
TCELL, Şirket 2013 yılı 1. çeyreğinde, 491.2 mn TL olan beklentinin %15 üzerinde 566.9 mn TL net kâr aç ıklam ıştır (2012 1Ç: 515.5 mn TL
net kâr) 
 

THYAO, Şirket, 2020'ye kadar 117 adet uçağın Airbus'tan al ım ı için sözleşme imzalam ıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu,
çıkarılan 305 kiş inin işe geri alım ı için müzakareyle bir noktaya gelinebileceğini ifade etmiştir. 

  
MGROS, Şirket Genel Müdürü Özgür Tort, Şirket'in 2013 y ıl sonu ciro hedefinin çift haneli büyüyerek 7 milyar TL'yi aşmak olduğunu, 2013

yılında 100-150 yeni mağaza açarak yıl sonunda 1000 mağazayı geçmek istediklerini,  İzmir'de Haziran ay ında 20 milyon dolarl ık yatırımla

Türkiye'nin en büyük et iş letme tesislerinden birini devreye sokacaklar ını ifade etti. 

  
KCHOL, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobil projesinin Ticari bir intihar olacağını belirtti. Ayrıca Mustafa Koç, köprü
ve otoyol ihalesinin Şirket için sona erdiğini ifade etti. 

  
DOHOL, Şirket bağlı ortaklığı D&R, "idefix" ve "prefix" markalarını bünyesinde barındıran Elektronik Bilgi İletiş im Hizmetleri A.Ş'nin tamam ını
1.5 mn TL tutarla satın alm ıştır. 
  
KOZAA, Lirket bağlı ortaklığı Yaşam Televizyon A.Ş (Kanaltürk), Karasal Sayısal Yayın Lisans ı Sıralama İhalesi'nde HD Yay ın Lisans ı'nda 50
mn TL bedel ile 5. s ırada yer almıştır. 
  
VESTL, Şirket bas ında çıkan "Eğitimde FATİH Projesi Kapsam ında Tablet Bilgisayar Seti Al ım ı İhalesi" kapsam ında incelemek üzere ihale
dökümanını satın alm ış olup, değerlendirme aşamas ındad ır. 
  
YKGYO, Danıştay 6. dairesi, Ankara-Çankaya projesiyle ilgili olarak verilen yapı ruhsat ının iptaline ilişkin kararın bozulmas ına, temyiz yolu açık
olmak üzere Şirket lehine karar vermiştir. 

 

ISFIN, Şirket 389 mn TL ödenmi ş  sermayesini, kâr pay ı olarak 35.365.000 TL (%9,09 bedelsiz) art ırmak suretiyle, 424.365.000 TL'ye

yükseltme kararı alm ıştır. 
  
BAGFS, Şirket Transammonia firmas ından, Nijerya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutar ı 3.692.500 dolar olan 7.000 ton Di Amonyum Fosfat

(DAP) gübresi sipariş i alm ıştır. 
  
DYHOL, Şirket bağlı ortaklığı DTV Haber ve Görsel Yay. (Kanal D), Karasal Sayısal Yayın Lisans ı Sıralama İhalesi'nde HD Yay ın Lisans ı'nda
51.2 TL bedel ile ayn ı teklifi veren 4 Şirket aras ında kurayla ilk s ırada yer almıştır. 
  
ANELT, Şirket, bağlı ortaklığı Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama A.Ş'nin yapacağı 12.1 mn TL'lik sermaye art ırım ından pay ına düşen

kısm ın, Şirket alacaklar ından mahsup edilmesine karar vemriştir. 

  
ERICO, Şirket iştiraki EV Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonlar ı A.Ş., Fatih Projesi kapsam ında Lityum Pil üretimi için detaylı bir yatırım
ve Ar-Ge planı oluşturmuş, bu yatırım ın finansman ı için de Endeks Türev Menkul Değerler A.Ş. ile, hisse sat ış opsiyonunun da bulunduğu bir

dan ışmanl ık sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
RYGYO, Şirket, yurtiçinde nitelikli yatırımc ıya satılmak üzere, 3 yıl vadeli 50 mn TL tutar ına kadar tahvil ihrac ı yapmaya karar vermiştir. 

  
KRSAN, Şirket, Trabzon-Yomra'da bulunan 34.230 metrekare arsam ız ile ilgili sat ış ihalesinin tamamland ığını ve tekliflerin değerlendirildiğini

ifade etmiştir. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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." 

NOTLAR BORSALARI BELİRLİYOR 
Not art ırım ı  bekleyen Türkiye'de BIST dün olumlu ayr ışmaya devam etti. Notu inecek

Almanya % 2.3 düşerken BIST günü hafif kayıpla atlatt ı. Bugün 84.000 desteği önemli.  
    BIST 100 endeksi, dünü % 0.36 düşüş le, 84.398 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 84.118, en yüksek 85.287 puan ı  gören endeks, önceki kapanışının 307 puan
altına indi. Brent petrolün 97 dolara gerilemesi Türkiye'ye avantaj sağlıyor. 

