
HALKB, Şirket, Biliş im Alternatif Dağıtım Kanallar ı ve Ödeme Sistemleri A.Ş'nin %76's ını 13.539.572 TL bedelle sat ın alm ıştır. 
 
CLEBI, Şirket ile Pegasus aras ındaki sözleşmenin tek tarafl ı feshine yönelik haberlere ilişkin, check in, uçağa kabul, kayıp ve hasarl ı bagaj ve

harekat koordinasyon hizmetlerini vermeyi sonland ırm ış olup, ramp ve kargo/posta hizmetlerini vermeyi sürdürdüğünü ifade etmiştir. 

  
RYSAS, Şirket iştiraki Reysaş Demiryolu Taşımac ılığı A.Ş. piyasadali yüksek nakliye taleplerini karşılamak için TCDD'nin TÜDEMSAŞ'a 60

adet platform 3.510.000 Euro bedelle vagon sipariş i verilmiştir. 

  
PGSUS, Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hizmetleri kapsam ında bugüne kadar d ışarıdan tedarik edilen misafir check in,

uçağa kabul, kayıp ve hasarl ı bagaj ve harekat koordinasyon hizmetlerini kendisi vermeye baş lam ıştır. 
 
RHEAG, Şirket,Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş'nin %30'unu 460.000 TL bedelle sat ın alm ıştır. 
 
PRZMA, Şirket yapmayı planlad ığı iç kaynaklardan bedelsiz sermaye art ırım ı  iptal edilmiştir. Bunun yerine Şirket 13.6 mn TL sermayesini

10.4 mn TL artırarak (%76.47058 bedelsiz) 24 milyon TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
  
METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, 20 adet Mercedes model otobüs alım ına karar vermiştir. 

  
SANFM, Şirket ilişkili tarafı Sanicar ile Şirket aras ında, Sanicar'ın Eskişehir/Odunpazar ı'ndaki fabrika binas ının kiralanmas ına yönelik olarak
kira sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
AVTUR, Şirket iştiraki Miranda Otel İş letmeciliği A.Ş görülen lüzum üzerine Keyf Turizm ve  İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile 74 odadan ibaret

konaklama tesisinin kiralanmas ına ilişkin kira sözleşmesinin feshine karar vermiştir. 

  
YONGA, Şirket fabrika binalar ının arkas ında yer alan arsada 3.872 m2 ek üretim ve depo binası yapım ı için açılan ihale 1.295.000 bedelle

neticelenmiştir. 
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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." 

BORSANIN ONDA BİRİ ERİDİ 
Haftasonu yaşanan gösterilerin piyasaya etkisi son derece olumsuz oldu. Türkiye’de

yaşanan olaylar ın yurtdışında da yank ı bulmas ı, yabancı yatırımc ıları tedirgin etti ve panik
satış lara neden oldu. 

BIST 100 endeksi, dünü % 10.47 düşüş le, 76.983 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 76.983, en yüksek 82.218 puanı gören endeks, önceki kapanışının 9.006 puan

altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 4.06 cente geriledi. Banka ve sanayi

endekslerinin de endeks kadar düşmesi sat ış ların genele yay ıldığını göstermekte. 9000
puanl ık düşüş  rekor olurken, % 10.5'lik düşüş  tarihin en büyük 10. düşüşü oldu. Aynı
zamanda 10 binli seviyelerden sonraki en büyük düşüş oranı olarak kayda geçti. Borsada
işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de bir günde 33 milyar dolar eriyerek 291
milyar dolara geriledi. Tahvil ve döviz piyasası da gergin bir günü geride bıraktı. Gösterge
tahvilin bileşik faizi % 6.78'e ç ıkarken 8 ay ın zirvesini gördü. Dolar/TL kuru da güne
1.90'un üzerinde baş larken ş imdi 1.89'un alt ında. 

