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AGESA… Şirketin 01.01.2021 -31.07.2021 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 1.000.263.959 TL,  hayat dışı 

32.304.227  TL olmak üzere toplam  1.032.568.186 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

BERA… Grup firmalarından MPG Makine İmalat San.ve Tic. A.Ş. 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

İstanbul'da düzenlenecek olan IDEF 2021 15.Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına katılacaktır. 

 

BRLSM… Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 39.000.000 TL 

nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 102.000.000 TL 

nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 

Şirket payları 20/08/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,10 TL/pay baz fiyat, "BRLSM.E" kodu ve sürekli 

işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak 

belirlenmiştir. 

 

EGEEN… 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurula verilen Kar Payı 

Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar 

verilmiştir. 

 

ERM, EUHOL… 14.07.2021 tarihinde yapılmış olunan özel durum açıklama ile; Mahkeme kararı gereğince şirket 

aracı kurum olarak tekrar faaliyetlerine başlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.08.2021 (bugün) 

müracaat edilmiştir. 

 

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline 

sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret 

Anonim Şirketi'ne 5.000.000 TL  değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. 

 

ETILR… Şirketin İzmir/Egepark Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata 

varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. 

 

GESAN… Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 27.000.000 TL nominal değerli paylarının 

halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon 

Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 19/08/2021 tarihinden 

itibaren Yıldız Pazar'da 17,00 TL/pay baz fiyat, "GESAN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye 

başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 

KARSN… Şirket, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya 

Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli 

belediye otobüsü alımı ihalesine katılım sağladığını, ihalenin kazanılması ihale mercii tarafından şirkete 

bildirildiğini ve itiraz sürecinin devam ettiğini 15 Aralık 2020 ve 26 Temmuz 2021 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma 

Platformu) açıklamalarında detaylı olarak duyurmuştu. İhale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı 

için gerekli malzeme tedariği ile şarj istasyonu temininin de Şirket tarafından üstlenileceği ihale için sözleşme 

daveti ihale mercii tarafından Şirkete iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi içinde imzalanacaktır. 

 

KARSN… Industria Italiana Autobus S.p.A. 2021 yılı içinde, iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için 

ayrı ayrı zamanlarda, Şirkete 15,8 Milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde 

bulunmuş olup, siparişlerin sipariş programına göre 2021 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır. 
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ORGE… 30.06.2021 tarihli açıklamada, Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir 

Metro Projesi'nin 4 istasyon ve ana hat tünellerinin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.675.000 Euro+KDV 

tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı, İşveren ile sözleşme görüşmelerine 

başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 360 günde bitirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

OYLUM… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

talimatları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilen Yangın ve Sel Afeti 

Yardım Kampanyası'na 25.000 TL bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

RYGYO… Şirket tarafından 08/06/2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile portföye alınan, Ankara İli Sincan 

İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parselde bulunan gayrimenkulün tapudaki cins değişikliği 

tamamlanmıştır. Cins değişikliği tamamlanan gayrimenkul üzerine Oto Galericiler Çarş/AVM'si olarak yaklaşık 

asma katlı 90 adet dükkan yapılması için en kısa sürede İnşaat Yapı Ruhsatı alım işlemlerine başlanacaktır. 

 

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel üzerinde 

6.433,40 m2 arsa üzerinde inşa edilecek 8.906 m2 deponun toplam 5.257 m2 depolama alanı "DGC Lojistik 

Ltd. Şti."ye 01/01/2022 tarihinden itibaren 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede 

yaklaşık 5.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 

 

SNKRN… Şirketin banka borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 11.08.2021 tarihinde yapılmış olunan KAP 

duyurusunda ödeme tarihi bilgilerinin sehven yanlış yazılması nedeniyle revize edilmiş açıklama aşağıdadır. 

Şirket Banka Kredi Borçlarına istinaden Garanti Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş arasında detayı 

verilen Protokoller akdedilmiştir.  

Şirket ile Garanti Bankası A.Ş arasında yapılan Protokole istinaden toplam 994.000 TL tutarındaki kredi 

borcu 20.09.2021 – 20.06.2022 tarihleri arasında 10 eşit taksitle ödenecek şekilde, 

Şirket ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 785.181,93- tutarındaki kredi borcu 10.10.2021 – 10.10.2023 

tarihleri arasında 25 eşit taksitle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır.  

 

ECILC… 5 Ağustos 2021 tarihinde yapılan açıklamada özetle; bağlı ortaklık EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama 

A.Ş. (EİP)'in "Vicineum" markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazarlama ve satış 

hakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile  lisans ve dağıtım anlaşması 

imzaladığını, sözleşmeye konu ilacın Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma 

sürecinin devam ettiğini ve  2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olmasının  planlandığını belirtmiştik. 

Sesen Bio Inc. tarafından iletilen bilgilere göre; Vicineum markalı ilacın başvurusuna FDA 13 Ağustos 2021 

tarihinde eksiklik yazısı ("Complete Response Letter") ile cevap vermiş ve bunun üzerine Sesen Bio Inc. 

tarafından detayları ve sonraki adımları belirlemek için FDA'den bir toplantı talep edilmiştir. Type A olarak 

adlandırılan bu toplantının 2021 yılının son çeyreğinde  gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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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.  

 

 


