
TCELL, SPK Şirket'in, Kurul karar ını takip eden 30 gün içerisinde Genel Kurul yapmasını, aksi taktirde yönetim kurulunun toplanabilmesi ve
karar alabilmesi için gerekli olan ve bağıms ızlık kriterini sağlayan asgari say ıda üyenin, Kurulca resen atanmasına karar verdi. 
 

EKGYO, Şirket'in " İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı 1.Etap 1.K ıs ım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İş i" ihalesinin
1.oturumuna 6 ş irket teklif vermiştir. 

 
EREGL, Çelik-İş, Şirket bağlı ortaklığı İsdemir'de grev karar ı alm ıştır. 
 

KCHOL, Bas ında yer alan haberlere göre Şirket, çağrı merkezi alan ında faaliyet gösteren iştiraki Callus Bilgi ve İletiş im ş irketini sat ışa

çıkaracak. Callus Bilgi ve İletiş im'in sat ışı ile İtalyan Comdata SpA ilgileniyor. 

  
ALARK, Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun  Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshine ilişkin

3.573.863,39 Euro tutar ındaki kesin teminat mektubunu ve 11.891.219 Euro tutar ındaki avans teminat mektubunu tahsil yoluna gitmiş olup,

Şirket konu hakk ında dava açmıştır. 
  
BRSAN, Türk Metal Sendikası'nın Şirket'te ald ığı grev kararı sonras ında Şirket lokavt karar ı alm ıştır. 
  
KARSN, Şirket, TÜBİTAK'ın Kamu Kurumlar ı Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program ı kapsam ında açmış olduğu "elektrikli

araç teknolojilerinin geliştirilmesi" baş lıklı çağrıs ına katılma başvurusunda bulunmuştur. 
 

AKSEN, EPDK yetkililerine göre Şirket, Kuzey Irak'a elektrik ihraç etmek amacıyla Kurum'a başvuruda bulunmuştur. Ayrıca Şirket hakim ortağı
Kazancı Holding, Şirket'te bulunan %16,3 payın 400 milyon TL'ye sat ışını tamamlam ıştır. 
  
GOZDE, Şirket, FA Yönetim Danışmanl ık A.Ş'nin (dolayl ı olarak Ak Alev Manyezit Levha A.Ş) %51 hissesine iş irak etmiştir. 

  
IZMDC, Şirket, Türk Metal Sendikası'nın alm ış olduğu grev kararına karşı lık Lokavt kararı alm ıştır. 
  
AKSGY, Şirket, İstanbul-Bostanc ı'da bulunan 957.75 m2 arsa alan ı üzerinde bulunan 3 adet bağıms ız bölümü 4.59 mn TL tutar karşı lığında
satın alm ıştır. 
 

RGYAS, Şirket ve bağlı ortaklığı Salacak Gayrimenkul Yat ırım A.Ş'nin oluşturduğu iş ortaklığı, İller Bankas ı'nın İstanbul-Cevizli'de bulunan

41.752 m2 büyüklüğündeki arsa için düzenlenen ihaleyi 815 mn TL bedel karşı lığı kazanmıştır. 
  
EKSPO, Şi rket i le ABD'l i  Welss Fargo Bank aras ında Amerika'dan yap ılacak hammadde ithalat ına yönelik, Amerikan Eximbank
garantörlüğünde yeni bir kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
ARTI, Şirket,  Gayrimenkul Yatırımlar ı sektöründe faaliyet göstermesi amacıyla , %100 iştirak ile 50.000 TL sermayeli olarak AYH Gayrimenkul

Yatırımlar ı A.Ş. ünvanlı şirketi kurmuştur. 
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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." 

YATAY SEYİR BEKLİYORUZ 
ABD ve İngiltere bugün tatilde. Bu yüzden sakin bir gün bekliyoruz. 
BIST 100 endeksi geçti ğimiz haftay ı   %  1.0 düşüş le 91.016 seviyesinden kapatt ı.
Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 5.05 cente yükseldi. Geçen haftanın en ilginç olayında

ise Euro/dolar paritesi 1.2950 seviyesinde kald ığı halde dolar/TL kuru 1.85'in üzerine,
sepet kur 2.12'ye ç ıktı. Bu yüzden benzine 2 haftada 2. kez zam yapıldı. Döviz kurunun
enflasyonu yukar ı çekici etkisi biliniyor. TCMB son toplantıs ında, gelecekte faiz indirimi
beklentisini canl ı tutmuştu. Ancak son gelişmeler üzerine bu beklenti azal ıyor. Gösterge
faiz % 5.3'e kadar yükseldi.  
Moody's sonras ında Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR ve Kanadal ı  DBRS,

Türkiye'nin yabancı cinsinden para uzun vadeli kredi notunu BBB olarak belirledi. Böylece
S&P dışındaki 4 kuruluş Türkiye'yi yatırım yapılabilir kategoriye yükseltmiş oldu. 