Dün Başbakan Kuzey Afrika gezisine ç ıkarken tavr ını korudu. Akşam ise gösterilerin
devamı  geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan vekili Bülent Ar ınç ile
gçrüşecek ve Ar ınç saat 12:00'de aç ıklama yapacak. Bu arada mesaj al ınm ıştır
açıklamas ı yapan Cumhurbaşkanı'nın Alkol yasaklar ını kapsayan kanunu veto etmesi

beklenebilir. Açıklamalardan sonra gösterilerin azalması sağlanırsa piyasalar için olumlu
olabilir. Aksi halde işe yaramas ı beklenmemelidir. Sat ış  yapmak isteyenlerin çokluğu
halinde piyasada desteklerin daha da aşağılarda yer almas ı gündeme gelebilir.  
Dün Mayıs ayı enflasyon verileri açıkland ı. Beklentinin alt ında kalan TÜFE, mayıs ayında

% 0,15 arttı. Ancak verinin etkisi olmad ı. Aynı şekilde Avrupa'da Almanya % 0.8, Fransa %

0.7 düşerken ABD'de Dow Jones % 0.9, S&P 500 % 0.6 yükseldi. Ancak BIST tamamen
yurtiçi nedenlerle geri geldiği için yurtdışıyla bağını kopard ı. 

  - Fitch Ratings K ıdemli Direktörü Paul Rawkins, "Türkiye notlamasında siyasi riskler

zaten her zaman zayıflık unusuruydu, kitlelerin sesinin duyulmas ı kriteri BBB notunun çok
altına indi" ifadelerini kulland ı. 
  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ay ında TÜFE %0,15, ÜFE %1 oranında artt ı.
Böylece Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon %6,51, ÜFE'de %2,17 oldu. 
    - Atlanta FED Başkanı   Dennis Lockhart, ABD'nin tahvil al ımlar ının ne zaman

azaltılacağına yönelik görüş lerin değiştiğini ve ABD Merkez Bankas ı yetkililerinin hâlen
rekor teşviklerde kararl ı olduğunu belirtti. San Fransisco FED Başkanı John Williams ise

politika yap ıcıların yaz ayları itibariyle tahvil al ım program ını düşürebileceğini söyleyerek
yıl sonu itibariyle de potansiyel olarak parasal geniş lemeyi bitirebileceklerini dile getirdi.  

    - AMB Başkanı   Mario Draghi, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik görünümün zorlay ıcı
olduğunu, ancak bu y ıl toparlanma beklediğini söyledi. Olası istikrar sinyalleri olduğunu

dile getiren Draghi, temel senaryonun hâlen bu y ıl sonlar ından itibaren kademeli
toparlanma şeklinde olduğunu ifade etti. Ayr ıca Draghi, AMB Yönetim Konseyi'nin 6
Haziran'da faiz indirimi yapmas ını beklemediğini ifade etti. 

  - AMB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil alımlar ını
öngören yeni politikasının kur savaş ları korkular ına neden olmakla birlikte, henüz küresel
finansal istikrara zarar vermediğini söyledi. Ayrıca Coeure, Euro Bölgesi'nde ekonomik
durumun k ırılgan olmaya devam ettiğini, ancak Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin
yıl sonuna doğru pozitife dönmesini beklediğini söyledi.  
    - Otomotiv Distribütörleri Derneği, Maliye Bakanl ığı'nın vergi erozyonunu önlemek
amac ıyla yapt ı ğ ı   yeni düzenlemelerin, yetkili otomotiv distribütörlerini olumsuz
etkileyeceğini belirtti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,983.70 -10.47 

USD 1.8923 0.95 

EURO 2.4635 1.46 

€  / $  1.3008 0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1753 0.38 

VOB-30 Kontrat ı 105.825 -1.95 

Gösterge Faiz  5.66 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OSTIM 3.25 19.05 

BALAT 2.13 6.50 

GMSTR 9.49 1.93 

DENTA 3.29 1.86 

SLVRP 1.36 1.49 

Düşenler  Kapan ış  % 

KRATL 1.52 -20.42 

TKNSA 10.85 -19.03 

HITIT 2.28 -18.86 

YGYO 0.57 -18.57 

VANGD 1.10 -18.52 

Dünya Borsalar ı 03.06.2013 % 

DJIA 15,116 -1.36 

NASDAQ 3,456 -1.01 

DAX 8,349 -0.61 

FTSE-100 6,534 -0.74 

NIKKEI 225 13,262 -3.72 

S&P 500 1,631 -1.43 

Bovespa  53,418 -2.23 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri Raporu May.  

