
VAKBN, Banka, 3 mlr dolar karşı lığı tutarında tahvil ihrac ına ilişkin olarak SPK ve BDDK'ya başvuru yapılm ıştır. 
  
ZOREN, Şirket'in Pakistan'da süren davasında, davaya bakan mahkeme, davac ıların davadan koşulsuz feragat etmesine istinaden, davan ın
sona ermesine hükmetmiştir. 

 
ARCLK, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8.1 artışla 99.5 mn TL net kâr açıklam ıştır.(Bloomberg Bek.: 139

mn TL, CNBC -e Kâr Bek. Anketi: 141 mn TL). Böylece Şirket, 2012 y ılında bir önceki y ıla göre %3.6 art ışla, 524.8 mn TL net kâr
açıklam ıştır. (2011: 506.5 mn TL, Bek: 576 mn TL) 
 
TAVHL, Atatürk Havalimanı’nın iş letmeciliğini kapsayan mevcut sözleşmenin 2021 y ılı Ocak ayına kadar TAV ile devam edeceğini kaydeden

DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, 3. havalimanı projesinde TAV ’ın da ihaleye girebileceğini söyledi.  
  
OZKGY,  Şirket tarafından yap ılmakta olan Bayrampaşa "Hayattepe" konut projesinin inşaat ruhsat ı 31.12.2012 tarihinden önce al ındığı için
bu projedeki net alan ı 150 m2'den küçük olan konut sat ış larının %1 KDV'ye tabi olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Şirket, İstanbul-Güneş li'de

bulunan '' İş istanbul34'' ofis binas ında 2012 yılında SGS A.Ş'ye toplam 4.000 m2 büyüklüğünde ofis kiralanmıştır. 
  
TSKB[ISYAT], Banka sahip olduğu %1,43 oran ındaki İş Yatırım Ortaklığı A.Ş hissesini, 2.825.815 TL (Hisse Başı 1.23 TL) bedelle İş Yatırım
Men. Değ. A.Ş'ye satmıştır. 
  
TSGYO, Şirket, 2012 yılında, bir önceki yıla göre %700.8 artışla 17 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 2.8 mn TL net zarar) 

 

IZOCM, Şirket İstanbul-Ümraniye'de bulunan 20.897 m2'lik gayrimenkulün sat ışı  için Kuzeybatı Gayrimenkul Hizmetleri Dan ışmanl ık ve
Ticaret A.Ş. ile pazarlama sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
ATSYH, Şirket ile Atlas Alpha Yield Fund Ltd. ve Atlas Capital Markets arasında "Hisse İştirak Sözleşmesi" imzalanm ıştır. Buna göre Şirket'in

Atlas'a, tahsisli olarak yapmay ı planlad ığı 2 mn TL tutar ındaki (%33,33) tahsisli sermaye art ırım ı  izinlerini takiben göndereceği takip eden
ardışık 5 iş gününün herhangi birinde  İMKB'de oluşan ortalama kapan ışın %80'ine karşı lık gelen bir bedel hisse al ım-satım bedeli olarak

saptanacakt ır. 
  
BLCYT, Şirket, büyüme ve gelişme stratejisi çerçevesinde, Boya-Apre tesis kapasitesini artt ırmak için, tesisin bulunduğu alana ilave bir tesis
yapılmas ına karar vermiş olup, yatırım için fabrika binasının yanına inşa edilecek olup toplam yat ırım masrafı yaklaşık 1.9 mn Euro olacakt ır.
Şirket bu yatırım ın kredi ile finanse edilmesini planlamaktad ır. 
  
DARDL, Şirket, gazetelerde çıkan Çanakkale fabrikas ının Gökçeada'ya taşınmas ı haberine ilişkin, hem teşvikten yararlanmak hem de şu
anda fabrikam ızın kurulu bulunduğu arazimizi konut alan ı olarak değerlendirmek amac ıyla bu iş lemin yap ılmas ı, yönetim kurulu başkanının
bir düşüncesi olup, Şirket'in ald ığı bir karar bulunmamaktad ır. 
  
COMDO, Şirket'in ana ortağı Finlandiyal ı Componenta Corp.'un Finlandiya borsas ında açıkladığı sonuçlara göre 2011 yılında 28.7 Euroolan

Türkiye operasyonlarının faaliyet kârı %49.4 azalış la 14.5 mn Euro'ya gerilemiştir. 

