
GARAN, Banka, yurtiçinde toplam 650 mn TL, talep halinde 900 mn TL'ye kadar art ırılabilecek şekilde TL cinsi banka bonosu veya tahvil

ihracı için SPK'ya başvuruda bulunmuştur. 

  
BIZIM, Şirket, Şok Market'teki %10'luk payını 46 mn TL bedelle Y ıldız Holding'e satm ıştır. 
  
ALTIN, Şirket, 2013 yılı 2. çeyreğinde net zararı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 azalarak 31.4 mn TL olarak açıkland ı (2012/2Ç : 45.5
mn TL net zarar). Bununla birlikte Şirket'in 2013 yılı ilk 6 aylık döneminde net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azal ış la 541.5 mn TL

olarak gerçekleşmiştir. (2012/6A: 569.8 mn TL net kâr).  
  
FENIS, Şirket, tedarikçisi Hydro Aluminium'un sevkiyatlarını tamamen durdurmas ı üzerine yeni kredi imkanları bulununcaya kadar üretimimi
durdurma ve çalışanlar ın sözleşmelerini feshetme karar ı alm ıştır. 
 

MEMSA, Borsa İstanbul, Şirket'in 31.12.2013 tarihine kadar sermaye art ırım ı  iş lemlerinin tamamlanmamas ı, 31.12.2013 dönemi finansal
tablolar ının yayınland ığı  tarih itibariyle finansman yap ıs ının iyileşmediğinin tespit edilmesi ve ortakl ık yap ıs ının 30.09.2013 tarihine kadar

doğru ve güncel olarak ilan edilmemesi durumunun herhangi biri gerçekleştiğinde, Şirket'in Gözaltı Pazarı'na alınacağını açıklam ıştır. 
  
ALYAG, Şirket, fizibilite araştırmas ı yapılmas ına karar verilen Doğalgaz Çevrim Santrali (Otoprodüktör) projesinin mevcut maliyetlerle karlı
olmad ığına karar vermiş ve yatırımdan vazgeçmiş, alternatif enerji projeleri ile ilgili olarak çal ışmalar ı yürütülmesine ilişkin Genel Müdürlüğe

yetki verilmiştir. 
 

CBSBO[PRTAS], Mahkeme tarafından, Şirketlerin iflas ertelemesi konulu tedbir ve erteleme tedbiri kararlar ının devam ına ve duruşman ın
Kas ım ayına bırakılmas ına karar verilmiştir. 

  
ARTOG, Şirket bağlı ortaklığı Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş.nin petrol arama ruhsat ının harita intikali P İGM tarafından yap ılm ış ve

Resmi Gazete'de yayımlanm 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." 

FIRTINA DİNDİ 
  
BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.65 artış la, 69,689.21 puandan kapatt ı.Gün içerisinde en
düşük 67,930.46, en yüksek 69,689.21 puan ı  gören BIST 100 endeksi, önceki günkü
kapan ışının 2,456.79 puan üzerine ç ıktı. Endeksin dolar baz ında geldiği seviye 3.4 $ ile

5.1’lık zirvesinin hala oldukça alt ında. İş lem hacmi 3 milyar TL oldu. İyimserliğin artt ığı
piyasalarda bugün de dünkü yükseliş in devam ını görmeyi bekliyoruz.  
  
Dün beklentilerden iyi gelen temmuz ayı sanayi üretimi ve Hazine ’nin ihalesinde faizin

makul seviyede oluşmas ı   faizde ve kurdaki bask ıyı   azalttı.  Sınır komşumuz Suriye

konusundaki yumuşama gelişmeleri ise ş imdiye kadar negative ayr ışan İstanbul Borsas ı
için diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışma getirebilecektir. 

  
Bugünün ajandasında Türkiye’nin 2. çeyrek büyüme verisi var. Beklenti %3.5 oranında bir

GSYH büyümesi yönünde.  
  

   - ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Harry Reid, askeri güç kullanma yetki
tasar ıs ının 11 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan oylamas ının, Suriye'nin kimyasal

silahlar ına yönelik uluslararası tartışmalar devam ederken Senato'da oylamaya gitmenin

uygun olmayacağını belirterek, oylaman ın ertelendiğini açıklam ıştır. 
  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda 5.8 olarak

gerçekleşti. Ekonomi Bakan ı  Zafer Çağlayan, sanayi üretim endeksinin 3. çeyreğe iyi

baş ladığını belirterek, ağustos ve eylül verisi de böyle gelirse 3. çeyrek büyümesinin
beklenenden iyi gelebileceğini ifade etti. 

  - Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde net 4 milyar 522 milyon TL

borçlandı. 
   - Japonya Merkez Bankas ı BOJ tutanaklar ına göre, Ağustos ay ı  toplantıs ında önceki
toplantılara göre daha fazla say ıda BOJ üyesi, Japonya'n ın borçlanma maliyetlerinin
istikrarl ı   tutulmas ı   için hükümetin mali yönetimin kredibilitesini sa ğlamas ı   gerektiği

yönünde görüş  ifade ettiler. 

  - Çevre ve Şehircilik Bakanl ığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle stüdyo daire dönemi sona
erecek, karma kullan ım projelerinde ise konut kullan ımlar ı  toplam emsalin %20'sini

aşamayacak. 

  - Güney Afrika'da geçen hafta baş layan alt ın madeni grevi, Harmony Golds işçilerinin
yüzde 8 ücret artışını kabul etmesi ile sona erdi.  

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 69,689.21 3.65 

USD 2.0275 -1.24 

EURO 2.6845 -0.61 

€  / $  1.3254 0.57 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3636 -0.89 

VOB-30 Kontrat ı 86.225 4.52 

Gösterge Faiz  9.64 0.68 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DENTA 4.82 21.11 

VAKKO 1.06 17.78 

MMCAS 8.58 17.21 

VKGYO 7.88 14.53 

ULAS 0.88 12.82 

Düşenler  Kapan ış  % 

MZHLD 1.03 -10.43 

TARAF 12.70 -9.29 

MANGO 0.16 -5.88 

CELHA 2.12 -5.36 

FENIS 1.05 -4.55 

Dünya Borsalar ı 09.09.2013 % 

DJIA 15,063 0.94 

NASDAQ 3,706 1.26 

DAX 8,276 0.01 

FTSE-100 6,531 -0.25 

NIKKEI 225 14,205 2.48 

S&P 500 1,672 1.00 

Bovespa  54,252 0.93 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:45 Fransa Sanayi Üretimi Tem. (Önc. -1,4%) 

10:00 Türkiye GSYH -Yıll ık 2Ç (Bek.3,5% Önc.3,0%)  
10:00 Türkiye GSYH -Çeyrek 2Ç (Önc.1,6%)  
11:00 İtalya GSYH 2Ç (Önc. -0,2%) 

12:30 Türkiye BDDK Bankac ılık Kâr/Zarar Durumu Tem.
(Önc.19,7%)  
13:00 Türkiye Tahvil  İhraçlar ı 
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