    Avrupa borsaları 3 gündür düşüyordu. Dün de tepki yaparak güne baş ladı ancak bir

anda Almanya borsas ı % 2 düştü. Not indirimi gelecek söylentisi ile Dax günü % 2.34
kayıpla kapatt ı. Fransa % 2.35, İspanya % 1.83 düştü. Gerçekten de akşam Egan-Jones

kredi derecelendirme ş irketi Avrupa'nın en iyi ekonomisinin notunu indirdi. Bu indirim as ıl
3 kredi notu ş irketinden gelmediği için etkisi s ınırlı kalabilir. Ancak Bundesbank Başkanı
Weidmann ’dan gelen faiz indirimi sinyali ile Euro/dolar 1.30'a kadar düştü. Bu sabah ise
1.3050 seviyesinde işlem görüyor. ABD'de ise Boston bombas ı   nedeniyle düşen 
endeksler sonraki gün % 1'i aşan prim yapm ıştı. Dün ise bu kazançlarını geri verdi. Apple
hisseleri talep endi şeleriyle Aral ık 2011'den bu yana i lk  kez 400 dolar ın alt ına

indi.Dediğimiz gibi S&P 500 1530'u aşağı kırarsa endişe edilebilir.  

    Bugünün veri gündemi zay ıf. Sabah itibariyle Asya borsalar ında kar ışık bir seyir

görülüyor. Hindistan ve Çin art ı iken Japonya ve Kore kay ıpta. IMKB için 84.000 desteği

üzerinde kaldıkça tepki denemeleri gelebilir. Aksi halde sat ış lar artabilir. 

  - Benzinin litre fiyat ına 7 kuruş, motorinin litre fiyat ına 9 kuruş  indirim geldi. Böylece
İstanbul'da benzinin litre fiyat ı 4,56 liraya, motorin ise 4 liraya gerileyecek.  

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Varlık Barışı" ile ilgili olarak çal ışmalara baş land ığını
açıklam ıştır. 
    - FED'in yay ınlad ığı  Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisinin  ılıml ı   büyüdüğü
kaydedilirken, konut sektöründeki s ıçramaların  ve  o tomob i l   sek tö ründe süren
canlanman ın federal hükümet bütçe kesintilerinden kaynaklanan zayıflığı dengelediği

bildirildi.  

    - IMF, Fed ve diğer merkez bankalar ına, ekonomik büyümeyi desteklemek üzere
uyguladıkları s ıradışı teşvik önlemlerini yakından izleme çağrıs ında bulunarak uygulanan

para polit ikalar ının  v a r l ık  ba lon la r ını   ş iş irebileceği  v e  f i n a n s a l  p i y a s a l a r ı
istikrars ızlaştırabileceği konusunda uyard ı. 
  - Egan Jones, Almanya'n ın kredi notun A+'dan A'ya indirdi, kredi notu görünümünü de
'negatif' olarak belirledi. Kuruluş, not indirimine neden olarak bankalardaki ve Avrupa

Birliği'nin zayıf üyelerindeki riskleri gösterdi.  
  - Avrupa Merkez Bankası üyesi Jens Weidmann verilerin gerektirmesi halinde Banka’nın
faiz indirebileceğini söyledi. AMB'nin faiz duruşunun Euro bölgesi ekonomisi için anahtar
konu olmad ığını belirten  Weidmann ekonomik canlanma için gereken bileşenlerin halen
var olduğunu vurgulad ı. 
  - İngiltere Merkez Bankas ı açıkladığı  tutanaklarda, enflasyonun bu y ıl büyük olas ılıkla

yüzde 2'nin daha da üzerine yükseleceğini, Orta vadeli enflasyon bekleyiş lerinde yukar ı
yönlü kayma olduğunu ve daha fazla varl ık al ım ının yeni başabaş noktas ına giden yolu
kolaylaştırabileceğini ifade etti. 

