
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı projesinde,  1. Etap 3. Kıs ım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş ve Cami ile

Genel Altyapı, Ada İçi Altyapı  ve Çevre Düzenleme İnşaatları İş i' nin sözleşmesi, yüklenici Zek -San İnşaat ile imzalanm ış olup, 1. K ıs ım
iş lerinin yer teslimi Egemen İnşaat'a, 2. K ıs ım iş lerinin yer teslimi Ilg ın İnşaat'a, 3. K ıs ım iş lerinin yer teslimi Zek-San İnşaat'a yapılm ıştır.
Ayrıca Şirket'in Gap İnşaat tarafından yapım ına devam edilen, Üsküdar Buraniye Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi"nde 

Şirket Payı Toplam Geliri yeni protokolle birlikte 188.035.231 TL'den 217.814.500 TL'ye yükselmiştir. 

 

ASYAB, Banka, 140.027.224 TL'lik tahsili gecikmiş  alacaklar portföyünü, 8.2 mn TL değerli emtia karşı lığında Vera Varl ık Yönetim A.Ş.'ye
devretmiştir. 

 
AKSEN, Resmi Gazete'de yayınlanan EPDK kararlar ına göre Şirket'in Hakkari fuel oil satrali lisans ı sonland ırılm ıştır. 
  
AYGAZ, Resmi Gazete'de yay ınlanan EPDK kararlar ına göre Şirket iştiraki Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.'nin s ıkıştırılm ış doğal gaz (CNG) iletim

ve dağıtım lisans ı sonland ırıldı. 
 

AVIVA, Şirket, 2013 y ılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %3 azal ışla 146.470.843 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Mayıs: 150.915.123 TL) 

  
TRGYO, Şirket, eski Ali Sami Yen stad ı arazisi üzerinde inşaatına devam ettiği  Torun Center projesinde yer alan 45.263 m2 büyüklüğündeki
ofis kulesinin toplam 8.246,96 m2 alana sahip 10 katı için Mapfre Genel Sigorta ile 66.660.177 dolarl ık satış vaadi sözleşmesi  

imzalam ıştır. 
 

BSOKE, Şirket, 2 mn ton/y ıl kapasiteli komple bir klinker üretim hatt ının yap ılmas ına ve bir roller pres yat ırım ının baş latılmas ına karar

verilmiştir. 

 
LOGO, Şirket'İn toplam 864.876.171 adet pay ının EAS Solutions Sarl tarafından 48.216.846 TL (Hisse Ba şı:  0.05575 TL) bedelle

devralınmas ı iş lemi tamamlanm ıştır. 
 

METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, 15 adet Mercedes-Benz Travego marka otobüs alım ına karar vermiştir. Ayrıca Metro Turizm iştiraki

Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.'nin 100 bin TL olan sermayesinin, Metro Turizm'in ş irketteki alacağından karşılanmak üzere 5.9 mn
TL artırılarak 6 mn TL'ye yükseltilmesi karar ı alınm ıştır. 
 

EGYO, Şirket'in aktifinde bulunan Ege Dünya Ticaret Merkezi projesinin imar durumu ile ilgili olarak,  İzmir-Konak'ta bulunan araziye ilişkin

Uygulama İmar Plan ı ve Nazım İmar Plan ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmiştir. 
 

YAPRK, Şirket 2013 y ılı   ve 2014 y ılının ilk yar ıs ında kullan ılacak olan çay ırotlarının al ım ı   yapılan sözleşme gereği bugün itibariyle
tamamlanm ış olup, 1.362.080 kg ve 681.040 TL'lık çayırotu alınm 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." 

FED PİYASALARI SARSTI 

Geride b ıraktığım ız haftada FED'in toplant ıs ı piyasalar için facia oldu. Başkan Bernanke

açıklamalar ı ile piyasalar ı sarst ı.  
Bernanke, 85 milyar dolar tutar ındaki ayl ık tahvil al ımlar ına devam edeceğini ve
ekonomideki risklerin azald ığını  söylerken bu yüzden teşviklerin azalt ılmas ının bu y ıl
baş layabileceğini ve 2014 ortas ında bitirilebileceğini söyledi. Aç ıklama ard ından tüm
dünya piyasalarında sat ış lar baş ladı. Türkiye piyasaları  da bundan en çok etkilenen
piyasa oldu. B İST-100 endeksi haftay ı % 8.6 düşüş le 73.102 seviyesinden kapat ırken

düşüşte Banka Endeksi % 11.4 ile öncülük etti. YKBNK ve VAKBN % 14 düştü. Gösterge
tahvil faizi % 6.2 ile baş ladığı haftada % 8.1'e kadar yükseldi. Dolar kuru ise 1.95 ile
tarihinin en yüksek seviyesini gördü. TCMB sürekli döviz sat ım ihaleleri açarak kurun
ateşini düşürmeye çal ıştı. Yine de kur haftay ı 1.94'den kapatt ı. İçinde bulunduğumuz

haftada, açıklamalar ın etkileri izlenmeye devam edecektir.  

