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11 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Endeksin 75,000 üzerindeki hedefi

dün de ifade ettiðimiz gibi 76,500.

Bugün 76,000/76,500 aralýðýndaki

direnç bölgesi test edilecektir. Bu

test zaman zaman 76,500�ün

kýrýlmasýnýn denenmesine neden

olabilir. Þuan ortam buna müsait gibi

görünüyor. Bayram öncesi 14 Ekim

Pazartesi günü yarým günlük seans

yatýrýmcýya pozisyonunu gözden

geçirmek için bir fýrsat daha vereceði

için bugün yurtdýþý gölgesindeki

hareket daha aðýr basabilir.

Amerika Avrupa Asya
10.00�da Ýþsizlik Oraný ve Ödemeler

Dengesi açýklanacak. OVP�nin temel

önceliklerinin cari açýðý azaltmak,

büyüme ve istihdamý artýrmak olmasý

bugünkü verilerin önemini artýrýyor.

Salý günü açýklanan Orta Vadeli

Programa  göre yýl sonunda iþsizlik

oranýnýn 2013 sonunda %9.5 olarak

gerçekleþmesi öngörülüyor. Cari

iþlemler açýðý için yýl sonu beklentisi ise

-58.8 milyar dolar seviyesinde.
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7.98
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 17 gün ; : 1 hafta  3 Ay 3 aydan uzun süre

ABD piyasalarý, siyasetçilerin borç

limitinin artýrýlmasý konusunda

anlaþmaya yaklaþmalarý sonrasý hýzlý

yükseldi. Beyaz Saray�da baþlayan

görüþmeler piyasalar tarafýndan

uzlaþma sinyali olarak görülüyor.

Obama, görüþmeler sonrasýndan

yaptýðý açýklamada Cumhuriyetçilerin

kepenklerin kapalý olmasýna iliþkin bir

öneri getirmediklerini söyledi.

Piyasalar görüþmelerin hala devam

ettiði noktasýnda umudunu koruyor.

Avrupa borsalarý, ABD'de borç limiti

sorununa çözüm iyimserliði ve dün

açýklanan Fransa ile Ýtalya sanayi

üretimi verileri ardýndan dünü

yükseliþle tamamladýlar. Bugün ise

Almanya ve Ýtalya�nýn Eylül ayý TÜFE

rakamlarý açýklanacak. ECB, dün Çin

Merkez Bankasý  ile karþýlýklý döviz

takas hattý oluþturacaðýný açýkladý.

Swap anlaþmasýnýn 3 yýl süreceði ve

anlaþma ile 350 mlr Yuan�a eriþim

imkaný saðlanacaðý belirtildi.

Haftanýn son iþlem gününde ABD

borç tavanýnýn artýrýmýna iliþkin

iyimserliðin artmasý Asya

borsalarýnda yönü yukarý çevirdi.

Sabah itibariyle Nikkei endeksi

%1.32 primle, Shanghai endeksi

%0.99 deðer artýþýyla iþlem görüyor.

ABD tarafýndan gelen iyimserlikle

yen dolar karþýsýnda deðer

kaybetmeye devam ediyor. Saat 8.30

itibariyle 98.36 seviyesinden iþlem

gören paritenin önündeki ilk destek

98.25 seviyesinde.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik

faizi dün en düþük %7.93 en yüksek

%8.05 seviyelerini görerek

%7.98�den kapanýþ yaptý.%8

seviyesinin altýnda faizin kalýcý

olduðunu söylemek için erken

olduðunu düþünüyoruz.

ABD 10 yýllýklarý da hala makul

seviyelerden iþlem görmekte.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

118.341 adet iþlem olurken 19 adet

pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 129.506 oldu.

Ekim vadeli dolar kontratýnda 21.779

adet iþlem olurken 771 adet pozisyon

açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 95.484 oldu. Serbest piyasa

Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi

durumunda destek olarak 1,9756,

1,9670, 1,9570 seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Hafta baþýndan bu yana Dolar/TL'de

takip ettiðimiz alçalan kanal direnci

içerisinde hareket devam etmekte ve

TL, Dolar'a karþý deðer

kazanmaktadýr.

Orta vade için kanalýn alt bandý

1.9570'i iþaret etmektedir ve

düþüþün devam etmesiyle bu

seviyenin görülme ihtimalinin arttýðý

kansýndayýz. 1.9680 seviyesi 1.9570�e

doðru yol alan Dolar/TL�nin önündeki

en önemli destek seviyesidir.

Devamý için týklayýnýz



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

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

2

11 Ekim 2013

Piyasalar (BIST )

Yurtdýþýndaki olumlu hava BÝST 100�de önceki gün test edilen ilk önemli destek

olan 73,750�den sert bir tepki gelmesini saðladý. Dün bu tepkiyle 75,000 üzerine

atýlmýþ olmasý olumlu oldu. Endeks %1,55�lik artýþla günü 75,639�dan kapattý.