Dünyadaki likidite fazlal ığı borsalar ı zirveye, tahvil faizlerini dibin daha da dibine getirdi.

Geçen hafta Almanya, ABD ve Türkiye borsalar ı   tarihi rekorlar ını   görürken, Japonya
borsas ının yılbaşından beri getirisi % 50'ye ulaştı. Likiditenin kaynağı olan ABD'de FED

başkanı   Bernanke'nin aç ıklamalar ı   ve FED' in  son toplant ı   tutanaklar ı   i se  b i r

dalgalanmaya yol açt ı.  Fed yetkililerinden baz ıları   varlık al ım ında 17 -18 Haziran'da

yapılacak toplant ıdan ba şlamak üzere yavaş lamaya gidilebileceğini savundu. Ancak
Başkan Bernanke, QE3'ün erken durdurulmasının olumsuz etkilerinin olacağını, verilerin

izleneceğini belirtti. Tutanaklardaki ayr ışma ile ABD Borsalar ı tarihi zirvelerini yeniledikten

sonra günü eksi de kapattılar. 

S&P500 en yüksek 1.687'yi, Dow Jones en yüksek 15.542'yi, Dax en yüksek 8.558'i gördü.
Tahvil fonu PIMCO'nun başkanı  Gross, Fed'in parasal genişleme önlemlerini büyük
ihtimalle Eylül'de azaltmaya ba ş layacağını   öngördü. Geli şmeler üzerine dünya
borsalar ında hafif bir sat ış geldi. Ancak çok primli Japonya % 7 kayıpla ciddi darbe ald ı.
Daha önceki FED tutanaklarında s ıkıntı olduğunda borsalar 1-2 gün düşmüş ve ardından

“likidite şimdi çekilmeyecek”   diyerek yola devam etmişti. Bu kez de BIST güne % 2
düşüş le baş lam ışken  son bir saatte gelen al ımlar ı ertesi güne de taşıdı. 
Bu haftan ın gündemine bakt ığım ızda; bugün Türkiye kapasite kullan ım oran ı, Salı ABD

Tüketici güven endeksi, Çarşamba BoJ Başkanı Kuroda Konuşmas ı  ile ABD'nin 1Ç
büyüme rakamı, Perşembe ABD Bekleyen Konut Sat ış ları ve Cuma Türkiye d ış  ticaret

verisi öne çıkmaktad ır. 

  - S&P Türkiye'de faaliyet gösteren ş irketlere ilişkin hazırladığı raporda, Türk ş irketlerinin

ilk tahvil ihraçlar ını  satarak ve düşük fiyatlamada başarı  göstererek Avrupa'nın önüne
geçtiğini, bu ş irketlerin al ım, organik büyüme ya da i ş   ortaklığı  ile d ış pazarlarda da

büyümeyi hedeflediğini, düşük maliyetli, büyüyen ve gelişmekte olan piyasalarda faaliyet

göstermenin  ş irketlere, diğer kom şu Avrupa ülkeleriyle rekabet ederken avantaj
sağladığını ifade etmiştir. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny, önümüzdeki ay yeni
tahminlerin açıklanacağını ve bu tahminlerin faiz politikas ına yönelik kararlara yardımc ı 
olacağını,  an ca k   b ö l g e   e k onom i s i n d e   k ıs a  v a d e d e  c i d d i  b i r  i l e r l e m e

olacağını düşünmediğini belirtti. 

  - Meclis Bankac ılık Alt Komisyonu, Türk bankalar ının komisyon gelirleri ile ilgili rapor

hazırladı. Buna göre bankalar, 64 masraf kalemi ile 8 mlr TL kredi kartlar ından y ıllık
komisyon gelirini kapsayacak şekilde müşterilerden 26 mlr TL komisyon geliri elde etti.

