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03 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Dün endeks hacimli ve sert satýþlarla

geriledi.

Bugün  olumlu haberler gelmezse,

endeksin 75.000  ve 74.000

seviyelerindeki desteðinde

tutunmasýnýn zor olduðunu

düþünüyoruz. Beklentilerden iyi

gelecek bir enflasyon rakamý, endeksi

destekleyebilir ama 76.750 üzerinde

kapanýþ olmadan yeni pozisyon

açýlmasýnýn riskli olacaðýný

düþünüyoruz.

Amerika Avrupa Asya
10.00�da Eylül ayý enflasyon rakamlarý

açýklanacak. Aðustos ayýnda yýllýk

bazda TÜFE artýþý %8.7�ye gerilemiþti.

TCMB tarafýndan dün yayýmlanan

Ödemeler Dengesi Raporu�na göre

Cari iþlemler açýðý 2013 yýlýnýn ikinci

çeyreðinde artýþ gösterdi. Altýn

ihracatýnýn çeyreklik bazda son

yýllardaki en düþük, altýn ithalatýnýn ise

en yüksek seviyede gerçekleþmesi cari

açýktaki artýþýn temel  nedenini

oluþturdu.

75162
8.33
1.9998

 17 gün ; : 1 hafta  3 Ay 3 aydan uzun süre

S&P500 Endeksi, istihdam verilerinin

beklentileri karþýlamamasý ve

hükümetin kapanmasýnýn ikinci

gününe girmesiyle %0.07 geriledi.

Yarýn açýklanacak aylýk istihdam

raporlarýnýn ertelenebilme ihtimali

sebebiyle; bugün açýklanacak haftalýk

iþsizlik maaþý baþvurularý verileri

önemli. Obama, Cumhuriyetçilere,

hükümet açýlýp, borç tavaný þartsýz

yükseltilinceye kadar müzakere

yapmayacaðýný söyledi.

Avrupa Merkez Bankasý dün politika

faizini beklendiði gibi %0.50�de

býraktýðýný açýklarken, ECB baþkaný

Draghi ihtiyaç duyulduðu sürece para

politikasýnýn gevþek kalmaya devam

edeceðini söyledi. Ýtalya�da ise Letta

hükümeti Senato�dan güvenoyu

alarak hükümeti devam ettirme þansý

elde etti. Bugün Almanya, Fransa ve

Euro Bölgesi�nin hizmet PMI

(Önceki: 52.1) verileri ve perakende

satýþlar verisi (Beklenti: %0.2)

açýklanacak.

Çin borsasýnýn kapalý olduðu günde,

Çin�den gelen olumlu PMI verilerinin

etkisiyle Asya borsalarýnýn büyük

çoðunluðunda pozitif bir hava hakim.

Japon borsasýnýn ise biraz daha

temkimli hareket ettiði gözleniyor.

Daha önce kuvvetli destek  ve 21

barlýk hareketli ortalama seviyesi

olan 97.77 noktasýnýn Usd/Jpy

paritesi önünde direnç oluþturduðu

görülmekte. Bu seviyenin aþýlmasý

durumunda 98.06 seviyeleri

hedeflenebilir.

 Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz  Devamý için týklayýnýz

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Dün 8.43�ten açýlýþ yapan gösterge

kýymetin bileþik faizi gün içinde 10

baz puan düþerek dünü yüzde 8.33

seviyesinden kapattý. Yaklaþýk 2

haftadýr yüzde 9�un altýnda iþlem

gören gösterge kýymetin, bu

seviyelerini korumaya devam etmesi

olumlu olarak algýlanmaya devam

edecektir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

205.802 adet iþlem olurken 5.381

adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 120.763

oldu. Ekim vadeli dolar kontratýnda

39.402 adet iþlem olurken 2.029 adet

yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 116.633 oldu.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda

satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 1,9890, 1,9756, 1,9600.

seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Küresel çapta Dolar diðer tüm para

birimlerine karþý (DXY) deðer

kaybetmeye devam ediyor. ABD'de

henüz hükümet çýkmazýnýn son

bulmamýþ olmasý ve 17 Ekim'e kadar

borç tavaný sorununun

aþýlamayabileceði endiþeþi, FED'in

tahvil alýmlarýný azaltmayacaðýna dair

beklenti oluþturuyor. Bu beklentiyle

beraber Dolar/TL de 2.00�nin

altýndan iþlem görüyor.

Altýn�da ise OBO formasyonu oluþtu.

Devamý için týklayýnýz
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Piyasalar (BIST )

Dün açýlýþ sonrasýnda yukarý doðru hafif bir artýþ yapan endeks ardýndan oldukça
yüklü satýþlarla karþýlaþtý. Endeks ilk anda 76.800 civarýný gördükten sonra 75.700
seviyelerine kadar geriledi. Bu sýrada iþlem miktarýnda normalin üzerinde bir artýþ
gördük  ve 196 milyon lotun üzerinde hacim gerçekleþti. Bu sayý neredeyse FED
kararý sonrasýnda bir saatte olan iþlem miktarýna yaklaþtý. Ardýndan endeks
76.300�e kadar yükselse de, artýþ miktarý ve iþlem miktarý yukarý yönlü yeni bir
hareket sinyali vermedi ve ikinci seansýn sonuna doðru ikinci bir satýþ dalgasý daha
gördük. Bu satýþ dalgasýnda bin puan civarýnda daha bir gerileme olurken, iþlem
miktarý yeniden yükseldi ve 123 milyon lot oldu.

