
HALKB, Banka, Borsa İstanbul'da işlem gören iştiraklerinin hisse geri al ım ve satım ı için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
TTKOM, Şirket hakim ortağı Ojer Telekomünikasyon A.Ş, 4.48 mlr dolar ve 211.9 mn euro tutar ında kredi anlaşmas ı  imzalam ış ve bu

sözleşmeye karşı lık teminat olarak Şirket hisselerini rehin vermiş olup hisselere ait tüm hakların Ojer Telekomüniksyon A.Ş'de 
kalmas ı öngörülmektedir. Ayrıca Şirket bas ında Digiturk'u sat ın alacağına ilişkin çıkan haberlere ilişkin, halihaz ırda yeni bir ş irketi sat ın
almaya yönelik kararı bulunmad ığını ifade etmiştir. 

  
TCELL, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, TMSF'nin alacaklar konusunda Şirket'e kadar gidilebileceği yönündeki aç ıklamalara ilişkin olarak,

Şirket'in ortakl ık yapıs ıyla ilgilenmediklerini, çabalar ının Genel Kurul'un toplanarak temettü de dahil olmak üzere  

kararlar almas ı yönünde olduğunu söyledi.  
  
TUPRS, TİM verilerine göre Şirket, 2012 yılında 5.04 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan Şirket olmuştur. 

  
TKFEN, Grup ş irketlerinden Toros Tar ım A.Ş'de Petrol-İş sendikas ı tarafından grev kararı alınm ıştır. 
  
TOASO, Şirket Yeni Doblo arac ının yenilenmesi ve Kuzey Amerika ile Kanada pazar ında ihracata yönelik yatırım projesini onaylam ıştır. Buna

göre Yeni Doblo Amerika projesinde 2014 -2021 yıllar ı aras ında yaklaşık 175.000 adet araç ihracatı öngörülmektedir. Proje için 2013 -2015

yıllar ında toplam 268 mn Euro yat ırım yapılmas ı planlanmaktad ır. 
  
AEFES, Alkollü içeceklerin perakende sat ış noktalar ında 22:00-06:00 saatleri aras ında satlmas ına ilişkin önlemlerin Eylül ayından itibaren

uygulanmaya baş layacağı açıklanm ıştır. 
 

SELEC, Sağlık Bakanl ığı antibiyotik, diyabet ve ast ım ilaçlar ı dahil olmak üzere reçetesiz ilaç sat ışına s ınırlama getirdi. Bununla birlikte

tezgahüstü ilaçların reçetesiz satışı yapılamayacak. 
 
SASA, Şirket, Petrol-İş Sendikas ı'nın alm ış olduğu grev kararına ilişkin Lokavt kararı alm ıştır. 
 

DGGYO, Şirket, "Antalya 2000 Plaza" isimli binada bulunan 33 adet bağıms ız bölüm gayrimenkulun Aspendos Sinemacılık Emlak A.Ş'den
satın alınmas ı için görüşme ve çalışmalara baş lam ıştır. 
  
EKSPO, Şirket ile National Bank of Canada aras ında Kanada'dan yap ılacak ithalatlara yönelik kredi ve muhabirlik anlaşmas ı imzalanm 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." 

BANKALAR RAHATSIZ 

Bankalar ın en önemli gelir kalemlerinden faiz ve komisyonlara getirilen s ınırlamalar

nedeniyle 2 gündür en çok düşen endeks banka endeksi oldu. Tepkiler sat ış  fırsatı
olabilir.  

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.70 düşüş le, 89,916.41 puandan kapatt ı.Gün içerisinde
en düşük 89,820.01, en yüksek 91,628.23 puan ı  gören BIST 100 endeksi, dünkü
kapan ışının (630.34) puan alt ına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 48,550.98$

seviyesinde bulunuyor. en çok değer kaybeden endeks %2.38 kay ıpla BIST 10 BANKA

endeksi oldu. 

Önceki gün KMH düzenlemesi ile darbe yiyen banka hisseleri dün de Tüketicinin
Korunmas ı Kanunu taslağı  ile bir darbe daha yedi. Buna göre sayıları 65 ’i bulan banka
komisyonlar ı, BDDK tarafından elenecek. Her bankan ın masrafs ız kartı olacak. 

