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Teknik Görünüm:
BIST 100 geçtiğimiz haftayı 98.783 puandan tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde direnç olarak takip edilen 96.500-95.500 noktaları
geri çekilmelerde destek konumunda izlenecektir. Diğer taraftan
alımların devam etmesi durumunda 98.800-100.000-100.700 direnç
seviyeleri olarak takip edilecektir.
Şirket Haberleri:
MENSA SINAİ'NIN 2018 YILI 12 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI
15.472.110 TL (2017/12 AYLIK: -7.678.582 TL)
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ'NIN 2018 YILI 12 AYLIK
KONSOLİDE NET ZARARI 3.438.854 TL
(2017/12 AYLIK: -295.790 TL)
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HALKB:

Yönetim Kurulumuzun 29.08.2018 tarihli pay geri alım kararı uyarınca
05.04.2019 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer
verilmektedir.
TAVHL:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ("DHMİ") ile
imzaladığı Kira Sözleşmesi uyarınca, 03.07.2005 tarihi saat 00.01'den
başlamak ve 02.01.2021 tarihi saat 24.00'te sona ermek üzere, toplam 15,5
yıl süreyle Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar terminal binası, katlı otopark
ile genel havacılık terminalini işletme hakkını haiz olan TAV İstanbul
Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") tarafından işletilen Atatürk
Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşlar 6 Nisan 2019 tarihi saat 02:00 itibarıyla
İstanbul Havalimanı'na transfer edilmiştir.
22 Ocak 2013 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nda Devlet
Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") tarafından Şirketimize gönderilen
yazıda, İstanbul'un Avrupa yakasına yapılacak yeni havalimanının
("İstanbul Havalimanı") TAV İstanbul'un 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği
süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce hizmete açılması halinde,
çakışma dönemine ilişkin şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının DHMİ
arafından tazmin edileceğinin ve kayıpların tespiti için bağımsız
kuruluşlardan yararlanılabileceğinin ifade edildiğini duyurmuştuk.
Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara
kapanması nedeniyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının
hesaplanmasına ilişkin DHMİ, Şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan
çalışmalar devam etmektedir.
Şirketimiz uğrayacağımız kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi
bilgilendirmeyi almayı beklemektedir
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CLEBI:
Türk sivil havacılığının ve Şirketimizin Türkiye'deki faaliyetlerinin en
önemli dönüm noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan büyük taşınma
kapsamında, Şirketimiz, İstanbul Havalimanı'nda inşaat ettiği 21.000 m2'si
kapalı toplam 40.000 m2 yer hizmetleri ve depo tesis ve alanlarına, makina,
tehçizat, demirbaşlarını sorunsuz şekilde taşımış ve müşterilerine hizmet
vermeye başlamıştır. Şirketimizin İstanbul Havalimanı'nda yaptığı yatırımlar
kapsamında yer hizmetleri ve depo kapasitesi yaklaşık iki katına çıkmıştır.
Gündem:
*AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılması için YSK'ya başvurdu
*YSK, AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçede oyların tamamının tekrar sayılması
talebini reddetti.

