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Günlük Bülten                   28.05.2021 

ABD’de PCE Enflasyon Göstergesi Açıklanıyor… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü %0,84 değer 
kaybederek günü 1.415 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira 
seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,42 ve holding endeksi %0,87 değer 
kaybettiği günde sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,31 ile elektrik, 
en çok kaybettiren ise %4.40 ile spor olmuştur. 

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı. Kapanışta,  İngiltere'de FTSE 100 
endeksi % -0,1, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,28 değer kaybederken, İtalya'da 
FTSE MIB 30 endeksi % 1,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,69 değer kazandı. 

ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü günü yükseliş ile tamamladı. 

Kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,41, S&P 500 endeksi % 0,05 değer kazanırken, 

Nasdaq endeksi % 0,01 değer kaybetti. 

Bugün, Yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi takip edilecek. Ayrıca, Uluslararası Kredi 

Derecelendirme Kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin notu ve görünümüne dair 

değerlendirmesini açıklaması bekleniliyor. Global piyasalarda ise ABD’de 

açıklanacak olan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE), Chicago PMI ve 

Michigan Tüketici Güveni verileri yakından 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 toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. 
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Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü %0,84 değer kaybederek 

günü 1.415 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 17,9 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. 

 ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He arasında ‘samimi’ bir 

telefon görüşmesi gerçekleşti. Böylece ticaret konusundaki anlaşmazlıkları gidermeye çalışan iki 

taraf, Biden’ın göreve geldiği Ocak ayından beri ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirdi. 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı hakkında yaptığı açıklamada, “Yerli aşımızla ilgili de son 

aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır.” Dedi. 

 Sputnik V aşısının ardından bir diğer Rus aşısı CoviVac'ın da Türkiye'de üretimi için anlaşma 

sağlandı. 

 ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı, eğitim, sağlık gibi alanlara yatırımları içeren plan için 6 trilyon 

dolar bütçe sunacağı belirtildi. Bu rakam, 2. Dünya Savaşı’ndan beri görülen en büyük federal 

harcama olacağı haberi basında yer aldı. 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamada; "Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede ve 

çoğu ekonomist bu durumun süreceğine inanıyor" dedi. 

Gün içi veri takvimi 
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Şirket Notları: 

BORSA İSTANBUL A.Ş.: BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 

15.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi 

ile beher pay için 4,87 TL fiyattan 31/05-01/06/2021 tarihlerinde Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

aracılığıyla, BMSCH.HE (ikincil piyasada işlem kodu BMSCH.E olacaktır) işlem sırasında satışa 

sunulacaktır.BMSCH.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü 

kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 75.485.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin 

Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk 

tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk 

emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket 

payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin 

ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. 

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.(DARDL): Yunanistan'da 1956 yılında kurulmuş, dondurulmuş 

deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda Pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.'nın  iktisadi bütünlük 

içerisindeki ticari-sinai varlığının (gayri menkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makina tesisleri ile ticari 

marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan Rehabilitasyon Uygulaması (3588 / 2007 sayılı yasanın 106b-d 

maddeleri uyarınca Yunan Tasfiye Mahkemeleri'ne müracaat edilerek mahkemeden alınacak karar) ile 

satın alınmasına ,Bu amaçla öncelikle G.Kallimanis S.A. şirketinin NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), 

Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors ünvanlı mali kurumlara olan toplam yaklaşık 62,3 milyon 

Euro tutarlı borçlarının, söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon Euro ödenerek teminatları ile beraber 

alacaklarının Şirkete devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine, 

Hemen ardından G. Kallimanis S.A.'nın iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile 

Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine, İşlemlerin şirket adına Yunanistan'daki varlığı Dardanel 

Greece S.A. üzerinden yapılmasına, karar verilmiştir. 

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.(TRILC): Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın 

kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Covid 19 aşısı için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; 

International Research Institute for advance Systems (IRIAS)ile aşının Türkiye'de üretilmesi , 

ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat 

anlaşması imzalanmıştır. 

