
VAKBN, Şirket, 5 yıl vadeli 4.3 mlr TL tutarında banka bonosu ve/veya tahvil ihrac ı kararı alm ıştır. 
 

TTKOM, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Şirket'in yaklaşık %6,68 oran ındaki hissesinin halka arz ının zamanlamas ının piyasa şartlarına göre
tespiti konusunda Türk Telekom İhale Komisyonu'nun yetkilendirildiğini bildirdi.  

 

THYAO, Şirket, dar gövdeli uçak temini kapsamında toplam 117 adet uçağın Airbus firmas ından sat ın alınmas ına karar vermiştir. 

 
TKFEN, Şirket hissedarlar ından Nihat Gökyiğit, 7.77 mn adet Şirket hissesini, kurucusu olduğu vakıfa bağış ladı, böylece vakfın hisse adedi

Şirket'in %4'üne yükseldi.  
 

EKGYO, Şirket 2013 yılı ilk iki ayında 1.7 mlr TL tutar ında 939 adet bağıms ız bölüm satışı gerçekleştirmiştir. 

  
SISE[ANACM], Şirket kendi mülkiyetinde bulunan Paşabahçe Beykoz gayrimenkulleri, Anadolu Cam mülkiyetindeki Topkapı gayrimenkulleri
ve bağlı ortaklıklardan Çayırova Cam Sanayii A.Ş mülkiyetinde bulunan Kançotepe gayrimenkullerinin sat ış, has ılat paylaşım ı veya kat

karşı lığı verilmesi yöntemiyle değerlendirilmesine ilişkin çalışmalara baş lanmas ına karar vermiştir. 

  
DYHOL, Sabah gazetesinin haberine göre Yargıtay Başsavcılığı, Şirket'in %25'inin Alman firmas ı Axel Springer'e sat ışı  iş lemlerinin kay ıtlara

geçirilmesinde "hile yapıldığını" savundu. Başsavcılık, Aydın Doğan ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden 3'üne verilen beraat kararının
bozulmas ını istedi.   
  
KARSN, Şirket 2012 4Ç döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %169 artışla 38.1 mn TL net zarar açıklam ıştır. (2011 4Ç: 14.2 mn TL
net zarar). Böylece 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %112 artışla 59 mn TL net zarar açıklam ıştır. (2011: 27.8 mn TL net zarar) 

 

CCOLA, Şirket 2012 4Ç döneminde, bir önceki y ıl elde edilen 6 mn TL zarardan, 917 bin TL kâra geçmiştir. Böylece 2012 yılında Şirket, bir

önceki yıla göre %171 artışla 380.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 140.3 mn TL net kâr)  
 
ARENA, Şirket 2012 4Ç döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30 art ışla 5.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 4.2 mn TL net
kâr). Böylece 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %55 artışla 15.7 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 10.1 mn TL net kâr)  
 

NUGYO, Şirket 2012 4Ç döneminde, bir önceki yıl elde edilen 6.3 mn TL kârdan, 3.2 mn TL zarara geçmiştir. Böylece 2012 yılında Şirket, bir

önceki yıla göre %494 azalışla 7.2 TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 1.2 mn TL net kâr)  
 
MUTLU, Şirket, 15 Mart-24 Mart tarihleri aras ında akü piyasasının mevsimselliğinden dolay ı izin kullanacak olup bu tarihler aras ında k ısmi

üretim yapılacağını açıklam ıştır. 
 
AKSUE, Şirket 2012 4Ç döneminde, bir önceki y ıl elde edilen 63.637 TL kârdan, 159.050 TL zarara geçmiştir. Böylece Şirket 2012 yılında, bir

önceki yıl elde edilen 5.1 mn TL zarardan 7.1 mn TL kâra geçmiştir. 

