
ISCTR, Banka, yurtiçinde 7,46 mlr TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonosu/tahvil ihrac ı için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. 

  
AKBNK, Banka, 2012 y ılı kârının 570 mn TLyapacağı 200 mn TL'lik tahvil ihrac ı SPK tarafından onaylanm ıştır. Ayrıca Şirket, 2012 y ılı kârının
120 mn TL'lik kısm ını(Hisse başı net: 0,0319749 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
TCELL, Reuters' ın haberine göre Çukurova ile Altimo aras ında görülen davanın İngiltere Yüksek Mahkemesi Privy Council'da yapılan

oturumunda taraflar aras ında faiz anlaşmazlığı yaşand ı. Mahkeme karar açıklamad ı ve Cuma gününe kadar taraflardan ek bilgi istedi.  
  
EKGYO, Şirket İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan 15.960 m2'lik arsan ın 353.126.800 TL bedelle TCMB'ye sat ışını   ve tapu devrini

tamamlam ıştır. 
  
TOASO, Şirket, 2012 yılı kârının 480 mn TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,816 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
MGROS, Şirket'in toplam 8 adet  sat ış mağazası Şubat ayı  içerisinde açılm ış, 28 Şubat 2013 itibariyle mağaza say ıs ı  yurtiçinde 867 (849
süpermarket ve 18 hipermarket), yurtdışında iştirakleri  vasıtasıyla 31 olmak üzere toplam 898'e ulaşm ıştır. 
  
ASYAB, Banka ’nın baş lang ıçta 75 milyon lira olarak belirlenen Türkiye ’nin ilk özel sektör kira sertifikas ına (sukuk) dayal ı  tahvil ihrac ında

gelen yoğun taleple ihraç miktarı 125 milyon TL ’ye çıktı. 
  
SAHOL, Şirket, Akbank T.A.Ş Mensuplar ı  Tekaüt Sandığı'nın Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş'de bulunan %6'l ık pay ını 4.908.034 TL
karşı lığında sat ın alma karar ı alm ıştır. 
  
FINBN, Banka solo bazda, 2012 y ılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 art ışla 242.4 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç:
238.5 mn TL net kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %6 art ışla 902.3 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 848.1

mn TL net kâr). 
  
KARTN, Şirket, 2012 yılı kârının 5.772.559 TL'lik kısm ını(Hisse başı net: 1,28909 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ALKA, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %80 azalışla 472 bin TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.4 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 y ılında bir önceki yıla göre %44 azal ışla 6.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 12.2 mn TL net kâr).
Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının 4.993.513 TL'lik kısm ını(Hisse başı net: 0,08085 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
GOODY, Şirket, 2012 yılı kârının 9.927.422 TL'lik kısm ını(Hisse başı net: 0,7080506 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BRSAN, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53 azalışla 2.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 5.6 mn TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 y ılında bir önceki yıla göre %25 azal ışla 39.5 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 52.6 mn TL net kâr).
Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının 30,051,000 TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,91690 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
BRYAT, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %854 artışla 4.9 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011 4Ç: 522 bin TL net
kâr). Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 y ılında bir önceki y ıla göre %48 azal ışla 34.1 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 23 mn TL net kâr).
Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının 17.175.000 TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,5191 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
IHLAS[IHGZT], Şirket, İhlas Gazetecilik'in aktifine kay ıtlı İstanbul-Yenibosna'da bulunan ofisin 6 mn TL bedel karşı lığında al ınmas ına karar
vermiştir. 

