
ISCTR, Banka, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45 art ışla 1023.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 708.2 mn
TL) 

  
YKBNK, Banka, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 artışla 541.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 507 mn TL)  
 

THYAO, Ulaştırma Bakan ı Binali Y ıldırım, sendika ile Şirket aras ındaki anlaşma zemininin ortadan kalkmas ı halinde bu duruma kay ıtsız
kalmayacaklar ını ifade etmiştir. 

  
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Ataşehir Resmi Kurum Binas ı İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" nin sözleşmesi, yüklenici
Turyapı İnşaat ile imzalanm ıştır.Ayrıca Şirket'in Avcılar Kapad ık Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı iş i İhalesinin 1. Oturumuna 7 ş irket ve
konsorsiyum teklif vermiştir. 

 
ASELS, Şirket, Endonezya Silahl ı Kuvvetleri'nin taktik haberleşme altyap ıs ının oluşturulmas ı kapsam ında Endonezya Savunma Bakanl ığı
bünyesinde faaliyet gösteren PT.LEN firması ile 2.7 mn dolar tutar ında Yazılım Tabanl ı Telsiz Teknoloji Transferi Sözleşmesi imzalam ıştır. 
 

ALNTF, Banka, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 artışla 25.2 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 23.5 mn TL) 
  
ECILC, Maliye Bakanl ığı Vergi Müfettiş leri, Şirket iştiraki Eczacıbaşı Baxter'in 2008 - 2009 - 2010 yıllar ına ait KDV iadesi kapsam ında sat ın
aldığı hizmetlere ilişkin yaptığı vergi incelemeleri sonucunda toplam 54.5 mn TL tutar ında vergi/ceza ihbarnameleri ve iade edilmesi gereken

KDV olarak beyan edilen tutardan 2012 y ılında mahsup talebi kabul edilmeyen 4.1 mn TL'nin ödenmesi hususunda yaz ı gönderilmiştir.

Şirket uzlaşma ya da dava açma yoluna gideceğini belirtmiştir. 

 

TRGYO, Şirket 2012 yılı kârının 50 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,10 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
GSDDE, Şirket daha önce Hyundai Mipo Dockyard ile al ım sözleşmesi imzalad ığı 2 adet 39.000 DWT kuru yük gemisini Güney Kore'den
teslim alm ıştır. 
  
DGGYO, Şirket, Kocaeli-Gebze'de bulunan ve Doğuş Gayrimenkul Yat ırım ve İş l. A.Ş aktifinde bulunan arazileri k ısmi bölünme yoluyla sat ın
alma karar ı alm ıştır.  
  
GLRYH, Şirket iştiraki Güler Finansal Danışmanl ık A.Ş, Bolu Dağı'nda hizmette bulunan Highway Outlet Al ışveriş Merkezleri'nin yönetim ve
iş letme hakk ına sahip olan Bolu Dağı A.Ş'ne %15 oran ında iştirak etmiştir. 

  
ARTOG, Şirket iştiraki Arp Petrol Arama Sondaj A.Ş, 4 adet yeni petrol arama ruhsat ı başvurusunda bulunmuştur. 

  
KLBMO, Şirket Doğ-Taş  ile birleşmesine ilişkin olarak, birleşmenin onaylanmas ı halinde 185.131.200 TL sermaye art ırım ı yapılarak, artırılan
sermayeye ilişkin payların Doğ-Taş 'ın pay sahiplerine bedelsiz dağıtılacağı açıklanm ıştır. 
  
ARSAN, Şirket iştiraki Akedaş Elektrik, kulland ığı/kullanacağı tüm kredilere 10 mn TL tutarına kadar, Akedaş Elektrik'in diğer hissedarlar ı ile
birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunmasına karar vermiştir. 

  
BSHEV, Şirket kendi isteği ile Borsa kotundan çıkmak için BİST ve SPK'ya başvurma kararı alm ıştır. 
 
SKPLC, Şirket'in daha önce Aksa Band ırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş ve Uludağ Perakende Elektrik Sat ış A.Ş'ye olan  doğalgaz ve elektrik

borcunun süresinin dolması nedeniyle 

yapılan protokol sonucu 1.898.660 TL'lik borç taksitlendirilmiş ve ilk peş inatın 506.357 TL'si ödenmiştir. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

BİR GÜNLÜK ARA 

10 gündür yükselerek 90 bin sınırına yükselen BIST 100 endeksi dün gelen kar sat ış ları
ile günü hafif kayıpla kapattı. ABD ve Japonya ise rekorlara devam etmekte. 

