
GARAN, Şirket, yurtdışında yerleş ik yatırımc ılara sat ılmak üzere yapacağı 3 mlr dolar veya muadili yabanc ı para/TL tutar ına kadar yapacağı
borçlanma aracı ihracına SPK onay vermiştir. 

 

EKGYO, Şirket, İstanbul-Şiş li'de bulunan "Kuasar İstanbul" projesi kapsam ında yer alan 257 konut, 86 ticari ünite ve 1 adet otelden oluşan

toplam 344 adet bağıms ız bölümün Tadilat Yapı Ruhsatlar ı 20.03.2012 tarihinde al ınm ıştır. 
  
AKSEN, Kazancı Holding A.Ş.'e Goldman Sachs, Turkiye İş Bankas ı A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen 400 mn dolar
değerindeki kredinin 500 mn dolara art ırılmas ı hususunda anlaşı ldığı bildirilmiştir. Bu kapsamda yeni krediye ek teminat oluşturmak üzere
Kazancı Holding'in rehnedeceği  Şirket'in %3,32 oran ındaki pay ının Goldman Sachs tarafından 60 mn dolar karşı lığında sat ın al ınmas ı
konusunda anlaşmaya vardığını açıklam ıştır. 
 
AKFEN, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan  "Kamu Özel Ortakl ığı Modeli ile Isparta Şehir

Hastanesi Yap ım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi  İş i İhalesi" ile ilgili olarak yap ılan açık eksiltmede, Şirket bağlı ortaklığı Akfen

İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından en iyi Her Şey Dahil Yıllık Fiyat teklifi, 52.25 mn TL olarak vermiştir. Sözleşme görüşmeleri, İhale'nin

karara bağlanmas ı sonras ında yapılacaktır. 
 

DENIZ, Banka, solo bazda 2012 yılında bir önceki yıla göre %7 azalışla 812.6 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 874 mn TL kâr)  
  
TSKB, Banka tarafından kurulmuş olan  "Türkiye Sınai Kalk ınma Bankas ı A.Ş. Mensuplar ı Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı"na

yapılan ödemelerle ilgili olarak Banka'ya cezal ı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatlar ı yapılm ış,  2008-2011 dönemleri  aras ı  için cezal ı
tarhiyatın 17 mn TL olacağı tahmin edilmektedir.  

  
SISE, Şişecam Genel Müdürü Ahmet K ırman, 2020 hedefinin ciroda üç kat art ı ş   olduğunu, bunu sadece organik büyüme ile
sağlayamayacaklar ını, sürekli olarak sat ın alma fırsatlar ını takip ettiklerini söyledi. 2012'de 500 mn dolar yat ırım yaptıklarını anlatan K ırman,

bu yıl inorganik ve organik 1 mlr dolar yat ırım planlad ıklarını açıkladı. 
 
TRCAS, Şirket, İstanbul-Şiş li'de bulunan gayrimenkulu, Şirket merkezi olarak kullanma amac ıyla, Bay İnşaat ve İstanbul Çorap Sanayi'den 8
mn dolar (14.263.200 TL) bedelle satın alm ıştır. 
 

ISFIN, Şirket ile IFC aras ında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanlar ında kullan ılacak 40 mn dolar tutar ında uzun vadeli

finansman temini için görüşmelere baş lanm ıştır. 
  
RYGYO, Şirket, daha önce Gültaş A.Ş  ile Şirket aras ında yap ılan inşaat sözleşmesinin iptal edilerek, Kocaeli -Gebze'de bulunan toplam

26.221 m2'lik arsa al ım ını peşin olarak 6.55 mn dolar bedelle gerçekleştirmiştir. Alınan arsalar üzerine lojistik depo inşaatı yapılacaktır. 
  
DENTA, Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %255 artışla 29.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 8.1 mn TL kâr).  
 

EGEEN, Şirket, Hindistan'da bulunan  Wheels India Ltd. ile 15.000 dolar ve ilk iki y ıl için ürün bedelinin % 3, takip eden üç y ıl için ise % 2
oranında lisans ücreti kar şı lığı  "Kendinden Dümenlenebilir  İlave Dingil ve Suspansiyon Sistemi" ürününe ili şkin lisans anla şmas ı
imzalam ıştır. 
 
GRNYO, Şirket, 2012 yılında, bir önceki yıl açıklanan 637.551 TL zarardan, 4.1 mn TL kâra geçmiştir. 4. Çeyrek karını ise bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %143 artışla 548.673 TL olarak açıkladı. 
  
YUNSA, Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %48 azalışla 7.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 14.3 mn TL kâr). 
  
MAALT, Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %20 azalışla 3.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 4.1 mn TL kâr).  
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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." 