  
PRKAB, Şirket, 2012 yılı kârının 7.140.598 TL'lik kısm ını(Hisse başı net: 0,054079 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 
ISGYO, Şirket, 2012 yılı kârının 30 mn TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,05 TL) nakit temettü, 30 mn TL'sini (%5 bedelsiz) bedelsiz pay olarak
dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
RAYSG, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, 2011 y ılı 4. çeyreğinde elde ettiği 1.5 mn TL zarardan, 6.8 mn TL kâra geçmiştir. Bu sonuçlarla birlikte
Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %997 artışla 3.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 340 bin TL net kâr)   
  
NTHOL, Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Ali Ağaoğlu içinde Çinlilerin ve Körfez'den kraliyet ailelerinin de olduğu bir fon ile görüşmelerde

bulunuyor. Habere göre bu fon Türkiye'ye ilk etapta 5 milyar dolar yatırımla baş layıp 15 milyar dolara kadar yükseltmeyi planl ıyorlar. Şirket'letin

İstanbul Finans Merkezi ve Bodrum gibi projelere ortak olabileceklerini ifade ediliyor.  
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OLUMLU HAVA SÜRÜYOR 

6 gündür yükselen IMKB'ye yurtdışından da destek geliyor. Asya borsalar ındaki art ış  ile
beraber Avrupa borsalar ının da güne artı baş lamas ı bekleniyor. 

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.93 art ış la, 80.612 puandan kapatt ı.Gün içerisinde en
düşük 79.823, en yüksek 80.771 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 745 puan

üzerine çıktı.  
   Dün AKBNK ve TOASO temettülerini aç ıkladı.  Buna göre Nisan VOB30'da temettü
etkisini -1200 puan, Haziran kontrat ında -2.000 puan olarak hesapl ıyoruz. 

   Dün Türkiye'de enflasyon beklentiler civarında geldi. TUFE %0.30 oran ında yükselirken
UFE ise %0.13 oran ında azaldı. Verinin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı oldu.  

   Dün Avrupa'da Almanya % 0.2 düşerken, İspanya % 0.7, Fransa % 0.3 arttı. ABD'de ise
negatif baş layan piyasalar art ıda kapand ı. Dow Jones % 0.3, S&P500 % 0.5 yükselerek
zirve seviyelerindeki olumlu seyirlerini sürdürdü. FED Başkan Yard ımc ıs ı Yellen, Fed'in
varlık al ım program ının maliyet ve risklerini gözeterek 85 milyar dolarl ık tahvil al ımlar ını
sürdürmesi gerektiğini savundu. 

   Bu sabah ise Asya borsalar ında olumlu hava hakim. Çin hükümetinin 2013 için %
7.5’lik büyüme hedefi belirlemesi, harcamalarda art ış sözü vermesi ve tüketim odakl ı
ekonomiye geçmek istemesi borsalar ı ve emtialar ı destekliyor. Euro/dolar paritesi ise

1.30 üzerinde işlem görüyor.   
   Bugünün gündeminde; 10:00'da TCMB Ayl ık Enflasyon Değerlendirmesi, 10:45 ve

10:50 İtalya ve Fransa PMI Hizmet Endeksi, 14:30'da TCMB Şubat ayı Reel Efektif Döviz
Kuru Endeksi, 17:00'de IMKB Şubat ay ı Yabancı İş lemleri ile ABD ISM Hizmet Endeksi

öne çıkmaktad ır.  

  - FED Başkan Yard ımc ıs ı Janet Yellen, İstihdam ın kriz öncesi tepe seviyenin oldukça
altında olduğunu, FED'in, işsizlikte 2014 sonuna kadar %7'ye doğru yavaş yavaş düşüş
beklediğini ve FED'in para politikas ını oldukça geniş lemeci tutma kararl ılığını gösterdiğini

belirtti.  
  - Başbakan Yardımc ıs ı Ali Babacan, banka kredilerinin, sadece tüketime yönelik şekilde
artmas ı   hal inde bundan endi şe duyacaklar ını   belirterek, "Banka kredilendirme

mekanizmas ı   istihdam, üretim, ihracat ve yat ırım için ise bunu tabiki s ınırlamamak

gerekiyor, bunun önünü açık tutmam ız gerekiyor" dedi. 

