
TTKOM, Şirket'in 2012 y ılı net kârı, bir önceki y ıla göre %27.4 art ışla 2.64 mlr TL olarak aç ıklam ıştır. Piyasa beklentisi Şirket'in 2012 y ıl
sonunda 2.68 mlr TL kâr aç ıklamas ı  yönünde olurken, CNBC -e kâr beklentisi anketine göre kâr beklentisi 2,66 mlr TL net kâr olacağı
şeklindeydi (2011:2,07 mlr TL). Ayrıca Şirket, yasal karşı lıklar sonras ı dağıtılabilir kâr tutarının 2.413.279.823 TL olarak hesapland ığını (hisse

başı net: 0,5860822 TL) ve bu tutar ın Şirket ortaklar ına birinci ve ikinci temettü olarak nakden dağıtılmas ı önerisinin GenelKurul onayına

sunulmas ına karar vermiştir. 

  
TOASO, Şirket'in 2012 y ılı net kârı, bir önceki yıla göre %5.4 düşüşle 448,3 mn TL olarak aç ıklanm ıştır. Piyasa beklentisi Şirket'in 2012 y ıl
sonunda 431 mn TL kâr aç ıklayacağı yönünde olurken, CNBC -e kâr beklentisi anketine göre kâr beklentisi 474 mn TL net kâr olacağı
şeklindeydi. (2011: 474,2 mn TL) 

  
AKSEN, Şirket 251 MWe'lik kurulu kapasiteye sahip yedi hidroelektrik santraline ilişkin olarak China National Technical Import & Export

Corporation (CNTIC) mutabakat zaptı imzalad ı. 
  
IPEKE, Şirket 3 adet petrol  arama ruhsat ı  için başvuruda bulundu. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün bugünkü Resmi Gazetede yer alan
ilan ına göre, Şirket Siirt Petrol Bölgesi ’nde 2, Marmara Petrol Bölgesinde bir adet petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu. 

  
CCOLA, Fitch Ratings, Şirket'in BBB olan Yabanc ı ve Yerel Para cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu 'BBB' olarak teyit
etmiş olup, her iki notun görünümünün durağan olduğunu açıklam ıştır. 
  
TKNSA, Şirket, 2012 yılı denetlenmemiş finansallar ına göre yaklaşık 2.3 mlr TL ciro ve 50 mn TL net kâr elde ederek 2012 yıl sonu hedeflerini
aştığını açıklam ıştır. Ayrıca Şirket Genel Md. Mehmet Nane, 2012'de teknoloji perakendeciliği pazar ının %42'sine sahip olduklar ını, bu y ıl
satış alan ını 30 bin metrekare daha büyüterek iş hacminde %15-20 bir büyüme hedeflediklerini ifade ederken, Sabancı Holding Perakende

ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer Şirket bünyesinde Türkiye ve Avrupa'da satınalmalar yapmak istediklerini ifade etmiştir. 

  
PKART, Şirket'in 2012 yılı sonunda net kârı, bir önceki yıla göre %4.6 artışla 2.100.761 TL olarak açıklanm ıştır (2011: 2.006.706 TL) 

  
AKGUV, Şirket, grup ş irketlerinden Akdeniz Temizlik Ltd. Şti ile imzalanan protokole ilişkin borç taksidinin 2 mn TL'lik k ısm ını vadesinden

önce tahsil etmiştir. 

  
ALYAG, Şirket, İzmir-Çiğli'de bulunan üretim tesislerine, 10MW gücünde Otoprodüktör kurulmas ına ve üretim tesislerinin ihtiyac ı olan 3
mW'lık enerji ihtiyacının karşı lanmas ı ile kalan k ısm ın satışının yapılmas ına karar verilmiştir. 
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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." 

BUGÜN GÜNDEM AVRUPA 

İki gün 81.200'ü geçemeyen IMKB 100 dün 80.700'ü geçemedi ve günü 80 bin
seviyesinde kapatt ı. Bugün de yükselmeyi deneyecek! Gündemde ise Avrupa var.  
     IMKB 100 endeksi, dünü % 0.32 düşüş le, 80.054 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 79.821, en yüksek 80.736 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 255 puan

altına indi. Bilanço beklentisi olan AKBNK günü en yüksekten kapat ırken GARAN ve

TTKOM günü en düşükten kapattı. 
    Hollanda'n ın büyük bankalar ından SNS geçen hafta kurtar ılarak kamulaştırıldı. Bu

operasyon devlete 5 milyar Euroya mal oldu. Fitch dün Hollanda ’nın AAA kredi notu

görünümünü negatife çevirerek borç krizinin bitmediğinin bir kez daha alt ını çizdi. 
     Bugün Avrupa MB toplantıs ında faizde değiş iklik beklenmiyor. Ancak ard ından başkan

Draghi ’nin yapacağı  açıklamalar Euro/dolar ’da yeni trendi belirleyecek. Geçen hafta
Fransa Euro -bölgesinde  “yönetilen kura”   geçilmesini istemişken Almanya Euro'nun

pahal ı olmad ığını söylemişti. 

