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23 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Günlük yerine orta vadeli

baktýðýmýzda, FED�in tahvil

azaltýmýnýn Mart ayýna kadar

ertelenmiþ olmasý algýlandýðýndan

geliþmekte olan ülke borsalarýna

talebin artmasý beklenir. Bu da

endeksi tekrar 82 bin seviyesine

kadar taþýyabilir. Fakat son iki günlük

sert yükseliþten sonra bugün

endeksin bir süre dinlenme yapmasý

ve bir miktar kâr realizasyonu görme

olasýlýðýmýz daha yüksek olup, alým

konusunda seçici davranýlmalýdýr.

Amerika Avrupa Asya
Bugün gerçekleþtirilecek PPK

Toplantýsý ile beraber 14.00�da TCMB

faiz kararý açýklanacak. MB Baþkaný

Erdem Baþçý�nýn yakýn zamanda faiz

artýrýmý veya azaltýmý yapýlmayacaðýný

açýklamasý nedeniyle, piyasada

faizlerde bir deðiþiklik beklenmiyor.

Erdem Baþçý�nýn toplantý sonrasý

yapacaðý açýklamalar piyasalar

açýsýndan dikkatle takip edilecek.

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek 2013�te

büyümenin %3.6 olarak beklendiðini

ifade etti.

79272,42
7.63
1.9705

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

Ýstihdamdaki yavaþlamanýn Fed'in

ekonomiyi ve kazançlarý

desteklemeyi hedeflediði aylýk 85

milyar dolarlýk tahvil alýmlarýna

devam edeceði spekülasyonu üzerine

S&P 500 Endeksi 10 yýlýn en büyük

yýllýk yüzde kazancýna yaklaþtý. ABD

baþkaný Barack Obama�nýn baþ

ekonomi danýþmaný Furman, kepenk

kapatmanýn 120 bin kiþinin

istihdamýna ve büyümede %0.25

traþlamaya neden olduðunu açýkladý.

Haftanýn ikinci iþlem gününde bazý

þirketlerin beklentilerin üstünde

gelen kar rakamlarý ve ABD�nin

beklentinin altýnda gelen istihdam

verilerinin FED'in varlýk alýmlarýný

azaltma kararýný erteleyebileceði

beklentisini artýrmasýyla birlikte dünü

yükseliþle tamamladýlar. Bugün

Fransa�nýn Ekim ayý iþ dünyasý tüketici

güveni, Euro Bölgesi�nin Ekim ayýna

ait tüketici güveni ve Ýngiltere

Merkez Bankasý�nýn Toplantý

Tutanaklarý takip edilecek.

Asya borsalarý, Fed�in bu yýl tahvil

alýmýnda azaltýma gitmeyeceði

beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte

güne pozitif baþlasalar da sonrasýnda

yönlerini aþaðýya çevirdiler. Sabah

itibariyle Nikkei endeksi %1.29

düþüþle 14524, Shanghai %1.17

deðer kaybýyla 2185 puandan iþlem

görmeye devam ediyor. ABD tarým

dýþý istihdam verisi dolarýn

zayýflamasýna neden olurken, sabah

itibariyle Usd/Jpy�de sert düþüþler

yaþanýyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
ABD'de iþsizlik verileri henüz

istihdam piyasasý için toparlanmanýn

yeterli olmadýðýný gösterdi. Önemli

bir ayrýntý ise henüz bu verilerin

içinde borç tavaný sorununun

getirdiði olumsuzluklarýn olmamasý

idi. Tüm bunlar  tahvil ve bono

piyasasýna para giriþlerini hýzlandýrdý

ve ABD'de 10 yýllýklar %2.50'nin

altýna gerilerken Türkiye'de gösterge

faiz  11 bp düþerek  7.63�e geriledi.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli dolar kontratýnda 18.693

adet iþlem olurken 3489 adet

pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 75.925 oldu.

Ekim vadeli endeks kontratýnda

yukarý yönlü hareketlerde 98.400,

99.250, 99.800 direnç, aþaðý yönlü

hareketlerde ise 97.100, 96.425,

96.025 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 300

� 500 puan düþüþle baþlamasýný

bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Tarým dýþý istihdam verisinin kötü

gelmesi FED'in tahvil alýmýnda

deðiþikliðe gitmeyeceði beklentisini

güçlendirdiðinden Dolar/TL'de sert

satýþlar gözlendi.