BIST 100 endeksi, dünü % 0.34 düşüş le, 89.460 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 89.015, en yüksek 90.373 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 309 puan

altına indi. 

Avrupa hisse senetleri, HSBC Holdings ve Allianz SE gibi önemli finans kuruluş larının
beklenenden daha iyi kar açıklamalar ının ard ından yükseldi ve son 5 y ılın zirvesini daha

yukarıya taşıdı. Almanya % 0.9, Fransa % 0.4 yükseldi. ABD'de ise rekorlar sürüyor. Dün
S&P500 % 0.5, Dow Jones % 0.6 yükseldi. Dow Jones Endeksi ilk kez 15,000 puan ın
üzerinden kapanış yaptı. 
Nisan ay ında Çin'in ihracat ı % 15, ithalat ı %17 artarak beklentileri aştı. Haber, asya

borsalar ının bu sabah olumlu seyrine destek oluyor. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi % 1

yükselerek (yılbaşından beri % 38 oldu getirisi) 14.400 seviyesine ulaştı. 
Bugünün veri gündemi sakin. Saat 10:00’da Türkiye’nin Mart ayı sanayi üretimi, 13:00'de
Almanya'nın mart ayı sanayi Üretimi gelecek.  

  - Başbakan Yard ımc ıs ı Ali Babacan, likidite bolluğuna aldanmamak gerektiğini, para

basman ın sürdürülemez olduğunu ve karşı lıks ız bas ılan paran ın geri nas ıl çevrileceği

konular ının gelişmekte olan ülkeler için risk yaratt ığını belirtti. Ayrıca Babacan büyüme
beklentisinin bu sene yüzde 4, gelecek sene ise yüzde 5 olduğunu, bu y ıl büyümenin
yarıs ının iç talep yarıs ının ise d ış talepten gelmesini beklediklerini belirtti.  

  - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftal ık bülteninde yer alan bilgilere
göre, Bankacılık sisteminde toplam krediler 26 Nisan haftas ında 859,0 milyar TL'ye

yükseldi. Bir önceki hafta krediler 851,9 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Buna göre 
mali kesime verilen krediler 16.03 mlr TL'den 16.14 mlr TL'ye, mali kesim hariç krediler
ise 776.7 milyar TL'den 783.7 mlr TL'ye yükseldi. 
  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Euro Bölgesi üyesi
ülkelerin bütçelerini konsolide etmeye devam etmeleri gerekti ğini, ancak İstikrar ve

Büyümü Paktı'nın bu hedeflere ulaşmada esnekliğe de imkan verdiğini söyledi. Ayrıca

Asmussen,  Euro Bölgesi ekonomisinin bu y ılın ikinci yar ıs ında toparlanmas ını
beklediğini belirtti. 

  - Yunanistan Özelleştirme Dairesi yetkilileri,  Ege ve  İyon Denizlerindeki yaklaşık 600

ada ve adacığın değerlendirilmesinde aşı lmas ı güç sorunlar olduğunu, konunun ş imdilik

özelleştirme planlar ı dışında bırakılmas ının kararlaştırıldığını açıkladı. 
   - Ulaştırma Bakan ı Binali Y ıldırım, üçüncü havalimanının finansman ı noktas ında bir

s ıkıntı yaşanmayacağını belirtirken, üçüncü köprünün temelinin 29 Mayıs'ta at ılacağını
açıklam ıştır. 
   - Eurogroup Başkanı  Jerome Dijsselbloem Avrupa ülkeleri hükümetlerinin harcama
kesintileri ve tasarruflara devam etmesi gerektiğini, aktif politikalar ın yan ı   s ıra mali

konsolidasyonu da korumalar ı gerektiğini ifade etti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,459.45 -0.34 

USD 1.8010 0.14 

EURO 2.3620 0.34 

€  / $  1.3132 -0.07 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0778 0.21 

VOB-30 Kontrat ı 110.500 -0.54 

Gösterge Faiz  5.08 0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ORGE 4.34 12.44 

