
GARAN, Banka ve diğer iki iştirakinin %25 erken ödeme avantaj ıyla Rekabet Kurulu'nun verdiği 213 mn TL'lik cezan ın 30 gün içinde 160
milyon TL'sinin ödeneceğini açıkladı. 
 

AKBNK, Banka %25 erken ödeme avantaj ıyla Rekabet Kurulu'nun verdiği 172 mn TL'lik cezan ın 30 gün içinde 129 milyon TL'sinin
ödeneceğini açıkladı. 
 

VAKBN, Banka %25 erken ödeme avantajıyla Rekabet Kurulu'nun verdiği 82 mn TL'lik cezan ın 30 gün içinde 62 milyon TL'sinin ödeneceğini

açıkladı. 
 

YKBNK, Banka %25 erken ödeme avantaj ıyla Rekabet Kurulu'nun verdiği 150 mn TL'lik cezan ın 30 gün içinde 112 milyon TL'sinin
ödeneceğini açıkladı. 
 
TUPRS, Şirket, 2012 yılı kârının 964.113.920 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 3,2725 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
TCELL, SPK Şirket yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kivisaari ve Oleg Adolfovic Malis'i görevden alarak yerlerine
Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'i atamıştır. Ayrıca Şirket ortağı Telia Sonera'dan İMKB'ye gönderilen yazıya göre, Virgin
Adaları'ndaki mahkeme, Çukurova Grubu'nun 1.2 mlr dolar tutar ında cezay ı   Telia Sonera'ya ödeyene veya 26 Mart'ta yap ılacak dava

sonuçlanana kadar elindeki Şirket hisselerini satamayacağına hükmetti.  
 

THYAO, ÖİB, Şirket'in %49,12'lik payının olas ı satışına ilişkin dan ışmanl ık sözleşmesini bir y ıl daha uzatmıştır. 
  
ASYAB, Banka, yurtdışında yerleş ik nitelikli yat ırımc ılara sat ılmak üzere azami 300 mn dolar karşı lığında Sukuk format ında ikincil sermaye

benzeri kredi temin edilmesi amac ı ile 5 yabanc ı bankayı lider yönetici bankalar olarak tayin etmiş olup, kredi temini için BDDK ve SPK'ya
başvuruda bulunmuştur. 

 

DENIZ, Banka, Citigroup tarafından sat ılacağı açıklanan Türkiye'deki bireysel bankacılık bölümünün sat ın al ınmas ı için görüşmelerin devam
ettiğini ifade etmiştir. 

  
SAHOL, Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Şirket mevcut altyapıyı kullanarak demiryollar ı faaliyet haklar ının alım ıyla ilgilendiği ifade edildi.

Şirket bu proje için 2 mlr dolar yatırım yapmayı da planl ıyor. 

  
ALBRK, Banka, Kuveyt Türk Bankası ile ortak giriş im yaparak bireysel emeklilik ş irketi kurmayı planlamaktad ır. 
  
GUBRF, Şirket'in İran'da yerleş ik bağlı ortaklığı Razi Petrochemicals Co.'nun genel kurulu yapılm ış olup, Razi'nin aldığı temettü kararı sonras ı
Şirket'e isabet eden tutar 383.235.487.320 İran Riyali (55.799.087 TL)'dir.  

 
AVIVA, Şirket, 2012 y ılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın ayn ı çeyreğine göre %101 art ışla 17.9 mn TL zarar açıklam ıştır (2011 4Ç: 8.9 mn TL
zarar). Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %59 artışla 55.9 mn TL zarar açıklam ıştır(2011: 35.1 mn TL zarar) 

 

UYUM, Şirket, 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %61 artışla 4.3 mn TL zarar açıklam ıştır (2011 4Ç: 2.6 mn TL zarar).
Bu sonuçlarla birlikte Şirket, 2012 yılında bir önceki yıla göre %33 artışla 15.9 mn TL zarar açıklam ıştır(2011: 11.9 mn TL zarar) 
 

AKGUV, Şirket, %51 oran ında sahibi olduğu Akdeniz Tek. Güv. ve Sav. Sis. Tic. A.Ş, bir ortakla birlikte MARKANTALYA AVM projesinde

kullan ılmakj üzere Güvenlik ekipmanlar ının temini, supervizörlük hizmeti ve k ısmi montaj ı   konusunda 1.362.798 TL'lik sözleşme
imzalam ıştır. 
 

DESA, Şirket, İTKİB verilerine göre 2012 yılında gerçekleştirdiği 49.675.198 dolar ihracat ile sektörün ihracat lideri olmuştur. 