    Bankaların ald ıkları kredileri geri ödemeye baş lamalar ı  ile 3 trilyon Euro'nun üzerine
çıkan Avrupa MB bilançosunun 1 Şubat itibariyle 2.77 trilyona gerilemesi Euro'ya değer

kazandırm ış  ve pariteyi 1.36'ya çıkarm ıştı. Draghi ’nin AB ’de toparlanman ın sürdüğünü
teyit etmesi ve kur konusunda yorum yapmamas ı halinde paritenin 1.42'deki direncine

doğru yolculuğu devam edebilir.  

    Diğer taraftan AB liderleri, 2014-2020 aras ı 7 y ılda yaklaşık 1 trilyon euro ’luk birlik

bütçesini hazırlamak için bugün toplan ıyor. 22-23 Kas ım ’da toplanan ilk bütçe zirvesi
anlaşmazlıkla bitmişti. 

    Bugünün veri gündeminde yurtiçinden AKBNK bilançosu (Bk 4Ç: 985 mn TL),
yurtdışında; 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi,  13:00 Almanya Sanayi Üretimi, 14:00 İngiltere

Merkez Bankas ı Faiz Kararı, 14:45 Euro Bölgesi Merkez Bankası Faiz Kararı, 15:30 Euro

Bölgesi Merkez Bankas ı   Bas ın Toplant ıs ı,  15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Sigortas ı
Başvuruları yer alıyor. 

    - Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Lideri John Boehner, Kongre'nin 1 Mart'ta
gerçekleşecek otomatik harcama kesintilerini ba şka "kesinti ler ve reformlar" i le

değiştirmedikçe 1.2 trilyon dolarl ık otomatik kesintilerin ertelenmesine karşı çıkacağını
duyurdu. 

  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, ülke nüfusundaki düşüş para politikas ının tek başına

Japonya'nın uzun süredir devam eden deflasyonist problemlerini çözemeyeceği

görüşünü çürüttüklerini belirterek, ekonomiye daha fazla para pompalamas ı  için BOJ
üzerinde baskının devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret etti. 

    - Alman hükümeti baz ı   büyük bankalar ı   banka ad ına i ş lem yapan birimlerini

bünyelerinden ayırmaya zorlayacak yasa tasar ıs ını onayladı. Tasar ıda bankalar ın düzenli
şekilde tasfiyesini kolaylaştıracak maddeler de bulunuyor. Sektörde riskleri azaltmayı
hedefleyen yasan ın gelecek y ıl Ocak ay ında yürürlüğe girmesi ve 2015 y ılında da

birimlerin tamamen ayr ılmas ı planlan ıyor. 

    - BOTAŞ,  Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'de doğalgaz ithalat ı   yapan ş irketi

Bosphorus Gaz' ın Kazakistan'dan 10 y ıl  süreyle y ıllık  750  m i l yon  m3 do ğalgaz

getirmesine ilişkin talebine olumsuz yan ıt verdi. 

   - Fitch Ratings, Hollanda'n ın kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi,

yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlar ını ise AAA olarak teyit etti. Fitch, görünümün
düşürülmesinin Hollanda ekonomisinin yaşadığı şoklara işaret ettiğini belirtti. Ayr ıca

Fitch, SNS Bank' ın kamulaştırılmak zorunda kal ınmas ına i şaret ederek, Hollanda

bankac ılık sistemindeki baz ı problemlerin ısrarc ı şekilde devam ettiğini vurgulad ı. 
  - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan duyurusuna

göre, kuruluşa a i t  tek mermer sahas ı   olan ve 35 y ıllık ruhsat süresi bulunan
Balıkesir'deki 178,55 hektar alana sahip mermer sahas ının ruhsat hakk ının üçüncü
şahıs veya şirketlere devri için açık ihale usulü ile satışa çıkacak. 