  
MEMSA, Şirket, mevcut ödenmiş  162 mn TL ç ıkarılm ış sermayesini tamam ı geçmiş  yıl zararlar ına mahsup edilmek üzere 137 mn TL (%
84,567) azaltılarak 25 mn TL'ye, eşanlı olarak nakden 50 mn TL (%200 bedelli) sermaye art ırım ı yapılarak 75 mn TL'ye yükseltilmesine 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." 

IMKB DÜŞMEYE DEVAM ETTİ 
Borsada Moody's sonras ı baş layan sat ış dalgas ı dün de devam ederek Endeksi 77.200
desteğine kadar getirdi.  Böylece zirveden beri süren düşüş % 11 ’e ulaştı. 
    IMKB 100 endeksi, dünü % 1.82 düşüş le, 77.255 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 77.255, en yüksek 78.832 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.428 puan

altına indi. 

   Türkiye'nin Suriye s ınırındaki Cilvegözü Sınır Kap ıs ı'nda öğle saatlerinde büyük bir
patlama meydana geldi. Olayda 5'i Türk, 12 kiş i yaşam ını yitirdi, yaklaşık 50 kiş i  de
yaralandı. Haber sonras ında borsadaki sat ış ların arttığı, TL'nin değer kaybettiği görüldü.
Suriye riski uzun zamand ır gündemde ancak s ıcak gelişme olmad ığı  için piyasalar
tarafından fiyatlanm ıyordu. Dünkü satış larda ilk kez fiyatland ığı görüldü.  
   Bugün yurtdışı gündem zayıf. Asya'da birçok piyasanın kapal ı olmas ı nedeniyle sakin

geçen günde Japon borsas ı %2 yükselerek dikkat çekmekte. Yurtiçinde bilançolar
gelmeye devam ediyor. Dün ARCLK (Kâr ı beklentilerin alt ında kald ı) açıklarken bugün
TSKB açıklayacak.  

   IMKB'de bir hafta daha sıkışık ve yönsüz bir piyasa görebiliriz. Dünkü kapanış stresleri
artırm ış olsa da, 77 binden sonraki geri çekilmelerde, iyi kağıtlarda 6-8 haftal ık bir süre
için  pozisyon almaya başlanabilir. Tepkinin düşüş trendini k ırmas ı için geçmesi gereken
seviye bugün için 78.500'de bulunuyor.   

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı   Taner Y ıldız, i lgil i yönetmelik d ışında elektrik

faturalarına yans ıtılan fon/vergi gibi kalemlerin tamamen kald ırılmas ının hedeflendiğini

bildirdi. Yıldız, hedef kayıp kaçak oranlarına ulaşı lamamaktan kaynaklanan ek maliyetlerin

tüketicilere yansıtılmayacağını, bölgedeki ş irketler tarafından üstlenileceğini kaydetti. 

 -Hürriyet'in haberine göre  İstanbul'a yap ılacak 3. havaliman ının ihalesi için şu ana kadar

16 firman ın şartname ald ığı ifade edilirken, listenin daha sonra açıklanacağı belirtildi.  

-Eurogroup Başkanı   ve Hollanda Maliye Bakan ı   Jeroen Dijsselbloem, Euro Bölgesi
maliye bakanlar ı  toplantıs ında Güney K ıbrıs için yard ım paketi konusunda çal ışmaya

devam edileceğini ancak Mart'a kadar bir karar alınmayacağını söyledi.  
 -Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arsalar ının değerlendirilmesine yönelik çal ışmalar ın
büyük bir bölümünün tamamlandığını ve taşınmazlar ın hak sahiplerine sat ış veya iadesi

iş lemlerine 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle baş lanacağını açıkladı. 
 -Bundesbank Ba şkanı   Jens Weidmann,  Euronun c idd i  şeki lde a şırı   değerli

olmad ığını,hükümetin euroyu zayıflatmaya yönelik döviz politikalarının sonunda yüksek
enflasyona yol açacağını ifade etti. 

