
GARAN, Banka, Alman Yatırım Bankas ı (KfW) ile KOBİ'lerin kas ı (KfW) ile KOBİ'lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlar ının finansman ında

kullanmak üzere 4 yıl vadeli 20 mn Euro tutarında kredi anlaşmas ı imzalam ıştır. 
  
TCELL, Şirket ortaklar ından Çukurova Holding'in,  İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından verilen 60 gün içinde 1.57 mlr dolar ödeyerek Şirket

kontrol paylar ının geri al ınmas ına ilişkin karara istinaden yapt ığı süre uzatma talebinin, Yüksek Mahkeme tarafından herhangi bir son tarih
verilmeden kabul edilmesine karar verilmiştir. 

  
ASELS, Şirket Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, BAE, Kazakistan ve Ürdün'de bulunan şirketlerin üretime baş layacağını, 907 mn dolarl ık
ciroyu 1 mlr dolara yükseltmek istediklerini ifade etmiştir. 
 

TAVHL, Şirket'in de içinde bulunan konsorsiyum, ABD'nin New York şehrinde bulunan "LaGuardia Uluslararas ı Havaliman ı Ana Terminali

Dizayn/Yapım/Finans/ İş letim ve Bakım&Onar ım'ı kapsayanYeniden inşas ı Projesi" ihalesine teklif vermek üzere ön yeterlilik almıştır. 
  
PRKME, Şirket'İn konsantre bak ır ihracat ı iş lemlerini, grup ş irketlerinden Ciner İç ve Dış Tic. A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilmesine ve Ciner İç
ve Dış Tic.'e tahsil edilecek KDV tutar ı üzerinden %1,5 oranında komisyon ödenerek anlaşma yapılmas ına karar verilmiştir. 

  
ZOREN, Şirket'in %25 iştiraki Dorad Energy Ltd., İsrail -Ashkelon'da inşa etmekte olduğu kombine çevrim doğalgaz santralinde her biri 48 MW

kurulu güce sahip ilk 6 gaz türbini için tarihi itibariyle devreye alma ve test iş lemine baş lam ıştır.  
  
TIRE, Şirket, Çorlu fabrikasında bulunan üretim kapasitesini  İzmit fabrikas ına taşıma ve Çorlu fabrikası arsa, bina ve fabrikas ının sat ışı  ile
ilgili muhtemele al ıcılarla görüşme yapılmas ına karar vermiştir. 

  
MNDRS, Şirket iştiraki Akça Enerji Otoprodüktör Grubu A.Ş'nin Denizli -Sarayköy'de bulunan ve sondaj ı biten 2 adet kuyudan ç ıkan s ıcak

sudan jeotermal elektrik üretim santrali kurularak 3.288 kWe net enerji üretilmesi için için Exergy SPA ile 3.95 mn Euro bedelli bir sözleşme 

imzalanm ıştır. 
  
FRIGO, Şirket aleyhine aç ılan 452.500 TL tutar ında alacak davas ına ilişkin bilirkiş i raporunda, Şirket'in icra takibine yapt ığı  itirazda hakl ı
olduğu görüşü bildirilmiştir. 

  
METRO, Şirket bağlı ortaklığı Metro Turizm, 10 adet Man Torurliner comfortline marka otobüs al ım ına karar vermiştir. 

  
EKIZ, Şirket ile Bunge G ıda aras ında imzalanan "Zeytinyağı  Fason Üretim Sözleşmesi" kapsam ında, hedeflenen çal ışman ın bu y ıl
sağlanamad ığı ve sözleşme fesh edilmediğinden bir yıl daha devam etmesi karar ı alınm ıştır. 
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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." 

7 GÜNLÜK DÜŞÜŞÜN ARDINDAN 

BIST 100 Endeksi 7 günlük dü şüşün ard ından dün tepki verdi. Bu sabah global
piyasalar ın ve Citi raporunun desteğiyle tepkiye devam edecektir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 0.53 artışla 72.939 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük
72.070, en yüksek 73.052 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 383 puan üzerine
çıktı. Gösterge tahvilin faizi de % 9.54'den % 9.23'e geriledi. 
Yarın FED, sonraki gün Avrupa MB'dan gelecek aç ıklamalar ı   bekleyen piyasalar

öncesinde sakin bir seyir izliyor. Dün global piyasalar yatay bir seyir izledi. Avrupa'da
Almanya % 0.2, Fransa % 0.3 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 0.2, S&P 500 % 0.3
düştü. Bu sabah asya borsalar ında al ıcılı   bir seyir izleniyor. Bir süredir negatif
yorumların geldiği yabancı kurumlardan biri olan Citi, bu sabah Türk banka hisseleri
için önerisini nötr'den Al'a yükseltti. Bu da piyasaya destek olacaktır. 
Bugünün gündeminde; 10:00'da TCMB Ba şkanı   Enflasyon Raporunu aç ıklamas ı,
14:00'de TCMB'nin son PPK toplant ıs ının notlar ı  öne ç ıkmakta. Ayr ıca 16:00'da ABD,

mayıs ayı S&P Case Schiller konut fiyat endeksi ve 17:00'de ABD, temmuz ay ı CB tüketici
güveni endeksi açıklanacak. 

