
ISCTR, Banka 391 mn dolar ve 651,5 mn Euro tutar ında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde sendikasyon kredisi anlaşmas ını 16 ülkeden
41 bankan ın katılım ıyla imzalam ıştır. 
  
YKBNK, Banka, Rekabet Kurulu'nun vermiş olduğu idari para cezas ına ilişkin olarak, Ankara 2. İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma
davası açmıştır. 
  
TTKOM, Şirket CEO'su Tahsin Y ılmaz, Şirket'in büyümesini destekleyecek sat ın almalarla inorganik büyüme fırsatlar ını kollamaya devam

ettiklerini belirtmiştir. 

  
ASYAB, Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz, Reuters'e yapt ığı açıklamada, SPK'dan 1 mlr TL'lik TL cinsi kira sertifikas ı  ihracı  için izin
aldıklarını ve ilki bu yılın son çeyreğinde olmak üzere dilimler halinde bu ihraçları gerçekleştirecelerini ifade etmiştir. 

  
THYAO, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Şirket çal ışanlar ının %98'inin iş başında olduğunu, greve kat ılanlar ın çok küçük bir
grup olduğunu ifade etmiştir. 

  
AKFEN, ÇED  İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden yapılan aç ıklamaya göre, Şirket bağlı ortaklığı Akfen Enerji tarafından yap ılmas ı
planlanan 1148,4 MWe kurulu güce sahip Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı projesi ile ilgili olarak haz ırlanan ÇED raporu,  İnceleme

ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulundu.  

  
ITTFH[ADESE], Konya Ticaret Odas ı Uluslararas ı Fuar Merkezi 4 Adet İlave Hol Yap ım işine ait özel birim fiyatl ı inşaat sözleşmesi, tahmini

bedeli 33.146.430 TL olmak üzere Şirket'in %99,97 oran ında bağlı   ortaklığı Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. A.Ş.  tarafından

imzalanm ıştır. Ayrıca Holding'in grup içi Şirket'lerinden Selva G ıda San.A.Ş.ve Seha İnş.Müh.Mad.Turz.San.ve Tic.A.Ş.'ye ait olan Adese

Alışveriş Merkezleri A.Ş. hisse senetlerinin yurtd ışı stratejik 

yatırımc ılara sat ışı amac ıyla Beeches Finance Corporation, ilgili ş irketlere anlaşmadan doğan alım hakk ını kullanacağını bildirmiştir. 

  
NTTUR[NTHOL], Şirket daha önce baş latm ış olduğu tahsisli sermaye art ırım ı sürecini, MKK nezdindeki pay grubu bilgilerindeki değiş iklik ve

teknik nedenlerden dolay ı iptal etmiştir. Yeni al ınan karara göre Şirket, çıkarılm ış 200 mn TL sermayesini, Net Holding A.Ş'ye tahsisli olmak

üzere 95 mn TL artırarak (%47,5 tahsisli) 295 mn TL'ye yükseltme karar ı alm ıştır. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
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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 72.500 CİVARINDA 

Son 5 günde % 10'a varan yükseliş yaşayan BIST 100 Endeksi haftan ın son gününde
sakin bir seyir izleyebilir.  

BIST 100 endeksi, dünü % 1.32 art ış la 72.722 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en düşük
71.318, en yüksek 72.778 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 950 puan üzerine
çıktı.  Endeksin dolar baz ında fiyat ı   ise 3.6 cente yükseldi. Bugün ise güne yatay
başlayabiliriz.  Gösterge tahvil faizi ise düşüşünü sürdürerek % 9.0'a kadar indi ama
günü % 9.18'den kapattı. Dolar/TL 2.01 civar ına kadar inse de bu sabah 2.03'ün üzerinde
işlem görüyor.  
Önceki gün % 4.4 büyüdüğü ortaya çıkan Türkiye'nin dün de Temmuz ayında cari açığı -
5.8 milyar $ ile beklentilerin üzerinde geldi. Böylece büyüme sürecinin devam etti ği ortaya

çıkarken, piyasalar ın tepkisi olumlu oldu. 

Dün Avrupa borsalar ı günü hafif negatif kapatt ı. Almanya % 0.02, Fransa % 0.30 düştü.
ABD'de ise değerli metal fiyatlar ındaki düşüşün de etkisiyle madencilik hisselerinin
değer kaybetmesiyle yedi günlük yükseliş in ard ından borsalar düştü. Bu sabah futurelar
hafif ekside işlem görüyor.  
Bu sabah Asya borsalar ında hafif kay ıplar var. Avrupa borsalar ının da güne az da olsa
düşüş lerle baş lamas ı   bekleniyor. Günün veri ajandasında 15:30'da ABD'de gelecek

perakende verisi önemli olabilir.  