    - Brüksel'deki Euro Bölgesi maliye bakanlar ı   toplantıs ının  a r d ından bas ına

açıklamalarda bulunan AB Ekonomik ve Mali İş ler Komiseri Olli Rehn, ekonomik

kıs ıntıların bazı vakalarda, bütçe açığı hedef ve tarihlerinin yeniden gözden geçirilmesini
gerektirebileceğini söyledi.  
    - Çin Başbakan ı  Wen Jiabao, 2013 y ılında ekonomik büyümenin %7.5 civar ında

olmas ını hedeflediklerini bildirdi. Çin'in yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nde

konuşan Wen, hükümet olarak enflasyonu %3.5 seviyesinde kontrol alt ına almay ı
amaçladıklarını da belirtti.  

   - NABUCCO ile TANAP her iki tarafın da Güney Gaz Koridoru'nun geli ştirilmesinde

işbirliği yapmayı resmi olarak kabul ettiği bir mutabakat ve işbirliği anlaşmas ı imzalad ı. 
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, TPAO'nun Afganistan'a ilk etapta 100

milyon dolardan fazla yat ırım yapacağını bildirdi.  

   - IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam

olduğunu be l i r te rek ,  Türk iye 'n in   IMF'e  o lan borcunu kapatmas ı   sonras ında

Türkiye'nin IMF'de rolünün ve etkinliğinin giderek artacağını ve 2014 y ılı itibariyle de tam

anlam ıyla İcra Direktörlüğü Başkanlığını üstleneceğini ifade etti. 

  - Fitch, Londra'da bu hafta 7 Mart ’ta Türkiye ile ilgili bir toplantı düzenleyecek. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,612.21 0.93 

USD 1.8000 -0.03 

EURO 2.3415 0.19 

€  / $  1.3026 0.05 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0726 -0.08 

VOB-30 Kontrat ı 99.600 0.96 

Gösterge Faiz  5.76 -0.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEMSA 0.39 18.18 

AYES 2.68 17.54 

KUYAS 83.75 13.18 

INFO 0.87 12.99 

KRSAN 5.74 12.55 

Düşenler  Kapan ış  % 

RANLO 0.28 -12.50 

ISKUR 8,010.00 -8.40 

BASCM 2.65 -6.36 

IHMAD 4.39 -5.79 

BALAT 3.30 -5.71 

Dünya Borsalar ı 04.03.2013 % 

DJIA 14,128 0.27 

NASDAQ 3,182 0.39 

DAX 7,692 -0.21 

FTSE-100 6,346 -0.52 

NIKKEI 225 11,652 0.40 

S&P 500 1,525 0.46 

Bovespa  56,499 -0.68 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gerçekleşmeleri  

10:45 İtalya PMI Hizmet Şub. (Bek.43.5 Önc.43,9)  
10:50 Fransa PMI Hizmet Şub. (Bek.42.7 Önc.42,7)  
10:55 Almanya PMI Hizmet Şub. (Bek.54.1 Önc.54,1)  
11:00 AB PMI Hizmet Şub. (Bek.47.3 Önc.47,3)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet Şub. (Bek.51.0 Önc.51,5)  
12:00 AB Perakende Sat ışlar Oca. (Bek.0.3% Önc. -0,9%)

14:30 Türkiye TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Şub. 

17:00 ABD ISM Hizmet sektörü Endeksi  Şub. (Bek.55

Önc.55,2)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ISCTR TUT 6.38-6.40 6.24 6.58 

EKGYO TUT 2.88-2.89 2.79 2.97 
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Ayrıca Şirket, 2012 yılı kârının 17.175.000 TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,5191 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
IHLAS[IHGZT], Şirket, İhlas Gazetecilik'in aktifine kay ıtlı İstanbul-Yenibosna'da bulunan ofisin 6 mn TL bedel karşı lığında al ınmas ına karar

vermiştir. 

