
AKBNK, Banka ile Boyner Holding aras ında imzalanan sözleşme çerçevesinde üretilen Fish Kredi Kart ı  sözleşmesinin sona ermesiyle
birlikte bu programa tek başına devam edeceğini duyurmuştur. Ayrıca Şirket, Rekabet Kurulu'nun vermiş olduğu karar ın iptali ve cezan ın
ödenmiş olan 129.123.866 TL'lik k ısm ının iadesi için dava açmıştır. 
  
TCELL, SPK, Telia Sonera'nın önermiş olduğu Erik Belfrage ve Jan Erik Rudberg'in Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye
veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere resen atanmalarına karar vermiştir. 

  
KCHOL[DOHOL], Sabah Gazetesinin haberine göre "28 Şubat" davas ının duruşmas ında müşteki avukatın, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi

aracılığıyla Aydın Doğan, Koç Holding ve bazı medya çalışanlar ına yönelik suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. 

  
THYAO, Şirket,  uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Rusya-Astrahan ve Stavropol, İtalya-Catania, Cezayir-Oran, Konstantin, Tlemcen ve

Batna ile yurt içinde Hakkari'ye tarifeli yolcu seferleri baş latılmas ına karar vermiştir. 

  
TRCAS, Şirket %100 bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş ile BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. ve Alte Enerji A.Ş. aras ında Aydın-Kuyucak'ta,

söz konusu Şirketlerin iş letme ruhsatlar ına ait alanlarda, jeotermal enerjisi alan ında faaliyet göstermek üzere taraflar aras ında bir Ortak

Giriş im Şirketi'nin kurulmas ına yönelik görüşmelere baş lanm ıştır. Ayrıca Şirket iştiraki Shell&Turcas Petrol A.Ş, Petrol Piyasas ı Fiyatlandırma

Sistemi Yönetmeliği kapsam ında Antalya'da bulunan 

iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin ve depolama tesisine ait depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin olarak EPDK'ya

başvuruda bulunmuştur. 

  
BMEKS, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı  Murat Akgiray, Darty'nin sat ışının gündeme gelmeis halinde sat ın almaya talip olacaklar ını
açıklam ıştır. 
  
AVIVA, Şirket 2013 y ılının i lk  8 ay ında bir önceki y ılın ayn ı   dönemine göre %11.5 azal ışla, 201.914.040 TL toplam prim üretimi
gerçekleştirmiştir. (2012 Ocak-Ağustos: 228.336.104 TL) 

  
ISGSY, Şirket, Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumlar ı A.Ş.'de bulunan %25,78 pay ının tamam ını 500 bin TL bedelle 3. kişi gerçek şahıs
ortağa satmak amac ıyla Hisse Sat ım Sözleşmesi imzalam ıştır. 
 
BANVT, Şirket 200 mn TL tutar ında borçlanma aracı ihraç etmek için SPK'ya başvurmuştur. 

  
ALGYO, Şirket, İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan 4.223 m2 arsa üzerinde yer alan 604 m2 büyüklüğündeki taşınmas ı 2.47 mn TL ve 3.540

m2 arsa üzerinde yer alan 567 m2 büyüklüğündeki taşınmazı 2.26 mn TL bedelle sat ın almaya karar vermiştir. 

  
YGYO, Şirket portföyünde yer alan İstanbul-Esenyurt'ta bulunan Innovia 4 Projesine ilişkin 37.948 m2'lik bölümün Yeş il Global İnşaat Turizm
Otelcilik A.Ş.'ye 160 mn TL bedelle sat ılmas ı amac ıyla gayrimenkul sat ış vaadi sözleşmesi imzalanmas ına, Şirket portföyünde yer alan veya
alacak gayrimenkullere ilişkin Yeş il Global İnşaat Turizm Otelcilik ile sat ış ve pazarlama sözleşmesi imzalanmas ına, Yeş il İçmeler  İnşaat

Turizm Otelcilik Ticaret A.Ş bünyesinde projesi geliştirilen 
Tuzla'da yer alan Innovia World Resort Termal Otel Projesi'ne Şirket'İn yatırım yapabilmesi için çal ışmalar ın baş lanmas ına karar verilmiştir. 

  
AVTUR, Şirket, Galip Öztürk Holding A.Ş ile "Devralma Yoluyla Birleşme" esaslar ı çerçevesinde görüşmelere baş lanmas ına karar vermiştir. 
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Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
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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." 

FED'İN BAŞI BELADAN KURTULDU SEVİNCİ 
Başkan aday ı Summer' ın çekilmesi ile ABD başta olmak üzere dünya piyasalarında bir

sevinç dalgası yaşanıyor. Bundan Türkiye'de etkilenecektir.  
Borsa İstanbul geçen haftay ı   %  6,5 art ış la 71.635 puandan kapatt ı.  Ekonominin

beklentiden fazla % 4.4 büyümesi, cari aç ık verisinden de büyümenin devam ettiğinin

anlaşı lmas ı   piyasalar ı desteklerken, Suriye'ye ABD'nin sald ırmaktan vazgeçmesi as ıl
katkıyı   yaptı.  Çarşamba günü FED toplant ıs ından ç ıkacak sonuçlar bu haftan ın ana

gündemi olacak. Öncesinde ise yarın TCMB hamle yapacak. 

