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ŞİRKET HABERLERİ 
 

 KKTC Pegasus'tan vazgeçti Atlasjet'i ortak seçti - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KTHY Genel Kurulu’nun 
Pegasus yerine Atlasjet’in teklifini kabul ettiğini açıkladı. Anlaşmaya göre, Atlasjet ile KTHY yüzde 50 ortaklı yeni bir 
şirket kuracak. (Hürriyet Gazetesi) 

 
 Anadolu Efes'in görünümü pozitife yükseldi - Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Standard & Poors'un, 

şirketin "BB" olan kurumsal kredi notunu değiştirmezken, "Durağan" olan görünümünü "Pozitif"e yükselttiğini bildirdi. 
(Dünya Gazetesi) 

 
 Evrim Sigorta ve UND'den işbirliği sözleşmesi - Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş ve Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği (UND) işbirliği sözleşmesi imzaladı.Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş ve Uluslararası Nakliyeciler 
Derneğinin (UND) işbirliğiyle imzalanan proje kapsamında  UND üyelerine sunulan UND Kasko'da sıfır kilometre 
araçların 1 yıl içerisinde pert olması halinde ödenecek tazminat, aracın ilk günkü değerinden hesaplanıyor. (Dünya 
Gazetesi) 

 
 Çemaş Döküm halka açılıyor - Halka arz süreci 24 Haziran başlayacak ve hisse baz fiyatının 2.14 lira olacağı 

hisselerin satışı 25 ve 28 Haziran'da da sürecek. (Dünya Gazetesi) 
 

 Petkim'den 5 milyar dolarlık imza - Petkim, ilk adımı da adayı kuran Jurong International firması ile de 
danışmanlık anlaşması imzalayarak attı. İmzanın değeri 5 milyar dolar. Petkim, bu imza ile birlikte Aliağa'daki 20 bin 
dönümlük arazisine; rafineri, baraj, liman, kara ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezi, enerji santrali ve katma 
değere yönelik üretim yapan sanayi tesisleri kuracak. Bu sayede şu anda 3.3 milyon ton akaryakıtı işleyen Petkim, 10 
katı hacme ulaşacak. Çünkü bu tesislerde yıllık 30 milyon ton akaryakıtın işlenmesi hedefleniyor. Projenin temeli 
2011'de atılacak ve en geç 2015'te faaliyete geçecek. (Dünya Gazetesi) 

 
 
EKONOMİ VE SEKTÖR HABERLERİ 
 
 Türk tekstilciler, Çin ile bağları güçlendirmek istiyor- Türk tekstil sanayicileri olarak Asya ülkelerinin 

gerçekleştireceği bir ekonomik işbirliğine katılmaktan çekinmeyeceklerine işaret eden Türkiye Tekstil Sanayii 
İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin, "Çin ile ortak iş modelleri geliştirerek Avrupa'nın ekonomik 
zenginliğini bölgemize çekmeye hazırız" dedi. (Dünya Gazetesi) 

 
 Göstergeler, büyümeye işaret ediyor -  Hazine Müsteşarlığının Kamu Borç Yönetimi 2010 Raporu'na göre 2010 

yılının ilk çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki büyüme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Baz etkisi 
nedeniyle enflasyonda yükselişin devam etmesi beklenirken, takipteki kredilerin toplam kredilere oranındaki düşüşe 
dikkat çekildi. (Dünya Gazetesi) 

 
 TOKİ, 'yoksul konut' üretimini iki kat artırıyor - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 liradan başlayan 

taksitlerle 20 yıl vadeli sattığı, "yoksul konut" üretimini 2 katına çıkarıyor. TOKİ, bu çerçevede ilk olarak inşa etmeye 
başladığı 45 metrekarelik 18 bin 532 "yoksul konut" yapımına devam ediyor. İlk etap konutların inşaatını bu yıl içinde 
tamamlamayı hedefleyen TOKİ, yıl sonuna kadar (5 ay) ilk anahtar teslimlerine başlayacak. (Sabah Gazetesi) 

 
 Beyaz eşya ihracatı 5 milyona ulaştı - Yılın ilk 5 ayında 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı 4 milyon 998 bin 843 

adet olarak gerçekleşti. Aynı birimde ihracat bir önceki yılın aynı döneminde 4 milyon 190 bin 517 adet olmuştu. 
Beyaz eşya üretimi, ithalatı, iç satışları ve ihracatı da 2009 yılı aynı dönemine oranla yükseldi. Türkiye Beyaz Eşya 
Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2010 döneminde buzdolabı, derin dondurucu, 
çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda toplam ithalat, 2009'un aynı 
döneminde gerçekleşen 219 bin 352 adetten, 255 bin 613 adete yükseldi. Üretim 5 milyon 727 bin 912 adetten, 7 
milyon 53 bin 112'ye, iç satış 1 milyon 779 bin 42 adetten 2 milyon 26 bin 953 adede çıktı. (Sabah Gazetesi) 

 
 
 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum 
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, 
yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve 
yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan 
yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. 