    - IMF, Hindistan'da ekonomik toparlanma durmuş   görünse de, ü lkenin merkez

bankas ının enflasyon kontrol alt ına al ıncaya kadar faiz indiriminden kaçınmas ı gerektiği

uyarıs ında bulundu. IMF ayr ıca, yüksek mali aç ık ve enflasyondan ötürü para politikası
imkan ının s ınırlı olduğunu, bunun da ekonomiyi finansal krizin öncesinden daha zayıf bir

konuma getirdiğine dikkat çekti.  
  - Ziraat Bankas ı Personeli Vakfı, Groupama Emeklilik'in %9,11'lik hissesini satma karar ı
alm ıştır. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,054.41 -0.32 

USD 1.7645 0.17 

EURO 2.3865 0.17 

€  / $  1.3524 -0.43 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0667 0.28 

VOB-30 Kontrat ı 99.850 0.18 

Gösterge Faiz  5.66 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 6.68 21.45 

SERVE 0.91 13.75 

BEYAZ 2.46 10.31 

OSTIM 2.75 10.00 

AKSGY 2.88 9.09 

Düşenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.29 -12.12 

SKPLC 1.56 -10.34 

DURDO 4.38 -8.75 

EPLAS 1.61 -5.29 

CCOLA 41.30 -3.73 

Dünya Borsalar ı 06.02.2013 % 

DJIA 13,987 0.05 

NASDAQ 3,168 -0.10 

DAX 7,581 -1.09 

FTSE-100 6,295 0.20 

NIKKEI 225 11,464 3.77 

S&P 500 1,512 0.05 

Bovespa  58,951 -0.83 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,9% Önc.0,3%)
11:30 İspanya 2015, 2018 ve 2029 vadeli tahvil ihraçlar ı
11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,8%
Önc.-0,3%) 

13 :00  A lmanya  Sanay i  Ü re t im i  A ra .   (Bek . 0 , 2%
Önc.0,2%)  
14:00 İngiltere MB Faiz karar ı Şub. (Bek.0,5% Önc.0,5%)
14:45 AB AMB Faiz karar ı Şub. (Bek.0,75% Önc.0,75%)  
15:30 AB AMB Başkanı Mario Draghi'nin bas ın toplant ısı
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.368Bin)  
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Oca. (Önc. -10.3Mlr

TL) 

22:00 ABD Tüketici Kredileri Ara. (Önc.$16.045Mlr)  
AB Brüksel AB Liderler Zirvesi  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.47-2.49 2.40 2.56 

IPEKE TUT 5.10-5.12 4.92 5.28 

TCELL TUT 10.90-10.95 10.65 11.30 
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kazandırm ış  ve pariteyi 1.36'ya çıkarm ıştı. Draghi ’nin AB ’de toparlanman ın sürdüğünü
teyit etmesi ve kur konusunda yorum yapmamas ı halinde paritenin 1.42'deki direncine

doğru yolculuğu devam edebilir.  

    Diğer taraftan AB liderleri, 2014-2020 aras ı 7 y ılda yaklaşık 1 trilyon euro ’luk birlik

bütçesini hazırlamak için bugün toplan ıyor. 22-23 Kas ım ’da toplanan ilk bütçe zirvesi
anlaşmazlıkla bitmişti. 

    Bugünün veri gündeminde yurtiçinden AKBNK bilançosu (Bk 4Ç: 985 mn TL),
yurtdışında; 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi,  13:00 Almanya Sanayi Üretimi, 14:00 İngiltere

Merkez Bankas ı Faiz Kararı, 14:45 Euro Bölgesi Merkez Bankası Faiz Kararı, 15:30 Euro

Bölgesi Merkez Bankas ı   Bas ın Toplant ıs ı,  15:30 ABD Haftal ık  İşsizlik Sigortas ı
Başvuruları yer alıyor. 

    - Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Lideri John Boehner, Kongre'nin 1 Mart'ta
gerçekleşecek otomatik harcama kesintilerini ba şka "kesinti ler ve reformlar" i le

değiştirmedikçe 1.2 trilyon dolarl ık otomatik kesintilerin ertelenmesine karşı çıkacağını
duyurdu. 

  - Japonya Başbakan ı Shinzo Abe, ülke nüfusundaki düşüş para politikas ının tek başına
Japonya'nın uzun süredir devam eden deflasyonist problemlerini çözemeyeceği

görüşünü çürüttüklerini belirterek, ekonomiye daha fazla para pompalamas ı  için BOJ
üzerinde baskının devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret etti. 