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.(BNTAS): Şirket 250.000.000,00 TL olan kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde, şirket sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılmasına, 

sermaye artışının Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer alan 2019 Yılından 36.139,25 TL ve 2020 

Yılından 8.053.264,91 TL olmak üzere toplam 8.089.404,16 TL, Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 

2014 yılı karından 2.113.821,02, 2015 yılı karından 1.478.571,02, 2016 yılı karından 3.125.220,08, 2017 yılı 

karından 1.454.123,82, 2018 yılı karından 7.774.448,17, 2019 yılı karından 13.348.423,47 olmak üzere 

toplam 29.294.607,58 TL, Diğer Kar Yedekleri hesabında yer alan 175.688,60 TL ile Geçmiş Yıllar Karları 

hesabında yer alan 2020 yılı net karından olağan üstü yedeklere aktarılan tutardan 2.752.799,66 TL 

karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı karşılığında 

her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet 

olmak üzere toplam 40.312.500 adet bedelsiz pay ihraç edilmesine, Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te 

yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne 
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ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda 

bulunulmasına, Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm 

işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine karar verilmiştir. 

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN): T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı 

yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, 

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Osmaniye - 2 (15 MW) ihalesi 

için 18,20 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 15 MW GES lisansı 

almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES - 3 İhalesi lisans toplamı 105 MW 

olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katılınılan ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir. 

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (DENGE): Şirket iştiraki Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.' nin sahibi 

olduğu Premier Kampus'ün bir bölümünün otel olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Franchise anlaşması 

yapılması amacıyla, Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. 

arasında Niyet mektubu imzalanmıştır. 

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (SEKUR): En son 21.04.2021 tarihinde deneme üretiminde olduğu 

bilgisini iletilen makine yatırımında deneme üretiminin tamamlanıp ,  yeni makinenin ürün üretimi için 

devreye alındığı bilgisini güncellenmiştir.Yeni makine ile mevcut Pe Film Ürün Gruplarının ek satış 

kapasitesi olarak kullanıma başlanmış; Sürdürülebilir Dünya normlarına uygun Pe Film yeni Ürün grupları 

numune ve deneme üretimleri ile pazarlama faaliyetleri devam etmektedir. 

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN): T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı 

yenilenebilir enerji kaynak alanları ve toplam 1000 MWac bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA 

GES-3 yarışmalarının 960 MWac'lik kısmı sonuçlanmıştır. Şirket %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yarışmalar sonucunda 105 MWac kapasite almaya hak kazanmış ve şu ana kadar 

tamamlanan yarışmalar sonunda en çok kapasiteye hak kazanan firma olmuştur.105 MWac GES 

kapasitesine karşılık 157,5 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır. Şirket 31.12.2020 sonu itibarı 

ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 mwp büyüklüğünde 

işletmede santral satın alınması ve YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 

MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüz yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması 

beklenmektedir. 

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET): Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 

09.03.2021 tarihinde yapılan "KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini" ihalesi sonuçlanmış olup 

ihaleyi şirket kazanmıştır.  İdare tarafından Şirkete "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme 

imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 3.090.000 USD'dir. 

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.(OSTIM): Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na kayıtlı 

sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yapılan başvuru, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 6392 Sayılı yazısı ile 

uygun görülmüştür. Buna göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı 

tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 31.12.2025 

tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin husus ortakların onayına sunulacaktır. 
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İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. (IZMDC): 22.06.2020 tarihli özel durum açıklamasında Yönetim 

Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 21 nolu toplantısında; Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki 

ortalama %3,5 olan payları yaklaşık %7'ye yükseltmiştir. Çelikhane üretim kapasiteyi iki katı olacak şekilde 

1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların 

yapılmasına karar verilmiştir. 

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (AKSEN): 12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı 

kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin Yozgat-2 (15 MW) ihalesi için 19,9 Kuruş/kW 

saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olup, YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında kazanılan 

toplam güneş enerjisine dayalı kapasite 35 MW'a ulaşmıştır. 