Dolar/TL�nin bu hafta 1.9610-1.9840

aralýðýnda dalgalanmasý beklenebilir.

Bugün 1.9660 kýsa vadeli en önemli

destek konumunda. Altýn ise

açýklanan veri sonrasý hýzla yukarý

hareket etti ve kýsa zamanda 1340-

1344 seviyesine yükseldi.

Devamý için týklayýnýz
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23 Ekim 2013

Piyasalar (BIST )

Dün ABD tarým dýþý istihdam verisi beklentilerin çok altýnda kalýnca, sadece bizim borsa

deðil, küresel borsalarýn birçoðunda sert yukarý hareketler oldu. BIST-100 endeksi güne hafif

düþüþle baþladýktan sonra, genel olarak yatay bir seyir izledi. ABD verisinin önemli olacaðýný

dünkü yorumumuzda belirtmiþtik. Nitekim saðdaki 5 dk�lýk grafikte görüldüðü üzere endeks

79.500 bin seviyesine yaklaþtýktan sonra 79.272 seviyesinden coþkulu bir kapanýþ yaptý.

Teknik olarak 80.500 civarýnda önemli bir direnç var. Bu direncin bugün aþýlmasýný

beklemiyoruz, fakat bu direnç seviyeleri test edilebilir. TKE (Talep konsantrasyon eðrisi) son

dört ayda yeni bir zirve yaptý. Dolayýsýyla günlük  yerine biraz daha orta vadeli baktýðýmýzda,

özellikle tapering (FED�in tahvil azaltýmý) en azýndan Mart ayýna kadar ertelenmiþ olarak

algýlandýðýndan (ki bu her an yeni bir veriyle deðiþebilir) geliþmekte olan ülke borsalarýna

talebin artmasý beklenir. Bu da endeksi tekrar 82 bin seviyesine kadar taþýyabilir. 82 bin

seviyesi Fibonacci�nin yüzde 61.8 çizgisine denk gelmektedir. Þu an için 82 bin ile 84.500

aralýðýnda boþluk var ve bu boþluk dolacaksa ancak bu tür bir ortamda dolabilir ve birkaç

hafta süreye ihtiyaç var. Yatýrýmcý için aslýnda kritik seviye   75.500 olup, bu seviyeden 200

günlük HO geçmektedir (eflatun çizgi). Bu seviye aþaðý kýrýlmadýðý sürece hisselerde

pozisyon tutulabilir. Fakat son iki günlük sert yükseliþten sonra bugün endeksin bir süre

dinlenme yapmasý ve bir miktar kâr realizasyonu görme olasýlýðýmýz daha yüksek olup, alým

konusunda seçici davranýlmalýdýr. Nitekim bu sabah Asya borsalarý yüzde 1�den daha fazla

deðer kaybý içinde olup, ABD vadelileri de yüzde 0.30 civarýnda geri çekilmiþ durumdadýr.

Endeksin düþüþle güne baþlayýp 78.500 civarýný destek yaparak, yatay hareket yapabilir.

Günlük    yerine  biraz  daha  orta  vadeli  baktýðýmýzda,

özellikle tapering (FED�in tahvil azaltýmý) en azýndan Mart

ayýna kadar ertelenmiþ olarak algýlandýðýndan  (ki bu her

an  yeni  bir  veriyle  deðiþebilir)  geliþmekte  olan  ülke

borsalarýna talebin artmasý beklenir. Bu da endeksi tekrar

82  bin  seviyesine  kadar  taþýyabilir.  Fakat  son  iki  günlük

sert yükseliþten sonra bugün endeksin bir süre dinlenme

yapmasý ve bir miktar kâr realizasyonu görme olasýlýðýmýz

daha yüksek olup, alým konusunda seçici davranýlmalýdýr.
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Piyasalar (VÝOP)

BORSALARDA DÜN

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,24, S&P 500 % 0,57 deðer kazandý.

Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 15.394 - 15.518 puan aralýðýnda gerçekleþti ve günü %

0,49 deðer artýþý ile 15.467 puandan tamamlandý. Avrupa borsalarýndan Almanya %

0,90, Ýngiltere % 0,62, Fransa % 0,43 deðer kazandý. Güney Amerika borsalarýndan

Brezilya ise günü % 0,68 deðer artýþý ile tamamladý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 78.407 � 79.588 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 0,50 deðer artýþý ile 79.272 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

142.616 adet iþlem olurken 17.274 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 176.308 oldu.

Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9775 olan serbest piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9665

� 1,9865 aralýðýnda hareket etti ve 1,9665 seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar

kontratýnda 18.693 adet iþlem olurken 3489 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk

pozisyon sayýsý 75.925 oldu.

PÝYASALARDA BUGÜN

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 97,76 USD, Altýn�ýn onsu 1.337 USD

ve Euro/USD paritesi ise 1,3770 seviyesinde.

Ýngiltere� de TSÝ 11:30� da Merkez Bankasý (BOE) Toplantý Tutanaklarý, ABD� de TSÝ

14:00� da MBA Mortgage Baþvurularý ve TSÝ 16:00� da Konut Fiyat Endeksi (Aðustos),

Euro Bölgesi� nde TSÝ 17:00� da Tüketici Güven Endeksi (Ekim) verileri bulunuyor.

Yurt içinde ise saat 11:00� da Turizm Ýstatistikleri (Eylül) ve saat 14:00� da TCMB Para

Politikasý Kurulu Toplantýsý - Faiz Kararý takip edilecek.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 1,59 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 43 puanlýk deðer kaybý ile iþlemler devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 98.400, 99.250, 99.800

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 97.100, 96.425, 96.025 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 300 � 500 puan düþüþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  dolar  kontratýnda  18.693  adet  iþlem

olurken  3489  adet  pozisyon  kapandý.  Seans

sonunda  açýk  pozisyon  sayýsý  75.925  oldu.  Ekim

vadeli  endeks  kontratýnda  yukarý  yönlü

hareketlerde 98.400, 99.250, 99.800 direnç, aþaðý

yönlü  hareketlerde  ise  97.100,  96.425,  96.025

destek  konumundadýr.  Ekim  vade  endeks

kontratlarýnýn  güne  300  �  500  puan  düþüþle

baþlamasýný bekliyoruz.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Dün ABD tarým dýþý

istihdam verileri

beklenenin oldukça

altýnda geldi. Altýn

açýklanan veri sonrasý

hýzla yukarý hareket etti

ve kýsa zamanda 1340-

1344 seviyesine yükseldi.

1340-1344 civarýnda

bulunan fibo direnci

beklendiði gibi bu

yükseliþe direnç gösterdi. Yukarý yönlü hareketin devamý için Altýn'ýn 1320 üzerinde

kalýcý olmasý gerekmektedir. Aksi halde olumlu görünüm oldukça bozulacak olup

sert satýþlarýn tekrar gündeme gelmesi ihtimal dahilindedir. Bugün takip edilecek en

önemli destek 1320 civarýnda bulunmaktadýr.

Tarým dýþý istihdam verisinin kötü gelmesi FED'in tahvil alýmýnda deðiþikliðe

gitmeyeceði beklentisini güçlendirdiðinden Dolar/TL'de sert satýþlar gözlendi.

Teknik olarak da dün alçalan kanal direncinin kýrýldýðýný ve kanalýn içine olasý geri

dönüþlerin satýþlarý sertleþtirebileceðini belirtmiþtik. Bankalar arasý piyasada þuan

1.9725 civarýnda iþlem gören Dolar/TL�nin bu hafta 1.9610-1.9840 aralýðýnda

dalgalanmasý beklenebilir. Bugün 1.9660 kýsa vadeli en önemli destek konumunda.

ABD'de iþsizlik verileri henüz istihdam piyasasý için toparlanmanýn yeterli

olmadýðýný gösterdi. Ýþsizlik oraný %7.2'ye düþse de tarým dýþý istihdam rakamlarý

beklentinin oldukça altýnda geldi. Önemli bir ayrýntý ise henüz bu verilerin içinde

borç tavaný sorununun getirdiði olumsuzluklarýn olmamasý idi.

Tüm bunlar  tahvil ve bono piyasasýna para giriþlerini hýzlandýrdý ve ABD'de 10

yýllýklar %2.50'nin altýna gerilerken Türkiye'de gösterge faiz  11 bp düþerek  7.63�e

geriledi.

Tarým  dýþý  istihdam  verisinin  kötü  gelmesi  FED'in

tahvil alýmýnda deðiþikliðe gitmeyeceði beklentisini

güçlendirdiðinden Dolar/TL'de sert satýþlar gözlendi.

