
EKGYO, Şirket projelerinden Gebze Emlak Konutları-2'nin geçici kabulu yapılm ış ve geçici kabul tutanağı onaylanm ıştır. 
  
AEFES, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre art ış la %2343 art ışla 2.5 mlr TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 102.9
mn TL net kâr)  
  
CLEBI, Şirket'in Frankfurt'ta iştirak ettiği Frankfurt Uluslararas ı Havaliman ı'nda 7 y ıl süre ile bagaj, kargo ve posta, apron hizmetleri ile genel
havacılık hizmetlerini kapsayan yer hizmetleri iş ine ilişkin ihalenin ihale makam ı tarafından, Şirket dışındaki katılımc ıların lehine sonuçlandığı
bildirilmiştir. Ayrıca Şirket'in Mumbai havalimani için açılan dış hatlar kargo terminali iş letmesi ihalesi şartnamesine ilişkin yapılan değiş iklik

talepleri ile ilgili gelişme sağlanamamas ı sebebiyle, Şirket'in ihaleye kat ılmamas ına karar verilmiştir. 

  
BIMAS, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 artışla 97.2 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 90.9 mn TL net
kâr) 
 

TSKB, Banka, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4 art ışla 84.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 81.2 mn TL net
kâr) 
 
CCOLA, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %455 art ışla 274.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 49.4 mn
TL net kâr) 
 

BUCIM, Şirket, yapım ı devam eden "Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi" yatırım ı ile ilgili olarak EPDK'dan Otoprodüktör Lisansı alınm ıştır. 
 

AKFGY, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %47 azalışla 4.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 8.4 mn TL net
kâr) 
  
ATAGY, Şirket, Düzce'de bulunan taşınmaza ilişkin yıkım ruhsat ını alm ıştır. 
 

AKSGY, Şirket yönetim kurulu, kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amac ıyla İstanbul-Bostanc ı'da bulunan bağıms ız bölümü
450.000 dolar karşı lığında al ınmas ı için görüşmelere baş lanmas ına karar verilmiştir. 

  
GOZDE, Şirket finansal yat ırımlar ından Türkiye Finans Katılım Bankas ı'nda bulunan %11,57 pay ının sat ışı  için Ünlü Menkul Değerler A.Ş'yi

yetkilendirmiştir. 

  
EDIP, Şirket'in K ırklareli -Lüleburgaz'da bulunan tesis ve arazilerinin sat ışına yönelik olarak gelecek teklifleri toplaması amac ıyla RE/MAX
Erguvan Gyr. Hizm. yetkilendirilmiştir. 

  
AVOD, Şirket Amerika'da bulunan bir ş irketin devralınmas ı ve kontrolünün AVOD'a geçmesi konusunda prensip anlaşmas ına varmıştır. 
  
SAMAT, Şirket, MEB Devlet Kitaplar ı Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ders Kitaplar ı Bask ı İhalesinin 30.587.587 TL'lik
kısm ını kazanmıştır. 
 

EGLYO, Şirket, Enda Enerji'nin %0,41 hissesini 644.983 TL bedel karşı lığında sat ın alma karar ı alm ıştır. 
 
KRTEK, Şirket, ald ığı elektriği 4 nolu tarife aktif enerji fiyat ı üzerinden %4,4 indirimle almak için i ştiraki olduğu Molu Enerji ile sözleşme

imzalam ıştır. 
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"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." 

DÜNYA REKOR KIRMA GÜNLERİ 
ABD, Almanya, Japonya Türkiye borsalar ı  dün de yeni rekorlar k ırarak tarihlerinin en

yüksek seviyesini daha da ileri götürdüler. Bugün bir yandan rekoru ilerletme hevesi bir
yandan tedirginlik olabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü %1.56 art ış la 90.852 puandan kapatt ı.  Yani tarihi rekor

seviyesinden kapand ı. Gün içerisinde en düşük 89.360, en yüksek 91.085 puanı gören
endeks, önceki kapanışının 1.393 puan üzerine çıktı. 
Türkiye'de mart ayında mevsim ve takvim etkisinden ar ındırılm ış sanayi üretiminin bir
önceki aya göre % 0.9 azaldığını açıkland ı. Bu açıklama ile TCMB'nin faiz indirimlerine

