
EKGYO, Şirket'in " İstanbul Avcılar Kapad ık Arsa Sat ışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İş i" ihalesinin 2. oturumuna 5 adet teklif verilmiş olup, en

yüksek arsa satışı karşı lığı Şirket payını 148.4 milyon TL ile Be-Ma İnşaat teklif etmiştir. 

 

KRDMD, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 azalışla 47.7 mn TL net kâr açıklanm ıştır. (2012 1Ç: 75.1 mn
TL net kâr) 
  
AYGAZ[KCHOL], Şirketler, iştiraki olan AES Entek Elektrik Üretim A.Ş'nin 136.5 mn TL'lik sermaye art ırım ına paylar ı nispetinde kat ılma karar ı
alm ış lardır. 
  
MGROS, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 azalışla 34.9 mn TL net kâr açıklanm ıştır. (2012 1Ç: 61.5 mn
TL net kâr) 
 

GUBRF, Şirket, duyurduğu NPK tesis yenileme ve tevsi yat ırım ı ile Amonyak  tankı imalat ı montaj ı ve devreye alma iş ine ilişkin 170 milyon TL
sabit yatırım tutarında Yatırım Teşvik Belgesi alm ıştır. Şirket bu teşvik ile 1.Bölge desteklerinden faydalanacaktır. 
 
CIMSA, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %239 artışla 24.5 mn TL net kâr açıklanm ıştır. (2012 1Ç: 7.2 mn TL
net kâr) 
  
PGSUS, Şirket ile KLM Royal Dutch Airlines aras ında serbest sat ış esas ına dayal ı Kod Paylaşım ı anlaşmas ı imzalanm ış olup, bu çerçevede
KLM, Istanbul - Amsterdam ve 

Izmir - Amsterdam aras ı Pegasus uçuş larını kendi kodunu koyarak sat ış yapabilecektir. 

  
ALCTL, Şirket, "Doğal Faz ve Ham Petrol Boru Hatlar ı Telekomünikasyon Sistemleri" yapım iş ine ilişkin olarak BOTAŞ  ile 3.389.547 Euro

tutarında sözleşme imzalam ıştır. 
 

UYUM, Şirket'in finansman giderlerini azaltmak ad ına, Şirket üzerine kayıtlı gayrimenkullerin sat ışı  için teklif al ınmas ı ve al ınan tekliflerin
uygunluğu halinde sat ış ların yapılmas ına karar verilmiştir. 

  
HURGZ, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılı aynı çeyreğinde elde ettiği 2.7 mn TL zarardan, 5.8 mn TL zarara geçmiştir. 

 
BLCYT, Şirket, Adana'da Hac ı Sabanc ı Organize Sanayi bölgesinde ki Büküm tesislerinin bulunduğu alana yaş meyve ve sebze depolamaya

yönelik olarak 1.850 metrekare kapal ı alanl ı, 5.000 Ton/Y ıl saklama kapasiteli bir soğuk hava deposu yat ırım ı yapmaya karar vermiştir.
Yatırım ın tahmini maliyeti 1.5 mn TL olarak öngörülmektedir.  
  
DGZTE, Şirket, 2013 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılı aynı çeyreğinde elde ettiği 147.8 mn TL kârdan, 13.1 mn TL zarara geçmiştir. 

  
AKSGY, Şirket, kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul-Bostanc ı'da bulunan bir adet bağıms ız bölümün tamamı  ile bir adet bağıms ız
bölümün yarıs ının 1.050.000 dolar bedelle 

gerçek kiş ilerden sat ın alınmas ına karar vermiştir. 

 

DENCM, Şirket, daha önce yapısal sorunlar nedeniyle üretimini durdurduğu hatt ını, yapılan çal ışmalar ın tamamlanmas ı nedeniyle yeniden
devreye alma kararı alm ıştır. 
 
ERSU, Şirket, 2013 yılı içerisinde salça üretimi için 20.000 ton domates ekimin sözleşmeli olarak yapt ırılmas ı, 3.000 ton salça üretilmesi ve
üretilen salçadan 3 mn dolar ciro elde edilmesi planlanmaktadır. 
 

ETILR[KRSAN], SPK Haftal ık Bülteni'ne göre Karsusan' ın Etiler İnci Büfe'nin %66.6 hissesinin sat ın al ınmas ı   sonucu oluşan çağrı
yükümlülüğünde fiyat 2,2115 TL olarak 
belirlendi.  
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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." 

TCMB BAKALIM NE KADAR İNDİRECEK? 

