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DARDL… Şirketin 595.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 53.281.753 TL tutarındaki 

çıkarılmış sermayesinin 532.817.530 TL bedelli artırılarak 586.099.283 TL'ye yükseltilmesine 

ilişkin 12.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma ( rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 26.08.2021 tarihinde 

tamamlanmıştır. 

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen 

payların toplam nominal değeri 2.429.748,290 Türk Lirası olup, kalan paylar, 31 Ağustos 2021 -01 Eylül 

2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. 

Birincil Piyasa ‘da nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa‘da oluşacak fiyattan 

satışa sunulacaktır. 

 

GLRYH… Şirketin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 

TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin 7.maddesinin tadili 27.08.2021 tarih ve 10397 sayılı T.T.Sicili 

gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. 

 

GSDDE… Şirketin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 52.180.855,64 TL. tutarındaki 

çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 97.819.144,36 TL. artırılarak 150.000.000.-

TL.'ye yükseltilmesi nedeniyle yeni pay alma hakları, 1TL. nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL. yeni pay alma 

hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 176.418,174 TL olup, bu 

paylar 02.09.2021-03.09.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak 

üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. 

 

KAREL… Şirket 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış 

sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 

oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, sermayeye eklenecek olan 

141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 

5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 

karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 

16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 

2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 

5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 

2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde 

olmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket 

Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan değişiklik tasarısına uygun olarak değiştirilmesi 

amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 26.08.2021 tarih ve 2021/42 sayılı bülteninden 

öğrenilmiştir. 

 

MERIT… Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 

25.500.000 TL (%1000 oranında) nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Esas 

Sözleşmenin 6 ve 7.maddelerinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 27.08.2021 (bugün) tarihinde tescil 

edilmiştir. Sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. 
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KRSTL…Şirketin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 

tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192.000.000 TL ye artırılması işleminde ortakların yeni pay alma haklarını 

11/08/2021 ile 25/08/2021 tarihleri arasında kullanmışlardır. Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde 

kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.481.830,314 TL olup, kalan 

paylar 01/09/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

aracılığıyla 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 

oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir. 

 

TSGYO…Şirketin 500.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 

150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin İzahname, 26 Ağustos 

2021 tarih ve 2021/42 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanmıştır. 

SPK tarafından onaylanan İzahname kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımında, 

- Pay sahiplerinin ellerindeki payların %30,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 

- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 01.09.2021 ile 15.09.2021 

tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. 

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot pay, 

nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir. 

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan C grubu paylar, 2 iş günü süreyle nominal değerden 

düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

 

SAMAT… Şirketin Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarihinde, Bedelli  Sermaye Artırım kararı almıştır, Aracı Kurum 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme feshedilmesinden kaynaklı bedelli sermaye artırım süreci geri 

çekilmiştir. 

 

ISBIR… Ortaklığın sermayesinin, tamamı iç kaynaklarda karşılanmak suretiyle, 635.040 TL'den 32.387.040 TL'ye 

artırılması nedeniyle ihraç edilecek 31.752.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1284 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.İhraç edilecek 

31.752.000 TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01.09.2021 olarak 

tespit edilmiştir. 

BASCM… Şirketin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin dış kaynak borçlarının 

finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 131.559.120 TL olan sermayesinin esas 

sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına ve 

artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, sermaye 

artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri 

üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı kapsamında 

Şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni 

uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben 

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, esas Sözleşme değişikliğine yönelik 

gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına 

sunulmasına karar verildiği 06.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 

"Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 10.08.2021 tarihinde yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından E-29833736-110.03.03-10085 sayı, 24.08.2021 tarihli yazı ile onaylanmıştır. 
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GLYHO… Şirketin Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih, 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarih, 1044 sayılı kararları ile 
Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı 
nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan 
İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında 
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 

Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 
nakden olmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketin 
19.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin 
yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların 23 Ağustos 
ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından 
düşük olmamak üzere, 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Birincil 
Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli 
payların tamamının satışı tamamlandığı 23.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 484.265.422,30 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan 
payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satıştan 2.914.786,75 TL olmak üzere sermaye artırımından 
sağlanan toplam 487.180.209,05 TL fon girişi gerçekleşmiş olup böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 

 

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.  

 


