
GARAN, Banka'n ın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam 314.157.760 TL'lik tahsili gecikmiş alacak 58.4 mn TL bedelle LBT Varl ık
Yönetimi A.Ş'ne sat ılm ıştır. 
  
EKGYO, Şirket 2013 y ılı Mayıs ayında 1079 adet bağıms ız bölümün sat ışını  toplam 373.000.089 TL tutarla gerçekleştirdiğini aç ıklam ıştır.
Böylece 2013 yılında sat ılan toplam bağıms ız bölüm adedi 6499'a toplam sat ış  tutaraı 3.203.819.104 TL'ye ulaşm ıştır. Ayrıca SPK, Şirket'in

ertelenen halka arz ına ilişkin hazırlanan izahnamenin 12 ay geçerliliği olduğunu ifade etmiştir. 

  
AKFEN, Şirket'in dolayl ı bağlı ortaklığı PAK Enerji Üretimi A.Ş, Erzurum-Ilıca'da bulunan Gelinkaya HES projesinde üretime baş lam ış olup

yıllık 25,8 GW enerji üretmesi beklenmektedir.  
  
DOAS, Şirket, Kocaeli-Gebze'de bulunan araziyi 13.275.000 TL bedelle ana ortağı olan Doğuş Holding'ten sat ın alm ıştır. 
  
CLEBI, Şirket, bağlı ortaklığı Çelebi Güvenlik Sistemleri'nde bulunan paylarının satışına ilişkin belirlenen tarih 1 Temmuz'a uzat ılm ıştır. 
  
ZOREN, Şirket, Denizli-Sarayköy'de jeotermal enerjiye dayal ı üretim tesisinde 100 MW kurulu güçle 2038'e kadar faaliyette bulunmak üzere
başvuruda bulunmuştur. Şirket, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yat ırımc ılara 500 mn TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı
alm ıştır. Ayrıca Şirket, güneş enerjisine dayal ı  lisans başvuruları kapsam ında, beş bölgede toplamda 80MW kapasite için 49 y ıl süreyle
üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurmuştur. 

  
ASELS, Şirket ile yurtd ışı müşteriler aras ında baz ı gece görüş cihazlarının üretim altyapıs ının kurulmas ına ve çeş itli elektro-optik cihazlar ın
satışına yönelik olarak 3.235.760 ve 1.355.870 dolar tutar ında sözleşmeler imzalanm ıştır. 
  
ANHYT, Şirket, 2013 y ılı  ilk 5 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %22,4 art ışla, 178.243.631 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Mayıs: 145.619.871) 

  
UCAK, Şirket, faaliyet alan ını geliştirmek amac ıyla Dinçtaş Madencilik Ltd.'nin %51 hissesinin sat ın al ım ı konusunda Hisse Al ım Sat ım
Sözleşmesini imzalam ıştır. 
  
GLYHO, Şirket dolayl ı bağlı ortaklığı Ra Güneş Enerjisi, EPDK'ya 6 bölge ve toplam 88,2 MWp kapasite için güneş enerjisine dayal ı lisans

başvurusunda bulunmuştur. 
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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." 

BUGÜN TCMB YARIN FED 
Son bir saate kadar art ıda olan BIST 100, gelen sat ışlarla günü kayıpla kapatt ı. Bugün
TCMB, yarın FED kararı izlenecektir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.33 düşüş le, 78.946 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.291, en yüksek 80.306 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.064 puan
altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.2 cent seviyesinde bulunuyor.  

İçeride siyasi endişeler dönem dönem piyasalar ı   etkilerken yurtd ışında FED ’in yar ın
vereceği faiz karar ı ve açıklamalar ı  ana gündemi oluşturuyor. Piyasalar Fed tarafından

teşvik önlemlerine yönelik sinyalleri bekliyor. Bugünün gündeminde ise TCMB'nin faiz
kararı öne çıkıyor. 14:00'de açıklanacak kararda faizlerde değiş iklik beklenmiyor. Ancak

açıklamalar etkileyici olabilir. Ayr ıca 12:00'de Almanya ZEW Endeksi, 15:30'da ABD'de

TÜFE ve Konut Baş lang ıçları açıklanacak veriler aras ında yer al ıyor. Yine bugün dünyanın
en zengin 8 ülkesinin liderlerinin bu hafta ekonomilerindeki finansal krizden sonraki
ilerlemelerin seyrinden memnun olmad ıkları yönünde mesaj vermesi bekleniyor.  
Bu sabah Asya borsalar ında kar ışık bir seyir görülürken, Euro/dolar 1.3350 seviyesinde
işlem görüyor. Avrupa borsalarının yatay bir açılışla güne baş lamas ı bekleniyor. 