Dolar/TL�nin  bu  hafta  1.96101.9840  aralýðýnda

dalgalanmasý  beklenebilir.  Bugün  1.9660  kýsa

vadeli  en  önemli  destek  konumunda.  Altýn  ise

açýklanan  veri  sonrasý  hýzla  yukarý  hareket  etti  ve

kýsa zamanda 13401344 seviyesine yükseldi.
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Türkiye

Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý�nýn yakýn
zamanda faiz artýrýmý veya azaltýmý yapýlmayacaðýný açýklamasý nedeniyle, piyasada
faizlerde bir deðiþiklik beklenmiyor. Fakat, Erdem Baþçý�nýn toplantý sonrasý yapacaðý
açýklamalar piyasalar açýsýndan dikkatle takip edilecek.

 geçen yýl yumuþak iniþ süreci olarak adlandýrýlan
yeniden dengelenme sürecini baþarýyla yönettiklerini ifade etti. Mehmet Þimþek, bu
süreçte makroekonomik istikrarý koruyup güçlü mali dengeleri muhafaza ederken
cari açýðý önemli ölçüde daralttýklarýný, enflasyonist baskýlarý azalttýklarýný, yüksek
düzeyde istihdam yaratýp iþsizliði düþürmeye devam ettiklerini açýkladý. Dýþ þartlarýn
Türkiye�nin büyüme performansýný olumsuz etkilediðini belirten Þimþek, 2013�te
büyümenin %3.6 olarak beklendiðini ifade etti.

Ekonomi Bakanlýðý�nýn yayýnladýðý Aðustos ayýna iliþkin
ne göre Aðustos ayýnda 567 milyon dolar uluslararasý net

doðrudan yatýrým giriþi olurken, yýlýn ilk 8 ayýndaki giriþ 7.5 milyar dolar seviyesine
ulaþtý.

Hazine Müsteþarlýðý 13 ay
vadeli, valörü bugün ve itfa tarihi 19 Kasým 2014 olan kuponsuz devlet tahvilini
yeniden ihraç etti. Ýhalede basit faiz %7.67, bileþik faiz ise %7.65 oldu.

TCMB dün, 30 Ekim vadeli ve 2 milyar tutarlý miktar yöntemiyle repo ihalesi açtý.
Ihaleye 15 milyar 985 milyon teklif gelirken, ort bileþik faiz %4.60 oldu.

● TCMB,4 Kasým'da ek parasal sýkýlaþtýrma uygulayacak ve bu tarihte açacaðý
döviz satým ihalesinde minimum tutar 100 milyon dolar olacak.

● AB Dýþiþleri Bakanlarýndan oluþan AB Konseyi,  22. baþlýðýnýn açýlmasý ile ilgili
ortak AB pozisyonunu teyit etme ve bu amaçla Bakanlar düzeyindeki
hükümetlerarasý konferansýn 5 Kasým'da Brüksel'de toplanmasý konusunda
mutabýk kaldý. 5 Kasým'da yapýlacak olan Hükümetlerarasý Konferansý'nda
Türkiye'yi Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ile
Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz temsil edecek.

● SPK "Ortaklýklarýn Kanun Kapsamýndan Çýkarýlmasý ve Borsada Ýþlem
Görmesi Tebliði Taslaðý" yayýmladý. Taslaða göre; kanun kapsamýndan
çýkmak için belirlenen kriterleri saðlamayan ortaklýklara paylarýnýn Serbest
Ýþlem Platformu''nda iþlem görmesi zorunluluðu getiriliyor.

Bugün  gerçekleþtirilecek  PPK  Toplantýsý  ile

beraber  14.00�da  TCMB  faiz  kararý  açýklanacak.

MB Baþkaný Erdem Baþçý�nýn yakýn zamanda faiz

artýrýmý veya azaltýmý yapýlmayacaðýný açýklamasý

nedeniyle,  piyasada  faizlerde  bir  deðiþiklik

beklenmiyor.  Erdem  Baþçý�nýn  toplantý  sonrasý

yapacaðý açýklamalar piyasalar açýsýndan dikkatle

takip  edilecek.  Maliye  Bakaný  Mehmet  Þimþek

2013�te büyümenin %3.6 olarak beklendiðini ifade

etti.
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Amerika

Ýstihdamdaki yavaþlamanýn Fed'in ekonomiyi ve kazançlarý desteklemeyi hedeflediði

aylýk 85 milyar dolarlýk tahvil alýmlarýna devam edeceði spekülasyonu üzerine S&P