Bu sabah dýþ piyasalarda yatay bir görünüm var. Nikkei yüzde 0.16 yukarýda
bulunurken, ABD vadelileri yüzde 0.10 civarýnda aþaðýda hareket ediyor.  Dolar /TL
kuru ise dün 2 TL�nin altýna geriledi. Bu gerilemede dolarýn diðer paralar
karþýsýndaki deðer kaybý ve Euro-dolar paritesinin 1.36�yý yukarý zorlamasý etkili
oldu. Dolar cephesi olumlu olsa da, þunu belirtelim ki,  dün  dolar/TL kuru
gerilerken borsada da sert gerileme vardý.  Yukarýdaki grafikte endeksin
önümüzdeki 4-5 günde izleyebileceðini düþündüðümüz patikayý çizmeye çalýþtýk.
Bugün extra olumlu haberler gelmezse, 75  ve 74 bin seviyelerinde bulunan
desteðinde tutunmanýn zor olduðunu düþünüyoruz. Endeks son haliyle 72.500-
73.000 civarýna kadar gerileme yapabilir ve ardýndan yeniden 74.000-75.000
aralýðýna doðru yükselme çabasý gösterebilir. Her ne kadar þu an için söylemek
erken olsa da, yeniden 70 bine doðru bir hareket olasýlýðý daha yüksek.  Aslýnda bu
kadar net bir þekilde yol haritasý vermek risklidir. Çünkü farklý bir geliþme ve
haberle endeksin bu tür görünümlerinden sonra, yukarý dönüþler yaparak
yükseldiðine çok  þahit olduk fakat þu anki görünüm, yukarýda anlattýðým türden bir
gerilemeye sinyal veriyor. Bugün enflasyon verileri açýklanacak. Belki
beklentilerden iyi gelecek bir enflasyon rakamý, borsa için yukarý hareket yaratabilir
ama 76.750 üzerinde kapanýþ olmadan yeni pozisyon açmak riskli olabilir.

Bugün extra olumlu haberler gelmezse, 75    ve 74

bin  seviyelerinde  bulunan  desteðinde  tutunmanýn

zor  olduðunu  düþünüyoruz.  Endeks  son  haliyle

72.50073.000 civarýna kadar gerileme yapabilir ve

ardýndan  yeniden  74.00075.000  aralýðýna  doðru

yükselme  çabasý  gösterebilir.  Her  ne  kadar  þu  an

için söylemek erken olsa da, yeniden 70 bine doðru

bir hareket olasýlýðý daha yüksek. Beklentilerden iyi

gelecek  bir  enflasyon  rakamý,  borsa  için  yukarý

hareket yaratabilir.



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55

3

03 Ekim 2013

Piyasalar (VÝOP)

 ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,08, S&P 500 % 0,07

deðer kaybetti. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 15.044 - 15.182 puan aralýðýnda

gerçekleþti ve günü % 0,39 deðer kaybý ile 15.182 puandan tamamlandý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,69, Fransa % 0,92, Ýngiltere % 0,35 deðer kaybetti. Güney

Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,15 deðer kaybý ile tamamladý. BIST 100

Endeksi önceki seansta 75.084 � 76.863 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 1,71 deðer

kaybý ile 75.162 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda 205.802 adet

iþlem olurken 5.381 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 120.763

oldu.

Euro/Dolar paritesi 1,3505 - 1,3607 bandýnda hareket etti

ve günü 1,3582 'den kapattý. Japon Yeni' de 97,15 � 98,08 bandý içerisinde hareket ederek

günü 97,35� den tamamladý. Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 2,0105 olan serbest piyasa

Dolar/TL gün içinde 2,0025 � 2,0238 aralýðýnda hareket etti ve 2,0025 seviyesinden

kapandý. Ekim vadeli dolar kontratýnda 39.402 adet iþlem olurken 2.029 adet yeni pozisyon

açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 116.633 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 103,70 USD,

Altýn�ýn onsu 1.311,21 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3607 seviyesinde. Ýtalya� da TSÝ

10:45� de Hizmet PMI (Eylül) verisi, Fransa� da TSÝ 10:50� de Hizmet PMI (Eylül) verisi,

Ýngiltere� de 11:30� da Hizmet PMI (Eylül) verisi, Euro Bölgesi�nde TSÝ 11:00� da Hizmet ve

Bileþik PMI (Eylül), TSÝ 12:00� da Perakende Satýþlar (Aðustos) verileri, ABD� de TSÝ 15:30�

da Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý, TSÝ 17:00� da Fabrika Sipariþleri (Aðustos), ISM Ýmalat Dýþý

Endeksi (Eylül) verileri açýklanacak.Ayrýca ABD� de TSÝ 18:00� da San Francisco Fed Baþkaný

John Williams, TSÝ 19:30� da Dallas FED Baþkaný Richard Fisher ve TSÝ 20:30� da FED Üyesi

Jerome Powell konuþacak.Yurt içinde ise saat 10:00' da Eylül ayý TÜFE ve ÜFE verileri

takip edilecek.Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 1,9890, 1,9756, 1,9600. seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0060, 2,0130, 2,0260

seviyeleri direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 2,0000 � 2,0100 bandýnda iþlem

görebilir.Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,29 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow

Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 16 puanlýk deðer kaybý ile iþlemler devam

ediyor.Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 93,500, 94,050, 95.050

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 93.000, 92,625, 91,550 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 200 � 400 puan yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  205.802  adet

iþlem olurken 5.381 adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 120.763 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 39.402 adet iþlem olurken

2.029  adet  yeni  pozisyon  açýldý.  Seans  sonunda

açýk pozisyon sayýsý 116.633 oldu. Serbest piyasa

Dolar/TL  kurunda  satýþlarýn  gelmesi  durumunda

destek  olarak  1,9890,  1,9756,  1,9600.  seviyeleri

mevcut.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Dün 1290�dan destek bulan

Altýn 1305'te bulunan direncini

de kýrmakta zorlanmayýnca, en

yüksek 1323 seviyesini gördü

ve günlük çanak formasyonunu

tamamlamýþ oldu. Bugün ise

1323'ten 1310 seviyelerine

doðru bir salýnma söz konusu.