  
TEKTU, Şirket İzmir-Alaçatı'da yapt ığı 5 y ıldızlı   otelinin iş letmeye verilmesine ilişkin görüşmeler kapsam ında Bilgili Holding A.Ş  ile
görüşmelere baş lam ıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"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." 

GÜNDEM YOĞUN 

Dow Jones tarihi rekor k ırarken, yılbaşından beri coşan Japonya'da kar sat ışı görülüyor.
İtalya gündemdeki yerini korurken içeride cari açık izlenecek.  

   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.51 düşüş le 83.120 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 83.120, en yüksek 83.932 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 422 puan

altına indi. Bankalara verilen cezan ın piyasalardaki etkisi s ınırlı kaldı. Hatta en fazla cezayı
alan GARAN % 1 yükseldi. SAHOL ve TUPRS'ın değer kaybı endeksi aşağı çekti. 
   SPK, Turkcell'in Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ünü görevden alıp, 3 bağıms ız üye atadı.
Bu hamle ile temettü vermesi için yönetimden karar ç ıkabilir. Bu yüzden hisse ve
endekse katk ıs ı açıs ından olumlu olabilir. Hesaplar ım ıza göre  TCELL’in her 1 milyar TL

temettüsü VOB 30 kontrat ında yaklaşık 200 puan etkiye yol açabilir. Bugün Türkiye'de
açıklanacak önemli veri ise 10:00'da gelecek Ocak ayı cari açık verisi olacak. 

   Borsalar olumlu hava içinde sürdürdükleri rallilerine dün küçük bir ara verdi. Avrupa
hisse senetleri, Fitch'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesinin ard ından(şu an Türkiye'nin
sadece 2 kademe üzerinde) haftanın ilk gününü kayıpla kapatt ı. Almanya % 0.03, Fransa
% 0.10, İspanya % 0.85 düştü. ABD'de ise ralli devam etti. Dow Jones % 0.35 artarak
14.447'den, S&P500 % 0.32 artarak 1.556'dan kapand ı. Böylece Dow Jones Endeksi
tarihi zirvesinden kapand ı. S&P500 için zirve 1.576'da bulunuyor.Asya'da ise bu sabah
olumlu başlasa da kâr sat ış larının geldiği görülüyor. 2 ayda % 19 yükselen Japonya
borsas ı % 0.3 gerilerken, Çin % 1.8 kayıpta. 

   Seçimler sonras ında siyasi belirsizliğin sürmesi  İtalya’yı   gündemin ilk s ıras ında

tutmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı  liderlerle görüşecek. Bu arada hazine
ihalesi yap ılacak. Talep yüksek gelirse Euro/dolar 1.30 seviyesinden tepki verebilecektir.  

  - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, AYEDAŞ, Toroslar, Dicle ve Vangölü elektrik dağıtım
bölgeleri için nihai teklif verme tarihini 15 Mart 2013 olarak açıkladı. 
   - Cumhuriyetçilerin Bütçe Komitesi Başkanı Paul Ryan, Başkan Barack Obama ile

vergiler ve harcama kesintileri konusunda uzlaşman ın mümkün olabileceğini söyledi.  
Avrupa Birliği lideleri, bu hafta içinde bir araya gelecekler.  İki gün sürecek toplant ılardan

somut bir karar çıkmas ı beklenmezken, özellikle Güney Kıbrıs'ın kurtar ılmas ı konusuna

eğilecekleri belirtildi.  

    - Japonya Merkez Bankas ı   Başkan Yard ımc ıs ı   adaylarından Kikuo Iwata, merkez

bankas ının deflasyonu yaln ızca hükümet tahvili alarak sonlandırabileceğini ve riskli varlık
almak zorunda olmad ığını   söyledi. Uzun vadeli tahvil alarak 2 y ıl  içinde yüzde 2
enflasyona ulaşı labileceğini belirten Iwata, "Kararl ı ve belirli bir parasal geniş lemeye

ihtiyacım ız var" dedi. 