  - TÜİK'in verilerine göre işsizlik oran ı, 2013 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre %
10,1 olarak gerçekleşti. 

  - Maliye Bakanlığı'ndan yap ılan açıklamaya göre bütçe Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre %0,5 artış la 4.584 milyon dolar fazla verdi. Faiz d ışı fazla ise Mayıs ayında yıllık
bazda %15,9 art ışla 8.107 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

  - İngiltere Başbakan ı David Cameron'un yard ımc ılarından birinin yapt ığı açıklamalara

göre, G -8 toplant ılarının ilk gününde ekonomik beklentiler zay ıf olsa da, ABD, Euro

Bölgesi ve Japonya'daki politika yapıcıların önlemleri ve gelişmekte olan ülkelerin direnci
sayesinde aşağı  yönlü risklerin azaldığı  ve küresel ekonomi için en kötünün geride
kaldığı konusunda görüş birliği olduğunu ifade etmiştir.  
    - Almanya Merkez Bankas ı,  yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisinin güçlü bir
toparlanma gösterdiğini tahmin ettiklerini, 3. çeyrekte ise büyümenin yavaş layacağını
açıklam ıştır. 
  - Borsa İstanbul Yönetim Kur. Bşk. İbrahim Turhan, 2 aydan daha k ısa bir zamanda yeni

stratejik ortaklar ını açıklayacaklarını ve bu ortağın en gelişmiş küresel borsalardan biri
olacağını ifade etmiştir. 

   - Vatan Gazetesi'nin haberine göre TCMB, kurumsal kredi kartlar ında faiz üst limiti
uygulamas ı üzerinde çalışıyor. 

  - ABD Enerji İnformasyon İdaresinin yay ınlad ığı bir rapora göre Türkiye'de 4.6 trilyon
metreküp ile mevcut tüketimi 100 yıl gerçekleştirecek kayagazına sahip olunduğu bunun

ancak 651 milyar metreküpünün üretilebilecek rakam olduğu ifade edildi. 

  - İngiliz Financial Times gazetesi, Fed başkanı Ben S. Bernanke'nin yarın büyük ihtimalle
tahvil alım ında azaltmaya gideceğinin sinyalini vereceğini yazdı. 
  - Star Gazetesi'nin haberine göre, Otomobil Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü,
son yaşanan siyasi gelişmeler ve lüks araçlarla ilgili yeni özel tüketim vergi düzenlemesi
nedeniyle, otomobil sat ış larının h ızı Haziran ayının ilk on günü itibariyle, geçen ayın aynı
dönemi ile karşı laştırıldığında %20-%30 civarı düşüş gösterdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 78,946.45 -1.33 

USD 1.8675 0.70 

EURO 2.4920 0.75 

€  / $  1.3367 0.16 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1767 0.70 

VOB-30 Kontrat ı 96.675 -1.45 

Gösterge Faiz  5.71 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TARAF 9.62 15.63 

ESCOM 1.18 14.56 

ARSAN 2.33 9.91 

DENGE 4.98 9.45 

DARDL 0.74 8.82 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 2.49 -9.45 

ASCEL 4.30 -8.51 

LATEK 0.46 -8.00 

ISBIR 148.00 -7.50 

SODSN 2.84 -6.89 

Dünya Borsalar ı 17.06.2013 % 

DJIA 15,180 0.73 

NASDAQ 3,452 0.83 

DAX 8,216 1.08 

FTSE-100 6,330 0.35 

NIKKEI 225 13,033 2.73 

S&P 500 1,639 0.76 

Bovespa  49,093 -0.48 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere TÜFE May. (Bek.0,1% Önc.0,2%)  
12:00 Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Haz. (Bek.37.0
Önc.36.4)  
12:00 AB ZEW Ekonomik Güven Endeksi Haz. (Önc.27.6)  
13:00 Türkiye Tahvil ihrac ı 
14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar ı Haz. (Bek.4,5% Önc.4,5%)  
15:30 ABD TÜFE May. (Bek.0,2% Önc. -0,4%) 

15:30 ABD Konut Başlangıçları May. (Bek.11,4% Önc. -16,5%) 

15:30 ABD İnşaat İzinleri May. (Bek. -2,7% Önc.12,9%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 



GARAN, Banka'n ın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam 314.157.760 TL'lik tahsili gecikmiş alacak 58.4 mn TL bedelle LBT Varl ık
Yönetimi A.Ş'ne sat ılm ıştır. 
  