Önceki günde yaþanan sert düþüþün ardýndan Omuz-Baþ-Omuz (OBO) diye

adlandýrýlan ve teknik olarak düþüþ sinyali olarak algýlanan formasyon görünümü

oluþtu.

 Böyle bir olasýlýðýn gerçekleþmesi ise Altýn için bir önceki dip

seviyeyi (1180) gündeme getirebilir.

Bankalar arasý piyasada güne 2.0147�den açýlýþ yapan Dolar/TL gün içinde yataya

yakýn seyir izledi. Dün belirttiðimiz çift dipten bir ara destek bulan Dolar/TL açýlýþ

ile beraber çýkýþ yakalayarak en yüksek 2.0236 seviyesini gördü. Bu noktadan sonra

satýþlarla karþýlaþan Dolar/TL�de düþüþ trendinin devam ettiðini söyleyebiliriz.

Küresel çapta Dolar diðer tüm para birimlerine karþý (DXY) deðer kaybetmeye

devam ediyor.

 Bu beklentiyle dolar endeksi

(DXY) 80'in altýna sarkarken, TL de Dolara karþý deðer kazanan para birimi

arasýnda yer aldý ve bu sabah itibariyle kritik önem taþýyan 2.00 seviyesinin altýndan

iþlem görüyor. Gün içinde 1.9880�e gerileme olabilir.

Dün 8.43�ten açýlýþ yapan gösterge kýymetin bileþik faizi gün içinde 10 baz puan

düþerek dünü yüzde 8.33 seviyesinden kapattý. Yaklaþýk 2 haftadýr yüzde 9�un

altýnda iþlem gören

Küresel çapta Dolar diðer tüm para birimlerine karþý

(DXY)  deðer  kaybetmeye  devam  ediyor.  ABD'de

henüz hükümet çýkmazýnýn son bulmamýþ olmasý ve

17  Ekim'e  kadar  borç  tavaný  sorununun

aþýlamayabileceði endiþeþi, FED'in tahvil alýmlarýný

azaltmayacaðýna  dair  beklenti  oluþturuyor.  Bu

beklentiyle  beraber  Dolar/TL  de  2.00�nin  altýndan

iþlem görüyor.

Altýn�da ise OBO formasyonu oluþtu.
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Türkiye

Aðustos ayýnda yýllýk bazda TÜFE artýþý %8.7�ye gerilemiþti. (Temmuz: %8.88)
Aylýk bazda TÜFE %0.10 düþerken, ÜFE�de 0.04 artýþ göstermiþti.

Ödemeler Dengesi Raporu�na göre Cari iþlemler açýðý 2013 yýlýnýn ikinci çeyreðinde
artýþ gösterdi. Altýn ihracatýnýn çeyreklik bazda son yýllardaki en düþük, altýn
ithalatýnýn ise en yüksek seviyede gerçekleþmesi cari açýktaki artýþýn temel  nedenini
oluþturdu.

Ýkinci çeyrek sermaye giriþlerinde tüm dünyada kriz sonrasý oluþan temel
eðilimlerin hýzlý bir þekilde deðiþim gösterdiði bir dönem olmuþtur. Mayýs ayý içinde
Amerika Birleþik Devletleri Merkez Bankasý (Federal Reserve Bank - Fed)�nýn
küresel kriz sonrasý izlemeye baþladýðý geniþlemeci para politikasýný yakýn zamanda
deðiþtireceði yönünde beklentilerin ortaya çýkmasý ile birlikte geliþmekte olan
ülkelerden sermaye çýkýþý baþlamýþtýr.

Nitekim, Nisan ayýnda ikinci bir kredi derecelendirme kuruluþu tarafýndan ülkemiz
yabancý para risklilik deðerlendirmesinin �yatýrým yapýlabilir� düzeye çýkmasýnýn da
etkisiyle rekor düzeylere ulaþan sermaye giriþleri, Mayýs ayýnda hýzlý bir azalma
göstermiþ, Haziran  ayýnda ise azalýþ devam ederken portföy cinsi sermaye giriþleri
de çýkýþ yönüne dönmüþtür.

Ödemeler Dengesi Raporu II�nin tamamý için týklayýnýz

S&P tarafýndan bu sabah yapýlan açýklamada, yýl sonundan önce Türkiye'nin kredi
notu ile ilgili yeni bir gözden geçirme yapýlacaðý belirtildi. belirsizlik ve
dalgalanmalar artacak, ama Türkiye'nin ümitsizliðe kapýlmasýna gerek yok diyen
Holmes, cari açýðýn sýcak paradan finanse olmasýnýn sýkýntý yarattýðýný söyledi.

7 Ocak 2015 itfalý DIBS alým ihalesinde en düþük basit faiz %8.03 oldu. 14 Þubat
itfalý DIBS alým ihalesinde ise en düþük basit faiz %8.55 olarak gerçekleþti.

4 milyar TL tutarlý ve 9 Ekim vadeli repo ihalesine gelen tekliflerin toplamý 27
milyar 225 milyon TL oldu.

10.00�da Eylül ayý enflasyon rakamlarý açýklanacak.

Aðustos ayýnda  yýllýk  bazda TÜFE artýþý %8.7�ye

gerilemiþti.

TCMB  tarafýndan  dün  yayýmlanan  Ödemeler

Dengesi Raporu�na göre Cari  iþlemler açýðý 2013

yýlýnýn  ikinci  çeyreðinde  artýþ  gösterdi.  Altýn

ihracatýnýn çeyreklik bazda son yýllardaki en düþük,

altýn  ithalatýnýn  ise  en  yüksek  seviyede

gerçekleþmesi cari açýktaki artýþýn temel  nedenini

oluþturdu.

http://www.tcmb.gov.tr/research/odemeler/ODRapor_20132.pdf
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Amerika

Standard & Poor's 500 Endeksi, istihdam verilerinin beklentileri karþýlamamasý ve

hükümetin kapanmasýnýn ikinci gününe girmesiyle %0.07 geriledi. Yarýn açýklanacak

aylýk istihdam raporlarýnýn ertelenebilme ihtimali sebebiyle; bugün açýklanacak

haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý verileri önemli.