Bu sabah ilginç ve önemli bir geli şme yaşand ı.  2014 başında Bernanke ’nin görev
süresinin dolmasıyla yerine geçecek adaylar arasında ad ı geçen ve Bernanke'nin tersine
piyasa dostu olmayacağı  tahmin edilen Larry Summers, adayl ıktan çekildiğini aç ıkladı.
Para musluğunun başı  için bir korku unsurunu ortadan kald ıran bu haber ile FED'in
başına yine piyasa dostu olan Yellen'in geçme olas ılığı arttı. Haber sonras ında ABD

borsa vadeli futurelar ı % 1 art ış sağlarken, 10 y ıllık tahvil faizleri % 3 düşerek % 2.8'e

geriledi. Dolar dünya paralar ı karşıs ında değer kaybederken TL de 2.0 TL'ye geriledi. Bu
sayede haftaya olumlu baş lang ıç yapacağız. 
Eğitim y ılının baş ladığı bugünün gündeminde TÜrkiye'de işsizlik ve Ağustos ay ı bütçe
sonuçları, Avrupa'da TÜFE, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım ı öne çıkıyor. 

  - Benzin fiyatlarına 12 kuruş  indirim yap ıldı. 
   - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, bu y ılın ikinci çeyrğeinde iç tüketim ve devlet
harcamalar ının büyümeyi yukarı çeken unsurlar olduğunu belirterek, bunun tercih edilen

bir durum olmad ığını, Avrupa'nın ikinci yar ıda beklendiği gibi toparlanmas ı ve Avrupa'ya

olan ihracat ın iyi bir performans göstermesi halinde ikinci yar ıda daha güçlü bir
büyümenin görülebileceğini ifade etmiştir. Ayr ıca Babacan, Türkiye'nin bütçe aç ığının
düşük ve borç sürdürülebilirlik oran ının çok yüksek olduğunu, bu nedenle ekonomiyi

canland ırmak için bir pakete ihtiyaç olmadığını söyledi.  
  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Peter Praet, Euro

Bölgesi'nde enflasyon bekleyişleri düşük kaldığı sürece Banka'nın, FED'in yapabileceği

varlık al ım ı   azaltımlar ı  ile başa ç ıkmak için bol alan ı olacağını  söyledi. Praet ayr ıca,

Banka'n ın geniş lemeci duruşunu sürdürmeyi amaçlad ığını   da ifade etmiştir. Avrupa

Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Luc Coene ise Euro Bölgesi'nde krizin henüz sona
ermediğini ve oluşan borç yükünün azaltılmas ının uzun yıllar alabileceğini ifade etmiştir. 

    - Dünya Bankası   Başkanı   Jim Yong Kim'in yapt ığı  açıklamada Çin için y ıl  sonu

beklentisinin %7,5'e yükseltildiği aç ıklanırken, FED ’in varl ık azalt ım karar ı sonras ında

gelişen ülkelerde yaşanacak olan sars ıntının Çin ekonomisi üzerinde etkili olabileceği

konusunda uyard ı. 
  - JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye ekonomisindeki k ırılganl ığın, kritik

seviyenin üzerinde devam eden cari aç ık nedeniyle olduğunu ancak %4 büyüme
beklentisinde bir değiş iklik olmad ığını ifade etmiştir. 

   - ABD Eski Hazine Bakan ı   Larry Summers, Fed başkanlığı adaylığından çekildiğini

açıkladı. 
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Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 
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USD 2.0290 0.62 

EURO 2.6910 0.17 

€  / $  1.3298 -0.02 
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SKTAS 2.69 13.50 

GEDIZ 1.83 12.96 

TACTR 4.78 9.38 
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Düşenler  Kapan ış  % 

DOHOL 0.84 -6.67 

MNDRS 0.46 -6.12 

HURGZ 0.65 -5.80 

ARCLK 10.80 -5.26 

UZERB 1.13 -5.04 

Dünya Borsalar ı 15.09.2013 % 

DJIA 15,366 0.42 

NASDAQ 3,716 -0.24 

DAX 8,509 0.18 

FTSE-100 6,584 -0.08 
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S&P 500 1,687 0.22 

Bovespa  53,691 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Haz. (Önc.8,8%)  
11:00 Türkiye Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi Tem. -
Ağu. (Önc. -1.2 Mlr $)  

11:00 AB Mario Draghi konuşması 
12:00 AB TÜFE Ağu. (Bek.0,1% Önc. -0,5%) 

15:30 ABD New York FED İmalat Sanayi Endeksi Eyl.