12:00 AB ÜFE Nis. (Bek. -0,20% Önc. -0,20%) 

12:00 AB ÜFE -Y ıllık Nis. (Bek.0,30% Önc.0,70%)  
14:30 Türkiye TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi May.
(Önc.121,1)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Nis. (Bek. -40 Mlr $ Önc. -38,8

Mlr $) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

ISCTR TUT 7.06-7.10 6.90 7.28 
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CLEBI, Şirket ile Pegasus aras ındaki sözleşmenin tek tarafl ı feshine yönelik haberlere ilişkin, check in, uçağa kabul, kayıp ve hasarl ı bagaj ve

harekat koordinasyon hizmetlerini vermeyi sonland ırm ış olup, ramp ve kargo/posta hizmetlerini vermeyi sürdürdüğünü ifade etmiştir. 
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PGSUS, Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hizmetleri kapsam ında bugüne kadar d ışarıdan tedarik edilen misafir check in,

uçağa kabul, kayıp ve hasarl ı bagaj ve harekat koordinasyon hizmetlerini kendisi vermeye baş lam ıştır. 
 

RHEAG, Şirket,Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş'nin %30'unu 460.000 TL bedelle sat ın alm ıştır. 
 

PRZMA, Şirket yapmayı planlad ığı iç kaynaklardan bedelsiz sermaye art ırım ı  iptal edilmiştir. Bunun yerine Şirket 13.6 mn TL sermayesini

10.4 mn TL artırarak (%76.47058 bedelsiz) 24 milyon TL'ye çıkarma karar ı alm ıştır. 
  
METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, 20 adet Mercedes model otobüs alım ına karar vermiştir. 

  
SANFM, Şirket ilişkili tarafı Sanicar ile Şirket aras ında, Sanicar'ın Eskişehir/Odunpazar ı'ndaki fabrika binas ının kiralanmas ına yönelik olarak
kira sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
AVTUR, Şirket iştiraki Miranda Otel İş letmeciliği A.Ş görülen lüzum üzerine Keyf Turizm ve  İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile 74 odadan ibaret

konaklama tesisinin kiralanmas ına ilişkin kira sözleşmesinin feshine karar vermiştir. 

  
YONGA, Şirket fabrika binalar ının arkas ında yer alan arsada 3.872 m2 ek üretim ve depo binası yapım ı için açılan ihale 1.295.000 bedelle
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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." 

BORSANIN ONDA BİRİ ERİDİ 
Haftasonu yaşanan gösterilerin piyasaya etkisi son derece olumsuz oldu. Türkiye’de
yaşanan olaylar ın yurtdışında da yank ı bulmas ı, yabancı yatırımc ıları tedirgin etti ve panik
satış lara neden oldu. 

BIST 100 endeksi, dünü % 10.47 düşüş le, 76.983 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 76.983, en yüksek 82.218 puanı gören endeks, önceki kapanışının 9.006 puan
altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 4.06 cente geriledi. Banka ve sanayi

endekslerinin de endeks kadar düşmesi sat ış ların genele yay ıldığını göstermekte. 9000
puanl ık düşüş  rekor olurken, % 10.5'lik düşüş  tarihin en büyük 10. düşüşü oldu. Aynı
zamanda 10 binli seviyelerden sonraki en büyük düşüş oranı olarak kayda geçti. Borsada
işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de bir günde 33 milyar dolar eriyerek 291
milyar dolara geriledi. Tahvil ve döviz piyasası da gergin bir günü geride bıraktı. Gösterge
tahvilin bileşik faizi % 6.78'e ç ıkarken 8 ay ın zirvesini gördü. Dolar/TL kuru da güne
1.90'un üzerinde baş larken ş imdi 1.89'un alt ında. 