  
PRKAB, Şirket, 2012 yılı kârının 7.140.598 TL'lik kısm ını(Hisse başı net: 0,054079 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

ISGYO, Şirket, 2012 yılı kârının 30 mn TL'lik k ısm ını(Hisse başı net: 0,05 TL) nakit temettü, 30 mn TL'sini (%5 bedelsiz) bedelsiz pay olarak
dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
RAYSG, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde, 2011 y ılı 4. çeyreğinde elde ettiği 1.5 mn TL zarardan, 6.8 mn TL kâra geçmiştir. Bu sonuçlarla birlikte
Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %997 artışla 3.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 340 bin TL net kâr)   
  
NTHOL, Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Ali Ağaoğlu içinde Çinlilerin ve Körfez'den kraliyet ailelerinin de olduğu bir fon ile görüşmelerde

bulunuyor. Habere göre bu fon Türkiye'ye ilk etapta 5 milyar dolar yatırımla baş layıp 15 milyar dolara kadar yükseltmeyi planl ıyorlar. Şirket'letin

İstanbul Finans Merkezi ve Bodrum gibi projelere ortak olabileceklerini ifade ediliyor.  

05 Mart 2013 Sal ı
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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." 

OLUMLU HAVA SÜRÜYOR 

6 gündür yükselen IMKB'ye yurtdışından da destek geliyor. Asya borsalar ındaki art ış  ile
beraber Avrupa borsalar ının da güne artı baş lamas ı bekleniyor. 

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.93 art ış la, 80.612 puandan kapatt ı.Gün içerisinde en
düşük 79.823, en yüksek 80.771 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 745 puan

üzerine çıktı.  
   Dün AKBNK ve TOASO temettülerini aç ıkladı.  Buna göre Nisan VOB30'da temettü
etkisini -1200 puan, Haziran kontrat ında -2.000 puan olarak hesapl ıyoruz. 

   Dün Türkiye'de enflasyon beklentiler civarında geldi. TUFE %0.30 oran ında yükselirken
UFE ise %0.13 oran ında azaldı. Verinin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı oldu.  

   Dün Avrupa'da Almanya % 0.2 düşerken, İspanya % 0.7, Fransa % 0.3 arttı. ABD'de ise
negatif baş layan piyasalar art ıda kapand ı. Dow Jones % 0.3, S&P500 % 0.5 yükselerek
zirve seviyelerindeki olumlu seyirlerini sürdürdü. FED Başkan Yard ımc ıs ı Yellen, Fed'in
varlık al ım program ının maliyet ve risklerini gözeterek 85 milyar dolarl ık tahvil al ımlar ını
sürdürmesi gerektiğini savundu. 

   Bu sabah ise Asya borsalar ında olumlu hava hakim. Çin hükümetinin 2013 için %
7.5’lik büyüme hedefi belirlemesi, harcamalarda art ış sözü vermesi ve tüketim odakl ı
ekonomiye geçmek istemesi borsalar ı ve emtialar ı destekliyor. Euro/dolar paritesi ise

1.30 üzerinde işlem görüyor.   
   Bugünün gündeminde; 10:00'da TCMB Ayl ık Enflasyon Değerlendirmesi, 10:45 ve

10:50 İtalya ve Fransa PMI Hizmet Endeksi, 14:30'da TCMB Şubat ayı Reel Efektif Döviz
Kuru Endeksi, 17:00'de IMKB Şubat ay ı Yabancı İş lemleri ile ABD ISM Hizmet Endeksi

öne çıkmaktad ır.  

  - FED Başkan Yard ımc ıs ı Janet Yellen, İstihdam ın kriz öncesi tepe seviyenin oldukça
altında olduğunu, FED'in, işsizlikte 2014 sonuna kadar %7'ye doğru yavaş yavaş düşüş
beklediğini ve FED'in para politikas ını oldukça geniş lemeci tutma kararl ılığını gösterdiğini

belirtti.  
  - Başbakan Yardımc ıs ı Ali Babacan, banka kredilerinin, sadece tüketime yönelik şekilde
artmas ı   hal inde bundan endi şe duyacaklar ını   belirterek, "Banka kredilendirme

mekanizmas ı   istihdam, üretim, ihracat ve yat ırım için ise bunu tabiki s ınırlamamak

gerekiyor, bunun önünü açık tutmam ız gerekiyor" dedi. 

