
EKGYO, Şirket projelerinden İstanbul-Kayabaşı Emlak Konutlar ı 1.Etap 3. Kıs ım Konut, Okul İle Adaiçi Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatları
İş i ihalesinin 1. Oturumunda 5 ş irket teklif vermiş olup aynı projenin 1. Etap 1. K ıs ım Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme 

İnşaatları İş i' nin sözleşmesi, Yüklenici Türkerler  İnş. ile imzalanm ıştır. Aynı projenin 1. Etap 4. K ıs ım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre
Düzenleme  İnşaatları İş i ihalesinin 1. oturumunda 6 ş irket teklif vermiştir. Ayrıca Şirket, istanbul Fatih Yedikule Arsa Sat ış Karşı lığı Gelir

Paylaşım ı İşi'nin yer teslimini Ege Yap ı-Mymetropol Yapı-Sena Gayrimenkul-Buktor Yapı iş ortaklığına yapılm ıştır. 
 

ULKER, Şirket 2013 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 art ışla 46.3 mn TL net kâra ulaşm ıştır. (2012/2Ç: 43.6 mn TL net
kâr). Böylece Şirket 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azal ışla 91.8 mn TL net kâr açıklam ıştır. 
(2012/6A: 99.4 mn TL net kâr)  
 
KARSN, Şirket Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve kazanm ış olduğu 40 adet doğalgaz yakıtlı körüklü tip otobüs al ım ı ihalesine

ilişkin olarak sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. 

  
ANELE, Şirket iştiraki Anel Emirates tarafından, Uluslararas ı  Abu Dhabi Havaliman ı   yeni terminal binas ı   elektrik projelerinin yap ım ı
aşamas ında, Mashreqbank 'dan kullan ılmas ı planlanan gayri nakdi kredi için, Şirket yaklaşık 107 mn dolar tutarla garantör olmuştur. 

 

DOCO, Şirket 2013/2014 mali y ılı ilk çeyreğinde bağıms ız denetimden geçmeyen sonuçlara göre bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %7
artış la 161,9 mn Euroluk sat ış gerçekleştirdiğini, net kârının ise bir önceki yıla göre %11 azalışla 5.1 mn Euro net kâr elde edildiğini 

açıklam ıştır. 
 

IEYHO, Şirket'in bağlı ortaklığı BND Elektrik Üretim'in sahip olduğu ve inşaatı  devam eden Üçgen 1 ve Üçgen 2 Hidroelektrik Santrali
projelerinin finansman ında kullan ılacak şekilde, Şekerbank'tan kullan ılan 11 mn dolar tutar ında proje finansman ı kredi teminat ını 
oluşturmak üzere, Şirket'in kefalet ve BND Elektrik Üretim A.Ş'de sahip olduğu 20 mn TL'lik k ısm ın Şekerbank lehine rehin verilmesine karar

verilmiş, projelere ilişkin üst kullanım hakk ı ipoteği tesis edilene kadar bağlı ortaklık Işıklar İnşaat Malz. A.Ş'nin Bartın Tuğla 

fabrikalar ından bir tesis üzerine ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. 

  
PTOFS, Şirket, 2013 yılı 2. çeyrek döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %91 azal ışla 5 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012/2Ç: 56.8
mn TL net kâr). Böylece Şirket 2013 y ılı  ilk 6 ayl ık döneminde, bir önceki y ılın ayn ı dönemine göre %79 azal ışla 10.8 mn TL net kâr
elde etmiştir. (2012/06: 53.6 milyon TL) 

  
BTCIM[BSOKE], Şirketlerin bağlı ortaklığı Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin sermayesinin 40 mn TL nakit art ırılmak suretiyle 40 mn TL

artırarak 80 mn TL's ından 80 mn TL'sine yükseltilmesine katılma karar ı alm ıştır. 
  
KRSTL, Şirket, daha önce aldığı 9.12 milyon adet kutu soğuk çay sipariş inin tamam ını teslim etmiş ve tahsilat ı yapmış olup, 10 milyon adet
kutu sipariş daha alm ıştır. 
  
BUCIM, Şirket'in yatırım ı devam eden Atık ıs ıdan elektrik enerjisi üretim tesisinde birinci kademe elektrik üretimine baş lanılm 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." 

GLOBAL OLUMLU HAVA SÜRÜYOR 

Dünyadaki olumlu havanın desteği ile BIST yükselişini dün de sürdürdü. Bugün de sınırlı
yükseliş görülebilir.  
BIST 100 endeksi, dünü % 0.2 art ış la 75.514 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
75.159, en yüksek 76.126 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 140 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.91 cent seviyesinde bulunuyor. 