Dün Başbakan Kuzey Afrika gezisine ç ıkarken tavr ını korudu. Akşam ise gösterilerin
devamı  geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan vekili Bülent Ar ınç ile
gçrüşecek ve Ar ınç saat 12:00'de aç ıklama yapacak. Bu arada mesaj al ınm ıştır
açıklamas ı yapan Cumhurbaşkanı'nın Alkol yasaklar ını kapsayan kanunu veto etmesi

beklenebilir. Açıklamalardan sonra gösterilerin azalması sağlanırsa piyasalar için olumlu
olabilir. Aksi halde işe yaramas ı beklenmemelidir. Sat ış  yapmak isteyenlerin çokluğu

halinde piyasada desteklerin daha da aşağılarda yer almas ı gündeme gelebilir.  
Dün Mayıs ayı enflasyon verileri açıkland ı. Beklentinin alt ında kalan TÜFE, mayıs ayında

% 0,15 arttı. Ancak verinin etkisi olmad ı. Aynı şekilde Avrupa'da Almanya % 0.8, Fransa %

0.7 düşerken ABD'de Dow Jones % 0.9, S&P 500 % 0.6 yükseldi. Ancak BIST tamamen
yurtiçi nedenlerle geri geldiği için yurtdışıyla bağını kopard ı. 

  - Fitch Ratings K ıdemli Direktörü Paul Rawkins, "Türkiye notlamasında siyasi riskler
zaten her zaman zayıflık unusuruydu, kitlelerin sesinin duyulmas ı kriteri BBB notunun çok
altına indi" ifadelerini kulland ı. 
  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ay ında TÜFE %0,15, ÜFE %1 oranında artt ı.
Böylece Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon %6,51, ÜFE'de %2,17 oldu. 
    - Atlanta FED Başkanı   Dennis Lockhart, ABD'nin tahvil al ımlar ının ne zaman

azaltılacağına yönelik görüş lerin değiştiğini ve ABD Merkez Bankas ı yetkililerinin hâlen
rekor teşviklerde kararl ı olduğunu belirtti. San Fransisco FED Başkanı John Williams ise

politika yap ıcıların yaz ayları itibariyle tahvil al ım program ını düşürebileceğini söyleyerek
yıl sonu itibariyle de potansiyel olarak parasal geniş lemeyi bitirebileceklerini dile getirdi.  

    - AMB Başkanı   Mario Draghi, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik görünümün zorlay ıcı
olduğunu, ancak bu y ıl toparlanma beklediğini söyledi. Olası istikrar sinyalleri olduğunu

dile getiren Draghi, temel senaryonun hâlen bu y ıl sonlar ından itibaren kademeli

toparlanma şeklinde olduğunu ifade etti. Ayr ıca Draghi, AMB Yönetim Konseyi'nin 6
Haziran'da faiz indirimi yapmas ını beklemediğini ifade etti. 

  - AMB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil alımlar ını
öngören yeni politikasının kur savaş ları korkular ına neden olmakla birlikte, henüz küresel
finansal istikrara zarar vermediğini söyledi. Ayrıca Coeure, Euro Bölgesi'nde ekonomik
durumun k ırılgan olmaya devam ettiğini, ancak Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin
yıl sonuna doğru pozitife dönmesini beklediğini söyledi.  
    - Otomotiv Distribütörleri Derneği, Maliye Bakanl ığı'nın vergi erozyonunu önlemek
amac ıyla yapt ı ğ ı   yeni düzenlemelerin, yetkili otomotiv distribütörlerini olumsuz
etkileyeceğini belirtti. 
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Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1753 0.38 

VOB-30 Kontrat ı 105.825 -1.95 

Gösterge Faiz  5.66 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OSTIM 3.25 19.05 

BALAT 2.13 6.50 

GMSTR 9.49 1.93 

DENTA 3.29 1.86 

SLVRP 1.36 1.49 

Düşenler  Kapan ış  % 

KRATL 1.52 -20.42 

TKNSA 10.85 -19.03 

HITIT 2.28 -18.86 

YGYO 0.57 -18.57 

VANGD 1.10 -18.52 

Dünya Borsalar ı 03.06.2013 % 

DJIA 15,116 -1.36 

NASDAQ 3,456 -1.01 

DAX 8,349 -0.61 

FTSE-100 6,534 -0.74 

NIKKEI 225 13,262 -3.72 

S&P 500 1,631 -1.43 

Bovespa  53,418 -2.23 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri Raporu May.  

12:00 AB ÜFE Nis. (Bek. -0,20% Önc. -0,20%) 

12:00 AB ÜFE -Y ıllık Nis. (Bek.0,30% Önc.0,70%)  
14:30 Türkiye TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi May.
(Önc.121,1)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Nis. (Bek. -40 Mlr $ Önc. -38,8

Mlr $) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 

ISCTR TUT 7.06-7.10 6.90 7.28 
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