
ISCTR, Banka ile Avrupa İmar ve Kalk ınma Bankas ı aras ında enerji verimliliği projeleri ve tar ım kredilerinin finansman ı amac ıyla kullanılmak

üzere toplam 150 mn Euro tutarındaki kaynağa ilişkin Mutabakat Belgesi ve söz konusu kaynağın ilk k ısm ına yönelik toplam 50 milyon Euro
tutarında kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. Ayrıca Banka, 441 mn dolar ve 631 mn Euro tutar ındaki 2 ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi
anlaşmas ını 19 ülkeden 47 bankanın katılım ıyla imzalam ıştır. 
  
EKGYO[OZKGY], Şirket'in yaptığı "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" ihalesinin 1. oturumunda 9 istekli kat ılm ış
olup, Özak GYO,  İnter-Yapı   ile ortak giriş im kurarak ihaleye teklif vermiştir. Ayr ıca Şirket, İstanbul-Bakırköy'de bulunan 17.673 m2
büyüklüğündeki arsayı 25.148.347 TL bedelle Mensucat ve Ticaret A.Ş'den alm ıştır. 
  
KCHOL, Şirket CEO'su Mustafa Koç, Koç ailesinin önümüzdeki dönemlerde hisse sat ışını yeniden düşünebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca

HÜrriyet'in haberine göre Şirket yönetim kurulu üyesi Ali Koç, 4 ana sektörde faliyet gösterdiklerini ve 5. sektör olarak savunma sanayiine
ağırlık verileceğini ifade etmiştir. 

  
TKFEN, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59 art ışla 147.2 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 92.3 mn TL
net kâr) 
  
KRDMD, Çelik-İş sendikas ı, toplu iş görüşmeleri sonucu ald ığı Grev kararını Şirket'e bildirmiştir. 

  
ULKER, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19 azalışla 45.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 55.8 mn TL
net kâr) 
  
ASELS, Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı  ile 4.866.077 TL ve 1.359.218 dolar tutar ında SiC Tabanl ı GaN Anahtar Tümleş ik Devre
Geliştirme Projesi sözleşmesi ve 6.799.616 TL ve 1.421.067 dolar tutar ında SiC Alttaş Üzerine GaN Tabanlı RF Güç Transistör Geliştirilmesi

Projesi sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
VESTL, Şirket bas ında ç ıkan haberlere ilişkin, Karayel projesine ilişkin teslimat ın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediğini ve Şirket
iştiraki Vestel Savunma San. A.Ş'nin önümüzdeki dönemde 60 adet insansız uçak üretebilecek kapasiteye ulaşmayı ve 2014 yılından itibaren

ihracatını her yıl ikiye katlamayı hedeflediğini ifade etmiştir. 

  
KARKM, Şirket ile Greeneco Enerji A.Ş  ile 2 adet kesin, 3 adet opsiyonel olmak üzere toplam 5 adet jeotermal kuyuda sondaj ak ışkanı
tedariği için anlaşma imzalanm ıştır. Sözleşme bedelinin 230.000-575.000 dolar aras ında değişeceği tahmin edilmektedir. 

  
ADESE, Şirket Marmara Bölgesi'nden ç ıkış stratejisi kapsam ında, Sakarya ve Kocaeli'de bulunan 4 mağazasını varlık devri yoluyla Mopaş
Marketçilik A.Ş'ye satmıştır.  
  
NETAS, Şirket'in 2013 y ılı 1. çeyrek net zârarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 azalarak 4.8 mn TL'ye gerilemiştir (2012 1Ç: 34.5 mn
TL net zarar) 

  
EGLYO, Şirket daha öce 10 mn TL ile sermaye art ırım ına katılarak ortak olduğu KRC Gyr. Yat. A.Ş'deki pay ını artırmak için 12.5 mn TL daha
ödeyerek sermaye artırım ına katılmaya karar vermiştir. 

 
RGYAS, Şirket bağlı ortaklığı Nisbetiye Gyr. Yat. A.Ş, Bursa-Nilüfer'de 25.010 m2 alana sahip fabrika binası ve müştemilat ı ile, aynı nitelikte bir

arsayı 24.15 mn dolar bedelle Saydam Tekstil'den sat ın alm ıştır. 
  
BROVA, Şirket iştiraki Haytek İnşaat, İstanbul-Kadıköy'de bulunan arsalar üzerine gerçekle ştirilecek "Arsa Pay ı   Karşı lığında Konut
(Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapım ı iş i kapsam ında, arsa sahipleri ile yüklenici firma sıfatıyla sözleşme imzalam ıştır. Buna

göre projede paylaşım %54 arsa sahipleri -%46 Haytek İnşaat şeklinde olacakt ır. 
 