Endeksin 75,000 üzerindeki hedefi dün de ifade ettiðimiz gibi 76,500. Bugün

76,000/76,500 aralýðýndaki direnç bölgesi test edilecektir. Bu test zaman zaman

76,500�ün kýrýlmasýnýn denenmesine neden olabilir. Þuan ortam buna müsait gibi

görünüyor. Bayram öncesi 14 Ekim Pazartesi günü yarým günlük seans yatýrýmcýya

pozisyonunu gözden geçirmek için bir fýrsat daha vereceði için bugün yurtdýþý

gölgesindeki hareket daha aðýr basabilir. Her ne kadar ABD�den olumlu haberler

gelmeye baþlamýþ olsa da bu fiyatlamanýn biz bayramdayken yapýlacaðý ve biz

dönene kadar büyük oranda piyasa yatýþacaðý göz önünde bulundurulmalý. FED�in

yeni Baþkan adayý Yellen�den geniþlemeci söylemler duymadýðýmýz sürece

hükümetin açýlmasýnýn ya da bütçe tavaný sorununun aþýlmasýnýn bizim piyasamýzda

bayram sonrasý çok büyük coþkulara neden olacak geliþmeler olmadýðýný

düþünüyoruz. Bu nedenle bugün piyasanýn olumlu seyrini devam ettirmesini

beklesek de bayram için risk alýp almamanýn bir kez daha gözden geçirilmesi

gerektiðini düþünüyoruz.

Endeksin  75,000  üzerindeki  hedefi  dün  de  ifade

ettiðimiz  gibi  76,500.  Bugün  76,000/76,500

aralýðýndaki  direnç  bölgesi  test  edilecektir. Bu  test

zaman zaman 76,500�ün kýrýlmasýnýn denenmesine

neden  olabilir.  Þuan  ortam  buna  müsait  gibi

görünüyor. Bayram öncesi 14 Ekim Pazartesi günü

yarým  günlük  seans  yatýrýmcýya  pozisyonunu

gözden  geçirmek  için  bir  fýrsat  daha  vereceði  için

bugün  yurtdýþý  gölgesindeki  hareket  daha  aðýr

basabilir.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 2,26, S&P 500 % 2,18

deðer kazandý. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 14.806 - 15.126 puan aralýðýnda

gerçekleþti ve günü % 2,18 deðer artýþý ile 15.126 puandan tamamlandý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 1,99, Ýngiltere % 1,46, Fransa %2,21 deðer kazandý. Güney

Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,85 deðer artýþý ile tamamladý. BIST 100

Endeksi önceki seansta 74.940 � 75.921 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 1,55 deðer

artýþý ile 75.639 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda 118.341 adet iþlem

olurken 19 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 129.506 oldu.

Euro/Dolar paritesi 1,3488 � 1,3546 bandýnda hareket etti

ve günü 1,3533 'den kapattý. Japon Yeni' de 97,36 � 98,23 bandý içerisinde hareket ederek

günü 97.96� dan tamamladý. Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9845 olan serbest piyasa

Dolar/TL gün içinde 1,9735 � 1,9825 aralýðýnda hareket etti ve 1,9755 seviyesinden

kapandý. Ekim vadeli dolar kontratýnda 21.779 adet iþlem olurken 771 adet pozisyon açýldý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 95.484 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 102,75 USD,

Altýn�ýn onsu 1.293,70 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3534 seviyesinde. Almanya� da TSÝ

09:00� da TÜFE (Eylül), Ýngiltere� de TSÝ 11:30� da Ýnþaat Üretimi (Aðustos), ABD� de TSÝ

15:30� da TÜFE, Çekirdek TÜFE, Perakende Satýþlar, Perakende Satýþlar-Oto Hariç

(Eylül), TSÝ 16:55� de Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ekim), TSÝ 17:00� da Ýþletme

Stoklarý (Aðustos) verileri açýklanacak. Ayrýca TSÝ 10:15� de Transatlanik Serbest Ticaret

Anlaþmasý görüþmelerine iliþkin basýn toplantýsý düzenlenecek. Günün ilerleyen saatlerinde

IMF ve Dünya Bankasý görüþmeleri baþlayacak. Yurt içinde ise saat 10:00� da Ýþsizlik Oraný

(Temmuz), Cari Ýþlemler Dengesi (Aðustos), Sanayi Ciro Endeksi (Aðustos) verileri ile saat

14:30� da TCMB Beklenti Anketi Sonuçlarý (Eylül) açýklanacak. Serbest piyasa Dolar/TL

kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9756, 1,9670, 1,9570 seviyeleri

mevcut. Alýmlarda ise 1,9800, 1,9930, 1,9980 seviyeleri direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar

kontratý 1,9780 � 1,9890 bandýnda iþlem görebilir. Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da %

1,10 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 11 puanlýk

deðer artýþý ile devam ediyor. Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde

94,100, 95,000, 95,500 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 93,000, 92,300, 91,700 destek

konumundadýr. Ekim vade endeks kontratlarýnýn güne 500 - 700 puan yükseliþle açýlmasýný

bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  118.341  adet

iþlem  olurken  19  adet  pozisyon  kapandý.  Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 129.506 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 21.779 adet iþlem olurken

771  adet  pozisyon  açýldý.  Seans  sonunda  açýk

pozisyon  sayýsý  95.484  oldu.  Serbest  piyasa

Dolar/TL  kurunda  satýþlarýn  gelmesi  durumunda

destek  olarak  1,9756,  1,9670,  1,9570  seviyeleri

mevcut.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Hafta baþýndan bu yana Dolar/TL'de takip ettiðimiz alçalan kanal direnci içerisinde

hareket devam etmekte ve TL, Dolar'a karþý deðer kazanmaktadýr.

