
KRDMD, Şirket yatırım program ında yer alan "Kangal ve Kaliteli Yuvarlak Haddehanesi" yatırım ının makine ve ekipmanlar ına ait d ış alım ı ile
ilgili olarak yap ılan çalışmalar ı tamamlam ış olup, SMS Meer GMBH firmasından ilgili tesisin sat ın alınmas ına karar verilmiştir. 

  
ENKAI, Şirket 2012 yılı kârının 224 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,068 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

PARSN, Şirket'in Dilovas ı/Kocaeli OSB'de bulunan mevcut arazisinde kurulmak üzere ynei bir Dövme Hatt ının inşas ı  ile ilgili çal ışmalara

baş lam ıştır. 
 

RHEAG, Şirket iştiraki OEP RHEA Turkey Tech'ten 1.1 mn dolar (1.97 mn TL) temettü geliri elde etmiştir. 

  
INDES, Şirket bağlı   ortaklığı Teklos A.Ş'nin mülkiyetinde bulunan  İstanbul-Ayazağa'daki 40.000 m2'lik arazinin en uygun şartlarda

projelendirilmesi için Seba Vadi  İnş. A.Ş  ile Teklos aras ında %46,5 Teklos-%53,5 Seba Vadi İnşaat gelir paylaşım ı öngörülerek yüklenim
sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
ALYAG, Şirket sahibi olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yat.'ndaki pay ının tamam ını Şirket'in bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel'e elde edilecek fonu

iştirak sermaye avans ı olarak kullan ılmak suretiyle 14.931.424 TL'ye satma karar ı alm ıştır. 
  
ARSAN, Şirket bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya A.Ş'nin doğalgaz yakıtlı 8.78 MWm gücündeki termik kojenerasyon tipindeki otoprodüktör
santraline ilişkin lisans başvurusu olumlu sonuçlanmış ve lisans al ınm ıştır. 
  
KLBMO, Şirket, gerçekleştirdiği kapasite art ırım ı ve teknolojik değiş imi yat ırımlar ı için Ekonomi Bakanl ığı'na başvurmuş olup, 3.65 mn TL
tutarındaki yatırım için yatırım teşvik belgesi alm 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." 

G. KIBRIS'IN İSYANI 

G. Kıbrıs da bir milletvekili bile evet demeyince piyasalar sars ıldı. Bu sabah tepki gelecek
piyasalara akşam FED daha fazla moral verebilir. 

    IMKB 100 endeksi, dünü % 1.31 düşüş le, 82286 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.153, en yüksek 83.929 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.092 puan

altına indi.  

  Dünkü hazine ihalelerinde gösterge tahvil ihalesinde 1.2 milyar TL satışa karşın talep

1.6 milyar TL kald ı. 10 yıllık tahvil satışında ise 1.7 milyar sat ışa karşın 3.2 milyar TL talep
geldi. Yabanc ı  talebinin gelmediği görülürken piyasada faiz ciddi bir art ış la % 6.23'e

kadar yükseldi. Bu durum banka hisselerine de negatif yansıdı. Banka Endeksi ilk seans

% 0.3 yükseldiği halde 2. seans % 2.1 düştü. 
   Ankara'daki çifte terör sald ırıs ı   rahats ız edici! Dün ak şam saat 21:00 s ıralar ında

eşzamanl ı olarak Adalet Bakanl ığı'na bombal ı, Ak Parti Genel Merkezi'ne ise lav silahl ı
sald ırı düzenlendi. Çözüm sürecindeki olumlu gidişata köstek olmak amacıyla yapıldığı
tahmin ediliyor.  

   Bir yıl önce Yunanistan'a yapılacak yardımlarla uğraşan AB, bu kez Kıbrıs için uğraşıyor.

Ama Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentosu, banka mevduatlar ına getirilen vergiyi
reddetti. Hem de tasar ı lehine hiçbir el kalkmadı. Karar sonras ında Euro dolar karşıs ında

1.2850 ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Şimdi ne olacağı meçhul! Almanya
Maliye Bakan ı,  Kıbrıs bankalar ının acil  kaynak bulamamalar ı   durumunda iflasa

sürükleneceklerini söyledi. Avrupa'da almanya % 0.8, Fransa % 1.3,  İspanya % 2.2,

Yunanistan % 3.9 düştü. ABD'de ise etkisi s ınırlı kaldı ve S&P500 % 0.2 düşerken Dow

başabaş kapand ı.  
   Bu sabah Asya'da Çin'de % 2'nin üzerinde getiri var. Ancak diğerlerinde kay ıplar

yaşanıyor. Hindistan'da hükümetin küçük ortağı DMK'nın koalisyondan çekilme karar ı
almas ı da sat ış ları etkiliyor. 