GEREL, Şirket ile İspark aras ında İspark tarafından iş letilen otoparklarda, Şirket'in ürettiği elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve kullan ım ı
konusunda işbirliği anlaşmas ı imzalanm ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

5.1 CENT GÖRÜLDÜ 

TL rekorlar ı kıran BIST dün de dolar bazl ı  rekor seviyesini gördükten sonra geriledi.
Bugün kararsız kalabilir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.0 düşüş le 89.931 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
89.614, en yüksek 91,371 puanı gören endeks, önceki kapanışının 921 puan alt ına indi. 

TL bazlı rekorlar k ıran Endeks dün de dolar bazl ı rekorunu egale etti. 5.1 seviyesindeki
zirvesini test eden borsada  Moody's aç ıklamas ı   gerilimi art ırdı.  "Yeniden gözden
geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz bulunmamaktad ır" diyen Moody's ile beraber
KCHOL'de ortak sat ış  ihtimali gibi etmenlerle borsa geriledi. Bugün tepkinin gelip -

gelmediği izlenecektir. 89.300 seviyesi önemli destek noktası olmaya adaydır. 
Avrupa borsalar ı dünü karışık seyirle kapattı. Almanya % 0.2 artarken, Fransa % 0.7, İtalya

% 1.0 düştü. ABD'de ise eksi başlayan günü hafif kayıpla kapatt ı: Dow jones % 0.2, S&P

500 %0.4 düştü. Bugün ve Pazartesi S&P500 1.630 üzerinde kalamazsa bir miktar kâr
satışı ile karşı laşabilir.  
G-7 Maliye Bakanlar ı  bugün  İngiltere'de para politikalar ını   görüşmek üzere bir araya
gelmeye haz ırlanırken, ekonomistler, politika yap ıcıların zayıf küresel büyüme için teşvik

uygulamayı sürdüreceğini tahmin ediyor. 
Bu sabah USD/Yen paritesi 100 seviyesini aştı ve Japon borsas ı % 3 daha yükseldi.
Diğer asya ülkelerinde ise kar ışık seyir var. Euro/dolar 1.3050 seviyesinde iken,

emtialarda yatay bir görünüm var.  

    - Moody's İletiş im Stratejisti Jessica Sibado, "Moody's'in kredi derecelendirmeleri

geçerliliğini sürdürmektedir. Yeniden gözden geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz
bulunmamaktad ır" ifadesini kulland ı. 
  - Motorin'in litre fiyat ına 6 kuruş  zam geldi. Böylece motorinin litre fiyat ı 4,08-4,09 TL

seviyesinden 4,14-4,15 TL seviyesine çıktı. 
  - TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 3 May ıs
haftas ında bir önceki haftaya göre net 1.27 mlr dolar art ışla 71.8 mlr dolara yükseldi.
yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 4.12 mlr dolar artarak 80.4 mlr
dolara ulaşm ıştır. 
    - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, baz ı   bankalar tarafından al ınan kredi kapatma

komisyonuna tavan getirilmesi için yasal bir düzenleme yapılacağını bildirdi.  

    - İngiltere Merkez Bankas ı   yaptığı  toplantıda faiz oranlar ını   %0.5'te ve varl ık al ım
program ını 375 milyar sterlinde sabit b ırakm ıştır. 
  - Almanya Maliye Bakan ı Wolfgang Schaeuble, Euro Bölgesi hükümetlerinin, bölgedeki
resesyondan kurtulmaya yönelik hamlelerde bulunmaları için yeterli alanlarının olduğunu

söyledi.  
    - Philadelphia FED Başkanı   Charles Plosser, yapt ığı  açıklamada FED tarafından

gerçekleştirilen parasal teşvik program ının yavaş latılmas ı   gerektiğini dile getirerek,

uygulanan politikan ın işgücü piyasasına etkilerinden emin olmad ığını ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tar ımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçi ve
üreticilere ödenmek üzere yaklaşık 1 mlr TL ödeneğin serbest b ırakılmas ını onayladı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,931.10 -1.01 

USD 1.7955 -0.11 

EURO 2.3575 -0.08 

€  / $  1.3178 -0.12 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0715 -0.12 

VOB-30 Kontrat ı 110.975 -1.38 

Gösterge Faiz  4.97 0.22 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OYAYO 0.74 12.12 