   - IMF İcra Kurulu'ndan yap ılan açıklamada, Yunanistan' ın Geniş letimiş Fon Kolayl ığı
(EEF) anlaşmas ı tarafından desteklenen ekonomik program ının 4. gözden geçirilmesinin
onayladığını ve gözden geçirmenin tamamlanmas ı  ile 1.72 mlr Euro tutar ındaki dilimin

serbest b ırakıldığı belirtildi.  

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Temmuz'da sona erecek olan Varl ık Barışı 'nda 3 ay

süre uzat ım ına g i tmey i  dü şündüklerini, konuyla ilgil i yaz ıyı   Bakanlar Kuruluna

gönderdiklerini söyledi.  
  - Anadolu Ajans ı'nın haberine göre 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, toplam

87 ihale gerçekleştirildi. Yılbaşından bu yana 1 blok sat ış, 13 bedelli devir iş lemi ve 157

tesis ve varl ık satışı gerçekleştirilirken, 15,11 mlr TL'lik imza at ıldı ve devir gerçekleştirildi.

İdare özelleştirmelerden 8,01 mn TL gelir elde etti.  

  - Japonya'da sanayi üretimi, otomobil üreticilerinin Nisan'daki artışın ardından 2. ayında

da üretimlerini azaltmasıyla Haziran'da Mart 2011'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.
Sanayi üretimi Mayıs'ta Aral ık 2011'den bu yana en büyük s ıçramasını yapmış olup,

Haziran 

ayında üretim yıllık bazda %4.8 azaldı. 
    - Türkiye'de sigortac ılık sektörü geçen y ıl   toplam 19,8 milyar  l i ra prim üretimi
gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre %16 oranında nominal ve 1998 y ılı sabit fiyatlar ıyla

%8,6 oran ında reel büyüme gösterdi.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, iki aşamal ı satış vergisi art ışının
Japon ekonomisinin büyümesine büyük bir zarar vermeyeceğini ifade ederken, BOJ'un 
tahminlerine gönderme yaparak, "Deniz aşırı ekonomilerdeki düşüş leri ekonomik aktivite

ve fiyat görünümü karşıs ındaki en büyük risk olarak görüyoruz" yorumunda bulundu.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,938.89 0.53 

USD 1.9245 0.05 

EURO 2.5480 -0.22 

€  / $  1.3263 -0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2388 0.18 

VOB-30 Kontrat ı 88.925 0.76 

Gösterge Faiz  7.14 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SAMAT 3.19 16.00 

BRSAN 33.90 9.00 

TARAF 11.15 6.70 

UCAK 3.28 6.15 

BEYAZ 4.55 5.81 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 2,995.00 -10.06 

SODSN 3.10 -8.82 

RANLO 0.12 -7.69 

KAPLM 3.07 -7.25 

MZHLD 1.09 -6.84 

Dünya Borsalar ı 29.07.2013 % 

DJIA 15,522 -0.24 

NASDAQ 3,599 -0.39 

DAX 8,259 0.17 

FTSE-100 6,560 0.08 

NIKKEI 225 13,661 -3.32 

S&P 500 1,685 -0.37 

Bovespa  49,212 -0.42 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu  

12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Tem. (Bek. -17.4 Önc. -17.4) 

14:00 Türkiye TCMB PPK Toplant ı Tutanaklar ı 
15:00 Almanya TÜFE Tem -Öncü (Bek.0,3% Önc.0.1%)  
16:00 ABD S&P /  Case -Shiller Konut Fiyat Endeksi May

(Önc.152.4)  

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Haz. (Bek.81.0 Önc.81,4)  
ABD 2 gün sürecek FED FOMC Toplant ısı Başlayacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 
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imzalanm ıştır. 
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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 
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BIST 100 Endeksi 7 günlük dü şüşün ard ından dün tepki verdi. Bu sabah global
piyasalar ın ve Citi raporunun desteğiyle tepkiye devam edecektir. 