 -AB Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Dünya ticaretine zarar verilmesini
önlemek için kurlarda daha fazla i şbirliği yap ılmas ını  istediğini ifade etti. Rehn, Japon

hükümetini yenin değer kaybı konusunda ad ım atmas ı için uyardıklarını ve G7, G20 ve

IMF içinde koordinasyonun iyileşmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

 -BOJ başkanlığı adayı Asya Kalkınma Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un 2013'te

daha fazla parasal geniş leme yapmas ının gerekebileceğini söyledi. Kuroda, BOJ'un %2
enflasyona ulaşmak için birçok aracının olduğunu ve bu bu hedeflere ulaşmakta küresel
standard ın 2 yıl olduğunun alt ını çizdi. 
 -TPAO ve Shell'in Karadeniz'de ortak petrol arayacaklar ı   açıkland ı.  Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, TPAO ve Shell anlaşmas ının büyüklüğünün 350 mn dolara
ulaştığını belirtti. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,255.83 -1.82 

USD 1.7760 0.42 

EURO 2.3745 0.30 

€  / $  1.3403 0.30 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0636 0.00 

VOB-30 Kontrat ı 96.025 -1.31 

Gösterge Faiz  6.74 -0.25 
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IZOCM 43.70 6.59 
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DURDO 3.33 -14.40 

GOLDS 0.43 -12.24 

TSPOR 10.35 -11.54 

ISBIR 154.00 -11.49 

VKBYO 1.12 -10.40 

Dünya Borsalar ı 11.02.2013 % 

DJIA 13,971 -0.16 

NASDAQ 3,192 -0.06 

DAX 7,634 -0.24 

FTSE-100 6,277 0.21 

NIKKEI 225 11,153 -1.80 
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GÜNÜN TAKVİMİ 

07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Oca. (Önc.39,2)  
09:45 Fransa Bütçe Açığı Ara. (Önc. -2.9 Mlr €) 

10:00 AB-27 Maliye Bakanlar ı Toplant ısı, Brüksel 
11:30 İspanya 6 ve 12 ay vadeli Hazine Bonosu ihraçlar ı
11:30 İngiltere TÜFE Oca. (Bek. -0,5% Önc.0,5%)  
11:30 İngiltere Pera. Fiy. End. Oca. (Önc.246,8)  
12:00 İtalya 8.5 Mlr Euro tutar ında Hazine Bonosu

ihraçlar ı 
1 2 : 3 0  A l m a n y a  1  M l r  E u r o  t u t a r ında borçlanma
hedefliyor  

13:00 Türkiye 2014 Vadeli Tahvil ihalesi  
21:00 ABD Hazine Bütçe Dengesi Oca. (Önc. -27.4 Mlr $)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

GARAN AL 8.38-8.40 8.20 8.68 

TUPRS AL 48.50-48.60 47.50 50.25 

TKFEN AL 6.74-6.76 6.64 7.00 
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tarafından fiyatlanm ıyordu. Dünkü satış larda ilk kez fiyatland ığı görüldü.  
   Bugün yurtdışı gündem zayıf. Asya'da birçok piyasanın kapal ı olmas ı nedeniyle sakin

geçen günde Japon borsas ı %2 yükselerek dikkat çekmekte. Yurtiçinde bilançolar
gelmeye devam ediyor. Dün ARCLK (Kâr ı beklentilerin alt ında kald ı) açıklarken bugün
TSKB açıklayacak.  

   IMKB'de bir hafta daha sıkışık ve yönsüz bir piyasa görebiliriz. Dünkü kapanış stresleri
artırm ış olsa da, 77 binden sonraki geri çekilmelerde, iyi kağıtlarda 6-8 haftal ık bir süre
için  pozisyon almaya başlanabilir. Tepkinin düşüş trendini k ırmas ı için geçmesi gereken
seviye bugün için 78.500'de bulunuyor.   

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı   Taner Y ıldız, i lgil i yönetmelik d ışında elektrik

faturalarına yans ıtılan fon/vergi gibi kalemlerin tamamen kald ırılmas ının hedeflendiğini
bildirdi. Yıldız, hedef kayıp kaçak oranlarına ulaşı lamamaktan kaynaklanan ek maliyetlerin

tüketicilere yansıtılmayacağını, bölgedeki ş irketler tarafından üstlenileceğini kaydetti. 

