
HALKB, Banka, 2013 y ılı 2.çeyreğinde 673 mn TL olan beklentinin %6.2 üzerinde 715 mn TL net kâr açıklam ıştır (2Ç2012: 709 mn TL).
Böylece Banka'nın 2013 yılı 6 aylık döneminde net kârı 1.43 mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir (2012/6A: 1.25 mlr TL) 

  
PETKM, Şirket, Petlim'in limanc ılık faaliyetlerinde kullan ılmak üzere İzmir-Aliağa'da bulunan 157.077 m2 dolgu alan ındaki kullan ım hakk ının
10.121.591 dolar, 232.085 m2'lik alanda Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan kesin izin hakk ının 21.549.442 dolar, 28.211 m2 alanda sahip

olunan irtifak hakk ının 2.914.034 dolar karşı lığı Petlim'e devredilmesine, k ıyı  tesisleri iş letme izin belgesi kapsam ında yük elleçleme
hakkının 30.77 mn dolara Petlim tarafından da al ınmas ına, İzmir-Aliağa'da bulunan 15.150 m2'lik taşınmazın yıllık 123.273 dolara Petlim'e

kiralanmas ına karar verilmiştir. 

  
TUPRS, Maliye Bakanl ığı Vergi Denetim Kurulu, Şirket'te  akaryakıt hammadde, mamul, yar ı mamul, marker, madeni yağ ve diğer ürünlerle
ilgili fiili envanter, marker denetimi ve vergi incelemesine baş lam ıştır. 
  
DOHOL, Şirket bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap A.Ş'nin, Elektronik Bilgi İletiş im Hizmetleri Reklamc ılık A.Ş'nin sermayesinin tamam ını temsil

eden paylar ın devir ve satın alma iş lemleri bitmiş ve ödemeler tamamlanmıştır. 
  
ZOREN, Şirket, Bitlis ve çevresindeki jeotermal kaynaklar ı araştırmak üzere Bitlis Valiliği ile görüşmelerde bulunmuştur. 

  
AYGAZ, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Şirket'te vergi denetim çalışmas ına baş lam ıştır. 
  
GLYHO, Şirket bağlı ortaklığı Naturelgaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen Kayseri -Kocasinan'da bulunan 5.925 m2

ölçümlü arsanın doğalgaz istasyonu iş letmeciliği yapılmak üzere 3 yıl kiraya verilmesine ilişkin ihaleyi 1.35 mn TL teklifle kazanm ıştır. 
 

BTCIM[BSOKE], Şirket yeni kurulacak Tezli Dere Elektrik Ür. A.Ş'nin 60 bin TL'lik kuruluş  sermayesine %63,9 oran ında iştirak edilmesine
karar vermiştir. Batısöke Çimento ise aynı şirkete %36 oran ında iştirak etme karar ı alm ıştır. 
  
IEYHO, Şirket'in gayrifaal bağlı ortaklıkları Gizem Enerji ve Eren Enerji'nin tasfiyeleri tamamlanm ıştır. 
  
ATAGY, Şirket portföyünde yer alan Tekirdağ-Çorlu'da bulunan gayrimenkulün kaba inşaat işleri için yapılan ihaleyi 236.000 TL bedelle Mira
Yapısal End. Ltd. Şti.'nin kazandığı ve sözleşme imzalamak üzere çal ışmalara baş land ığı açıklanm ıştır. 
  
OYLUM, Şirket, Irak'ta bulunan ve yeni edinilen müşterileri ile 3 mn dolar tutar ında ihracat bağlantıs ı yapılmas ı konusunda mutabakata

varmıştır. 
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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." 

SANKİ TÜRKİYE İÇİN UYARI ZAMANI 

Son 1 haftada Türkiye için uyarılar artınca piyasalarda sat ışlar güçlendi ve BIST 100 son 5
gündür üstüste düştü. Bugün de tepki denemeleri cılız kalabilir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 1.8 düşüş le 74.015 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
73.920, en yüksek 75.712 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.352 puan alt ına indi.

