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BLCYT… İştirak Biteks A.Ş.'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 1. fazının Tedaş tarafından 
bugün kabulü yapılmış olup, bugünden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır. Projenin 2. Fazı 
ile ilgili olarak da çağrı mektubu ve yatırım teşvik belgesi alınmış olup projenin yapım aşaması devam etmektedir. 
2 Fazın Bitirilmesi ile Firmamızın toplam kurulu gücü 3.600 kw/saat olacaktır. 

 

GESAN… Şirket ile Adana ilinde bulunan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi arasında Ceyhan Organize Sanayii 
Bölgesi elektrik altyapısı tamamlanması Projesi kapsamı için Sözleşme Davet Yazısı bugün itibari ile şirkete 
ulaşmıştır. Resmi süreci takiben sözleşme imzalanması beklenmektedir. Sözleşme tutarı vergiler hariç 
6.010.000,-TL'dir. 

 

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 05.10.2021 tarihinde 
gerçekleşen 2021/518593 ihale no'lu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "ITM-368 referanslı 
154kV Silahtar GIS TM Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen 
toplam bedel 55.913.358,-TL'dir. 

 

GLYHO, MEHMET KUTMAN… 15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom 
Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması 
akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE' ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranında herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. 

 

HUBVC… 03.12.2020 tarihli açıklama ile; Sermayesinin %17'sine sahip olunan BB Mekatronik Bilişim Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. ("Visionteractive"), mevcut faaliyetlerini Pulpoar Bilişim A.Ş. ("Pulpo AR") unvanlı ve BB 
Mekatronik kurucularından Onur Candan ve Buğrahan Bayat tarafından kurulan bir şirket bünyesinde, daha geniş 
bir ölçekte sürdürmek amacıyla çalışma yürütmekte olduğu, Şirketin BB Mekatronik'teki ortaklığının sona ererek 
Pulpo AR adlı şirkette devam etmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğü açıklanmıştı. 

Şirketin 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile Pulpo AR'ın 50.000 TL 
olan sermayesinde %10,18 oranında ve 5.090 TL nominal değerdeki payın bedelsiz olarak, Şirketin 
Visionteractive'de sahip olduğu 94.444 TL nominal değerde ve %17 oranındaki payın tamamı karşılığında ve 
bedelsiz olarak Pulpo AR kurucusu Onur Candan'a devredilmesi suretiyle, edinilmesine karar verilmiştir. 

 

IZFAS… Şirket, 5746 sayılı Araştırma , Geliştirme ve Tasarım Faaliyetletinin Desteklenmesi amacıyla teşvik ve 
muafiyetlerden yararlanmak üzere T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na AR-GE ve TASARIM merkezi 
başvurusunda bulunmuştur. 

 

ITTFH, ADESE… Konya'da bir otomobil markasının yetkili satış ve servis hizmetlerini vermekte olan ve 
10.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde İttifak Holding A.Ş.'nin 9.308.000 TL (%93,08) , Adese Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş.'nin 692.000 TL (%6,92) paya sahip olduğu İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.ile, ilgili otomobil firması 
arasında düzenlenmiş olan ve 05.10.2021 (Bugün) tarihi itibariyle sona eren bayilik sözleşmesinin karşılıklı 
mutabakat ile uzatılmamasına ve İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin, İttifak Holding'in sermayesinin %100 'üne sahip 
olduğu AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine dönük işlemlerin başlatılmasına; bu iş ve işlemlerin 
yürütülmesi konusunda  İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 
Faaliyetlerine son verilen İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin İttifak Holding'in 30.06.2021 tarihli konsolide mali 
tablolarında 332.105.174 TL olan hasılat içindeki payı 15.119.918 TL (%4,55); 45.566.465 TL esas faaliyet karı 
içindeki payı -1.005.059 TL (zarar) olarak gerçekleşmiştir. 

 

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 7 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan 
formatında toplam 16 satış mağazası Eylül ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 
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OTKAR… European Bank for Reconstruction and Develeopment (EBRD) tarafından Ürdün Amman Belediyesi 
(GAM) için 100 adet Vectio C dizel tip otobüs, 36 adet Kent C dizel tip otobüs tedariki ve bu otobüslerin 2 yıllık 
bakımı ve sürücü eğitimleri için açılan yaklaşık 23 milyon USD (KDV ve diğer vergiler dahil yaklaşık 32 milyon 
USD) tutarındaki ihaleyi şirketin kazandığına dair bildirim mektubu şirkete ulaşmış olup, ihale ile ilgili teslimatların, 
partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

 

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin 
temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında bugün (05.10.2021) 
firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir. 

 

SNGYO… Şirket 01 Ocak 2021 – 05 Ekim 2021 tarihleri arasında 412 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak 
üzere toplam 429 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin 
toplam ciro ise (KDV Hariç) 740.097.097-TL'dir. Yine aynı tarih aralığında 442 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi 
gerçekleştirilmiştir. 

 

VBTYZ… Şirket, İsviçre'de faaliyet gösteren Serrec AG ile Avrupa'da faaliyet gösterecek VBT Europe'u (% 51 
pay sahibi Şirket, %49 pay sahibi Serrec AG olacak şekilde) kurmak konusunda ön anlaşmaya  varmış ve  söz 
konusu ön protokol 04.08.2021  tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu, VBT Europe (https://vbteurope.com/ )  ön 
protokolde yazıldığı şekilde % 51 VBT Yazılım AŞ, %49 Serrec AG olacak şekilde kurulmuş ve faaliyete 
başlamıştır. 

 

MERIT, NTHOL... Şirketin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa 

Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören paylarımızın Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa 

İstanbul'a aynı gün 13.07.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/10/2021 tarihinde aldığı 

karar uyarınca, Şirket payları 07/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye 

başlayacaktır. 
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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.  

 

 