Bu hafta? Türkiye'de pazartesi kapasite kullanım oran ı, Salı hazinenin tahvil ihraçlar ı,
Cuma d ış  ticaret verileri açıklanacak. Yurtd ışında ise Pazartesi Almanya'da IFO Endeksi,
Salı  ABD'de Dayan ıklı   tüketim mallar ı   siparisi ve konut fiyatlar ı   endeksi, Perşembe

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar öne ç ıkan veriler olacakt ır. Ayrıca 2 gün sürecek olan
AB Liderler Zirvesi perşembe baş layacak. 

    - TCMB Başkanı  Erdem Başçı, küresel piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade

ederken, sakin seyrin devam ı   halinde Pazartesi (bugün) politika faizinden fonlama
yapmaya baş lanabileceğini ifade etmiştir. 

  - Dünya Bankası Finans ve Özel Sektör Geliştirme Bölümü Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi
Direktörü Tunç Tahsin Uyanık, Fed kararlar ının etkilerine ilişkin, "Bunlar ın Türkiye'ye etkisi
marjinal olacakt ır. Sistem şu anda Türkiye'de o kadar riskli değil" dedi. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Rusya'dan bat ı hattıyla transfer edilen

gazın 4 milyar metreküpünün özel sektöre devri için çal ıştıklarını belirtti. 

   - İngiltere Maliye Bakan ı George Osborne 2015-2016 döneminde yap ılacak olan ve

ülkenin bütçe aç ığının azalt ılmas ına yard ımc ı   olacak harcama kesintileri konusunda

Hazine ve bakanl ıklar aras ında anlaşmaya varıldığını bildirdi. Ayrıca Osborne İngiltere'nin

tekrar krize düşmemek için kemer sıkma tedbirlerine hala ihtiyac ı olduğunu söyledi.  
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, "Eğer enflasyon düşmeye devam eder ise,

daha fazla parasal geniş leme nas ıl  sa ğlayacağım ıza ilişkin bir karar almakla karşı
karşıya kalabiliriz" diye konuştu. 

  - Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi
ülkeleri ve özel şirketleri düşük faiz ortamının sonsuza kadar devam edeceği hissene

kapılmamalar ı konusunda uyard ı. 
  - Bloomberg'in haberine göre Çin Merkez Bankası, finansal sisteme 50 milyar Yuan

aktardı. Ayrıca Çin Merkez Bankası'nın toplant ı tutanaklar ına göre, gerektiği takdirde para

politikas ında ince ayar yapılabileceği ve nakit sıkışıklığından kaynaklanan risklere karşı 
yetkililerinin para politikalar ını gevşetmeye daha s ıcak baktığı ifade edildi.  

  - Financial Times' ın haberine göre IMF yetkilileri, Euro Bölgesi liderlerinin Yunanistan' ın
kurtarma program ındaki 3 -4 mlr Euro tutar ındaki aç ığı kapatmazlarsa yard ım ın ask ıya

alınacağını bildirmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,101.76 -0.49 

USD 1.9395 0.41 

EURO 2.5465 0.08 

€  / $  1.3122 -0.74 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2410 0.73 

VOB-30 Kontrat ı 89.475 -0.53 

Gösterge Faiz  2.61 -0.98 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UZERB 1.24 10.71 

IHMAD 8.00 10.19 

LTHOL 1.03 9.57 

MATAS 3.84 9.40 

ULKER 13.05 7.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

SARKY 3.27 -10.16 

TRNSK 0.45 -10.00 

AKCNS 11.45 -9.84 

ESEMS 2.79 -8.52 

RANLO 0.13 -7.14 

Dünya Borsalar ı 23.06.2013 % 

DJIA 14,854 0.64 

NASDAQ 3,365 -2.28 

DAX 7,789 -1.76 

FTSE-100 6,116 -0.70 

NIKKEI 225 13,230 1.66 

S&P 500 1,598 0.63 

Bovespa  47,242 -2.02 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Turkcell Genel Kurul toplant ısı 
11:00 A lmanya IFO İ ş   Ortam ı   Endeksi Haz. (Bek.106,0

Önc.105,2)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı Haz. 

14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Haz. (Önc.112,5)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ım Oran ı Haz. (Önc.74,8%)  
15:30 ABD Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi May. (Önc. -
0,53) 

17:30 ABD Dallas FED İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Haz.

