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Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Bu hafta da 76,000/76,500 aralýðý

izleyeceðimiz ilk önemli direnç

bölgesi olacak. Endekste ana

direncimiz ise 78,000 civarý. 78,000

üzerinde kalýcý hareketler

görülmediði sürece 76,000/78,000

aralýðýnýn nakde geçilmesi için

kullanýlabileceði görüþümüzü

koruyoruz. Aþaðýda ise 75,000 ilk

önemli desteðimiz olmaya devam

ederken 73,750 ve 72,750 aþaðýdaki

kritik desteklerimiz olacak.

Amerika Avrupa Asya
Bugün Bankacýlýk Kar/Zarar Durumu

ve Hazine Nakit Dengesi açýklanacak.

Haftanýn ilerleyen günlerinde ise

Sanayi Üretimi, Ýþsizlik Oraný, Cari

Ýþlemler Dengesi, Hazine tahvil

ihraçlarý Türkiye�nin önemli gündem

maddelerini oluþturacak.

TÜFE için Eylül ayýnda %0.60 artýþ

beklenirken kur kaynaklý etkilerle mal

fiyatlarýnýn artmasý, enflasyonu %0.77

yükseltti.

76207
8.39
1.9886

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

Geçen hafta açýklanan veriler ýþýðýnda

ABD ekonomisindeki hafif

toparlanmanýn devam ettiðini ancak

bu toparlanmanýn halen istenen

düzeyde olmadýðýný söyleyebiliriz.

Diðer taraftan, ekonomideki karýþýk

görünüm ve bütçeyle ilgili sorunlar

Fed�in tapering programýný bir süre

daha ertelemesine yol açacak gibi

görünüyor. Yeni haftada 17-18 Eylül

FOMC toplantý tutanaklarý ve Fed

baþkanlarýnýn konuþmalarý önemli.

Avrupa borsalarý ABD�de bütçe

anlaþmazlýðý, Ýtalya�da güvenoylamasý

ve ECB faiz kararýyla birlikte

geçtiðimiz haftayý düþüþle

tamamladýlar.  Öne çýkan

geliþmelerden biri ise, Ýtalya

Cumhuriyet Senatosu

Komisyonu�nun eski baþbakan Silvio

Berlusconi�yi senatörlükten azletme

kararý oldu. Bugün Euro Bölgesi

Sentix yatýrýmcý güveni (Beklenti:

8.00) ve GSYÝH rakamý açýklanacak

(Beklenti: %0.3).

Çin borsalarýnýn kapalý olduðu geçen

hafta Asya borsalarý, ABD

hükümetinin çalýþamaz duruma

gelmesinin yarattýðý belirsizlikle

haftayý ekside kapattýlar. ABD�den

gelen endiþelerin  haftada da Asya

piyasalarýnda etkili olduðunu

görülüyor. Salý günü Japonya cari

iþlemler ve Çin HSBC hizmet PMI�ý,

Cuma günü BOJ Baþkaný Kuroda�nýn

yapacaðý konuþma ve Cumartesi Çin

ticaret dengesi haftanýn gündemini

oluþturmaktadýr.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Geçen hafta tahvil bono piyasasýna

talebin arttýðý gözlendi. ABD'de riskli

varlýklara olan eðilimin azalmaya

baþlamasý ile 10 yýllýk tahvil faizleri

%2.65 civarýndaki seviyelerini

korurken, iç piyasamýzda da tahvil-

bono piyasasýnda önceki aylara

nazaran hacimdeki artýþ önemli.

Özellikle Türkiye'de 2 yýl vadeli

gösterge kýymetin bileþik faizinde

%8.30-8.40 civarý seviyeler oldukça

olumlu algýlanmaktadýr.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

111.461 adet iþlem olurken 1.441

adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 127.324

oldu. Ekim vadeli dolar kontratýnda

21.942 adet iþlem olurken 560 adet

yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 118.354 oldu.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda

satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 1,9930, 1,9800, 1,9756

seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Geçen haftaki düþüþ trendine raðmen

haftaya baþlarken Dolar/TL�de

gözlenen yükseliþle beraber kýsa

vadede 2.0100 hedef olarak

görülebilir.

Altýn�da ise teknik olarak geçen hafta

deðindiðimiz OBO (omuz-baþ-omuz)

formasyonu, aþaðý yönlü trend,

yükseliþlerin orta-uzun vadeli düþüþ

trendlerinde son bulmasý ve kritik

dirençlerin aþýlamamasý görünümün

hala negatif olduðunu gösteriyor.

