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EKGYO… 08.10.2021 tarihinde 1. Oturumu yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı 

Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 14.10.2021 Perşembe günü 

saat:14:30'da yapılacaktır. 

 

MMCAS… Şirketin, iştirak Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. sermayesinde  sahip olduğu pay oranının 

% 50'nin  (Elli) üzerine çıkarılması amacıyla pay satın alınması hususunda görüşmelere başlanmıştır. 

 

SAYAS… 11/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aracılığıyla (1) Güney Kore'de yerleşik müşteri Win & P'den 

alınan 313.602 EUR'luk siparişin kabul edilmesi, (2) birlikte üretilerek sevk edilmelerini teminen aynı ülkeden 

Dongkuk S&C'den koşullu olarak kabul edilen 189.898 EUR tutarındaki siparişin koşulunun kaldırılarak kabul 

edilmesi uygun görülmüştür.  Böylelikle toplamda 503.500 EUR tutarında bir ihracat bağlantısı gerçekleştirilmiştir. 

Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması Dongkuk S&C açısından 17/5/2021 tarihli, Win & P açısından 29/9/2021 

tarihli Yönetim Kurulu kararları ile ertelenmiştir. 

 

YKB, YKBNK… Rekabet Kurulu'nun 2013 yılında Bankaya idari para cezası verilmesine dair kararına karşı 

Bankaca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı, açılan 

davanın reddedildiği, söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda 

bulunulduğu, temyiz talebinin reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda 

bulunulduğu, Danıştay 13. Dairesi, davanın reddine ilişkin Ankara 2. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararın 

Banka lehine bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar 

vermiş olduğu ve Ankara 2. İdare Mahkemesinin Danıştay'ın bozma kararına uymamış olması üzerine söz konusu 

mahkeme kararına karşı Banka tarafından süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz 

başvurusunda bulunulduğu ilgide kayıtlı açıklamalar ile duyurulmuştu.  

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bankamızın temyiz istemini kabul ederek, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 

temyize konu ısrar kararını Bankamız lehine bozmuştur. Yasal süreç devam etmektedir. 

 

YONGA… Şirket, ağırlıklı Avrupa olmak üzere, Amerika, Avustralya ve İsrail 'deki büyük mobilya perakendecileri 

olan müşterilerinin taleplerini karşılamak için tam kapasite çalışmaya devam etmekte ve 2022 ilk ayları dahil 

sipariş kaydetmektedir. 

Piyasadaki Sunta, MDF ,aksesuar, cam gibi önemli girdilerde yaşanan tedarik zorluklarına rağmen, üretim 

aksamadan ve karlı olarak, aralıksız devam etmektedir. 

2022 yılı için hem mevcut hem de yeni müşteriler kazanmak için proje çalışmaları aralıksız devam etmektedir. 

Olumlu olacağına inanılan III. Çeyrek Finansallar hazırlanmakta olup yasal süresi içerisinde KAP' ta 

yayınlanacaktır. 

 

GSRAY… Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu 

opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin 

sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri 

kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. 

 

PGSUS… Pegasus'un Eylül ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 2,19 milyon oldu. 

Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 22 azaldı. Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı 

dönemde doluluk oranı yüzde 78,3 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 4,2 puan daha yukarı, 

2019 yılı aynı ayından 11,5 puan daha aşağı gelindi. Yılın ilk 9 ayında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 32 artışla 14,31 milyon oldu. 2019 Yılı aynı döneme göre ise yolcu sayısında yüzde 38 düşüş 

kaydedildi. İlk 9 ayda doluluk oranı yüzde 77,3 ile geçen yıla göre 4,4 puan,2019 yılına göre 11,3 puan düşüş 
gösterdi. 
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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.  

 

 