   Bu akşam saat 20:00'de FED faiz karar ı var. Burda bir değiş iklik beklenmiyor. Ancak

20:30'da yapılacak basın toplantısında Bernanke'nin para musluklarının daha ne kadar

ve ne oranda açık kalacağına dair açıklamalar ı bu yıl % 10'u geçen getiriye ulaşan ABD

borsalarının yönünü belirleyebilir. Eğer piyasa beğenirse ABD yeni bir ralliye baş layabilir

ve IMKB de bundan olumlu etkilenebilir. Tersi bir durumda ise Çift tepe yapmış olacak

ABD borsalar ının düşüş  trendi baş lam ış olacaktır ki bu durum IMKB için de negatif bir
süreci ifade eder.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, TPAO'yu, THY modelinde olduğu gibi bir

bölümünü halka arz ederek özelleştirmeyi düşündüklerini söyledi.  
  - Güney Kıbrıs Parlamentosu AB'nin kredi koşullar ını  içeren tasarruf tedbirleri paketini
reddetti. Oylama sonras ında Avrupa Merkez Bankas ı'ndan yap ılan açıklamada, mevcut

kurallar dahilinde, K ıbrıs'a likidite sağlama tahhüdünün tekrar teyit edildiğini belirtti. 

    - Almanya Maliye Bakan ı   Wolfgang Schaeuble, "Güney K ıbrıs Parlamentosu'nun

Eurogroup ve Güney Kıbrıs hükümetinin üzerinde çal ıştıkları programa karşı çıkmas ından

üzüntü duyduk. Ancak Eurogroup'un finansal yardım, yapısal reformlar, kamu gelirlerinde
iyileşme ve kara para aklama ile mücadeleyi öngören program teklifi hala geçerli" dedi. 
  - Hazine, düzenlediği iki ihale ile toplam 1.2 mlr TL borçlandı. İhalede ortalama bileş ik

faiz %6,17 olarak gerçekleşti. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny,
yakın gelecekte faizlerin tekrar indirilmesi ihtiyac ı   görmediğini, AMB'nin ekonomik

tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda aç ık bir görü ş  elde edene
kadar faiz oranlarını hareket ettirmeyeceğini öngördüğünü ifade etti.  
  - Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar, İmar Kanunu taslağına eklenecek yeni
bir madde ile tapu, proje ve sat ışta brüt alan ın kullan ılamayacağı bunun yerine net

metrekare değerlerinin kullan ılacağını ifade etti. 

    - Et Üreticileri Birli ği  Ba şkanı   Mustafa B ılıkçı,  kırm ızı   ve beyaz et kar ışım ının
s ınırland ırılmas ı öngören tebliğin etkisiyle k ırm ızı et ürünlerinde yüzde 10 ile 20 aras ında

bir fiyat artışı gözlemlenebileceğini söyledi.  
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,286.32 -1.31 

USD 1.8205 0.50 

EURO 2.3485 0.04 

€  / $  1.2867 -0.72 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0821 0.06 

VOB-30 Kontrat ı 101.725 -1.33 

Gösterge Faiz  6.10 -0.27 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EMNIS 2.82 18.16 

BRKSN 3.75 13.98 

DERIM 4.09 8.49 

SODSN 2.79 7.31 

PRKAB 1.59 6.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

FLAP 1.64 -12.77 

ISBIR 140.00 -11.39 

AYES 2.47 -11.15 

SKPLC 0.72 -11.11 

UZERB 1.86 -7.00 

Dünya Borsalar ı 19.03.2013 % 

DJIA 14,456 0.03 

NASDAQ 3,229 -0.26 

DAX 7,948 -0.79 

FTSE-100 6,441 -0.26 

NIKKEI 225 12,468 2.03 

S&P 500 1,548 -0.24 

Bovespa  56,361 -1.07 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya ÜFE Şub. (Bek.0.2% Önc.0,8%)  
11:00 AB Cari Aç ık Oca. (Önc.13.9Mlr)  
11:30 İngiltere Merkez Bankas ı (BOE) Toplant ı Tutanaklar ı 
11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı (3 Ayl ık) Oca. (Önc.7,8%)  
12:30 Almanya 4 Milyar Euro tutar ında 10 y ıl vadeli tahvil ihrac ı
13:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -4.7%) 

17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Mar. Öncü (Önc. -23,6) 

20:00 ABD FED Faiz Karar ı Mar. (Bek.0.25% Önc.0,25%)  
20:00 ABD FED FOMC Ekonomik Projeksiyonlar Raporu  

20:30 ABD FED Başkan ı Bernanke bas ın toplant ısı 
İngi l tere Ba şbakan  Geo rge  Osbo rne ,   2013  Bü t çes i n i
parlementoya sunacak  

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 



KRDMD, Şirket yatırım program ında yer alan "Kangal ve Kaliteli Yuvarlak Haddehanesi" yatırım ının makine ve ekipmanlar ına ait d ış alım ı ile
ilgili olarak yap ılan çalışmalar ı tamamlam ış olup, SMS Meer GMBH firmasından ilgili tesisin sat ın alınmas ına karar verilmiştir. 