İTALYA ORTALIĞI KARIŞTIRDI 

İtalya'dan gelen anket sonuçlar ı olumluydu ve borsalar ciddi prim yapm ıştı. Ama akşam

sonuçlar açıkland ığında kargaşanın ortaya çıktığı anlaşı ldı. Bu sabah heryer negatif!  

     IMKB 100 endeksi, dünü % 1.02 art ış la, 76.670 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 75.634, en yüksek 76.929 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 771 puan

üzerine çıktı.  
   Dün öğlen İtalya'da Bersani'nin aç ık ara önde olduğu anketleri ile Euro/dolar 1.33'e

çıkarken, Avrupa borsalar ı   %  2'den fazla değer kazand ı.  Ancak akşam sonuçlar
açıkland ığında şok yaşand ı: 3 parti birbirine yak ın oy alm ıştı. Sonuçlara göre iki olas ılık
var ve ikisi de nahoş! 1:Berlusconi'li koalisyon, 2:Grillo'nun 5 y ıldız partisinin dahil olduğu
koalisyon. Ancak Grillo koalisyon yapmayacaklar ını   açıkladığı  için sonuç kaç ınılmaz:

Berlusconi-Bersani yani Merkez Sağ-Merkez Sol koalisyonu! Eninde sonunda bu iş
olacaktır fakat anlaşmalar ı  10 günü geçebilir. Bu da piyasalar ın önümüzdeki süreçte
s ıkıntılı olmas ına yol açar. 
   Sonuçlar duyulduğunda açık olan ABD borsalar ı % 1.6-1.8 düşüş yaşarken, bu sabah

Asya borsalar ı % 2'ye kadar kayıplar yaşamakta. Avrupa'da Almanya % 1.6, Fransa %2.5,

İngiltere %1.6, İtalya %2.5, İspanya %3 düşerek açılabilir. Bugünün gündeminde 17:00'de
Bernanke'nin "piyasa dostu" olarak ortaya çıkmas ı ve yapacağı açıklamalar öne çıkmakta.

   Dün yurtiçinde gündem ise Rekabet Kurumu’nun  12 banka hakkında soruşturma idi. 6

banka yöneticisi dün savunma yaparken, 6'sı bugün devam edecek.   

  - Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi  İtalya'da yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar ülkede yeni
bir hükümet kurulmasının kolay olmayacağını gösterdi.  İçiş leri Bakanl ığı'nın verilerine

göre, seçim kampanyas ı  döneminde birbirine sert muhalefet yapan 3 ayr ı   partinin,

birbirlerine yak ın oranlarda oy almas ı, mali krizden geçen ve güçlü bir siyasi iradeye
ihtiyaç duyan ülkede hükümet kurulamama riskini doğurdu. 

    - AB Komisyonu, Almanya ve Fransa'dan gelen Türkiye ile yeni bir fas ıl aç ılmas ı
yönündeki açıklamalar ı memnuniyetle karşılayarak üye ülkeleri eyleme geçmeye çağırdı. 
   - Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Marina Wes, Türkiye'nin ekonomik büyüme
hızına ilişkin süregelen "fren -gaz" tart ışmalar ına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde
yapısal reformlar ın hızlandırılmas ı vurgusu yaptı. 
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, çöpten elektrik üretmek için EPDK'ya 39
lisans başvurusunun yap ıldığını bildirdi. Çöpün bir tehdit olduğuna ama elektrik üreten ve
geri dönüşüm sa ğlayan tesisler sayesinde bunun bir fırsata dönüşebildiğine dikkati

çeken Bakan Yıldız, yeni açılacak tesislerle bin MW hedefine ulaşı labileceğini söyledi.  
   - ABD Başkanı Barack Obama, bir grup vali ile yapt ığı  toplantıda otomatik harcama

kesintilerinin planland ığ ı   gibi 1 Mart'ta yürürlü ğe girmesi halinde eyaletlerindeki

insanlar ın işlerini kaybedebilecekleri uyarıs ında bulunarak, valilerden Kongre üyelerine
harcama kesintilerinin önüne geçecek bir uzlaşma için baskı yapmalar ını istedi. ABD'de

1 Mart tarihinde 85 mlrr Dolar tutar ında otomatik  harcama kesintisinin yürürlüğe girmeye

baş lamas ı bekleniyor. 