Banka endeksi ise % 2.1 düştü. Gösterge tahvil faizi ise % 8.9 seviyesinde bulunuyor.  
Türkiye'ye olumlu bakan yabancı  kurumlardan olumsuz haberler gelmeye devam
ediyor. Üstelik bu uyar ılar borsa tarihi zirvenin % 20 alt ına inmişken yap ılıyor. 19

Temmuz'da JP Morgan , 23 Temmuz'da BofA Merrill Lynch , Türkiye için tavsiyesini
Piyasa üstünden Piyasa düzeyinde getiriye düşürmüştü. Bu gelişme üzerine "BIST için
negatif olarak alg ılanabilir. Bu yüzden önümüzdeki k ısa zamanda BIST 100 Endeksinde
75.000 seviyesinin aşağı  kırılmas ı   ve 73.000 seviyesinin görülmesi riski artm ıştır"
demiştik. 24 Temmuz'da (Dün) negatif haber akışı devam etti:   
-Morgan Stanley, yatırımc ıların; TCMB'nin yeni stratejisi, gelişmekte olan ülke borçlanma
piyasalar ındaki s ıkıntı gibi nedenlerle Türk hisse senetlerinden kaçınmalar ını önerdi.   
-S&P, ABD'de parasal te şvik program ının sona ermesinin,  sermaye ak ış larında

gelişmekte olan ülkelerden geli şmiş   ekonomilere doğru bir dönüşe yol açmas ının
beklendiğine vurgu yaptı. Bu durumda ekonomisi yavaşlayan Türkiye ve Brezilya en büyük
risk alt ındaki ülkeler olacaktır.  
-Roubini, aralar ında Türkiye'nin de bulunduğu gelişen piyasalardaki h ızlı   büyümenin
sona yaklaştığını ve bu ekonomilerin 'kal ın bir duvara toslayabileceğini' söyledi.   
-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bugün itibariyle büyüme hedefinde riskler aşağı yönlü"
dedi. 

-Bu sabah da Credit Suisse Türk hisseleri için tavsiyesini piyasa altı getiriye indirdi.  

Dün Euro Bölgesi'nde açıklanan imalat verileri Temmuz ay ında son iki y ılın en yüksek
seviyesine ç ıkarak ilk beklenmedik geniş lemesinin yaşand ığını   gösterdi.  İmalat PMI

endeksi beklentisi 49.1 iken Temmuz ay ında 50,1 olarak gerçekleşti. Haber üzerine
Euro/dolar gün içinde 1.3250'ye kadar çıkarken, borsalardan Almanya % 0.8, Fransa %

1.0 artışla günü tamamladı. ABD'de ise rekor seviyelerde bulunan endeksler günü hafif
düşüş le kapatt ı. ABD yeni konut sat ış ları beş yılın zirvesinde gelince FED'in erken çıkış
beklentileri artt ı ve ABD 10 yıllık faizleri % 2.6'ya yükseldi. 
Bu sabah asya borsalar ında hafif sat ıcılı bir seyir var. Bugünün gündeminde; Türkiye'de
10.00'da güven endeksleri, 14:30'da sanayide kapasite kullan ım oran ı   yer al ırken,

yurtdışında 11:00'de Almanya'da IFO endeksi (beklentinin alt ında kal ırsa Avrupa borsalar ı
düşüş yaşayabilir) ve 15:30'da ABD'de Dayan ıklı Tüketim Mal Sipariş leri (Bek: % 1.4) yer

almaktad ır. 

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek ekonomide büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu,
manşet enflasyonda önümüzdeki 1 -2 ay yüksek seyir görülebileceğini ancak yeniden

aşağ ı   yönlü trende girileceğini,  cari  aç ıkta geçen y ıla göre bir  miktar bozulma
yaşanacağını ancak bunun kontrollü olmasını öngördüklerini ifade etmiştir. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, ihracatçılara yönelik yeni bir destek mekanizması
üzerine çal ışıldığını   belirterek, "Türkiye Ticaret Merkezleri" ismiyle yeni merkezler
kurulacağını ifade etmiştir. 

