
ISCTR, Banka, Euro ve Dolar cinsinden olmak üzere 2 ayr ı kredi diliminden oluşan 1 y ıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere
uluslararas ı bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir. 

 

TUPRS, Zaman gazetesinin haberine göre, EPDK'n ın Şirket numuneleri üzerinde yapt ığı son parti analiz sonuçlar ına göre  İzmir-Aliağa

rafinerisinden al ınan akaryak ıt numunelerinde, EPDK'n ın öngördüğü miktarda ulusal marker içerdiği ve mevzuata uygun ç ıktığı  tespit

edilmiştir. 

  
SAHOL, Sabanc ı Holding Temsa Global' ın bölge yöneticisi Mete Çiftçi,  İsrail'e otobüs ihracat ını, distribütörü ile arasında yaşadığı  ihtilaflar

sebebiyle bir süre evvel durduran Temsa'nın yeni ortağı İsrail'li Aron Grubu ile birlikte yeniden İsrail'e sat ış yapmaya baş layacağını, yıllık araç
satış hedefinin ise 100 otobüs olduğunu ifade etmiştir. 

  
YKSGR, Şirket, 2013 y ılı   ilk 8 ayl ık döneminde bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %11 art ışla 802.4 mn TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Ağustos: 720.7 mn TL) 

  
ISGSY, Şirket iştiraki Toksöz Spor Malzemeleri A.Ş.'nin'de bulunan %2,5 oran ındaki pay ını diğer ortaklara bedelsiz olarak devretmiştir.

Şirket'in Toksöz Spor Malzemeleri A.Ş.'deki payı %58,5'ten %56'ya düşmüştür. 
 

GOLTS[KONYA], Rekabet Kurumu'nun Şirketler hakk ında Rekabetin Korunmas ı Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amac ıyla

açtığı soruşturma kapsam ında, soruşturma raporu ve bulgular çerçevesinde  idari para cezası uygulanmas ı doğrultusunda görüş oluştuğu

ifade edildi ve Şirket yetkilileri ve avukatlar ının sözlü savunmalar ı alındı. Soruşturmaya ilişkin nihai karar ın 24 Eylül'de açıklanacağı  ifade

edildi.  

 

ODAS, Şirket, Çanakkale-Çan'da bulunan sahada, bedeli ödenmiş Rödovans hakkı bulunan, Çan Kömür ve  İnşaat A.Ş. ş irketinin %92' sini

6.614.727 TL bedelle sat ın alm ıştır. İlk etapta 100-150 MW gücünde termik santral yatırım ı planlanmaktad ır. 
  
OZKGY, Şirket, İzmir-Konak'ta bulunan 133.533 m2 büyüklüğünde eski Tariş, İncir Birliği ve Zeytin Birliği'ne ait arsa alanlar ı üzerinde, Arsa
Satışı Karşı lığı Gelir Paylaşım ı iş modeline dayal ı olarak yap ılacak olan konut, residence, AVM, Ofis ve Hastane projesi yap ım ı konusunda,

Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. aras ında, 1.35 mlr TL tutar ındaki has ılatın %63 Özak-%37 Emlak Planlama İnş. A.Ş
olacak şekilde bir sözleşme imzalanm ıştır. 
  
TSGYO[BLCYT], Adana-Seyhan'da gerçekleştirilen 200 odal ı Divan Adana Otel inşaatının Mimari İnce İş ler ve Elektro-Mekanik İş ler ihalesine
ilişkin olarak Bilici Yat ırım-TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı ile Kart İnşaat Dekarasyon Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanm ıştır. 
  
DENTA, Şirket ana hissedar ı Mosburger GmbH' ın gerçekleştirdiği zorunlu çağrı sonucunda ortakl ık oran ı %98,34'e ulaşm ış olup, Şirket'in

serbest dolaşımda bulunan pay miktar ının %1,66'ya gerilemesi ve bu oran ın piyasa değerinin oluşmas ı   açıs ından yeterli likiditeyi
sağlayamayacağı düşüncesiyle; Şirket hisselerinin Borsa kotundan çıkarılmas ı konusunda SPK ve B İST'e başvuruda bulunulmas ına karar
verilmiştir. Kottan çıkma ile ilgili olarak yap ılacak zorunlu çağrıda fiyatın 3,36 TL olmas ı öngörülmektedir.  
  
