
EKGYO, Şirket projelerinden " İstanbul Tuzla 2. Etap 1. Bölge Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi"  kapsamında projede yap ılan revizyona
ilişkin konut sayıs ı değişmeyecek, ticari ünite sayıs ı 2'den 35'e çıkacak şekilde Tadilat Yap ı Ruhsatlar ı alınm ıştır. 
 
ASYAB, Zaman Gazetesinin haberine göre Banka CEO'su Ahmet Beyaz, Işık Sigorta ve A101'eki paylar ını satmay ı planlamad ıklarını söyledi.
Ahmet Beyaz, Işık Sigorta'ya ilgi olduğunu ancak yap ılan değerlendirmeler sonucu tekliflerin tatmin edici olmad ığını, bu nedenle satmay ı
planlamad ıklarını ifade etmiştir. 

  
AKSEN, Şirket ana ortağı kazancı Holding,  Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.'deki %93 oran ındaki hissesini 126.469.218 TL

bedelle Şirket'e devrini tamamlam ıştır. 
 

TEBNK, Banka, yurtiçinde 1.75 mlr TL tutar ında  bir yıllık dönem içinde farkl ı  tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu

ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak çalışmalara baş lamaya karar vermiştir. 

  
KARKM, Şirket, Akça Enerji otoprodüktör Grubu ile  toplam 3 adet jeotermal kuyuda sondaj ak ışkanlar ı malzeme tedariği ve mühendislik
hizmetleri verilmesi konusunda 400 bin dolar tutar ında anlaşma imzalanm ıştır.  
  
IHLAS, Şirket bağlı ortaklığı İhlas Yap ı Turizm, Avcılar-Ispartakule'de 90.914 m2 büyüklüğündeki arsanın mülkiyetini almış olup söz konusu
arsa üzerinde Bizimevler-6 isimli 800 konut ve muhtelif sosyal tesislerin 2014 yılı içerisinde inşaatına baş lanacağını açıklam ıştır. 
  
GSDHO, Şirket bağlı ortaklığı GSD D ış Ticaret A.Ş. ile Çin'de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi arasında, 1 adet
63.500 DWT taşıma kapasiteli gemi için olan kesinleşmiş sözleşmeye ek olarak, opsiyonel olan bir adet 63.500 DWT taşıma kapasiteli yeni

yapım dökme kuru yük gemisinin in şa sözleşmesi daha kesinle şmiştir. ayr ıca GSD D ış  Ticaret, bu sözleşmeyle ilgili tüm hak ve
yükümlülüklerin GSD Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye pay ıyla Malta'da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime

Ltd.'e devri amac ıyla, Taraf Değiş ikliği ve Üç Taraflı Sözleşme imzalanmas ını kararlaştırm ıştır. 
  
KRSTL, Şirket yurtiçi bir firmadan fason üretilmek üzere  9.120.000 adet teneke kutu soğuk çay sipariş i alm ıştır. 
  
FENIS, Şirket hakim ortağı Feniş Holding ile GEM Global Yield Fund Limited ve GEMIA Inc. aras ında, Şirket hisselerinin bir k ısm ının blok

satışı için Hisse Sat ış Taahhüt Sözleşmesi imzalanm ıştır. Sözleşme süresinde Feniş Holding, GEM'e payları satın almas ı için teklif edeceği
pay adedini ve kabul ettiği minimum fiyat ı bildirerek bir ya da birden fazla sat ış bildirimi gönderecektir. Hisse sat ış  fiyatı, satış bildirimi

yapıldıktan sonraki 10 günlük sürede Borsa İstanbul'da oluşan günlük ağırlıklı fiyat ortalamalar ının %90'ı bazında belirlenecektir.  

  
ATAC, Şirket müşterek yönetime tabi ortaklığı Nisan Enerji'ye ait hisselerin sat ışı ile ilgii olarak Boydak grubu önceki sözleşmeden doğan ön
alım hakk ını kullanmak istemiştir. 

  
ALYAG, Şirket bünyesinde bulunan 14.000 ton kapasiteli silolar ın stok hacmi 30 bin ton civar ına ulaşacak olup, yeni kapasite için sökülecek
silo için teklif alacağını açıklam ıştır. 
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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." 