Bugün TSÝ 15:30�da açýklanacak haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý (Beklenti: 313.000

Önceki: 305.000);17:00�da Fabrika sipariþleri (Beklenti: +%0.3 Önceki: -%2.4) ve

ISM imalat dýþý endeksi (Beklenti: 57.00 Önceki: 58.6) açýklanacak. Bugün ayrýca San

Francisco Fed Baþkaný John Williams, Dallas Fed Baþkaný Richard Fisher ve Fed

yöneticisi Jerome Powell�ýn konuþmalarý takip edilecek.

Hükümetin kepenk katmasýnýn bu kez farklý olduðunun altýný çizen Obama ABD

hükümetinin temerrüde düþebileceðini dile getirdi. Wall Street'e korkun çaðrýsý

yapan ABD Baþkaný Barack Obama, Cumhuriyetçi liderlere hükümet açýlýp, borç

tavaný þartsýz yükseltilinceye kadar müzakere yapmayacaðýný söyledi.

CNBC'ye konuþan Obama, Ben Bernanke hala görevinin baþýnda olduðunu ve iyi iþ

çýkardýðýný belirttikten sonra, FED Baþkanlýðý için seçeceði ismin varlýk balonlarýnýn

oluþumun engelleyeceðini ve iþsizlik oranýný aþaðý çekmeye odaklanacaðýný söyledi.

Boston Fed Baþkaný Eric Rosengren, Fed'in geçtiðimiz ay toplantýsýnda  büyümenin

beklentilerin altýnda kalmasý sebebiyle tahvil alýmlarýný azaltmadýðýný söyledi.

Rosengren, "Mali konular çok tartýþma doðurmamýþ, reel gayrýsafi yurtiçi hasýla

verileri ve istihdam daha güçlü olsaydý, Eylül ayýnda harekete geçmek uygun

olabilirdi. Maalesef 17-18 Eylül'deki politika toplantýsýnda bu durumlar mevcut

deðildi" dedi.

* ADP istihdam verisi beklenenden daha az bir artýþ göstererek 166.000  olarak

açýklandý (Beklenti:180.000 Önceki: 159.000).

* Fed Baþkaný Bernanke, St. Louis Fed's Topluluk Bankalarý Araþtýrma konferesýnda

yaptýðý konuþmasýnda topluluk bankalarýnýn yavaþ büyüme ve sert regülasyonlara

uyum saðlama sýkýntýsýný anladýklarýný söyledi. Bernanke, para politikasý, ABD

ekonomisi ya da hükümetin kepenk kapatmasý konularýnýn hiçbirine deðinmedi.

S&P500  Endeksi,  istihdam  verilerinin  beklentileri

karþýlamamasý ve hükümetin kapanmasýnýn  ikinci

gününe  girmesiyle  %0.07  geriledi.  Yarýn

açýklanacak  aylýk  istihdam  raporlarýnýn

ertelenebilme  ihtimali  sebebiyle;  bugün

açýklanacak  haftalýk  iþsizlik  maaþý  baþvurularý

verileri önemli. Obama, Cumhuriyetçilere, hükümet

açýlýp,  borç  tavaný  þartsýz  yükseltilinceye  kadar

müzakere yapmayacaðýný söyledi.
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Avrupa

Avrupa borsalarý dün Avrupa Merkez Bankasý�nýn faiz kararý ve  baþkan Draghi�nin
açýklamalarý sonrasýnda günü düþüþle tamamladýlar. Bugün saat 10:43 itibariyle
Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi�nin hizmet PMI (Önceki: 52.1) verileri ve saat
12:00�da Euro Bölgesi perakende satýþlar verisi (Beklenti: %0.2) açýklanacak.

Ýtalya�da dün, Berlusconi�nin güven oylamasýnda baþbakan Letta�yý destekleyeceðini
bildirmesinin ardýndan, oylamaya iliþkin karamsar beklentilerin ortadan kalktýðý
gördük. Nitekim dünkü oylamada Ýtalya baþbakaný Enrico Letta güvenoyu almayý
baþardý ve hükümetini devam ettirme þansý elde etti.

Dün
açýklanan faiz kararýnda, Avrupa Merkez Bankasý (ECB)  beklentilere uygun
biçimde politika faizini %0.50�de býrakmaya devam ettiðini açýkladý.

Draghi dünkü konuþmasýnýn baþýnda Bölge�de enflasyon
beklentilerinin güçlü bir þekilde çýpalandýðýný belirtti. Bölge�de enflasyonun
önümüzdeki aylarda düþük seviyelerde kalmasý bekleniyor. Bazý ECB yetkilileri faiz
indiriminden yana görüþ bildirse de Draghi, faizlerin mevcut seviyede ya da daha
düþük seviyede kalmasý gerektiðini söyledi.

LTRO dýþýnda da ellerinde alternatifler olduðunun altýný çizen ECB baþkaný para
piyasalarýnýn ihtiyaçlarýna göre hareket etmeye hazýr olduklarýnýn altýný çizdi.
Üretimin daha yavaþ bir þekilde toparlanmasýný beklediklerini söyleyen ECB
baþkaný, toparlanmayý zayýf, kýrýlgan ve düzensiz olarak gördüðünü ifade etti.