Moody's, ABD bankac ılık sistemine yönelik görünümünü 2008 yılından bu yana ilk defa
"negatif"ten "durağan"a yükseltirken, zayıf ekonomiden kaynaklanan risklerin azald ığını ve

daha iyi bir iş ortam ının olduğunu belirtti. ABD'de gelen verilerin de desteğiyle borsalar

ciddi yükseldi. ABD'de konut fiyatları Mart ayı itibariyle 1 yıllık bazda %  10 arttı. Ekonomide

olumlu gelişmelerle beraber ABD 10 y ıllık tahvil faizi % 2.2'ye yükseldi. Euro/dolar
1.2850'ye gerilerken Dolar/TL son 1 y ılın en yüksek seviyesi olan 1.86 ’yı aştı. TL'den

s ınırlı da olsa kaçıs ın sürdüğü görülürken, tahvil faizi % 5.26 seviyesinde kaldı. 
Türk vatandaş larının yurt d ışındaki paras ının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan varl ık
barışı düzenlemesinin de yer ald ığı  torba yasa resmi gazetede yay ınlad ı. Bugün ise
Maliye Bakanı Şimşek, "gelir vergisi kanun tasar ıs ı"nı tanıtacak. 

    - Başbakan Yard ımc ıs ı   Ali Babacan, kat ılım bankac ılı ğ ı   taleplerini kesinlikle

reddettiklerini, ödeme sistemleri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme üzerinde çal ışıldığını,
bu yıl büyümenin gelecek yıla göre yüksek olacağını ifade etmiştir. 

  - IMF, Çin için 2013 yılı GSYH büyüme tahminini, %8'den %7.75'e indirdi. IMF, 2014 için
büyüme tahminini de yüzde 8.2'den 8.0'e düşürdü. Ayrıca Moody's Başkan Yard ımc ıs ı
Tom Byrne, yapt ığı  açıklamada, "Eğer Çin ekonomisi yavaş lamaya baş lar ise %6

büyüme, 
endişelenmek için bir baş lang ıç noktası olabilir. Eğer %6.5 büyümeye çok hızlı şekilde

yavaşlar ise kredi notu üzerinde bask ı  oluşmas ı   için büyümenin %6'ya gelmesi de
beklenmeyebilir" diye konuştu. 

   - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Taslağı  ile gelir ve kurumlar

vergilerini birleştirdiklerini, vergi taban ını geniş lettiklerini, baz ı  imtiyazlara ve istisnalara

son verdiklerini ifade etti. Şimşek, “Özellikle şehir rantlar ının kademeli de olsa bir miktar
vergilendirilmesi gibi bir tak ım hususlar ı içeriyor." ifadesini kullandı. 
  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe'nin para politikas ı dan ışman ı Koichi Hamada, yüzde 2
enflasyonun ikincil hedef olduğunu, ana hedefin istihdam ve üretim olduğunu ifade etti.
Ayrıca Hamada, Japonya'n ın rekabetini 2008 krizi öncesindeki seviyeleri korumak için  
Dolar/Yen'de 100 seviyelerinin hedef olabileceğini belirtti. 

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, "BDDK olarak sektöre, yeni ve güçlü aktörlerin girişi için
gerekli hassasiyeti göstermekteyiz" dedi. Öztekin açıklamas ında sektörün önümüzdeki
10 y ıl süresince ortalama reel %10 büyüme trendi izleyeceğinin tahmin edildiğini ifade
etmiştir. 

  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni  Tüketicinin Korunması Kanunu ’na yönelik
kanun taslağında bankalar ın faiz dışı gelir kalemlerinin hangilerinin ücrete tabi olacağını,
Bakanl ığın olumlu görü şü al ınmak kayd ıyla BDDK'n ın belirleyeceğini ifade etmiştir.
Bakan Yazıcı ayrıca, yeni kanuna göre bankaların hiçbir ücret al ınmayan bir kredi kart ını
tüketicinin hizmetine sunmak zorunda olduğunu belirtmiştir 

  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer, banka politika yapıcıları
tarafından tart ışılan negatif mevduat faiz oran ının potansiyel yararlar ından emin

olmad ığını dile getirdi. 