  - Airbus CEO'su Fabrice Bregier, şirketin Türkiye'de uçak üretimi için ilerleyen yıllarda

ortaya çıkabilecek imkanlar ı değerlendirebileceğini açıkladı. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,397.87 -0.36 

USD 1.7975 0.06 

EURO 2.3595 0.23 

€  / $  1.3199 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0712 0.12 

VOB-30 Kontrat ı 103.675 -0.22 

Gösterge Faiz  5.18 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BLCYT 1.67 15.17 

MANGO 0.24 14.29 

ERICO 4.43 11.87 

TRNSK 0.58 11.54 

DENGE 20.80 11.23 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.34 -8.49 

DURDO 2.46 -8.21 

GEREL 1.51 -6.21 

LOGO 4.26 -5.96 

DOGUB 1.38 -5.48 

Dünya Borsalar ı 17.04.2013 % 

DJIA 14,619 -0.94 

NASDAQ 3,205 -1.84 

DAX 7,503 -2.34 

FTSE-100 6,244 -0.96 

NIKKEI 225 13,383 1.22 

S&P 500 1,552 -1.43 

Bovespa  52,882 -2.05 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İspanya Tahvil İhraçlar ı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.347Bin

Önc.346Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.3079Bin)  
17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nis. (Bek.3.0

Önc.2.0)  
17:00 ABD Öncü Göstergeler Mar. (Bek.0.1% Önc.0.5%)  
23:15 AB Eurogroup üst düzey yöneticileri Washington'da
konuşacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

SISE TUT 3.00-3.01 2.93 3.09 
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  - Benzinin litre fiyat ına 7 kuruş, motorinin litre fiyat ına 9 kuruş  indirim geldi. Böylece
İstanbul'da benzinin litre fiyat ı 4,56 liraya, motorin ise 4 liraya gerileyecek.  

  - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Varlık Barışı" ile ilgili olarak çal ışmalara baş land ığını
açıklam ıştır. 
    - FED'in yay ınlad ığı  Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisinin  ılıml ı   büyüdüğü
kaydedilirken, konut sektöründeki s ıçramaların  ve  o tomob i l   sek tö ründe süren
canlanman ın federal hükümet bütçe kesintilerinden kaynaklanan zayıflığı dengelediği

bildirildi.  

    - IMF, Fed ve diğer merkez bankalar ına, ekonomik büyümeyi desteklemek üzere
uyguladıkları s ıradışı teşvik önlemlerini yakından izleme çağrıs ında bulunarak uygulanan
para polit ikalar ının  v a r l ık  ba lon la r ını   ş iş irebileceği  v e  f i n a n s a l  p i y a s a l a r ı
istikrars ızlaştırabileceği konusunda uyard ı. 
  - Egan Jones, Almanya'n ın kredi notun A+'dan A'ya indirdi, kredi notu görünümünü de
'negatif' olarak belirledi. Kuruluş, not indirimine neden olarak bankalardaki ve Avrupa

Birliği'nin zayıf üyelerindeki riskleri gösterdi.  
  - Avrupa Merkez Bankası üyesi Jens Weidmann verilerin gerektirmesi halinde Banka’nın
faiz indirebileceğini söyledi. AMB'nin faiz duruşunun Euro bölgesi ekonomisi için anahtar
konu olmad ığını belirten  Weidmann ekonomik canlanma için gereken bileşenlerin halen

var olduğunu vurgulad ı. 
  - İngiltere Merkez Bankas ı açıkladığı  tutanaklarda, enflasyonun bu y ıl büyük olas ılıkla

yüzde 2'nin daha da üzerine yükseleceğini, Orta vadeli enflasyon bekleyiş lerinde yukar ı
yönlü kayma olduğunu ve daha fazla varl ık al ım ının yeni başabaş noktas ına giden yolu

kolaylaştırabileceğini ifade etti. 

  - Airbus CEO'su Fabrice Bregier, şirketin Türkiye'de uçak üretimi için ilerleyen yıllarda

ortaya çıkabilecek imkanlar ı değerlendirebileceğini açıkladı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,397.87 -0.36 

USD 1.7975 0.06 

EURO 2.3595 0.23 

€  / $  1.3199 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0712 0.12 

VOB-30 Kontrat ı 103.675 -0.22 

Gösterge Faiz  5.18 0.04 

Yükselenler  Kapan ış  % 

BLCYT 1.67 15.17 

MANGO 0.24 14.29 

ERICO 4.43 11.87 

TRNSK 0.58 11.54 

DENGE 20.80 11.23 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTOG 3.34 -8.49 

DURDO 2.46 -8.21 

GEREL 1.51 -6.21 

LOGO 4.26 -5.96 

DOGUB 1.38 -5.48 

Dünya Borsalar ı 17.04.2013 % 

DJIA 14,619 -0.94 

NASDAQ 3,205 -1.84 

DAX 7,503 -2.34 

FTSE-100 6,244 -0.96 

NIKKEI 225 13,383 1.22 

S&P 500 1,552 -1.43 

Bovespa  52,882 -2.05 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İspanya Tahvil İhraçlar ı 
1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.347Bin

Önc.346Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Önc.3079Bin)  
17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nis. (Bek.3.0

Önc.2.0)  
17:00 ABD Öncü Göstergeler Mar. (Bek.0.1% Önc.0.5%)  
23:15 AB Eurogroup üst düzey yöneticileri Washington'da
konuşacak  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 

SISE TUT 3.00-3.01 2.93 3.09 
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