ECB dün politika faizini beklendiði gibi %0.50�de býraktýðýný açýklarken, ECB
baþkaný ihtiyaç duyulduðu sürece para politikasýnýn gevþek kalmaya devam
edeceðini söyledi. Dolar tarafýnda ise ayný saatlerde açýklanan ADP tarým dýþý
istihdamý beklentinin altýnda kaldý ve bütçe görüþmelerindeki anlaþmazlýk  devam
ediyor. ECB baþkanýnýn açýklamalarý sýrasýnda Eur/Usd dün 1.3505�ten destek
alarak 1.3607�ye yükseldi ve bu sabah 1.3605�den iþlem gören paritede yukarý
yönlü seyri devam ediyor. Bugün ABD haftalýk iþsizlik baþvurularý, Euro tarafýnda
ise hizmet PMI verileri paritenin seyri açýsýndan takip edilebilir.

 1.3600-1.3545-1.3505 1.3645-1.3680 1.3700

Avrupa  Merkez  Bankasý  dün  politika  faizini

beklendiði gibi %0.50�de býraktýðýný açýklarken, ECB

baþkaný  Draghi  ihtiyaç  duyulduðu  sürece  para

politikasýnýn  gevþek  kalmaya  devam  edeceðini

söyledi.  Ýtalya�da  ise  Letta  hükümeti  Senato�dan

güvenoyu alarak hükümeti devam ettirme þansý elde

etti.  Bugün  Almanya,  Fransa  ve  Euro  Bölgesi�nin

hizmet  PMI  (Önceki:  52.1)  verileri  ve  perakende

satýþlar verisi (Beklenti: %0.2) açýklanacak.
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Asya

Çin borsasýnýn kapalý olduðu günde, Çin�den gelen

olumlu  PMI  verilerinin  etkisiyle  Asya  borsalarýnýn

büyük çoðunluðunda pozitif bir hava hakim. Japon

borsasýnýn  ise  biraz  daha  temkimli  hareket  ettiði

gözleniyor. Daha önce kuvvetli destek  ve 21 barlýk

hareketli  ortalama  seviyesi  olan  97.77  noktasýnýn

Usd/Jpy  paritesi  önünde  direnç  oluþturduðu

görülmekte.  Bu  seviyenin  aþýlmasý  durumunda

98.06  seviyeleri  hedeflenebilir.  Aþaðý  yönlü

hareketlerde ise 97.50 desteði takip edilmelidir.

Çin borsasýnýn kapalý olduðu günde, Asya borsalarýnýn büyük çoðunluðunda Çin�den

gelen olumlu PMI verilerinin etkisiyle pozitif bir hava hakim. Japon borsasýnýn ise

ABD hükümetinin çalýþamaz duruma gelmesiyle birlikte biraz daha temkimli hareket

ettiði gözleniyor.

Eylül ayýnda Çin imalat dýþý PMI�ý 6 ayýn zirvesine çýkarak 55.4 olarak gerçekleþti.

Aðustos ayýnda 53.9 olarak gerçekleþen hizmet PMI verisinin, Eylül ayýnda 6 ayýn

zirvesine çýkmasý yavaþlayan ekonomide toparlanma sinyalleri olarak görülüyor.

Dün 98.01 seviyesinden açýlýþ yapan Usd/Jpy paritesi gün boyu satýcýlý bir seyir

izleyerek 97.14 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyeden gelen alýmlarla toparlanan

parite sabah itibariyle 97.60-97.77 aralýðýnda hareketini sürdürüyor.

60 dakikalýk grafikler incelendiðinde daha önce kuvvetli destek  ve 21 barlýk hareketli

ortalama seviyesi olan 97.77 noktasýnýn parite önünde direnç oluþturduðu

görülmekte. Bu seviyenin aþýlmasý durumunda 98.06 seviyeleri hedeflenebilir. Aþaðý

yönlü hareketlerde ise 97.50 desteði takip edilmelidir.

97.65- 97.50- 97.27 98.06-98.36- 98.50

08:30 itibariyle
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Haberi KAP

Þirketin baðlý ortaklýklarýndan Karcel A.Þ. tarafýndan,

Ýzmit körfez geçiþ köprüsü iþinde bazý çelik konstrüksiyon imalatlarýnýn

yapýmý için Japon "Ihý Ýnfrastructure Systems Co. Ltd" firmasý ile 3.533.790

Usd + Kdv tutarlý anlaþma imzalanmýþtýr.

 Yýldýz Holding A.Þ. tarafýndan Adapazarý Þeker

Fabrikasý A.Þ. hisselerinin %98,79�unun Asya Katýlým Bankasý A.Þ�den

devralmak için Rekabet Kurulu�na baþvurdu.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný

Yýldýrým, kýsa mesaj (SMS) tavan ücretlerinde 1 Ocak 2014 itibariyle %20

indirim yapýlacaðýný açýkladý.

BTK, mobil elektronik haberleþme hizmetleri azami

ücret tarifesine iliþkin kurul kararýný yayýmladý. Kararla ilgili yapýlan açýklama

þu þekilde: " Elektronik Haberleþme Kanunu�nun 4�üncü, 6�ncý ve 14�üncü

maddeleri; 04/04/2005 tarihli ve 2005/179 sayýlý kurul kararý; kurumumuz

ile Avea Ýletiþim Hizmetleri A.Þ., Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. ve

Vodafone Telekomünikasyon A.Þ. ile ayrý ayrý akdedilen imtiyaz

sözleþmeleri ve ilgili diðer mevzuat kapsamýnda;

1. Ek�te yer alan "Mobil Elektronik Haberleþme Hizmetleri Azami Ücret

Tarifesý"nin 1 Ekim  2013�ten itibaren geçerli olacak þekilde onaylanmasý,

2. Tarife çizelgesinde yer alan "8.1. Yurt içi kýsa mesaj servis ücreti"nin 1

Ocak 2014 tarihine kadar hâlihazýrdaki azami ücret olan "41.54 kr/mesaj"

olarak uygulanmasý hususlarýna karar verilmiþtir."

