
ISCTR, Banka Genel Müdürü Adnan Bali, "Avea'da şu anda yüzde 10 üzerinde bir pay ım ız var. Ortaya çıkacak fırsatlara göre as ıl iş imize
kaynak sağlaman ın imkanlar ı görüyorsak karar almakta tereddüt etmeyiz" dedi.  
Bali yurt d ışında büyümeyi istediklerini belirterek, 'Yurt dışındaki genişleme çal ışmalar ım ız kapsam ında halen Irak' ın Bağdat ve Dohuk,
Pakistan' ın Karaçi, Azerbaycan'ın Bakü ve Gürcistan'ın Tiflis şehirlerinde bankac ılık faaliyetleri konusunda imkânları değerlendiriyoruz' dedi. 

  
THYAO, Şirket uçak müsaitliğine bağlı olarak Fransa-Nantes, İran-Ahvaz şehirlerine tarifeli yolcu seferleri baş latılmas ına karar vermiştir. 

Ayrıca Şirket, önümüzdeki dönem filo planlaması çerçevesidne artan bakım ve onar ım ihtiyaçlar ının karşı lanmas ına yönelik olarak MNG
Teknik ile ortakl ık veya satın alma ile ilgili görüşmelere baş latılmas ına karar verilmiş olup iyi niyet mektubu imzalanmıştır. 
  
AYGAZ, Şirket Yönetim Kurulu 150 milyon TL'lik kupon ödemeli 2 yıllık bono ihraç etmek için SPK'ya başvurma kararı aldı. 
  
CLEBI, Şirket, daha önce aç ıklam ış olduğu Şirket ve Çelebi Havacılık Holding hisselerinin devri için Çelebioğlu ailesi ile Zeus Aviation
aras ınad imzalanan sözleşmenin devir hükümlerine ilişkin olarak Rekabet Kurumuna başvuruda bulunmuştur. 

  
ALNTF, Banka, 2012 yılında bir önceki yıla göre %141 artışla 68.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 28.2 mn TL net kâr) 
  
AKCNS, Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 artışla 120 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 100.9 mn TL net kâr) 
  
RYGYO, Şirket, İstanbul-Tuzla'da inşaatı   tamamlanan 40.000 m2 büyüklüğündeki Orhanl ı-4 lojistik merkezinin iskan ını   alm ı ş   olup,

müşterilere teslimat ını gerçekleştirmiştir. 

  
YKSGR, Şirket, 2013 y ılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %32 art ışla 147.5 mn TL toplam prim üretimi gerçekleştirmiştir (2012

Ocak: 111.8 mn TL) 

  
DAGHL, Şirket, SPK'n ın bedelli ve bedelsiz sermaye art ırımlar ına getirdiği yeni düzenlemelere uyum sağlamak için mevcut sermaye art ış
müraacatını geri çekme ve yeniden değerlendirme karar ı alm ıştır. 
  
LATEK, Şirket kendisine tebliğ edilen 2010 y ılına ilişkin 240.262 TL'lik vergi asl ı ve cezalar ı  tarhiyatına ilişkin olarak, 111.000 TL tutar ile

uzlaşmaya varmıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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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." 

KRİTİK BİR HAFTA DAHA BAŞLIYOR 

76.600 seviyesini iki gün test eden IMKB'de Cuma günü yaşanan tepki hareketi bugün de
devam etmek isteyecektir. Yar ınki TCMB toplant ıs ı ve Euro/dolar paritesinin hareketleri

haftanın getirisini belirleyebilir.  

   IMKB geçtiğimiz haftay ı %0.77 düşüş le 78.081'den kapatt ı.  THY % 7, ASELS % 6

yükselerek öne çıkarken bankalar % 1 düştü. Perşembe günü 76.630'a kadar inip tepki
veren Endeks, Cuma günü de ayn ı seviyelere kadar gerileyip tepki verdi. IMKB Cuma

günü son iki saatlik tepki ile günü % 0.65 art ış la kapattı.  
   Geçen hafta Türkiye için iki güzel haber vardı: Aralık ayı Cari açığı 5.4 milyar dolar

beklenirken 4.7  milyar dolar olarak açıkland ı. Böylece 2012 açığı % 37 azalış la 49 milyar

dolara indi. Üstelik brüt enerji ithalat ının hariç tutulması durumunda 2012 y ılında 11.2

milyar dolar ile cari fazla verildi. Turizm gelirlerinin art ırılmas ı  ile bu rakam ın 45 milyar
dolara inmesi bekleniyor. Ocak ay ı bütçe gerçekleşmesi de olumlu oldu. Özelleştirmeden

4.2 milyar TL gelir gelince 5.9 milyar TL fazla verildi.  