 

ALCAR, Şirket, 2012 yılı kârının 6.264.000 TL (Hisse Başı Net: 0,493 TL) kısm ını temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

UCAK, Şirket 2012 4Ç döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42 art ışla 1.3 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 898.839 TL net
kâr). Böylece 2012 yılında Şirket, bir önceki yıla göre %98 azalışla 232.652 TL net kâr açıklam ıştır. (2011: 15.2 mn TL net kâr)  
 
MEPET, Şirket Suudi Arabistan Mekke-Medine yolu üzerinde Akaryakıt Dinlenme tesisi ,Otel ve cami, Alışveriş merkezi kompleksi 23 y ıllık Yap-

İş let-Devret ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzalam ıştır. 
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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." 

HAVA BOZUK 

Cuma günü bankalar en çok yükselen hisseler olurken, K ıbrıs sorunu nedeniyle hafta
negatif baş lıyor. 

    IMKB 100 Endeksi önceki iki haftanın 9 gününde ciddi prim yaptıktan sonra geçtiğimiz

haftayı % 0.5 düşüş le 83.115 seviyesinden kapatt ı. Haftanın en çok kaybedenleri % 7 ile
SAHOL ve KCHOL oldu. Endeks Cuma günü ise % 1.4 art ış yaşadı.  En çok değer

kazanan endeks de % 2.22 art ış la 10 Banka endeksi oldu.  

    Cuma günü açıklanan Şubat ayı bütçe açığının geçen yılki 2.6 milyar TL'den 1.5 milyar

TL'ye gerilediği haberi yükseli şe destek oldu. Ayr ıca 4 Elektr ik Da ğıtım  ş irketinin

özelleştirmesi 3,5 milyar dolara tamamland ı. Başkent'in(1225 milyon dolar) ard ından

Cuma günü Toroslar(1725 milyon dolar) ve AYEDAS'ı(1227 milyon dolar) alan SAHOL

ülkedeki dağıtım işinin % 25'ini 4.2 milyar dolara ele geçirmiş oldu ve son y ıllardaki en

büyük atağını yaptı. 
     İtalya'da seçim sonras ında 1.33'den 1.30'a inen Euro'da İtalya'da yeni hükümet
kurulamadan K ıbrıs sorunu patlad ı   ve parite bu sabah 1.29'un alt ını   gördü. Güney
Kıbrıs'ın 10 milyar Euro'ya ihtiyac ı vardı. Euro Grup toplant ıs ında bankalar ındaki 70 milyar

Euro mevduat ından peş in vergi kesmek fikri akşam bir anda ortaya ç ıktı ve halk gafil
avlandı.  AB'nin isteği i le 70 milyar ın 5.8 milyar Eurosuna devlet el koyacak. Ayr ıca

ş irketlerin vergisi de artırılarak 0,2 milyar Euro daha sağlanacak. Kalan 4 milyar ise AB ve

IMF'den gelecek. Halk "Merkel Vergisi" nedeniyle isyanları oynuyor. Bugün Parlamento,
AB ile yapılan anlaşmayı oylamak için 16.00'da toplanacak. Dİğer taraftan Moody's, Güney
Kıbrıs'a sunulan kurtarma paketinin mevduatlara vergi getirilmesini içermesinin, Avrupa
genelinde banka mevduat sahipleri aç ıs ından negatif olduğunu, bu durumun ülke kredi
notlarına etkisinin belirsiz olduğunu bildirdi. Bu geli şmeler neticesinde para kriz

dönemlerindeki güvenli limanlar olan ABD ve Almanya 10 y ıllıkları  ile alt ına yönelirken
borsalardan ç ıkıyor. Bu sabah Avrupa borsalar ının % 2 civar ında düşüşle aç ılmas ı
beklenirken Rusya % 3, Japonya % 2.7, ABD Futurelar ı % 1 kay ıpla işlem görüyorlar.
(ABD'de borsa endeks vadelilerinin ve opsiyonlar ının mart vadesinin son işlem günü 15
Mart Cuma idi. Baz ı   analistler, bu kontrat ı   tarihi zirvede kapatmak istiyenlerin yeni

kontratlarla beraber bu hafta sat ışa baş lama ihtimallerinden bahsediyor.)  

