
ISCTR, Banka, 1,75 mlr dolar veya TL de dahil olmak üzere diğer para birimlerinde borçlanma aracı ihraç edilmesine olanak sağlayacak bir

Global Medium Term Note kurulmas ı hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
TCELL, Şirket Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamad ığı  için iptal edilmiştir. Şirket ortağı Telia Sonera'n ın Dünya Başkanı Per-Arne

Blomquist, sorunun çözüme kavuşmas ı için diğer iki ortağın da çabasına ihtiyaç duyulduğu, SPK'nın atayacağı bir yönetim kurulunun kabul
edilemez olduğunu ve SPK'nın adil bir çözüm ortaya koyacağından şüphelerinin bulunmadığını ifade etmiştir. Diğer ortak Altimo'nun Başkan
Yardımc ıs ı Evgeniy Dumalkin ise mevcut anlaşmazlığın Privy Council'in nihai karar ı sonras ı çözülebileceğini ifade etmiştir. 

  
EKGYO, Şirket, Kocaeli-Gebze'de bulunan taşınmaz için verilen karar gereğince, Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Sat ış Memurluğu'nun sat ış
dosyas ından sat ılarak  paraya çevrilmiş olup sat ış sonucunda Şirket'e düşen pay Şirket'e aktarılm ıştır. 
  
KRDMD, Şirket, 2013 yılı 3. çeyrek döneminde, toplam 471.500 ton ürün satışı planlamaktad ır. Bu rakam bir önceki yıla göre %12 artışa işaret

ediyor. 

  
VESTL[ARCLK], Milli Eğitim Bakanl ığı’nın "Fatih" projesi kapsam ında yer alan 10.6 milyon adetlik tablet bilgisayar ihalesine aralarında Vestel

Elektronik ve Arçelik'in de bulunduğu 11 adet ş irket başvuru yapm ıştır. İhaleye başvuran ş irketler yeterlik kriterini karşı lamalar ı halinde en

düşük teklif üzerinden fiyat pazarlığına davet edilecek. 

  
AYGAZ, Şirket akaryak ıt dağıtım faaliyetinde bulunan iş ortağı Opet Petrolcülük akaryakıt ve otogaz istasyonlar ı kurmak, tesis etmek, sat ın
almak, kiralamak, kiraya vermek, iş letmek veya iş letmeye vermek maksad ıyla % 50 eş it ortakl ık ile kurulacak Opet Aygaz Gayrimenkul

Anonim Şirketi'nin 90 milyon TL'lik kuruluş sermayesine % 50 kurucu olarak  45 milyon TL bedelle iştirak edilmesine karar vermiştir. 

  
TRCAS, Şirket'in dolayl ı iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli -Honaz'da bulunan 775 MW net kapasiteye sahip doğal
gaz yakıtlı kombine çevrim elektrik santraline yönelik olarak Geçici Kabul sürecinin tamamlandığı açıklanm ıştır. 
  
ISGYO, Şirket İstanbul-Tuzla'da geliştirilmekte olan "Banka Teknoloji ve Operasyon Merkezi" projesinin finansman ında kullan ılmak üzere
toplam 110 mn dolar tutar ında proje finansman ı için İş Bankas ı ile sözleşme imzalanmas ına karar verilmiştir. 

  
ANELE, Şirket, Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş'nin %40 hissesini 6.74 mn TL'ye sat ın almak üzere sözleşme imzalam ıştır. 
  
PARSN, Şirket, 12.500 tonluk yeni dövme pres hatt ı projesine teklif veren firmalar ın teknik ve ticari şartlarını değerlendirerek, projenin

24.500.000 Euro bedelle Alman Schuler Pressen GmbH firmas ına ihalesine ve bunun için imzalanacak Satınalma Mukavelesi ile Hermes

İhracat Kredi Sigortal ı Dış Finansman ın temini konusunda yönetim kuruluna yetki vermiştir. 