Raporda, bankalar ın yasal boşluklardan yararlanarak yeni komisyon çeş itleri yaratt ığına,

komisyon gelirlerinin art ış  gösterdiğine ve düzenlemelerin yetersiz olmas ı  nedeniyle

müşterilerin istismar edildiğine dikkat çekildi.  
  - TCMB, kredili mevduat hesab ı (KMH) faiz oranlarına üst s ınır belirleyerek, uygulanacak

akdi ve gecikme faiz oranlar ının kredi kart ı iş lemlerinde uygulanacak ayl ık azami akdi ve

gecikme faiz oranlar ını geçemeyeceği şeklinde bir düzenleme yapt ı. TCMB'den yap ılan

açıklamada, KMH'a uygulanan faiz oranlar ının yüksek olduğunu vurgulanarak, finansal

istikrar ın korunmas ı   ve parasal aktar ım mekanizmas ının daha da güçlendiri lmesi
amac ıyla KMH faiz oranlarına üst sınır belirlendiği kaydedildi.  

    - San Francisco Fed Başkanı   John Williams, merkez bankas ının tahvil al ımlar ını
azaltmas ına yönelik her hamlenin, ekonominin yeniden zay ıflamas ı  hâlinde art ırımla

izlenilebileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Williams, "Olumlu verilere göre
tahvil al ımlar ını   aşağı  çekeceğimiz ve ekonomi zay ıflarsa yeniden art ıracağım ız bir

senaryo bile düşünebilirsiniz" dedi.  
   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, alkollü ürünlerden 4.6 milyar liral ık Özel Tüketim
Vergisi sağland ığını, KDV ve Kurumlar Vergisi de dikkate al ındığında bu rakam ın 8 milyarı
bulduğunu, alkol düzenlemesinin tüketimi etkilemesi durumunda vergilerde erozyon
olabileceğini ancak şu anda bir çalışma yapmad ıklarını söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,016.31 -0.37 

USD 1.8465 -0.16 

EURO 2.3865 -0.04 

€  / $  1.2932 -0.03 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1162 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 112.675 -0.16 

Gösterge Faiz  5.25 -0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 4.71 18.34 

LKMNH 5.92 17.93 

POLHO 2.93 15.35 

KARSN 1.35 14.41 

DENGE 4.61 12.71 

Düşenler  Kapan ış  % 

IDAS 0.49 -10.91 

AKSEN 4.45 -8.06 

AEFES 28.00 -7.59 

GLYHO 1.60 -6.43 

MIPAZ 1.31 -6.43 

Dünya Borsalar ı 26.05.2013 % 

DJIA 15,303 0.06 

NASDAQ 3,459 -0.01 

DAX 8,305 -0.56 

FTSE-100 6,654 -0.63 

NIKKEI 225 14,612 0.89 

S&P 500 1,650 -0.06 

Bovespa  56,406 0.10 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 
14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi May. (Önc.112.0)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ımı May. (Önc.73.6%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 
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başkanı   Bernanke'nin aç ıklamalar ı   ve FED' in  son toplant ı   tutanaklar ı   i se  b i r

dalgalanmaya yol açt ı.  Fed yetkililerinden baz ıları   varlık al ım ında 17 -18 Haziran'da

yapılacak toplant ıdan ba şlamak üzere yavaş lamaya gidilebileceğini savundu. Ancak
Başkan Bernanke, QE3'ün erken durdurulmasının olumsuz etkilerinin olacağını, verilerin

izleneceğini belirtti. Tutanaklardaki ayr ışma ile ABD Borsalar ı tarihi zirvelerini yeniledikten

sonra günü eksi de kapattılar. 

S&P500 en yüksek 1.687'yi, Dow Jones en yüksek 15.542'yi, Dax en yüksek 8.558'i gördü.
Tahvil fonu PIMCO'nun başkanı  Gross, Fed'in parasal genişleme önlemlerini büyük
ihtimalle Eylül'de azaltmaya ba ş layacağını   öngördü. Geli şmeler üzerine dünya
borsalar ında hafif bir sat ış geldi. Ancak çok primli Japonya % 7 kayıpla ciddi darbe ald ı.
Daha önceki FED tutanaklarında s ıkıntı olduğunda borsalar 1-2 gün düşmüş ve ardından

“likidite şimdi çekilmeyecek”   diyerek yola devam etmişti. Bu kez de BIST güne % 2
düşüş le baş lam ışken  son bir saatte gelen al ımlar ı ertesi güne de taşıdı. 
Bu haftan ın gündemine bakt ığım ızda; bugün Türkiye kapasite kullan ım oran ı, Salı ABD

Tüketici güven endeksi, Çarşamba BoJ Başkanı Kuroda Konuşmas ı  ile ABD'nin 1Ç
büyüme rakamı, Perşembe ABD Bekleyen Konut Sat ış ları ve Cuma Türkiye d ış  ticaret

verisi öne çıkmaktad ır. 

