
TTKOM, Şirket ile The Commercial Bank of Qatar arasında 100 Milyon ABD Dolar ı tutarında, üç yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanm ıştır.  
  
THYAO, Şirket, Wells Fargo Bank Northwest, National Association firmas ından 1 adet A320-200 uçağının 6 y ıllığına kiralanmas ına karar
vermiştir. Ayr ıca Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklar ına yönelinmesi, bu çerçevedeki projelerin desteklenmesi, karbon emisyonunun
azaltılmas ı ve yakıt tedariğinde kaynak çeş itliliği sağlanmas ı amaçlarıyla bioyak ıt üretimi yapan Amerikal ı Solena Fuels Corporation firmas ı
ile Türkiye'de bioyakıt üretimine yönelik olarak olası alternatiflerin değerlendirilmesi için iyiniyet sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
TSKB, Banka, 1 y ıl vadeli Euro ve ABD Dolar ı olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 100 mn dolar tutar ındaki sendikasyon kredisinin

yenilenmesi için Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmiştir. 

  
TEBNK, Banka yurtd ışında 125 mn Euro tutar ında 2023 vadeli nitelikli yat ırımc ılara tahsisli olarak tahvil veya benzeri borçlanma arac ı ihraç
etme karar ı alm ıştır. 
 

ALCTL, Şirket ana ortağı Alcatel Lucent Global 3 y ıllık geçiş plan ı açıklam ıştır. Buna göre Alcatel-Lucent, Ar-Ge faaliyetlerinde, 2013'ten 2015

yılına kadar %8 bir art ış öngörmüş, özellikle IP Ağ ve Ultra Geniş Bant eriş imine odaklan ılacağını ifade etmiş ve bu alanlar ın 2015 y ılındaki

toplam AR&GE yatırım ının %85'ini temsil edeceğini açıklam ıştır. Bu faaliyetler sonucu Alcatel-Lucent Global, önümüzdeki 3 yıllık dönemde 1
mlr Euro sabit gider tasarrufu, 1 mlr Euro civarında varlık satışı, 2 mlr Euro civarında borç azalışı hedeflediğini açıklam ıştır. 
  
ALNTF, Banka, tasfiye olunacak alacaklar hesaplar ında izlenen takipteki kredi portföyünün 91.738.986 TL'l ık kısm ını Giriş im Varl ık Yönetim
A.Ş'ne 19.2 mn Tl bedelle satm ıştır. 
 

LKMNH, Şirket, Orta Anadolu Sağlık Hizmetleri A.Ş  ile her türlü yat ırım, işbirliği imkanlar ının tespiti ve gerekli belgelerin incelenmesini

teminen gizlilik sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
MMCAS, Şirket aktifinde bulunan İstanbul-Beykoz'daki bağıms ız bölüm gayrimenkulün 3.4 mn TL bedelle 3.  şahısa sat ılmas ına karar

verilmiştir. 

 
ETILR, Şirket, devralma yoluyla birleşmeyi planlad ığı Form Narenciye İş letmesi ve Tic.Ltd. Şti. ile gizlilik sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
ERSU, Şirket'e 2006 dönemine KDV ve Kurumlar vergisi yönünden yapılan inceleme sonucu, 592.114 TL vergi asl ı, 2.422.439 TL vergi cezas ı
ve 921.490 TL gecikme zamm ı ile toplam 3.936.045 TL vergi asl ı ve cezaları tebliğ edilmiştir. 
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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." 

70.000 DESTEĞİ GÜCÜNÜ KORUYOR 

Dün tepki al ımlar ı  ile BIST-100 Endeksi güne güçlü baş ladı. Yüzde 2.5’e varan art ışın
ardından 73.200 civar ında gelen kâr sat ış ları  ile kazan ımlar ının bir miktar ını geri veren

endeks günü %0,8 yükseli ş le 71.214 puandan tamamlad ı. Bankalardaki yükseliş  %
0.5’de kal ırken, s ınai endeks %1.1 artt ı. ABD piyasalar ı beklenenden iyi gelen verileri

olumlu fiyatlamaya devam ederek yüzde 1’e yakın yükseldi.  
Bu sabah Asya piyasalar ında Çin ’in d ışında olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz.
Avrupa borsalar ında açılışta hafif sat ıcılı bir baş lang ıç beklenirken, BIST 100’de dünkü
dalgal ı seyrin sonras ında güne hafif pozitif bir baş lang ıç bekliyoruz. Ancak gün içinde
volatilite yine artabilir. Kısa vadeli riskli pozisyonlardan kaçınılmas ında yarar görüyoruz. 
Dolara yöneliş   ve güçlü ABD verileri ile dolar bugün de yukar ı yönünü koruyor. Son 1
haftada 80 seviyelerinden yükselişe baş layan dolar endeksi bu sabah 82,6 seviyesinde

ve EUR/USD paritesi de1,3070 seviyesine kadar inmiş   durumda. Dolar+Euro sepeti
karşıs ında dün TL ’nin değer kazand ığını gördük ve sepet %1 gerileme ile 2.23 ’e indi.

