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ADESE, ITTFH… Şirketin 24.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 
1-Camiatik Mah. Nadaroğlu Cad. N25/2 Ilgın / KONYA    " ILICA" şubesinin demirbaşlarının Akbiz Gıda İhtiyaç 
Mad. Tic. San. Ltd. Şti. 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili 
işlemlere başlanılmasına; 
2- İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı 
etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, 
oybirliği ile karar verilmiştir.  
 
AKYHO... Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,  atık yönetimi, 
geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösterecek 3.000.000,00 TL sermayeli ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin 
işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilen 
ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış, 
tescili 24 Mayıs 2021 tarihli ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 
 
ALMAD, ETILR… Şirketin ve bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu, 
iştirak Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının 
satışına ilişkin 51.500.000 TL'lik hisse satış bedeli Şirket ve Bağlı Ortaklık tarafından tahsil edilmiştir. 
 
ALMAD, ETILR… Yönetim Kurulu 24.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; 
1- Şirketin ve bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu, iştirak Etiler Gıda 
ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin 40.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil 
eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarından; 
- Şirketin sahip olduğu 6.476.489,800 adet, 6.476.489,80 TL nominal değerdeki kısmı olan B grubu paylarının 
4.274.483,268 adet, 4.274.483,27 TL nominal değerdeki payın 14.126.000,00 TL bedelle Mehmet Hilmi 
Soylu'ya ve 2.202.006,532 adet, 2.202.006,53 TL nominal değerdeki payın ise 7.277.000,00 TL bedelle İzzettin 
Kaplan'a devredilmesine, 
- Bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu 2.136.432,118 adet, 
2.136.432,12 TL nominal değerdeki (A) grubu imtiyazlı payları ile 6.971.131,708 adet, 6.971.131,71 TL nominal 
değerdeki (B) grubu paylarından oluşan toplam 9.107.563,826 adet, 9.107.563,83 TL nominal değerdeki 
paylarından; 
A grubu imtiyazlı paylarının; 1.410.045,198 adet, 1.410.045,20 TL nominal değerdeki kısmının 4.659.888,00 TL 
bedelle Mehmet Hilmi Soylu'ya, 726.386,920 adet, 726.386,92 TL nominal değerdeki kısmının 2.400.000,00 TL 
bedelle İzzettin Kaplan'a devredilmesine, 
B grubu paylarının; 4.600.946,927 adet, 4.600.946,93 TL nominal değerdeki kısmının 15.205.112,00 TL bedelle 
Mehmet Hilmi Soylu'ya, 2.370.184,781 adet, 2.370.184,78 TL nominal değerdeki kısmının 7.832.000,00 TL 
bedelle İzzettin Kaplan'a devredilmesine, 
2- Şirketin ve bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu, iştirak Etiler Gıda 
ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. AŞ’ye ait toplam 15.584.053,626 adet 15.584.053,63 TL nominal değerdeki 
paylarının toplam 51.500.000,00 TL bedelle devrine ilişkin şirket ve bağlı ortaklık Gürtaş ile Mehmet Hilmi Soylu 
ve İzzettin Kaplan arasında Hisse Alım Satım sözleşmesi tanzim edilmesine, 
3- Şirketin ve bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu toplam 
15.584.053,626 adet, 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının 33.991.000,00 TL bedelle Mehmet Hilmi 
Soylu'ya ve 17.509.000,00 TL bedelle İzzettin Kaplan'a satışından kaynaklanan toplam 51.500.000,00 TL satış 
bedelinin Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan'dan peşin olarak tahsil edilmesine, 
4- Şirketin ve bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu Etiler Gıda ve 
Ticari Yatırımlar San. ve Tic.se. paylarından 15.584.053,626 adet payın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde 
değerlendirilmiş ve şu tespitler yapılmıştır. 
Bu değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu payların satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma 
Hakkı Tebliği'ne göre önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
ANHYT… Şirketin 01.01.2021-30.04.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 509.105.498,86.-TL, hayat 
dışı 897.810,69.-TL olmak üzere toplam 510.003.309,55.-TL olarak gerçekleşmiştir. 
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ANELE… Yönetim Kurulu'nun 24.05.2021 tarihli toplantısında şu husus görüşülmüştür. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde Kurulu bağlı ortaklık Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu AbuDhabi Uluslararası Havalimanı 
Elektrik işleri ile alakalı projemiz (proje) deki yükümlülükler %99 oranında tamamlanmıştır. 
Proje işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin Ana işvereni AbuDhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile 
olan sözleşmelerin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiğini ve 
önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini tarafımıza bildirmiştir. Yaşanan gelişmeler 
çerçevesinde şirketin proje ile alakalı doğmuş ve doğacak tüm haklarının korunması konusu Yönetim 
Kurulunca değerlendirilmiş; bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, 
    - Konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların alınması hususunda Yönetim Kurulu'na gerekli 
yetkinin verilmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 
ARSAN… Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2021 tarihli toplantısında; 
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 150.000.000.-TL 
(Yüzellimilyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon TL) artırılarak 
400.000.000.-TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) yükseltilmesine, 
2-Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak 
şekilde güncellenmesine, 
3-Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline, 
4-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme 
değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan 
karar doğrultusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna 24.05.2021 tarihinde başvuruda 
bulunulmuştur. 
 
