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AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu 
ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 13 Eylül 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 230 
MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru 
onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır. 
 
ARENA… 4 Mayıs 2021 tarihindeki KAP açıklamasında duyurulmuş olan Şirket ile Likewize Corporation (önceki 
ünvanı ile Brightstar Corporation) arasında gerçekleştirilen satın alma görüşmeleri neticesinde, 
Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün Şirket tarafından 
satın alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi 10 Eylül 2021 tarihinde imzalanmıştır. 
Hisse devirleri, Rekabet Kurulu onayı dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde 
yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Anlaşma gereği Şirket Brightstar 
Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma bedeli olarak 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme yapacaktır. 
2009 yılında akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin 
Türkiye'de dağıtımı amacı ile kurulmuş olan Brightstar Türkiye aynı yıl Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik 
Hizmetleri A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon ürünlerinin Vodafone satış noktalarına ve iş ortaklarına 
dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşması imzalamıştır. Hali hazırda yürürlükte olan bu anlaşmanın mevcut 
koşullar ile ortaklık değişimi sonrasında da devamına ilişkin olarak Vodafone ile gerekli mutabakat sağlanmıştır. 
 
ASELS… ASELSAN ile yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, toplam bedeli 
379.074.326,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 
yılında gerçekleştirilecektir. 
 
AYES… Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy 
Mahallesi 644 Ada 30 Parsel de yer alan 1.647,83 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 6511 m2' lik kentsel dönüşüm 
kapsamında kat karşılığı inşaat işi yapımı ve satışı amacıyla kurulacak Livza Ayes Mnd Group Adi Ortaklığına 
katılmaya karar verilmiştir. 
 
CCOLA… İstanbul ili Bahçelievler İlçesi, Yenibosna'da yer alan Şirkete ait taşınmaz, Altur Turizm Servis ve Tic. 
Ltd. Şti. ve Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'ye, 153.340.000 TL bedel ile satılmıştır. 
 
DERHL… Bağlı Ortaklık Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır. Bugünkü yapılan Genel Kurul'da, Havana Motor'un sermayesi 
20.000.000 TL'den 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmesini içeren, Şirket ana sözleşmesinin 
6.maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  
 
DIRIT… 27 Ağustos 2021 tarihinde Orkun Arslan (yatırımcı) ile İmzalanan yatırım sözleşmesine istinaden 
1.000.000 TL peşin ödeme yapılarak Halk Bankası kredisi 24 ay vadeli yüzde 18 sabit faiz oranı ile yeniden 
yapılandırılmıştır. Yapılandırma ödeme tablosu içerisinde 2022 yılı Mayıs-Ağustos ve Kasım ayları taksitlerine ek 
olarak toplamda 1.500.000 TL balon ödeme konulmuştur. 
 
DYOBY… Şirket tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları neticesinde; Dyo Boya, iç cephe boyası Teknoplast 
ürününde geliştirdiği ileri teknoloji ile uygulandığı yüzeye temas eden koronavirüsü (Sars-Cov-2) ilk 30 dakika 
itibarıyla %97,86 oranında ve 24 saat içerisinde %99,99 oranında etkisiz hale getiren ürün geliştirilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından etkisi onaylanmıştır. 
 
EDATA… Şirket güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi (SIEM) çözümü üreticisi SecureGate S.r.l 'nin 10.09.2021 
tarihi itibariyle distribütörü olmuştur. Sözleşme İtalya menşeili üretici firma ile imzalanmıştır. Şirket SecureGate 
firmasının ürettiği SGBox markalı çözümlerinin Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır. 
 
KGYO… Şirket 08.09.2021 tarih 2021/33 sayılı Yönetim Kurulu kararı İle ilgili bağımsız bölümün satış 
hazırlıklarına başlamış olup, Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-710 
sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 5.200.000 TL olan portföydeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, 
Meşrutiyet Mahallesi, 1905 ada 48 parsel 17.kat (Elit Residence) 42 no'lu bağımsız bölüm'ün KDV hariç 
5.508.474,60 TL (KDV dahil 6.500.000) TL bedel karşılığında satış işlemi bugün gerçekleşmiştir. 
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ETILR… Şirketin 10.09.2021 tarihinde İçecek üretimi ve dağıtımı yapan Cocacola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile 
imzalamış olduğu yansıtma geliri ve ek indirimleri içeren "bayilik bölgesi direkt satış sözleşmesi" ile alakalı 
paydaşların tam ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına yapılmış olunan açıklamanın güncellenmesi sebebi hasıl 
olmuştur. Şirket ve karşı firma ile anlaşmanın 10.09.2021 tarihinde imzalanmış olmasına rağmen, yapılmış olunan 
bu anlaşma ile, geriye dönük olarak 2021 / Ağustos ayının ilk iş gününden başlayacak (02.08.2021) şekile 
toplamda 15 ay sürecek olan yansıtma geliri (ciro primi) ve şubeler için ek indirim hakkı kazanılmıştır. İmzalanmış 
olan bu sözleşmenin bitiş tarihi 31.10.2022 dir. 
 