Gösterge faizde ise yükseliş dün de sürdü. Önceki gün %7.81 olan gösterge faiz ihaleler
sonras ı dün % 8,12 seviyesinde günü tamamladı. 
Bugün yurtiçinde ön plana çıkan bir veri yok. Yurtd ışında ABD ’nin 1. çeyrek büyüme verisi
ve tüketici harcamaları izlenecek. 

  - TCMB 18 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Para Politikas ı Kurulu Toplant ıs ı´nın
özetinde, yıllık enflasyondaki art ışın enerji fiyatlar ından kaynaklanan baz etkisi belirleyici

olduğunu ancak temel enflasyon göstergelerinin  ılıml ı seyrini koruduğunu, Haziran ayına

ilişkin öncü göstergelerin i ş lenmemiş   gıda enflasyonda belirgin bir yükseli şe yol

açacağını   ifade etmi ştir. Ayr ıca toplant ı   özetinde artan oynakl ığa kar ş ı   gerekli

görüldüğünde k ısa süre l i  ek  parasa l  s ıkılaştırma ve döviz sat ım ihalelerinin de

uygulanabileceği belirtilmiştir. 

    - Dış iş leri Bakan ı  Ahmet Davutoğlu, AB ile "Bölgesel Politika ve Yap ısal Araçlar ın
Koordinasyonu" baş lıklı 22. fasl ın aç ıldığını ve ertelenmesinin söz konusu olmadığını
belirtti. 

  - Çin Merkez Bankası, yaptığı açıklamada baz ı kurumlara likidite sağladığını açıklarken,

para piyasas ı   oranlar ının istikrara ulaştığı  ve herhangi bir likidite eksiği olmad ığını
vurguladı. Öte yandan Merkez Bankası s ıkı likidite durumunun ve dalgalanman ın yavaşça
çözüleceğini belirtti. 

   - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin içinde
bulunduğu durumun hâlâ geni ş lemeci para politikas ı   gerektirdiğini belirtti. Banka

yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure ise ekonomik koşullar nedeniyle Banka'n ın parasal

gevşeme politikas ını sonland ırmaktan uzak olduğunu ifade etmiştir. 

  - Dünya Bankası Başkanı Yong Kim, FED'in daha az parasal teşvik sağlamas ı ile birlikte

faizlerin yükselerek finansman teminini dahamaliyetli yapacağı ortamda gelişmekte olan

ülkelerin sermayeye ulaşımlar ına yardıma hazır olmalar ı gerektiğini söyledi.  
  - Brezilya Merkez Bankas ı, ABD dolarında k ısa pozisyon taşıyan bankalar için munzam
karşı lık zorunluluğunu kald ırdı. 
  - Hazine Müsteşarlığı düzenlediği 2, 7 ve 10 yıl vadeli üç devlet tahvili ihalesinde net 7,13
mlr TL borçlandı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,214.61 0.81 

USD 1.9345 -1.00 

EURO 2.5290 -1.15 

€  / $  1.3084 -0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2360 -0.25 

VOB-30 Kontrat ı 86.250 -0.35 

Gösterge Faiz  8.73 0.67 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATPET 3.10 16.54 

ALCTL 3.58 13.29 

VKGYO 4.45 10.97 

ANHYT 4.53 10.49 

METUR 0.77 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.95 -12.04 

MERIT 4.51 -7.96 

LATEK 0.37 -7.50 

RANLO 0.13 -7.14 

CBSBO 0.23 -4.17 

Dünya Borsalar ı 25.06.2013 % 

DJIA 14,760 0.69 

NASDAQ 3,348 0.82 

DAX 7,811 1.55 

FTSE-100 6,102 1.21 

NIKKEI 225 12,969 -0.72 

S&P 500 1,588 0.95 

Bovespa  46,893 2.02 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi Haz. (Bek.6,5
Önc.6,5)  
09:45 Fransa GSYH 1Ç (Önc. -0,2%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -3,3%) 

15:30 ABD GSYH (Çeyrek -Y ıllıkland ırılm ış)  1Ç (Bek.2,4%
Önc.2,4%)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamalar ı 1Ç (Önc.3,4%)  
15:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 1Ç (Bek.1,1% Önc.1,1%)  

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 



TTKOM, Şirket ile The Commercial Bank of Qatar arasında 100 Milyon ABD Dolar ı tutarında, üç yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanm ıştır.  
  