Sabancý Holding bünyesinde uzun yýllardýr görev yapan

Korhan Bilek, 1 aðustos itibarýyla Teknosa'ya finans direktörü (CFO) olarak

atandý. Yeni yapýlanma kapsamýnda bu göreve getirilen Korhan Bilek, finans

direktörlüðü görevinin yaný sýra Teknosa icra kurulu üyesi olarak da görev

yapacak.

Jp Morgan, Ceemea piyasalarýnda

Top 10 hisse listesine Halkbank ve Vakýfbank�ý ekledý .

 27.09.2013 tarihinde SPK tarafýndan tertip

ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 01.10.2018 olan, 5 yýl vadeli, 500 milyon

ABD dolarý nominal deðerli, %4.913 yeniden satýþ getirisi üzerinden

fiyatlanmak suretiyle kupon oraný %4.750 olan tahvillerin yurtdýþýnda

yerleþik yatýrýmcýlara satýþý 01.10.2013 tarihinde tamamlandýðý ve söz

konusu tahvillerin Ýrlanda Borsasý�na kote edildiði bildirildi. Tahvillerin

satýþýna iliþkin tutarlarýn þirket hesaplarýna aktarýldýðý açýklandý.

 Emlak Konut GYO, yeni nesil kent projesi

olarak hayata geçireceði Baþakþehir Evleri satýþýna  25 bin baþvuru yapýldý.

30 Eylül tarihinde baþvurularýn tamamlandýðý ve 1000 konutun kurayla

sahibini bulacaðý  projeye 25 bin 256 rekor talep geldi. Kura çekimi 6 Ekim

2013 Pazar günü saat 10.00�da  Küçükçekmece Arenamega Gösteri

Merkezi�nde gerçekleþtirilecek. Baþakþehir ilçesi Kayabaþý Mahallesi�ndeki

proje, 478 bin 157 metrekareyi aþan inþaat  alanýna sahip. Baþakþehir Evleri

projesinde; 375 adet 1+1, 1097 adet 2+1, 1078 adet  3+1 ile 49 adet

4+1 olmak üzere toplam 2 bin 599 adet konut, 74 adet ticari ünite  ve 1

adet ilköðretim okulu yer alýyor.Konut alýcýlarýna 120 aya varan vadelerde

taksitlendirme yapýlabilen projede 15 bin  liradan baþlayan peþinat oranlarý

ile ev sahibi olma imkaný tanýnýyor. Örneðin, 1+1  tipindeki konutlara 20

bin lira peþinat ödenmesi halinde aylýk taksitler konut tesliminden  sonra

baþlýyor.

Milliyet Gazetesi internet sitesinde yayýnlanan habere

göre; Teknosa�nýn satýn almak için görüþtüðü Darty�de oklar Bimeks�i iþaret

ediyor. Kulislerde buna neden olarak ise Türkiye pazarýna ilk giren

elektronik market zinciri Darty�nin bir üre önce Türkiye�den çýkmak için

masaya oturduðu Teknosa ile anlaþmaya varamadýðý gösteriliyor. Þirketin

Bimeks ile yaptýðý görüþmelerde ise ilerleme kaydedildiði belirtiliyor.

 Çin ve Hindistan'dan ithal edilen traktörlerin haksýz

rekabete sebebiyet verdiðini belirten TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Galip

Öztürk, yüzde 97 yerli traktör imal ederek ekonomiye katký saðladýklarýný

söyledi.
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Haberi KAP

Þirket Yönetim Kurulu almýþ olduðu karar ile

"1/5000 Ölçekli Görükle Nazým Ýmar Planý Deðiþikliði Bursa

Büyükþehir Meclisinin 21.02.2013 gün ve 184 sayýlý kararý ile

onaylanarak yürürlüðe girmiþ ve þirkete ait arazilerinde bulunduðu ada

her türlü ticari yapýlar, konut, saðlýk, eðitim, spor, sosyal ve kültürel

tesisler gibi yapýlaþmalarý kapsayabilecek ticaret alanýna çevrilmiþti.

Bahse konu arazilerimizin geliþtirilebilmesi için üretim tesisimizin

taþýnabilmesi amacýyla her türlü çalýþmalara baþlanmasýna ve uygun bir

arsa alýnmasý için Turhan Gençoðlu ve Orhan Gençoðlu'na yönetim

kurulumuzca yetki verilmiþtir.

Banka, Ak-Öz Ýnþaat ve Turizm A.Þ.'ye ait olan

Antalya'daki otel, 2 Ekim 2013 tarihinde yapýlan icra satýþýnda 140

milyon TL bedel ile banka tarafýndan alýnmýþtýr. Söz konusu alým ilgili

þirketin bankaya olan kredi borcu ile ilgilidir ve söz konusu kredi için

halihazýrda banka kayýtlarýnda özel karþýlýk ayrýlmýþ durumdadýr.

Türk Telekom�un Grup CEO�su Hakam

Kanafani, üst üste dördüncü kez telekom sektörünün dünya çapýndaki

en güçlü 100 yöneticisi (Global Telecoms Business�ýn Power 100)

arasýnda yer aldý. Global Telecoms Business, tepe yöneticileriyle özel

röportajlar,  stratejik makaleler ve raporlara odaklanýyor.
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Ekim ayýnýn ilk haftasýnda FED'in varlýk alým programýna yönelik sinyaller verebilecek istihdam verileri piyasalarýn

odaðýnda olacak. Tarým Dýþý Ýstihdam verisinin beklentilerden olumlu gelmesi, varlýk alýmlarýnýn azaltýlacaðý düþüncesi ile dolarý

güçlendirip, borsalarda satýþ baskýsý yaratabilir.