  

  - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapm ış olduğu TEDAŞ'ın %100 pay ı bulunduğu 4

elektrik dağıtım  şirketinin özelleştirilmesi hususundaki nihai pazarl ık görü şmeleri

sonucu, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ  için en yüksek teklifi 118 mn dolar ile Türkerler
İnşaat A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ için en yüksek teklifi 387 mn dolar ile  İşkaya Doğu

OGG, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ için en yüksek teklifi 1.73 mlr dolar ile Enerjisa Elektrik
Dağıtım AŞ, AYEDAŞ için en yüksek teklifi 1.23 mlr dolar ile Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ
verdi. 

  - Euro bölgesi Maliye Bakanları, Kıbrıs Rum Kesimi için, IMF'nin de muhtemel katk ıs ıyla

10 milyar Euro'luk kredi paketi haz ırladı. Ayırca maliye bakanlar ı, 100 bin Euro'nun alt ında

mevduatı   olanlara %6.75, üzerinde mevduat ı   olanlara %9.9 kesinti yap ılarak derhal

uygulanacağını   ve bu şekilde elde edilecek 5.8 mlr euro ile Rum Kesimi'nin aşırı
borçlanmasının önüne geçilmesi karar ı aldı. 
  - Avrupa Merkez Bankas ı üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann,

İtalya'nın Avrupa Merkez Bankas ı'ndan yard ım alacağı hesab ına girmemesi gerektiğini

söyledi.  
  - Çin'de yeni başbakan, Li Keqiang, Çin'in 2020'ye kadar ortalama %7.5'lik büyümeyi
korumas ı gerektiğini belirtti. 

    - Rekabet Kurumu Başkanı  Nurettin Kald ırımc ı,  bankalara yönelik soruşturmada,

gerekçeli karar ın  aç ıklanmas ının  2 -3 ay sürebileceğini ancak konunun önemine
istinaden bunu en k ısa sürede hazırlamaya çalışacaklar ını bildirdi.  

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, 1 Nisan'da 2012 y ılı milli gelir verisinin açıklanacağını
ve 800 mlr dolara yak ın milli gelir gerçekleşeceğini ifade etti. 

  - Sabah gazetesinin haberine göre TPAO, petrol arama-çıkarma stratejisine Afrika'y ı da

ekledi. Afrika kıtasının güneyinde çalışmalara baş lamayı planlayan Şirket, Sudan, Somali,

Tanzanya, Ni jer ,  Senegal ve Kamerun' la petrol  arama ve ç ıkarma anla şmas ı
görüşmelerinde sona yaklaştı. 
    - Maliye Bakan ı   Mehmet Şimşek, 2013 y ılında 318 mi lyar l i ra l ık vergi gel ir i

hedeflediklerini belirtti.  

  - Moody's Çin analisti Christine Kuo 8 Mart tarihli raporunda, birçok finansal profilin zayıf
seyrini devam ettirmesi ve güçlü bir yeniden finansmanın gerekmesinden ötürü Çin'in
yerel hükümet finansman araçlarının (LGFV) temerrüt riskinin artt ığını belirtti. 

  - Türkiye'de işsizlik oran ı, 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 puan
artarak %10,1 oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,115.48 1.38 

USD 1.8065 -0.33 

EURO 2.3595 0.36 

€  / $  1.3078 0.58 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0847 0.26 

VOB-30 Kontrat ı 103.200 1.43 

Gösterge Faiz  6.36 -0.33 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IDGYO 2.59 13.60 

ISBIR 150.00 7.14 

EGSER 2.26 6.60 

AKSUE 5.84 5.42 

MZHLD 1.20 5.26 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.91 -10.78 

AKMGY 19.40 -9.13 

DARDL 0.74 -5.13 

METAL 0.58 -4.92 

LINK 3.04 -4.40 

Dünya Borsalar ı 17.03.2013 % 

DJIA 14,514 -0.17 

NASDAQ 3,249 -0.30 

DAX 8,043 -0.19 

FTSE-100 6,490 -0.61 

NIKKEI 225 12,561 1.45 

S&P 500 1,561 -0.16 

Bovespa  56,869 -0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye K ısa Vadeli D ış Borç Oca. (Önc.101Mlr $)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Oca. (Bek. -3.5Mlr€ Önc.11.7Mlr€ )

13:00 Türkiye 2018 ve 2020 vadeli tahvil ihraçlar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC TUT 2.31-2.32 2.25 2.38 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 
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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." 

