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AGHOL… İştirak Çelik Motor Ticaret A.Ş. bünyesinde saatlik araç kiralama faaliyeti olan Moov hizmet işletmesi; 
kayıtlı değerleriyle ve kısmi bölünme yoluyla Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulan 
Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'ye (MOOV) devredilmiş olup bölünme işlemi 17.08.2021 tarihinde tescil 
edilmiştir. MOOV, inovatif olarak saatlik ve esnek süreli araç paylaşım platformu olarak geliştirilen bir dijital ulaşım 
şirketidir.  

26.07.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda ortaklık da dâhil olmak üzere işbirliği yapmak üzere görüşmelere 
başlandığı belirtilmişti.  

Bu kapsamda MOOV'un sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına 
yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay 
devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci 
başlatılmıştır.  

Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dâhil, gerekli 
işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden 
payların %75'inin devir bedeli, 16.000.000 USD tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan 
araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın %75 oranındaki kısmının 
eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır.  

 

ASELS… ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi 
(Savaş Sistemleri) ile ilgili olarak 19.08.2021 tarihinde, toplam bedeli 40.300.000,- Avro tutarında bir sözleşme 
imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve 
Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-
2024 yıllarında gerçekleştirilecektir. 

 

BRKO… Şirkete ait olan 458 Ada 2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerle ilgili 2018 yılında başlatılan imar çalışmalarının 
yeniden başlatılması,  parseller üzerinde atıl durumda bulunan binaların yıkılması ve hurda ihalesinin yapılması 
konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

BUCIM… Şirket yönetim kurulunun 19.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin dolmuş 
olması sebebiyle, 500.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı 
sermaye tavanı süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı uyarınca 
Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli 
izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali 
ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. 

 

BRLSM… Birleşim Mühendisllik payları, 20/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye 
başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST 
Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında 
şirketin paylarının sayısı 102.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır. 

 

DENGE… Şirket Yönetim Kurulunun, 19.08.2021 (Bugün) Tarihli Toplantısında, 

1-Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %25 payının satın alınmasına, 

2-Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımına 
Şirketin katılmasına ve bu suretle ortaklık payının %50 ye çıkartılmasına, 

3-Satın alma ile ilgili çalışmalara başlanmasına, karar verilmiştir. 

 

DERHL… 21.05.2021 tarihinde yapılan açıklama ile Şirket ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil 
davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından lehimize karar verilerek red 
edildiği bildirilmişti. Söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davası devam etmekte olup, konuyla ilgili periyodik 
açıklamadır. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 
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EDATA… 30.06.2015 tarihinden bu yana ürünlerinin distribütörlüğü yapılmakta olunan Ivanti Inc ile olan distribütörlük 

sözleşmesi 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 09.08.2021 tarihinde yenilenmiştir. 

 

FADE… Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte Şirkete gelen Organik Kurutulmuş Domates talebinde her yıl 

görüldüğü gibi bu yılda da yüksek artış yaşanmaktadır. Katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan Organik 

Kurutulmuş Domates siparişleri; 

2019 yılında  200.000 Euro, 

2020 yılında 1.000.000 Euro, 

2021 yılında da 2.000.000 Euro tutarına yükselmiştir. 

2021 yılı siparişlerin 1.000.000 Euro' luk kısmının tedariki yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştır. Kalan 1.000.000 

Euro siparişin üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedir. 

 

FENER… Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda 

AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 

50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. 

 

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Bankamız nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi 

sonucunda muhtelif konularda 37.012.595,68 TL vergi, 55.510.374,75 TL ceza olmak üzere toplam 92.522.970,43 

TL tarhiyat gerçekleştirilmiştir. Bankamızca yasal yollara başvurulması dahil olmak üzere alınacak aksiyonlar 

değerlendirilmekte olup gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. 

 

KATMR… Şirket zırhlı savunma araçları ve muhtelif sivil ekipmanlar olmak üzere Afrika ülkesi kaynaklı $ 11.609.900 

(OnBirMilyonAltıYüzDokuzBinDokuzYüzDolar) tutarında sipariş almıştır. Siparişler 2022 - 2023 yıllarında teslim 

edilecektir. 

 

MTRKS… Kripto para alanında yapılan planlamalar kapsamında, Binance Kripto Para Borsasının API Broker 

programına dahil olunmuştur. API Broker Programı kapsamında Binance tarafından, gelir paylaşımı, teknik destek 

ve pazarlama kampanyası desteği sağlanmaktadır. Gerek mevcut ürün entegrasyonları gerekse gelecek planlamaları 

kapsamında, yurt içi ve dışında benzer işbirlikleri, ürün  ve açılımlar konusundaki araştırmalar sürdürülmektedir. 

Gelişmeler oldukça paylaşılacaktır. API Broker program katılımının kısa vadede finansal tablolar üzerinde önemli bir 

etkisi beklenmemekle birlikte, bu çalışmanın kripto para piyasalarına yönelik ürün ve hizmetlerin gelişimi açısından 

önemi bulunmaktadır. 

 

PEGYO… Şirket yönetim kurulu: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 122 pafta, 80 ada, 21 parsel no'lu, 

6 adet dükkanı olan kargir han niteliğindeki taşınmazın ("6. Vakıfhan" ve/veya "Taşınmaz") Şirket tarafından 

kiralanmasına ilişkin Şirket ile İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan ve Beyoğlu 21. 

Noterliği'nin 20.03.2020 tarih ve 01908 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş olan mevcut kira sözleşmesinin Ermet 

İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye tüm hak ve borçları ile devredilmesine karar vermiştir. 

6. Vakıfhan'a ilişkin kira sözleşmesi 18.08.2021 tarihi itibariyle tüm hak ve borçları ile Ermet İnşaat San. ve Tic. Ltd. 

Şti.'ye devredilmiş ve portföyden çıkmıştır. 

 

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Düzce İli Akçakoca İlçesi Çiçekpınar Köyü 130 Ada 4 Parsel üzerindeki 18.077 

m2 arsa üzerinde bulunan 3.168  m2 deponun 10.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanı "Ferrero 

Fındık İthalat ve İhracat Tic. A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 

875.000-TL+KDV gelir elde edilecektir. 
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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.  

 

 