devam edeceği beklentisi güçlenince banka hisselerine al ımlar geldi. Bankac ılık endeksi

günü % 2.6 art ış la kapatt ı. GARAN ve AKBNK günü en yüksekten kapatt ı. Endeksin dolar

bazlı rekoru 5.1 cente az kaldı.Endeksin dolar baz ında fiyatı dün 5.06 cent oldu.  
Dün Almanya borsas ı   % 0.8 daha yükselerek 8.250 seviyesinden yani tarihi rekor
seviyesinden kapand ı. Diğer Avrupa borsalar ında da art ışlar sürdü. ABD'de ise Dow
Jones % 0.3 yükselerek 15.105 seviyesinden, S&P500 %0.4 yükselerek 1.633
seviyesinden yani tarihi rekor seviyesinden kapand ı. 
G. Kore MB faizi sürpriz yaparak % 0,25 indirdi. Bu sabah G. Kore borsas ında % 1

yükseliş varken diğer borsalarda yatay bir seyir var. Bugünün veri gündeminde;  İngiltere
MB kararı ve  ABD'de haftalık işsizlik başvuruları öne çıkmakta. 

  - TÜİK tarafından açıklanan Mart ay ı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretimi y ıllık
bazda %0,2 art ış gösterdi. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılm ış sanayi üretiminde
ise %0,9 düşüş gerçekleşti. 

  - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ibrahim Turhan, İstanbul'un stratejik ortakl ığı
konusunda geniş   uluslararas ı   kuruluş   portföyüyle görüşmelerin devam ettiğini ve

amaçlarının Temmuza kadar görüşmeleri sonland ırıp bir mutabakat zapt ı   imzalama

noktas ına getirmek olduğunu söyledi. Ayr ıca Turhan, VOBAŞ   i le  i lg i l i  i ş lemlerin

tamamland ığını ve pay devirlerinin gerçekleştiğini ifade etti.   
   - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, bu y ıl ve gelecek y ıl büyüme oranlar ının ivme

kazanarak yükseleceğini ifade ederken, kredi notu konusunda Hazine Müsteşarlığı
dışında yap ılan aç ıklamalara ihtiyatl ı   yaklaşı lmas ı   gerektiğini ifade etmi ştir. Ayr ıca

Babacan, Borsa İstanbul  için Nasdaq ve Londra borsalar ı   i le stratej ik i şbirliği

görüşmeleri yap ıldığını ifade etti.  
  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, faiz indiriminin gerekli
olmas ı durumunda gerçekleşeceğini ancak faiz oranlar ının uzun süre düşük seviyelerde
kalmas ının yüksek maliyetleri olabileceğini ifade etmiştir. 

  - BDDK'nın yayınlad ığı verilere göre bankacılık sektörünün dönem net kar ı, geçen yılın
aynı dönemine göre 973 mn TL artışla Mart 2013'te 6,95 mlr TL'ye yükseldi.  
  - Moody's baş ekonomisti Mark Zandi, ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin yayınlad ığı
raporda, mali ters rüzgarlar ın yaz aylar ında yoğunlaşmas ının beklendiğini ancak

büyümenin 2014 yılında hızlanacağını beklediğini ifade etmiştir.  
  - Standard & Poor's 4 Haziran'da Türk şirketleri için kredi notlar ının gelişmekte olan

sermaye piyasalar ının güçlenmesine nas ıl  yard ım ettiği  ve  S&P'n in  ş irket kredi
metodlojileri konular ında seminer düzenleyeceğini açıkladı. 
  - Almanya'da maliye bakanl ığı  tarafından yap ılan açıklamada, federal, eyalet ve yerel

yönetimler bazında gelecek  4 yıl içinde planlanandan 13 milyar euro daha az vergi geliri
olacağı ifade edildi.  