500 Endeksi 10 yýlýn en büyük yýllýk yüzde kazancýna yaklaþtý.

ABD�de gecikmeli açýklanan tarým dýþý istihdam ve iþsizlik verisinin beklentileri

karþýlamamasý piyasalarda coþku yarattý. 148 binlik artýþ ile beklentilerin (Beklenti:

185.000) çok altýnda kalan tarým dýþý istihdam ve Kasým 2008'den bu yana en

görülen en düþük seviye olan %7.2�de gelen (Beklenti: %7.3 Önceki: %7.3) iþsizlik

verisi sonrasýnda ABD tahvil piyasasýnda yaþanan hareketlenme de dikkat çekti. 10

yýl vadeli ABD Hazine tahvil faizleri üç ayýn en düþüðüne geriledi. 10 yýllýk tahvil

faizleri gün içerisinde %2.52'ye kadar gerileyerek 24 Temmuz'dan bu yana görülen

en düþük seviyeye iþaret etti. Diðer taraftan 5 yýllýklar ve 30 yýllýklar tarafýndaki

yaklaþýk 4.5 bp�lýk geri çekilme de dikkat çekti.

ABD baþkaný Barack Obama�nýn baþ ekonomi danýþmaný Furman, 16 günlük kepenk

katmanýn 120 bin kiþinin istihdamýna mal olduðunu açýkladý. Bu durumun, büyüme

üzerinde de %0.25�lik týraþ etkisi olduðu belirtirken,  tüketici harcamalarý ve güveni

tarafýndan dalgalanma beklentisi de dile getirildi. Furman, 12 Ekim�e kadar uzanan

günlük ve haftalýk ekonomi veri analizlerinin zayýflýða iþaret ettiðini belirtirken

özellikle istihdam tarafýndan ekim ayý rakamlarýnýn da kötü geleceði uyarýsýnda

bulundu.

* ABD'de inþaat harcamalarý, üst üste beþinci ayda da yükseliþ gösterdi. Aðustos ayý

harcamalarý yýllýk oranda %0.6 artýþla 915.1 milyar dolara yükseldi

(Beklenti:+%0.4 Önceki: +%1.4 ).

* TSÝ 14:00�da 18 Ekim itibariyle gerçekleþen MBA Mortgage Baþvurularý; TSÝ

15:30�da Eylül ayý ithalat(Beklenti:%0.2 Önceki:%0.0 )-ihracat (Beklenti:-%0.1

Önceki: -%0.5)fiyatlarý endeksi; TSÝ 16:00�da da Aðustos ayý Konut Fiyat Endeksi

verisi açýklanacak (Beklenti: %0.8 Önceki: +%1.0).

Eylül  ayý  tarýmdýþý  istihdam verisi  beklentilerin bir
hayli  altýnda  kaldý.  Ýstihdamdaki  yavaþlamanýn
Fed'in  ekonomiyi  ve  kazançlarý  desteklemeyi
hedeflediði aylýk 85 milyar dolarlýk tahvil alýmlarýna
devam  edeceði  spekülasyonu  üzerine  S&P  500
Endeksi 10 yýlýn en büyük yýllýk  yüzde kazancýna
yaklaþtý.  ABD  baþkaný  Barack  Obama�nýn  baþ
ekonomi  danýþmaný  Furman,  kepenk  kapatmanýn
120  bin  kiþinin  istihdamýna  ve  büyümede  %0.25
traþlamaya neden olduðunu açýkladý.
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Avrupa

Avrupa borsalarý haftanýn ikinci iþlem gününde bazý þirketlerin beklentilerin üstünde
gelen kar rakamlarý ve ABD�nin beklentinin altýnda gelen istihdam verilerinin FED'in
varlýk alýmlarýný azaltma kararýný erteleyebileceði beklentisini artýrmasýyla birlikte
dünü yükseliþle tamamladýlar.

 Eylül ayýnda -0.6 mlr GBP oldu. (Önceki: 11.5 mlr GBP)

saat 09:45�te Fransa�nýn Ekim ayý iþ
dünyasý tüketici güveni (Beklenti: 98) ve
17:00�da Euro Bölgesi�nin Ekim ayýna ait
tüketici güvenini (Önceki: -14.9) takip
edeceðiz. Gün içinde açýklanacak bir
diðer veri, Ýngiltere Merkez Bankasý�nýn
Toplantý Tutanaklarý olacak.