Devamý için týklayýnýz
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Piyasalar (BIST )

Endeks geçtiðimiz hafta 76,000�in hemen üzerinde bulunan 100 günlük
hareketli ortalamayý test etmeye devam etti. Bu seviyenin üzerinde
kapanýþlar görülse de, endeks bu ortalamanýn da yer aldýðý 76,000/76,500
aralýðýndaki güçlü direnç bölgesine takýldý.

Bu hafta da 76,000/76,500 aralýðý izleyeceðimiz ilk önemli direnç bölgesi
olacak. Endekste ana direncimiz ise 78,000 civarý. 78,000 üzerinde kalýcý
hareketler görülmediði sürece 76,000/78,000 aralýðýnýn nakde geçilmesi
için kullanýlabileceði görüþümüzü koruyoruz. Aþaðýda ise 75,000 ilk önemli
desteðimiz olmaya devam ederken 73,750 ve 72,750 aþaðýdaki kritik
desteklerimiz olacak. Özetle ABD tarafýndan net haberler gelmediði sürece
76,000/78,000 aralýðýndan nakde geçerek bir süre izlemede kalmakta fayda
olabilir düþüncesindeyiz.

Bu hafta da 76,000/76,500 aralýðý  izleyeceðimiz ilk

önemli  direnç  bölgesi  olacak.  Endekste  ana

direncimiz ise 78,000 civarý. 78,000 üzerinde kalýcý

hareketler  görülmediði  sürece  76,000/78,000

aralýðýnýn  nakde  geçilmesi  için  kullanýlabileceði

görüþümüzü  koruyoruz.  Aþaðýda  ise  75,000  ilk

önemli  desteðimiz  olmaya  devam  ederken  73,750

ve 72,750 aþaðýdaki kritik desteklerimiz olacak.
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Piyasalar (VÝOP)

hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,89, S&P 500 %

0,71 deðer kazandý. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 14.972 - 15.083 puan aralýðýnda

gerçekleþti ve günü % 0,51 deðer artýþý ile 15.072 puandan tamamlandý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,29, Fransa % 0,88, Ýngiltere % 0,08 deðer kazandý. Güney

Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,68 deðer artýþý ile tamamladý. BIST 100

Endeksi önceki seansta 75.630 � 76.346 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 0,08

deðer kaybý ile 76.206 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda 111.461

adet iþlem olurken 1.441 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

127.324 oldu.

 Euro/Dolar paritesi 1,3539 - 1,3632 bandýnda hareket etti

ve günü 1,3554 'den kapattý. Japon Yeni' de 96,95 � 97,50 bandý içerisinde hareket

ederek günü 97.45� den tamamladý. Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 2,0045 olan serbest

piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9855 � 2,0010 aralýðýnda hareket etti ve 1,9875

seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar kontratýnda 21.942 adet iþlem olurken 560 adet

yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 118.354 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 103,32 USD,

Altýn�ýn onsu 1.314,41 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3568 seviyesinde.

Euro Bölgesi ile ABD arasýnda TSÝ 10:15� de Transatlanik Serbest Ticaret Anlaþmasý

görüþmeleri baþlayacak. Euro Bölgesi�nde TSÝ 11:30� da Sentiz Yatýrýmcý Güven Endeksi

(Ekim), ABD� de 22:00� da Tüketici Kredileri (Aðustos) verileri açýklanacak.

Yurt içinde ise saat 12:30� da BDDK Bankacýlýk Sektörü Kâr/Zarar Durumu (Aðustos),

saat 17:00� da Hazine Nakit Dengesi (Eylül) verileri takip edilecek. Ayrýca saat 13:00� da

Hazine Müsteþarlýðý 2018 ve 2023 vadeli tahvilleri yeniden ihraç edecek.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9930,

1,9800, 1,9756 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9980, 2,0060, 20130 seviyeleri direnç

olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 2,0010 - 2,0110 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,81 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 76 puanlýk deðer kaybý ile devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 95,050, 95,500, 96,000

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 94,000, 93,500, 93,000 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 200 - 400 puan düþüþle açýlmasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  111.461  adet

iþlem olurken 1.441 adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 127.324 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 21.942 adet iþlem olurken

560 adet yeni pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk

pozisyon  sayýsý  118.354  oldu.  Serbest  piyasa

Dolar/TL  kurunda  satýþlarýn  gelmesi  durumunda

destek  olarak  1,9930,  1,9800,  1,9756  seviyeleri

mevcut.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Geçen haftanýn ilk

günleri Altýn için aþýrý

volatil hareketlere

sahne olurken,

haftanýn kapanýþýna

doðru Altýn'da

durulma gözlendi ve

1300 dolarýn

üzerinde 1310�dan kapanýþ gerçekleþti.  oldukça önem kazandý.