    - Ernst&Young'un yapt ığı bir araştırmaya göre, i ş   adamlar ının %80'i önümüzdeki
yıl Türkiye'nin yatırım cazibesinin artacağını  ifade ederken %56's ı  Türkiye'de yeni iş ler
almayı ve mevcut işlerini yükseltmeyi planladığını belirtti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 90,852.21 1.56 

USD 1.7975 -0.19 

EURO 2.3595 -0.11 

€  / $  1.3194 0.47 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0740 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 112.525 1.83 

Gösterge Faiz  5.11 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BSHEV 134.00 24.07 

IHMAD 6.04 16.15 

MIPAZ 1.12 12.00 

UZERB 1.40 11.11 

GSDHO 1.54 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 5.88 -19.23 

TARAF 8.64 -16.12 

NIBAS 1.12 -10.40 

ORMA 225.00 -10.00 

VANGD 1.76 -9.74 

Dünya Borsalar ı 08.05.2013 % 

DJIA 15,105 0.32 

NASDAQ 3,413 0.49 

DAX 8,250 0.83 

FTSE-100 6,583 0.40 

NIKKEI 225 14,286 0.74 

S&P 500 1,633 0.41 

Bovespa  55,894 -0.68 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Mar.(Bek.0.2% Önc.1.0%)  
11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Mar. (Bek.0.3% Önc.0.8%)
11:30 İspanya 2016,2018 ve 2026 vadeli Tahvil İhraçlar ı 
14:00 İngiltere MB Faiz Karar ı May. (Bek.0.50% Önc.0.50%9  

14:00 İngiltere MB Varl ık Al ım Program ı   May. (Bek.375Mlr£
Önc.375Mlr£) 

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.334Bin

Önc.324Bin)  
17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Mar. (Bek.0.4% Önc. -0.3%) 

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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DÜNYA REKOR KIRMA GÜNLERİ 
ABD, Almanya, Japonya Türkiye borsalar ı  dün de yeni rekorlar k ırarak tarihlerinin en

yüksek seviyesini daha da ileri götürdüler. Bugün bir yandan rekoru ilerletme hevesi bir
yandan tedirginlik olabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü %1.56 art ış la 90.852 puandan kapatt ı.  Yani tarihi rekor

seviyesinden kapand ı. Gün içerisinde en düşük 89.360, en yüksek 91.085 puanı gören
endeks, önceki kapanışının 1.393 puan üzerine çıktı. 
Türkiye'de mart ayında mevsim ve takvim etkisinden ar ındırılm ış sanayi üretiminin bir
önceki aya göre % 0.9 azaldığını açıkland ı. Bu açıklama ile TCMB'nin faiz indirimlerine

devam edeceği beklentisi güçlenince banka hisselerine al ımlar geldi. Bankac ılık endeksi

günü % 2.6 art ış la kapatt ı. GARAN ve AKBNK günü en yüksekten kapatt ı. Endeksin dolar

bazlı rekoru 5.1 cente az kaldı.Endeksin dolar baz ında fiyatı dün 5.06 cent oldu.  
Dün Almanya borsas ı   % 0.8 daha yükselerek 8.250 seviyesinden yani tarihi rekor
seviyesinden kapand ı. Diğer Avrupa borsalar ında da art ışlar sürdü. ABD'de ise Dow
Jones % 0.3 yükselerek 15.105 seviyesinden, S&P500 %0.4 yükselerek 1.633
seviyesinden yani tarihi rekor seviyesinden kapand ı. 
G. Kore MB faizi sürpriz yaparak % 0,25 indirdi. Bu sabah G. Kore borsas ında % 1

yükseliş varken diğer borsalarda yatay bir seyir var. Bugünün veri gündeminde;  İngiltere
MB kararı ve  ABD'de haftalık işsizlik başvuruları öne çıkmakta. 

  - TÜİK tarafından açıklanan Mart ay ı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretimi y ıllık
bazda %0,2 art ış gösterdi. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılm ış sanayi üretiminde
ise %0,9 düşüş gerçekleşti. 

  - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ibrahim Turhan, İstanbul'un stratejik ortakl ığı
konusunda geniş   uluslararas ı   kuruluş   portföyüyle görüşmelerin devam ettiğini ve

amaçlarının Temmuza kadar görüşmeleri sonland ırıp bir mutabakat zapt ı   imzalama

noktas ına getirmek olduğunu söyledi. Ayr ıca Turhan, VOBAŞ   i le  i lg i l i  i ş lemlerin

tamamland ığını ve pay devirlerinin gerçekleştiğini ifade etti.   
   - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, bu y ıl ve gelecek y ıl büyüme oranlar ının ivme

kazanarak yükseleceğini ifade ederken, kredi notu konusunda Hazine Müsteşarlığı
dışında yap ılan aç ıklamalara ihtiyatl ı   yaklaşı lmas ı   gerektiğini ifade etmi ştir. Ayr ıca

Babacan, Borsa İstanbul  için Nasdaq ve Londra borsalar ı   i le stratej ik i şbirliği

görüşmeleri yap ıldığını ifade etti.  
  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, faiz indiriminin gerekli
olmas ı durumunda gerçekleşeceğini ancak faiz oranlar ının uzun süre düşük seviyelerde
kalmas ının yüksek maliyetleri olabileceğini ifade etmiştir. 

  - BDDK'nın yayınlad ığı verilere göre bankacılık sektörünün dönem net kar ı, geçen yılın
aynı dönemine göre 973 mn TL artışla Mart 2013'te 6,95 mlr TL'ye yükseldi.  
  - Moody's baş ekonomisti Mark Zandi, ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin yayınlad ığı
raporda, mali ters rüzgarlar ın yaz aylar ında yoğunlaşmas ının beklendiğini ancak

büyümenin 2014 yılında hızlanacağını beklediğini ifade etmiştir.  
  - Standard & Poor's 4 Haziran'da Türk şirketleri için kredi notlar ının gelişmekte olan

sermaye piyasalar ının güçlenmesine nas ıl  yard ım ettiği  ve  S&P'n in  ş irket kredi
metodlojileri konular ında seminer düzenleyeceğini açıkladı. 
  - Almanya'da maliye bakanl ığı  tarafından yap ılan açıklamada, federal, eyalet ve yerel

yönetimler bazında gelecek  4 yıl içinde planlanandan 13 milyar euro daha az vergi geliri
olacağı ifade edildi.  

    - Ernst&Young'un yapt ığı bir araştırmaya göre, i ş   adamlar ının %80'i önümüzdeki
yıl Türkiye'nin yatırım cazibesinin artacağını  ifade ederken %56's ı  Türkiye'de yeni iş ler
almayı ve mevcut işlerini yükseltmeyi planladığını belirtti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 90,852.21 1.56 

USD 1.7975 -0.19 

EURO 2.3595 -0.11 

€  / $  1.3194 0.47 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0740 -0.18 

VOB-30 Kontrat ı 112.525 1.83 

Gösterge Faiz  5.11 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BSHEV 134.00 24.07 

IHMAD 6.04 16.15 

MIPAZ 1.12 12.00 

UZERB 1.40 11.11 

GSDHO 1.54 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 5.88 -19.23 

TARAF 8.64 -16.12 

NIBAS 1.12 -10.40 

ORMA 225.00 -10.00 

VANGD 1.76 -9.74 

Dünya Borsalar ı 08.05.2013 % 

DJIA 15,105 0.32 

NASDAQ 3,413 0.49 

DAX 8,250 0.83 

FTSE-100 6,583 0.40 

NIKKEI 225 14,286 0.74 

S&P 500 1,633 0.41 

Bovespa  55,894 -0.68 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Mar.(Bek.0.2% Önc.1.0%)  
11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Mar. (Bek.0.3% Önc.0.8%)
11:30 İspanya 2016,2018 ve 2026 vadeli Tahvil İhraçlar ı 
14:00 İngiltere MB Faiz Karar ı May. (Bek.0.50% Önc.0.50%9  

14:00 İngiltere MB Varl ık Al ım Program ı   May. (Bek.375Mlr£
Önc.375Mlr£) 

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.334Bin

Önc.324Bin)  
17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Mar. (Bek.0.4% Önc. -0.3%) 

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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