  - Rekabet Kurulu bugün kalan 6 bankanın daha sözlü savunmasına başvurmaya devam

edecek. Dün Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bankası, ING Bank ve TEB dün
sözlü savunmalar ını yaptılar. Bugün Ziraat Bankası, Halkbank, Vak ıfbank, İş Bankas ı,
Garanti Bankas ı ve Yapı Kredi Bankas ı sözlü savunma yapacak. Kurul'un karar vermek
için 15 günlük süresi bulunuyor.  
  - TUSAŞ CEO'su Muharrem Dörtkaş lı, şirketin yüzde 20 hissesinin halka arzı  için  İş
Yatırım ı   yetkilendirmelerinin ard ından yurtd ı ş ı   aracılık   i ç i n   d e   J P   M o r g a n ' ı
yetkilendirdiklerini, halka arz ın ikinci çeyrekte yapılmas ının planland ığını ifade etti. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 76,670.32 1.02 

USD 1.8025 0.22 

EURO 2.3805 0.55 

€  / $  1.3060 -0.95 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0892 0.59 

VOB-30 Kontrat ı 94.875 1.36 

Gösterge Faiz  6.27 0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ASUZU 28.50 12.65 

BEYAZ 2.80 12.45 

KRSAN 5.21 8.32 

ALCTL 5.21 7.87 

MAKTK 1.13 6.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 5.38 -19.22 

MANGO 0.28 -12.50 

ANSA 1.17 -10.69 

YESIL  1.03 -8.85 

ISBIR 135.00 -8.78 

Dünya Borsalar ı 25.02.2013 % 

DJIA 13,784 -1.55 

NASDAQ 3,116 -1.44 

DAX 7,773 1.45 

FTSE-100 6,355 0.31 

NIKKEI 225 11,663 2.43 

S&P 500 1,488 -1.83 

Bovespa  56,618 -0.14 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Oca. (Önc.12,4%)  
12:00 İtalya Hazine Bonosu ihrac ı 
14:00 Türkiye TCMB PPK Toplant ı Tutanaklar ı 
16:00 ABD S&P/CaseShi l ler  Ev Fiyat lar ı   Endeksi Ara.

(Önc.145,82)  
17:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi Şub. (Önc. -2 Bek. -

12,0) 

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Şub. (Önc.61,1 Bek.58,6)  
17:00 ABD Yeni Konut Sat ışları Oca. (Önc.3,0% Bek. -7,3%) 

17:00 ABD FED Başkan ı Ben Bernanke konuşma yapacak  

Japonya Kabine Şubat Ay ı Ekonomik Raporunu  

Dinamik Portföy Önerileri  
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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." 

İTALYA ORTALIĞI KARIŞTIRDI 

İtalya'dan gelen anket sonuçlar ı olumluydu ve borsalar ciddi prim yapm ıştı. Ama akşam

sonuçlar açıkland ığında kargaşanın ortaya çıktığı anlaşı ldı. Bu sabah heryer negatif!  

     IMKB 100 endeksi, dünü % 1.02 art ış la, 76.670 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 75.634, en yüksek 76.929 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 771 puan

üzerine çıktı.  
   Dün öğlen İtalya'da Bersani'nin aç ık ara önde olduğu anketleri ile Euro/dolar 1.33'e

çıkarken, Avrupa borsalar ı   %  2'den fazla değer kazand ı.  Ancak akşam sonuçlar
açıkland ığında şok yaşand ı: 3 parti birbirine yak ın oy alm ıştı. Sonuçlara göre iki olas ılık
var ve ikisi de nahoş! 1:Berlusconi'li koalisyon, 2:Grillo'nun 5 y ıldız partisinin dahil olduğu
koalisyon. Ancak Grillo koalisyon yapmayacaklar ını   açıkladığı  için sonuç kaç ınılmaz:

Berlusconi-Bersani yani Merkez Sağ-Merkez Sol koalisyonu! Eninde sonunda bu iş
olacaktır fakat anlaşmalar ı  10 günü geçebilir. Bu da piyasalar ın önümüzdeki süreçte
s ıkıntılı olmas ına yol açar. 
   Sonuçlar duyulduğunda açık olan ABD borsalar ı % 1.6-1.8 düşüş yaşarken, bu sabah

Asya borsalar ı % 2'ye kadar kayıplar yaşamakta. Avrupa'da Almanya % 1.6, Fransa %2.5,

İngiltere %1.6, İtalya %2.5, İspanya %3 düşerek açılabilir. Bugünün gündeminde 17:00'de
Bernanke'nin "piyasa dostu" olarak ortaya çıkmas ı ve yapacağı açıklamalar öne çıkmakta.

   Dün yurtiçinde gündem ise Rekabet Kurumu’nun  12 banka hakkında soruşturma idi. 6

banka yöneticisi dün savunma yaparken, 6'sı bugün devam edecek.   

  - Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi  İtalya'da yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar ülkede yeni
bir hükümet kurulmasının kolay olmayacağını gösterdi.  İçiş leri Bakanl ığı'nın verilerine

göre, seçim kampanyas ı  döneminde birbirine sert muhalefet yapan 3 ayr ı   partinin,
birbirlerine yak ın oranlarda oy almas ı, mali krizden geçen ve güçlü bir siyasi iradeye
ihtiyaç duyan ülkede hükümet kurulamama riskini doğurdu. 

    - AB Komisyonu, Almanya ve Fransa'dan gelen Türkiye ile yeni bir fas ıl aç ılmas ı
yönündeki açıklamalar ı memnuniyetle karşılayarak üye ülkeleri eyleme geçmeye çağırdı. 
   - Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Marina Wes, Türkiye'nin ekonomik büyüme
hızına ilişkin süregelen "fren -gaz" tart ışmalar ına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde
yapısal reformlar ın hızlandırılmas ı vurgusu yaptı. 
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, çöpten elektrik üretmek için EPDK'ya 39
lisans başvurusunun yap ıldığını bildirdi. Çöpün bir tehdit olduğuna ama elektrik üreten ve
geri dönüşüm sa ğlayan tesisler sayesinde bunun bir fırsata dönüşebildiğine dikkati

çeken Bakan Yıldız, yeni açılacak tesislerle bin MW hedefine ulaşı labileceğini söyledi.  
   - ABD Başkanı Barack Obama, bir grup vali ile yapt ığı  toplantıda otomatik harcama

kesintilerinin planland ığ ı   gibi 1 Mart'ta yürürlü ğe girmesi halinde eyaletlerindeki

insanlar ın işlerini kaybedebilecekleri uyarıs ında bulunarak, valilerden Kongre üyelerine
harcama kesintilerinin önüne geçecek bir uzlaşma için baskı yapmalar ını istedi. ABD'de

1 Mart tarihinde 85 mlrr Dolar tutar ında otomatik  harcama kesintisinin yürürlüğe girmeye

baş lamas ı bekleniyor. 

  - Rekabet Kurulu bugün kalan 6 bankanın daha sözlü savunmasına başvurmaya devam

edecek. Dün Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bankası, ING Bank ve TEB dün
sözlü savunmalar ını yaptılar. Bugün Ziraat Bankası, Halkbank, Vak ıfbank, İş Bankas ı,
Garanti Bankas ı ve Yapı Kredi Bankas ı sözlü savunma yapacak. Kurul'un karar vermek
için 15 günlük süresi bulunuyor.  
  - TUSAŞ CEO'su Muharrem Dörtkaş lı, şirketin yüzde 20 hissesinin halka arzı  için  İş
Yatırım ı   yetkilendirmelerinin ard ından yurtd ı ş ı   aracılık   i ç i n   d e   J P   M o r g a n ' ı
yetkilendirdiklerini, halka arz ın ikinci çeyrekte yapılmas ının planland ığını ifade etti. 

  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 76,670.32 1.02 

USD 1.8025 0.22 

EURO 2.3805 0.55 

€  / $  1.3060 -0.95 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0892 0.59 

VOB-30 Kontrat ı 94.875 1.36 

Gösterge Faiz  6.27 0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ASUZU 28.50 12.65 

BEYAZ 2.80 12.45 

KRSAN 5.21 8.32 

ALCTL 5.21 7.87 

MAKTK 1.13 6.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

AYES 5.38 -19.22 

MANGO 0.28 -12.50 

ANSA 1.17 -10.69 

YESIL  1.03 -8.85 

ISBIR 135.00 -8.78 

Dünya Borsalar ı 25.02.2013 % 

DJIA 13,784 -1.55 

NASDAQ 3,116 -1.44 

DAX 7,773 1.45 

FTSE-100 6,355 0.31 

NIKKEI 225 11,663 2.43 

S&P 500 1,488 -1.83 

Bovespa  56,618 -0.14 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:00 Türkiye Yabancı Ziyaretçi Say ısı Oca. (Önc.12,4%)  
12:00 İtalya Hazine Bonosu ihrac ı 
14:00 Türkiye TCMB PPK Toplant ı Tutanaklar ı 
16:00 ABD S&P/CaseShi l ler  Ev Fiyat lar ı   Endeksi Ara.

(Önc.145,82)  
17:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi Şub. (Önc. -2 Bek. -

12,0) 

17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Şub. (Önc.61,1 Bek.58,6)  
17:00 ABD Yeni Konut Sat ışları Oca. (Önc.3,0% Bek. -7,3%) 

17:00 ABD FED Başkan ı Ben Bernanke konuşma yapacak  

Japonya Kabine Şubat Ay ı Ekonomik Raporunu  

Dinamik Portföy Önerileri  

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