HAVA BOZUK 

Cuma günü bankalar en çok yükselen hisseler olurken, K ıbrıs sorunu nedeniyle hafta
negatif baş lıyor. 

    IMKB 100 Endeksi önceki iki haftanın 9 gününde ciddi prim yaptıktan sonra geçtiğimiz

haftayı % 0.5 düşüş le 83.115 seviyesinden kapatt ı. Haftanın en çok kaybedenleri % 7 ile
SAHOL ve KCHOL oldu. Endeks Cuma günü ise % 1.4 art ış yaşadı.  En çok değer

kazanan endeks de % 2.22 art ış la 10 Banka endeksi oldu.  

    Cuma günü açıklanan Şubat ayı bütçe açığının geçen yılki 2.6 milyar TL'den 1.5 milyar

TL'ye gerilediği haberi yükseli şe destek oldu. Ayr ıca 4 Elektr ik Da ğıtım  ş irketinin

özelleştirmesi 3,5 milyar dolara tamamland ı. Başkent'in(1225 milyon dolar) ard ından

Cuma günü Toroslar(1725 milyon dolar) ve AYEDAS'ı(1227 milyon dolar) alan SAHOL

ülkedeki dağıtım işinin % 25'ini 4.2 milyar dolara ele geçirmiş oldu ve son y ıllardaki en

büyük atağını yaptı. 
     İtalya'da seçim sonras ında 1.33'den 1.30'a inen Euro'da İtalya'da yeni hükümet
kurulamadan K ıbrıs sorunu patlad ı   ve parite bu sabah 1.29'un alt ını   gördü. Güney
Kıbrıs'ın 10 milyar Euro'ya ihtiyac ı vardı. Euro Grup toplant ıs ında bankalar ındaki 70 milyar

Euro mevduat ından peş in vergi kesmek fikri akşam bir anda ortaya ç ıktı ve halk gafil
avlandı.  AB'nin isteği i le 70 milyar ın 5.8 milyar Eurosuna devlet el koyacak. Ayr ıca

ş irketlerin vergisi de artırılarak 0,2 milyar Euro daha sağlanacak. Kalan 4 milyar ise AB ve

IMF'den gelecek. Halk "Merkel Vergisi" nedeniyle isyanları oynuyor. Bugün Parlamento,
AB ile yapılan anlaşmayı oylamak için 16.00'da toplanacak. Dİğer taraftan Moody's, Güney
Kıbrıs'a sunulan kurtarma paketinin mevduatlara vergi getirilmesini içermesinin, Avrupa
genelinde banka mevduat sahipleri aç ıs ından negatif olduğunu, bu durumun ülke kredi
notlarına etkisinin belirsiz olduğunu bildirdi. Bu geli şmeler neticesinde para kriz

dönemlerindeki güvenli limanlar olan ABD ve Almanya 10 y ıllıkları  ile alt ına yönelirken
borsalardan ç ıkıyor. Bu sabah Avrupa borsalar ının % 2 civar ında düşüşle aç ılmas ı
beklenirken Rusya % 3, Japonya % 2.7, ABD Futurelar ı % 1 kay ıpla işlem görüyorlar.
(ABD'de borsa endeks vadelilerinin ve opsiyonlar ının mart vadesinin son işlem günü 15
Mart Cuma idi. Baz ı   analistler, bu kontrat ı   tarihi zirvede kapatmak istiyenlerin yeni

kontratlarla beraber bu hafta sat ışa baş lama ihtimallerinden bahsediyor.)  

  

  - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapm ış olduğu TEDAŞ'ın %100 pay ı bulunduğu 4

elektrik dağıtım  şirketinin özelleştirilmesi hususundaki nihai pazarl ık görü şmeleri

sonucu, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ  için en yüksek teklifi 118 mn dolar ile Türkerler
İnşaat A.Ş, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ için en yüksek teklifi 387 mn dolar ile  İşkaya Doğu
OGG, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ için en yüksek teklifi 1.73 mlr dolar ile Enerjisa Elektrik
Dağıtım AŞ, AYEDAŞ için en yüksek teklifi 1.23 mlr dolar ile Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ
verdi. 