  - İspanya Ekonomi Bakan ı Luis de Guindos, ülke ekonomisinin bu y ıl sonundan itibaren

tekrar büyümeye baş layacağı tahmininde bulundu. Avrupa Birliği geçtiğimiz ay yaptığı bir

tahminde İspanyol ekonomisinin bu y ıl yüzde 1.4 daralacağını   bildirirken, İspanya

hükümeti bu daralmayı yüzde 0.5 olarak tahmin ediyor.  
  - OECD'nin yapt ığı açıklamada, Japonya ve ABD'nin önderliğinde büyük sanayileşmiş
ekonomilerin görünümünün gelişme gösterdiğini belirtirken, Euro Bölgesi aktivitesinde
de toparlanma olduğuna i şaret etti. Ayr ıca Kurum, aç ıkladığı en son ayl ık öncül
göstergelerin kuruluşa üye ülkelerin tamam ında sağlamlaşan bir büyümeye i şaret

ettiğini belirtti. 

  - Dünya Gazetesi'nin haberine göre  İDO, lojistik hizmeti vermeye baş layacak, Eskihisar-

Topçular hattında boşta kalan arabal ı vapurlarını TIR'ların hizmetine sokmaya haz ırlanan

ş irket, kurumsal ş irketlerle anlaşarak bir tür Ro-Ro hizmeti verecek. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,119.65 -0.51 

USD 1.8010 -0.03 

EURO 2.3435 0.17 

€  / $  1.3047 0.34 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0733 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 103.550 -0.38 

Gösterge Faiz  5.80 -0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KOMHL 9.60 12.68 

TRNSK 0.92 12.20 

NUGYO 8.18 12.05 

MAKTK 1.21 11.01 

SKPLC 1.03 8.42 

Düşenler  Kapan ış  % 

GUBRF 16.80 -6.41 

OSTIM 2.44 -6.15 

IHLAS 0.81 -5.81 

EGYO 0.33 -5.71 

ATAC 0.99 -4.81 

Dünya Borsalar ı 11.03.2013 % 

DJIA 14,447 0.35 

NASDAQ 3,253 0.26 

DAX 7,984 -0.03 

FTSE-100 6,504 0.31 

NIKKEI 225 12,349 0.53 

S&P 500 1,556 0.32 

Bovespa  58,545 0.19 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Şub. (Bek.0.6% 0.6%)  

10:00 Türkiye Cari Denge Oca. (Bek.  -5.3Mlr $, Önc. -4.66Mlr $)

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Oca. (Bek.0.2% Önc.1,1%)  
11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Oca. (Önc.1,6%)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu İhraçlar ı 
12:00 İtalya Hazine Bonosu ihrac ı 
12:30 Almanya Tahvil İhrac ı 
20:00 ABD Ayl ık Bütçe Gerçekleşmeleri Şub. (Bek. -220Mlr $) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC AL 2.31-2.32 2.25 2.38 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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   IMKB 100 endeksi, dünü % 0.51 düşüş le 83.120 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 83.120, en yüksek 83.932 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 422 puan

altına indi. Bankalara verilen cezan ın piyasalardaki etkisi s ınırlı kaldı. Hatta en fazla cezayı
alan GARAN % 1 yükseldi. SAHOL ve TUPRS'ın değer kaybı endeksi aşağı çekti. 
   SPK, Turkcell'in Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ünü görevden alıp, 3 bağıms ız üye atadı.
Bu hamle ile temettü vermesi için yönetimden karar ç ıkabilir. Bu yüzden hisse ve
endekse katk ıs ı açıs ından olumlu olabilir. Hesaplar ım ıza göre  TCELL’in her 1 milyar TL

temettüsü VOB 30 kontrat ında yaklaşık 200 puan etkiye yol açabilir. Bugün Türkiye'de
açıklanacak önemli veri ise 10:00'da gelecek Ocak ayı cari açık verisi olacak. 

   Borsalar olumlu hava içinde sürdürdükleri rallilerine dün küçük bir ara verdi. Avrupa
hisse senetleri, Fitch'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesinin ard ından(şu an Türkiye'nin
sadece 2 kademe üzerinde) haftanın ilk gününü kayıpla kapatt ı. Almanya % 0.03, Fransa
% 0.10, İspanya % 0.85 düştü. ABD'de ise ralli devam etti. Dow Jones % 0.35 artarak
14.447'den, S&P500 % 0.32 artarak 1.556'dan kapand ı. Böylece Dow Jones Endeksi
tarihi zirvesinden kapand ı. S&P500 için zirve 1.576'da bulunuyor.Asya'da ise bu sabah
olumlu başlasa da kâr sat ış larının geldiği görülüyor. 2 ayda % 19 yükselen Japonya
borsas ı % 0.3 gerilerken, Çin % 1.8 kayıpta. 