    - Özelleşt i rme İdaresi Ba şkanveki l i  Ahmet Aksu, Mi l l i  Piyango İdaresi'ndeki

özelleştirmenin yılın ikinci yarıs ında gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,916.41 -0.70 

USD 1.8565 0.60 

EURO 2.3890 0.10 

€  / $  1.2855 -0.58 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1188 0.15 

VOB-30 Kontrat ı 110.700 -1.05 

Gösterge Faiz  5.89 -0.35 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 6.72 20.86 

GRNYO 0.88 18.92 

KARSN 1.80 17.65 

YKGYO 1.87 16.15 

RYSAS 0.84 12.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

IHLAS 1.03 -8.04 

LATEK 0.68 -6.85 

IDAS 0.41 -6.82 

IHYAY  0.63 -5.97 

RANLO 0.16 -5.88 

Dünya Borsalar ı 28.05.2013 % 

DJIA 15,409 0.69 

NASDAQ 3,489 0.86 

DAX 8,481 1.16 

FTSE-100 6,762 1.62 

NIKKEI 225 14,312 1.20 

S&P 500 1,660 0.63 

Bovespa  56,035 -0.64 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi Haz. (Önc.6,2)  
10:55 Almanya İşsizlik Oran ı May. (Bek.6,9% Önc.6,9%)  
12:00 İtalya Hazine Bonosu İhaleleri  

12:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu  

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -9,8%) 

15:00 Almanya TÜFE May. Geçici (Bek.0,2% Önc. -0,5%) 

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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  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe'nin para politikas ı dan ışman ı Koichi Hamada, yüzde 2
enflasyonun ikincil hedef olduğunu, ana hedefin istihdam ve üretim olduğunu ifade etti.
Ayrıca Hamada, Japonya'n ın rekabetini 2008 krizi öncesindeki seviyeleri korumak için  
Dolar/Yen'de 100 seviyelerinin hedef olabileceğini belirtti. 

  - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, "BDDK olarak sektöre, yeni ve güçlü aktörlerin girişi için
gerekli hassasiyeti göstermekteyiz" dedi. Öztekin açıklamas ında sektörün önümüzdeki
10 y ıl süresince ortalama reel %10 büyüme trendi izleyeceğinin tahmin edildiğini ifade
etmiştir. 

  - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni  Tüketicinin Korunması Kanunu ’na yönelik
kanun taslağında bankalar ın faiz dışı gelir kalemlerinin hangilerinin ücrete tabi olacağını,
Bakanl ığın olumlu görü şü al ınmak kayd ıyla BDDK'n ın belirleyeceğini ifade etmiştir.
Bakan Yazıcı ayrıca, yeni kanuna göre bankaların hiçbir ücret al ınmayan bir kredi kart ını
tüketicinin hizmetine sunmak zorunda olduğunu belirtmiştir 

  - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer, banka politika yapıcıları
tarafından tart ışılan negatif mevduat faiz oran ının potansiyel yararlar ından emin

olmad ığını dile getirdi. 

    - Özelleşt i rme İdaresi Ba şkanveki l i  Ahmet Aksu, Mi l l i  Piyango İdaresi'ndeki

özelleştirmenin yılın ikinci yarıs ında gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 89,916.41 -0.70 

USD 1.8565 0.60 

EURO 2.3890 0.10 

€  / $  1.2855 -0.58 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1188 0.15 

VOB-30 Kontrat ı 110.700 -1.05 

Gösterge Faiz  5.89 -0.35 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGGYO 6.72 20.86 

GRNYO 0.88 18.92 

KARSN 1.80 17.65 

YKGYO 1.87 16.15 

RYSAS 0.84 12.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

IHLAS 1.03 -8.04 

LATEK 0.68 -6.85 

IDAS 0.41 -6.82 

IHYAY  0.63 -5.97 

RANLO 0.16 -5.88 

Dünya Borsalar ı 28.05.2013 % 

DJIA 15,409 0.69 

NASDAQ 3,489 0.86 

DAX 8,481 1.16 

FTSE-100 6,762 1.62 

NIKKEI 225 14,312 1.20 

S&P 500 1,660 0.63 

Bovespa  56,035 -0.64 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi Haz. (Önc.6,2)  
10:55 Almanya İşsizlik Oran ı May. (Bek.6,9% Önc.6,9%)  
12:00 İtalya Hazine Bonosu İhaleleri  

12:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu  

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -9,8%) 

15:00 Almanya TÜFE May. Geçici (Bek.0,2% Önc. -0,5%) 

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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