ASLAN 37.80 10.85 

FENIS 1.69 10.46 

KERVN 0.77 10.00 

ETILR 2.45 8.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

TARAF 7.28 -15.74 

NIBAS 1.00 -10.71 

BERDN 0.27 -10.00 

MRTGG 0.82 -5.75 

RANLO 0.18 -5.26 

Dünya Borsalar ı 09.05.2013 % 

DJIA 15,083 -0.15 

NASDAQ 3,409 -0.12 

DAX 8,263 0.16 

FTSE-100 6,593 0.14 

NIKKEI 225 14,191 -0.66 

S&P 500 1,627 -0.37 

Bovespa  55,438 -0.82 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09 :00  A lmanya  D ı ş   Ticaret Dengesi Mar. (Bek.20.2Mlr

Önc.16.8Mlr)  
09:00 Almanya İthalat Mar. (Bek.1.5% Önc. -3.9%) 

09:00 Almanya İhracat Mar. (Bek.0.5% Önc. -1.5%) 

10-11 May ıs G-7 Maliye Bakanlar ı Toplant ısı-İngiltere 

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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anlaşmas ını 19 ülkeden 47 bankanın katılım ıyla imzalam ıştır. 
  
EKGYO[OZKGY], Şirket'in yaptığı "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" ihalesinin 1. oturumunda 9 istekli kat ılm ış
olup, Özak GYO,  İnter-Yapı   ile ortak giriş im kurarak ihaleye teklif vermiştir. Ayr ıca Şirket, İstanbul-Bakırköy'de bulunan 17.673 m2
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ULKER, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19 azalışla 45.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 55.8 mn TL
net kâr) 
  
ASELS, Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı  ile 4.866.077 TL ve 1.359.218 dolar tutar ında SiC Tabanl ı GaN Anahtar Tümleş ik Devre

Geliştirme Projesi sözleşmesi ve 6.799.616 TL ve 1.421.067 dolar tutar ında SiC Alttaş Üzerine GaN Tabanlı RF Güç Transistör Geliştirilmesi

Projesi sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
VESTL, Şirket bas ında ç ıkan haberlere ilişkin, Karayel projesine ilişkin teslimat ın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediğini ve Şirket

iştiraki Vestel Savunma San. A.Ş'nin önümüzdeki dönemde 60 adet insansız uçak üretebilecek kapasiteye ulaşmayı ve 2014 yılından itibaren

ihracatını her yıl ikiye katlamayı hedeflediğini ifade etmiştir. 

  
KARKM, Şirket ile Greeneco Enerji A.Ş  ile 2 adet kesin, 3 adet opsiyonel olmak üzere toplam 5 adet jeotermal kuyuda sondaj ak ışkanı
tedariği için anlaşma imzalanm ıştır. Sözleşme bedelinin 230.000-575.000 dolar aras ında değişeceği tahmin edilmektedir. 

  
ADESE, Şirket Marmara Bölgesi'nden ç ıkış stratejisi kapsam ında, Sakarya ve Kocaeli'de bulunan 4 mağazasını varlık devri yoluyla Mopaş
Marketçilik A.Ş'ye satmıştır.  
  
NETAS, Şirket'in 2013 y ılı 1. çeyrek net zârarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %86 azalarak 4.8 mn TL'ye gerilemiştir (2012 1Ç: 34.5 mn
TL net zarar) 

  
EGLYO, Şirket daha öce 10 mn TL ile sermaye art ırım ına katılarak ortak olduğu KRC Gyr. Yat. A.Ş'deki pay ını artırmak için 12.5 mn TL daha
ödeyerek sermaye artırım ına katılmaya karar vermiştir. 
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arsayı 24.15 mn dolar bedelle Saydam Tekstil'den sat ın alm 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." 

5.1 CENT GÖRÜLDÜ 

TL rekorlar ı kıran BIST dün de dolar bazl ı  rekor seviyesini gördükten sonra geriledi.
Bugün kararsız kalabilir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.0 düşüş le 89.931 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
89.614, en yüksek 91,371 puanı gören endeks, önceki kapanışının 921 puan alt ına indi. 

