
TCELL, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Şirket'te boş  bulunan 2 yönetim kurulu üyeliği için atamayı 1-2 hafta içerisinde yapacaklarını  ifade

etmiştir. 

  
ALARK, Şirket iştiraklerinden Cenal Elektrik tarafından Karabiga Termik Santral ı   için al ınan ÇED olumlu raporunun yürütmesinin
durdurulmas ı kararı Çanakkale idare mahkemesi tarafından Şirket iştirakine tebliğ edilmiştir. 

  
SNGYO, Şirket İstanbul-Sancaktepe Belediyesi'nce Samand ıra'da bulunan 50.100 m2 yüzölçümlü taşınmazın sat ışı  ihalesinde 60.2 mn TL

ile en yüksek teklifi vermiştir. 

  
ALBRK, Banka Genel Müdür Yardımc ıs ı Ayhan Keser, piyasalardaki durumu da göz önünde bulundurarak bu y ılın son çeyreği veya gelecek

yılın başında 200 mn dolar ın üzeirnde sukuk ihracı planlad ıklarını ifade etmiştir. 

 

NETAS[TTKOM], Şirket ile Türk Telekom aras ında, Türk Telekom'un "Sanal Santral Hizmetleri" kapsamında ihtiyaç duyduğu cihazlar ın
sağlanmas ı ve bu cihazların kurulum, servise alma, garanti içi/garanti sonrası bakım destek hizmetlerinin temininin yükleniciliği konusunda

15.993.913 dolar tutar ında sözleşme imzalam ıştır. 
  
DEVA, Şirket İstanbul-Topkapo tesislerinde üretime son vermi ş   olup, tesiste üretilen ürünlerin Kartepe ve Çerkezköy tesislerinde
üretileceğini açıklam ıştır. 
  
AGYO, Şirket Ankara-Çankaya'da bulunan toplam 779 m2 arsayı 3.909.040 TL bedel karşı lığında sat ın alm ıştır. 
  
RYGYO, Şirket, İstanbul-Tuzla'da bulunan taşınmaza ilişkin 17.452 m2 ve %80 sanayi imarl ı gayrimenkulun ihalesini 12.355.000 TL bedel

karşı lığı kazanmıştır. 
  
UCAK, SPK, Işıklar Holding A.Ş.'den Carlton Family Office ve Silver Leaf Partners LLC ile yapm ış olduğu anlaşmalar ve bu anlaşmalar

çerçevesinde virmanlanan Usaş Uçak Servisi A.Ş. paylarının adedi, anlaşman ın karşı  tarafının bu paylar ı satma hakk ı bulunduğu, anlaşma

kapsam ında Borsa'da sat ışı yapılan paylar ın adedi ve sözleşmeyle ilgili kamuya duyurulmas ı gereken diğer hususlar hakk ında özel durum
açıklamas ı yapılmas ının talep edilmesi ve bu özel durum aç ıklamas ı yapılana kadar Usaş Uçak Servisi A.Ş. paylarının iş lem s ıras ının
durdurulmas ına karar vermiş olup, Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu IŞIK hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar

vermiştir. 

  
OYLUM, Şirket Kuveyt'li Alshall Finansal Dan ışmanl ık ş irketi ile sermaye girişi için nitelikli yat ırımc ı bulunmas ı ve Kuzey Afrika ülkelerinde
pazar araştırmas ı ve yeni müşteri bulunmas ı konular ında yetkilendirme sözleşmesi imzalam ıştır. 
  
FRIGO, Şirket daha önce Universe Capital Partners LLC ile yapt ığı 10 mn TL'lik yat ırım anlaşmas ının gerçekleşmeyen 8 mn TL'lik k ısm ın
gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkmas ı nedeniyle, süresi dolan anlaşman ın uzatma opsiyonunu kullanmama karar ı alm 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." 

SURİYE SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE ÖNE ÇIKIYOR 

İki füze denemesi haberi ile darbe yiyen piyasalar bugün gün içinde tepki vermek
isteyebilir  ama ABD faizleri ve dolar kuru tedirginlik yaratıyor. 

  
BIST 100 endeksi, dünü % 2.3 düşüş le 66.973 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
66.862, en yüksek 68.828 puanı gören endeks, önceki kapanışının 1572 puan alt ına indi. 