    - Brüksel'deki Euro Bölgesi maliye bakanlar ı   toplantıs ının  a r d ından bas ına

açıklamalarda bulunan AB Ekonomik ve Mali İş ler Komiseri Olli Rehn, ekonomik

kıs ıntıların bazı vakalarda, bütçe açığı hedef ve tarihlerinin yeniden gözden geçirilmesini
gerektirebileceğini söyledi.  
    - Çin Başbakan ı  Wen Jiabao, 2013 y ılında ekonomik büyümenin %7.5 civar ında

olmas ını hedeflediklerini bildirdi. Çin'in yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nde

konuşan Wen, hükümet olarak enflasyonu %3.5 seviyesinde kontrol alt ına almay ı
amaçladıklarını da belirtti.  

   - NABUCCO ile TANAP her iki tarafın da Güney Gaz Koridoru'nun geli ştirilmesinde

işbirliği yapmayı resmi olarak kabul ettiği bir mutabakat ve işbirliği anlaşmas ı imzalad ı. 
  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, TPAO'nun Afganistan'a ilk etapta 100

milyon dolardan fazla yat ırım yapacağını bildirdi.  

   - IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam

olduğunu be l i r te rek ,  Türk iye 'n in   IMF'e  o lan borcunu kapatmas ı   sonras ında

Türkiye'nin IMF'de rolünün ve etkinliğinin giderek artacağını ve 2014 y ılı itibariyle de tam

anlam ıyla İcra Direktörlüğü Başkanlığını üstleneceğini ifade etti. 

  - Fitch, Londra'da bu hafta 7 Mart ’ta Türkiye ile ilgili bir toplantı düzenleyecek. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 80,612.21 0.93 

USD 1.8000 -0.03 

EURO 2.3415 0.19 

€  / $  1.3026 0.05 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0726 -0.08 

VOB-30 Kontrat ı 99.600 0.96 

Gösterge Faiz  5.76 -0.07 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MEMSA 0.39 18.18 

AYES 2.68 17.54 

KUYAS 83.75 13.18 

INFO 0.87 12.99 

KRSAN 5.74 12.55 

Düşenler  Kapan ış  % 

RANLO 0.28 -12.50 

ISKUR 8,010.00 -8.40 

BASCM 2.65 -6.36 

IHMAD 4.39 -5.79 

BALAT 3.30 -5.71 

Dünya Borsalar ı 04.03.2013 % 

DJIA 14,128 0.27 

NASDAQ 3,182 0.39 

DAX 7,692 -0.21 

FTSE-100 6,346 -0.52 

NIKKEI 225 11,652 0.40 

S&P 500 1,525 0.46 

Bovespa  56,499 -0.68 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gerçekleşmeleri  

10:45 İtalya PMI Hizmet Şub. (Bek.43.5 Önc.43,9)  
10:50 Fransa PMI Hizmet Şub. (Bek.42.7 Önc.42,7)  
10:55 Almanya PMI Hizmet Şub. (Bek.54.1 Önc.54,1)  
11:00 AB PMI Hizmet Şub. (Bek.47.3 Önc.47,3)  
11:30 İngiltere PMI Hizmet Şub. (Bek.51.0 Önc.51,5)  
12:00 AB Perakende Sat ışlar Oca. (Bek.0.3% Önc. -0,9%)

14:30 Türkiye TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Şub. 

17:00 ABD ISM Hizmet sektörü Endeksi  Şub. (Bek.55

Önc.55,2)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ISCTR TUT 6.38-6.40 6.24 6.58 

EKGYO TUT 2.88-2.89 2.79 2.97 
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