EKGYO, Şirket 2013 y ılı Mayıs ayında 1079 adet bağıms ız bölümün sat ışını  toplam 373.000.089 TL tutarla gerçekleştirdiğini aç ıklam ıştır.
Böylece 2013 yılında sat ılan toplam bağıms ız bölüm adedi 6499'a toplam sat ış  tutaraı 3.203.819.104 TL'ye ulaşm ıştır. Ayrıca SPK, Şirket'in

ertelenen halka arz ına ilişkin hazırlanan izahnamenin 12 ay geçerliliği olduğunu ifade etmiştir. 

  
AKFEN, Şirket'in dolayl ı bağlı ortaklığı PAK Enerji Üretimi A.Ş, Erzurum-Ilıca'da bulunan Gelinkaya HES projesinde üretime baş lam ış olup

yıllık 25,8 GW enerji üretmesi beklenmektedir.  
  
DOAS, Şirket, Kocaeli-Gebze'de bulunan araziyi 13.275.000 TL bedelle ana ortağı olan Doğuş Holding'ten sat ın alm ıştır. 
  
CLEBI, Şirket, bağlı ortaklığı Çelebi Güvenlik Sistemleri'nde bulunan paylarının satışına ilişkin belirlenen tarih 1 Temmuz'a uzat ılm ıştır. 
  
ZOREN, Şirket, Denizli-Sarayköy'de jeotermal enerjiye dayal ı üretim tesisinde 100 MW kurulu güçle 2038'e kadar faaliyette bulunmak üzere
başvuruda bulunmuştur. Şirket, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yat ırımc ılara 500 mn TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı
alm ıştır. Ayrıca Şirket, güneş enerjisine dayal ı  lisans başvuruları kapsam ında, beş bölgede toplamda 80MW kapasite için 49 y ıl süreyle
üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurmuştur. 

  
ASELS, Şirket ile yurtd ışı müşteriler aras ında baz ı gece görüş cihazlarının üretim altyapıs ının kurulmas ına ve çeş itli elektro-optik cihazlar ın
satışına yönelik olarak 3.235.760 ve 1.355.870 dolar tutar ında sözleşmeler imzalanm ıştır. 
  
ANHYT, Şirket, 2013 y ılı  ilk 5 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %22,4 art ışla, 178.243.631 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Mayıs: 145.619.871) 

  
UCAK, Şirket, faaliyet alan ını geliştirmek amac ıyla Dinçtaş Madencilik Ltd.'nin %51 hissesinin sat ın al ım ı konusunda Hisse Al ım Sat ım
Sözleşmesini imzalam ıştır. 
  
GLYHO, Şirket dolayl ı bağlı ortaklığı Ra Güneş Enerjisi, EPDK'ya 6 bölge ve toplam 88,2 MWp kapasite için güneş enerjisine dayal ı lisans

başvurusunda bulunmuştur. 
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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." 

BUGÜN TCMB YARIN FED 
Son bir saate kadar art ıda olan BIST 100, gelen sat ışlarla günü kayıpla kapatt ı. Bugün
TCMB, yarın FED kararı izlenecektir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.33 düşüş le, 78.946 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.291, en yüksek 80.306 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.064 puan

altına indi. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 4.2 cent seviyesinde bulunuyor.  

İçeride siyasi endişeler dönem dönem piyasalar ı   etkilerken yurtd ışında FED ’in yar ın
vereceği faiz karar ı ve açıklamalar ı  ana gündemi oluşturuyor. Piyasalar Fed tarafından

teşvik önlemlerine yönelik sinyalleri bekliyor. Bugünün gündeminde ise TCMB'nin faiz
kararı öne çıkıyor. 14:00'de açıklanacak kararda faizlerde değiş iklik beklenmiyor. Ancak

açıklamalar etkileyici olabilir. Ayr ıca 12:00'de Almanya ZEW Endeksi, 15:30'da ABD'de

TÜFE ve Konut Baş lang ıçları açıklanacak veriler aras ında yer al ıyor. Yine bugün dünyanın
en zengin 8 ülkesinin liderlerinin bu hafta ekonomilerindeki finansal krizden sonraki
ilerlemelerin seyrinden memnun olmad ıkları yönünde mesaj vermesi bekleniyor.  
Bu sabah Asya borsalar ında kar ışık bir seyir görülürken, Euro/dolar 1.3350 seviyesinde
işlem görüyor. Avrupa borsalarının yatay bir açılışla güne baş lamas ı bekleniyor. 

