
Rekabet Kurulu Akbank T.A.Ş.’ye 172.165.155,00 TL,  Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut

Finansman ı Danışmanl ık A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğe 213.384.545,76 TL, Yap ı ve Kredi Bankas ı A.Ş.’ye 149.961.870,00 TL,

 Türkiye İş Bankas ı A.Ş.’ye 146.656.400,00 TL, Finans Bank A.Ş.’ye 54.021.410,00 TL, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye 89.691.370,00 TL, Türkiye
Vakıflar Bankas ı T.A.O.’ya 82.172.910,00 TL, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ye 148.231.490,00 TL 

idari para cezas ı verilmesine karar vermiştir. 

  
KRDMD,Kardemir ’in bağlı ortaklıklarından Kardökmak'in yatırım program ı içerisinde yer alan 200.000 Adet/Yıl "Lokomotif ve Vagon Tekerleği

İmalat ı" için uzman yabancı bir firma ile ön sözleşme imzaland ığı belirtildi.  

  

TKFEN, Tekfen Holding %99,98 iştiraki olan Toros Tarım’ın (tarım iştiraki) 431 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 531
milyon TL’ye çıkarmak için 100 milyon TL nakit olarak katılacak. 
  
THYAO, yolcu sayıs ı Ocak-Haziran döneminde %26 art ış la 22.4 (17.8) milyon oldu. 

  
KARSN, Karsan ’ın sermaye art ırım ı bugünden itibaren baş lıyor. 

  
FENER, Profesyonel Futbol A tak ım ının özel maçlar ı  ile UEFA müsabakalar ı eleme/öneleme maçlar ının yayın haklar ı ve bunlara ilişkin

reklam, tan ıtım ve pazarlama haklar ı için Mozaik İletiş im Hizmetleri AŞ ("DSmart") ile 5 yıl süreli anlaşma yapılm ıştır. 
  
İDAS, Şirketin Bağlı Ortaklıkları İDAŞ YATAK VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. ile İDAŞ MAĞAZACILIK A.Ş.'nin birleşme işlemi Türk Ticaret Sicili'ne
tescil edilmiştir. 

  
MANGO, Türkiye Finans Kurumu A.Ş ne olan 5.003.016.- TL tutarındaki ana para borcu, kar pay ı ödemeleri 13.01.2014, ana para ödemeleri
13.05.2014 tarihinden başlamak üzere 5 yıl (60 ay) vadeli, aylık %1 kar payı oranı ile aylık taksit ödemeli olarak yeniden yapıland ırılm ıştır. 
  
TEKST, Uluslararas ı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Tekstil Bankası A.Ş.'nin Uzun vadeli yabancı para ve Türk Lirası cinsinden
kredi notu "B+" olarak teyit etmiştir. 

  
BAGFS, Romanya'ya ve Hırvatistan'a ihraç edilmek üzere toplam tutar ı 3.664.500,- USD olan 3.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi,
5.000 ton NP (20.20.0) Kompoze gübre ve 1.500 ton (AS) Amonyum Sülfat gübresi sipariş i 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." 

YURTDIŞINA BAĞLI DALGALANMA ARTABİLİR 

Hafta sonunda Başbakan ’ın başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi zirvesi ve haftan ın ilk

gününde ise TCMB Başkanından gelen fiyat istikrar ının ve finansal istikrar ın gözeti,lmeye
devam edeceği ve bu doğrultuda faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adım ın 23

Temmuz 2013 tarihli Kurul toplant ıs ının gündemine al ınacağı  açıklamalar ı   piyasaya

moral verdi. BIST 100 endeksi %3.12 yükselerek 76,227 seviyesinden kapandı. 
  
Piyasalarda bozulan dengelerin yerine gelmesi zaman alacağından dalgalanman ın
devam edeceği ve yukar ı   yönlü hareketlerin en iyi olas ılıkla 80bin seviyesine kadar

olacağı görüşündeyiz. 
  
Bugün yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken, ABD’den gelecek şirketlerin 2. Çeyrek
sonuçları ve sanayi üretimi ile kapasite kullanım oran ı verileri izlenecektir. 

Haziranda bütçe açığı geçen yıla göre %81 azaldı. 
  
Hazine iki ihale ile 6.4 milyar TL borçlandı. Bugün de iki ihale düzenleyecek.  
  
TCMB faiz koridorunu geniş letme sinyali verdi. 

  
Türkiye'de işsizlik oran ı mart, nisan, may ıs aylar ını kapsayan nisan döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 9.3 oldu.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 76,227.95 3.12 

USD 1.9380 -0.79 

EURO 2.5255 -0.98 

€  / $  1.3064 -0.01 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2357 -0.88 

VOB-30 Kontrat ı 93.075 2.90 

Gösterge Faiz  3.26 2.21 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DOAS 10.75 13.64 

BMEKS 1.80 11.11 

IDAS 0.40 11.11 

YBTAS 2,120.00 10.13 

ANACM 2.90 7.81 

Düşenler  Kapan ış  % 

RANLO 0.12 -7.69 

DARDL 0.75 -6.25 

UZERB 1.05 -6.25 

LTHOL 0.67 -5.63 

BRKO 0.52 -5.45 

Dünya Borsalar ı 15.07.2013 % 

DJIA 15,484 0.13 

NASDAQ 3,607 0.21 

DAX 8,235 0.27 

FTSE-100 6,586 0.63 

NIKKEI 225 14,506 0.23 

S&P 500 1,683 0.14 

Bovespa  46,739 2.65 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

VAKBN AL 4.40-4.42 4.26 4.54 

EKGYO AL 2.72-2.74 2.62 2.82 
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