021 - 25/05/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 25,58 - 27,50 TL fiyat aralığından 40.600 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki 

paylar/oy hakları 25/05/2021tarihi itibariyle %5,13 sınırına ulaşmıştır. 

ETILR: İzzettin Kaplan 24/05/2021 - 24/05/2021 tarihinde ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,30466 - 3,60466 TLfiyat aralığından 5.298.578,23 TL toplam nominal 

tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24/05/2021 tarihi itibariyle %13,25 sınırına ulaşmıştır. 
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ETILR: Mehmet Hilmi Soylu 24/05/2021 - 24/05/2021 tarihinde ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,30 - 3,30 TL fiyat aralığından 10.285.475,393 TL toplam nominal 

tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24/05/2021 tarihi itibariyle %25,71 sınırına ulaşmıştır. 

EUKYO: 25/05/2021 - 25/05/2021 tarihinde EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 

4,52 - 4,76 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 330.000 TL toplam nominal 

tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EURO KAPİTAL YATIRIM 

ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 25/05/2021 tarihi itibariyle %4,19sınırına ulaşmıştır.  

FMIZP: 25/05/2021 - 25/05/2021 tarihinde FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 121,00 - 121,50TL fiyat aralığından 3.376 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 

sermayesindeki payları/oyhakları 25/05/2021 tarihi itibariyle %78,29 sınırına ulaşmıştır. 

BIMAS:  Merkez Bereket Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 25.05.2021 tarihinde BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK 

MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 62,24 TL fiyat aralığından 447.730 TL toplam nominal tutarlı alış 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 25.05.2021 tarihi itibariyle % 15,0122 olmuştur. 

AKMGY: Akkök Holding A.Ş. 25.05.2021 tarihinde Akmerkez GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 44.00TL-

44.10TL fiyat aralığından toplam 450 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 

Akmerkez GYO A.Ş. sermayesindeki paylar 25.05.2021 tarihi itibarı ile %12,54olmuştur. 

MNDRS: Akça Holding Aş 25/05/2021 - 26/05/2021 tarihinde MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 2,16 - 2,35 TL fiyat aralığından 240.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki 

payları/oy hakları 26/05/2021 tarihi itibariyle %50,83 sınırına ulaşmıştır. 

INFO: İdeal Data Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi 25/05/2021 - 25/05/2021 tarihinde İNFO YATIRIM 

MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,53 - 6,64 TL fiyat aralığından 67.139 TL toplam nominal 

tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

sermayesindeki payları/oy haklar 25/05/2021 tarihi itibariyle %0,167139 sınırına ulaşmıştır. 

QUAGR: Demireks Yapı Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 26/05/2021 - 26/05/2021 tarihinde QUA 

GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 23,74 - 23,92 TL fiyat 

aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte QUA 

GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylar/oy hakları 26/05/2021 

tarihi itibariyle %0,017 sınırına ulaşmıştır. 

AKSA: Emniyet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 26/05/2021 - 26/05/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,10 - 16,19 TL fiyat aralığından 30.300 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi  

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki paylar/oy hakları 

26/05/2021 tarihi itibariyle %19,720706 sınırına ulaşmıştır. 

DOHOL: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 

onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 26 Mayıs 2021 tarihinde 1.000.000 adet kendi payını 

Borsa'dan satın almıştır. 
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SASA: Neslihan Erdemoğlu Boy 26/05/2021 - 26/05/2021 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 32,08 - 32,24 TL fiyat aralığından 58.319 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bui şlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 

26/05/2021 tarihi itibariyle %0,0069928 sınırına ulaşmıştır. 

YATAS:  26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul onaması ile yürürlükte devam eden Geri Alım Programının 

güncellenmiş şekli KAP’ta PDF olarak yer almaktadır. 

Sermaye Artırım-Azaltım Notları: 

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( MERKO): Şirketin 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformundan duyurduğu revize tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış 

fiyatının tespiti amacıyla 26.05.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye 

başvuru yapılmıştır. 

 

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi Notları:  

BORSA İSTANBUL A.Ş.: Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması. Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında 

Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. 

(KUTPO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı 

belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/05/2021 

tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir 

İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. 

 

   

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

uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında INVEO.E ve SAYAS.E paylarında 

27/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/06/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt 

takas uygulanacaktır. 
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Bugün Gerçekleştirilecek Genel Kurullar 

 

 

Bugün Gerçekleştirilecek Temettü Haberleri 

 

 

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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