Ýkinci haftaya geldiðimizde ABD'de Ticaret Dengesi ve Perakende Satýþlarý verisi takip edilirken, 17-18 Eylül'de

gerçekleþtirilmiþ olan FOMC toplantý tutanaklarý yayýmlanacak.

Son günlerdeki en önemli gündem olan Borç Tavanýna ABD 17 Ekim'de ulaþmýþ olacak. Bu tarihe kadar borç tavanýnýn

artýrýlmamasý durumunda, ABD'nin temerrüde düþme riski bulunuyor. Eylül ayý sonunda açýklama yapan ABD Hazine Sekreteri

Jack Lew, borç tavanýna 17 Ekim'de ulaþýlacaðýný belirterek, Kongre�den 16.7 trilyon dolarlýk yasal borç limitini yükseltmelerini

istedi.

Ekim ayýnýn 4. haftasýnda TCMB Para Politikasý Kurulu toplantýsý takip edilecek. Erdem Baþçý'nýn yakýn gelecekte

faizlerde artýrým veya azaltým beklenmemesi gerektiðini açýklamasý ile piyasalarda büyük bir hareketlenme beklemiyoruz.

Ayýn son haftasýnda ise FED'in varlýk alým kararý ve TCMB Enflasyon raporu gündeme damgasýný vuracak. FED Eylül

ayýnda gerçekleþtirdiði toplantýda 85 milyar dolarlýk varlýk alýmýna ayný oranda devam edileceðini açýklamýþtý. Bu tarihe kadar

ABD'den gelecek istihdam verileri varlýk alým kararý açýsýndan önemli olacak.
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Haftalýk Veri Takvimi

02:15/Japonya/Markit Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Önceki: 52.2 Gerçekleþen: 52.5

02:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: - % 0.3/Gerçekleþen: - % 0.7

02:50/Japonya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.9/Gerçekleþen: + %

0.9/Revize: - % 1.7

07:00/Japonya/Araç Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 1.5 Gerçekleþen: - % 7.6

09:45/Fransa/ÜFE (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.7 Gerçekleþen: + % 0.3

11:00/Ýtalya/ÜFE (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.1 Gerçekleþen: + % 0.2

12:00/Ýtalya/TÜFE (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.3/Revize: + % 0.4 Gerçekleþen: - % 0.3

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.2/ Gerçekleþen: + % 1.1

12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.1/Gerçekleþen: + % 1.0

16:45/ABD/Chicago (PMI)/Eylül/Beklenti: 54.0/ Gerçekleþen: 55.7

17:30/ABD/Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi/Eylül/Beklenti:5.0Gerçekleþen:11.5

02:30/Japonya/Ýþsizlik Oraný/Aðustos/Beklenti: % 3.8/Gerçekleþen: + % 4.1

02:50/Japonya/Tankan Büyük Ýmalat Þirketleri Görünümü/Beklenti:10/Gerçekleþen: 11

02:50/Japonya/Tankan Büyük Ýmalat Dýþý Þirketler Görünümü/Beklenti: 15/Gerçekleþen:

14

08:00/Japonya/Araç Satýþlarý (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 6.4 Gerçekleþen: + % 12.4

10:45/Ýtalya/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 51.1/Gerçekleþen: 50.8

10:50/Fransa/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 49.5/Gerçekleþen: 49.8

10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Eylül/Beklenti: % 6.8/Gerçekleþen: % 6.9

10:55/Almanya/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 51.3Gerçekleþen: 51.1

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 51.1/Gerçekleþen: 51.1

11:00/Ýtalya/Ýþsizlik Oraný/Aðustos/Beklenti: % 12.1/Gerçekleþen: % 12.2

11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi (PMI)/Eylül/Beklenti: 57.3/Gerçekleþen: 56.7

12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Aðustos/Beklenti: % 12.1/Gerçekleþen: % 12.0

15:58/ABD/Markit ABD PMI Final/Eylül/Beklenti: 53.1/Gerçekleþen: 52.8

17:00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Endeksi/Eylül/Beklenti: 55.0/Gerçekleþen:56.2

02:50/Japonya/Parasal Taban (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 42.0 Gerçekleþen: + % 46.1

11:30/Ýngiltere/Ýnþaat Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 60.0/Gerçekleþen: 58.9

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/27 Eylül/Önceki: + % 5.5 Gerçekleþen:%-0.4

14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Faiz Kararý/2Ekim/Beklenti: %

0.50/Gerçekleþen: % 0.50

15:15/ABD/ADP Özel Sektör Ýstiham/Eylül/Beklenti: 180,000/Gerçekleþen: 166,000

16:45/ABD/ISM New York/Eylül/Önceki: 60.5

10:45/Ýtalya/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Önceki: 48.8

10:50/Fransa/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Önceki: 50.7

10:55/Almanya/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 54.4/Önceki: 54.4

11:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 52.1/Önceki: 52.1

11:00/Euro Bölgesi/Bileþik (PMI)/Eylül/Önceki: 52.1

11:30/Ýngiltere/Hizmet Sektörü (PMI)/Eylül/Beklenti: 60.5/Önceki: 60.5

12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satýþlar (aylýk) /Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.1

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/27 Eylül/Beklenti: 315,000/Önceki: 305,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/20 Eylül/Önceki: 2,823,000

17:00/ABD/Fabrika Sipariþleri/Aðustos/Beklenti: + % 0.2/Önceki: - % 2.4

17:00/ABD/ISM Ýmalat Dýþý Endeksi/Eylül/Beklenti: 57.0/Önceki: 58.6

09:00/Almanya/ÜFE (aylýk)/Aðustos/Beklenti: % 0.0/Önceki: - % 0.1

15:30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Eylül/Beklenti: 178,000/Önceki: 169,000

15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdam/Eylül/Beklenti: 180,000/Önceki: 152,000

