
AKBNK, Banka 2013 y ılı 1. çeyreğinde solo bazda, 883.8 mn TL beklentiye paralel olarak 868 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 555.6 mn
TL net kâr) 
 

HALKB, Banka 2013 y ılı 1. çeyreğinde solo bazda, 677.7 mn TL beklentinin %5,2 üzerinde 713.4 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2012 1Ç: 544.2
mn TL net kâr)  
  
THYAO, Yargıtay, Şirket tarafından grev yasağına karşı geldikleri gerekçesiyle işten çıkarılan 305 kiş inin işe iadesine ilişkin görülen ve işe

iade ile sonuçlanan davayı onaylam ıştır. 
 

EKGYO, Şirket, 2013 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %429 art ışla 270.8 mn TL net kâr açıklam ıştır (2012 1Ç: 51.2
mn TL net kâr)  
 

KRDMD, Şirket, inşaat demiri fiyatlar ını %1 düşürerek 602 $/tona, kütük fiyatlarını %2,8 düşürerek 558 $/tona indirdi; profil fiyatlarında ise bir

değiş iklik yapmayarak 675 $/ton seviyesinde b ıraktı. 
  
FROTO, Şirket, Çin'de bulunan Jiangling Motors Co. Ltd. ve iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle Co.Ltd. ş irketi ile Ecotorq motorlar ının JMC

markal ı araçlarda kullanılmak için Çin'de üretilmesi ve Çin'de bulunan ihraç pazarlarında sat ılmas ı konusunda teknoloji lisans anlaşmas ı
imzalanm ıştır. 
  
SAHOL, Şirket iştiraki EnerjiSA'n ın %50 orta ğı  olan Verbund AG'nin EnerjiSA'da bulunan paylar ının Alman E.ON ş irketine devri

tamamlanm ıştır. 
 

SISE, Standard&Poors Şirket için TL ve yabancı  yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB +", k ısa vadeli kredi notunu "B", 
görünümünü "durağan"; Moody's uzun vadeli kredi notunu "Ba1" görünümünü ise "durağan" olarak açıklam ış lardır. 
  
KARKM, Şirket, Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tes. İnş. A.Ş ile  10 adet kesin, 10 adet opsiyonel olmak üzere toplam 20 adet jeotermal kuyuda
sondaj ak ışkanlar ı malzeme tedariği ve mühendislik konusunda anlaşma imzalanm ıştır. Yapılacak iş in bedelinin 1.5 ile 3 mn dolar aras ında
değişeceği tahmin edilmektedir. 

 

DESPC, Şirket, 2012 yılı kârının 5.004.058 TL'lik kısm ını (Hisse Başı Net: 0,1849326 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
  
ERICO, Şirket ortaklar ına ait toplam 1.970.000 TL nominal bedelli paylar ının Zincir Yap ı   A.Ş'ye devri için münhas ırlık sözleşmesi
imzalanm ıştır. 
 
ADESE, Şirket, Marmara Bölgesi'ndeki 12 şubenin stok ve araç filosu hariç 19 mn TL'ye Happy Center'a varl ık devri ile sat ışı sözleşme

imzalanm ıştır. 
  
ATAC[GEDIZ], Şirket ile Genpower Metal arasında, Gimsan Gediz İplik A.Ş'nin sat ışı konusunda Münhasırlık Sözleşmesi imzalanm ıştır. 
  
ULAS, Şirket Ankara-Aydınlıkevler'de bulunan ve depo olarak kullan ılan dükkanın satışı, 3.şahısa 55.000 TL bedel ile gerçekleşmiştir. 

 
RYGYO, Şirket Kocaeli-Çayırova'da inşa edilecek olan 26.025 m2'lik lojistik depo yap ım ı için inşaat yapı ruhsat ı alm ıştır. 
 
