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Günlük Bülten                   31.05.2021 

Yurtiçi Piyasalar Büyüme Verisine Odaklandı… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü % 0,50 değer 
kazanarak günü 1.422 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira 
seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,37 ve holding endeksi % 0,56 
değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,72 ile 
ticaret, en çok gerileyen % 3,05 ile madencilik olduğu görüldü. 

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta, 
İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,04, Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,74, 
Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,45 değer 
kazandı. 

ABD borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow 
Jones endeksi, % 0,19, S&P 500 endeksi % 0,11 ve Nasdaq endeksi % 0,09 değer 
kazandı. 

Bugün, Yurtiçinde GSYH datası açıklanacak. Gün içerisinde,  Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesi, toplantısı yakından izlenecek. Global piyasalarda ise Almanya’da 

açıklanacak olan TÜFE (Öncü) datası ve BUBA Başkan Yardımcısı Buch’ın yapacağı 

açıklamalar takibimizde olacak. Ayrıca, ABD ve İngiltere’de piyasalar resmi tatil 

nedeniyle 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 ayrışmanın devam ettiği izleniyor. 
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Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü % 0,50 değer kazanarak günü 1.422 

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 yatay bir 

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Lütfi Elvan 

kuruldaki konuşmasında verilerin ilk çeyrek için % 6,0 büyümeye işaret ettiğine değindi. Şimdiye 

kadar merkezi bütçeden 79 milyar TL'lik pandemi desteği verildiğini ifade eden Elvan, yılsonunda 

bu tutarın 109 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirtti. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, 32'nci Finansal İstikrar Raporu'nun 

önsözünde sıkı para politikasının oynaklıklara karşı tampon işlevi göreceğini ifade etti. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda, "Yılın geri kalanında 

sıkı parasal duruşun etkilerinin belirginleşmesiyle cari dengede ve enflasyon görünümünde 

beklenen iyileşme makrofinansal istikrarı destekleyecektir." ifadelerine yer verildi. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 

toplanacağı haberi basında yer aldı. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İnşallah Haziran ayının son haftasında 

Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bunun 

çevresinde iki şehir inşa edeceğiz. Bu iki şehirle İstanbul bambaşka olacak" dedi. 

 Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi 

14 güne çıkartıldı. 

 

Gün içi veri takvimi 
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Şirket Notları: 

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(BMSCH): BORSA İSTANBUL A.Ş.’den yapılan bildirime istinaden; 

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. 

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (GOZDE): Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 

29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve 

Ticaret  A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların 

tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia 

Flexibles International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu ve bu kapsamda Alıcı ile Hisse 

Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, 

İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olup, Şirket hisselerinin devri, devir tarihinde hesaplanacak olan 

hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir. 

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (RYSAS): Şirket 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı 

Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda; Yönetim 

Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.H.Rasih Boztepe'nin, 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Egemen Döven, Sn.Ekrem Burcu ve Sn.Behzat Kaplan'ın, Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine karar verilmiştir. 

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. (OSTIM): Şirket %100 sermayesine sahip olduğu Ostim 

Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. makina ve ekipman yatırımlarını tamamlamış olup 28 Mayıs 2021 tarihi itibari ile 

yapılan açılışla faaliyetlerine başlamıştır. 

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMB, THR): T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrgarantisi 

ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD)'ın 

kredi anapara tutarının %50'si olan garantisi altında ve ilk zarar tazmin yapısında, Deutsche Bank AG, 

London Branch ve ING European Financial Services PCL'nin katılımlarıyla oluşan Bankalar Konsorsiyumu ve 

Türk Eximbank arasında 120 milyon Avro tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz 

konusu fonun 28.05.2021 tarihinde Banka hesaplarına geçmesi beklenmektedir. 

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (KENT): Şirket nihai ana ortak konumunda bulunan 

Mondéléz International Inc.'in, 26/05/2021 tarihinde Amerikan NASDAQ Borsası'na yaptığı basın 

duyurusunda (https://www.nasdaq.com/press-release/mondelez-international-acquires-high-growth-

european-snacking-company-chipita-s.a.) Avrupa merkezli atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren 

Chipita S.A.'inin satin alınması için anlaşma imzalandı bilgisi verilmiştir. 