THYAO, Şirket, Wells Fargo Bank Northwest, National Association firmas ından 1 adet A320-200 uçağının 6 y ıllığına kiralanmas ına karar

vermiştir. Ayr ıca Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklar ına yönelinmesi, bu çerçevedeki projelerin desteklenmesi, karbon emisyonunun
azaltılmas ı ve yakıt tedariğinde kaynak çeş itliliği sağlanmas ı amaçlarıyla bioyak ıt üretimi yapan Amerikal ı Solena Fuels Corporation firmas ı
ile Türkiye'de bioyakıt üretimine yönelik olarak olası alternatiflerin değerlendirilmesi için iyiniyet sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
TSKB, Banka, 1 y ıl vadeli Euro ve ABD Dolar ı olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 100 mn dolar tutar ındaki sendikasyon kredisinin

yenilenmesi için Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmiştir. 

  
TEBNK, Banka yurtd ışında 125 mn Euro tutar ında 2023 vadeli nitelikli yat ırımc ılara tahsisli olarak tahvil veya benzeri borçlanma arac ı ihraç
etme karar ı alm ıştır. 
 

ALCTL, Şirket ana ortağı Alcatel Lucent Global 3 y ıllık geçiş plan ı açıklam ıştır. Buna göre Alcatel-Lucent, Ar-Ge faaliyetlerinde, 2013'ten 2015

yılına kadar %8 bir art ış öngörmüş, özellikle IP Ağ ve Ultra Geniş Bant eriş imine odaklan ılacağını ifade etmiş ve bu alanlar ın 2015 y ılındaki

toplam AR&GE yatırım ının %85'ini temsil edeceğini açıklam ıştır. Bu faaliyetler sonucu Alcatel-Lucent Global, önümüzdeki 3 yıllık dönemde 1
mlr Euro sabit gider tasarrufu, 1 mlr Euro civarında varlık satışı, 2 mlr Euro civarında borç azalışı hedeflediğini açıklam ıştır. 
  
ALNTF, Banka, tasfiye olunacak alacaklar hesaplar ında izlenen takipteki kredi portföyünün 91.738.986 TL'l ık kısm ını Giriş im Varl ık Yönetim
A.Ş'ne 19.2 mn Tl bedelle satm ıştır. 
 

LKMNH, Şirket, Orta Anadolu Sağlık Hizmetleri A.Ş  ile her türlü yat ırım, işbirliği imkanlar ının tespiti ve gerekli belgelerin incelenmesini

teminen gizlilik sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
MMCAS, Şirket aktifinde bulunan İstanbul-Beykoz'daki bağıms ız bölüm gayrimenkulün 3.4 mn TL bedelle 3.  şahısa sat ılmas ına karar

verilmiştir. 

 

ETILR, Şirket, devralma yoluyla birleşmeyi planlad ığı Form Narenciye İş letmesi ve Tic.Ltd. Şti. ile gizlilik sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
ERSU, Şirket'e 2006 dönemine KDV ve Kurumlar vergisi yönünden yapılan inceleme sonucu, 592.114 TL vergi asl ı, 2.422.439 TL vergi cezas ı
ve 921.490 TL gecikme zamm ı ile toplam 3.936.045 TL vergi asl ı ve cezaları tebliğ edilmiştir. 
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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 GÜCÜNÜ KORUYOR 

Dün tepki al ımlar ı  ile BIST-100 Endeksi güne güçlü baş ladı. Yüzde 2.5’e varan art ışın
ardından 73.200 civar ında gelen kâr sat ış ları  ile kazan ımlar ının bir miktar ını geri veren

endeks günü %0,8 yükseli ş le 71.214 puandan tamamlad ı. Bankalardaki yükseliş  %
0.5’de kal ırken, s ınai endeks %1.1 artt ı. ABD piyasalar ı beklenenden iyi gelen verileri

olumlu fiyatlamaya devam ederek yüzde 1’e yakın yükseldi.  
Bu sabah Asya piyasalar ında Çin ’in d ışında olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz.
Avrupa borsalar ında açılışta hafif sat ıcılı bir baş lang ıç beklenirken, BIST 100’de dünkü
dalgal ı seyrin sonras ında güne hafif pozitif bir baş lang ıç bekliyoruz. Ancak gün içinde
volatilite yine artabilir. Kısa vadeli riskli pozisyonlardan kaçınılmas ında yarar görüyoruz. 
Dolara yöneliş   ve güçlü ABD verileri ile dolar bugün de yukar ı yönünü koruyor. Son 1
haftada 80 seviyelerinden yükselişe baş layan dolar endeksi bu sabah 82,6 seviyesinde
ve EUR/USD paritesi de1,3070 seviyesine kadar inmiş   durumda. Dolar+Euro sepeti

karşıs ında dün TL ’nin değer kazand ığını gördük ve sepet %1 gerileme ile 2.23 ’e indi.