   Seçimler sonras ında siyasi belirsizliğin sürmesi  İtalya’yı   gündemin ilk s ıras ında

tutmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı  liderlerle görüşecek. Bu arada hazine
ihalesi yap ılacak. Talep yüksek gelirse Euro/dolar 1.30 seviyesinden tepki verebilecektir.  

  - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, AYEDAŞ, Toroslar, Dicle ve Vangölü elektrik dağıtım
bölgeleri için nihai teklif verme tarihini 15 Mart 2013 olarak açıkladı. 
   - Cumhuriyetçilerin Bütçe Komitesi Başkanı Paul Ryan, Başkan Barack Obama ile

vergiler ve harcama kesintileri konusunda uzlaşman ın mümkün olabileceğini söyledi.  
Avrupa Birliği lideleri, bu hafta içinde bir araya gelecekler.  İki gün sürecek toplant ılardan

somut bir karar çıkmas ı beklenmezken, özellikle Güney Kıbrıs'ın kurtar ılmas ı konusuna

eğilecekleri belirtildi.  

    - Japonya Merkez Bankas ı   Başkan Yard ımc ıs ı   adaylarından Kikuo Iwata, merkez

bankas ının deflasyonu yaln ızca hükümet tahvili alarak sonlandırabileceğini ve riskli varlık
almak zorunda olmad ığını   söyledi. Uzun vadeli tahvil alarak 2 y ıl  içinde yüzde 2
enflasyona ulaşı labileceğini belirten Iwata, "Kararl ı ve belirli bir parasal geniş lemeye

ihtiyacım ız var" dedi. 

  - İspanya Ekonomi Bakan ı Luis de Guindos, ülke ekonomisinin bu y ıl sonundan itibaren

tekrar büyümeye baş layacağı tahmininde bulundu. Avrupa Birliği geçtiğimiz ay yaptığı bir

tahminde İspanyol ekonomisinin bu y ıl yüzde 1.4 daralacağını   bildirirken, İspanya

hükümeti bu daralmayı yüzde 0.5 olarak tahmin ediyor.  
  - OECD'nin yapt ığı açıklamada, Japonya ve ABD'nin önderliğinde büyük sanayileşmiş
ekonomilerin görünümünün gelişme gösterdiğini belirtirken, Euro Bölgesi aktivitesinde
de toparlanma olduğuna i şaret etti. Ayr ıca Kurum, aç ıkladığı en son ayl ık öncül
göstergelerin kuruluşa üye ülkelerin tamam ında sağlamlaşan bir büyümeye i şaret

ettiğini belirtti. 

  - Dünya Gazetesi'nin haberine göre  İDO, lojistik hizmeti vermeye baş layacak, Eskihisar-

Topçular hattında boşta kalan arabal ı vapurlarını TIR'ların hizmetine sokmaya haz ırlanan

ş irket, kurumsal ş irketlerle anlaşarak bir tür Ro-Ro hizmeti verecek. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,119.65 -0.51 

USD 1.8010 -0.03 

EURO 2.3435 0.17 

€  / $  1.3047 0.34 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0733 0.01 

VOB-30 Kontrat ı 103.550 -0.38 

Gösterge Faiz  5.80 -0.12 

Yükselenler  Kapan ış  % 

KOMHL 9.60 12.68 

TRNSK 0.92 12.20 

NUGYO 8.18 12.05 

MAKTK 1.21 11.01 

SKPLC 1.03 8.42 

Düşenler  Kapan ış  % 

GUBRF 16.80 -6.41 

OSTIM 2.44 -6.15 

IHLAS 0.81 -5.81 

EGYO 0.33 -5.71 

ATAC 0.99 -4.81 

Dünya Borsalar ı 11.03.2013 % 

DJIA 14,447 0.35 

NASDAQ 3,253 0.26 

DAX 7,984 -0.03 

FTSE-100 6,504 0.31 

NIKKEI 225 12,349 0.53 

S&P 500 1,556 0.32 

Bovespa  58,545 0.19 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Şub. (Bek.0.6% 0.6%)  

10:00 Türkiye Cari Denge Oca. (Bek.  -5.3Mlr $, Önc. -4.66Mlr $)

11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Oca. (Bek.0.2% Önc.1,1%)  
11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Oca. (Önc.1,6%)  
11:30 İspanya Hazine Bonosu İhraçlar ı 
12:00 İtalya Hazine Bonosu ihrac ı 
12:30 Almanya Tahvil İhrac ı 
20:00 ABD Ayl ık Bütçe Gerçekleşmeleri Şub. (Bek. -220Mlr $) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC AL 2.31-2.32 2.25 2.38 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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