
YKBNK[YKSGR], Rekabet Kurulu, Banka'n ın Yap ı Kredi Sigorta ve Yap ı Kredi Emeklilik hisselerinin Allianz'a devredilmesi iş lemine izin

vermiştir. 

 

EKGYO, TMMOB'nin Çevre Bakanlığı ve TOKİ aleyhine açtığı, Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı Nazım İmar Plan ı ve Uygulama İmar Plan ının iptali

ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada, bilirkiş i raporu al ınana kadar davan ın kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Şirket 

projelerinden İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1.Kıs ım 5.Bölge Arsa Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı İşi Sözleşmesi kapsam ında üretilen Bulvar
216 projesi bir bütün olarak 171.1 mn TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecektir.  
 
SKBNK, Banka, geçtiğimiz yıl sağladığı sendikasyon kredisini erken ödeyerek 70 mn dolar ve 52 mn Euro'dan oluşan iki ayr ı dilimde, bir y ıl
vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağlam ış olup krediye ilişkin anlaşmayı imzalam ıştır. 
  
TKFEN, Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye'de mevcut Bakü -Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hatt ının çeş itli kapsamlarda

onarım, güçlendirme ve geliştirme iş lerini ald ığına dair BTC Türkiye'den 136 mn dolarl ık niyet mektubu alm ıştır. İşin sözleşmesi 1 

Temmuz'da imzalanacakt ır. 
 

DEVA, Şirket'in İstanbul-Topkapı'da bulunan fabrika binalar ı ve diğer binalardan oluşan taşınmazlar üzerinde Denizbank lehine bulunan
8.125.000 dolar tutar ındaki ipotek kald ırılm ıştır. 
  
YKGYO, Şirket, 1 y ıl vadeli kulland ığı ve vadesi gelmiş olan 15 mn dolar kredi yerine; 2 y ıl vadeli 14.7 mn dolarl ık krediyi Yap ı Kredi

Bankas ı'ndan kullanmaya karar vermiştir. 

 

GOZDE, Rekabet Kurulu, Şirket hakim ortağı Yıldız Holding ve iştiraki Şok Marketler Tic. A.Ş tarafından Dia S.A'n ın devral ınmas ı iş lemine izin

vermiştir. 
 

AKFGY, Şirket portföyünde bulunan 280 yatak kapasiteli İzmir'deki Ibis Otel Alsancak faaliyete baş lam ıştır. 
  
ATAGY, Şirket, Giresun-Merkez'de kayıtlı gayrimenkule ilişkin yapı kullanma izin belgesi 25 Haziran'da al ınm ıştır. 
  
EMKEL, Şirket, Deniz Faktoring nezindeki kredi limitlerinin artt ırılmas ı   amac ıyla, sahip olduğu Ankara-Akyurt'ta bulunan taşınmazın,

Denizbank ile yapılm ış veya yapılacak Faktoring sözleşmelerine 9.45 mn Tl bedelle ipotek verilmesine karar verilmiştir. 

 

ALYAG, Şirket, Gürtaş Tarım Enerji ile devralma yoluyla birleşme sürecine ilişkin olarak, 30 Haziran 2013 dönemi finansal tablolar ı üzerinden
değerleme yöntemi belirlenmesi ve birleşme oran ının hesaplanmas ı konusunda Akis Bağıms ız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme

imzalam 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." 

TOPARLANMA SÜRÜYOR 

Dün toparlanmanın tüm gün devam ettiği piyasalarda BIST 100 ’de yükseliş yurtdışındaki
olumlu hava sayesinde ikinci seansta h ız kazandı. ABD’de birinci çeyrek büyümesinin
aşağı yönde revize edilmesi sonrasında faizlerdeki gevşeme de borsalara destek verdi.