PİYASALAR KAYBIN YARISINI GERİ ALDI 

Önceki gün darbe yiyen borsa ve tahvil faizi dün kay ıpların yar ıs ını geri ald ı. Bugün de
gelişmeler izlenecektir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 4.87 art ış la, 80.733 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
78.414, en yüksek 81.146 puanı gören endeks, önceki kapanışının 3.750 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.3 cente yükseldi.  
Haftasonu yaşanan gösterilerin getirdiği riskler nedeniyle de Haziran' ın ilk gününde BIST
100 % 10 düşmüştü. 9000 puanlık düşüş rekor olurken, % 10.5'lik düşüş tarihin en büyük
10. düşüşü oldu. Gösterge tahvilin bileşik faizi % 6.78'e çıkarken 8 ay ın zirvesini gördü.
Ancak dün Cumhurbaşkanı  ile görüşen Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın açıklamalar ı ile
piyasalar toparland ı ve önceki günkü kaybının yarıs ını geri ald ı. Gösterge tahvil faizi ise %
6.0'ya geriledi. Fakat borsa halen 93 bin seviyesindeki zirvenin % 13 gerisinde bulunuyor.

Bugün Bülent Ar ınç, bugün Taksim platformu heyetini 11:00'de kabul edecek. Bugün
ayrıca EKGYO'nun ikincil halka arzına talep toplama baş layacak. 

Dün Avrupa'da Almanya ve Fransa % 0.1 artarken ABD'de endeksler % 0.5 düştü. Bu
sabah asyada borsalarda sat ış var. ABD futurelar ı da hafif kay ıp gözlenirken Avrupa
borsalar ının güne kayıpla baş lamas ı bekleniyor. 

  - TCMB'nin açıkladığı verilere göre 2003=100 bazl ı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında ayl ık 1,45 puan değer kaybederek 121,41'dan 119,96'ya geriledi. Ayr ıca TCMB

açıkladı ğ ı   Mayıs  ay ı   Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, %0,15'lik enflasyonda enerji

fiyatlarından kaynaklanan baz etk is in in bel i r ley ic i  o ldu ğunu, temel enf lasyon

göstergelerinin ise ılıml ı seyrini koruduğunu ifade etmiştir. 

  - Kansas City Fed Başkanı Esther George, büyümenin hızlanmas ı ve düşük faizlerin risk
iştahını   çok kabartt ığını   dile getirerek Fed'e ayl ık 85 milyar dolarl ık tahvil al ımlar ını
azaltmas ı   çağrıs ı   yaptı.  G e o r g e ,  r e k o r  t e şv ik le r in  f inansa l  p iyasa lar ı
istikrars ızlaştırabileceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini yukar ı   itebileceğini

söyledi.  
  - IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin hükümet harcamalarında çok fazla ve çok hızlı
kesinti yapt ığının alt ını   çizerek, bu durumun ülkede büyümeyi tehdit ettiğini savundu.

Lagarde ayr ıca yavaş laman ın artt ığına i şaret eden küresel ekonomik geli şmeler ile

finansal piyasalardaki t ırman ış aras ındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. 
    - IMF, Fransa için yapt ığı 2013 ve 2014 y ılı   öngörülerinde, kamu harcamalar ının
kıs ılmas ına özellikle öncelik verilmesi istendi. IMF, hükümetin çal ışma hayat ıyla ilgili

getirdiği son yasan ın ise memnuniyetle karşı land ığını bildirdi.  

  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe Japon ekonomisinde gelir artt ırm ı için yeni bir paket
açıkladı.  Bu pakete göre Abe, 10 y ıllık dönem enerjide 30 tri lyon yenlik yat ırım
yapacaklarını,  perakende elektrik piyasas ını   tamamen serbestleştireceklerini, kamu

altyapı yatırımlar ı  için kamu -özel sektör finansmanını gelecek 10 y ılda 12 trilyon yen'e

çıkartacaklar ını ifade etmiştir. 