SAMAT, Şirket, Akyurt mevkiinde faaliyet gösterecek olan yeni fabrika binasına kendi elektrik ve ıs ıs ını üretmek amacıyla kurulacak 2,15
MW'lık elektrik üretimi ve kojenerasyon sisteminin kurulması için EPDK'na lisans başvurusunda bulunmuştur. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"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." 

BIST 72.000'E GELDİ 
Pazartesi % 3.7 yükselen BIST, sal ı   günü de % 3.0 yükselerek 72 bine dayand ı.
Beklentilerden daha iyi haberlerin ard ından bugün yavaşlama görülebilir.  
BIST 100 endeksi, dünü % 3.0 art ış la, 71.788 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
70.370, en yüksek 71.952 puanı gören endeks, önceki kapanışının 2.099 puan üzerine
çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.53 cente yükseldi.  
Dün beklentileri aşan 2 haber geldi. 1-2013 yılı ikinci çeyrekte büyüme bir önceki yıla göre
% 4.4 ile % 3.6 olan ortalama beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İç talebin büyümeye
katkıs ı 7.5 oldu. Büyümedeki hızlanma piyasan ın hoşuna gitti. 2-ABD, Suriye konusunda

ürkek bir sald ırganl ık içindeydi. Suriye'nin de desteğiyle Rusya'n ın "Suriye kimyasallar ı
teslim etsin, vurma" teklifini ABD kabul etti. Obama, bu durumda sald ırmayacaklar ını
açıkladı.  Şimdi detaylar görüşülecek ama piyasalar bununla ilgilenmez. Brent petrol
116'dan 111$'a indi. Dün Avrupa'da Almanya % 2.1,  İspanya % 2.0, Fransa % 1.9

yükseldi. ABD'de ise endeksler % 0.8 civarında arttı. 
Önemli beklentilerin gerçekleşmesi ile piyasalar ın son günlerde yapt ığı  ralli dikkate

alınınca yükseliş lerde yavaşlama görülebilir. Şimdi gözler FED’in haftaya vereceği karar

ve öncesinde ABD'den gelecek verilerde olacaktır. Bugünün veri gündemi ise zayıf.  

  - Türkiye ekonomisi, 2. çeyrekte %4.4 büyüme gösterdi. Böylece ilk yar ıda büyüme %3.7
oldu. Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yapt ığı açıklamada, ekonominin ivme

kazandığını ve iç talebin büyümeye katkıs ının artmaya devam ettiğini ancak gerek küresel
ekonomideki büyümenin zayıf seyretmesi, gerek finansal piyasalarda risk alg ıs ının
yükselmesi, gerekse artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle büyümenin bu y ıl OVP ’de

hedeflenen yüzde 4 ’ün alt ında büyüme görülebileceğini ifade etmiştir. Sanayi Bakan ı
Nihat Ergün ise yıl sonunda OVP beklentisinin yakalanabileceğini ifade etmiştir. 

  - TCMB Başkanı Erdem Başçı, Dolar/TL kurunun y ıl sonunda 1,92 olacağı ve faizin tek

haneli olacağı açıklamalar ının arkas ında olduğunu, 132 milyar döviz rezervine sahip olan
TÜrkiye'nin rezerv konusunda herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmiştir. 

  - ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'n ın yapt ığı çağrıların  askeri güç kullanmadan
kimyasal silah tehlikesinin ortadan kald ırma potansiyeli taşıdığını   ifade ederken,

diplomasi yolu takip edilirken Kongre oylamas ının ertelenmesini istediğini ve Rusya ile

temaslar ın sürdüğünü; Esed'in elindeki kimyasal silahlar ı  teslim etmesi için Rusya'n ın
baş lattığı girişimin önemli olduğunu, ancak askeri operasyon fikrinin de masada olmas ı
gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Suriye'ye uluslararas ı askeri müdahale
beklentisinin ham petrol fiyatlar ını artırdığını belirterek, orta vadede petrol fiyatlarının 100-
102 dolar seviyelerine gerileyeceğini düşündüğünü, ancak her türlü gerginlik işaretinin

fiyatları artıracağını ifade etmiştir. 

    - Japonya Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu Üyesi Koji Ishida, ülkenin geçmi şteki

ekonomik büyümelerinde ana yönlendiricinin ihracat olduğunu, şu anda kişisel tüketim,
konut yat ırımlar ı ve kamu harcamalar ı  gibi iç talep ile yönlendiğini, ihracat ın yeniden

devreye girmesi gerektiğini, %2 enflasyon hedefine zaman ında ulaşacağını, ancak

gelirlerin fiyatlarda art ış  ile paralel büyüyememesi halinde ekonomide toparlanman ın
sağlanamayacağını bildirdi.  

  - Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Joerg Asmussen, FED’in s ıkılaştırmas ı
sonras ında risklerin artabileceğini, 1994 başında ABD ekonomisinin güç kazanması ile
FED’in para politikas ını   s ıkılaştırmaya gitmesinin sadece ABD ’de değil tüm dünya
ekonomilerinde tahvil piyasalar ında olumsuz etkiler yaratt ığını ancak bu defa etkinin

gözlenebileceğini ifade etmiştir. 

  - BDDK verilerine göre Bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz döneminde net kâr ı geçen
yılın aynı dönemine kıyasla %23,8 artarak 16,6 milyar TL olarak açıklanm ıştır.  
  - Çin'de açıklanan verilere göre sanayi üretimi Ağustos'ta y ıllık bazda %10.4 artarken,

perakende sat ış lar ise Ağustos'ta yıllık %13,4 arttı. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,787.99 3.01 

USD 2.0085 -0.94 

EURO 2.6635 -0.78 

€  / $  1.3267 0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3578 -0.25 

VOB-30 Kontrat ı 88.775 2.96 

Gösterge Faiz  9.28 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DENTA 5.84 21.16 

OZKGY 1.69 19.86 

BRSAN 30.10 13.58 

GSDHO 1.30 12.07 

PRTAS 0.20 11.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISKUR 5,600.00 -12.50 

KENT 62.75 -11.62 

GEDIZ 2.00 -10.31 

PKENT 38.30 -10.30 

MERIT 4.92 -8.89 

Dünya Borsalar ı 10.09.2013 % 

DJIA 15,191 0.85 

NASDAQ 3,729 0.62 

DAX 8,447 2.06 

FTSE-100 6,584 0.82 

NIKKEI 225 14,423 1.54 

S&P 500 1,684 0.73 

Bovespa  53,979 -0.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Ağu. (Bek.0,0% Önc.0,0%)  
09:00 Türkiye Hazine  İç Borç İtfası (6.69 milyar TL)  

11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı Tem. (Önc.7,8%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.1,3%)  
17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Tem. (Bek.0,3% Önc. -
0,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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çıktı. Endeksin dolar baz ında fiyatı ise 3.53 cente yükseldi.  
Dün beklentileri aşan 2 haber geldi. 1-2013 yılı ikinci çeyrekte büyüme bir önceki yıla göre
% 4.4 ile % 3.6 olan ortalama beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İç talebin büyümeye
katkıs ı 7.5 oldu. Büyümedeki hızlanma piyasan ın hoşuna gitti. 2-ABD, Suriye konusunda

ürkek bir sald ırganl ık içindeydi. Suriye'nin de desteğiyle Rusya'n ın "Suriye kimyasallar ı
teslim etsin, vurma" teklifini ABD kabul etti. Obama, bu durumda sald ırmayacaklar ını
açıkladı.  Şimdi detaylar görüşülecek ama piyasalar bununla ilgilenmez. Brent petrol
116'dan 111$'a indi. Dün Avrupa'da Almanya % 2.1,  İspanya % 2.0, Fransa % 1.9

yükseldi. ABD'de ise endeksler % 0.8 civarında arttı. 
Önemli beklentilerin gerçekleşmesi ile piyasalar ın son günlerde yapt ığı  ralli dikkate

alınınca yükseliş lerde yavaşlama görülebilir. Şimdi gözler FED’in haftaya vereceği karar

ve öncesinde ABD'den gelecek verilerde olacaktır. Bugünün veri gündemi ise zayıf.  

  - Türkiye ekonomisi, 2. çeyrekte %4.4 büyüme gösterdi. Böylece ilk yar ıda büyüme %3.7
oldu. Maliye Bakan ı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yapt ığı açıklamada, ekonominin ivme

kazandığını ve iç talebin büyümeye katkıs ının artmaya devam ettiğini ancak gerek küresel
ekonomideki büyümenin zayıf seyretmesi, gerek finansal piyasalarda risk alg ıs ının
yükselmesi, gerekse artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle büyümenin bu y ıl OVP ’de

hedeflenen yüzde 4 ’ün alt ında büyüme görülebileceğini ifade etmiştir. Sanayi Bakan ı
Nihat Ergün ise yıl sonunda OVP beklentisinin yakalanabileceğini ifade etmiştir. 

