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DAGI… Şirket, 19/10/2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Almanya'da elektronik 
ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olacağı sermayesi 25.000 EUR olan  "Dagi Retails 
GmbH"  unvanlı şirket kurma kararı almıştır. 
 
DESA… Hilton Dalaman Sarıgerme Oteli, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu 
: 5165695692) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite 
Şubesi" ünvanlı Şubemiz yaz sezonunun bitmesi nedeniyle kapatılmıştır. Sezon açılışında mağaza açılışı tekrar 
değerlendirilecektir. 
 
DERHL… Consitex S.A.'ya karşı açılan tazminat talebine ilişkin dava süreci devam etmekte olup, davaya ilişkin 
yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yapılan periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması 
durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 
 
DGKLB… Şirket tarafından 11.08.2021 ve 06.09.2021 tarihlerine ilan edilen KAP açıklamalarında, Türk mobilya 
sektörünün  belli başlı mobilya firmalarından 7 firmanın bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek 
üzere FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi adında bir şirket kurulmasına karar verdikleri ve Şirket 
Yönetim Kurulu'nun 06.09.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim 
Şirketi'nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketi temsilen Sayın Davut 
Doğan'ın şirket temsilcisi olarak atanmasına kararlaştırıldığı ilan edilmiştir. 
FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, 18.10.2021 tarihinde tescil edilmiş 
ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2021 tarihli 10432 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 
 
GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2021/562920 ihale nolu "ITM-385 referanslı 154kV 
Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. 
İhalede teklif edilen toplam bedel 32.411.982,00-TL'dir. 
 
PGSUS… Şirket, son iki yıl içerisinde filomuzdan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde 
bulundurarak, genç, yakıt tüketimi ve birim maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus 
S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adet yeni uçağı 
kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi 
konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda kamuya açıklanmış olunan ve 2025 yılına kadar devam 
eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma konu altı adet Airbus 321neo uçağın 
teslimleri 2024 yılında başlayacak şekilde filoya katılması öngörülmektedir. 
 
TACTR… Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Ser-berker Bağımsız Denetim 
Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2020 
mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam 
net zararının 1.941.961 TL ( Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 1.656.005,28 TL 
zarardır) olduğu anlaşılmaktadır. 
 
UMPAS… UMPAS.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma 
Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. 
 
SAYAS… Şirket tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan müşterisi Dongkuk S&C'den 
rüzgar kulesi aksamlarına ilişkin toplam 1.225.000 EUR büyüklüğünde yeni bir sipariş alınmıştır.  Böylelikle 
şirketin 2021 yılında Güney Kore ile yaptığı ihracat bağlantıları yaklaşık 7.800.000 EUR seviyesine ulaşmış 
bulunmaktadır. Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması 14/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihalenin 
sonuçlanmasına kadar ertelenmiştir. 
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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.  

 

 