    - Brezilya Maliye Bakan ı  Guido Mantega Real'deki art ış ları   önlemek için yabanc ı
yatırımc ılardan al ınan finansal iş lemler vergisini kald ırdıklarını açıkladı. 
   - Rus doğalgaz ş irketi Gazprom Başkan Yard ımc ıs ı Aleksandr Medvedev, 2013 için
Türkiye dahil Avrupa'ya arz miktarının 151,8 mlr m3'ü bulacağını, geçen yıl 1000 m3 için
402 dolar olan fiyat ın 370-380 dolar seviyesine kadar çekileceğini belirtti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 80,733.25 4.87 

USD 1.8740 -0.77 

EURO 2.4480 -0.55 

€  / $  1.3081 0.03 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1634 -0.55 

VOB-30 Kontrat ı 99.075 3.50 

Gösterge Faiz  1.46 -1.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BAKAN 7.12 21.50 

OSTIM 3.93 20.92 

YKGYO 1.59 20.45 

TMSN 5.20 20.09 

DGGYO 3.96 19.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

IHLAS 0.94 -3.09 

CMENT 7.28 -2.93 

YESIL  0.98 -2.00 

ISBTR 1,350.00 -1.82 

AYES 1.65 -1.79 

Dünya Borsalar ı 04.06.2013 % 

DJIA 15,178 -0.50 

NASDAQ 3,445 -0.58 

DAX 8,296 0.12 

FTSE-100 6,559 0.51 

NIKKEI 225 13,534 2.05 

S&P 500 1,631 -0.55 

Bovespa  54,018 0.14 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:55 Almanya PMI Hizmet May. (Bek.49,8 Önc.49,6)  
11:00 AB PMI Hizmet May. (Bek.47,5 Önc.47,0)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet May. (Bek.53,2 Önc.53,9)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -8,8%) 

1 5 : 1 5  A B D  A D P  İstihdam Ba şvurular ı   May. (Bek.170Bin

Önc.119Bin)  
17:00 ABD Fabrika Siparişleri Nis. (Bek.1,4% Önc. -4,0%) 

21:00 ABD FED Bej Kitap Raporu  

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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PİYASALAR KAYBIN YARISINI GERİ ALDI 

Önceki gün darbe yiyen borsa ve tahvil faizi dün kay ıpların yar ıs ını geri ald ı. Bugün de
gelişmeler izlenecektir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 4.87 art ış la, 80.733 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
78.414, en yüksek 81.146 puanı gören endeks, önceki kapanışının 3.750 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.3 cente yükseldi.  
Haftasonu yaşanan gösterilerin getirdiği riskler nedeniyle de Haziran' ın ilk gününde BIST
100 % 10 düşmüştü. 9000 puanlık düşüş rekor olurken, % 10.5'lik düşüş tarihin en büyük
10. düşüşü oldu. Gösterge tahvilin bileşik faizi % 6.78'e çıkarken 8 ay ın zirvesini gördü.
Ancak dün Cumhurbaşkanı  ile görüşen Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın açıklamalar ı ile
piyasalar toparland ı ve önceki günkü kaybının yarıs ını geri ald ı. Gösterge tahvil faizi ise %
6.0'ya geriledi. Fakat borsa halen 93 bin seviyesindeki zirvenin % 13 gerisinde bulunuyor.

Bugün Bülent Ar ınç, bugün Taksim platformu heyetini 11:00'de kabul edecek. Bugün
ayrıca EKGYO'nun ikincil halka arzına talep toplama baş layacak. 

Dün Avrupa'da Almanya ve Fransa % 0.1 artarken ABD'de endeksler % 0.5 düştü. Bu
sabah asyada borsalarda sat ış var. ABD futurelar ı da hafif kay ıp gözlenirken Avrupa
borsalar ının güne kayıpla baş lamas ı bekleniyor. 

  - TCMB'nin açıkladığı verilere göre 2003=100 bazl ı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında ayl ık 1,45 puan değer kaybederek 121,41'dan 119,96'ya geriledi. Ayr ıca TCMB

açıkladı ğ ı   Mayıs  ay ı   Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, %0,15'lik enflasyonda enerji

fiyatlarından kaynaklanan baz etk is in in bel i r ley ic i  o ldu ğunu, temel enf lasyon

göstergelerinin ise ılıml ı seyrini koruduğunu ifade etmiştir. 