  Haftanın büyük şoku Avrupa'dan geldi. Krizden etkilenmeden büyümesini sürdüren,
işsizliğini azaltan Almanya 4.Ç.'de % 0.6 daralmış. Yüzde 0,9 ile İtalya ve % 0,7 daralan

İspanya ’da ise resesyon kötüleşiyor. Son çeyrekte % 0,6 daralan Euro Bölgesi son dört
yılın en kötü performans ını   gösterirken 2012'nin 4 çeyreğinde de küçülmüş   oldu.
Avrupa’da  ge len  o lumsuz  büyüme ver i l e r i   ve  Avrupa  MB Ba şkan Yard ımc ıs ı
Constancio ’nun “gerektiği zaman negatif faiz uygulamasına gidebileceklerini” açıklamas ı,
Euro ’ya ve borsalara değer kaybettirirdi.  

   ABD'de Endeksler,  ş irketlerin birleşme aktivitelerinde görülen hareketlenmenin
sağladığı destekle sat ış ları yine karşı ladı ve haftayı yine hafif yükseliş le kapattı. Berkshire

Hathaway ve 3G Capital, g ıda ş irketi HJ Heinz Co.'y ı   23 milyar dolara sat ın alma

konusunda anlaşmaya vardı. Diğer taraftan American Airlines ve US Airways'in birleşerek

yaklaşık 11 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük havayolu ş irketini kuracaklar ının
açıklanmas ı   hisseleri hareketlendirdi. Sat ış ları karşı layarak ABD Borsalar ını   yukarda

tutmaya çal ışan hareketin terse dönmesi halinde global piyasalar ın negatif etkilenme

riski halen devam ediyor. 13 Şubat'taki zirveden sonra 5 küçük ölçekli sat ış dalgası
karşılandı   ancak zirve geçilemedi. 1 Martta otomatik devreye girecek harcama
kesintileri ile büyümesinin azalması beklenen ABD (JP Morgan 2013 büyüme tahminini
bu nedenle % 2,1'den % 1,9'a indirdi) Başkan Obama'dan ve senatodan gelecek

hamleleri izleyecek. 

   Kur savaş ları konusu gündemdeki yerini koruyor. G -20 zirvesinden karışık sinyaller çıktı.
Zayıf yeni savunmad ığı sürece, Japonya'nın teşvik uygulamak için yeterli alanı olduğunun

sinyalinin verilmesi ile Japonya borsas ı   bugün % 2 yükseldi. Bu hafta Euro/dolar

paritesinde 1.33'e dikkat çekmek istiyoruz. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa ABD başta

olmak üzre global borsalarda sat ış  dalgası   başlayabilir. Cuma günü emtialarda
yaşanan sat ış dalgas ı (bugün tepki gelmekte) bunun öncüsü olarak görülebilir. ABD'den
harcama kesintilerinin ertelenmesi gibi olumlu haberler gelirse bu senaryo ortadan

kalkabilir. Aksi takdirde olas ılık % 50'nin üzerine çıkabilir.  

  Bugün ABD piyasaları kapal ı olacak. Bu haftanın veri gündeminde; Sal ı Avrupa'da ZEW

Endeksi ve Türkiye MB Faiz Kararı (Bek: faiz ayn ı kalacak, zorunlu karşı lıklar art ırılacak),

Çarşamba ABD konut verileri, Perşembe ABD TÜFE, Cuma AB TÜFE öne çıkacaktır. 

 -FED Ba şkanı   Ben Bernanke, ABD ekonomisinin toparlanmakta olduğunu ancak

işsizliğin hala yüzde 8 civar ında seyretmeye devam ettiğini söyledi. Bernanke, G20
toplantıları s ıras ında yapt ığı açıklamada, "ABD ekonosisi görmek isteğimiz sağlıklı ve

canlı  ş artlardan uzak olmaya devam ediyor. Daha güçlü bir ABD ekonomisi, dünya
ekonomisinin yarar ına" diye konuştu. 