 Bugün için yataya yakýn hafif

düþüþün önceki günlere benzer þekilde devam etmesi beklenebilir. 1.9680 seviyesi

1.9570�e doðru yol alan Dolar/TL�nin önündeki en önemli destek seviyesidir.

Daha önce de belirttiðimiz üzere tahvil alýmýnýn mevcut seviyede bir süre daha

devam edeceði beklentisi önem kazandý ve bu beklentiyle dolar endeksi (DXY)

hýzla aþaðý yönde yol alýrken, TL de önce negatif ayrýþtý sonrasýnda ise bu düþüþle

uyumlu olarak deðer kazandý.

Dün teknik olarak ana düþüþ trendlerinin kýrýlmamýþ olmasýna raðmen kýsa vadede

1305'in üzerinde long açýlabileceðini ve bu durumda 1310-1315 aralýðýnýn

hedeflenebileceðini belirtmiþtik. Altýn gün içinde en yüksek 1311 seviyesini

görmesine karþýn, uzun aradan sonra satýþlarýn da artmasýyla beraber tekrar 1290

desteðinin altýna sarktý ve en düþük 1283 seviyesini gördü.

 Bu yönde atýlacak olumlu adýmlarýn bundan

sonra da Altýn'da satýþlara sebep olduðuna tanýklýk edebiliriz. Þuan 1295 civarýnda

bulunan altýn için önemli destekler 1276 ve 1290 civarýndadýr.

2 yýl vadeli gösterge tahvilin bileþik faizi dün en düþük %7.93 en yüksek %8.05

seviyelerini görerek %7.98�den kapanýþ yaptý. Henüz %8 seviyesinin altýnda faizin

kalýcý olduðunu söylemek için erken olduðunu düþünüyoruz.

Hafta baþýndan bu yana Dolar/TL'de takip ettiðimiz

alçalan  kanal  direnci  içerisinde  hareket  devam

etmekte ve TL, Dolar'a karþý deðer kazanmaktadýr.

Orta  vade  için  kanalýn  alt  bandý  1.9570'i  iþaret

etmektedir  ve  düþüþün  devam  etmesiyle  bu

seviyenin  görülme  ihtimalinin  arttýðý  kansýndayýz.

1.9680  seviyesi  1.9570�e  doðru  yol  alan

Dolar/TL�nin önündeki en önemli destek seviyesidir.
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Türkiye

10.00�da Ýþsizlik Oraný, Sanayi Ciro Endeksi ve Ödemeler Dengesi açýklanacak.

Salý günü açýklanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre yýl sonunda iþsizlik oranýnýn
%9.5 olarak gerçekleþmesi öngörülüyor. Cari iþlemler açýðý için yýl sonu beklentisi ise
-58.8 milyar dolar seviyesinde.

Erdem Baþçý'nýn Dünya Bankasý ve Uluslararasý Para Fonu Yýllýk toplantýlarýnda yaptýðý
sunumun genel deðerlendirmesine göre; Baþçý büyümenin güçlü sermaye oluþumu,
istihdam ve iþgücüne katýlým sayesinde devam ettiðini söyledi. Tüketici kredilerindeki
aþýrý hýzlý büyümenin daha sýký bir likidite politikasý ve makro ihtiyati önlemler
sayesinde makul düzeylere indirilebileceðini belirten Baþçý, öncü göstergelerin ýlýmlý
ve daha dengeli bir ekononomik büyümeye iþaret ettiðini ifade etti.

Merkez Bankasý'nýn, 27 Eylül itibariyle 131 milyar 61 milyon dolar olan toplam
rezervleri 4 Ekim haftasýnda 1 milyar 804 milyon dolar azalarak 129 milyar 257
milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri ise ayný dönemde 608 milyon dolar
azalarak 108 milyar 884 milyon dolardan 108 milyar 276 milyon dolara düþtü.

Eylül ayýnda en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiðinde %2.22, TÜFE ile
indirgendiðinde ise %2.33 oranlarýyla Euro�da gerçekleþti. ÜFE ile indirgendiðinde;
yatýrým araçlarýndan Amerikan Dolarý %1.94, külçe altýn %1.29 ve BIST 100 Endeksi
%0.78 reel getiri saðladý.

Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi
2013 yýlý Aðustos ayýnda aylýk bazda %4.5 arttý. Gýda, içecek ve tütün satýþlarý %1.2
azalýrken, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) %5.4 ve otomotiv yakýtý satýþlarý
%8.9 arttý.

● TCMB 20 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi açtý.