Teknik olarak geçen hafta deðindiðimiz OBO (omuz-baþ-omuz) formasyonu, aþaðý

yönlü trend, yükseliþlerin orta-uzun vadeli düþüþ trendlerinde son bulmasý ve kritik

dirençlerin aþýlamamasý görünümün hala negatif olduðunu gösteriyor.

Geçen hafta tahvil bono piyasasýna talebin arttýðý gözlendi. ABD'de riskli varlýklara

olan eðilimin azalmaya baþlamasý ile 10 yýllýk tahvil faizleri %2.65 civarýndaki

seviyelerini korurken, iç piyasamýzda da tahvil-bono piyasasýnda önceki aylara

nazaran hacimdeki artýþ önemli.

Geçtiðimiz hafta yataya yakýn seyir izleyen Dolar/TL'deki söz konusu sakinlik

kurlarda görülmesi istenen istikrar için önem arz ediyor.

Geçen hafta önemli destek olarak belirttiðimiz 1.9880'den destek bulan Dolar/TL,

bu sabah bankalar arasý piyasada 2.00 seviyesine oldukça yaklaþtý ve 1.9950

civarýndan iþlem görüyor. Geçen haftaki düþüþ trendine raðmen haftaya baþlarken

dolar kurunda gözlenen bu yükseliþle beraber

Geçen  haftaki  düþüþ  trendine  raðmen  haftaya

baþlarken Dolar/TL�de gözlenen yükseliþle beraber

kýsa vadede 2.0100 hedef olarak görülebilir.

Altýn�da ise teknik olarak geçen hafta deðindiðimiz

OBO  (omuzbaþomuz)  formasyonu,  aþaðý  yönlü

trend,  yükseliþlerin  ortauzun  vadeli  düþüþ

trendlerinde  son  bulmasý  ve  kritik  dirençlerin

aþýlamamasý  görünümün  hala  negatif  olduðunu

gösteriyor.
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Türkiye

Bugün Bankacýlýk Kar/Zarar Durumu ve Hazine Nakit Dengesi açýklanacak. Haftanýn
ilerleyen günlerinde ise Sanayi Üretimi, Ýþsizlik Oraný, Cari Ýþlemler Dengesi, Hazine
tahvil ihraçlarý Türkiye�nin önemli gündem maddelerini oluþturacak.

TÜFE Eylül ayýnda aylýk bazda %0.77 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 7.88
artýþ gösterdi.

 TÜFE�de aylýk bazda en yüksek artýþ
%2.52 ile eðitim grubunda gerçekleþirken, yýllýk bazda en büyük artýþ %15.69 ile
alkollu içecekler ve tütün grubunda oldu. ÜFE�deki artýþ ise aylýk bazda %0.88
olurken, yýllýk bazda artýþ %6.23 oldu.

Aðustos ayýnda ihracat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %12.9 azalarak 11.1 milyar dolara,
ithalat ise %3.4�lük düþüþle 18.1 milyar dolara geriledi.

Finansman þirketlerince kullandýrýlan kredilerde gözlemlenen artýþ dikkate alýnarak,
haksýz rekabetin önlenmesi ve bankacýlýk sektörü dýþýndaki kredi kanallarýnýn
takibinin finansal istikrar açýsýndan taþýdýðý önem nedeniyle finansman þirketleri de
zorunlu karþýlýk kapsamýna alýndý. Bu uygulama 20.12.2013 tarihinde baþlayacak olup,
finansman þirketleri de hala bankalar için geçerli olan oranlar üzerinden TCMB
nezdinde karþýlýk bulunduracaktýr.

 IMF
heyetine göre, küresel finansal ortamýn daha az hoþgörülü bir nitelik arz etmesi
nedeniyle, kýrýlganlýklarýn azaltýlmasý kýsa ve orta vadeli politikalarýn en temel odaðý.
IMF'ye göre, yurt içi talep öncülüðündeki büyüme, cari iþlemler açýðý ve enflasyon
üzerinde yukarý yönlü baskýlar oluþturuyor.

● Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül ayýnda 108.31�e gerileyerek 2011 Ekim
ayýndan bu yana en düþük seviyelere ulaþtý. (Önceki: 111.55)

● Fitch analisti Watson, Türk bankacýlýk sektörü için kredi hacmi büyümesinin
%15'lerde olmasý ve %20'yi aþmamasý gerektiðini ifade ederek, bankacýlýk
sektörü için en ciddi riskin kredilerdeki hýzlý büyüme olduðunu belirtti.

● Geçtiðimiz hafta açýklama yapan Fitch, Türk bankalarýnýn ekonomik
büyüme, zayýf Türk Lirasý ve yüksek faiz oranlarýndan oluþabilecek risklere
karþý yeterli direnci olduðunu ifade etti.