BIST 100 endeksi, dünü % 0.53 artışla 72.939 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük
72.070, en yüksek 73.052 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 383 puan üzerine
çıktı. Gösterge tahvilin faizi de % 9.54'den % 9.23'e geriledi. 
Yarın FED, sonraki gün Avrupa MB'dan gelecek aç ıklamalar ı   bekleyen piyasalar

öncesinde sakin bir seyir izliyor. Dün global piyasalar yatay bir seyir izledi. Avrupa'da
Almanya % 0.2, Fransa % 0.3 yükseldi. ABD'de ise Dow Jones % 0.2, S&P 500 % 0.3
düştü. Bu sabah asya borsalar ında al ıcılı   bir seyir izleniyor. Bir süredir negatif
yorumların geldiği yabancı kurumlardan biri olan Citi, bu sabah Türk banka hisseleri
için önerisini nötr'den Al'a yükseltti. Bu da piyasaya destek olacaktır. 
Bugünün gündeminde; 10:00'da TCMB Ba şkanı   Enflasyon Raporunu aç ıklamas ı,
14:00'de TCMB'nin son PPK toplant ıs ının notlar ı  öne ç ıkmakta. Ayr ıca 16:00'da ABD,

mayıs ayı S&P Case Schiller konut fiyat endeksi ve 17:00'de ABD, temmuz ay ı CB tüketici
güveni endeksi açıklanacak. 
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(EEF) anlaşmas ı tarafından desteklenen ekonomik program ının 4. gözden geçirilmesinin
onayladığını ve gözden geçirmenin tamamlanmas ı  ile 1.72 mlr Euro tutar ındaki dilimin
serbest b ırakıldığı belirtildi.  

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Temmuz'da sona erecek olan Varl ık Barışı 'nda 3 ay

süre uzat ım ına g i tmey i  dü şündüklerini, konuyla ilgil i yaz ıyı   Bakanlar Kuruluna

gönderdiklerini söyledi.  
  - Anadolu Ajans ı'nın haberine göre 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, toplam

87 ihale gerçekleştirildi. Yılbaşından bu yana 1 blok sat ış, 13 bedelli devir iş lemi ve 157
tesis ve varl ık satışı gerçekleştirilirken, 15,11 mlr TL'lik imza at ıldı ve devir gerçekleştirildi.

İdare özelleştirmelerden 8,01 mn TL gelir elde etti.  

  - Japonya'da sanayi üretimi, otomobil üreticilerinin Nisan'daki artışın ardından 2. ayında

da üretimlerini azaltmasıyla Haziran'da Mart 2011'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.
Sanayi üretimi Mayıs'ta Aral ık 2011'den bu yana en büyük s ıçramasını yapmış olup,
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ayında üretim yıllık bazda %4.8 azaldı. 
    - Türkiye'de sigortac ılık sektörü geçen y ıl   toplam 19,8 milyar  l i ra prim üretimi
gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre %16 oranında nominal ve 1998 y ılı sabit fiyatlar ıyla
%8,6 oran ında reel büyüme gösterdi.  
  - Japonya Merkez Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, iki aşamal ı satış vergisi art ışının
Japon ekonomisinin büyümesine büyük bir zarar vermeyeceğini ifade ederken, BOJ'un 
tahminlerine gönderme yaparak, "Deniz aşırı ekonomilerdeki düşüş leri ekonomik aktivite

ve fiyat görünümü karşıs ındaki en büyük risk olarak görüyoruz" yorumunda bulundu.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,938.89 0.53 

USD 1.9245 0.05 

EURO 2.5480 -0.22 

€  / $  1.3263 -0.13 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2388 0.18 

VOB-30 Kontrat ı 88.925 0.76 

Gösterge Faiz  7.14 0.06 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SAMAT 3.19 16.00 

BRSAN 33.90 9.00 

TARAF 11.15 6.70 

UCAK 3.28 6.15 

BEYAZ 4.55 5.81 

Düşenler  Kapan ış  % 

YBTAS 2,995.00 -10.06 

SODSN 3.10 -8.82 

RANLO 0.12 -7.69 

KAPLM 3.07 -7.25 

MZHLD 1.09 -6.84 

Dünya Borsalar ı 29.07.2013 % 

DJIA 15,522 -0.24 

NASDAQ 3,599 -0.39 

DAX 8,259 0.17 

FTSE-100 6,560 0.08 

NIKKEI 225 13,661 -3.32 

S&P 500 1,685 -0.37 

Bovespa  49,212 -0.42 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu  

12:00 AB Tüketici Güven Endeksi Tem. (Bek. -17.4 Önc. -17.4) 

14:00 Türkiye TCMB PPK Toplant ı Tutanaklar ı 
15:00 Almanya TÜFE Tem -Öncü (Bek.0,3% Önc.0.1%)  
16:00 ABD S&P /  Case -Shiller Konut Fiyat Endeksi May

(Önc.152.4)  

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Haz. (Bek.81.0 Önc.81,4)  
ABD 2 gün sürecek FED FOMC Toplant ısı Başlayacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 
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