Avrupa hisseleri beklenenden iyi kazanç verileri ve Almanya'da yat ırımc ı   güveninin
beklentilerin üzerinde art ış göstermesiyle 10 haftan ın zirvesini genişleterek yükseliş ini

dördüncü güne taşıdı. Almanya % 0.7, Fransa % 0.5 yükseldi. 
ABD'de perakende sat ış lar Temmuz ay ında % 0.2 yükseldi ve böylelikle dört ay üst üste
yukarı yönde hareket etti. Bu durum, ABD ekonomisinin yüksek vergiler ve federal bütçe
kıs ıntılarının olumsuz etkilerinden kurtulmakta olduğunu i şaret ediyor. Verinin de

desteğiyle, güne negatif başlayan ABD endeksleri günü % 0.2 artıda kapattı. 
Bu sabah Asya borsalar ında olumlu hava devam ediyor. Bugünün veri gündeminde
Avrupa ülkelerinin büyüme verisi öne ç ıkacak. Avrupa ülkelerinin 2 y ıllık küçülmesinin
sona erdiğinin açıklanmas ı bekleniyor. 15:30'da ise ABD ÜFE'si gelecek.  

  - Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, FED ’in 85 milyar dolarl ık tahvil alım program ının
s ınırland ırılmas ının Eylül, Ekim ya da Kas ım ay ılarından birinde yap ılabileceğini ifade

etmiştir. Lockhart eylül ayında karar verebilmek için yeterli veri olmayabileceğini de ekledi.

   - Et ve Süt Kurumu, 15 Ekim'e kadar kesim yapt ıracak sözleşmeli besicilere, erken

kesim primi ve nakliye fark ı uygulamas ıyla karkas etin kilogram ı  için asgari 15,60 TL
ödeneceğini bildirdi.  

   - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, tavan fiyat uygulamas ının önemli bir
argüman olduğunu ve her zaman kullan ılmayacağını söylerken dağıtım ş irketlerinin fiyat

konusunda hassas davranacağını umduğunu ifade etmiştir. 

  - Hazine Müsteşarlığı, düzenlemiş olduğu 2 devlet tahvili ihalesinde net 3,15 mlr TL

borçlanma gerçekleştirmiştir. 

   - Fitch, yay ımlad ığı çeyrek dönem yat ırımc ı  güveni araştırmas ında, gelişmekte olan

piyasalarda ABD Merkez Bankas ı'nın (Fed) parasal geni ş lemeyi azaltmas ına ilişkin

endişelerin olduğunu belirtirken, mevcut durumun baz ı   hassas ülkeler ve kurumsal
krediler üzerine yoğunlaştığını ve gelişmekte olan piyasalarda yayg ın kredi s ıkıntıs ına yol

açmasının muhtemel olmad ığını bildirdi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,514.24 0.19 

USD 1.9325 0.60 

EURO 2.5585 0.24 

€  / $  1.3262 -0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2426 0.11 

VOB-30 Kontrat ı 91.525 -0.41 

Gösterge Faiz  8.23 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KUTPO 2.29 21.16 

ESCOM 1.26 20.00 

KLMSN 3.07 19.46 

YKBYO 5.04 16.94 

IPEKE 4.35 10.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 2.15 -9.66 

EGSER 2.32 -7.94 

BAKAN 12.10 -7.28 

ARTOG 3.50 -6.67 

BAKAB 2.42 -6.20 

Dünya Borsalar ı 13.08.2013 % 

DJIA 15,451 0.20 

NASDAQ 3,684 0.39 

DAX 8,416 0.68 

FTSE-100 6,612 0.57 

NIKKEI 225 13,867 2.57 

S&P 500 1,694 0.28 

Bovespa  50,601 0.60 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere BOE Toplant ı Tutanaklar ı 
12:00 AB GSYH 2Ç (Bek.0,0% Önc. -0,2%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı 
15:30 ABD ÜFE Tem. (Bek.0,4% Önc.0,8%)  
Türkiye Hazine tahvil itfas ı (9,9 milyar TL)  

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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endişelerin olduğunu belirtirken, mevcut durumun baz ı   hassas ülkeler ve kurumsal
krediler üzerine yoğunlaştığını ve gelişmekte olan piyasalarda yayg ın kredi s ıkıntıs ına yol

açmasının muhtemel olmad ığını bildirdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 75,514.24 0.19 

USD 1.9325 0.60 

EURO 2.5585 0.24 

€  / $  1.3262 -0.28 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.2426 0.11 

VOB-30 Kontrat ı 91.525 -0.41 

Gösterge Faiz  8.23 -0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KUTPO 2.29 21.16 

ESCOM 1.26 20.00 

KLMSN 3.07 19.46 

YKBYO 5.04 16.94 

IPEKE 4.35 10.41 

Düşenler  Kapan ış  % 

GEDIZ 2.15 -9.66 

EGSER 2.32 -7.94 

BAKAN 12.10 -7.28 

ARTOG 3.50 -6.67 

BAKAB 2.42 -6.20 

Dünya Borsalar ı 13.08.2013 % 

DJIA 15,451 0.20 

NASDAQ 3,684 0.39 

DAX 8,416 0.68 

FTSE-100 6,612 0.57 

NIKKEI 225 13,867 2.57 

S&P 500 1,694 0.28 

Bovespa  50,601 0.60 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere BOE Toplant ı Tutanaklar ı 
12:00 AB GSYH 2Ç (Bek.0,0% Önc. -0,2%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı 
15:30 ABD ÜFE Tem. (Bek.0,4% Önc.0,8%)  
Türkiye Hazine tahvil itfas ı (9,9 milyar TL)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TRKCM TUT 2.50-2.52 2.40 2.62 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