● S&P; yýl sonundan önce Türkiye�nin kredi notu ile ilgili yeni bir gözden
geçirme yapýlacaðýný açýkladý. Belirsizlik ve dalgalanmalarýn artacaðýný, ama
Türkiye�nin ümitsizliðe kapýlmasýna gerek olmadýðýný belirten Holmes, cari
açýðýn sýcak paradan finanse olmasýnýn sýkýntý yaratmayacaðýný ifade etti.

● 04.10.2013 tarihinden itibaren emir bölme iþlemi uygulamadan kaldýrýldý.

Bugün  Bankacýlýk  Kar/Zarar  Durumu  ve  Hazine

Nakit  Dengesi  açýklanacak.  Haftanýn  ilerleyen

günlerinde ise Sanayi Üretimi,  Ýþsizlik Oraný, Cari

Ýþlemler  Dengesi,  Hazine  tahvil  ihraçlarý

Türkiye�nin  önemli  gündem  maddelerini

oluþturacak.

TÜFE  için  Eylül  ayýnda %0.60  artýþ    beklenirken

kur  kaynaklý  etkilerle  mal  fiyatlarýnýn  artmasý,

enflasyonu %0.77 yükseltti.
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Amerika

Hükümetin kýsmen kapanmýþ olmasý sebebiyle bu hafta açýklanmasý gereken bazý

verilerde aksama görülebilir; ancak Fed ve özel þirketler tarafýndan hazýrlanan

verilerin etkilenmesi beklenmiyor. Geçen hafta açýklanmayan veriler, bütçe

konusuyla ilgili sorunlarýn giderilmesi halinde bu hafta içerisinde açýklanabilir, ancak

netleþen herhangi bir takvim henüz yok.

Yeni haftada yatýrýmcýlarýn odaðýnýn Çarþamba günü yayýnlanacak 17-18 Eylül�deki

FOMC toplantý tutanaklarýnda olacaðýný söyleyebiliriz. Tutanaklar Fed�in varlýk alým

programýný azaltmasýyla ilgili fikir verebileceðinden son derece önemli. Diðer

taraftan, Cuma günü açýklanacak olan perakende satýþ verileri (Beklenti:%0.0

Önceki:%0.2) ve üretici fiyatlarý endeksi (Beklenti: +%0.2 Önceki:+%0.3) de bu

hafta takip edilmesi gereken en önemli verilerden olacak. Salý ve Perþembe günü

Fed baþkanlarý tarafýndan yapýlacak konuþmalar da önemli.

Küresel piyasalar, ABD�deki bütçe konusundaki anlaþmazlýk sonrasýnda yaþanan

hükümetin kýsmen kapanmasýna odaklandý. 30 Eylül tarihinde mali yýlýn sona

ermesiyle birlikte önemli ekonomik verileri derleyen organizasyonlarýn fonlamasý

da kesilmiþ oldu. Bu durum, birçok otoritenin yakýndan takip ettiði Eylül ayý iþsizlik

verisinin açýklanamamasýna neden oldu. Verinin ne zaman açýklanacaðýna dair net

bir bilgi henüz yok. Diðer taraftan, kapanma sebebiyle Fed�in varlýk alým programýný

bir süre daha devam ettireceði beklentisi geliþmekte olan piyasalarýn haftayý primli

tamamlamasýný saðladý. Piyasalar halen Washington hükümetinin bütçe krizi ve borç

tavaný sorununun çözülmesini bekliyor. Diðer taraftan, kepenk kapatma olarak

adlandýrýlan durum, bir süre daha ABD ekonomisine dair sýnýrlý verilerin rehberlik

etmesine yol açacak gibi görünüyor. Bu sürecin uzamasý halinde büyüme de zarar

görebilir.

Geçen hafta açýklanan veriler ýþýðýnda ABD ekonomisindeki hafif toparlanmanýn

devam ettiðini ancak bu toparlanmanýn halen istenen düzeyde olmadýðýný

söyleyebiliriz. Diðer taraftan, ekonomideki karýþýk görünüm ve bütçeyle ilgili

sorunlar Fed�in tapering programýný bir süre daha ertelemesine yol açacak gibi

görünüyor.

Geçen  hafta  açýklanan  veriler  ýþýðýnda  ABD

ekonomisindeki hafif toparlanmanýn devam ettiðini

ancak  bu  toparlanmanýn  halen  istenen  düzeyde

olmadýðýný  söyleyebiliriz.  Diðer  taraftan,

ekonomideki  karýþýk  görünüm  ve  bütçeyle  ilgili

sorunlar Fed�in tapering programýný bir süre daha

ertelemesine  yol  açacak  gibi  görünüyor.  Yeni

haftada 1718 Eylül FOMC toplantý  tutanaklarý ve

Fed baþkanlarýnýn konuþmalarý önemli.



