
GARAN[FBBNK], Banka tarafından kurulan ve iş letilen Bonus Kart program ının Fibabanka tarafından da kullan ılabilmesi ve bas ılabilmesi

amac ıyla sözleşme imzalanm ıştır. 
 

EKGYO, Şirket 1.3 mlr TL'lik payın ikincil halka arz ı için SPK'ya başvuruda bulunmuştur. 
 

THYAO, Şirket dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsam ında 2016-2021 y ıllar ı aras ında 70'i kesin 25'i opsiyonlu toplam 95 adet uçağın
Boeing firmas ından sat ın alınmas ına karar vermiştir. 

  
DYHOL, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 azalarak 28.6 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 53.7 mn TL
net kâr). Böylece Şirket, 

2011 yılında gerçekleşen 1.2 mlr TL zarardan, 197.2 mn TL net kâra geçmiştir. 

  
ISFIN, Şirket, Eksim Grup'un Osmaniye'de inşa edeceği her biri 2.5 MW'lık toplam 20 rüzgar türbininden oluşan 52 mn Euro'luk yenilenebilir

enerji projesinin 37.5 mn Euro'luk k ısm ının 12 yıl vadeli finansman ını üstlenmiştir. 

  
UCAK, Şirket, 2012 yılı kârının 197.572 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,00266 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
TRCAS, Şirket bağlı ortaklığı Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'nin Aydın-Kuyucak'ta bulunan Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat ı'nda ilişkin

olarak sondaj çal ışmalar ından olumlu sonuç elde edilmesini müteakip akışkan testlerinin gerçekleştirmiş ve bunun sonucunda dosyan ın
hazırlanarak İş letme Ruhsat ı başvurusu yapm ıştır. 
  
ADEL, Şirket 2012 yılı kârının 12.048.750 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 1,3005 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
DOHOL[CELHA,DITAS], Şirket, Doğan Organik Ürünler A.Ş'de Çelik Halat San., Ditaş Doğan Yedek Parça A.Ş, Milta Turizm ve Doğan

Otomobilcilik A.Ş'nin toplam %6.5 hissesini 3.273.634 TL'ye sat ın alarak ş irketin tamam ına sahip olmuştur. 

  
OZKGY, Şirket, 744 m2 büyüklüğündeki apartmanı 9 mn TL bedelle 3. kiş ilerden sat ın alm ıştır. 
  
OZBAL, Şirket yurtiçinden spiral kaynaklı çelik boru üretimi için 8.4 mn dolar tutar ında 7 sipariş alm ıştır. Ayrıca Şirket BOTAŞ tarafından yaptığı
DGBH ihalesi için en düşük teklif Şirket'in de bulunduğu iş ortaklığı tarafından verilmiştir. 

  
FMIZP, Şirket'e Maliye Bakanlığı tarafından 2011 yılı hesaplar ı s ınırlı inceleme niteliğinde incelenmeye baş lanm ıştır. 
  
DGZTE, Şirket 2012 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 azalarak 19.2 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 30.3 mn TL
net kâr) Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %47 azalışla 12.9 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011:24.5 mn TL net kâr). Şirket, 2012
yılı net kârının 11.594.744 TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,0939 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
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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." 

82.500 DESTEK OLDU 

Önceki gün yükselen borsaya dün sat ış geldi. Dünkü destek olan 82.500 önümüzdeki
günlerde takip edilmelidir.  
   BIST 100 endeksi, dünü % 0.69 düşüş le 82.770 puandan kapatt ı.Gün içerisinde en
düşük 82.514, en yüksek 83.781 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 576 puan

altına indi. Banka Endeksi % 1.4 düşerek öne çıktı. 
   Euro/dolar paritesi yavaş yavaş yükseliyor. 1.3030 üstünde kaldığı sürece yukarı iştah

devam edecektir. Avrupa borsalar ı   ise dün kar ışık bir seyir izledi:Almanya % 0.3

düşerken, Fransa % 0.1, İngiltere % 0.6, İspanya % 1.1 yükseldi.  
   ABD'de rekor seviyelerindeki borsalar bilanço sezonun baş lamas ı  ile yeni bir olumlu

hava kazandı. 1555 önemli destek olan S&P500 dün 1574 ile tarihi en yüksek seviyesini
nihayet gördü. Sonradan gelen satışlarla günü % 0.4 artış la 1569'dan kapatt ı. 
   Bu sabah Çin'den gelen haberler nedeniyle borsas ı  ekside. Mart ay ında ihracat ı
beklentilerin alt ında kalan ve 0.9 milyar dolar aç ık veren Çin'in uzun vadeli yuan tabanlı
kredi notunu Fitch, AA-'den A+'ya indirerek, 1999'dan bu yana dünyanın en büyük 2.
ekonomisinin notunu indiren ilk reyting kuruluşu oldu. Diğer asya borsalar ında ise hafif

alıcılı seyir devam ediyor. 

