
VAKBN, Banka'n ın yapacak olduğu 3 mlr TL nominal tutarına kadar banka bonosu ve/veya tahviller Kurul kayd ına alınm ıştır. 
 

TAVHL, Şirket bağlı ortaklığı TAV Urban Georgia LLC tarafından iş letilen Tiflis Uluslararas ı Havaliman ı'nda mevcut bulunan iki paralel pistten,

kullan ımda olmayan pistin yeniden inşaas ı konusunda yerel idare ile imzalanan anlaşma, iktidara gelen yeni hükümet tarafından al ınan

kararname ile iptal edilmiştir. 

  
TRCAS, Şirket dolayl ı bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Toptan Sat ış A.Ş. Yönetim Kurulu, sermayenin 3 mn TL'den 4.3 mn TL'ye yükseltilmesi
kararı alm ış ve bu hususu görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul kararı alm ıştır.  
  
PRKAB, Şirket'in Maliye Bakanl ığına yapm ış olduğu tarhiyat sonras ı uzlaşma talebi kabul edilmiş  ve 28 Ocak 2013 tarihinde uzlaşma

görüşmeleri yap ılacağı Şirket'e bildirilmiştir. 
 

ITTFH[ADESE], Şirket, Llisanss ız elektrik üretim yönetmeliği kapsam ında dağıtım ş irketine yap ılan bağlantı başvurularından, Adese AVM A.Ş.
adına 1 adet 500 kWp , Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. adına 1 adet 500 kWp güneş enerjisi santrali başvurusu, yap ılan teknik

değerlendirme sonucunda olumlu sonuçlanmıştır. 
  
GENTS, Şirket iştiraki Genpaz Orman Ürünleri A.Ş, 16.65 mn TL olan sermayesi 10 mn TL azaltarak 6.65 mn TL'ye indirmiş olup, Şirketîn bu
iş lemden dolay ı hissesine düşen 4.803.990 TL'lik iştirakinden alacağı doğmuştur. 

  
ATSYH, Şirket ile Universe Capital Partners LLC aras ında imzalanan protokol, Şirket'in önerilen yat ırım modellerinin  beklentileri
karşı lamaktan uzak olduğu kanaatine varıldığından protokol feshedilmiştir. 

 
LKMNH, Şirket, İştiraklerinden Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Van'da bulunan Hayat Hastanesinin sağlık hizmeti sunumuna

hazır hale getirilmesi için çal ışmalar ın yapıldığını ve en kısa sürede hizmete açılacağını belirtmiştir. 
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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." 

BORSAYI 81.000 ZORLADI 

Borsa tarihi rekorunu yenileyerek 81 bini gördükten sonra günü hafif kayıpla kapatt ı.
Bugün hafif artış la baş layabiliriz. 

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.08 düşüş le, 80,161 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 80,022, en yüksek 81,077 puanı gören endeks, önceki kapanışının 62 puan alt ına

indi. 2.seans % 4.3 düşen SAHOL endeksi çok etkiledi.  
   Hazine, 2 gündür gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde 95.3 milyar TL taleple karşı laştı. Bu

talebin 10'da birini ancak karşı ladı. Özellikle piyasa yapıcıların yoğun talebi dikkat çekti.
Hazineden kağıt alamayanlar ın piyasadan yapt ığı alımlarla tahvil faizi dün % 2.4 düştü.
Hazine yoğun talebi kullanarak yurtd ışı tahvil ihracını da gerçekleştirdi. 

   ABD'de son çeyrek bilanço sonuçlar ı açıklanmaya baş ladı. Dün seans sonras ı gelen

Alcoa'nın kârı beklentileri biraz aştı. ABD Futureları bu sabah hafif art ıda seyrediyor. Asya
borsalar ı   ise kar ışık bir seyirde. Japonya ise Yen'in değer kaybetmesiyle ihracatç ı
ş irketlere avantaj sağlanacağı için % 0.7 yükseldi.  
   Bugünün veri gündemi zayıf. ABD ve Avrupa borsalar ının olumlu baş lang ıç yapacağı
anlaşı lıyor. Bu yüzden IMKB'nin 80.000 üzerinde bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz. 

  - Bağıms ız kredi kuruluşu Egan-Jones yönetici direktörü Sean Egan, ABD konusunda
çok daha rahat olduklarını ifade ederek, 2013 y ılında ülkenin notuna negatif bir hamlede
bulunmayacağını  söyledi. Ayrıca Fitch, ABD'de ş irket kredi notlar ı   için piyasa şartları,
ihraççıların genel olarak iyi konumland ığı gerekçesiyle 2013'de olumlu olmaya devam
edeceğini vurgulad ı. 
  - ABD'de 4. çeyrek bilanço dönemi Alcoa ile baş ladı. Alcoa 4. çeyrekte hisse başına 21

cent kâr etti ve beklentilere paralel bir kâr aç ıkladı. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 18

cent zarar etmişti. 