(Bek. -2,5 Önc. -10,5) 

Dinamik Portföy Önerileri  



EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul Hoşdere Emlak Konutlar ı projesinde,  1. Etap 3. Kıs ım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş ve Cami ile
Genel Altyapı, Ada İçi Altyapı  ve Çevre Düzenleme İnşaatları İş i' nin sözleşmesi, yüklenici Zek -San İnşaat ile imzalanm ış olup, 1. K ıs ım
iş lerinin yer teslimi Egemen İnşaat'a, 2. K ıs ım iş lerinin yer teslimi Ilg ın İnşaat'a, 3. K ıs ım iş lerinin yer teslimi Zek-San İnşaat'a yapılm ıştır.
Ayrıca Şirket'in Gap İnşaat tarafından yapım ına devam edilen, Üsküdar Buraniye Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi"nde 

Şirket Payı Toplam Geliri yeni protokolle birlikte 188.035.231 TL'den 217.814.500 TL'ye yükselmiştir. 

 

ASYAB, Banka, 140.027.224 TL'lik tahsili gecikmiş  alacaklar portföyünü, 8.2 mn TL değerli emtia karşı lığında Vera Varl ık Yönetim A.Ş.'ye

devretmiştir. 

 

AKSEN, Resmi Gazete'de yayınlanan EPDK kararlar ına göre Şirket'in Hakkari fuel oil satrali lisans ı sonland ırılm ıştır. 
  
AYGAZ, Resmi Gazete'de yay ınlanan EPDK kararlar ına göre Şirket iştiraki Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.'nin s ıkıştırılm ış doğal gaz (CNG) iletim

ve dağıtım lisans ı sonland ırıldı. 
 
AVIVA, Şirket, 2013 y ılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %3 azal ışla 146.470.843 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Mayıs: 150.915.123 TL) 

  
TRGYO, Şirket, eski Ali Sami Yen stad ı arazisi üzerinde inşaatına devam ettiği  Torun Center projesinde yer alan 45.263 m2 büyüklüğündeki
ofis kulesinin toplam 8.246,96 m2 alana sahip 10 katı için Mapfre Genel Sigorta ile 66.660.177 dolarl ık satış vaadi sözleşmesi  

imzalam ıştır. 
 

BSOKE, Şirket, 2 mn ton/y ıl kapasiteli komple bir klinker üretim hatt ının yap ılmas ına ve bir roller pres yat ırım ının baş latılmas ına karar

verilmiştir. 

 

LOGO, Şirket'İn toplam 864.876.171 adet pay ının EAS Solutions Sarl tarafından 48.216.846 TL (Hisse Ba şı:  0.05575 TL) bedelle

devralınmas ı iş lemi tamamlanm ıştır. 
 

METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, 15 adet Mercedes-Benz Travego marka otobüs alım ına karar vermiştir. Ayrıca Metro Turizm iştiraki

Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.'nin 100 bin TL olan sermayesinin, Metro Turizm'in ş irketteki alacağından karşılanmak üzere 5.9 mn
TL artırılarak 6 mn TL'ye yükseltilmesi karar ı alınm ıştır. 
 

EGYO, Şirket'in aktifinde bulunan Ege Dünya Ticaret Merkezi projesinin imar durumu ile ilgili olarak,  İzmir-Konak'ta bulunan araziye ilişkin

Uygulama İmar Plan ı ve Nazım İmar Plan ı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmiştir. 

 

YAPRK, Şirket 2013 y ılı   ve 2014 y ılının ilk yar ıs ında kullan ılacak olan çay ırotlarının al ım ı   yapılan sözleşme gereği bugün itibariyle
tamamlanm ış olup, 1.362.080 kg ve 681.040 TL'lık çayırotu alınm 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 
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kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

FED PİYASALARI SARSTI 

Geride b ıraktığım ız haftada FED'in toplant ıs ı piyasalar için facia oldu. Başkan Bernanke

açıklamalar ı ile piyasalar ı sarst ı.  
Bernanke, 85 milyar dolar tutar ındaki ayl ık tahvil al ımlar ına devam edeceğini ve
ekonomideki risklerin azald ığını  söylerken bu yüzden teşviklerin azalt ılmas ının bu y ıl
baş layabileceğini ve 2014 ortas ında bitirilebileceğini söyledi. Aç ıklama ard ından tüm
dünya piyasalarında sat ış lar baş ladı. Türkiye piyasaları  da bundan en çok etkilenen
piyasa oldu. B İST-100 endeksi haftay ı % 8.6 düşüş le 73.102 seviyesinden kapat ırken

düşüşte Banka Endeksi % 11.4 ile öncülük etti. YKBNK ve VAKBN % 14 düştü. Gösterge
tahvil faizi % 6.2 ile baş ladığı haftada % 8.1'e kadar yükseldi. Dolar kuru ise 1.95 ile
tarihinin en yüksek seviyesini gördü. TCMB sürekli döviz sat ım ihaleleri açarak kurun
ateşini düşürmeye çal ıştı. Yine de kur haftay ı 1.94'den kapatt ı. İçinde bulunduğumuz

haftada, açıklamalar ın etkileri izlenmeye devam edecektir.  