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO): 06/01/2021 tarihinde yapmış olunan ‘'Maddi 

Duran Varlık Alımı'' bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton hattının Türkiye'ye gelişinin tahmini 2021 

Nisan sonu gibi olacağını ve kurulum aşamalarının ve tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran sonu gibi 

olacağı öngörülmüştü. Mevcut durumda, bu yeni hattın bölümlerinin Türkiye'ye gelişleri peyderpey 

tamamlanacaktır. 
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SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SNGYO): Bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.'nin 240.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240.000.000 adet paydan, toplam 

sermayesinin %25'ine karşılık gelen 60.000.000 adet payın halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak 

sermayesinin %5'ine karşılık gelen 12.000.000 adet pay için "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların 

da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil Kızılbük Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %30'unu temsil eden 72.000.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin 

izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. 

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO): Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği 

Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı "Kargir Apartman" vasıflı taşınmazın ve içerisindeki 8 adet 

bağımsız bölüm sahibi olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den, Net Kurumsal Gayrimenkul 

Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 21.05.2021 tarih ve Özel 2021-0543 rapor numaralı 

gayrimenkul piyasa değer tespiti konulu değerleme raporunda bulunan tutar olan 2.575.000.-TL bedelle 

satın alınması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 

MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS): Şirket Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılmış olup; 

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın 

seçilmelerine karar verilmiştir. 

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN): İlgi açıklamalarda bağlı ortaklıklarda Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 

(Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım'ın 

Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi (Proje) için yapılan hazırlık 

çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Bir süredir ön hazırlık çalışmaları devam 

eden ve nihai yatırım kararı alınmamış olan Proje ile ilgili olarak en son 20 Nisan 2021 tarihli açıklamasında 

belirtilen, Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararlarına karşı Danıştay 

nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada 

proje çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir. 

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (METRO): Yönetim Kurulu'nun 28.05.2021 tarihli 

kararı ile; şirkete ait Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı 

"Kargir Apartman" vasıflı taşınmazın ve içerisindeki 8 adet bağımsız bölümün alıcı şirket Avrasya 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye 

yaptırılmış ekte pdf olarak verilen değerleme raporunda bulunan tutar olan 2.575.000.-TL bedelle 

satılmasına karar verilmiştir. 

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO): Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar 

doğrultusunda; Şirket portföyünde yer alan; Erzurum İli, Palandöken İlçesi 13511 ada; 1 ve 2 parsel ve 

13512 ada; 1, 2, 3, 4 ve 6 parsel numaralı arsalar toplam 7.100.000,00 TL + KDV bedelle Er Konut İnşaat 

Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmıştır. 

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES): İzmir fabrikası ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir 

kısmını karşılamak ve imalat girdi maliyetlerde önemli bir tutar teşkil eden elektrik birim maliyetini 

düşürmek ve sürdürülebilir karlılığa katkı sağlamak amacıyla;.İzmir Kemalpaşada kurulu fabrika çatısı 

üzerine 1020 kWp (900 kW) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) alımı için anlaşılmıştır. Söz konusu alım, 

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviği ile yapılacaktır.   
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AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 tarihinde  şirket 

merkezinde toplanarak,   şirket tarım ve hayvancılık  sektöründe faaliyet göstermek üzere 15.000.000,00 

TL sermayeli SALDA TARIM VE  HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin 

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

alınmasına, oybirliği ile karar verilen  SALDA TARIM VE  HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış, tescili 28 Mayıs 2021 tarih ve 10337 sayı numarasıyla Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS): Bölgesel bitüm ürünü talebinin düşüş göstermesi 

nedeniyle artan stoklar daha optimal yönetebilmek için, Batman Rafinerisinde üretimini 3 Haziran 2021 - 

31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçici süre durdurulacaktır. 

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (GSRAY): Şirket T.C. Ziraat 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 28 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine 

sunulur." 

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki 

yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirket %100 bağlı ortaklığı Margün 

Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları 

Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim 

Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın 

almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler 

şirkete ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştı. Satışa konu güneş 

elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam 

kurulu güçleri 61,68 MWp'dir. (Haberin Devamı KAP’ta yayımlanmıştır.) 

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN):  Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan 

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası 

Kurulu'na gerekli evraklar 16.04.2021 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusu yapılmıştı. Sermaye 

Piyasası Kurulunun 27.05.2021 tarihli toplantısında Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas 

sözleşme tadili onaylanmıştır. 

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DAGI): Şirket, Mersin Sayapark Avm adresinde yeni bir mağaza 

açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 83 

olmuştur. 