Ekonominin beklentinin alt ında büyümesi ve dünyadaki dü şük faizler sayesinde
TCMB'nin bugün faizi indirmesi bekleniyor. Karar sonrası volatilite artabilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 0.90 art ış la 92,112 ile yeni rekor seviyesinden kapatt ı. Gün
içerisinde en düşük 91.428, en yüksek 92.251 puanı gören endeks, önceki kapanışının
825 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 5.05 cent seviyesinde bulunuyor. 

Dün global borsalarda yükseliş süreci devam etti. Avrupa'dan Almanya % 0.3, Fransa %
0.4 yükseldi. ABD'de ise yeni rekorlar gelmeye devam etti: Dow Jones % 0.4, S&P 500 %
0.5 yükseldi. 
Euro Bölgesi geçen çeyrekte y ıllık bazda % 1.0 küçülürken (6 çeyrektir küçülüyor),
Japonya'nın  % 3.5 büyüdüğü aç ıkland ı. Japonya'nın erken büyümeye geçmesi ile bu
sabah borsalar ı hafif kay ıpta. Euro/dolari ise dün 1.29 ’un alt ına indi.  Alt ın fiyatlar ı da

gelen sat ış larla 1.400 dolar ın altına indi. 

Bugünün gündeminde iki baş lık öne çıkıyor. TCMB Para Politikas ı Kurulundan 0,25-0,50

baz puan faiz indirimi  bekleniyor. Diğeri ise Başbakan Erdoğan ile Obama görüşmesi
olacaktır.  Ayrıca Salıpazarı Liman Sahasının özelleştirme ihalesi bugün yapılacak.  

  - Maliye Bakanl ığı, 2013 Nisan ay ı ve Ocak-Nisan dönemi bütçe uygulama sonuçlar ını
açıkladı. Buna göre Merkezi Yönetim Bütçesi geçen ay 595 milyon lira fazla, Ocak -Nisan 

döneminde ise 302 milyon l ira aç ık verdi. Maliye Bakan ı   Mehmet Şimşek, bütçe
gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamalarda, bütçe sonuçlarının, OVP hedeflerinin 

rahatça yakalabileceğine işaret ettiğini söyledi.  
  - Benzin'in litre fiyat ına 5-6 kuruş zam geldi. Böylece Ankara,  İstanbul ve İzmir'de litresi

4,56-4,58 lira aras ında sat ılan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatlar ı 4,62-4,63 liraya çıktı. 
  - Türkiye'de işsizlik oran ı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak ve
önceki aya göre 0,1 puan düşerek %10,5 oldu. 

  - Vatan Gazetesinin haberine göre BDDK, Finansal  İstikrar Komitesi'ne ticari kredilere

ağırlık veren bankalarda genel karşı lık oranlar ında düşüş için teklifte bulunacak.  
  - Japonya ekonomisi 2013 y ılı ilk çeyreğinde, hane halk ının tüketimini artması ve ihracat

tarafında art ış ile %0.9 büyüme kaydetti. Almanya ekonomisi ise y ılın ilk çeyreğinde %0.1

ile beklenenden daha düşük bir hızda büyüdü. 
  - GYODER'in yayınlad ığı Yeni Konut Fiyat Endeksi 2013 Nisan ay ı  raporuna göre yeni
konut fiyatları Nisan ay ında bir önceki aya göre %0,31, geçen yılın aynı dönemine göre %
7,99 artış gösterdi.  
  - İngiltere Merkez Bankas ı Başkanı Mervyn King, yaşanın klasik bir resesyon olmad ığını,
bu nedenle de klasik bir toparlanma da olmayacağını belirtti. Merkez bankalarını bekleyen

ciddi riskler olduğunu belirten King, mortgage için sürekli hükümet garantilerinden
kaçınmalar ı   gerektiğini belirtirken, reel faiz oranlar ı   normal seviyeye geri döneceğini

belirtti.  

  - IMF Çarşamba günü Güney Kıbrıs'a an ında ödenilmek üzere Euro Bölgesi'ne vereceği

86 milyon euroluk kurtarma paketi katk ı payını onayladı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 92,112.07 0.90 

USD 1.8245 0.55 

EURO 2.3480 -0.40 

€  / $  1.2944 -0.65 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0829 0.11 

VOB-30 Kontrat ı 114.700 1.28 

Gösterge Faiz  5.09 -0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ISBIR 191.50 21.20 