KLGYO… Yönetim Kurulunun 23.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Muğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü 
Mahallesi 153 Ada 1 parsel 15.533,25 m2 ve 153 Ada 2 nolu parselde kayıtlı 15.535,00 m2 olmak üzere toplam 
31.068,25 m2 Arsanın  5.000.000 USD (34.868.000 TL, KDV Muaf) bedel üzerinden satın alınmasına ve satın 
alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir. 
 
KOZAL… Şirket, %100 oranında iştirak olan Londra merkezli Koza Ltd'nin İngiltere mahkemelerinde devam 
eden hukuki sürecine ilişkin olarak, İngiliz mahkemelerince, Kayyumların ve yönetim kurulu 
üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiğini, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli 
atamalar olduğunu, bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından 
değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığını ve ek olarak Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim 
kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini  05.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklamıştı.   
Gelinen aşamada ilgili Davacıların temyiz başvurusu İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedilmiş olup bu 
durum şirketin lehinedir. 
 
METUR… Şirketin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündeme 
gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt 
Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın 
alınması için bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu şirketin satın alınması ve değeri söz konusu müteahhitlik 
belgesi nedeniyle olup, Gündemir İnşaat'ın materyal seviyede başkaca bir varlığı veya yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 
 
NIBAS… Niğde-Ulukışla ilçesinde,prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika inşaatına yönelik işveren Tauros 
Biyoenerji San.ve Tic. A.Ş.'den 10.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 1.510.000 TL 
olup,tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür. 
 
SISE… Şirketin 13 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şişecam'ın Türkiye'de hızla yükselen cam 
talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda mimari camlar ve 
otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, 
bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin %30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona 
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek günlük 1.200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yeni yeşil 
saha yatırımının, hızlı bir ivme ile artan düzcam talebinin karşılanması amacıyla, 24 ay içerisinde 
devreye alınması hedeflenmektedir. Diğer yandan devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli otomotiv 
camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 
Ayrıca, otomotiv camına yönelik fırın yatırımının tamamlanmasıyla mevcut durumda otocama yönelik üretim 
yapan Kırklareli TR1 Float hattının mimari cam faaliyetine kaydırılması ve bu hattın 2024 yılında yapılması 
planlanan soğuk tamir aşamasında günlük üretim kapasitesinin 1.000 ton seviyesine kadar yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
SKTAS… Şirketin Aydın iline bağlı Söke ilçesinde yer alan 140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim 
kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına, 1,5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) 
kurulacaktır. Gelir Paylaşımı Modeli esas alınarak yapılacak toplam 890.000 $+KDV tutarındaki bu yatırımla, 
Şirketin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. Santralde üretilecek elektrik miktarı yıllık 2.750.000 kWh 
olup, toplam tüketimi karşılama oranı %18'dir. 
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TACTR… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 

2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili başvurusu, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-10626 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Esas Sözleşme değişiklik tadil 

tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, 

yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 

yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili ile ilgili SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 

 

TEZOL… Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka 

arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 100.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon 

Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/09/2021 tarihinden 

itibaren Yıldız Pazar'da 13,87 TL/pay baz fiyat, "TEZOL .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye 

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

 

TRILC… T.C Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takvimi Ulusal Bağışıklama Programında yer alan 1 ml ID 

Enjeksiyonluk Çözelti için liyofilize toz ve çözücü BCG (Tüberküloz) AŞISI  ruhsatlandırmada yüksek öncelik 

onayını  almıştır . 

 

TURGG… İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclisi'nin 13.09.2021 tarihinde gerçekleştireceği Eylül ayı 

toplantılarının ilk birleşiminin gündeminde Şirket arazisinin de yer aldığı; 

Kartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S9 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi 

(2021/1090) ile Kartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S10 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı Şehir Planlama 

Müdürlüğü teklifinin (2021/1091) yer aldığı İBB'nin 

https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx  adresli internet sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı. 

13.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen İBB Eylül Ayı 1.Meclis Toplantısı, https://ibb.tv adresinden canlı olarak takip 

edilmiş, Şirketin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin söz konusu Şehir Planlama Müdürlüğü tekliflerinin 

değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesi Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

VERUS… Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana 

Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahasına ilişkin Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Bahçelievler 

Mahallesi, L36.c.01.b. Pafta, 157 Ada, 350 Parsel numaralı toplam 9.791 m2'lik arsa satın alınmıştır. Daha önce 

yapmış olduğu 44.393 m2'lik arsa alımları ile birlikte Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'ye ait arsaların toplamı 

54.184 m2 olmuştur. 
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A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

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.  

 

 