 -Beyaz Saray Personel Şefi Denis McDonough, Başkan Obama'n ın bütçe açıkyarının 1.5
trilyon Dolar azaltacak bir plan ı olduğunu ve Obama'n ın değiş ikliklerin dengeli bir yolla

yapılmas ı üzerinde durduğunu, plan ın gelirlerin art ırılmas ını da içerdiğini ifade etti. 
-G-20 maliye bakanlar ı,  politika yap ıcılar yendeki dü şüşü savunmad ıkları   sürece
Japonya'nın durağan ekonomisini teşvik etmesi için yeterli alanının olduğunun sinyalini
verdi. Ayr ıca G -20 Maliye Bakanlar ı,  kurun rekabetçi amaçlarla hedeflenmemesine
bağlılıklarını ifade etti. 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, enerjisinin yüzde 72'sini ithal eden bir ülke
olarak Türkiye'nin 2023 y ılına kadar yüzde 20'lik bir tasarruf kapasitesi bulunduğunu

belirtti. Dünyada özellikle geli şmiş   ülkelerde enerjinin yüzde 40' ının binalarda
kullan ıldığına işaret eden Y ıldız, "Binalarda elde edilebilecek yüzde 30 civar ındaki bir

tasarruf oran ı önümüzü çok fazla açacak" dedi.  
 -2012 yılı Ocak ayında 1.7 milyar TL fazla veren bütçe, 2013 yılı Ocak ayında 5.9 milyar TL

fazla vermiştir. 2012 y ılı Ocak ayında 7.1 milyar TL faiz d ışı fazla verilmiş  iken 2013 y ılı
Ocak ayında 11.2 milyar TL faiz d ışı fazla verilmiştir. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,081.40 0.65 

USD 1.7675 -0.03 

EURO 2.3595 0.00 

€  / $  1.3361 0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0617 0.22 

VOB-30 Kontrat ı 96.875 0.57 

Gösterge Faiz  5.76 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DYOBY  1.59 10.42 

MZHLD 1.20 8.11 

BOYNR 4.97 6.65 

GSDDE 0.88 6.02 

LTHOL 1.78 5.95 

Düşenler  Kapan ış  % 

METAL 0.60 -10.45 

GOLDS 0.27 -10.00 

SKPLC 0.73 -9.88 

AYES 19.40 -8.49 

BERDN 0.34 -8.11 

Dünya Borsalar ı 17.02.2013 % 

DJIA 13,982 0.06 

NASDAQ 3,192 -0.21 

DAX 7,594 -0.49 

FTSE-100 6,328 0.01 

NIKKEI 225 11,174 -1.18 

S&P 500 1,520 -0.10 

Bovespa  57,903 -0.30 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari Aç ık Ara. (Önc.14.8Mlr $)  
13:00 Türkiye Tahvil ihraçlar ı 
16:30 AB AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE AL 2.95-2.96 2.87 3.06 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 
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Hathaway ve 3G Capital, g ıda ş irketi HJ Heinz Co.'y ı   23 milyar dolara sat ın alma

konusunda anlaşmaya vardı. Diğer taraftan American Airlines ve US Airways'in birleşerek
yaklaşık 11 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük havayolu ş irketini kuracaklar ının
açıklanmas ı   hisseleri hareketlendirdi. Sat ış ları karşı layarak ABD Borsalar ını   yukarda

tutmaya çal ışan hareketin terse dönmesi halinde global piyasalar ın negatif etkilenme
riski halen devam ediyor. 13 Şubat'taki zirveden sonra 5 küçük ölçekli sat ış dalgası
karşılandı   ancak zirve geçilemedi. 1 Martta otomatik devreye girecek harcama
kesintileri ile büyümesinin azalması beklenen ABD (JP Morgan 2013 büyüme tahminini
bu nedenle % 2,1'den % 1,9'a indirdi) Başkan Obama'dan ve senatodan gelecek
hamleleri izleyecek. 

   Kur savaş ları konusu gündemdeki yerini koruyor. G -20 zirvesinden karışık sinyaller çıktı.
Zayıf yeni savunmad ığı sürece, Japonya'nın teşvik uygulamak için yeterli alanı olduğunun

sinyalinin verilmesi ile Japonya borsas ı   bugün % 2 yükseldi. Bu hafta Euro/dolar

paritesinde 1.33'e dikkat çekmek istiyoruz. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa ABD başta

olmak üzre global borsalarda sat ış  dalgası   başlayabilir. Cuma günü emtialarda
yaşanan sat ış dalgas ı (bugün tepki gelmekte) bunun öncüsü olarak görülebilir. ABD'den
harcama kesintilerinin ertelenmesi gibi olumlu haberler gelirse bu senaryo ortadan
kalkabilir. Aksi takdirde olas ılık % 50'nin üzerine çıkabilir.  