Bu yýl için büyüme beklentisinde deðiþikliðe gitmediðini (%0.5) açýklayan Almanya
Ekonomi Bakanlýðý 2014 yýlý GSYH beklentisini %1.6�dan %1.7�ye yükseltti.

BOE yetkililerinden Bean, ülkede büyümeye yönelik ters rüzgarlarýn bir parça
ýlýmlýlaþtýðýna deðindi. Avrupa Merkez Bankasý üyesi Coene ise, ECB'nin faiz
koridorunu daraltmasýnýn, piyasa faizlerindeki volatiliteyi azaltabileceðini söyledi.

Fransa Maliye Bakaný Montebourg, Euro�nun Dolar karþýsýnda aþýrý deðerli
olduðunu ve ECB�nin faiz oranlarýný buna göre düzenlenmesini arzuladýklarýný
belirtti. Resesyonla yola devam etmenin mümkün olmadýðýný dile getiren Bakan,
Euro�nun bulunduðu seviyeye göre %10 oranýnda gerilerse ulusal refah seviyesinin
%1.2 artacaðýný ve 120 bin kiþiye ek istihdam yaratýlacaðýný söyledi.

Dün Euro tarafýnda veri gündemi sakin olmakla birlikte, ABD�de
tarým dýþý istihdam beklentinin altýnda açýklanýrken, iþsizlik oraný Eylül�de %7.3�ten
%7.2�ye geriledi. Ýstihdam verileri FED�in varlýk alýmlarýný azaltmayý öteleyebileceði
beklentisi yaratmakla birlikte, dün sabah saatlerinde 1.3670 civarýndan iþlem gören
parite, veriler sonrasýnda 1.3793 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah 1.3780
civarýndan iþlem gören paritenin seyri açýsýndan bugün Euro tarafýnda tüketici
güveni takip edilecek. Gün içinde Eur/Usd�ýn önündeki ilk direnç olan 1.3790
seviyesinin aþýlmasý halinde 1.3845 seviyesi hedeflenebilir; aþaðý yönlü hareketlerde
ise ilk destek seviyesi 1.3755�te bulunuyor.
Destekler:1.3755-1.3700-1.3660 Dirençler: 1.3790-1.3845-1.3900

Avrupa borsalarý haftanýn ikinci iþlem gününde bazý

þirketlerin beklentilerin üstünde gelen kar rakamlarý

ve  ABD�nin  beklentinin  altýnda  gelen  istihdam

verilerinin FED'in varlýk alýmlarýný azaltma kararýný

erteleyebileceði  beklentisini  artýrmasýyla  birlikte

dünü  yükseliþle  tamamladýlar.  Bugün  Fransa�nýn

Ekim  ayý  iþ  dünyasý  tüketici  güveni,  Euro

Bölgesi�nin  Ekim  ayýna  ait  tüketici  güveni  ve

Ýngiltere Merkez  Bankasý�nýn  Toplantý  Tutanaklarý

takip edilecek.
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Asya

Asya  borsalarý,  Fed�in  bu  yýl  tahvil  alýmýnda

azaltýma gitmeyeceði beklentilerinin güçlenmesiyle

birlikte  güne  pozitif  baþlasalar  da  sonrasýnda

yönlerini aþaðýya çevirdiler. Sabah itibariyle Nikkei

endeksi  %1.29  düþüþle  14524,  Shanghai  %1.17

deðer  kaybýyla  2185  puandan  iþlem  görmeye

devam  ediyor.  ABD  tarým  dýþý  istihdam  verisi

dolarýn  zayýflamasýna  neden  olurken,  sabah

itibariyle Usd/Jpy�de sert düþüþler yaþanýyor.

Asya borsalarý, Fed�in bu yýl tahvil alýmýnda azaltýma gitmeyeceði beklentilerinin

kuvvetlenmesiyle birlikte güne pozitif baþlasalar da sonrasýnda yönlerini aþaðýya

çevirdiler. Sabah itibariyle Nikkei endeksi %1.29 düþüþle 14524, Shanghai %1.17

deðer kaybýyla 2185 puandan iþlem görmeye devam ediyor.