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

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

7

07 Ekim 2013

Avrupa

Avrupa borsalarý ABD�de bütçe anlaþmazlýðý, Ýtalya�da güvenoylamasý ve Avrupa
Merkez Bankasý faiz kararýyla birlikte geçtiðimiz haftayý düþüþle tamamladýlar.
Almanya�nýn DAX Endeksi haftalýk bazda %0.44, Fransa�nýn CAC40 Endeksi
%0.54 kayýp yaþadýlar.

bugün Euro Bölgesi Sentix yatýrýmcý
güveni (Beklenti: 8.00) ve GSYÝH rakamý açýklanacak (Beklenti: %0.3). Salý günü
Almanya ticaret dengesi rakamlarý, fabrika sipariþleri (Beklenti: %1.2) ve Çarþamba
günü ise sanayi üretimi verisi (Beklenti: +%1.00) takip edilecek. Perþembe günü
gözler Ýngiltere�de olacak ve BOE faiz kararýný açýklayacak. Haftanýn son iþlem
gününde ise Almanya TÜFE�sini takip edeceðiz.

* verisi Eylül ayýnda 52.2 gerçekleþme
ile (Önceki: 52.1) hizmet sektöründeki  geniþlemenin devam ettiðini gösterdi.
Aðustos ayýnda 51.4 olarak açýklanan  (PMI) ise Eylül
ayýnda 51.1 ile beklentilere paralel gerçekleþti.

*  Temmuz ayýnda rekor seviye olan %12.1�den
%12�ye revize edilirken, Aðustos ayýnda da %12.1�lik beklentinin altýnda %12
olarak açýklandý. Almanya�da ise iþsizlik Eylül�de %6.9 oldu (Beklenti: %6.8).

* ECB politika faizini beklendiði gibi %0.50�de býrakýrken geçen hafta, baþkan
Draghi de ihtiyaç duyulduðu sürece para politikasýnýn gevþek kalmaya devam
edeceðini söyledi. Üretimin daha yavaþ bir þekilde toparlanmasý beklenmekle
birlikte, Draghi toparlanmayý zayýf, kýrýlgan ve düzensiz olarak görüyor.

*
 Geçen hafta, baþbakan Letta ile gerilim

yaþayan ve vergi kaçýrma dolayýsýyla bir davadan hakkýnda mahkumiyet kararý
bulunan Berlusconi için Komisyon kararý Senato Genel Kurulu�nda oylanacak.

Bütçe görüþmelerinde anlaþmazlýk sürerken, Dolar�daki deðer
kaybýyla birlikte parite geçen hafta yukarý yönlü bir seyir izledi. Hafta ortasýnda
1.3505�ten destek alarak hafta boyunca en yüksek 1.3646�yý gördü. Bugün Euro
tarafýnda büyüme rakamý, Dolar tarafýnda ise borç limiti ile ilgili geliþmeler takip
edilecek. 1.3560 desteði üzerinde tutunmaya devam ettiði takdirde kur gün içinde
1.3595�i hedefleyebilir.

 1.3560-1.3505-1.3460 1.3595-1.3645-1.3680

Avrupa  borsalarý  ABD�de  bütçe  anlaþmazlýðý,

Ýtalya�da  güvenoylamasý  ve  ECB  faiz  kararýyla

birlikte  geçtiðimiz  haftayý  düþüþle  tamamladýlar.

Öne çýkan geliþmelerden biri ise, Ýtalya Cumhuriyet

Senatosu  Komisyonu�nun  eski  baþbakan  Silvio

Berlusconi�yi  senatörlükten  azletme  kararý  oldu.

Bugün  Euro  Bölgesi  Sentix  yatýrýmcý  güveni

(Beklenti:  8.00)  ve  GSYÝH  rakamý  açýklanacak

(Beklenti: %0.3).
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Asya

Çin  borsalarýnýn  kapalý  olduðu  geçen  hafta  Asya

borsalarý,  ABD  hükümetinin  çalýþamaz  duruma

gelmesinin  yarattýðý  belirsizlikle  haftayý  ekside

kapattýlar. Yeni haftaya baktýðýmýzda ise yine ABD

tarafýndan  gelen  endiþelerin  Asya  piyasalarýnda

etkili  olduðunu  görülüyor.  Salý  günü  açýklanacak

Japonya cari iþlemler dengesi ve Çin HSBC hizmet

PMI�ý,  Cuma  günü  BOJ  Baþkaný  Kuroda�nýn

yapacaðý  konuþma  ve  Cumartesi  Çin  dýþ  ticaret

dengesi haftanýn gündemini oluþturmaktadýr.