 -Hürriyet'in haberine göre  İstanbul'a yap ılacak 3. havaliman ının ihalesi için şu ana kadar

16 firman ın şartname ald ığı ifade edilirken, listenin daha sonra açıklanacağı belirtildi.  

-Eurogroup Başkanı   ve Hollanda Maliye Bakan ı   Jeroen Dijsselbloem, Euro Bölgesi
maliye bakanlar ı  toplantıs ında Güney K ıbrıs için yard ım paketi konusunda çal ışmaya

devam edileceğini ancak Mart'a kadar bir karar alınmayacağını söyledi.  
 -Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arsalar ının değerlendirilmesine yönelik çal ışmalar ın
büyük bir bölümünün tamamlandığını ve taşınmazlar ın hak sahiplerine sat ış veya iadesi
iş lemlerine 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle baş lanacağını açıkladı. 
 -Bundesbank Ba şkanı   Jens Weidmann,  Euronun c idd i  şeki lde a şırı   değerli
olmad ığını,hükümetin euroyu zayıflatmaya yönelik döviz politikalarının sonunda yüksek
enflasyona yol açacağını ifade etti. 

 -AB Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Dünya ticaretine zarar verilmesini
önlemek için kurlarda daha fazla i şbirliği yap ılmas ını  istediğini ifade etti. Rehn, Japon

hükümetini yenin değer kaybı konusunda ad ım atmas ı için uyardıklarını ve G7, G20 ve

IMF içinde koordinasyonun iyileşmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

 -BOJ başkanlığı adayı Asya Kalkınma Bankas ı Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un 2013'te

daha fazla parasal geniş leme yapmas ının gerekebileceğini söyledi. Kuroda, BOJ'un %2
enflasyona ulaşmak için birçok aracının olduğunu ve bu bu hedeflere ulaşmakta küresel
standard ın 2 yıl olduğunun alt ını çizdi. 
 -TPAO ve Shell'in Karadeniz'de ortak petrol arayacaklar ı   açıkland ı.  Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, TPAO ve Shell anlaşmas ının büyüklüğünün 350 mn dolara
ulaştığını belirtti. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 77,255.83 -1.82 

USD 1.7760 0.42 

EURO 2.3745 0.30 

€  / $  1.3403 0.30 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0636 0.00 

VOB-30 Kontrat ı 96.025 -1.31 

Gösterge Faiz  6.74 -0.25 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 11.90 21.18 

UZERB 2.51 10.09 

TGSAS 3.95 8.52 

AKSGY 2.95 7.66 

IZOCM 43.70 6.59 

Düşenler  Kapan ış  % 

DURDO 3.33 -14.40 

GOLDS 0.43 -12.24 

TSPOR 10.35 -11.54 

ISBIR 154.00 -11.49 

VKBYO 1.12 -10.40 

Dünya Borsalar ı 11.02.2013 % 

DJIA 13,971 -0.16 

NASDAQ 3,192 -0.06 

DAX 7,634 -0.24 

FTSE-100 6,277 0.21 

NIKKEI 225 11,153 -1.80 

S&P 500 1,517 -0.06 

Bovespa  58,498 0.21 

GÜNÜN TAKVİMİ 

07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Oca. (Önc.39,2)  
09:45 Fransa Bütçe Açığı Ara. (Önc. -2.9 Mlr €) 

10:00 AB-27 Maliye Bakanlar ı Toplant ısı, Brüksel 
11:30 İspanya 6 ve 12 ay vadeli Hazine Bonosu ihraçlar ı
11:30 İngiltere TÜFE Oca. (Bek. -0,5% Önc.0,5%)  
11:30 İngiltere Pera. Fiy. End. Oca. (Önc.246,8)  
12:00 İtalya 8.5 Mlr Euro tutar ında Hazine Bonosu

ihraçlar ı 
1 2 : 3 0  A l m a n y a  1  M l r  E u r o  t u t a r ında borçlanma
hedefliyor  

13:00 Türkiye 2014 Vadeli Tahvil ihalesi  
21:00 ABD Hazine Bütçe Dengesi Oca. (Önc. -27.4 Mlr $)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

GARAN AL 8.38-8.40 8.20 8.68 

TUPRS AL 48.50-48.60 47.50 50.25 

TKFEN AL 6.74-6.76 6.64 7.00 
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