  - S&P Türkiye'de faaliyet gösteren ş irketlere ilişkin hazırladığı raporda, Türk ş irketlerinin

ilk tahvil ihraçlar ını  satarak ve düşük fiyatlamada başarı  göstererek Avrupa'nın önüne
geçtiğini, bu ş irketlerin al ım, organik büyüme ya da i ş   ortaklığı  ile d ış pazarlarda da

büyümeyi hedeflediğini, düşük maliyetli, büyüyen ve gelişmekte olan piyasalarda faaliyet

göstermenin  ş irketlere, diğer kom şu Avrupa ülkeleriyle rekabet ederken avantaj
sağladığını ifade etmiştir. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny, önümüzdeki ay yeni
tahminlerin açıklanacağını ve bu tahminlerin faiz politikas ına yönelik kararlara yardımc ı 
olacağını,  an ca k   b ö l g e   e k onom i s i n d e   k ıs a  v a d e d e  c i d d i  b i r  i l e r l e m e

olacağını düşünmediğini belirtti. 

  - Meclis Bankac ılık Alt Komisyonu, Türk bankalar ının komisyon gelirleri ile ilgili rapor

hazırladı. Buna göre bankalar, 64 masraf kalemi ile 8 mlr TL kredi kartlar ından y ıllık
komisyon gelirini kapsayacak şekilde müşterilerden 26 mlr TL komisyon geliri elde etti.

Raporda, bankalar ın yasal boşluklardan yararlanarak yeni komisyon çeş itleri yaratt ığına,
komisyon gelirlerinin art ış  gösterdiğine ve düzenlemelerin yetersiz olmas ı  nedeniyle

müşterilerin istismar edildiğine dikkat çekildi.  
  - TCMB, kredili mevduat hesab ı (KMH) faiz oranlarına üst s ınır belirleyerek, uygulanacak

akdi ve gecikme faiz oranlar ının kredi kart ı iş lemlerinde uygulanacak ayl ık azami akdi ve

gecikme faiz oranlar ını geçemeyeceği şeklinde bir düzenleme yapt ı. TCMB'den yap ılan

açıklamada, KMH'a uygulanan faiz oranlar ının yüksek olduğunu vurgulanarak, finansal

istikrar ın korunmas ı   ve parasal aktar ım mekanizmas ının daha da güçlendiri lmesi
amac ıyla KMH faiz oranlarına üst sınır belirlendiği kaydedildi.  

    - San Francisco Fed Başkanı   John Williams, merkez bankas ının tahvil al ımlar ını
azaltmas ına yönelik her hamlenin, ekonominin yeniden zay ıflamas ı  hâlinde art ırımla

izlenilebileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Williams, "Olumlu verilere göre
tahvil al ımlar ını   aşağı  çekeceğimiz ve ekonomi zay ıflarsa yeniden art ıracağım ız bir

senaryo bile düşünebilirsiniz" dedi.  
   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, alkollü ürünlerden 4.6 milyar liral ık Özel Tüketim
Vergisi sağland ığını, KDV ve Kurumlar Vergisi de dikkate al ındığında bu rakam ın 8 milyarı
bulduğunu, alkol düzenlemesinin tüketimi etkilemesi durumunda vergilerde erozyon
olabileceğini ancak şu anda bir çalışma yapmad ıklarını söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 91,016.31 -0.37 

USD 1.8465 -0.16 

EURO 2.3865 -0.04 

€  / $  1.2932 -0.03 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1162 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 112.675 -0.16 

Gösterge Faiz  5.25 -0.09 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 4.71 18.34 

LKMNH 5.92 17.93 

POLHO 2.93 15.35 

KARSN 1.35 14.41 

DENGE 4.61 12.71 

Düşenler  Kapan ış  % 

IDAS 0.49 -10.91 

AKSEN 4.45 -8.06 

AEFES 28.00 -7.59 

GLYHO 1.60 -6.43 

MIPAZ 1.31 -6.43 

Dünya Borsalar ı 26.05.2013 % 

DJIA 15,303 0.06 

NASDAQ 3,459 -0.01 

DAX 8,305 -0.56 

FTSE-100 6,654 -0.63 

NIKKEI 225 14,612 0.89 

S&P 500 1,650 -0.06 

Bovespa  56,406 0.10 

GÜNÜN TAKVİMİ 

12:30 Almanya Hazine Bonosu ihrac ı 
14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi May. (Önc.112.0)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ımı May. (Önc.73.6%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.17-2.19 2.09 2.27 
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