  - TÜİK'in verilerine göre işsizlik oran ı, 2013 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre %
10,1 olarak gerçekleşti. 

  - Maliye Bakanlığı'ndan yap ılan açıklamaya göre bütçe Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre %0,5 artış la 4.584 milyon dolar fazla verdi. Faiz d ışı fazla ise Mayıs ayında yıllık
bazda %15,9 art ışla 8.107 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

  - İngiltere Başbakan ı David Cameron'un yard ımc ılarından birinin yapt ığı açıklamalara

göre, G -8 toplant ılarının ilk gününde ekonomik beklentiler zay ıf olsa da, ABD, Euro

Bölgesi ve Japonya'daki politika yapıcıların önlemleri ve gelişmekte olan ülkelerin direnci
sayesinde aşağı  yönlü risklerin azaldığı  ve küresel ekonomi için en kötünün geride
kaldığı konusunda görüş birliği olduğunu ifade etmiştir.  
    - Almanya Merkez Bankas ı,  yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisinin güçlü bir
toparlanma gösterdiğini tahmin ettiklerini, 3. çeyrekte ise büyümenin yavaş layacağını
açıklam ıştır. 
  - Borsa İstanbul Yönetim Kur. Bşk. İbrahim Turhan, 2 aydan daha k ısa bir zamanda yeni

stratejik ortaklar ını açıklayacaklarını ve bu ortağın en gelişmiş küresel borsalardan biri
olacağını ifade etmiştir. 

   - Vatan Gazetesi'nin haberine göre TCMB, kurumsal kredi kartlar ında faiz üst limiti
uygulamas ı üzerinde çalışıyor. 

  - ABD Enerji İnformasyon İdaresinin yay ınlad ığı bir rapora göre Türkiye'de 4.6 trilyon
metreküp ile mevcut tüketimi 100 yıl gerçekleştirecek kayagazına sahip olunduğu bunun

ancak 651 milyar metreküpünün üretilebilecek rakam olduğu ifade edildi. 

  - İngiliz Financial Times gazetesi, Fed başkanı Ben S. Bernanke'nin yarın büyük ihtimalle
tahvil alım ında azaltmaya gideceğinin sinyalini vereceğini yazdı. 
  - Star Gazetesi'nin haberine göre, Otomobil Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü,
son yaşanan siyasi gelişmeler ve lüks araçlarla ilgili yeni özel tüketim vergi düzenlemesi
nedeniyle, otomobil sat ış larının h ızı Haziran ayının ilk on günü itibariyle, geçen ayın aynı
dönemi ile karşı laştırıldığında %20-%30 civarı düşüş gösterdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 78,946.45 -1.33 

USD 1.8675 0.70 

EURO 2.4920 0.75 

€  / $  1.3367 0.16 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.1767 0.70 

VOB-30 Kontrat ı 96.675 -1.45 

Gösterge Faiz  5.71 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

TARAF 9.62 15.63 

ESCOM 1.18 14.56 

ARSAN 2.33 9.91 

DENGE 4.98 9.45 

DARDL 0.74 8.82 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 2.49 -9.45 

ASCEL 4.30 -8.51 

LATEK 0.46 -8.00 

ISBIR 148.00 -7.50 

SODSN 2.84 -6.89 

Dünya Borsalar ı 17.06.2013 % 

DJIA 15,180 0.73 

NASDAQ 3,452 0.83 

DAX 8,216 1.08 

FTSE-100 6,330 0.35 

NIKKEI 225 13,033 2.73 

S&P 500 1,639 0.76 

Bovespa  49,093 -0.48 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere TÜFE May. (Bek.0,1% Önc.0,2%)  
12:00 Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Haz. (Bek.37.0
Önc.36.4)  
12:00 AB ZEW Ekonomik Güven Endeksi Haz. (Önc.27.6)  
13:00 Türkiye Tahvil ihrac ı 
14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar ı Haz. (Bek.4,5% Önc.4,5%)  
15:30 ABD TÜFE May. (Bek.0,2% Önc. -0,4%) 

15:30 ABD Konut Başlangıçları May. (Bek.11,4% Önc. -16,5%) 

15:30 ABD İnşaat İzinleri May. (Bek. -2,7% Önc.12,9%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.14-2.16 2.06 2.25 
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