  
ENKAI, Şirket 2012 yılı kârının 224 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,068 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

PARSN, Şirket'in Dilovas ı/Kocaeli OSB'de bulunan mevcut arazisinde kurulmak üzere ynei bir Dövme Hatt ının inşas ı  ile ilgili çal ışmalara

baş lam ıştır. 
 

RHEAG, Şirket iştiraki OEP RHEA Turkey Tech'ten 1.1 mn dolar (1.97 mn TL) temettü geliri elde etmiştir. 

  
INDES, Şirket bağlı   ortaklığı Teklos A.Ş'nin mülkiyetinde bulunan  İstanbul-Ayazağa'daki 40.000 m2'lik arazinin en uygun şartlarda

projelendirilmesi için Seba Vadi  İnş. A.Ş  ile Teklos aras ında %46,5 Teklos-%53,5 Seba Vadi İnşaat gelir paylaşım ı öngörülerek yüklenim
sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
ALYAG, Şirket sahibi olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yat.'ndaki pay ının tamam ını Şirket'in bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel'e elde edilecek fonu

iştirak sermaye avans ı olarak kullan ılmak suretiyle 14.931.424 TL'ye satma karar ı alm ıştır. 
  
ARSAN, Şirket bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya A.Ş'nin doğalgaz yakıtlı 8.78 MWm gücündeki termik kojenerasyon tipindeki otoprodüktör
santraline ilişkin lisans başvurusu olumlu sonuçlanmış ve lisans al ınm ıştır. 
  
KLBMO, Şirket, gerçekleştirdiği kapasite art ırım ı ve teknolojik değiş imi yat ırımlar ı için Ekonomi Bakanl ığı'na başvurmuş olup, 3.65 mn TL

tutarındaki yatırım için yatırım teşvik belgesi alm ıştır. 
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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." 

G. KIBRIS'IN İSYANI 

G. Kıbrıs da bir milletvekili bile evet demeyince piyasalar sars ıldı. Bu sabah tepki gelecek
piyasalara akşam FED daha fazla moral verebilir. 

    IMKB 100 endeksi, dünü % 1.31 düşüş le, 82286 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 82.153, en yüksek 83.929 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1.092 puan

altına indi.  

  Dünkü hazine ihalelerinde gösterge tahvil ihalesinde 1.2 milyar TL satışa karşın talep

1.6 milyar TL kald ı. 10 yıllık tahvil satışında ise 1.7 milyar sat ışa karşın 3.2 milyar TL talep
geldi. Yabanc ı  talebinin gelmediği görülürken piyasada faiz ciddi bir art ış la % 6.23'e

kadar yükseldi. Bu durum banka hisselerine de negatif yansıdı. Banka Endeksi ilk seans

% 0.3 yükseldiği halde 2. seans % 2.1 düştü. 
   Ankara'daki çifte terör sald ırıs ı   rahats ız edici! Dün ak şam saat 21:00 s ıralar ında

eşzamanl ı olarak Adalet Bakanl ığı'na bombal ı, Ak Parti Genel Merkezi'ne ise lav silahl ı
sald ırı düzenlendi. Çözüm sürecindeki olumlu gidişata köstek olmak amacıyla yapıldığı
tahmin ediliyor.  

   Bir yıl önce Yunanistan'a yapılacak yardımlarla uğraşan AB, bu kez Kıbrıs için uğraşıyor.

Ama Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentosu, banka mevduatlar ına getirilen vergiyi
reddetti. Hem de tasar ı lehine hiçbir el kalkmadı. Karar sonras ında Euro dolar karşıs ında

1.2850 ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Şimdi ne olacağı meçhul! Almanya
Maliye Bakan ı,  Kıbrıs bankalar ının acil  kaynak bulamamalar ı   durumunda iflasa

sürükleneceklerini söyledi. Avrupa'da almanya % 0.8, Fransa % 1.3,  İspanya % 2.2,

Yunanistan % 3.9 düştü. ABD'de ise etkisi s ınırlı kaldı ve S&P500 % 0.2 düşerken Dow

başabaş kapand ı.  
   Bu sabah Asya'da Çin'de % 2'nin üzerinde getiri var. Ancak diğerlerinde kay ıplar

yaşanıyor. Hindistan'da hükümetin küçük ortağı DMK'nın koalisyondan çekilme karar ı
almas ı da sat ış ları etkiliyor. 