  - Dünya Ekonomik Forumu, bir yanda artan ekonomik gerginlikler, diğer yanda çevresel
faktörlere ba ğlı   endişelerin dünyay ı   yakın d a   k u s u r s u z   k ü r e s e l   b i r   f ırtınaya

sürükleyebileceği  uya r ıs ında  bu lundu .  Ku rum ta ra f ından yay ımlanan raporda,

ekonomideki süren zayıflığın, çevresel zorluklarla mücadeleyi zorlaştırmas ıyla dünyanın
daha büyük bir risk altında olduğu belirtildi. 

    - EFSF, 14 Ocak haftas ı   için planlad ığı  tahvil ihrac ına arac ılık edecek kurumlar ı
belirlemek için bankalara davet gönderdi. 
  - Konuya yak ın kaynaklar ın verdiği bilgiye göre, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay, 1.2

trilyon dolarl ık varl ık al ım ve kredi program ını, baş lıca hükümet tahvilleri ve iskontolu
Hazine kağıtları alımlar ı vasıtasıyla geniş leteceği ifade edildi.  

  - Habertürk gazetesinin haberine göre, BOTAŞ, doğalgazda kritik bir fiyat hamlesine

hazırlanıyor. Buna göre BOTAŞ'ın, aral ık ayında 1000 metreküpü 758 TL olan dengeleme
gazı fiyatını, Ocak ayı için 717-718 TL'ye çekmesi gündemde. Uygulama yürürlüğe girerse

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak.  
    - İran'da Meclis Bütçe ve Planlama komitesinde görev alan bir milletvekilinin
açıklamas ına göre, AB ve ABD'nin yaptırımlar ı nedeniyle ülkedeki petrol gelirlerinin %45
düştüğü ve ülke ekonomisinin zor durumda olduğu belirtildi. 

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, Birleş ik Arap Emirlikleri ’nin (BAE) Türkiye’den inşaat
demiri ithalat ına yüzde 5 gümrük vergisi getirmesinin söz konusu olmad ığını ve mevcut

muafiyet uygulamas ının devam ettiğini söyledi.  
  - Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi ilk kez kendi adına dünya pazarlarına Türkiye
üzerinden ham petrol ihracatına baş ladı. Kuzey Irak'tan gelen ilk ihraç petrolü, karadan
kamyonlarla Mersin liman ına taşındı. 
   - Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, madencilik ve turizm

alan ında faaliyet gösteren iki  ş irketi de 2013 sonu 2014 y ılı başında halka arz etmeyi

düşündüklerini söyledi.  
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Yukar ıda belirtilen hisse senetleri sadece teknik analiz 
bak ımından al ım-satım imkan ı verebilecek hisse 
senetlerinden seçilmişlerdir.  
Stop loss olarak belirtilen fiyat ,zarar kesme ve sat ış 
yap ılmas ı gereken seviyedir.  
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EURO 2.3245 -0.15 

€  / $  1.3082 -0.27 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0460 0.14 

VOB-30 Kontrat ı 100.525 -0.49 

Gösterge Faiz  6.18 0.18 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEPET 1.68 15.07 

TEKST 1.20 14.29 

OZGYO 0.93 10.71 

DENGE 4.67 9.37 
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Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 280.00 -10.26 

BERDN 0.43 -8.51 

PRTAS 0.27 -6.90 

TKURU 10.15 -6.88 

BRKSN 4.20 -6.04 

Dünya Borsalar ı 08.01.2013 % 

DJIA 13,329 -0.41 

NASDAQ 3,092 -0.23 

DAX 7,696 -0.48 

FTSE-100 6,054 -0.18 
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GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere D ış Tic. Den. Kas. (Önc. -£3.644Mn)  

12:30 Almanya 5 mlr Euro borçlanma hedefleyecek  

13:00 Almanya Sanayi Üretimi Kas. (Bek.1,0% Önc. -
2,6%) 
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Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
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Loss 

Hedef 
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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 
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Borsa tarihi rekorunu yenileyerek 81 bini gördükten sonra günü hafif kayıpla kapatt ı.
Bugün hafif artış la baş layabiliriz. 

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.08 düşüş le, 80,161 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 80,022, en yüksek 81,077 puanı gören endeks, önceki kapanışının 62 puan alt ına

indi. 2.seans % 4.3 düşen SAHOL endeksi çok etkiledi.  
   Hazine, 2 gündür gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde 95.3 milyar TL taleple karşı laştı. Bu
talebin 10'da birini ancak karşı ladı. Özellikle piyasa yapıcıların yoğun talebi dikkat çekti.
Hazineden kağıt alamayanlar ın piyasadan yapt ığı alımlarla tahvil faizi dün % 2.4 düştü.
Hazine yoğun talebi kullanarak yurtd ışı tahvil ihracını da gerçekleştirdi. 