OYLUM 2.25 11.39 

SKPLC 0.91 10.98 

ARTI 2.15 10.26 

OYAYO 0.77 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

BALAT 2.05 -10.87 

EPLAS 1.30 -10.34 

ATLAS 1.10 -9.84 

PIMAS 4.37 -6.62 

KARKM 3.07 -5.83 

Dünya Borsalar ı 15.05.2013 % 

DJIA 15,276 0.40 

NASDAQ 3,472 0.26 

DAX 8,362 0.28 

FTSE-100 6,694 0.11 

NIKKEI 225 15,096 2.29 

S&P 500 1,659 0.51 

Bovespa  54,936 0.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB TÜFE -Ayl ık Nis. (Bek. -0.1% Önc.1.2)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Mar. (Bek.11.5Mlr Önc.12.0Mlr)  
14:00 Türkiye Faiz Karar ı May. (Bek.4.75% Önc.5.00%)  
15:30 ABD TÜFE Nis. (Bek. -0.3% Önc. -0.2%) 

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.330Bin

Önc.323Bin)  
15:30 ABD İnşaat Başlangıçları % Nis. (Bek. -5.4% Önc.7.0%)  
15:30 ABD İnşaat İzinleri % Nis. (Bek.3.6% Önc. -3.4%) 

17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi May. (Bek.2,30

Önc.1,30)  

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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döneminde ise 302 milyon l ira aç ık verdi. Maliye Bakan ı   Mehmet Şimşek, bütçe
gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamalarda, bütçe sonuçlarının, OVP hedeflerinin 

rahatça yakalabileceğine işaret ettiğini söyledi.  
  - Benzin'in litre fiyat ına 5-6 kuruş zam geldi. Böylece Ankara,  İstanbul ve İzmir'de litresi
4,56-4,58 lira aras ında sat ılan 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatlar ı 4,62-4,63 liraya çıktı. 
  - Türkiye'de işsizlik oran ı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak ve
önceki aya göre 0,1 puan düşerek %10,5 oldu. 

  - Vatan Gazetesinin haberine göre BDDK, Finansal  İstikrar Komitesi'ne ticari kredilere
ağırlık veren bankalarda genel karşı lık oranlar ında düşüş için teklifte bulunacak.  
  - Japonya ekonomisi 2013 y ılı ilk çeyreğinde, hane halk ının tüketimini artması ve ihracat

tarafında art ış ile %0.9 büyüme kaydetti. Almanya ekonomisi ise y ılın ilk çeyreğinde %0.1

ile beklenenden daha düşük bir hızda büyüdü. 
  - GYODER'in yayınlad ığı Yeni Konut Fiyat Endeksi 2013 Nisan ay ı  raporuna göre yeni
konut fiyatları Nisan ay ında bir önceki aya göre %0,31, geçen yılın aynı dönemine göre %
7,99 artış gösterdi.  
  - İngiltere Merkez Bankas ı Başkanı Mervyn King, yaşanın klasik bir resesyon olmad ığını,
bu nedenle de klasik bir toparlanma da olmayacağını belirtti. Merkez bankalarını bekleyen

ciddi riskler olduğunu belirten King, mortgage için sürekli hükümet garantilerinden
kaçınmalar ı   gerektiğini belirtirken, reel faiz oranlar ı   normal seviyeye geri döneceğini

belirtti.  

  - IMF Çarşamba günü Güney Kıbrıs'a an ında ödenilmek üzere Euro Bölgesi'ne vereceği

86 milyon euroluk kurtarma paketi katk ı payını onayladı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 92,112.07 0.90 

USD 1.8245 0.55 

EURO 2.3480 -0.40 

€  / $  1.2944 -0.65 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0829 0.11 

VOB-30 Kontrat ı 114.700 1.28 

Gösterge Faiz  5.09 -0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ISBIR 191.50 21.20 

OYLUM 2.25 11.39 

SKPLC 0.91 10.98 

ARTI 2.15 10.26 

OYAYO 0.77 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

BALAT 2.05 -10.87 

EPLAS 1.30 -10.34 

ATLAS 1.10 -9.84 

PIMAS 4.37 -6.62 

KARKM 3.07 -5.83 

Dünya Borsalar ı 15.05.2013 % 

DJIA 15,276 0.40 

NASDAQ 3,472 0.26 

DAX 8,362 0.28 

FTSE-100 6,694 0.11 

NIKKEI 225 15,096 2.29 

S&P 500 1,659 0.51 

Bovespa  54,936 0.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:00 AB TÜFE -Ayl ık Nis. (Bek. -0.1% Önc.1.2)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Mar. (Bek.11.5Mlr Önc.12.0Mlr)  
14:00 Türkiye Faiz Karar ı May. (Bek.4.75% Önc.5.00%)  
15:30 ABD TÜFE Nis. (Bek. -0.3% Önc. -0.2%) 

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.330Bin

Önc.323Bin)  
15:30 ABD İnşaat Başlangıçları % Nis. (Bek. -5.4% Önc.7.0%)  
15:30 ABD İnşaat İzinleri % Nis. (Bek.3.6% Önc. -3.4%) 

17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi May. (Bek.2,30

Önc.1,30)  

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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