AKGUV, Şirket 2013 Mersin 17. Akdeniz Oyunlar ı  organizasyonunun Özel Güvenlik Hizmeti ile Özel Güvenlik Ekipmanlar ı Kiralanmas ı
hizmetine ilişkin ihaleyi 5.300.856 TL'ye kazanmıştır. 
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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." 

BANKA KARLARI BAŞLADI 
Yurtdışındaki olumlu havan ın da desteğiyle yükseliş devam ediyor. Endeks üzerinde etkili
olan banka hisselerindeki beklenen karlar aç ıklanmaya baş ladı. 
BIST 100 endeksi, dünü % 0.9 art ış la 84.780 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
84.535, en yüksek 85.026 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 757 puan üzerine
çıktı. Gösterge bileşik faiz ise % 5.43 ile yeni bir tarihi düşük seviye gördü. 
Dün banka kârlar ı gelmeye baş ladı. AKBNK beklentinin biraz alt ında HALKB beklentinin

biraz üzerinde kâr açıkladı. Bugün GARAN karı bekleniyor. GARAN beklentileri aşarsa

BIST 100, dün test edip geçemediği 85.000 seviyesini aşabilir. Aksi halde 84.000-

84.500 aral ığındaki gapi kapatmak için bu seviyelere geri çekilebilir.  
Dün Almanya'nın Ifo iş güven endeksi ekonomistlerin tahmin ettiğinden daha çok düştü.
Ama artık bir çok banka Euro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik çalkant ıdan dolay ı Avrupa

MB'nin önümüzdeki hafta faiz oranını  rekor düşük seviyeye çekmesini bekliyor. Bu da
ekonomilerdeki kötü gidişe bir müdahale anlam ına geleceğinden borsalar ın hoşuna

gidiyor. Önceki gün % 3 civar ında yükselen borsalardan Almanya dün % 1.3, Fransa %
1.6 daha yükseldi. ABD'de ise olumlu seyir devam ediyor. Dün yatay bir seyir izleyen
endekslerden Dow % 0.3 düşerken S&P500 aynı seviyeden kapand ı. 
Bu sabah ABD Endeks futurelar ı artış yaşarken, emtialardaki yükseliş trendi devam
ediyor. Asya'da da borsalar art ışta! Yarın açıklanacak Japonya MB toplant ıs ı öncesinde
Japonya'daki ralli devam ediyor. Japonya Başbakan ı Shinzo Abenin 15 yıldır devam eden
deflasyonu sonland ırma vaadinde bulunduğu Kas ım ay ından bu yana Topix Endeksi %

61  s ıçradı.  Bugünün gündemi ise zay ıf .  İngiltere'nin 1Ç'de % 0.1 büyüdü ğünün
açıklanmas ı bekleniyor. 

  - CNBCe'nin haberine göre, Maliye Bakanlığı, "İkinci Varlık Barışı Düzenlemesine  İlişkin

Yasa Tasar ıs ı"  çalışmalar ını   tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na sundu. İkinci varl ık
barışı düzenlemesiyle, yurtdışındaki paras ını yatırım amaçl ı getirenden vergi al ınmamas ı
planlan ıyor, paras ını  tasarruf amaçl ı getirenlere ise %2 oran ında vergi uygulanmas ı
öngörülüyor.  
    - Financial Times'a konuşan Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu Üyesi Joerg
Asmussen, "Bir faiz indiriminin etkisinin s ınırlı olacağının farkında olunmal ı, çünkü Euro
Bölgesi'nin bir çok kesiminde ECB'nin para politikas ının reel ekonomiye aktar ım
mekanizmalar ı bozulmuş durumda" dedi.   
   - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Euro Bölgesi politikac ılarının daha fazla mali

kemer s ıkma için birlikte çal ışmalar ı   gerektiğini savunurken bu tedbirlerin, Avrupa