   Bugünün gündeminde Avrupa'da Fransa ve  İtalya sanayi üretimi verileri öne çıkarken

ABD'de akşam FED'in 20 Mart Toplantıs ı Tutanaklar ının açıklanmas ı bekleniyor. 

  - IMF yayınlad ığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda merkez bankalar ı, zorluklara

karş ı   hareket etme bask ıs ı   altında olmad ığı  sürece geli şmiş   ülkelerin büyümeyi
desteklemek üzere uygulad ı ğ ı   parasal  geni ş leme hamleler in in enf lasyonu

tetiklemeyeceğini söyledi.  
   - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu üyesi Joerg Asmussen, Euro Bölgesi'nde
ekonomik toparlanman ın bu y ılın ikinci yar ıs ında daha fazla risk i le kar ş ı   karşıya

kalmas ını beklediğini söyledi.  
  - Fitch, Çin'in uzun vadeli yuan tabanlı kredi notunu AA-'den A+'ya indirerek, 1999'dan bu

yana dünyanın en büyük 2. ekonomisinin notunu indiren ilk reyting kurulu şu oldu.

Kuruluş,  not  indir imine gerekçe olarak al t ta yatan yap ısa l  sorun lar  ve gö lge
bankac ılığından kaynaklanan riskleri gösterdi.  
  - Vatan Gazetesinin haberine göre, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, 2013 sonunda
baş lanmas ı   planlanan TANAP pro jes in in  in şas ına  2014 ’ü n   i k i n c i   y a r ıs ında

baş lanacağını   bildirdi. Hazar doğalgazını   Türkiye üzerinden Avrupa içlerine taşımas ı
planlanan TANAP ’ın boru hatt ından ilk gaz ın 2018 ’de verilmesi planlan ıyor. İnşaatın 1 yıl
geç baş lamas ı projenin 2019 ’da bitmesi anlam ına geliyor. 

  - Merkez Bankas ı Başkanı Erdem Başçı, bu konjonktürde Türkiye için doğru ekonomik

politika bileşiminin düşük faiz, dengeli büyüme olduğunu belirtti. Ayrıca Başçı, TL'nin aşırı
değerlenmesine ya da değer kaybına karşı kayıtsız kalmayacaklar ını, bu çerçevede reel
efektif döviz kuru endekslerindeki gelişmeleri takip ederek finansal istikrar ı destekleyici

politikalar uygulayabileceklerini ifade etmiştir. 

   - Standard & Poor ’s, Kredilerdeki büyümenin yüzde 15 veya yüzde 20 gibi bir tak ım
limitlerle s ınırland ırılmas ının kontrolsüz büyümenin önüne geçme açıs ından olumlu bir

gelişme olduğunu, kredi mevduat oran ını  ise bir risk olarak gördüğünü ifade etti. S&P
takipteki kredi oranları için bu yıl %1-1,5’lik bir artış beklediklerini ifade etti.  

  - Hazine düzenlediği TL cinsi 2 ve 10 y ıl vadeli 1 milyar 716 milyon TL toplam sat ış
gerçekleştirdi. İhale öncesi yapılan 2 milyar 730,9 milyon TL ROT sat ış la beraber sat ış
tutarı 4 milyar 447 milyon TL'ye ulaştı. 
  - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanl ığı, 2013 yılında çiftçilere verilecek destek miktarının
%20 artarak 9 milyar TL olaca ğını   açıkladı.  Bakanl ık, Tar ım Kredi Kooperatifleri

aracılığıyla ithal edilecek kaba yemin fiyatını kilogram başına 50 kuruşa sabitleyerek kaba

yemi de destekleme kapsam ına ald ı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 82,770.42 -0.69 

USD 1.7875 -0.39 

EURO 2.3295 -0.13 

€  / $  1.3103 0.50 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0540 -0.17 

VOB-30 Kontrat ı 102.025 -0.37 

Gösterge Faiz  5.94 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,920.00 21.14 

ARTOG 2.31 11.06 

EPLAS 1.50 10.29 

HITIT 3.12 7.96 

UTPYA 1.97 7.65 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 13.70 -16.97 