● Bankacýlýk sektörü kredi hacmi  geçen hafta (4 Ekim sonu itibariyle) 4 milyar
610 milyon lira azalarak 952 milyar 385 milyon 408 bin liraya geriledi.

10.00�da  Ýþsizlik  Oraný  ve  Ödemeler  Dengesi

açýklanacak.  OVP�nin  temel  önceliklerinin  cari

açýðý  azaltmak,  büyüme  ve  istihdamý  artýrmak

olmasý bugünkü verilerin önemini artýrýyor.

Salý günü açýklanan Orta Vadeli Programa  göre yýl

sonunda  iþsizlik  oranýnýn  2013  sonunda  %9.5

olarak  gerçekleþmesi  öngörülüyor.  Cari  iþlemler

açýðý için yýl sonu beklentisi ise 58.8 milyar dolar

seviyesinde.
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Amerika

ABD piyasalarý, siyasetçilerin borç limitinin artýrýlmasý konusunda anlaþmaya

yaklaþmalarý sonrasý hýzlý yükseldi. S&P 500 endeksi dün % 2.2 yükselerek 1,692.56

puandan, Dow Jones Endeksi de %2.2 kazançla günü 15,126.07 puandan

tamamladý. Her iki endeks de 2 Ocak'tan bu yana en keskin yükseliþini

gerçekleþtirdi.

Bugün TSÝ 16:55�te Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açýklanacak (Beklenti:

75.0 Gerçekleþen: 77.5). Ayrýca Fed yöneticisi Jerome Powell  ve Boston Fed

Baþkaný Eric Rosengren�in konuþmalarý da takip edilmeli.  Daha önce bugün

açýklanamasý beklenen Eylül ayý ÜFE ve perakande satýþ verileri kepenk kapatýlmasý

nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Dün Beyaz Saray�da Obama, Cumhuriyetçiler ile görüþtü. Cumhuriyetçilerin

temerrüde düþülmesini önlemek amacýyla hiçbir ek koþul eklenmeden altý haftalýk

bir borç tavaný artýrýmý önerdiði ancak henüz somut bir sonuç alýnmadýðý ifade edildi.

ABD�de borç tavanýnýn 6 hafta ötelenmesini içeren görüþmeler piyasalar tarafýndan

uzlaþma sinyali olarak görülürken; Obama, görüþmeler sonrasýndan yaptýðý

açýklamada Cumhuriyetçilerin kepenklerin kapalý olmasýna iliþkin bir öneri

getirmediklerini söyledi. Bu görüþmenin sonucu olumsuz olsa da, piyasalar

görüþmelerin hala devam ettiði noktasýnda umudunu koruyor

* Haftalýk iþsizlik baþvurularý 374.000 ile beklentilerin üzerinde artýþ gösterdi

(Beklenti: 310.000 Önceki: 308.000).

* IMF Baþkaný Lagarde, borç tavaný artýrýlmazsa küresel ekonominin zarar

göreceðini söyledi.

* ABD Hazine Bakaný Lew, borç limitinin artýrýlmasýný son dakikaya býrakmanýn çok

tehlikeli olabileceðini söyledi.

* Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Amerika'da ekonomik liderlerin

kendilerini kutlamak yerine, tamamlanmamýþ istihdam piyasasýna odaklanmaya

ihtiyaçlarý olduðunu ve Amerika için bardaðýn çoðunun hala boþ olduðunu söyledi.

ABD  piyasalarý,  siyasetçilerin  borç  limitinin

artýrýlmasý  konusunda  anlaþmaya  yaklaþmalarý

sonrasý  hýzlý  yükseldi.  Beyaz  Saray�da  baþlayan

görüþmeler  piyasalar  tarafýndan  uzlaþma  sinyali

olarak görülüyor. Obama, görüþmeler sonrasýndan

yaptýðý  açýklamada Cumhuriyetçilerin  kepenklerin

kapalý  olmasýna  iliþkin  bir  öneri  getirmediklerini

söyledi. Piyasalar görüþmelerin hala devam ettiði

noktasýnda umudunu koruyor.
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Avrupa

Avrupa borsalarý, ABD'de borç limiti sorununa çözüm bulunacaðý iyimserliði ve dün
açýklanan Fransa ile Ýtalya sanayi üretimi verileri ardýndan dünü yükseliþle
tamamladýlar. Bugün Almanya ve Ýtalya�nýn Eylül ayý TÜFE rakamlarý açýklanacak.

aylýk bazda bir önceki aya göre artýþ kaydederek
Aðustos�ta %0.2 yükseldi, aylýk bazda beklenti %0.5 idi. Ýtalya�da ise üretim aylýk
bazda -%0.3 azalarak beklentinin altýnda gerçekleþti.

 Politika faizi
%0.50 oranýnda býrakýlýrken, varlýk alým programý da öncekine göre deðiþiklik
göstermeyerek  375 milyar GBP olarak belirlendi. 2.
Çeyrekte, ilk çeyreðe göre %0.3 artýþ göstererek yýl baþýndan bu yana ilk kez
yükseliþ kaydetmiþ oldu.