Çin borsalarýnýn kapalý olduðu geçen hafta Asya borsalarý, ABD hükümetinin

çalýþamaz duruma gelmesinin yarattýðý belirsizlikle haftayý ekside kapattýlar. Yeni

haftaya baktýðýmýzda ise yine ABD tarafýndan gelen endiþelerin Asya piyasalarýnda

etkili olduðunu görüyor.

Salý günü açýklanacak Japonya cari iþlemler dengesi ve Çin HSBC hizmet PMI�ý, Cuma

günü BOJ Baþkaný Kuroda�nýn yapacaðý konuþma ve Cumartesi Çin dýþ ticaret dengesi

haftanýn gündemini oluþturmaktadýr.

 2013 yýlýnda Çin ekonomisinin yaþayacaðý büyümeye ýiliþkin beklenti

ise %8.3'ten %7.5'e düþürüldü.

deregülasyonlara devam edeceðini ve bu konuda kararlý olduðunu açýklarken, Japon

þirketlerinin rekabetliliðinin artýrýlmasý ve yabancý yatýrýmýn çekilmesi için gerekli

olduðunu söylediði katý iþ koruma kurallarýný gevþetmenin ise, bir sonraki paket

dahilinde olmayacaðýný açýkladý.

● Japonya Merkez Bankasý, para politikasý toplantýsýnda parasal geniþleme

hedefini  yýllýk 60 ile 70 trilyon yen�de býraktý. Ekonomideki toparlanmanýn

sýnýrlý olduðuna dikkat çeken BOJ, riskler ortadan kalkana kadar parasal

geniþlemeyi sürdüreceklerini açýkladý.

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

gerçekleþti. Aðustos ayýnda 53.9 olan PMI verisinin, Eylül�de 6 ayýn zirvesine

çýkmasý yavaþlayan ekonomide toparlanma sinyalleri olarak görülüyor.

Geçen hafta 97.79 seviyesinden açýlýþ yapan Usd/Jpy paritesi alçalan bantta

hareketini sürdürerek haftayý 97.47�den sonlandýrdý. Yeni haftaya baktýðýmýzda

paritede satýþlarýn devam ettiði görülüyor. Bu hafta Salý günü ABD dýþ ticaret

dengesi ve Japonya cari denge, Çarþamba FOMC tutanaklarý ve Perþembe günü

BOJ Baþkaný Kuroda�nýn konuþmasý ve Cuma günü ABD enflasyon verileri paritenin

yönünde etkili olabilir.  Destekler; 97.00-96.85-96.70 Dirençler; 97.22-97.35-97.50
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Þirket tarafýndan  gerçekleþtirilmekte olan

projelerin finansmaný / refinansmaný için yurtiçinde faaliyet gösteren bir

banka ile 1,5 yýlý ana para geri ödemesiz, azami

10 yýl vadeli, 300.000.000.- USD tutarýnda kredinin kullanýmý hususunda

mutabakata varýlmýþ olup kredinin temini için Ýstanbul Ýli, Þiþli Ýlçesi,

Mecidiyeköy Mahallesi 306 pafta, 2011 ada, 7 parsel üzerinde kayýtlý

taþýnmaz üzerine ilgili banka lehine 390.000.000.- USD tutarýnda ipotek

tesis edilmiþtir.

 Þirketin 75.000.000.-TL kayýtlý sermaye tavaný

içerisinde iç kaynaklarýndan karþýlanmak üzere bedelsiz sermaye artýrýmýna

iliþkin olarak almýþ olduðu 01/10/2013 tarih ve

2013-17 sayýlý yönetim kurulu kararý doðrultusunda, mevcut 9.600.000.-TL

olan ödenmiþ sermayesinin % 82 oranýnda 7.872.000.-TL daha arttýrýlarak

17.472.000.-TL'ye çýkarýlmasý ile ilgili bedelsiz sermaye artýrýmý baþvurusu

Sermaye Piyasasý Kurulu'na 04.10.2013 tarih ve 21191 sayý ile yapýlmýþtýr.

T.C. Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ

Memurluðu 2013/8 satýþ dosyasýndaki Ýzmir Ýli Menderes Ýlçesi Görece

Köyü Gülçýrpý Mevkii 522 Ada 12 Parsel'deki 13.169,00

m2 olan taþýnmazýn, 04/10/2013 tarihinde açýk artýrma yöntemi ile

1.artýrmasý yapýlmýþ ve gayrimenkule þirket 3.000.000.-TL+KDV teklif

vermiþtir. Açýk Artýrma Komisyonu tarafýndan þirketin teklifi en uygun teklif

olarak belirlenmiþtir. Komisyon tarafýndan kesin satýþ iþlemleri

tamamlandýðýnda konu kamuoyuna ayrýca duyurulacaktýr.

