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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 açıklamayla kamuoyuna 
duyurulmuştu. Teklifin 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. İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Kişinev 
Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır. 
 
BAKAB… Şirket 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal 
kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal 
kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır. 
Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda 
yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim 
Kurulunun kar dağıtım önerisi için; 
-Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919-TL tutarındaki 
bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, 
-Şirket Esas Sözleşmesinin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı 
düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 676.346-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim 
Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine, 
-1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak 
ayrılmasına, 
-Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına, 
-Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin 
gerçekleştirilmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
BSOKE… Döner Fırın-1 'in Faaliyete Geçmesi… 07.06.2021 tarihinde Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında devam 
eden bakım çalışmaları nedeniyle, 15.06.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 1.fırının bakım 
çalışmaları tamamlanmış olup, devreye alınmıştır. 
 
DNISI… 23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın Özel 
Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklama şu şekildedir: 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 tarafımıza 36.534.000 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi 
düzenlendiğini daha önce bildirmiştik. Yeni üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatı 14/06/2021 tarihinde alınmış olup, 
Fabrika inşaatına başlanmıştır. 
 
EKGYO… Meydan Başakşehir Yapı Ruhsatı Tadilatı… 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. 
 
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. 
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PEKGY… Şirket ortaklarından Sn. Hasan Peker Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarını 

kullanmaya başladığını ve bu kapsamda 22.466.399,30 TL'lik rüçhan haklarını kullandığını tarafımıza 

bildirilmiştir. 

 

IAZ, BMSCH… 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, 08.06.2021 tarihinden 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 tarafımızca 6,21 TL Birim Fiyat ile satılarak bitirilmiştir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942265 

 

NTHOL, 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. 

 

TRILC… Bulgaristan Sofya'da yerleşik; Türkiye için tek yetkili temsilcisi olduğumuz 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. 

 

TUREX… Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.06.2021 tarihli toplantısında; 

-Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını 

yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı olarak gerçek değerine uygun 

oluşumunu sağlamak ve yatırımcıların Şirkete olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar 

Tebliği'nin ("Tebliğ") yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde Borsa İstanbul'da 

payların işlem gördüğü Ana Pazar'da Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına, 

-Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 adet (3.000.000,00 TL nominal) olarak 

belirlenmesine, 

-Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 30.000.000,00 

TL olarak belirlenmesine, 

-İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Ana Pazar'da 

gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel 

durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, 

Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942265
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YKB, YKBNK, KCHOL… Son olarak 06.08.2020 tarihinde Banka genel kurul kararlarının yok 

hükmünde olduğunun tespiti amacıyla dava açan ve sonrasında 2021 yılı başında davadan feragat dilekçesi 

veren banka pay sahiplerinden Jilber Topuz tarafından bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel 

Müdürlüğü tarafından Bankaya uygulanan ve Bankamızca 27 Ocak 2020 tarihinde kamuya açıklanan 

idari para cezası ile 25 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan 2020 yılı 

içinde bir kısım tahsili gecikmiş Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi nedeniyle Banka ve dolaylı 

olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olunduğu iddia edilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 553 ve 

555'nci maddeleri uyarınca toplam 435.774.426 TL'nin Banka hakim ortağı Koç Holding A.Ş. veya Banka 

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Banka'ya ödenmesi veya sahibi olduğu Banka paylarının Koç Holding A.Ş. 

veya Banka Yönetim Kurulu üyelerince satın alınması talebiyle, arabuluculuk başvurusunda bulunulduğu 

öğrenilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 

tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olup, Jilber 

Topuz'un arabuluculuk başvurusunun bu kapsamda dava açmadan önce uzlaşma talebiyle iletildiği 

belirtilmiştir. 

 

BAGFS... Bagfaş payları 16 Haziran'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak. Bagfaş 

payları 16 Haziran'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak. BIST'ten konu ile ilgili 

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre 

Fabrikaları A.Ş.'nin (Şirket) 14/06/2021 tarihinde KAP'ta duyurduğu özel durum  açıklaması dikkate alınarak, 

Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi  kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 

35/3  maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 15/06/2021 günü  sonuna kadar kapalı kalmaya 

devam etmesine ve 16/06/2021 tarihinden  itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir." 

 

BAGFS... II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber veya söylentilerin doğrulaması" başlıklı 9.maddesi 

kapsamında yapılan açıklamadır. Şirket Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km'de 

faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, Ek1 ‘de verilen 

teslim tesellüm tutanağı çerçevesinde T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (Ek 2(a) ve 

Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 

12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli 

toplantısında Fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu 

kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına 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.  

 

 