ECB�nin dünkü açýklamasýnda, Çin Merkez Bankasý ile karþýlýklý döviz hattý
oluþturulacaðý ve döviz takas anlaþmasý ile 350 milyar Yuan�a eriþim imkaný
olunacaðý belirtildi.  PBOC ile yapýlacak swap anlaþmasý 3 yýl sürecek ve PBOC�nýn,
döviz takas anlaþmasý ile 45 milyar Euro�ya eriþim imkaný olacak. ECB yetkilisi
Noyer, ECB/PBOC anlaþmasýnýn Euro Bölgesi bankalarýna uzun dönemli bir
güvence saðlayacaðýný belirtti.

* Euro Bölgesi�nde toparlanma iþaretleri görüldüðünü,
Yunanistan için ise borç görüþmelerinin 2014 yýlý ortalarýna kadar çözümleneceðini
ifade etti.

*  politika belirleyicilerinin faiz oranlarýný uzunca bir süre düþük
seviyelerde tutmaya yönelik yol haritasýnýn, piyasalardaki volatilite sürerse yeni faiz
indirimlerine yönelik imkan tanýdýðýný belirtti.

ABD�de temerrütün önlenmesi amacýyla Cumhuriyetçilerden
dün, 6 haftalýk borç tavaný artýrým önerisi geldi, haftalýk iþsizlik baþvurularý ise
beklentileri aþtý. Dün 1.3490 civarýna kadar çekilen paritenin bu noktadan destek
bularak 1.3545�lere yükseldiðini gördük. Eur/Usd bu sabah 1.3535�ten iþlem
görüyor. Bugün Almanya TÜFE ve ABD�de Michigan Tüketici Güveni paritenin
seyir açýsýndan takip edilebilir. Gün içinde 1.3562 direncinin kýrýlmasý halinde
Eur/Usd 1.36 seviyesini hedefleyebilir; aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk destek
1.3505 seviyesinde bulunuyor.

 1.3505-1.3470-1.3400 1.3562-1.3600-1.3640

Avrupa  borsalarý,  ABD'de  borç  limiti  sorununa

çözüm iyimserliði ve dün açýklanan Fransa ile Ýtalya

sanayi  üretimi  verileri  ardýndan  dünü  yükseliþle

tamamladýlar.  Bugün  ise  Almanya  ve  Ýtalya�nýn

Eylül  ayý  TÜFE  rakamlarý  açýklanacak.  ECB,  dün

Çin Merkez Bankasý  ile karþýlýklý döviz takas hattý

oluþturacaðýný  açýkladý.  Swap  anlaþmasýnýn  3  yýl

süreceði  ve  anlaþma  ile  350  mlr  Yuan�a  eriþim

imkaný saðlanacaðý belirtildi.
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Asya

Haftanýn  son  iþlem  gününde  ABD  borç  tavanýnýn

artýrýmýna  iliþkin  iyimserliðin  artmasý  Asya

borsalarýnda  yönü  yukarý  çevirdi.  Sabah  itibariyle

Nikkei  endeksi  %1.32  primle,  Shanghai  endeksi

%0.99 deðer artýþýyla iþlem görüyor.

ABD  tarafýndan  gelen  iyimserlikle  yen  dolar

karþýsýnda deðer kaybetmeye devam ediyor. Saat

8.30  itibariyle  98.36  seviyesinden  iþlem  gören

paritenin önündeki ilk destek 98.25 seviyesinde.

Haftanýn son iþlem gününde ABD borç tavanýnýn artýrýmýna iliþkin iyimserliðin artmasý

Asya borsalarýnda yönü yukarý çevirdi. Sabah itibariyle Nikkei endeksi %1.32 primle

14382 puandan, Shanghai endeksi  %0.99 deðer artýþýyla 2213 puandan, Kospi

endeksi ise %1.15 artýþla 2014 puandan iþlem görmeye görmeye devam ediyor.

● Japonya�da üretici fiyatlarý endeksi Eylül ayýnda gecen yýlýn ayný dönemine

göre %2.3 oranýnda artýþ gösterdi.

● Avrupa Merkez Bankasý ile Çin Merkez Bankasý arasýnda döviz swap

anlaþmasý yapýldý. Avrupa Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan açýklamaya

göre, 3 geçerli olacak anlaþma sayesinde hem likidite imkaný artacak hem de

ECB, 350 milyar Yuan, Çin Merkez Bankasý ise 45 milyar Euro kadar

likiditeye ulaþabilecek.