 
NIBAS, Şirket, Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş'yi tüm aktif ve pasifleriyle kül halinde devralma yoluyla birleşme karar ı alm ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

70.000 DESTEĞİ KRİTİK 

Dün sat ış ların hakim olduğu piyasada BIST 100 endeksi ikinci seans ın sonuna doğru
satış ların artmas ıyla ve de yurtdışı piyasalardaki düşüşün de etkisiyle 71.000 seviyesinin
de alt ına sarkt ı. BIST 100 endeksi günü %3,4 değer kaybı ile 70.641 puan seviyesinden
tamamlarken, iş lem hacmi fazla artmayarak 2,9 milyar TL oldu. Bankalardaki ortalama

kayıp %4.6 olurken, s ınai şirketler %2.3 geriledi.   
Yurtdışında Çin borsas ındaki haftan ın ikinci günü de devam eden sat ış lar diğer Asya
piyasalar ını da aşağı çekiyor. Bu sabah Çin borsasında %4, Japonya borsas ında %1.52

civarında düşüş yaşanıyor.  
BIST 100 ’ün yurtdışı piyasalar ın etkisiyle zay ıf seyri devam ederken, 70.000 seviyesinin

destek olacağını düşünüyoruz. Yukarı yönlü bir seyir beklediğimiz BIST 100 ’ün ilk direnç
seviyesini 73.500 olarak verebiliriz.   
Yurtdışı piyasalarda sat ıcılı seyir devam ederken Merkez Bankas ı’nın ilave sıkılaştırman ın
faizlerde yaratt ığı  yükselişten memnun olmad ığını   görüyoruz. Ekonomi ve hazinenin
borçlanma maliyetine daha fazla olumsuz etki yapmamas ı  için likiditede daha fazla
s ıkılaştırma yapmayarak döviz satışı  ile TL ’deki daha fazla zay ıflamas ının önüne geçmeyi
hedefliyor.  
Hazine dünkü ihalelerde 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil
ihracı ile s ıras ıyla 1,2 milyar TL ve 800 milyon TL borçlandı. Toplam sat ış 4,6 milyar TL ‘ye

ulaştı. İhale faizlerinde beklentilere parallel gerçekleşmeler görüldü. Öte yandan, dün
açıklanan imalat sanayi kapasite kullan ım oran ı Haziran ay ında mevsimsel etkilerden

arındırılm ış haliyle bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %74,8 oldu.  

    - TCMB tarafından aç ıklanan verilere göre 2013 y ılı  Haziran ay ında imalat sanayi

genelinde kapasite kullan ım oran ı, geçen yılın ayn ı ayına göre 0,7 puan artarak %75,3
seviyesinde gerçekleşti. 

  - Hazine Müsteşarlığı 5 ve 10 yıl vadeli tahviller için düzenlediği iki ihalede ROT dahil 4

milyar 570,4 milyon lira borçlandı 
  - Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, Borsa İstanbul'un elindeki %41 hisse için üç
farklı segmentte yat ırımc ılarla görüşüldüğünü ve bağlayıcı olmayan teklifler al ındığını,
karar sürecini 3. çeyrek itibariyle tamamlamayı planlad ıklarını ve aynı çeyreğin sonunda

anlaşma imzalama noktas ına gelmeyi hedeflediklerini ifade etmiştir. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, "Merkezi Irak Hükümeti'yle Basra, Siba ve
Mansurya bölgelerinde yaklaşık 5,5 mlr dolarl ık anlaşmalar ım ız var. Buradan Türkiye'ye
ister nakit ister petrol olarak 2016 veya 2017'de 80-100 bin varil petrol alma imkan ım ız
var" dedi. 

   - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, savunma sanayi için geli ştirilmesi

planlanan lazer silah ına ilişkin, "Önümüzdeki 5 y ıl içerisinde bu tür projeler hayata
geçirilmiş olacak" dedi.  