  - Kansas City Fed Başkanı Esther George, büyümenin hızlanmas ı ve düşük faizlerin risk
iştahını   çok kabartt ığını   dile getirerek Fed'e ayl ık 85 milyar dolarl ık tahvil al ımlar ını
azaltmas ı   çağrıs ı   yaptı.  G e o r g e ,  r e k o r  t e şv ik le r in  f inansa l  p iyasa lar ı
istikrars ızlaştırabileceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini yukar ı   itebileceğini

söyledi.  
  - IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin hükümet harcamalarında çok fazla ve çok hızlı
kesinti yapt ığının alt ını   çizerek, bu durumun ülkede büyümeyi tehdit ettiğini savundu.
Lagarde ayr ıca yavaş laman ın artt ığına i şaret eden küresel ekonomik geli şmeler ile

finansal piyasalardaki t ırman ış aras ındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. 
    - IMF, Fransa için yapt ığı 2013 ve 2014 y ılı   öngörülerinde, kamu harcamalar ının
kıs ılmas ına özellikle öncelik verilmesi istendi. IMF, hükümetin çal ışma hayat ıyla ilgili

getirdiği son yasan ın ise memnuniyetle karşı land ığını bildirdi.  

  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe Japon ekonomisinde gelir artt ırm ı için yeni bir paket
açıkladı.  Bu pakete göre Abe, 10 y ıllık dönem enerjide 30 tri lyon yenlik yat ırım
yapacaklarını,  perakende elektrik piyasas ını   tamamen serbestleştireceklerini, kamu

altyapı yatırımlar ı  için kamu -özel sektör finansmanını gelecek 10 y ılda 12 trilyon yen'e

çıkartacaklar ını ifade etmiştir. 

    - Brezilya Maliye Bakan ı  Guido Mantega Real'deki art ış ları   önlemek için yabanc ı
yatırımc ılardan al ınan finansal iş lemler vergisini kald ırdıklarını açıkladı. 
   - Rus doğalgaz ş irketi Gazprom Başkan Yard ımc ıs ı Aleksandr Medvedev, 2013 için
Türkiye dahil Avrupa'ya arz miktarının 151,8 mlr m3'ü bulacağını, geçen yıl 1000 m3 için
402 dolar olan fiyat ın 370-380 dolar seviyesine kadar çekileceğini belirtti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 80,733.25 4.87 

USD 1.8740 -0.77 

EURO 2.4480 -0.55 

€  / $  1.3081 0.03 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1634 -0.55 

VOB-30 Kontrat ı 99.075 3.50 

Gösterge Faiz  1.46 -1.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BAKAN 7.12 21.50 

OSTIM 3.93 20.92 

YKGYO 1.59 20.45 

TMSN 5.20 20.09 

DGGYO 3.96 19.64 

Düşenler  Kapan ış  % 

IHLAS 0.94 -3.09 

CMENT 7.28 -2.93 

YESIL  0.98 -2.00 

ISBTR 1,350.00 -1.82 

AYES 1.65 -1.79 

Dünya Borsalar ı 04.06.2013 % 

DJIA 15,178 -0.50 

NASDAQ 3,445 -0.58 

DAX 8,296 0.12 

FTSE-100 6,559 0.51 

NIKKEI 225 13,534 2.05 

S&P 500 1,631 -0.55 

Bovespa  54,018 0.14 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:55 Almanya PMI Hizmet May. (Bek.49,8 Önc.49,6)  
11:00 AB PMI Hizmet May. (Bek.47,5 Önc.47,0)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet May. (Bek.53,2 Önc.53,9)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -8,8%) 

1 5 : 1 5  A B D  A D P  İstihdam Ba şvurular ı   May. (Bek.170Bin

Önc.119Bin)  
17:00 ABD Fabrika Siparişleri Nis. (Bek.1,4% Önc. -4,0%) 

21:00 ABD FED Bej Kitap Raporu  

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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