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(AKYHO): 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtildiği 

üzere, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL'den 500.000.000-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı 

sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla 

hazırlanan esas sözleşme tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

onaylanmıştır. 

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DNISI):  Şirket hem halka arz 

izahnamesinde hem de yayınlanmış olan Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım raporlarında yeni 

yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat alınmasının planlandığı ve halka arz gelirinin %45'inin 

bu amaçla ayrıldığı bildirilmiştir. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 23.10.2020, 24.11.2020 

ve 04.05.2021 tarihli duyurular kapsamında, Şirket 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000,00 TL 

tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi'ndeki yatırımlara istinaden ;Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu 

Parsel'de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde 

kullanılmak üzere 1.400.000,00 EURO tutarındaki Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırını ve Ekipmanları 

alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu makina ve ekipmanlarının 2021 yılı Aralık ayında teslim 

alınması öngörülmektedir. Sözleşmeye ilişkin işlemler 27.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DNISI): Şirket hem halka arz 

izahnamesinde hem de yayınlanmış olan Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım raporlarında yeni 

yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat alınmasının planlandığı ve halka arz gelirinin %45'inin 

bu amaçla ayrıldığı bildirilmiştir. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 23.10.2020, 24.11.2020 

ve 04.05.2021 tarihli duyurular kapsamında, Şirket 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000,00 TL 

tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi'ndeki yatırımlara istinaden ;Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu 

Parsel'de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde 

kullanılmak üzere 750.000,00 USD tutarındaki Hamurhane Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme 

imzalanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. 

Sözleşmeye ilişkin işlemler 27.05.2021  tarihinde tamamlanmıştır.  
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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 yapılmıştır. 

ŞEKERBANK T.A.Ş.(SKBNK): İlgide yazılı özel durum açıklamasında, İştirakleri Şeker Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusunun Şirketin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına 

ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü ve İştirakleri Şeker Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi 

uyarınca 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2021 tarihinde halka arz 

başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İştirakleri Şeker Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye iletilen yazı ile; Şirketin paylarının halka arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve 

izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin satış döneminin 

ilgili Kurul Kararları ve Tebliğ hükümleri kapsamında 2 Mart 31 Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka 

arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı bildirilmiştir. 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL): Aşağıdaki açıklama, ABD Securities and Exchange 

Commission'a ("SEC") yapılan açıklamanın Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-

15.1) Madde 24/7 kapsamında Borsa İstanbul'a bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.ABD Sermaye Piyasası 

Mevzuatı uyarınca, SEC'nin ABD'de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı madenler* ("conflict 

minerals") ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri olup olmadığına 

ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bu sebeple, ABD'de de halka açık bir şirket olan Turkcell 

tarafından 2020 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır. Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve 

kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin 

kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya 

rastlamamıştır. SEC'ye sunulan ilgili açıklama web sitesinde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-

relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB):  Banka 544,7 milyon Euro ve 300 milyon ABD 

Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında 

kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam 

maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşmiştir. 

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(KLKIM): Şirket, 27.05.2021  tarihli yönetim kurulu 

kararı ile, yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirket faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve 

pazarlama yapmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak ettiği 10.000,- (onbin) Avro  sermayeli Fransa'da, 

"Kalekim France" unvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir. 

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BJKAS): Şirketi T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye 

Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli 

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirket 

bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 27 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır. 

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.(SASA): Şirket Yönetim Kurulunca yatırım bedeli tahmini 400 Milyon USD 

olan, yıllık 350.000 ton kapasiteli Poy Üretim Tesisi yatırım kararı alınmış olup, yatırımın 2024 yılının ikinci 

yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısının yaklaşık 525 milyon USD 

civarında olması beklenmektedir. 
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Paylar Alım Satım Notları: 

EUKYO:  Ege Sigorta Anonim Şirketi 26/05/2021 - 26/05/2021 tarihinde EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,50 - 4,65 TL fiyat aralığından 252.428 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy 

hakları 26/05/2021 tarihi itibariyle %2,93 sınırına ulaşmıştır. 