 Þirket ile Özel Eðitim ve Öðretim Faaliyetinde

bulunan Bahçeþehir Okullarý A.Þ. arasýnda, Tekirdað Ýli Çerkezköy Ýlçesinde

yer alan Narinpark Projemiz dahilinde

okul binasý inþa edilmesi ve 20 yýl süre ile kira sözleþmesi imzalanmasýný

içeren bir Niyet Mektubu 04.10.2013 tarihinde imzalanmýþtýr.

THY Yönetim Kurulu Baþkaný Topçu, tavan

fiyat uygulamasýnýn önümüzdeki kýþ döneminde hayata geçeceðini ve

uygulamanýn sektörü olumsuz etkilemeyeceðini söyledi.

Brisa Yönetim Kurulu; 04/10/2013 tarihli

kararýna istinaden, ileride doðacak artan lastik talebini karþýlamaya yönelik

binek ve hafif ticari araç lastiði üretmek üzere, Aksaray Ýli Organize Sanayi

Bölgesi içinde yer alacak ikinci fabrika yatýrýmýnýn onaylanmasýna, 2018

yýlbaþý itibariyle üretime geçmesi planlanan ve tamamlandýðýnda yýllýk

yaklaþýk 4.2 milyon adet kapasiteye sahip olacak söz konusu yatýrým

kapsamýnda, yaklaþýk 300 milyon ABD dolarý tutarýnda bir yatýrým teþvik

belgesi düzenlenmesi için T.C. Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve

Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü'ne müracaat edilmesine, diðer tüm

yasal iþlemlerin yapýlmasýna karar vermiþ ve bu konuda Þirket Ýcra

Kurulu'nu yetkili kýlmýþtýr.

 Rekabet Kurulu'nun web sitesinde yer alan bilgiye göre;

� Electro World Ýç Ve Dýþ Ticaret A.S.�nin tüm hisselerinin Bimeks Bilgi

Ýþlem Ve Dýþ Ticaret A.S. tarafýndan Dsg European Investment Limited�den

devralýnmasý iþlemine izin verildi�.

Uyum Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Songör

dün 1.96 TL fiyattan 30,000 adet ve 1.95-1.99 TL fiyat aralýðýndan 86,852

adet pay alýmý gerçekleþtirmiþtir.

 Jp Morgan, Ülker için fiyat hedefini 14.80 TL'den

16.10 TL'ye yükseltti, tavsiye: overweight

 Sunday Times gazetesinde yer alan bir haberde,

Tesco'nun yüzde 1,8'lýk hissesini elinde bulunduran ABD'li hedge fon Harris

Associates'ten David Herro'nun, "Þirketin Kipa'nýn verimliliðini ve kârlýlýðýný

artýrmak için çalýþmasý gerekýyor. Ya da uygun bir fiyata satmayý düþünmeli"

dediði belirtildi.
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Þirketin, 04.10.2013 tarihli

yönetim kurulu toplantýsýnda; Þirket�in gerçekleþtirilecek olaðan

genel kurul toplantýsý ile baðlý ortaklýðý haline gelecek olan Avcýlar

Enerji Üretim A.Þ.'nin daha sonra yapacaðý bedelli sermaye

artýrýmýna kaynak yaratýlabilmesi ve Þirket�in iþletme sermayesi

ihtiyaçlarýnýn karþýlanabilmesi amacýyla, Avcýlar Enerji Üretim A.Þ.

ortaklarýna kalan borç tutarýnda tahsisli olarak yapýlacak sermaye

artýsýndan ayrý olarak ve soz konusu sermaye artýsý ile eþ anlý olarak

þirket sermayesinin %300 oranýnda 16.500.000 TL nakit karþýlýðý

artýrýlmasý konusunda þirket olaðan genel kurulundan sonra gerekli

kararlarýn alýnarak yasal süreçlerin baþlatýlmasýna karar verildi.

 Sabah gazetesi internet sitesinde

yayýnlanan habere göre; 2007'de Dubaý emiri Al Maktoum'un inþaat

sýrketý Deyaar Development ile Alarko Holding yüzde 50'ser

ortaklýkla Alarko Deyaar Gayrimenkul geliþtirme þirketi kurulmuþtu.