  
Dün öğlen İsrai'in Akdeniz'de 2 füze denemesi yaptığı haberleri ile sat ış lar artarken, dolar

kuru 2.02 TL'den 2.05 TL'ye yükseldi. Yurtdışı piyasalar da ilk önce habere negatif tepki
verdi ancak sonradan kay ıplar azald ı.  ABD'de ise art ı baş layan piyasalar Obama'n ın
Kongreyi Suriye'ye müdahale için aciliyete davet etmesi ile sat ış yedi ama günü art ıda

kapattı.  Bu sabah Asya borsalar ında hafif olumlu hava hakim. Ancak Suriye'ye

müdahalenin öne çekilmesi ve tatbikatların baş lamas ı dolar/tl kuru ve BIST için negatif
olabilir.  

  
Bu arada ABD'de gelen veriler sonras ında ABD 10 y ıllık tahvil faizleri % 2.91'e kadar

yükselse de bu sabah % 2.87'den i şlem görüyor. Bu faizdeki art ışın gelişmekte olan

ülkeler için negatif etkili olduğu biliniyor. 

  
Bugünün veri gündeminde; 10:53'de Almanya hizmetler PMI, 10:58'de Euro bölgesi
hizmetler PMI, 12:00 Euro bölgesi 2Ç GSYH, 12:00 Euro bölgesi perakende sat ış lar,

15:30 ABD dış ticaret dengesi  ve akşam ABD ’de Bej Kitap raporu açıklanacak. 

  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ağustos ay ında TÜFE aylık %0,10 düştü, ÜFE aylık %

0,04 arttı. Böylece enflasyon yıllık bazda %8,17 oldu. 

  - Benzinin litre fiyat ına 12 kuruş  indirim yap ıldı. İndirim sonras ında 95 oktan kurşunsuz

benzinin litresi 5,07'den 4,95 TL'ye geriledi. 

   - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Y ıldız, Suriye'deki olaylar nedeniyle petrol

ticaretinin büyük bölümünün geçti ği Süveyş   Kanal ı'nın herhangi bir tehlikeye maruz

kalacağı  kanaatinde olmad ığını,  Suriye'nin dünyadaki petrol üretimini, arz ve talep
dengesini değiştirebilecek 

bir ülke olmadığını ve akaryakıt fiyatlarında düşüş beklediğini belirtti. 

    - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberle şme Bakan ı   Binali Y ıldırım, Bakanlar Kurulu

toplantıs ında yerli uçak konusunda sunum yapt ıklarını belirterek, "Bir an önce yapılmas ı
için mutabakata varıldı. 60-120 koltuk kapasiteli uçaklar üretmeyi planlıyoruz" dedi. 

  - İstanbul Boğazı'na yap ılacak 3. köprünün finansmanı  için Garantibank International,
Garanti Bankas ı, Halkbank, İş Bankas ı, Vakıfbank, Ziraat Bankas ı ve YapıKredi Bankas ı
ile 9 yıl vadeli 2.3 mlr dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. 
    - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, Merkez Bankas ı'nın kurla ilgili aç ıklamalar ını
enflasyon cephesinden okumak gerektiğini ve enflasyon politikas ını desteklemek ad ına

görevini yapt ığını,  bundan sonraki dönemde FED'in atacağı  adımlar ın son derece

belirleyici olacağını, 
gelişmekte olan ülkelerin göstergelerinin hareketlenebileceğin i  i fade etmi ştir. Ali

Babacan ayr ıca, petroldeki her 10 dolarl ık art ışın, 2012 y ılı rakamlar ıyla cari aç ığı 4,7

milyar dolar art ırdığını ifade etmiştir. 

  - ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi, 53.8 beklentinin üzerinde 55.7 seviyesine yükseldi.  
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 66,973.08 -2.29 

USD 2.0565 1.98 

EURO 2.7065 1.77 

€  / $  1.3170 -0.15 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3655 1.08 

VOB-30 Kontrat ı 82.700 -1.84 

Gösterge Faiz  10.20 -0.84 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MERIT 7.00 17.85 

BRMEN 0.81 15.71 

OYLUM 1.53 14.18 

EMNIS 1.97 10.67 

MATAS 5.03 10.31 

Düşenler  Kapan ış  % 

ATPET 2.20 -9.84 

ARTOG 3.14 -6.82 

ATAC 0.56 -6.67 

FROTO 24.80 -6.42 

UCAK 1.36 -6.21 

Dünya Borsalar ı 03.09.2013 % 

DJIA 14,834 0.16 

NASDAQ 3,613 0.63 

DAX 8,181 -0.77 

FTSE-100 6,468 -0.58 

NIKKEI 225 13,978 2.99 

S&P 500 1,640 0.42 

Bovespa  51,626 -0.40 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri Raporu 

10:50 Fransa Hizmet PMI Ağu. (Önc.47,7)  
10:55 Almanya Hizmet PMI Ağu. (Önc.52,4)  
11:00 AB Hizmet PMI Ağu. (Önc.51,0)  
11:30 İngiltere Hizmet PMI Ağu. (Önc.60,2)  
12:00 AB GSYH-Çeyrek 2Ç (Önc.0,3%)  
12:00 AB Perakende Sat ışlar Tem. (Önc. -0,5%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -2,5%) 

14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Ağu. (Önc.114,6)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Tem. (Bek. -38,2 Mlr $ Önc. -
34,2 Mlr $)  

16:45 ABD ISM New York Endeksi Ağu. (Önc.67,8)  
21:00 ABD FED Bej Kitap  

Dinamik Portföy Önerileri  
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ile 9 yıl vadeli 2.3 mlr dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanm ıştır. 
    - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, Merkez Bankas ı'nın kurla ilgili aç ıklamalar ını
enflasyon cephesinden okumak gerektiğini ve enflasyon politikas ını desteklemek ad ına

görevini yapt ığını,  bundan sonraki dönemde FED'in atacağı  adımlar ın son derece

belirleyici olacağını, 
gelişmekte olan ülkelerin göstergelerinin hareketlenebileceğin i  i fade etmi ştir. Ali

Babacan ayr ıca, petroldeki her 10 dolarl ık art ışın, 2012 y ılı rakamlar ıyla cari aç ığı 4,7

milyar dolar art ırdığını ifade etmiştir. 

  - ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi, 53.8 beklentinin üzerinde 55.7 seviyesine yükseldi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 66,973.08 -2.29 

USD 2.0565 1.98 

EURO 2.7065 1.77 

€  / $  1.3170 -0.15 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3655 1.08 

VOB-30 Kontrat ı 82.700 -1.84 

Gösterge Faiz  10.20 -0.84 

Yükselenler  Kapan ış  % 

MERIT 7.00 17.85 

BRMEN 0.81 15.71 

OYLUM 1.53 14.18 

EMNIS 1.97 10.67 

MATAS 5.03 10.31 

Düşenler  Kapan ış  % 

ATPET 2.20 -9.84 

ARTOG 3.14 -6.82 

ATAC 0.56 -6.67 

FROTO 24.80 -6.42 

UCAK 1.36 -6.21 

Dünya Borsalar ı 03.09.2013 % 

DJIA 14,834 0.16 

NASDAQ 3,613 0.63 

DAX 8,181 -0.77 

FTSE-100 6,468 -0.58 

NIKKEI 225 13,978 2.99 

S&P 500 1,640 0.42 

Bovespa  51,626 -0.40 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye TCMB Ayl ık Fiyat Gelişmeleri Raporu 

10:50 Fransa Hizmet PMI Ağu. (Önc.47,7)  
10:55 Almanya Hizmet PMI Ağu. (Önc.52,4)  
11:00 AB Hizmet PMI Ağu. (Önc.51,0)  
11:30 İngiltere Hizmet PMI Ağu. (Önc.60,2)  
12:00 AB GSYH-Çeyrek 2Ç (Önc.0,3%)  
12:00 AB Perakende Sat ışlar Tem. (Önc. -0,5%) 

14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc. -2,5%) 

14:30 Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Ağu. (Önc.114,6)  
15:30 ABD D ış Ticaret Dengesi Tem. (Bek. -38,2 Mlr $ Önc. -
34,2 Mlr $)  

16:45 ABD ISM New York Endeksi Ağu. (Önc.67,8)  
21:00 ABD FED Bej Kitap  

Dinamik Portföy Önerileri  
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