    - IMF Başkanı   Christine Lagarde, Arjantin'in temerrüde düşmüş   borçlarının yasal

mücadelesine destek için verdiği sözü ABD'den muhalefet olduğu gerekçesiyle geri çekti.  
  - İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi (Haliçport) ihalesini 1,3 milyar dolara
Sembol Uluslararas ı Yatırım-Ekopark Turizm-Fine Otelcilik Ortak Giriş im Grubu kazand ı. 
    - Çin Çal ışma Bakanl ığ ı   tarafından yap ılan aç ıklamaya göre, ülkenin yap ısal

problemlerini çözme sürecinin baz ı  sektörlerde aşırı kapasiteye neden olabileceği ve

bunun da istihdam üzerinde ciddi baskıya neden olabileceği ifade edildi.  

  - Credit Suisse yay ınlad ığı raporda Türk hisse senetleri iç in tavsiyesi 'ağırlığını azalt'

olarak değiştirdi ve hisse senedi oran ının azalt ılmas ından elde edilen fonlar ın nakitte
tutulmas ını önerdi.   
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,015.22 -1.79 

USD 1.9130 0.13 

EURO 2.5315 0.36 

€  / $  1.3201 -0.18 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2156 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 89.900 -1.72 

Gösterge Faiz  7.17 0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGATE 2.70 18.94 

ERICO 3.33 18.93 

DIRIT  2.77 17.37 

GSDHO 1.32 13.79 

TEKST 1.63 13.19 

Düşenler  Kapan ış  % 

MUTLU 4.55 -41.96 

YESIL  0.97 -8.49 

ANSA 1.15 -8.00 

COMDO 5.10 -6.59 

KAPLM 3.49 -5.42 

Dünya Borsalar ı 24.07.2013 % 

DJIA 15,542 -0.16 

NASDAQ 3,580 0.01 

DAX 8,379 0.78 

FTSE-100 6,620 0.35 

NIKKEI 225 14,731 -0.32 

S&P 500 1,686 -0.38 

Bovespa  48,374 -0.91 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Almanya IFO İş Ortam ı Güven Endeksi Tem. (Bek.106.2 
Önc.105.9)  
11:30 İngiltere GSYH 2Ç (Bek.0,6% Önc.0,3%)  
14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Tem. (Önc.111,8)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı(Önc.334Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.3114Bin)  
15:30 ABD Dayan ıkl ı Tüketim Mallar ı Siparişleri Haz. (Bek.1,0% 

Önc.3,7%)  
16:30 Türkiye Kapasite Kullan ım Oran ı Tem. (Önc.75,3%)  
18:00 ABD Kansas City FED İmalat Sanayi Akt. Endeksi Tem. 

(Önc. -5,0) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM AL 2.50-2.52 2.40 2.62 

EKGYO TUT 2.72-2.74 2.62 2.82 
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seviyesine ç ıkarak ilk beklenmedik geniş lemesinin yaşand ığını   gösterdi.  İmalat PMI
endeksi beklentisi 49.1 iken Temmuz ay ında 50,1 olarak gerçekleşti. Haber üzerine
Euro/dolar gün içinde 1.3250'ye kadar çıkarken, borsalardan Almanya % 0.8, Fransa %
1.0 artışla günü tamamladı. ABD'de ise rekor seviyelerde bulunan endeksler günü hafif
düşüş le kapatt ı. ABD yeni konut sat ış ları beş yılın zirvesinde gelince FED'in erken çıkış
beklentileri artt ı ve ABD 10 yıllık faizleri % 2.6'ya yükseldi. 
Bu sabah asya borsalar ında hafif sat ıcılı bir seyir var. Bugünün gündeminde; Türkiye'de
10.00'da güven endeksleri, 14:30'da sanayide kapasite kullan ım oran ı   yer al ırken,

yurtdışında 11:00'de Almanya'da IFO endeksi (beklentinin alt ında kal ırsa Avrupa borsalar ı
düşüş yaşayabilir) ve 15:30'da ABD'de Dayan ıklı Tüketim Mal Sipariş leri (Bek: % 1.4) yer
almaktad ır. 

  - Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek ekonomide büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu,
manşet enflasyonda önümüzdeki 1 -2 ay yüksek seyir görülebileceğini ancak yeniden

aşağ ı   yönlü trende girileceğini,  cari  aç ıkta geçen y ıla göre bir  miktar bozulma
yaşanacağını ancak bunun kontrollü olmasını öngördüklerini ifade etmiştir. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, ihracatçılara yönelik yeni bir destek mekanizması
üzerine çal ışıldığını   belirterek, "Türkiye Ticaret Merkezleri" ismiyle yeni merkezler
kurulacağını ifade etmiştir. 

    - IMF Başkanı   Christine Lagarde, Arjantin'in temerrüde düşmüş   borçlarının yasal

mücadelesine destek için verdiği sözü ABD'den muhalefet olduğu gerekçesiyle geri çekti.  
  - İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi (Haliçport) ihalesini 1,3 milyar dolara
Sembol Uluslararas ı Yatırım-Ekopark Turizm-Fine Otelcilik Ortak Giriş im Grubu kazand ı. 
    - Çin Çal ışma Bakanl ığ ı   tarafından yap ılan aç ıklamaya göre, ülkenin yap ısal

problemlerini çözme sürecinin baz ı  sektörlerde aşırı kapasiteye neden olabileceği ve

bunun da istihdam üzerinde ciddi baskıya neden olabileceği ifade edildi.  

  - Credit Suisse yay ınlad ığı raporda Türk hisse senetleri iç in tavsiyesi 'ağırlığını azalt'

olarak değiştirdi ve hisse senedi oran ının azalt ılmas ından elde edilen fonlar ın nakitte
tutulmas ını önerdi.   
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 74,015.22 -1.79 

USD 1.9130 0.13 

EURO 2.5315 0.36 

€  / $  1.3201 -0.18 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2156 -0.03 

VOB-30 Kontrat ı 89.900 -1.72 

Gösterge Faiz  7.17 0.08 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DGATE 2.70 18.94 

ERICO 3.33 18.93 

DIRIT  2.77 17.37 

GSDHO 1.32 13.79 

TEKST 1.63 13.19 

Düşenler  Kapan ış  % 

MUTLU 4.55 -41.96 

YESIL  0.97 -8.49 

ANSA 1.15 -8.00 

COMDO 5.10 -6.59 

KAPLM 3.49 -5.42 

Dünya Borsalar ı 24.07.2013 % 

DJIA 15,542 -0.16 

NASDAQ 3,580 0.01 

DAX 8,379 0.78 

FTSE-100 6,620 0.35 

NIKKEI 225 14,731 -0.32 

S&P 500 1,686 -0.38 

Bovespa  48,374 -0.91 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Almanya IFO İş Ortam ı Güven Endeksi Tem. (Bek.106.2 
Önc.105.9)  
11:30 İngiltere GSYH 2Ç (Bek.0,6% Önc.0,3%)  
14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Tem. (Önc.111,8)  
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı(Önc.334Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.3114Bin)  
15:30 ABD Dayan ıkl ı Tüketim Mallar ı Siparişleri Haz. (Bek.1,0% 

Önc.3,7%)  
16:30 Türkiye Kapasite Kullan ım Oran ı Tem. (Önc.75,3%)  
18:00 ABD Kansas City FED İmalat Sanayi Akt. Endeksi Tem. 

(Önc. -5,0) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM AL 2.50-2.52 2.40 2.62 

EKGYO TUT 2.72-2.74 2.62 2.82 
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