Alarko Deyaar, Dubai�deki krizin yaralarýný saramadýðý için

Türkiye�de projelerine baþlayamadý. Alarko Holding CEO�su Ayhan

Yavrucu, iþbirliðini sona erdirdiklerini açýkladý. Alarko Holding, geri

kalan %50 payý da Dubaý merkezli Deyaar'dan 21 milyon dolara

satýn aldý.

 Anel Elektrik, baþta Abu Dabi

Havalimaný�nýn geliþtirme çalýþmalarý için olmak üzere Birleþik Arap

Emirlikleri�nin en önemli finans kuruluþlarýndan Mashreq Bank ile

106 milyon dolarlýk bir finansman paketi için anlaþmaya vardý.

 Dünya Gazetesi haberine göre; Þubat

2013�te faaliyetlerine enerji ile gayrimenkulü de ekleyerek

hodingleþen Mensa, Halkbank ile arasýnda kangren hale gelen 66

milyon liralýk kredi borcunu temizlemek için düðmeye bastý. Söz

konusu borcu farklý bir yöntemle ödemek için Halkbank ile masaya

oturan Mensa Ýcra Kurulu Baþkaný Faik Ulutaþ, prensipte anlaþmaya

varýldýðýný söyledi.  Mutabýk kalýnan kredi borcu ve ödeme

koþullarýnýn önümüzdeki günlerde netleþeceði anlaþmaya göre,

Mensa�nýn bünyesindeki Volt Enerji, Halkbank ve iþtiraklerinin

elektrik ihtiyacýný karþýlayacak. Anlaþma, Mensa�nýn 8 Ekim�de

yapýlacak genel kurulunda alýnan kararlara baðlý olarak

netleþtirilecek.
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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

08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Aðustos/Beklenti: 106.6/Önceki: 107.9

08:00/Japonya/Merkez Bankasý Ekim Ayý Ekonomi Raporu

11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatýrýmcý Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 10.6/Önceki: 6.5

12:00/Ýtalya/Merkez Bankasý Bilanço Toplamlarý Raporu

22:00/ABD/Tüketici Kredileri/Aðustos/Beklenti: 12.000 milyar dolar/Önceki: 10.437

milyar dolar

02:50/Japonya/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 548.1 milyar yen/Önceki: +

577.3 milyar yen

02:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 880.1 milyar yen/Önceki: + 943.3

milyar yen

09:00/Almanya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 15.6 milyar euro/Önceki: +

16.1 milyar euro

09:00/Almanya/Ýhracat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.3/Önceki: - % 1.1

09:00/Almanya/Ýthalat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.8/Önceki: + % 0.5/Revize: + %

0.3

09:45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: - 5,109 milyon euro

13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.0/Önceki: - % 2.7

15:30/ABD/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 39.3 milyar dolar/Önceki: - 39.1

milyar dolar

17:00/ABD/IBD-TIPP Ekonomik Ýyimserlik Endeksi/Ekim/Beklenti: 46.0/Önceki: 46.0

09:00/Japonya/Makina Aksamý Sipariþleri (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 1.7

11:30/Ýngiltere/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.2/Önceki: % 0.0

11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.2

11:30/Ýngiltere/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: - 3.085 milyar sterlin

13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.9/Önceki: - % 1.7

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/4 Ekim/Önceki: - % 0.4

17:00/ABD/Toptan Eþya Stoklarý (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.1

21:00/ABD/Fed 17-18 Eylül Toplantý Tutanaklarý

02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 2.5/Önceki: % 0.0

08:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 43.5/Önceki: 43.0

09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.6

09:45/Fransa/Ýmalat Sanayi Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.7

11:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Aylýk Raporu

11:00/Ýtalya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.7/Önceki: - % 1.1

14:00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Faiz Kararý/10 Ekim/Beklenti: % 0.50/Önceki: %

0.50

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/4 Ekim/Beklenti: 307,000/Önceki: 308,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/27 Eylül/Önceki: 2,925,000

16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/6 Ekim/Önceki: - 29.4

09:00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % 1.4

09:45/Fransa/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Önceki: - 3.2 milyar euro

11:00/Ýtalya/Tüketici Fiyatlarý Endeks Deðeri/Eylül/Önceki: 107.6

11:30/Ýngiltere/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 2.2

15:30/ABD/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.3

15:30/ABD/Çekirdek TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.1/Önceki: % 0.0

15:30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.2

16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 77.0/Önceki: 77.5

17:00/ABD/Ýþletme Stoklarý/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.4

10:00/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.9

10:00/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: + % 4.6

10:00/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Önceki: % 8.8

10:00/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 2.43 milyar dolar/Önceki: - 5.79 milyar

dolar

10:00/Sanayi Ciro Endeksi/ Aðustos/Önceki:0.1
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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
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