  Bugün ABD piyasaları kapal ı olacak. Bu haftanın veri gündeminde; Sal ı Avrupa'da ZEW

Endeksi ve Türkiye MB Faiz Kararı (Bek: faiz ayn ı kalacak, zorunlu karşı lıklar art ırılacak),

Çarşamba ABD konut verileri, Perşembe ABD TÜFE, Cuma AB TÜFE öne çıkacaktır. 

 -FED Ba şkanı   Ben Bernanke, ABD ekonomisinin toparlanmakta olduğunu ancak
işsizliğin hala yüzde 8 civar ında seyretmeye devam ettiğini söyledi. Bernanke, G20
toplantıları s ıras ında yapt ığı açıklamada, "ABD ekonosisi görmek isteğimiz sağlıklı ve
canlı  ş artlardan uzak olmaya devam ediyor. Daha güçlü bir ABD ekonomisi, dünya
ekonomisinin yarar ına" diye konuştu. 

 -Beyaz Saray Personel Şefi Denis McDonough, Başkan Obama'n ın bütçe açıkyarının 1.5

trilyon Dolar azaltacak bir plan ı olduğunu ve Obama'n ın değiş ikliklerin dengeli bir yolla
yapılmas ı üzerinde durduğunu, plan ın gelirlerin art ırılmas ını da içerdiğini ifade etti. 

-G-20 maliye bakanlar ı,  politika yap ıcılar yendeki dü şüşü savunmad ıkları   sürece
Japonya'nın durağan ekonomisini teşvik etmesi için yeterli alanının olduğunun sinyalini

verdi. Ayr ıca G -20 Maliye Bakanlar ı,  kurun rekabetçi amaçlarla hedeflenmemesine
bağlılıklarını ifade etti. 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, enerjisinin yüzde 72'sini ithal eden bir ülke
olarak Türkiye'nin 2023 y ılına kadar yüzde 20'lik bir tasarruf kapasitesi bulunduğunu

belirtti. Dünyada özellikle geli şmiş   ülkelerde enerjinin yüzde 40' ının binalarda

kullan ıldığına işaret eden Y ıldız, "Binalarda elde edilebilecek yüzde 30 civar ındaki bir
tasarruf oran ı önümüzü çok fazla açacak" dedi.  
 -2012 yılı Ocak ayında 1.7 milyar TL fazla veren bütçe, 2013 yılı Ocak ayında 5.9 milyar TL
fazla vermiştir. 2012 y ılı Ocak ayında 7.1 milyar TL faiz d ışı fazla verilmiş  iken 2013 y ılı
Ocak ayında 11.2 milyar TL faiz d ışı fazla verilmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,081.40 0.65 

USD 1.7675 -0.03 

EURO 2.3595 0.00 

€  / $  1.3361 0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0617 0.22 

VOB-30 Kontrat ı 96.875 0.57 

Gösterge Faiz  5.76 0.01 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DYOBY  1.59 10.42 

MZHLD 1.20 8.11 

BOYNR 4.97 6.65 

GSDDE 0.88 6.02 

LTHOL 1.78 5.95 

Düşenler  Kapan ış  % 

METAL 0.60 -10.45 

GOLDS 0.27 -10.00 

SKPLC 0.73 -9.88 

AYES 19.40 -8.49 

BERDN 0.34 -8.11 

Dünya Borsalar ı 17.02.2013 % 

DJIA 13,982 0.06 

NASDAQ 3,192 -0.21 

DAX 7,594 -0.49 

FTSE-100 6,328 0.01 

NIKKEI 225 11,174 -1.18 

S&P 500 1,520 -0.10 

Bovespa  57,903 -0.30 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 AB Cari Aç ık Ara. (Önc.14.8Mlr $)  
13:00 Türkiye Tahvil ihraçlar ı 
16:30 AB AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

SISE AL 2.95-2.96 2.87 3.06 

TUPRS TUT 48.50-48.60 47.50 50.25 
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