  - Cari İşlemler Açığı Temmuz ay ında 5,5 mlr dolar seviyesindeki beklentinin üzerinde
5,79 mlr dolar olarak açıkland ı. Böylece Ocak-Temmuz dönemindeki cari aç ık bir önceki
yılın ayn ı  dönemine göre 8 mlr dolar artarak 42 mlr dolara yükseldi. Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, veriye ilişkin yapt ığı değerlendirmede, cari aç ıktaki bu bozulmanın alt ın
ithalatındaki yükselişten kaynakland ığını, cari açık/GSYH oran ının %8,8 olduğunu ve bu

oranın yıl sonunda %8 olmas ını beklediklerini, mal ticaretinde AB pazarındaki iyileşmeler

nedeniyle üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz daha iyileşmesini beklediklerini ve bu

nedenle OVP'deki ihracat hedefinde revizyona gidileceğini ifade etmiştir. 

    - Dünya Bankası  Türkiye Direktörü Martin Raiser, gelişmekte olan ülkelerin para
politikalar ı   aras ında daha fazla koordinasyon olmas ı   gerektiğini; 2030 y ılında brüt
sermaye ak ış larının %60' ını   gelişmekte olan piyasalar ın gerçekleştirmesi öngörüsü
ışığında Brezilya, Malezya, Türkiye veya Çin merkez bankalar ının uygulamalar ının çok
önem kazanacağını vurgulam ıştır. 
  - IMF Dış  ilişkiler Direktörü Gary Rice, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olan IMF
heyetinin, son "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda ifade edilen 2013 y ılı için yüzde 3
büyüme tahminini, güncelleme fırsatı elde edebileceğini söyledi.  
   - TCMB arafından aç ıklanan haftal ık menkul k ıymet istatistiklerine göre, yurtdışında
yerleş ik kiş iler 2-6 Eylül haftasında net 40,7 mn dolarl ık hisse senedi al ırken, 358 mn

dolarl ık D İBS sat ışı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi stoku 51,55 mlr

dolara yükselirken, DİBS Stoku 53,78 mlr dolara geriledi.  

  - Japonya hükümeti, Eylül ayı ekonomi raporunda, Japon ekonomisinin ılıml ı bir h ızla
toparlanma yolunda olduğunu ve son fiyat hareketlerinin ekonominin deflasyondan

çıkmaya doğru gittiğini gösterdiğini belirtti. Ayr ıca Japon bas ınında yer alan haberlere

göre Shinzo Abe'nin yetki l i lerden,  şirket kârlar ından a l ınan vergilerde indirimi

görüşmelerini istedi.  

    - Zaman gazetesinin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı  tarafından
hazırlanan ‘Doğalgaz Piyasas ı Yasa Taslağı' tamamlanarak Başbakanl ık'a gönderildi.
Taslakta İGDAŞ'ın özelleştirilmesinin önü açılırken, İGDAŞ'ın birim hizmet ve amortisman
bedeli de dolara endekslendi. Taslak bu şekilde yasalaşırsa doğalgaz fiyatlar ı dolar

kuruna bağlı olarak hareket edecek. 

  - İngiltere Merkez Bankas ı Başkanı Mark Carney, Merkez Bankas ı politika yap ıcılarının
işsizlik yüzde 7'ye gerileyinceye kadar faizi %0.5 ile rekor düşükte tutacaklarını ve bu
orana 2016 yılının ikinci yarıs ına kadar ulaşı lmas ını beklemediklerini ifade etmiştir. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,722.34 1.32 

USD 2.0165 -0.10 

EURO 2.6865 0.11 

€  / $  1.3300 -0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3541 0.50 

VOB-30 Kontrat ı 89.850 1.55 

Gösterge Faiz  9.80 0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OZKGY 2.49 21.46 

LATEK 0.79 19.70 

LTHOL 1.51 16.15 

SKTAS 2.37 15.05 

PKENT 39.00 11.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENTA 4.07 -13.03 

BASCM 2.45 -10.26 

GEDIZ 1.62 -10.00 

ATLAS 1.05 -5.41 

CBSBO 0.19 -5.00 

Dünya Borsalar ı 12.09.2013 % 

DJIA 15,301 -0.17 

NASDAQ 3,716 -0.24 

DAX 8,494 -0.02 

FTSE-100 6,589 0.01 

NIKKEI 225 14,387 -0.26 

S&P 500 1,683 -0.34 

Bovespa  53,307 -0.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Tem. (Önc.0,44%)  
10:00 Türkiye Perakende Sat ış Hacmi Endeksi Tem.

(Önc.4,8%)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Tem. (Önc.17,3 Mlr €) 

14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Sonuçlar ı Eyl.  