TL bazlı rekorlar k ıran Endeks dün de dolar bazl ı rekorunu egale etti. 5.1 seviyesindeki
zirvesini test eden borsada  Moody's aç ıklamas ı   gerilimi art ırdı.  "Yeniden gözden
geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz bulunmamaktad ır" diyen Moody's ile beraber
KCHOL'de ortak sat ış  ihtimali gibi etmenlerle borsa geriledi. Bugün tepkinin gelip -

gelmediği izlenecektir. 89.300 seviyesi önemli destek noktası olmaya adaydır. 
Avrupa borsalar ı dünü karışık seyirle kapattı. Almanya % 0.2 artarken, Fransa % 0.7, İtalya

% 1.0 düştü. ABD'de ise eksi başlayan günü hafif kayıpla kapatt ı: Dow jones % 0.2, S&P

500 %0.4 düştü. Bugün ve Pazartesi S&P500 1.630 üzerinde kalamazsa bir miktar kâr
satışı ile karşı laşabilir.  
G-7 Maliye Bakanlar ı  bugün  İngiltere'de para politikalar ını   görüşmek üzere bir araya
gelmeye haz ırlanırken, ekonomistler, politika yap ıcıların zayıf küresel büyüme için teşvik

uygulamayı sürdüreceğini tahmin ediyor. 
Bu sabah USD/Yen paritesi 100 seviyesini aştı ve Japon borsas ı % 3 daha yükseldi.
Diğer asya ülkelerinde ise kar ışık seyir var. Euro/dolar 1.3050 seviyesinde iken,

emtialarda yatay bir görünüm var.  

    - Moody's İletiş im Stratejisti Jessica Sibado, "Moody's'in kredi derecelendirmeleri

geçerliliğini sürdürmektedir. Yeniden gözden geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz
bulunmamaktad ır" ifadesini kulland ı. 
  - Motorin'in litre fiyat ına 6 kuruş  zam geldi. Böylece motorinin litre fiyat ı 4,08-4,09 TL

seviyesinden 4,14-4,15 TL seviyesine çıktı. 
  - TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 3 May ıs
haftas ında bir önceki haftaya göre net 1.27 mlr dolar art ışla 71.8 mlr dolara yükseldi.
yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 4.12 mlr dolar artarak 80.4 mlr
dolara ulaşm ıştır. 
    - Ekonomi Bakan ı   Zafer Çağlayan, baz ı   bankalar tarafından al ınan kredi kapatma

komisyonuna tavan getirilmesi için yasal bir düzenleme yapılacağını bildirdi.  

    - İngiltere Merkez Bankas ı   yaptığı  toplantıda faiz oranlar ını   %0.5'te ve varl ık al ım
program ını 375 milyar sterlinde sabit b ırakm ıştır. 
  - Almanya Maliye Bakan ı Wolfgang Schaeuble, Euro Bölgesi hükümetlerinin, bölgedeki
resesyondan kurtulmaya yönelik hamlelerde bulunmaları için yeterli alanlarının olduğunu

söyledi.  
    - Philadelphia FED Başkanı   Charles Plosser, yapt ığı  açıklamada FED tarafından

gerçekleştirilen parasal teşvik program ının yavaş latılmas ı   gerektiğini dile getirerek,

uygulanan politikan ın işgücü piyasasına etkilerinden emin olmad ığını ifade etmiştir. 

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tar ımsal destekleme ödemeleri kapsamında çiftçi ve
üreticilere ödenmek üzere yaklaşık 1 mlr TL ödeneğin serbest b ırakılmas ını onayladı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,931.10 -1.01 

USD 1.7955 -0.11 

EURO 2.3575 -0.08 

€  / $  1.3178 -0.12 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0715 -0.12 

VOB-30 Kontrat ı 110.975 -1.38 

Gösterge Faiz  4.97 0.22 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OYAYO 0.74 12.12 

ASLAN 37.80 10.85 

FENIS 1.69 10.46 

KERVN 0.77 10.00 

ETILR 2.45 8.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

TARAF 7.28 -15.74 

NIBAS 1.00 -10.71 

BERDN 0.27 -10.00 

MRTGG 0.82 -5.75 

RANLO 0.18 -5.26 

Dünya Borsalar ı 09.05.2013 % 

DJIA 15,083 -0.15 

NASDAQ 3,409 -0.12 

DAX 8,263 0.16 

FTSE-100 6,593 0.14 

NIKKEI 225 14,191 -0.66 

S&P 500 1,627 -0.37 

Bovespa  55,438 -0.82 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09 :00  A lmanya  D ı ş   Ticaret Dengesi Mar. (Bek.20.2Mlr

Önc.16.8Mlr)  
09:00 Almanya İthalat Mar. (Bek.1.5% Önc. -3.9%) 

09:00 Almanya İhracat Mar. (Bek.0.5% Önc. -1.5%) 

10-11 May ıs G-7 Maliye Bakanlar ı Toplant ısı-İngiltere 

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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