Birliği'ni daha rekabetçi yapmak ve istihdam yaratmakla ilgili bir konu olduğunu söyledi.   
  - Özelleştirme İhalesi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi'nin olas ı özelleştirmesi için bir
dan ışmanl ık firmas ıyla sözleşme imzalad ı. 
  - EPDK Başkanı Hasan Köktaş, özel ş irketlerin enerji piyasas ına son 2 y ılda 2.5 mlr

TL'nin üzerinde yat ırım yapt ığını, önümüzdeki 3 y ıl içerisinde ise 4 milyar dolara yak ın
ilave yatırım yapacaklar ını  ifade etmiştir. TÜSİAD Başkanı Muharrem Y ılmaz ise enerji

yatırımlar ının 2020'ye kadar 100 mlr dolara ulaşmas ını beklediğini ifade etmiştir. 

  - İmalat sanayi kapasite kullan ım oran ı, 2013 yılı nisan ay ında geçen y ılın ayn ı ayına

göre 1,1 puan azalarak, %73,6 olarak belirlendi.  
  - Demiryollar ının serbestleşmesini öngören tasar ı Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeyle
birlikte özel  ş irketler de demiryolu hatt ı   kurup işletebilecek; trenlerle yük ve yolcu
taşımac ılığı yapabilecek. Yeni düzenlemeyle TCDD, demiryolu altyapı  iş letmecisi olarak
yeniden yapıland ırılacak ve ş irketleşecek. 

    - Almanya Maliye Bakan Yard ımc ıs ı   Steffen Kampeter, bütçe kesintisi kurallar ının
esnekliğe  de  i z i n  ve rmes in in  ge rek t i ğini söyleyerek, ekonomik görünümdeki
değiş ikliklere yanıt vermesinin gerektiğini savundu. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,780.38 0.90 

USD 1.8055 -0.22 

EURO 2.3495 -0.04 

€  / $  1.3034 0.25 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0737 -0.10 

VOB-30 Kontrat ı 104.575 1.60 

Gösterge Faiz  6.49 0.82 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YBTAS 2,285.00 21.22 

PENGD 2.19 19.67 

ARTOG 3.38 15.36 

EGCYH 0.88 11.39 

METRO 0.70 11.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTI 1.79 -10.50 

RANLO 0.20 -9.09 

ATAC 1.12 -8.20 

ATLAS 1.11 -6.72 

EPLAS 1.40 -4.76 

Dünya Borsalar ı 24.04.2013 % 

DJIA 14,676 -0.29 

NASDAQ 3,270 0.01 

DAX 7,759 1.32 

FTSE-100 6,432 0.40 

NIKKEI 225 13,843 2.32 

S&P 500 1,579 0.00 

Bovespa  54,989 0.19 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 1Ç Geçici (Bek.0.1% Önc. -0.3%) 

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.351Bin

Önc.352Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Bek.3068Bin)  

18:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi Nis. (Önc. -5) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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ediyor. Asya'da da borsalar art ışta! Yarın açıklanacak Japonya MB toplant ıs ı öncesinde
Japonya'daki ralli devam ediyor. Japonya Başbakan ı Shinzo Abenin 15 yıldır devam eden

deflasyonu sonland ırma vaadinde bulunduğu Kas ım ay ından bu yana Topix Endeksi %
61  s ıçradı.  Bugünün gündemi ise zay ıf .  İngiltere'nin 1Ç'de % 0.1 büyüdü ğünün
açıklanmas ı bekleniyor. 