  - TCMB Başkanı Erdem Başçı, Dolar/TL kurunun y ıl sonunda 1,92 olacağı ve faizin tek

haneli olacağı açıklamalar ının arkas ında olduğunu, 132 milyar döviz rezervine sahip olan
TÜrkiye'nin rezerv konusunda herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmiştir. 

  - ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'n ın yapt ığı çağrıların  askeri güç kullanmadan
kimyasal silah tehlikesinin ortadan kald ırma potansiyeli taşıdığını   ifade ederken,
diplomasi yolu takip edilirken Kongre oylamas ının ertelenmesini istediğini ve Rusya ile

temaslar ın sürdüğünü; Esed'in elindeki kimyasal silahlar ı  teslim etmesi için Rusya'n ın
baş lattığı girişimin önemli olduğunu, ancak askeri operasyon fikrinin de masada olmas ı
gerektiğini ifade etmiştir. 

  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı Taner Yıldız, Suriye'ye uluslararas ı askeri müdahale
beklentisinin ham petrol fiyatlar ını artırdığını belirterek, orta vadede petrol fiyatlarının 100-
102 dolar seviyelerine gerileyeceğini düşündüğünü, ancak her türlü gerginlik işaretinin

fiyatları artıracağını ifade etmiştir. 

    - Japonya Merkez Bankas ı   Yönetim Kurulu Üyesi Koji Ishida, ülkenin geçmi şteki

ekonomik büyümelerinde ana yönlendiricinin ihracat olduğunu, şu anda kişisel tüketim,
konut yat ırımlar ı ve kamu harcamalar ı  gibi iç talep ile yönlendiğini, ihracat ın yeniden

devreye girmesi gerektiğini, %2 enflasyon hedefine zaman ında ulaşacağını, ancak

gelirlerin fiyatlarda art ış  ile paralel büyüyememesi halinde ekonomide toparlanman ın
sağlanamayacağını bildirdi.  

  - Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Joerg Asmussen, FED’in s ıkılaştırmas ı
sonras ında risklerin artabileceğini, 1994 başında ABD ekonomisinin güç kazanması ile
FED’in para politikas ını   s ıkılaştırmaya gitmesinin sadece ABD ’de değil tüm dünya
ekonomilerinde tahvil piyasalar ında olumsuz etkiler yaratt ığını ancak bu defa etkinin

gözlenebileceğini ifade etmiştir. 

  - BDDK verilerine göre Bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz döneminde net kâr ı geçen
yılın aynı dönemine kıyasla %23,8 artarak 16,6 milyar TL olarak açıklanm ıştır.  
  - Çin'de açıklanan verilere göre sanayi üretimi Ağustos'ta y ıllık bazda %10.4 artarken,

perakende sat ış lar ise Ağustos'ta yıllık %13,4 arttı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,787.99 3.01 

USD 2.0085 -0.94 

EURO 2.6635 -0.78 

€  / $  1.3267 0.09 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3578 -0.25 

VOB-30 Kontrat ı 88.775 2.96 

Gösterge Faiz  9.28 -0.05 

Yükselenler  Kapan ış  % 

DENTA 5.84 21.16 

OZKGY 1.69 19.86 

BRSAN 30.10 13.58 

GSDHO 1.30 12.07 

PRTAS 0.20 11.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

ISKUR 5,600.00 -12.50 

KENT 62.75 -11.62 

GEDIZ 2.00 -10.31 

PKENT 38.30 -10.30 

MERIT 4.92 -8.89 

Dünya Borsalar ı 10.09.2013 % 

DJIA 15,191 0.85 

NASDAQ 3,729 0.62 

DAX 8,447 2.06 

FTSE-100 6,584 0.82 

NIKKEI 225 14,423 1.54 

S&P 500 1,684 0.73 

Bovespa  53,979 -0.50 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya TÜFE Ağu. (Bek.0,0% Önc.0,0%)  
09:00 Türkiye Hazine  İç Borç İtfası (6.69 milyar TL)  

11:30 İngiltere ILO İşsizlik Oran ı Tem. (Önc.7,8%)  
14:00 ABD MBA Mortgage Başvurular ı (Önc.1,3%)  
17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Tem. (Bek.0,3% Önc. -
0,2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