BIST 100 endeksi günü %3,7 yükseliş le 73.852 puan seviyesinden tamamlad ı. Bankalar

ortalama %5 artarken, Holdingler de %3,5 ile endeksteki yükselişte önemli rol oynadı.
Sınai endeks ise %2.7 yükseldi.  
Dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin aşağı  yönlü revizesi ve %1.8 ile beklentinin
altında gelmesi, piyasalarda FED'in tahvil al ımlar ını   yavaş latma hamlesini hemen

yapmayabileceği  a lg ıs ını   oluşturdu ve toparlanmay ı   hızlandırdı.  Asya borsalar ı   ise

yükseliş le işlem görmeyi sürdürüyor.  
Bugün yurtiçinde saat 10:00'da açıklanacak olan Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek.
Yurtdışında ise öğleden önce  İngiltere GSYH büyümesi, öğleden sonra ABD'de haftal ık
işsizlik başvuruları, bekleten konut sat ış ları takip edilecek. 

Tepki al ımlar ının güçlenmesi haklinde endeksin 75.700 seviyelerini hedeflemesi
mümkün görünüyor. Geri çekilmelerde 73.300 seviyesi ilk destek konumunda. Bu
seviyenin aşağı kırılmas ı halinde sat ış lar tekrar h ızlanarak 71.500 seviyesi gündeme
gelebilir.  

  - Meclis'e gönderilen 103 maddelik torba yasa içerisinde yer alan maddeye göre, köprü
ve otoyolların özelleştirilnmesi için 30 yıllık iş letme hakk ını elinde bulunduran bir anonim

ş irket kurulacak. Şirketin tüm hisseleri, Karayollar ı Genel Müdürlüğü'nden Özelleştirme

İdaresi  

Başkanlığı'na geçecek.  
  - ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi, daha önce açıklanan %2,4'ten %1,8'e revize

edildi.  

Avrupa Bi r l i ği  M a l i y e  B a k a n l a r ı,  Brüksel 'de yapt ıkları   toplantıd a ,  b a t ık
bankalar ın kurtarılmas ında anla şırken 100 bin euronun üzerinde mevduata sahip
olanlar ın kay ıplardan sorumlu olmas ına karar verdi. Ayr ıca hükümetler teminatl ı
mevduatlar ın yüzde 1.3'ünü mevduat garanti ve ulusal çözüm fonlarına aktaracaklar. 

   - Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker, ABD ekonomisinde birkaç yıl daha cans ız
büyüme beklediğini ve FED'in tahvil al ımlar ını azaltmaya yak ın bir noktada olmad ığını
söyledi.  
  - Avrupa Merkez Bankas ı Başkanı Mario Draghi, "AMB'nin para politikas ı görülebilir bir
gelecek için geni ş lemeci olarak kalmaya devam edecek" ifadelerini kullanarak,

"Uygulamaya uygun olduğunu düşünebileceğimiz diğer tüm olası enstrumanlar için açık
fikirliyiz. Genişlemeci politikadan ç ıkış uzakta kalmay ı  sürdürüyor" değerlendirmesinde
bulundu. 

  - Fitch Ratings, global ekonominin 2013'ün ikinci yarıs ında ve 2014-2015'de kademeli

olarak güçlenmesini beklediğini belirtirken, BRIC ülkelerinin tamamı  için 2013 -2014

büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Fitch, Çin için 2013 büyüme tahminini %8'den
%7.5'e 

indirirken, Hindistan, Brezilya ve Rusya için 2013 ve 2014 büyüme tahminlerini sıras ıyla

%0.8, %1.1 ve %1.7 aşağı çekti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 73,851.53 3.70 

USD 1.9365 0.10 

EURO 2.5195 -0.38 

€  / $  1.3011 -0.56 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2256 -0.46 

VOB-30 Kontrat ı 89.475 3.74 

Gösterge Faiz  6.26 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

VESTL 2.31 12.68 

VKGYO 4.96 11.46 

LINK 2.51 11.06 

YAZIC  22.85 9.59 

LOGO 4.71 9.28 

Düşenler  Kapan ış  % 

BALAT 2.72 -11.69 

ICGYH  1.11 -10.48 

EPLAS 1.37 -9.87 

ATSYH 2.03 -8.14 

FENER 28.40 -6.58 

Dünya Borsalar ı 26.06.2013 % 

DJIA 14,910 1.02 

NASDAQ 3,376 0.85 

DAX 7,941 1.66 

FTSE-100 6,165 1.04 

NIKKEI 225 12,834 -1.04 

S&P 500 1,603 0.96 

Bovespa  47,180 0.61 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE TUT 2.52-2.54 2.42 2.64 
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