OSMEN: Bora Bekit 26/05/2021 - 26/05/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları 

ile ilgili olarak 28 - 28 TL fiyat aralığından 1.814 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 

26/05/2021 tarihi itibariyle %0,45 sınırına ulaşmıştır. 

ZRGYO: 24.05.2021 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,60 

fiyattan 16.450.093 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu 

bulundukları yatırım fonu portföylerine Şirket gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğu 

yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy 

hakları 24.05.2021 tarihi itibariyle %5,28 sınırına ulaşmıştır. 

ULAS: Tevfik Mutlu Ulaş 27/05/2021 - 27/05/2021 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI 

TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,83 - 4,89 TL fiyat aralığından 100.000 

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 27/05/2021 

tarihi itibariyle %8,49 sınırına ulaşmıştır. 

 

Sermaye Artırım-Azaltım Notları: 

 

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK): Şirket sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) 

artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL' sına artırılmasına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası 

Kurulu' nun 20.05.2021 tarih ve 26/761 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. Duyuruya istinaden 

bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.05.2021' dir. 

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. halka arzını onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 tarihli 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yer alan 

verilere göre, şirket sermayesini 20,010 milyon TL’den 32,210 milyon TL’ye bedelli sermaye artırımı 

sırasında oluşan 12,2 milyon TL pay ve 3,3 milyon TL mevcut pay halka arz edilecek. Halka Arz Satış Fiyatı 

4,87 TL olarak belirlendi. Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, halka arz edilecek payların 

nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 3.875.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bir 

şekilde bekletilmekte olup, söz konusu paylar, Şirket paylarının borsada oluşacak işlem fiyatının, halka arz 

fiyatının %25’inden fazla yükselmesi durumunda izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım 

tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde borsada satılabilecektir. Ahmet Rauf Mollaoğlu’nun sahip olduğu 

1.100.000 TL, Ali Zontur’un sahip olduğu 1.100.000 TL ve Mustafa Zontur’un sahip olduğu 1.100.000 TL 

nominal değerli olmak üzere toplam 3.300.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. 
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Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin 

halka arzını onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 tarihli 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yer alan bilgilere 

göre, Şirket sermayesini 88,33 milyon TL’den 94,0 milyon TL’ye bedelli artırım sırasında oluşan 5,67 milyon 

TL pay ile Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 22,53 milyon TL nominal değerli paylar halka arz 

edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 4.700.000 TL nominal 

değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir. Halka Arz Satış Fiyatı 18,65 TL olarak belirlenmiştir. 

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ünlü Yatırım Holding A.Ş’nin halka arzını 

onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 tarihli 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Şirket 

sermayesini 137.730.842 TL’den 175,0 milyon TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşan 37.269.158 TL pay ile 

Mahmut Levent ÜNLÜ’nün sahip olduğu 8.263.851 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilmektedir. 

Halka Arz Satış Fiyatı 6,90 TL olarak belirlenmiştir. 

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Başkent 

Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin halka arzını onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 

tarihli 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Şirket Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nin sahip olduğu 175.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Halka Arz Satış Fiyatı 9,72 

TL olarak belirlenmiştir. 

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(AGYO): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Atakule Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 tarihli 2021/26 sayılı haftalık 

bülteninde yer alan bilgilere göre, şirket 32,340 milyon TL bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 231 

milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 263,340 milyon TL’ye yükselecek.  Satış Türü “Halka 

Arz” olarak belirlenmiştir. 

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(YESIL): Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin pay 

ihracını onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 tarihli 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yer alan bilgilere 

göre, şirket 208,250 milyon TL bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 6,75 milyon TL olan mevcut 

sermayesi artırım sonrasında 215 milyon TL’ye yükselecek. Satış Türü “Halka Arz” olarak belirlendi. 

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.(LKMNH): Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK), Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin 

pay ihracını onayladı. SPK yayımladığı 27.05.2021 tarihli 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yer alan bilgilere 

göre, şirket 5.780.142,59 TL iç kaynaklardan ve 6.219.857,41 TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz 

sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 24 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 36 milyon 

TL’ye ulaşacaktır. 
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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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