   ABD'de son çeyrek bilanço sonuçlar ı açıklanmaya baş ladı. Dün seans sonras ı gelen
Alcoa'nın kârı beklentileri biraz aştı. ABD Futureları bu sabah hafif art ıda seyrediyor. Asya

borsalar ı   ise kar ışık bir seyirde. Japonya ise Yen'in değer kaybetmesiyle ihracatç ı
ş irketlere avantaj sağlanacağı için % 0.7 yükseldi.  
   Bugünün veri gündemi zayıf. ABD ve Avrupa borsalar ının olumlu baş lang ıç yapacağı
anlaşı lıyor. Bu yüzden IMKB'nin 80.000 üzerinde bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz. 

  - Bağıms ız kredi kuruluşu Egan-Jones yönetici direktörü Sean Egan, ABD konusunda
çok daha rahat olduklarını ifade ederek, 2013 y ılında ülkenin notuna negatif bir hamlede
bulunmayacağını  söyledi. Ayrıca Fitch, ABD'de ş irket kredi notlar ı   için piyasa şartları,
ihraççıların genel olarak iyi konumland ığı gerekçesiyle 2013'de olumlu olmaya devam
edeceğini vurgulad ı. 
  - ABD'de 4. çeyrek bilanço dönemi Alcoa ile baş ladı. Alcoa 4. çeyrekte hisse başına 21
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ekonomideki süren zayıflığın, çevresel zorluklarla mücadeleyi zorlaştırmas ıyla dünyanın
daha büyük bir risk altında olduğu belirtildi. 

    - EFSF, 14 Ocak haftas ı   için planlad ığı  tahvil ihrac ına arac ılık edecek kurumlar ı
belirlemek için bankalara davet gönderdi. 
  - Konuya yak ın kaynaklar ın verdiği bilgiye göre, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay, 1.2
trilyon dolarl ık varl ık al ım ve kredi program ını, baş lıca hükümet tahvilleri ve iskontolu
Hazine kağıtları alımlar ı vasıtasıyla geniş leteceği ifade edildi.  

  - Habertürk gazetesinin haberine göre, BOTAŞ, doğalgazda kritik bir fiyat hamlesine

hazırlanıyor. Buna göre BOTAŞ'ın, aral ık ayında 1000 metreküpü 758 TL olan dengeleme
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demiri ithalat ına yüzde 5 gümrük vergisi getirmesinin söz konusu olmad ığını ve mevcut
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  - Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi ilk kez kendi adına dünya pazarlarına Türkiye
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   - Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, madencilik ve turizm

alan ında faaliyet gösteren iki  ş irketi de 2013 sonu 2014 y ılı başında halka arz etmeyi

düşündüklerini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Yukar ıda belirtilen hisse senetleri sadece teknik analiz 
bak ımından al ım-satım imkan ı verebilecek hisse 
senetlerinden seçilmişlerdir.  
Stop loss olarak belirtilen fiyat ,zarar kesme ve sat ış 
yap ılmas ı gereken seviyedir.  
  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,161.71 -0.08 

USD 1.7785 -0.17 

EURO 2.3245 -0.15 

€  / $  1.3082 -0.27 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0460 0.14 

VOB-30 Kontrat ı 100.525 -0.49 

Gösterge Faiz  6.18 0.18 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEPET 1.68 15.07 

TEKST 1.20 14.29 

OZGYO 0.93 10.71 

DENGE 4.67 9.37 

TSPOR 11.85 8.22 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISBIR 280.00 -10.26 

BERDN 0.43 -8.51 

PRTAS 0.27 -6.90 

TKURU 10.15 -6.88 

BRKSN 4.20 -6.04 

Dünya Borsalar ı 08.01.2013 % 

DJIA 13,329 -0.41 

NASDAQ 3,092 -0.23 

DAX 7,696 -0.48 

FTSE-100 6,054 -0.18 

NIKKEI 225 10,508 -0.86 

S&P 500 1,457 -0.32 

Bovespa  61,128 -1.30 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere D ış Tic. Den. Kas. (Önc. -£3.644Mn)  

12:30 Almanya 5 mlr Euro borçlanma hedefleyecek  

13:00 Almanya Sanayi Üretimi Kas. (Bek.1,0% Önc. -
2,6%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.-10,4%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

TTRAK AL 48.80-49.00 48.00 50.30 

TOASO AL 10.50-10.55 10.10 10.95 

TAVHL TUT 9.24-9.26 9.06 9.50 
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