ABD borç tavanýna iliþkin iyimserlikle birlikte dolar endeksi yükseliþini üçüncü güne

taþýdý. Dün 97.36 seviyesinden açýlýþ yapan Usd/Jpy paritesi, yenin dolar karþýsýnda

deðer kaybýnýn devam etmesiyle 98.15 seviyesinden kapandý. Sabah itibariyle

paritedeki yükseliþ devam ediyor. Saat 8.30 itibariyle 98.36 seviyesinden iþlem gören

paritenin önündeki ilk destek 98.25 seviyesinde bulunurken , 98.75 seviyesi ise

direnç oluþturmaktadýr.  Bugün  saat 16:55�de açýklanacak Michigan güven endeksi

dolar endeksinin yönünde etkili olabilir. Destekler; 98.25-98.00-97.85 Dirençler;

98.55- 98.75-98.90

8:25 itibariyle
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Ýhlas Ev Aletleri 07.10.2013-08.10.2013 tarihleri arasýnda

Ýhlas Madencilik A.Þ. paylarý ile ilgili olarak 8,78-8,82 TL fiyat aralýðýndan 1.300.000

adet satýþ iþlemi gerçekleþtirmiþtir. Bu iþlemle þirketin Ýhlas Madencilik

sermayesindeki payý 08.10.2013 tarihi itibariyle %64.54�ten % 62,91 sýnýrýna

gerilemiþtir.

ÝÞ GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, 3 yeni projeye baþlayacaðýný

söyledi. Bunlardan ilkinin Kartal�da yer alacaðýný belirten Tanes, �300 bin metrekare

inþaat alaný olan projede ticari konut ve ofis projesi olacak. Konut ve ofislerin belli

miktarda ya  da toplu þekilde yabancýlara satabiliriz� dedi. Fuarda, Ýstanbul Finans

Merkezi�nin ortasýndaki projeyi ve Tuzla E5 yolu üzerinde Ýþ Bankasý için yaptýklarý

teknoloji merkezi ve bu kompleks içinde yer alan otel  ve ticari alanlarý tanýttýklarýný

dile  getiren Tanes, bu projenin de 2015 sonunda  bitirileceðini ifade etti.

Þirket tarafýndan kamu ihale kanunu ve gelir paylaþým

modeliyle geliþtirilen projelerde, 01 Ocak - 30 Eylül 2013 tarihleri itibariyle, toplam

4.281.855.041,29 TL (KDV hariç) tutarýnda baðýmsýz bölümün satýþý (ön satýþlar

dahil) gerçekleþtirilmiþtir.

Þirket  merkezinde

yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda;  07 Ekim 2013 tarihinde yapýlan olaðanüstü

genel kurul toplantýsýnda þirketin matbaacýlýk faaliyetlerine devam edeceðine iliþkin

olarak;

1 � Þirketin Baðcýlar�da 50.000.-TL sermaye ile yeni kurulacak olan MTÞ Matbaacýlýk

Limited Þirketi' ne 50.000.- Adet Pay ve 50.000.-TL sermaye ile % 100 oranýnda tek

pay sahibi olarak ortak olmaya,

2 - Þirketin; baðlý ortaklýðý olacak MTÞ Matbaacýlýk Limited Þirketi'nin Ýmza yetkili

kurucu ortak olarak yer alacak olmasýndan ötürü müþterek olarak 3 yýllýðýna her

hususta en geniþ yetkilere sahip olarak atanmasýna þirketin adýna bu yetkiyi

kullanmaya,

3 - MTÞ Matbaacýlýk Limited Þirketi'nin yapacaðý toplantý ve alacaðý kararlarda þirketi

münferit imzasý ile þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný VEYSEL SALÝHOÐLU Yönetim

Kurulu Baþkan Yardýmcýsý CEM NURÝ TEZEL' in yetkili kýlýnmasýna,

4 - Olaðanüstü genel kurul toplantýsýnýn tescili ile birlikte þirket ünvanýnýn Aksel

Enerji Yatýrým Holding A.Þ. olmasýna müteakip, matbaacýlýk faaliyetlerinin MTÞ

Matbaacýlýk Limited Þirketi tarafýndan yürütülmesine oy birliði ile karar verilmiþtir.

Migros 1000. Maðazasýný Þanlýurfa�da açtý.

 Tümosan, 2013/9 aylýk verilere göre satýþ rakamýný gecen yýla

göre % 33 arttýrdý: 6.315 adet (önceki: 4.760 adet)

07.10.2013-08.10.2013 tarihleri arasýnda Ýhlas Madencilik

A.Þ. paylarý ile ilgili olarak 8,78-8,82 TL fiyat aralýðýndan 1.300.000 adet satýþ iþlemi

IHEVA tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu iþlemle birlikte Ýhlas Madencilik A.Þ.'nin

sermayedeki pay oraný % 62,91 sýnýrýna ulaþmýþtýr.

Uyum Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Songör 9 Ekim�de

1.96 TL�den 195 bin adet alým iþlemi yapmýþtýr

 Þirketin ilk 9 aydaki prim üretimi, hayat dalý

305.592.494,42.-TL, hayat dýþý 496.787,82.-TL olmak üzere toplam

306.089.282,24.-TL olarak gerçekleþmiþtir.

Anadolu Sigorta (ANSGR): Þirketin ilk 9 aydaki prim üretimi toplamda

1.920.070.377 TL (1.9 milyar TL)�dir.

 %100 sermayesi þirkete ait Icg Gayrimenkul

Yatýrýmlarý A.Þ., olaðanüstü genel kurul yaparak unvanýný Gen Gayrimenkul

Yatýrýmlarý A.Þ. olarak deðiþtirmiþtir.

Þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Çelik, 08.10.2013

tarihinde 2.39-2.40 fiyat aralýðýndan 1.723.189 adet satýþ iþlemi yaptýðýný bildirmiþtir.

Satýþ sonrasý Clk Holding sermayesindeki payý %51.70 sýnýrýna düþmüþtür.

Akdeniz Güvenlik�in %99 oranýnda ortak

olduðu Atak Güvenlik, elektrik daðýtýmýný yapan Dicle Edaþ ve baðlý müdürlüklerinin

bir yýl süreli koruma ve güvenlik hizmeti ihalesini 9.9 milyon lira bedelle aldý. Atak

Güvenlik bu ihaleyle Diyarbakýr, Urfa, Batman, Mardin, Siirt ve Þýrnak�a yayýlan bir

alanda 254 personelle elektrik daðýtýmýnýn güvenliðini saðlayacak.

Þirket, çay iþletmeleri Genel Müdürlüðü satýn alma dairesi

Baþkanlýðý�nýn açmýs olduðu 10/10/2013 tarihindeki  40.000.000 adet 250 ml ve  500

ml Didi marka soðuk çay  ihalesi için teklif  vermiþtir.

Tesco Kipa'nýn 01.03.2013-25.08.2013 dönemi konsolide

olmayan net zararý 157.773.000 TL (önceki: -85.427.000 TL)
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%99,2'i oranýnda hissedarý olduðu Mem Enerji  Elektrik�in

185.000.000,00-TL olarak arttýrýlan sermayesine, hissesi oranýna tekabül eden

183.667.482,52-TL tutarýnda katýlýnmasýna ve bu tutarýn 113.000.000,00-TL tutarýndaki

kýsmýnýn Mem'deki mevcut alacaklarýndan karþýlanmasýna, 70.667.482,52-TL tutarýndaki

kýsmýnýn ise nakden taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen bu tutarýn %25'inin bloke

edilmesine, bakiyesinin ise Mem Yönetim Kurulu'nun alacaðý kararlar dairesinde sermaye

arttýrýmýnýn tescil tarihinden itibaren en geç iki yýl içinde  ödenmesine karar verilmiþtir.

%99,9'u oranýnda hissedarý olduðu Egemer Elektrik�in 375.000.000,00-TL olarak

arttýrýlan sermayesine, hissesi oranýna tekabül eden 374.999,979,18-TL tutarýnda

katýlýnmasýna ve bu tutarýn 196.000.000,00-TL tutarýndaki kýsmýnýn Egemer'deki mevcut

alacaklarýndan karþýlanmasýna, 178.999.979,18-TL  tutarýndaki kýsmýnýn ise nakden

taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen bu tutarýn %25'inin bloke edilmesine,

bakiyesinin ise Egemer Yönetim Kurulu'nun alacaðý kararlar dairesinde sermaye

arttýrýmýnýn tescil tarihinden itibaren en geç iki yýl içinde ödenmesine karar verilmiþtir.

%100'ü oranýnda hissedarý bulunduðumuz Akkur Enerji  Üretim�in 130.000.000,00-TL

olarak arttýrýlan sermayesine, hissesi oranýna tekabül eden 130.000.000,00-TL tutarýnda

katýlýnmasýna ve bu tutarýn Akkur'daki mevcut alacaklarýndan karþýlanmasýna karar

verilmiþtir.

CarrefoursaCarrefour Sabancý Ticaret Merkezi A.Þ 'nin

sermayesini temsil eden paylarýn %12'sinin H.Ö. Sabancý Holding A.Þ.  tarafýndan satýn

alýnmasý sonucunda; Sermaye Piyasasý Kurulu'nun "Çaðrý Yoluyla Ortaklýk Paylarýnýn

Toplanmasýna Ýliþkin Esaslar" hakkýnda Seri: IV No:44 sayýlý Teblið'inin 17'nci maddesi

uyarýnca  CARFA ve CARFB  sahibi diðer ortaklarýnýn sahip olduklarý paylarýn, H.Ö.

Sabancý Holding A.Þ.   tarafýndan satýn alýnmasý için Ak Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.

aracýlýðýyla yapýlan çaðrý iþleminin 10/10/2013 tarihi itibariyle neticesi;

1-Borsa dýþýnda hisse senedi toplama çaðrýsýna karþýlýk veren;