(Bek.9 Önc.8,24)  
16:15 ABD Sanayi Üretimi Ağu. (Bek.0,4% Önc.0,0%)  
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0,1%) 

Türkiye Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplant ısı 

Dinamik Portföy Önerileri  
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sayede haftaya olumlu baş lang ıç yapacağız. 
Eğitim y ılının baş ladığı bugünün gündeminde TÜrkiye'de işsizlik ve Ağustos ay ı bütçe
sonuçları, Avrupa'da TÜFE, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım ı öne çıkıyor. 

  - Benzin fiyatlarına 12 kuruş  indirim yap ıldı. 
   - Başbakan Yard ımc ıs ı  Ali Babacan, bu y ılın ikinci çeyrğeinde iç tüketim ve devlet
harcamalar ının büyümeyi yukarı çeken unsurlar olduğunu belirterek, bunun tercih edilen

bir durum olmad ığını, Avrupa'nın ikinci yar ıda beklendiği gibi toparlanmas ı ve Avrupa'ya

olan ihracat ın iyi bir performans göstermesi halinde ikinci yar ıda daha güçlü bir
büyümenin görülebileceğini ifade etmiştir. Ayr ıca Babacan, Türkiye'nin bütçe aç ığının
düşük ve borç sürdürülebilirlik oran ının çok yüksek olduğunu, bu nedenle ekonomiyi
canland ırmak için bir pakete ihtiyaç olmadığını söyledi.  
  - Avrupa Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Peter Praet, Euro

Bölgesi'nde enflasyon bekleyişleri düşük kaldığı sürece Banka'nın, FED'in yapabileceği

varlık al ım ı   azaltımlar ı  ile başa ç ıkmak için bol alan ı olacağını  söyledi. Praet ayr ıca,
Banka'n ın geniş lemeci duruşunu sürdürmeyi amaçlad ığını   da ifade etmiştir. Avrupa

Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Luc Coene ise Euro Bölgesi'nde krizin henüz sona
ermediğini ve oluşan borç yükünün azaltılmas ının uzun yıllar alabileceğini ifade etmiştir. 

    - Dünya Bankası   Başkanı   Jim Yong Kim'in yapt ığı  açıklamada Çin için y ıl  sonu

beklentisinin %7,5'e yükseltildiği aç ıklanırken, FED ’in varl ık azalt ım karar ı sonras ında

gelişen ülkelerde yaşanacak olan sars ıntının Çin ekonomisi üzerinde etkili olabileceği

konusunda uyard ı. 
  - JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye ekonomisindeki k ırılganl ığın, kritik

seviyenin üzerinde devam eden cari aç ık nedeniyle olduğunu ancak %4 büyüme
beklentisinde bir değiş iklik olmad ığını ifade etmiştir. 

   - ABD Eski Hazine Bakan ı   Larry Summers, Fed başkanlığı adaylığından çekildiğini

açıkladı. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Bugün hisse senedi önerimiz bulunmamaktad ır.  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 71,635.02 -1.50 

USD 2.0290 0.62 

EURO 2.6910 0.17 

€  / $  1.3298 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.3592 0.21 

VOB-30 Kontrat ı 87.850 -2.23 

Gösterge Faiz  3.54 0.03 

Yükselenler  Kapan ış  % 

SKTAS 2.69 13.50 

GEDIZ 1.83 12.96 

TACTR 4.78 9.38 

VKBYO 0.90 8.43 

OZKGY 2.70 8.43 

Düşenler  Kapan ış  % 

DOHOL 0.84 -6.67 

MNDRS 0.46 -6.12 

HURGZ 0.65 -5.80 

ARCLK 10.80 -5.26 

UZERB 1.13 -5.04 

Dünya Borsalar ı 15.09.2013 % 

DJIA 15,366 0.42 

NASDAQ 3,716 -0.24 

DAX 8,509 0.18 

FTSE-100 6,584 -0.08 

NIKKEI 225 14,405 0.12 

S&P 500 1,687 0.22 

Bovespa  53,691 0.72 

GÜNÜN TAKVİMİ 

10:00 Türkiye  İşsizlik Oran ı Haz. (Önc.8,8%)  
11:00 Türkiye Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi Tem. -
Ağu. (Önc. -1.2 Mlr $)  

11:00 AB Mario Draghi konuşması 
12:00 AB TÜFE Ağu. (Bek.0,1% Önc. -0,5%) 

15:30 ABD New York FED İmalat Sanayi Endeksi Eyl.

(Bek.9 Önc.8,24)  
16:15 ABD Sanayi Üretimi Ağu. (Bek.0,4% Önc.0,0%)  
16:15 ABD Kapasite Kullan ım Oran ı   Ağu. (Bek.77,8%

Önc.77,6%)  
16:15 ABD İmalat Sanayi Üretimi Ağu. (Bek.0,5% Önc. -
0,1%) 

Türkiye Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplant ısı 
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