   Bu akşam saat 20:00'de FED faiz karar ı var. Burda bir değiş iklik beklenmiyor. Ancak

20:30'da yapılacak basın toplantısında Bernanke'nin para musluklarının daha ne kadar

ve ne oranda açık kalacağına dair açıklamalar ı bu yıl % 10'u geçen getiriye ulaşan ABD

borsalarının yönünü belirleyebilir. Eğer piyasa beğenirse ABD yeni bir ralliye baş layabilir

ve IMKB de bundan olumlu etkilenebilir. Tersi bir durumda ise Çift tepe yapmış olacak

ABD borsalar ının düşüş  trendi baş lam ış olacaktır ki bu durum IMKB için de negatif bir
süreci ifade eder.  

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, TPAO'yu, THY modelinde olduğu gibi bir

bölümünü halka arz ederek özelleştirmeyi düşündüklerini söyledi.  
  - Güney Kıbrıs Parlamentosu AB'nin kredi koşullar ını  içeren tasarruf tedbirleri paketini
reddetti. Oylama sonras ında Avrupa Merkez Bankas ı'ndan yap ılan açıklamada, mevcut

kurallar dahilinde, K ıbrıs'a likidite sağlama tahhüdünün tekrar teyit edildiğini belirtti. 

    - Almanya Maliye Bakan ı   Wolfgang Schaeuble, "Güney K ıbrıs Parlamentosu'nun

Eurogroup ve Güney Kıbrıs hükümetinin üzerinde çal ıştıkları programa karşı çıkmas ından

üzüntü duyduk. Ancak Eurogroup'un finansal yardım, yapısal reformlar, kamu gelirlerinde
iyileşme ve kara para aklama ile mücadeleyi öngören program teklifi hala geçerli" dedi. 
  - Hazine, düzenlediği iki ihale ile toplam 1.2 mlr TL borçlandı. İhalede ortalama bileş ik

faiz %6,17 olarak gerçekleşti. 

  - Avrupa Merkez Bankas ı üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny,
yakın gelecekte faizlerin tekrar indirilmesi ihtiyac ı   görmediğini, AMB'nin ekonomik

tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda aç ık bir görü ş  elde edene
kadar faiz oranlarını hareket ettirmeyeceğini öngördüğünü ifade etti.  
  - Çevre ve Şehircilik Bakan ı Erdoğan Bayraktar, İmar Kanunu taslağına eklenecek yeni
bir madde ile tapu, proje ve sat ışta brüt alan ın kullan ılamayacağı bunun yerine net

metrekare değerlerinin kullan ılacağını ifade etti. 

    - Et Üreticileri Birli ği  Ba şkanı   Mustafa B ılıkçı,  kırm ızı   ve beyaz et kar ışım ının
s ınırland ırılmas ı öngören tebliğin etkisiyle k ırm ızı et ürünlerinde yüzde 10 ile 20 aras ında

bir fiyat artışı gözlemlenebileceğini söyledi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 82,286.32 -1.31 

USD 1.8205 0.50 

EURO 2.3485 0.04 

€  / $  1.2867 -0.72 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0821 0.06 

VOB-30 Kontrat ı 101.725 -1.33 

Gösterge Faiz  6.10 -0.27 

Yükselenler  Kapan ış  % 

EMNIS 2.82 18.16 

BRKSN 3.75 13.98 

DERIM 4.09 8.49 

SODSN 2.79 7.31 

PRKAB 1.59 6.00 

Düşenler  Kapan ış  % 

FLAP 1.64 -12.77 

ISBIR 140.00 -11.39 

AYES 2.47 -11.15 

SKPLC 0.72 -11.11 

UZERB 1.86 -7.00 

Dünya Borsalar ı 19.03.2013 % 

DJIA 14,456 0.03 

NASDAQ 3,229 -0.26 

DAX 7,948 -0.79 

FTSE-100 6,441 -0.26 

NIKKEI 225 12,468 2.03 

S&P 500 1,548 -0.24 

Bovespa  56,361 -1.07 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya ÜFE Şub. (Bek.0.2% Önc.0,8%)  
11:00 AB Cari Aç ık Oca. (Önc.13.9Mlr)  
11:30 İngiltere Merkez Bankas ı (BOE) Toplant ı Tutanaklar ı 
11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı (3 Ayl ık) Oca. (Önc.7,8%)  
12:30 Almanya 4 Milyar Euro tutar ında 10 y ıl vadeli tahvil ihrac ı
13:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -4.7%) 

17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Mar. Öncü (Önc. -23,6) 

20:00 ABD FED Faiz Karar ı Mar. (Bek.0.25% Önc.0,25%)  
20:00 ABD FED FOMC Ekonomik Projeksiyonlar Raporu  

20:30 ABD FED Başkan ı Bernanke bas ın toplant ısı 
İngi l tere Ba şbakan  Geo rge  Osbo rne ,   2013  Bü t çes i n i
parlementoya sunacak  

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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