AVHOL… Şirketin iştiraki olan Beha Sigorta Acenteliği Hizmetleri AŞ’de sahip olunan şirket sermayesinin 
%35'ini temsil eden 350.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 350.000 TL tutar 
üzerinden Balkan AKBAŞ'a satılmasına karar verilmiştir. 
Satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Alıcı şahıs Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğundan 
dolayı ilişkili taraftır. 
Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Beha Sigorta Acenteliği Hizmetleri AŞ’de pay kalmamıştır. 
İştirak satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma 
Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür. 
a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %0,57, 
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların 
aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %0,17, 
c) Mal varlığının son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki 
gelire oranı %2,36 olarak hesaplanmıştır.  
 
BEYAZ… Edirne İlinde, Renault ve Dacia Bayiliği faaliyetinde bulunan, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim 
Şirketi'nin, %100 oranında hisselerinin devir alınması ile ilgili, tescili ve ilanı  21.05.2021 tarih ve 10332 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satın alma işlemi tamamlanmıştır. 
 
COSMO… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi 
nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri genel kurulda oy birliğiyle kabul 
edildi. 
 
DURDO… 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve mali tablolarını görüşmüş ve şu hususların 2020 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. 
1) Vergi Usul Kanununa göre 2020 yılında -9.027.013,17-TL dönem zararı oluşurken, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre ise vergi öncesi -13.106.938-TL (vergi sonrası -11.031.557-
TL), dönem zararı oluşmuştur. 
2) Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, 
ortakların bilgisine ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
 
ESCOM… 20.05.2021 tarihinde yapılan şirketin genel kurul toplantısında, 2020 yılsonu mali tablolarına ilişkin 
görüşmeler yapılmış olup kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. 
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ESEN, NATEN… 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. Burdur - 2 (15 MW) ihalesi için 19,70 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 90 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve 
kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir. 

 

ESEN, NATEN… Şirketin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, 
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Erdemir Çelik 
Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için 
sözleşme imzalanmıştır. Manisa'da gerçekleştirilecek olan projenin sözleşme bedeli, KDV hariç 14.120.626 
Türk Lirasıdır (1.690.000 Amerikan Doları). 

 

IHEVA… Şirketin 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 

2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un 
görüşüne sunuldu. Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 
yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançoda 37.346.793 TL, net dönem karı, 

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarda ise 45.842.719,75 TL net dönem 
karı mevcuttur. 

Mevzuat, esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan 
tutarından %10'u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü 
yedekler hesabında muhafaza edilmesine, 

Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması hususundaki Yönetim 
Kurulu önerisi genel kurulca kabul edilmişti. Genel kurulca dağıtılmasına karar verilen kar payı dağıtım işlemine 
26.05.2021 tarihinde başlanacaktır. 