Gösterge faizde ise yükseliş dün de sürdü. Önceki gün %7.81 olan gösterge faiz ihaleler
sonras ı dün % 8,12 seviyesinde günü tamamladı. 
Bugün yurtiçinde ön plana çıkan bir veri yok. Yurtd ışında ABD ’nin 1. çeyrek büyüme verisi
ve tüketici harcamaları izlenecek. 

  - TCMB 18 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Para Politikas ı Kurulu Toplant ıs ı´nın
özetinde, yıllık enflasyondaki art ışın enerji fiyatlar ından kaynaklanan baz etkisi belirleyici
olduğunu ancak temel enflasyon göstergelerinin  ılıml ı seyrini koruduğunu, Haziran ayına

ilişkin öncü göstergelerin i ş lenmemiş   gıda enflasyonda belirgin bir yükseli şe yol

açacağını   ifade etmi ştir. Ayr ıca toplant ı   özetinde artan oynakl ığa kar ş ı   gerekli

görüldüğünde k ısa süre l i  ek  parasa l  s ıkılaştırma ve döviz sat ım ihalelerinin de
uygulanabileceği belirtilmiştir. 

    - Dış iş leri Bakan ı  Ahmet Davutoğlu, AB ile "Bölgesel Politika ve Yap ısal Araçlar ın
Koordinasyonu" baş lıklı 22. fasl ın aç ıldığını ve ertelenmesinin söz konusu olmadığını
belirtti. 

  - Çin Merkez Bankası, yaptığı açıklamada baz ı kurumlara likidite sağladığını açıklarken,
para piyasas ı   oranlar ının istikrara ulaştığı  ve herhangi bir likidite eksiği olmad ığını
vurguladı. Öte yandan Merkez Bankası s ıkı likidite durumunun ve dalgalanman ın yavaşça
çözüleceğini belirtti. 

   - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin içinde
bulunduğu durumun hâlâ geni ş lemeci para politikas ı   gerektirdiğini belirtti. Banka

yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure ise ekonomik koşullar nedeniyle Banka'n ın parasal
gevşeme politikas ını sonland ırmaktan uzak olduğunu ifade etmiştir. 

  - Dünya Bankası Başkanı Yong Kim, FED'in daha az parasal teşvik sağlamas ı ile birlikte

faizlerin yükselerek finansman teminini dahamaliyetli yapacağı ortamda gelişmekte olan

ülkelerin sermayeye ulaşımlar ına yardıma hazır olmalar ı gerektiğini söyledi.  
  - Brezilya Merkez Bankas ı, ABD dolarında k ısa pozisyon taşıyan bankalar için munzam
karşı lık zorunluluğunu kald ırdı. 
  - Hazine Müsteşarlığı düzenlediği 2, 7 ve 10 yıl vadeli üç devlet tahvili ihalesinde net 7,13
mlr TL borçlandı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,214.61 0.81 

USD 1.9345 -1.00 

EURO 2.5290 -1.15 

€  / $  1.3084 -0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2360 -0.25 

VOB-30 Kontrat ı 86.250 -0.35 

Gösterge Faiz  8.73 0.67 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ATPET 3.10 16.54 

ALCTL 3.58 13.29 

VKGYO 4.45 10.97 

ANHYT 4.53 10.49 

METUR 0.77 10.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

LTHOL 0.95 -12.04 

MERIT 4.51 -7.96 

LATEK 0.37 -7.50 

RANLO 0.13 -7.14 

CBSBO 0.23 -4.17 

Dünya Borsalar ı 25.06.2013 % 

DJIA 14,760 0.69 

NASDAQ 3,348 0.82 

DAX 7,811 1.55 

FTSE-100 6,102 1.21 

NIKKEI 225 12,969 -0.72 

S&P 500 1,588 0.95 

Bovespa  46,893 2.02 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi Haz. (Bek.6,5
Önc.6,5)  
09:45 Fransa GSYH 1Ç (Önc. -0,2%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -3,3%) 

15:30 ABD GSYH (Çeyrek -Y ıllıkland ırılm ış)  1Ç (Bek.2,4%
Önc.2,4%)  
15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamalar ı 1Ç (Önc.3,4%)  
15:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 1Ç (Bek.1,1% Önc.1,1%)  

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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