
TCELL, Çukurova Grubu, Turkcell'le ilgili Privy Council'den 1,6 milyar dolarl ık ödeme için  

ek süre istedi.  
  
TCELL, Sermaye Piyasas ı Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, genel kurulunu gerçekleştiremeyen ve yönetim kurulu üyesi seçimi
yapamayan Turkcell'e kısa süre içinde iki yönetim kurulu üyesi daha atayacaklarını söyledi.  
  
MUTLU, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan al ınan, 03.07.2013 tarihli yazılarında belirtildiği gibi, kısmi bölünme iş lemi nedeniyle yap ılacak sermaye
azaltım ve e ş  zamanl ı olarak ayn ı miktarda yap ılacak iç kaynaklardan sermaye art ırım i ş lemi sonucu ortak pay adetlerinde değiş iklik

olmamas ı nedeniyle, Merkezi Kaydi Sistem 'de azalt ım ve art ırım yap ılmayacağı, azalan sermayenin iç kaynaklardan sermaye hesabına

aktarıldığı ve sermayenin tekrar 56.700.000 TL'ye ç ıkarıldığı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağıms ız Denetim Firmas ından al ınan YMM

raporunda tespit edildiği ve sermayenin tamamlandığı hususunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

  
INDES, Şirket İştiraki Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. dünyada ses sistemleri kategorisinde önemli bir payı olan olan XMI Pte Ltd ile

X-mini marka mono, stereo ve çok iş levli taşınabilir hoparlörlerini Türkiye genelinde dağıtmak üzere distribütörlük anlaşmas ı imzalad ı. 
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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." 

FED'in ETKİSİNİ YARIN GÖREBİLECEĞİZ 

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.72 düşüşle, 75,678.08 puandan kapatt ı.Gün
içerisinde en düşük 75,236.78, en yüksek 76,542.90 puanı gören BIST 100 endeksi,
dünkü kapanışının (549.87) puan alt ına indi. Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise
39,189.10$ seviyesinde bulunuyor. 
  
Banka endeksi %0,56 artarken, sanayi endeksi %0,5 yükseldi.En çok değer
kaybeden endeksler arasında %3.31 kay ıpla BIST SPOR endeksi ve %0,81 kayıpla
ulaştırma endeksi vardı.  
  
Bugün yurtiçinde Hazine’nin 9,6 milyar TL ’lik itfası ve TTKOM’un 2. çeyrek sonuçları
var. Yurtdışında ise seansın kapanışına yakın saatlerde (17:00) balayacak olan FED
Başkanı’nın yar ıyıl konuşması   ve akabinde başlayacak olan soru-cevap bölümü.
Muhtemelen sean sonras ına sarkacak soru cevap bölümü etkinin ağırlıklı kısmını
yarına erteleyebilir. 
  
Borsada dalgalı seyrin bugün de devam etmesini bekliyoruz.  

Mayıs sonu itibar ıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli 

kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 3,5 milyar ABD doları artarak 142,8 milyar ABD 

dolar ı düzeyinde gerçekleşmiştir. 

  
Hazine'nin dün düzenlediği iki ihalesinde toplam sat ış 2,2 milyar TL, ROT dahil 4,3 milyar

TL  

oldu. 2 y ıl vadelide ortalama bileş ik faiz %8,99 olurken o esnada %8,63 ’lerde olan

gösterge tahvil faizi de ihale sonuçlarının ardından yükselişe geçerek %9 sınırına geldi.  

  
Dün, gece yarıs ından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam yapıldı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,678.08 -0.72 

USD 1.9220 -0.83 

EURO 2.5225 -0.12 

€  / $  1.3163 0.76 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2264 -0.42 

VOB-30 Kontrat ı 92.725 -0.38 

Gösterge Faiz  2.08 0.28 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EMNIS 2.20 16.40 

TEKST 1.44 11.63 

GSDHO 1.16 10.48 

BRKSN 2.69 9.80 

ALKIM 11.40 9.62 

Düşenler  Kapan ış  % 

OSMEN 2.02 -9.82 

AVOD 1.39 -8.55 

TRNSK 0.42 -6.67 

YGYO 0.57 -6.56 

BJKAS 1.49 -6.29 

Dünya Borsalar ı 16.07.2013 % 

DJIA 15,452 -0.21 

NASDAQ 3,599 -0.25 

DAX 8,201 -0.41 

FTSE-100 6,556 -0.45 

NIKKEI 225 14,599 0.64 

S&P 500 1,676 -0.37 

Bovespa  46,869 0.28 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

VAKBN TUT 4.40-4.42 4.26 4.54 

EKGYO TUT 2.72-2.74 2.62 2.82 
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