 

ISDMR… Şirket ile Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 24 Mayıs 2021 tarihinde bağıtlanmıştır. 

 

KAREL… Şirket Yönetim Kurulu, 28 Nisan 2021 tarihli kararıyla, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket 
Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine karar vermiş ve bu doğrultuda gerekli 
izin ve onayların alınması için 29 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. 

Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2021 tarihli kararı ile Esas sözleşme değişiklik tasarıları Sermaye Piyasası 
Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda ekteki gibi değiştirilmiş olup gerekli izinlerin alınması için 24 Mayıs 2021 
tarihinde yenilenen değişiklik tasarıları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

 

MPARK… Bünyesindeki Medical Park, Liv Hospital, VM Medical Park hastaneleri ile Türkiye'nin en yaygın 
hastaneler grubu olan MLP Care, metropollerde büyük ve orta ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi 
doğrultusunda Liv Hospital markasının altıncı hastanesini İstanbul Vadİstanbul'da hizmete geçirmiştir. Öte 
yandan İstanbul'daki Fatih Hastanesi kapatılmıştır. Liv Hospital Vadİstanbul, 35 bin m2'ye yakın kapalı alana 
sahip olup 100 yatak kapasitesi ve 70 doktor ile hasta kabulüne başlamıştır. Avrupa ve Balkan ülkelerinin yanı 
sıra Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelecek misafirlerin Liv Hospital'ın kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırılmasında 
büyük rol oynayacaktır.   

Talebe göre hastanenin yatak kapasitesinin ilerleyen tarihlerde 180'e çıkarılması planlanmaktadır. Liv 
Hospital Vadİstanbul, özellikli tüm robotik cerrahi uygulamalar, yetişkin ve pediatrik kanser cerrahileri, yetişkin 
ve pediatrik kalp cerrahileri, üst düzey kalp sağlığı kliniği, omurga kliniği ve sporcu sağlığı kliniği, inovatif 
işlemler yapan rehabilitasyon kliniği, ileri endoskopi kliniği, kök hücre ve rejeneratif tıp merkezi başta olmak 
üzere birçok klinik ve tedavi hizmeti sunacaktır. 
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SILVR… Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre 

10.929.355 TL dönem karı meydana gelmiş olup, 237.268 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten ve 513.737 TL 

I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 10.178.350 TL dönem karı kalmıştır. Yıl içerisinde yapılan 10.500 

TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 10.188.850 TL dağıtılabilir net dönem karı meydana gelmiştir. 

Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 10.274.780,04 TL dönem karı meydana gelmiş olup 

513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.761.043,04 TL karın geçmiş yıl zararlarına 

mahsup edilmesine karar verilmiştir. 

Yıl içerisinde 10.500 TL bağış ve yardım yapıldığı ve 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl 

zararlarına mahsup edilmesine 24.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar 

verilmiştir. 

 

SKTAS… Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas 

Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı… Şirketin %84 oranında bağlı 

ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas 

sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvurunun 

SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylandığını ve söz konusu esas 

sözleşme tadil metninin Efeler Çiftliği'nin 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay 

sahipleri tarafından görüşülerek onaylandığını duyurmuştuk. 

Efeler Çiftliği'nin anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 17.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret 

Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24 Mayıs 2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 

 

TGSAS… Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14,1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenen, şirkete ait mali tablolarda yer alan 4.407.604,40–TL 

tutarındaki net karının; 

1. Şirketin oluşabilecek nakit ihtiyacının karşılanması ve ihracatın finansmanında kullanmak üzere şirket 

bünyesinde olağanüstü yedek akçe olarak bırakılarak dağıtılmamasına 

2. Bu yönde alınan kararın 2021 yılında gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına 

sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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M SATIM HABELER 

ÇEKİNCE .. 

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.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi 

verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. 

Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu 

bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer 

grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları 

arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 

 