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( BALAT): Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 01.06.2021 tarihinde ticari faaliyetine 

başlayacaktır. 
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Paylar Alım Satım Notları: 

HDFGS: : Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş 26/05/2021 - 27/05/2021 tarihinde HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,96 - 3,02 TL fiyat aralığından 965.000 TL toplam nominal 

tutarlı alış işlemi  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 

A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 27/05/2021 tarihi itibariyle %19,82 sınırına ulaşmıştır. 

EUKYO: Ege Sigorta Anonim Şirketi 27/05/2021 - 27/05/2021 tarihinde EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI 

A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,50 - 4,63 TL fiyat aralığından 246.162 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi 

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

hakları 27/05/2021 tarihi itibariyle %1,69 sınırına ulaşmıştır. 

BIMAS: Naspak Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 27.05.2021 tarihinde BİMAŞ - BİM BİRLEŞİK 

MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak; 60,69 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış 

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

sermayesindeki payları/oy hakları 27.05.2021 tarihi itibariyle % 10,75 olmuştur. 

DESA: Melih Çelet 27/05/2021 - 27/05/2021 tarihinde DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili 

olarak 11,25 - 11,40 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu 

işlemle birlikte DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 27/05/2021 tarihi 

itibariyle %18,5197 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

LKMNH:(Hisse Geri Alımı) 28.05.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM 

HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,90- 16,00- TL fiyat aralığından 15.000 adet 

alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN 

HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki 

payları 28.05.2021 tarihi itibariyle %0,4 sınırına ulaşmıştır. 

Sermaye Artırım-Azaltım Notları: 

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC): Şirketin 

28.04.2021 ve 10.05.2021 tarihli açıklamalarında özetle; sermayesinde %81 oranında payına sahip olduğu 

iş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.("Eczacıbaşı Monrol")'nin 17.500.000 

TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 

50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası 

kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt 

edilerek iştirak edilmesine, nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin 20.250.000 

TL'sinin sermaye avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL'lik kısmın 

tescilden önce, geri kalan 10.125.000 TL'lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay 

içerisinde ödenmesine karar verildiğini ve Şirketin payına isabet eden 20.250.000 TL'lik sermaye avansı 

ödemesinin 10.05.2021 tarihinde yapıldığını, duyurulmuştu. Eczacıbaşı Monrol'ün 17.500.000 TL olan 

mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 26.05.2021 

tarihli genel kurul kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 

Şirketce taahhüt edilen nakit sermayenin 30.375.000  TL'lik  kısmı  ödenmiş olup, bakiye kalan 10.125.000 

TL'lik kısım en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. 
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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 tadili için Sermaye 

Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 27.05.2021 

tarih ve 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır. 

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS): Şirket bedelsiz sermaye artırımı başvurusu 

06.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhraç edilen 75.000.000 TL 

tutarındaki paylar 24.05.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası 

mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmıştır. Sermaye artırımı 27.05.2021 

tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ZOREN): Şirket çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı 

sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %25 oranında bedelli olarak 2.000.000.000 

TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye 

Piyasası Kurulu'na 28.05.2021 tarihinde başvurusu yapılmıştır. 

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY): Şirket 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye 

tavanı 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %400 oranında 

1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 

1.012.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan 

izahname 27.05.2021 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 %400 olup, ellerindeki payların %400'ü oranında yeni 

pay alma hakları 01.06.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma 

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

kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin 

altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak 

payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. 

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERKO): Şirket ortağı Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı 

ve yönetim kurulu başkanı Sn. Alistair Baran BLAKE' nin 20.000.000,00 TL' sı nakdi sermaye avans 

ödemelerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırım başvursu, Kurul'un 

20.05.2021 tarih ve 26/760 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Merko Holding A.Ş.'nin 

40.744.519,27 TL' sı nakit alacağına karşılık Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine 

İlişkin Prosedürü (Prosedür) kapsamında, 13,21 TL baz fiyattan 3.084.369,00 nominal değerli Şirketimiz 

paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına Alistair Baran BLAKE' nin 20.000.000,00 TL' sı nakit 

alacağına karşılık Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) 

kapsamında, 5,76 TL baz fiyattan 3.472.222,00 nominal değerli Şirketimiz paylarının tahsis edilerek mahsup 

işlemi yapılmasına, Tahsisli sermaye artırımımıza ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığında; Şirketimiz çıkarılmış 

sermayesinin 66.000.000 TL' sından 6.556.591,00 TL' sı tahsisli artırılarak 72.556.591,00 TL' sına 

çıkarılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekteki yeni 
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şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine 

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

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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