    - Alman hükümeti baz ı   büyük bankalar ı   banka ad ına i ş lem yapan birimlerini

bünyelerinden ayırmaya zorlayacak yasa tasar ıs ını onayladı. Tasar ıda bankalar ın düzenli
şekilde tasfiyesini kolaylaştıracak maddeler de bulunuyor. Sektörde riskleri azaltmayı
hedefleyen yasan ın gelecek y ıl Ocak ay ında yürürlüğe girmesi ve 2015 y ılında da

birimlerin tamamen ayr ılmas ı planlan ıyor. 

    - BOTAŞ,  Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'de doğalgaz ithalat ı   yapan ş irketi
Bosphorus Gaz' ın Kazakistan'dan 10 y ıl  süreyle y ıllık  750  m i l yon  m3 do ğalgaz

getirmesine ilişkin talebine olumsuz yan ıt verdi. 

   - Fitch Ratings, Hollanda'n ın kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi,

yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlar ını ise AAA olarak teyit etti. Fitch, görünümün
düşürülmesinin Hollanda ekonomisinin yaşadığı şoklara işaret ettiğini belirtti. Ayr ıca

Fitch, SNS Bank' ın kamulaştırılmak zorunda kal ınmas ına i şaret ederek, Hollanda
bankac ılık sistemindeki baz ı problemlerin ısrarc ı şekilde devam ettiğini vurgulad ı. 
  - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan duyurusuna

göre, kuruluşa a i t  tek mermer sahas ı   olan ve 35 y ıllık ruhsat süresi bulunan
Balıkesir'deki 178,55 hektar alana sahip mermer sahas ının ruhsat hakk ının üçüncü
şahıs veya şirketlere devri için açık ihale usulü ile satışa çıkacak. 

    - IMF, Hindistan'da ekonomik toparlanma durmuş   görünse de, ü lkenin merkez
bankas ının enflasyon kontrol alt ına al ıncaya kadar faiz indiriminden kaçınmas ı gerektiği

uyarıs ında bulundu. IMF ayr ıca, yüksek mali aç ık ve enflasyondan ötürü para politikası
imkan ının s ınırlı olduğunu, bunun da ekonomiyi finansal krizin öncesinden daha zayıf bir
konuma getirdiğine dikkat çekti.  
  - Ziraat Bankas ı Personeli Vakfı, Groupama Emeklilik'in %9,11'lik hissesini satma karar ı
alm ıştır. 
  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,054.41 -0.32 

USD 1.7645 0.17 

EURO 2.3865 0.17 

€  / $  1.3524 -0.43 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0667 0.28 

VOB-30 Kontrat ı 99.850 0.18 

Gösterge Faiz  5.66 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 6.68 21.45 

SERVE 0.91 13.75 

BEYAZ 2.46 10.31 

OSTIM 2.75 10.00 

AKSGY 2.88 9.09 

Düşenler  Kapan ış  % 

MANGO 0.29 -12.12 

SKPLC 1.56 -10.34 

DURDO 4.38 -8.75 

EPLAS 1.61 -5.29 

CCOLA 41.30 -3.73 

Dünya Borsalar ı 06.02.2013 % 

DJIA 13,987 0.05 

NASDAQ 3,168 -0.10 

DAX 7,581 -1.09 

FTSE-100 6,295 0.20 

NIKKEI 225 11,464 3.77 

S&P 500 1,512 0.05 

Bovespa  58,951 -0.83 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,9% Önc.0,3%)
11:30 İspanya 2015, 2018 ve 2029 vadeli tahvil ihraçlar ı
11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Ara. (Bek.0,8%
Önc.-0,3%) 

13 :00  A lmanya  Sanay i  Ü re t im i  A ra .   (Bek . 0 , 2%
Önc.0,2%)  
14:00 İngiltere MB Faiz karar ı Şub. (Bek.0,5% Önc.0,5%)
14:45 AB AMB Faiz karar ı Şub. (Bek.0,75% Önc.0,75%)  
15:30 AB AMB Başkanı Mario Draghi'nin bas ın toplant ısı
15:30 ABD Haftal ık İşsizlik Başvurular ı (Önc.368Bin)  
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Oca. (Önc. -10.3Mlr

TL) 

22:00 ABD Tüketici Kredileri Ara. (Önc.$16.045Mlr)  
AB Brüksel AB Liderler Zirvesi  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.47-2.49 2.40 2.56 

IPEKE TUT 5.10-5.12 4.92 5.28 

TCELL TUT 10.90-10.95 10.65 11.30 
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