1 5 : 3 0  A B D  P e r a k e n d e  S a t ışl a r  A ğu. (Bek.0,4%

Önc.0,2%)  
15:30 ABD Perakende Sat ışlar-Otomotiv Hariç A ğu.

(Bek.0,3% Önc.0,5%)  
15:30 ABD ÜFE Ağu. (Bek.0,2% Önc.0,0%)  
16:00 AB Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 
16:55 ABD Mich igan Tüket ic i  Güven Endeks i   ( İlk
Tahmin) Eyl. (Bek.82,0 Önc.82,1)  
17:00 ABD İşletme Stoklar ı Tem. (Bek.0,25% Önc.0,0%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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heyetinin, son "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda ifade edilen 2013 y ılı için yüzde 3
büyüme tahminini, güncelleme fırsatı elde edebileceğini söyledi.  
   - TCMB arafından aç ıklanan haftal ık menkul k ıymet istatistiklerine göre, yurtdışında

yerleş ik kiş iler 2-6 Eylül haftasında net 40,7 mn dolarl ık hisse senedi al ırken, 358 mn

dolarl ık D İBS sat ışı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi stoku 51,55 mlr

dolara yükselirken, DİBS Stoku 53,78 mlr dolara geriledi.  

  - Japonya hükümeti, Eylül ayı ekonomi raporunda, Japon ekonomisinin ılıml ı bir h ızla

toparlanma yolunda olduğunu ve son fiyat hareketlerinin ekonominin deflasyondan

çıkmaya doğru gittiğini gösterdiğini belirtti. Ayr ıca Japon bas ınında yer alan haberlere

göre Shinzo Abe'nin yetki l i lerden,  şirket kârlar ından a l ınan vergilerde indirimi

görüşmelerini istedi.  

    - Zaman gazetesinin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı  tarafından

hazırlanan ‘Doğalgaz Piyasas ı Yasa Taslağı' tamamlanarak Başbakanl ık'a gönderildi.
Taslakta İGDAŞ'ın özelleştirilmesinin önü açılırken, İGDAŞ'ın birim hizmet ve amortisman

bedeli de dolara endekslendi. Taslak bu şekilde yasalaşırsa doğalgaz fiyatlar ı dolar

kuruna bağlı olarak hareket edecek. 

  - İngiltere Merkez Bankas ı Başkanı Mark Carney, Merkez Bankas ı politika yap ıcılarının
işsizlik yüzde 7'ye gerileyinceye kadar faizi %0.5 ile rekor düşükte tutacaklarını ve bu

orana 2016 yılının ikinci yarıs ına kadar ulaşı lmas ını beklemediklerini ifade etmiştir. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 72,722.34 1.32 

USD 2.0165 -0.10 

EURO 2.6865 0.11 

€  / $  1.3300 -0.08 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3541 0.50 

VOB-30 Kontrat ı 89.850 1.55 

Gösterge Faiz  9.80 0.16 

Yükselenler  Kapan ış  % 

OZKGY 2.49 21.46 

LATEK 0.79 19.70 

LTHOL 1.51 16.15 

SKTAS 2.37 15.05 

PKENT 39.00 11.11 

Düşenler  Kapan ış  % 

DENTA 4.07 -13.03 

BASCM 2.45 -10.26 

GEDIZ 1.62 -10.00 

ATLAS 1.05 -5.41 

CBSBO 0.19 -5.00 

Dünya Borsalar ı 12.09.2013 % 

DJIA 15,301 -0.17 

NASDAQ 3,716 -0.24 

DAX 8,494 -0.02 

FTSE-100 6,589 0.01 

NIKKEI 225 14,387 -0.26 

S&P 500 1,683 -0.34 

Bovespa  53,307 -0.49 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye Sanayi Ciro Endeksi Tem. (Önc.0,44%)  
10:00 Türkiye Perakende Sat ış Hacmi Endeksi Tem.

(Önc.4,8%)  
12:00 AB D ış Ticaret Dengesi Tem. (Önc.17,3 Mlr €) 

14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Sonuçlar ı Eyl.  

1 5 : 3 0  A B D  P e r a k e n d e  S a t ışl a r  A ğu. (Bek.0,4%

Önc.0,2%)  
15:30 ABD Perakende Sat ışlar-Otomotiv Hariç A ğu.

(Bek.0,3% Önc.0,5%)  
15:30 ABD ÜFE Ağu. (Bek.0,2% Önc.0,0%)  
16:00 AB Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı Toplant ısı 
16:55 ABD Mich igan Tüket ic i  Güven Endeks i   ( İlk
Tahmin) Eyl. (Bek.82,0 Önc.82,1)  
17:00 ABD İşletme Stoklar ı Tem. (Bek.0,25% Önc.0,0%)  

Dinamik Portföy Önerileri  
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