15:30/ABD/Ýmalat Sanayi Ýstihdamý/Eylül/Beklenti: 5,000/Önceki: 14,000

15:30/ABD/Ýþsizlik Oraný/Eylül/Beklenti: % 7.3/Önceki: % 7.3

10:00/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: - 9.81 milyar dolar Gerçekleþen: - 7.02 milyar

dolar

10:00/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Gerçekleþen: 54.0

10:00/TÜFE (aylýk)/Eylül/Önceki: - % 0.10

10:00/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 6.37

10:00/ÜFE (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.04

10:00/TCMB Aylýk Fiyat Geliþmeleri Raporu

14:30/Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi/Eylül/Önceki:111.5
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim  þirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,
yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik
Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya
çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.
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Dr. Yaþar ERDÝNÇ (yerdinc@gedik.com)

Genel Müdür Danýþmaný

Gökhan MISIRLIOÐLU, (gmisirlioglu@gedik.com)

MecidiyeköyPerpa Þb. Müdürü  (Dahili 120)

(Portföy Yönetimi ve Yatýrým Danýþmanlýðý)

Hikmet ERDÝNÇ (herdinc@gedik.com)

Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd.  (Dahili 121)

Ceren BAKÇAY (cbakcay@gedik.com)

Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122)

ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI

Emin TAY (etay@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili111)

Erol GÜRCAN (egurcan@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili114)

Kadriye KAVAS (kkavas@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili115)

Yeþim ÇOBAN (ycoban@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili116)

Betül Seyran TURASOY (bturasoy@gedik.com)

Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili118)

Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi
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Genel Müdürlük
Cumhuriyet  Mah.E5  Yanyol  No:29  34876

Yakacýk/Kartal/ÝSTANBUL

Tel: (216) 453 00 00 EPosta:  bilgi@gedik.com

Ýstanbul
Altýyol

Hacý  Mehmet  Sok.  24  E  Dalyan  Konut  Sitesi  D:6

34726 Fenerbahçe/Kadýköy

Tel: (216) 360 59 60 EPosta: altiyol@gedik.com

Bakýrköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neþe Han No:1 Kat:3

Bakýrköy

Tel: (212) 660 85 25 EPosta: bakirkoy@gedik.com

Caddebostan

Baðdat  Cad.  Murat  Apt.  K:  2  Daire:10

Erenköy/Kadýköy

Tel: (216) 411 62 53 EPosta:  ykadikoy@gedik.com

Etiler

Aytar Cad. Metro Ýþhaný No: 10, D:7, K: 3 Levent /

Beþiktaþ

Tel: (212) 270 41 00 EPosta:  etiler@gedik.com

Gaziosmanpaþa

Merkez  Mah.  Cami  Karþýsý  No:88  Kat:3

Gaziosmanpaþa

Tel: (212) 497 10 10 EPosta:  gop@gedik.com

Kapalýçarþý

Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalýçarþý

Tel: (212) 513 40 01 EPosta:  kcarsi@gedik.com

Maltepe

Gedik Ýþ Haný Baðdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe

Tel: (216) 399 00 42 EPosta:  maltepe@gedik.com

Perpa

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik Ýþ Merkezi B

Blok No 9/11 Mecidiyeköy

Tel: (212) 356 16 52 EPosta:  perpa@gedik.com

Þaþkýnbakkal

Baðdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Þaþkýnbakkal

Tel: (216) 411 13 67 EPosta:  sbakkal@gedik.com

Tophane

Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040

Tophane/Karaköy

Tel: (212) 251 60 06 EPosta:  tophane@gedik.com

Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdað Cad. No: 122/2 Ümraniye

Tel: (216) 461 33 90 EPosta: umraniye@gedik.com

Ankara
Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya

Tel: (312) 438 27 00 EPosta:  cankaya@gedik.com

Kýzýlay

Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe

Tel: (312) 232 09 49 EPosta:  ankara@gedik.com

Ulus

Ulus Þehir Çarþýsý No: 170 Ulus

Tel: (312) 311 49 59 EPosta:  ulus@gedik.com

Antalya
Tahýl Pazarý Mah.404 Sok.Hafýz Ahmet Bedesteni

No:5/2930

Tel: (242) 248 35 20 EPosta: antalya@gedik.com

Bursa
Þehreküstü  Mah.  Aytý  Plaza  Ýþ  Merkezi  No:  17

Fomara

Tel: (224) 220 51 50 EPosta:  bursa@gedik.com

Denizli
Saraylar Mah.Ýkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4

Tel: (258) 263 80 15 EPosta:  denizli@gedik.com

Düzce
Þerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taþhan Apt. No : 58

59

Tel: (380) 524 08 00 EPosta:  duzce@gedik.com

Elazýð
Yeni Mah.  Gazi  Cd.  No  :  28/3 Tel: (424)  233  28

01/237 09 98 EPosta:  elazig@gedik.com

Eskiþehir
Köprübaþý Þen Sok. Onur Ýþhaný No:1 Kat:4

Tel: (222) 230 09 08 EPosta:  eskisehir@gedik.com

Kocaeli
Hacý Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze

Tel: (262) 642 34 00 EPosta:  gebze@gedik.com

Ýzmir
Cumhuriyet Bulvarý No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4

Alsancak

Tel: (232) 465 10 20 EPosta:  izmir@gedik.com

Konya
Nalçacý Cad. Acentacýlar Sitesi No:81 Selçuklu

Tel: (332) 238 59 60 EPosta:  konya@gedik.com

Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal  Paþa  Cad. Kamil

Menteþ Apt. No:34/1

Tel: (236) 239 42 98 EPosta:  manisa@gedik.com

Uþak
Ýsmetpaþa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza

Tel: (276) 227 27 44 EPosta:  usak@gedik.com

Þubelerimiz