  - CNBCe'nin haberine göre, Maliye Bakanlığı, "İkinci Varlık Barışı Düzenlemesine  İlişkin

Yasa Tasar ıs ı"  çalışmalar ını   tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na sundu. İkinci varl ık
barışı düzenlemesiyle, yurtdışındaki paras ını yatırım amaçl ı getirenden vergi al ınmamas ı
planlan ıyor, paras ını  tasarruf amaçl ı getirenlere ise %2 oran ında vergi uygulanmas ı
öngörülüyor.  
    - Financial Times'a konuşan Avrupa Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu Üyesi Joerg
Asmussen, "Bir faiz indiriminin etkisinin s ınırlı olacağının farkında olunmal ı, çünkü Euro
Bölgesi'nin bir çok kesiminde ECB'nin para politikas ının reel ekonomiye aktar ım
mekanizmalar ı bozulmuş durumda" dedi.   
   - Almanya Başbakan ı Angela Merkel, Euro Bölgesi politikac ılarının daha fazla mali

kemer s ıkma için birlikte çal ışmalar ı   gerektiğini savunurken bu tedbirlerin, Avrupa
Birliği'ni daha rekabetçi yapmak ve istihdam yaratmakla ilgili bir konu olduğunu söyledi.   
  - Özelleştirme İhalesi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi'nin olas ı özelleştirmesi için bir
dan ışmanl ık firmas ıyla sözleşme imzalad ı. 
  - EPDK Başkanı Hasan Köktaş, özel ş irketlerin enerji piyasas ına son 2 y ılda 2.5 mlr

TL'nin üzerinde yat ırım yapt ığını, önümüzdeki 3 y ıl içerisinde ise 4 milyar dolara yak ın
ilave yatırım yapacaklar ını  ifade etmiştir. TÜSİAD Başkanı Muharrem Y ılmaz ise enerji
yatırımlar ının 2020'ye kadar 100 mlr dolara ulaşmas ını beklediğini ifade etmiştir. 

  - İmalat sanayi kapasite kullan ım oran ı, 2013 yılı nisan ay ında geçen y ılın ayn ı ayına

göre 1,1 puan azalarak, %73,6 olarak belirlendi.  
  - Demiryollar ının serbestleşmesini öngören tasar ı Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeyle
birlikte özel  ş irketler de demiryolu hatt ı   kurup işletebilecek; trenlerle yük ve yolcu
taşımac ılığı yapabilecek. Yeni düzenlemeyle TCDD, demiryolu altyapı  iş letmecisi olarak

yeniden yapıland ırılacak ve ş irketleşecek. 

    - Almanya Maliye Bakan Yard ımc ıs ı   Steffen Kampeter, bütçe kesintisi kurallar ının
esnekliğe  de  i z i n  ve rmes in in  ge rek t i ğini söyleyerek, ekonomik görünümdeki
değiş ikliklere yanıt vermesinin gerektiğini savundu. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 84,780.38 0.90 

USD 1.8055 -0.22 

EURO 2.3495 -0.04 

€  / $  1.3034 0.25 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0737 -0.10 

VOB-30 Kontrat ı 104.575 1.60 

Gösterge Faiz  6.49 0.82 

Yükselenler  Kapan ış  % 

YBTAS 2,285.00 21.22 

PENGD 2.19 19.67 

ARTOG 3.38 15.36 

EGCYH 0.88 11.39 

METRO 0.70 11.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

ARTI 1.79 -10.50 

RANLO 0.20 -9.09 

ATAC 1.12 -8.20 

ATLAS 1.11 -6.72 

EPLAS 1.40 -4.76 

Dünya Borsalar ı 24.04.2013 % 

DJIA 14,676 -0.29 

NASDAQ 3,270 0.01 

DAX 7,759 1.32 

FTSE-100 6,432 0.40 

NIKKEI 225 13,843 2.32 

S&P 500 1,579 0.00 

Bovespa  54,989 0.19 

GÜNÜN TAKVİMİ 

11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 1Ç Geçici (Bek.0.1% Önc. -0.3%) 

1 5 : 3 0  A B D  H a f t a l ık  İşs iz l i k  Ba şvurular ı   (Bek.351Bin

Önc.352Bin)  
15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvurular ı (Bek.3068Bin)  

18:00 ABD Kansas City Fed İmalat Endeksi Nis. (Önc. -5) 

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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