
VESTL[TCELL], Şirket, bağlı ortaklığı Deksarnet Telekomünikasyon A.Ş'de sahip olduğu paylar ın tamam ını   11.6 mn TL bedel
karşılığında Turkcell Grup Şirket'lerinden Superonline'a devretmiştir. 
AKFEN, Şirket bağlı ortaklığı Akfen İnşaat, Ankara-Gölbaşı'nda bulunan 108.326 m2 araziyi 60 mn TL bedelle Akfen Gayrimenkul
Yat. A.Ş'den devralmıştır. Bununla birlikte Akfen İnşaat 271.967 m2 inşaat alanı üzerinde konut, işyeri ve ofisten oluşan projenin brüt
alanının toplamının % 98,6 oranında sahibi olmuştur. 
EGCYO, Şirket bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yat ırımlar A.Ş'nin Denizli Baklan-Şenyayla'da 4.8 mn TL tutar ında gerçekleştirmeyi
planladığı 500 Baş Süt Üreten Koyun Çiftliği yat ırımında kullan ılmak üzere, IPARD Programı kapsamında 1.577.809 TL hibeye hak
kazanmıştır. 
ALNTF[YAZIC], Banka'n ın %70,84 hissesinin Commercial Bank of Qatar'a devri konusunda BDDK'dan izin alma işlemi
tamamlanmıştır.  
KRDMD : % 20,06 oranında bedelsiz sermaye art ırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı.
Bedelsiz Pay Alma Hakk ı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.07.2013 

TRCAS : %30 iştirak Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Full Petrol arasında Full ’e ait akaryak ıt istasyonlarının 15 y ıla kadar kiralanarak
işletilmesi sözleşmesinden doğan Full Grubu Şirketleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği için Shell & Turcas Petrol A.Ş.
tarafından yargıya başvurma kararı alındığı bildirildi. 
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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." 

YATAY HAREKET BEKLİYORUZ 

5 günlük yükseliş in ard ından borsa dün hafif geriledi. Bu sabah yurtdışında borsalar ın
hafif satıcılı seyri dikkat çekiyor. 
  
BIST 100 endeksi, dünü % 0.39 düşüş le 76.438 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 75.993, en yüksek 76.965 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 298 puan

altına indi. Gösterge tahvil faizi ise gelen alımlarla % 5 düşerek %7.34'e geriledi. 

  
Dün Avrupa borsalarından Almanya % 0.9, Fransa % 0.7 düştü. ABD'de ise Dow Jones %
0.3, S&P 500 % 0.1 düştü. Bu sabah ise Asya'da borsalar sat ıcılı bir seyir izliyor. Ancak

emtialarda al ış lar hakim. Euro/dolar ise 1.30'un altına gerilemiş durumda. 

  
. 

  
Bugünün veri gündeminde öne çıkacaklar: 10:00'da Türkiye Haziran ayı enflasyon verileri,

12:00'de Euro Bölgesi, haziran ayı PMI hizmetler endeksi ve Euro Bölgesi, mayıs ay ı
perakende sat ış lar, 15:15'de ABD, haziran ay ı   ADP özel sektör istihdam değiş imi,

15:30'da ABD, haftal ık i şsizlik maaşı  başvuruları   ve 17:00'de ABD, haziran ay ı   ISM

hizmetler endeksi açıklanacak. 

SPK Başkanı  Vahdettin Ertaş: "Turkcell'in yönetim kuruluna şu anda en az iki ki ş iyi

atayabilecek durumday ız" dedi. 

SPK Başkanı Ertaş: "22 Mayıs'tan geçen haftanın başına kadar piyasalardan 1.5 milyar

dolarl ık çıkış oldu, 200 milyon dolar ı son günlerde geri geldiğini söyledi.  
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı ar-ge yapan firmalara 3.5 milyon liraya kadar hibe

desteği verecek. 

S&P,  Barclays, Deutsche Bank ve Credit Suisse’in kredi notunu düşürdü. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,438.81 -0.39 

USD 1.9285 0.29 

EURO 2.5115 0.28 

€  / $  1.2979 -0.64 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2129 -0.14 

VOB-30 Kontrat ı 93.175 0.00 

Gösterge Faiz  5.85 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DIRIT  2.63 19.00 

KERVN 0.74 17.46 

AKPAZ 2.50 13.12 

YBTAS 1,750.00 8.70 

ULAS 1.11 7.77 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENGE 3.85 -11.90 

MANGO 0.20 -9.09 

DARDL 0.82 -8.89 

TRNSK 0.42 -8.70 

METAL 0.70 -7.89 

Dünya Borsalar ı 02.07.2013 % 

DJIA 14,932 -0.28 

NASDAQ 3,433 -0.03 

DAX 7,911 -0.92 

FTSE-100 6,304 -0.06 

NIKKEI 225 14,099 1.78 

S&P 500 1,614 -0.05 

Bovespa  45,244 -4.20 

Dinamik Portföy Önerileri  
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