TUDDF 10.34 11.66 

SKPLC 0.74 10.45 

ARTOG 3.28 8.61 

ARTI 2.12 7.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 7.28 -19.11 

NIBAS 1.25 -13.19 

MANGO 0.23 -11.54 

TRNSK 0.45 -10.00 

UZERB 1.26 -9.35 

Dünya Borsalar ı 07.05.2013 % 

DJIA 15,056 0.58 

NASDAQ 3,397 0.11 

DAX 8,182 0.86 

FTSE-100 6,557 0.55 

NIKKEI 225 14,180 3.55 

S&P 500 1,626 0.52 

Bovespa  56,275 1.52 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Mar. (Önc.1.5%)  
12:30 Almanya 5 Milyar Euro tutar ında 2018 vadeli tahvil ihrac ı
13:00 Almanya Sanayi Ü retimi Mar. (Bek. -0.2% Önc.0.5%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.1.8%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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teslim alm ıştır. 
  
DGGYO, Şirket, Kocaeli-Gebze'de bulunan ve Doğuş Gayrimenkul Yat ırım ve İş l. A.Ş aktifinde bulunan arazileri k ısmi bölünme yoluyla sat ın
alma karar ı alm ıştır.  
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göre, Bankacılık sisteminde toplam krediler 26 Nisan haftas ında 859,0 milyar TL'ye

yükseldi. Bir önceki hafta krediler 851,9 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Buna göre 
mali kesime verilen krediler 16.03 mlr TL'den 16.14 mlr TL'ye, mali kesim hariç krediler
ise 776.7 milyar TL'den 783.7 mlr TL'ye yükseldi. 
  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Asmussen, Euro Bölgesi üyesi
ülkelerin bütçelerini konsolide etmeye devam etmeleri gerekti ğini, ancak İstikrar ve

Büyümü Paktı'nın bu hedeflere ulaşmada esnekliğe de imkan verdiğini söyledi. Ayrıca

Asmussen,  Euro Bölgesi ekonomisinin bu y ılın ikinci yar ıs ında toparlanmas ını
beklediğini belirtti. 

  - Yunanistan Özelleştirme Dairesi yetkilileri,  Ege ve  İyon Denizlerindeki yaklaşık 600

ada ve adacığın değerlendirilmesinde aşı lmas ı güç sorunlar olduğunu, konunun ş imdilik

özelleştirme planlar ı dışında bırakılmas ının kararlaştırıldığını açıkladı. 
   - Ulaştırma Bakan ı Binali Y ıldırım, üçüncü havalimanının finansman ı noktas ında bir

s ıkıntı yaşanmayacağını belirtirken, üçüncü köprünün temelinin 29 Mayıs'ta at ılacağını
açıklam ıştır. 
   - Eurogroup Başkanı  Jerome Dijsselbloem Avrupa ülkeleri hükümetlerinin harcama
kesintileri ve tasarruflara devam etmesi gerektiğini, aktif politikalar ın yan ı   s ıra mali

konsolidasyonu da korumalar ı gerektiğini ifade etti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,459.45 -0.34 

USD 1.8010 0.14 

EURO 2.3620 0.34 

€  / $  1.3132 -0.07 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0778 0.21 

VOB-30 Kontrat ı 110.500 -0.54 

Gösterge Faiz  5.08 0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ORGE 4.34 12.44 

TUDDF 10.34 11.66 

SKPLC 0.74 10.45 

ARTOG 3.28 8.61 

ARTI 2.12 7.61 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 7.28 -19.11 

NIBAS 1.25 -13.19 

MANGO 0.23 -11.54 

TRNSK 0.45 -10.00 

UZERB 1.26 -9.35 

Dünya Borsalar ı 07.05.2013 % 

DJIA 15,056 0.58 

NASDAQ 3,397 0.11 

DAX 8,182 0.86 

FTSE-100 6,557 0.55 

NIKKEI 225 14,180 3.55 

S&P 500 1,626 0.52 

Bovespa  56,275 1.52 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Mar. (Önc.1.5%)  
12:30 Almanya 5 Milyar Euro tutar ında 2018 vadeli tahvil ihrac ı
13:00 Almanya Sanayi Ü retimi Mar. (Bek. -0.2% Önc.0.5%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.1.8%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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