Bu hafta? Türkiye'de pazartesi kapasite kullanım oran ı, Salı hazinenin tahvil ihraçlar ı,
Cuma d ış  ticaret verileri açıklanacak. Yurtd ışında ise Pazartesi Almanya'da IFO Endeksi,
Salı  ABD'de Dayan ıklı   tüketim mallar ı   siparisi ve konut fiyatlar ı   endeksi, Perşembe

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar öne ç ıkan veriler olacakt ır. Ayrıca 2 gün sürecek olan
AB Liderler Zirvesi perşembe baş layacak. 

    - TCMB Başkanı  Erdem Başçı, küresel piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade

ederken, sakin seyrin devam ı   halinde Pazartesi (bugün) politika faizinden fonlama
yapmaya baş lanabileceğini ifade etmiştir. 

  - Dünya Bankası Finans ve Özel Sektör Geliştirme Bölümü Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi
Direktörü Tunç Tahsin Uyanık, Fed kararlar ının etkilerine ilişkin, "Bunlar ın Türkiye'ye etkisi
marjinal olacakt ır. Sistem şu anda Türkiye'de o kadar riskli değil" dedi. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Rusya'dan bat ı hattıyla transfer edilen

gazın 4 milyar metreküpünün özel sektöre devri için çal ıştıklarını belirtti. 

   - İngiltere Maliye Bakan ı George Osborne 2015-2016 döneminde yap ılacak olan ve

ülkenin bütçe aç ığının azalt ılmas ına yard ımc ı   olacak harcama kesintileri konusunda
Hazine ve bakanl ıklar aras ında anlaşmaya varıldığını bildirdi. Ayrıca Osborne İngiltere'nin

tekrar krize düşmemek için kemer sıkma tedbirlerine hala ihtiyac ı olduğunu söyledi.  
  - St. Louis FED Başkanı James Bullard, "Eğer enflasyon düşmeye devam eder ise,

daha fazla parasal geniş leme nas ıl  sa ğlayacağım ıza ilişkin bir karar almakla karşı
karşıya kalabiliriz" diye konuştu. 

  - Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi
ülkeleri ve özel şirketleri düşük faiz ortamının sonsuza kadar devam edeceği hissene

kapılmamalar ı konusunda uyard ı. 
  - Bloomberg'in haberine göre Çin Merkez Bankası, finansal sisteme 50 milyar Yuan

aktardı. Ayrıca Çin Merkez Bankası'nın toplant ı tutanaklar ına göre, gerektiği takdirde para

politikas ında ince ayar yapılabileceği ve nakit sıkışıklığından kaynaklanan risklere karşı 
yetkililerinin para politikalar ını gevşetmeye daha s ıcak baktığı ifade edildi.  

  - Financial Times' ın haberine göre IMF yetkilileri, Euro Bölgesi liderlerinin Yunanistan' ın
kurtarma program ındaki 3 -4 mlr Euro tutar ındaki aç ığı kapatmazlarsa yard ım ın ask ıya

alınacağını bildirmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,101.76 -0.49 

USD 1.9395 0.41 

EURO 2.5465 0.08 

€  / $  1.3122 -0.74 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2410 0.73 

VOB-30 Kontrat ı 89.475 -0.53 

Gösterge Faiz  2.61 -0.98 

Yükselenler  Kapan ış  % 

UZERB 1.24 10.71 

IHMAD 8.00 10.19 

LTHOL 1.03 9.57 

MATAS 3.84 9.40 

ULKER 13.05 7.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

SARKY 3.27 -10.16 

TRNSK 0.45 -10.00 

AKCNS 11.45 -9.84 

ESEMS 2.79 -8.52 

RANLO 0.13 -7.14 

Dünya Borsalar ı 23.06.2013 % 

DJIA 14,854 0.64 

NASDAQ 3,365 -2.28 

DAX 7,789 -1.76 

FTSE-100 6,116 -0.70 

NIKKEI 225 13,230 1.66 

S&P 500 1,598 0.63 

Bovespa  47,242 -2.02 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Turkcell Genel Kurul toplant ısı 
11:00 A lmanya IFO İ ş   Ortam ı   Endeksi Haz. (Bek.106,0

Önc.105,2)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı Haz. 

14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi Haz. (Önc.112,5)  
14:30 Türkiye Kapasite Kullan ım Oran ı Haz. (Önc.74,8%)  
15:30 ABD Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi May. (Önc. -
0,53) 

17:30 ABD Dallas FED İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Haz.

(Bek. -2,5 Önc. -10,5) 

Dinamik Portföy Önerileri  
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