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ALKIM… Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.10.2019 tarihinde aldığı karar ile başlanan Potasyum Sülfat Yatırımının 
komple montajı tamamlanmıştır. Pandemi koşullarına rağmen gerek yurtdışından yapılan makine ve techizat 
tedariklerinde, gerekse yurtiçinde yapılan işlerde çok sayıda ekibin çalıştığı son derece komplike bir tesisin montajı 
tamamlanmıştır. Ünitelerin peyderpey test ve devreye alma çalışmaları 17 Eylül 2021 Cuma, bugün itibariyle 
başlamıştır. 
 
BOBET… Yönetim Kurulu'nun 15.09.2021 tarih 2021-54 sayılı kararı ile Hasanpaşa  Mah.Taşköprü Kurbağalıdere 
Mevkii Eski Salı Pazarı yanı Kadıköy-İstanbul adresindeki ek mobil  hazır üretim tesisinin mevcut projedeki işin 
bitmesi sebebi ile30/09/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 
 
ESEN, NATEN… Esenboğa Elektrik Üretim  A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş  sermayesinin 310.000.000 TL'den 410.000.000 TL'ye artırılması için halka açılma 
başvurusu; SPK tarafından 16.09.2021  tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 
1  TL nominal değerdeki 100.000.000  adet  paylar 8,30 TL fiyattan olmak üzere 22.09.2021 – 23.09.2021 tarihleri 
arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve  Satış yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı 
Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır. 
 
GESAN… Şirket ile Pfiffner Transformatör ve Elektrik Gereçleri Elektrik Üretim Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında 
Akyurt/ Ankara'da bulunan üretim tesisleri üzerine kurulacak güneş enerjisi santrali üretim tesisi için anahtar teslim 
kurulum sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 435.000-USD + 185.000,-Euro'dur. 
 
 Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. arasında 2021/294222 ihale nosuna sahip "İTM-371 REF. 154KV 
ACIPAYAM TM TEVSİAT (DENİZLİ) YAPIM İŞİ" kapsamı için sözleşme imzalanmış, yer teslimi alınmıştır. Sözleşme 
tutarı vergiler hariç 19.777.125,-TL'dir. 
 
GLB, GLBMD, YEOTK… YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. payları 03 Eylül 2021 tarihi itibarıyla BIST Ana 
Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurum tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı 
işlemleri için ilan edilen 10 iş günü süre 16.09.2021 tarihinde sona ermiştir.  Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemi 
gerçekleştirilmemiştir. 
 
GSRAY… Erkek futbol takımı forma göğüs ve sırt reklamı için ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ile 2021 -2022 sezonundan başlamak kaydıyla, son 3 sezonu opsiyonlu  olmak üzere toplam 5 sezon için 
249.350.000,00 TL + KDV bedelli sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. 
 
MTRKS… Şirketin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 
10.000 adet payı 10.000 TL bedelle  İştirak  ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir. 
 
PETKM… 17.09.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, 
SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirket konsolide 
finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 
1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı onaylanmıştır. 
 
TRILC… Temsilcisi olunan Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünü  İran'da satış ,  dağıtım ve pazarlama 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı 
için ilk sipariş onaylanmıştır. Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir. Ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır. 
 
YEOTK… Şirket ile MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (17.09.2021) Moğolistan'daki İleri Düzey Su Arıtma 
Tesisi Projesi kapsamında bulunan elektrik ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapılması için sözleşme 
imzalanmıştır.  Toplam sözleşme bedeli 10.750.000 USD'dir. 
Finansmanı ABD Hükümeti Dış Yardım Kuruluşu MCAM (Millenium Challenge Account - Mongolia) tarafından 
sağlanan proje kapsamında tüm dizayn, mühendislik, tedarik, montaj ve devreye alma hizmetleri Şirket tarafından 
yapılacaktır. 
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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 

 

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.  

 

 