EKIZ 0.46 -11.54 

TRNSK 0.33 -10.81 

AYES 2.14 -10.46 

YGYO 0.64 -9.86 

Dünya Borsalar ı 09.04.2013 % 

DJIA 14,673 0.41 

NASDAQ 3,238 0.48 

DAX 7,638 -0.33 

FTSE-100 6,313 0.58 

NIKKEI 225 13,192 0.00 

S&P 500 1,569 0.35 

Bovespa  55,912 1.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.2%) 

09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.4%) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
12:30 Almanya Tahvil ihraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -4.0%) 

21:00 ABD FOMC toplant ı tutanaklar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.27-2.29 2.19 2.35 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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  - Fitch, Çin'in uzun vadeli yuan tabanlı kredi notunu AA-'den A+'ya indirerek, 1999'dan bu

yana dünyanın en büyük 2. ekonomisinin notunu indiren ilk reyting kurulu şu oldu.

Kuruluş,  not  indir imine gerekçe olarak al t ta yatan yap ısa l  sorun lar  ve gö lge
bankac ılığından kaynaklanan riskleri gösterdi.  
  - Vatan Gazetesinin haberine göre, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, 2013 sonunda
baş lanmas ı   planlanan TANAP pro jes in in  in şas ına  2014 ’ü n   i k i n c i   y a r ıs ında

baş lanacağını   bildirdi. Hazar doğalgazını   Türkiye üzerinden Avrupa içlerine taşımas ı
planlanan TANAP ’ın boru hatt ından ilk gaz ın 2018 ’de verilmesi planlan ıyor. İnşaatın 1 yıl
geç baş lamas ı projenin 2019 ’da bitmesi anlam ına geliyor. 

  - Merkez Bankas ı Başkanı Erdem Başçı, bu konjonktürde Türkiye için doğru ekonomik

politika bileşiminin düşük faiz, dengeli büyüme olduğunu belirtti. Ayrıca Başçı, TL'nin aşırı
değerlenmesine ya da değer kaybına karşı kayıtsız kalmayacaklar ını, bu çerçevede reel
efektif döviz kuru endekslerindeki gelişmeleri takip ederek finansal istikrar ı destekleyici

politikalar uygulayabileceklerini ifade etmiştir. 

   - Standard & Poor ’s, Kredilerdeki büyümenin yüzde 15 veya yüzde 20 gibi bir tak ım
limitlerle s ınırland ırılmas ının kontrolsüz büyümenin önüne geçme açıs ından olumlu bir

gelişme olduğunu, kredi mevduat oran ını  ise bir risk olarak gördüğünü ifade etti. S&P
takipteki kredi oranları için bu yıl %1-1,5’lik bir artış beklediklerini ifade etti.  

  - Hazine düzenlediği TL cinsi 2 ve 10 y ıl vadeli 1 milyar 716 milyon TL toplam sat ış
gerçekleştirdi. İhale öncesi yapılan 2 milyar 730,9 milyon TL ROT sat ış la beraber sat ış
tutarı 4 milyar 447 milyon TL'ye ulaştı. 
  - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanl ığı, 2013 yılında çiftçilere verilecek destek miktarının
%20 artarak 9 milyar TL olaca ğını   açıkladı.  Bakanl ık, Tar ım Kredi Kooperatifleri

aracılığıyla ithal edilecek kaba yemin fiyatını kilogram başına 50 kuruşa sabitleyerek kaba

yemi de destekleme kapsam ına ald ı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 82,770.42 -0.69 

USD 1.7875 -0.39 

EURO 2.3295 -0.13 

€  / $  1.3103 0.50 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0540 -0.17 

VOB-30 Kontrat ı 102.025 -0.37 

Gösterge Faiz  5.94 0.02 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YBTAS 1,920.00 21.14 

ARTOG 2.31 11.06 

EPLAS 1.50 10.29 

HITIT 3.12 7.96 

UTPYA 1.97 7.65 

Düşenler  Kapan ış  % 

ORGE 13.70 -16.97 

EKIZ 0.46 -11.54 

TRNSK 0.33 -10.81 

AYES 2.14 -10.46 

YGYO 0.64 -9.86 

Dünya Borsalar ı 09.04.2013 % 

DJIA 14,673 0.41 

NASDAQ 3,238 0.48 

DAX 7,638 -0.33 

FTSE-100 6,313 0.58 

NIKKEI 225 13,192 0.00 

S&P 500 1,569 0.35 

Bovespa  55,912 1.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.2%) 

09:45 Fransa İmalat Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.4%) 

12:00 İtalya Tahvil İhraçlar ı 
12:30 Almanya Tahvil ihraçlar ı 
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -4.0%) 

21:00 ABD FOMC toplant ı tutanaklar ı 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.27-2.29 2.19 2.35 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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