  - Euro bölgesi Maliye Bakanları, Kıbrıs Rum Kesimi için, IMF'nin de muhtemel katk ıs ıyla
10 milyar Euro'luk kredi paketi haz ırladı. Ayırca maliye bakanlar ı, 100 bin Euro'nun alt ında

mevduatı   olanlara %6.75, üzerinde mevduat ı   olanlara %9.9 kesinti yap ılarak derhal
uygulanacağını   ve bu şekilde elde edilecek 5.8 mlr euro ile Rum Kesimi'nin aşırı
borçlanmasının önüne geçilmesi karar ı aldı. 
  - Avrupa Merkez Bankas ı üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann,

İtalya'nın Avrupa Merkez Bankas ı'ndan yard ım alacağı hesab ına girmemesi gerektiğini

söyledi.  
  - Çin'de yeni başbakan, Li Keqiang, Çin'in 2020'ye kadar ortalama %7.5'lik büyümeyi
korumas ı gerektiğini belirtti. 

    - Rekabet Kurumu Başkanı  Nurettin Kald ırımc ı,  bankalara yönelik soruşturmada,

gerekçeli karar ın  aç ıklanmas ının  2 -3 ay sürebileceğini ancak konunun önemine
istinaden bunu en k ısa sürede hazırlamaya çalışacaklar ını bildirdi.  

  - Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, 1 Nisan'da 2012 y ılı milli gelir verisinin açıklanacağını
ve 800 mlr dolara yak ın milli gelir gerçekleşeceğini ifade etti. 

  - Sabah gazetesinin haberine göre TPAO, petrol arama-çıkarma stratejisine Afrika'y ı da
ekledi. Afrika kıtasının güneyinde çalışmalara baş lamayı planlayan Şirket, Sudan, Somali,

Tanzanya, Ni jer ,  Senegal ve Kamerun' la petrol  arama ve ç ıkarma anla şmas ı
görüşmelerinde sona yaklaştı. 
    - Maliye Bakan ı   Mehmet Şimşek, 2013 y ılında 318 mi lyar l i ra l ık vergi gel ir i

hedeflediklerini belirtti.  

  - Moody's Çin analisti Christine Kuo 8 Mart tarihli raporunda, birçok finansal profilin zayıf
seyrini devam ettirmesi ve güçlü bir yeniden finansmanın gerekmesinden ötürü Çin'in
yerel hükümet finansman araçlarının (LGFV) temerrüt riskinin artt ığını belirtti. 

  - Türkiye'de işsizlik oran ı, 2012 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 0,3 puan
artarak %10,1 oldu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 83,115.48 1.38 

USD 1.8065 -0.33 

EURO 2.3595 0.36 

€  / $  1.3078 0.58 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0847 0.26 

VOB-30 Kontrat ı 103.200 1.43 

Gösterge Faiz  6.36 -0.33 

Yükselenler  Kapan ış  % 

IDGYO 2.59 13.60 

ISBIR 150.00 7.14 

EGSER 2.26 6.60 

AKSUE 5.84 5.42 

MZHLD 1.20 5.26 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 0.91 -10.78 

AKMGY 19.40 -9.13 

DARDL 0.74 -5.13 

METAL 0.58 -4.92 

LINK 3.04 -4.40 

Dünya Borsalar ı 17.03.2013 % 

DJIA 14,514 -0.17 

NASDAQ 3,249 -0.30 

DAX 8,043 -0.19 

FTSE-100 6,490 -0.61 

NIKKEI 225 12,561 1.45 

S&P 500 1,561 -0.16 

Bovespa  56,869 -0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye K ısa Vadeli D ış Borç Oca. (Önc.101Mlr $)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Oca. (Bek. -3.5Mlr€ Önc.11.7Mlr€ )

13:00 Türkiye 2018 ve 2020 vadeli tahvil ihraçlar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ECILC TUT 2.31-2.32 2.25 2.38 

TRKCM TUT 2.74-2.75 2.66 2.84 

http://www.gedik.com/
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