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği sürecinde bir fas ıl aç ılmamas ının
ekonomiye olumsuz etkide bulunmas ından endişe duymad ığını ifade etmiştir. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 70,640.50 -3.37 

USD 1.9540 0.75 

EURO 2.5585 0.47 

€  / $  1.3120 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2417 0.03 

VOB-30 Kontrat ı 86.550 -3.27 

Gösterge Faiz  8.91 -2.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DIRIT  1.62 20.00 

TGSAS 3.36 13.90 

EPLAS 1.50 9.49 

KPHOL 0.76 8.57 

SODSN 3.36 8.39 

Düşenler  Kapan ış  % 

SARKY 2.80 -14.37 

BERDN 0.21 -12.50 

TRNSK 0.40 -11.11 

KOZAA 2.91 -10.74 

METAL 0.75 -10.71 

Dünya Borsalar ı 24.06.2013 % 

DJIA 14,660 -0.94 

NASDAQ 3,321 -1.09 

DAX 7,692 -1.24 

FTSE-100 6,029 -1.42 

NIKKEI 225 13,063 -1.26 

S&P 500 1,573 -1.21 

Bovespa  45,965 -2.27 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Türkiye 2015, 2020 ve 2023 Vadeli Tahvil  İhraçlar ı 
14:00 Türkiye TCMB PPK Toplant ı Tutanaklar ı 
15:30 ABD Dayan ıkl ı Tük. Mal. Sip. May. (Bek.3,0% Önc.3,5%)
16:00 ABD S& P Case/Shiller Konut Fiyatlar ı   Endeksi Nis.

(Önc.148,7)  
16:00 ABD Konut Fiyatlar ı Endeksi Nis. (Bek.1,1% Önc.1,3%)  
17:00 ABD Birinci El Konut Sat ışları May. (Bek.1,3% Önc.2,3%)
17:00 ABD Richmond FED Sanayi Endeksi Haz. (Önc. -2,0) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

YKBNK AL 3.98-4.00 3.86 4.18 

SISE AL 2.52-2.54 2.42 2.64 
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  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, "Merkezi Irak Hükümeti'yle Basra, Siba ve
Mansurya bölgelerinde yaklaşık 5,5 mlr dolarl ık anlaşmalar ım ız var. Buradan Türkiye'ye
ister nakit ister petrol olarak 2016 veya 2017'de 80-100 bin varil petrol alma imkan ım ız
var" dedi. 

   - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan ı Nihat Ergün, savunma sanayi için geli ştirilmesi

planlanan lazer silah ına ilişkin, "Önümüzdeki 5 y ıl içerisinde bu tür projeler hayata
geçirilmiş olacak" dedi.  

    - Maliye Bakan ı  Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği sürecinde bir fas ıl aç ılmamas ının
ekonomiye olumsuz etkide bulunmas ından endişe duymad ığını ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 70,640.50 -3.37 

USD 1.9540 0.75 

EURO 2.5585 0.47 

€  / $  1.3120 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2417 0.03 

VOB-30 Kontrat ı 86.550 -3.27 

Gösterge Faiz  8.91 -2.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DIRIT  1.62 20.00 

TGSAS 3.36 13.90 

EPLAS 1.50 9.49 

KPHOL 0.76 8.57 

SODSN 3.36 8.39 

Düşenler  Kapan ış  % 

SARKY 2.80 -14.37 

BERDN 0.21 -12.50 

TRNSK 0.40 -11.11 

KOZAA 2.91 -10.74 

METAL 0.75 -10.71 

Dünya Borsalar ı 24.06.2013 % 

DJIA 14,660 -0.94 

NASDAQ 3,321 -1.09 

DAX 7,692 -1.24 

FTSE-100 6,029 -1.42 

NIKKEI 225 13,063 -1.26 

S&P 500 1,573 -1.21 

Bovespa  45,965 -2.27 

GÜNÜN TAKVİMİ 

13:00 Türkiye 2015, 2020 ve 2023 Vadeli Tahvil  İhraçlar ı 
14:00 Türkiye TCMB PPK Toplant ı Tutanaklar ı 
15:30 ABD Dayan ıkl ı Tük. Mal. Sip. May. (Bek.3,0% Önc.3,5%)
16:00 ABD S& P Case/Shiller Konut Fiyatlar ı   Endeksi Nis.

(Önc.148,7)  
16:00 ABD Konut Fiyatlar ı Endeksi Nis. (Bek.1,1% Önc.1,3%)  
17:00 ABD Birinci El Konut Sat ışları May. (Bek.1,3% Önc.2,3%)
17:00 ABD Richmond FED Sanayi Endeksi Haz. (Önc. -2,0) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

YKBNK AL 3.98-4.00 3.86 4.18 

SISE AL 2.52-2.54 2.42 2.64 
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