CARFA  Pay Sahibi Sayýsý     :  1

Adet                                     :  1.200,80

CARFB  Pay Sahibi Sayýsý     :   3

Adet                                     :   23.347,20

 Þirketin 08/10/2013 günü yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulu'nda,

planlanan sermaye azaltýmý ile eþ anlý sermaye artýrýmý iþlemine iliþkin madde hususunda

genel kurula katýlarak þerh düþen ortaklarýn toplam ayrýlma hakký talepleri, ödenmiþ

sermayenin6.278.000 TL      (lot)  nominal deðerli kýsmýna tekabül etmektedir. Bu madde

kapsamýnda ayrýlma hakkýný kullanan ortaklarýn paylarý pay baþýna 0,46 TL fiyat ile þirket

tarafýndan satýn alýnacaktýr. Volt Yatýrým Gayrimenkul Enerji AÞ'yi iþtirak edinme iþlemi

hususunda genel kurul toplantý tutanaðýna þerh düþen ortaklarýn toplam ayrýlma hakký

talepleri ise 6.873.000 TL (lot)nominal deðere sahiptir. Bu maddeden doðan ayrýlma

haklarýnýn kullanýmý karþýlýðýnda pay baþýna 0,47 TL ödenecektir. Toplam ayrýlma hakký

kullaným taleplerinin nominal deðerleri 13.151.000 TL (lot),  satýn alma maliyetleri

toplamý ise   6.117.000 TL'dir. 10/10/2013 (dün) toplanan Yönetim Kurulu, ayrýlma hakký

kullaným taleplerinin tamamýnýn karþýlanmasýna; ayrýlma hakký kullanacak yatýrýmcýlarýn

ilgili paylarýný transfer edebilmeleri için bir aracý kurumda þirket namýna hesap açýlmasýna,

hesap bilgileri ile ödeme iþlemlerine iliþkin usullerin, resmi Kurban Bayramý tatili

nedeniyle tatil sonrasý netleþtirilerek ilan edilmesine karar vermiþtir.

 Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 10.10.2013 tarihinde Þirket'e ulaþan

10.10.2013 tarih ve 12233903-325.03/978 sayýlý yazýsýyla; Þirketimiz  halka arz

izahnamesinde yer alan ve Kurul'un  01.02.2013 tarih ve 4/97 sayýlý kararý kapsamýnda,

portföyde bulunan 5 adet  gayrimenkule iliþkin eksikliklerin giderilmesi için Þirkete

verilmiþ olan  6 aylýk sürenin uzatýlmasýna iliþkin talebin, Kurul'un   01/10/2013 tarih ve

33/1106 sayýlý toplantý kararý ile olumlu karþýlandýðý ve Þirkete 01/08/2013 tarihinden

baþlamak üzere 6 ay ek süre verilmesinin uygun görüldüðü bildirilmiþtir.

Kentsel dönüþüm kapsamýnda proje

geliþtirilmesi amacýyla Ýstanbul Ýli Kadýköy Ýlçesi Bostancý Mahallesi,Baðdat Caddesi,

no:481 Uþaklýgil apartmanýnda yer alan   6  numaralý

baðýmsýz bölümün tamamý  ile 1 numaralý baðýmsýz bölümün   hissesinin toplam 3.000.000

USD  karþýlýðýnda Þirket portföyüne alýnmasýna ve diðer malikler ile görüþülmesine karar

verilmiþtir.
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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/Gerçekleþen: 106.5

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

11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatýrýmcý Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 8.5/Gerçekleþen: 6.1

12:00/Ýtalya/Merkez Bankasý Bilanço Toplamlarý Raporu

02:50/Japonya/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 520.0 milyar yen/Gerçekleþen:

+ 161.5 milyar yen

02:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 880.0 milyar yen/Gerçekleþen: -

885.9 milyar yen

09:00/Almanya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 15.0 milyar euro/Gerçekleþen:

+ 15.6 milyar euro

09:00/Almanya/Ýhracat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.1/Gerçekleþen: + % 1.0

09:00/Almanya/Ýthalat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.7/Gerçekleþen: + % 0.4

09:45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 5,000 milyon euro/Gerçekleþen:

-4,907 milyon euro

13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.1/Gerçekleþen: - % 0.3

17:00/ABD/IBD-TIPP Ekonomik Ýyimserlik Endeksi/Ekim/Beklenti: 46.0/Gerçekleþen:38.4

09:00/Japonya/Makina Aksamý Sipariþleri(yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 1.7Gerçekleþen: - % 6.3

11:30/Ýngiltere/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.4/Gerçekleþen: - % 1.1

11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti:+%0.4/Gerçekleþen:-%1.2

11:30/Ýngiltere/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: 2.050 milyar sterlin/Gerçekleþen: -

3.320 milyar sterlin

13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.0/Gerçekleþen: + % 1.4

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/4 Ekim/Önceki:- % 0.4Gerçekleþen: + % 1.3

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

02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 2.5/Gerçekleþen: + % 5.4

08:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 43.5/Gerçekleþen: 45.4

09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.6/Gerçekleþen: + % 0.2

09:45/Fransa/Ýmalat Sanayi Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti:+ % 0.6/Gerçekleþen:

+ % 0.3

11:00/Ýtalya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.6/Gerçekleþen: - % 0.3

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

0.50/Gerçekleþen: % 0.50

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/4 Ekim/Beklenti: 311,000/Gerçekleþen: 374,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/27 Eylül/Beklenti: 2,863,000/Gerçekleþen:

2,905,000

16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/6 Ekim/Gerçekleþen: - 29.7/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 Gerçekleþen: - % 4.0

10:00/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: + % 4.6 Gerçekleþen: - % 0.1

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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