Çin�in en büyük 5 bankasýnýn yýlýn ilk yarýsýnda zarar yazdýðý krediler 22.1 milyar yuan

oldu. Geçen yýlýn ayný döneminde ise söz konusu bankalarýn kötü kredileri 7.65 milyar

yuan seviyesindeydi. Fakat bankalarýn temerrüt riski karþýlýðýnda ayýrdýklarý fonlar

sayesinde karlar bu durumdan etkilenmedi ve 5 büyük bankanýn karý 76 milyar dolar

olarak gerçekleþti. Çin Bankacýlýk Düzenleme Komisyonu Nisan ayýnda bankalarý

temerrütleri karþýlamalarý için daha fazla fon ayýrmalarý gerektiði konusunda uyarýda

bulunmuþtu.

Dün 98.19 seviyesinden açýlýþ yapan ve  98.40 seviyesine kadar

yükselen Usd/Jpy paritesi, ABD�den gelen tarýmdýþý istihdam verisinin dolar üzerinde

deðer kaybýna yol açmasýyla birlikte düþüþe geçti. Sabah itibariyle 98.00 desteðinin de

kýrýlmasýyla satýþlarýn hýzlandýðý ve 97.25 seviyesine doðru çekilme yaþandýðý

görülüyor. Bu noktada paritenin önündeki ilk kýsa vadeli destek 97.25 seviyesinde

bulunuyor. Bu desteðin kýrýlmasý halinde paritede 96.95 seviyesine doðru bir geri

çekilme yaþanabilir. Yukarý yönlü hareketlerde ise daha önce destek seviyesi olan

97.55 direnç olarak takip edilecektir. Destekler; 97.25-96.95-96.55 Dirençler;

97.55-98.00-98.55

Saat: 8:15 itibariyle
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Haberi KAP

 Kentsel dönüþüm

kapsamýnda proje geliþtirilmesi amacýyla Ýstanbul Ýli Kadýköy Ýlçesi Bostancý

Mahallesi,Baðdat Caddesi, no:481 Uþaklýgil apartmanýnda yer alan   5,8 ve

12  numaralý baðýmsýz bölümlerinin toplam 6.000.000 USD  karþýlýðýnda

Þirketin portföyüne alýnmasýna karar verilmiþtir.

Yönetim Kurulunun 22 Ekim 2013 tarihli toplantýsýnda;

1. Portföyüde yer alan; Düzce Ýli, Merkez Ýlçesi Camikebir Mah. 185 Ada 6

Parselde kayýtlý gayrimenkulün kaba inþaat iþleri için yapýlan ihalede,

160.000-TL + KDV ile en düþük fiyat teklifini veren, Burhaniye Mah. D100

Karayolu Üzeri No:269 Merkez/Düzce adresinde mukim Albayrakoðlu

Aðaç San. ve Tic. Ltd. Þti.'ne yaptýrýlmasýnýn onaylanmasýna ve 2. Þirketin ile

Albayrakoðlu Aðaç San. ve Tic. Ltd. Þti. arasýnda akdedilecek kaba inþaat

iþleri sözleþmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve

sözleþmenin hüküm ve þartlarýnýn onaylanmasýna,  katýlanlarýn oybirliði ile

karar verilmiþtir.

Borsa Ulusal Pazarý'nda iþlem görmekte  olan

"Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Þ." nin "Doð-Taþ Doðanlar Mobilya

Ýmalat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Þ." ile birleþmesi sebebiyle 01.11.2013

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevcut "KLBMO.E" iþlem kodu,

"DGKLB.E" olarak deðiþecek olup;  bülten adý ise 22.10.2013 tarihinden

itibaren (BUGÜN) "DOÐTAÞ KELEBEK MOBÝLYA" olarak  deðiþtirilmiþtir.

 Banka, borçlanma aracý ihracýna iliþkin yönetim kurulu

kararý, yurtdýþý piyasalara tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracý

ihracý için genel müdürlüðüne yetki verdi.

Banka, tarihindeki BÝST-30 endeksine dayalý iki

adet varant ihracýný bugün gerçekleþtirecek. BÝST-30 endeksini alma veya

satma hakký verecek varantlarýn her birinin toplam ihraç tutarý 25 milyon

adet olacak.

 Türkiye Ýþ Bankasý, uluslararasý piyasalarda 5,5 yýl vadeli

500 milyon dolar tutarýnda tahvil ihraç etti. Türkiye dýþýnda yerleþik gerçek

ve tüzel kiþilere satýlan tahvilin kupon faiz oraný %5,50 ve getirisi %5,614

olarak gerçekleþti.

: Akþam Gazetesi internet sitesinde

yayýnlanan habere göre; Spor Genel Müdürlüðü (Sgm), reklam paylarý, stat

isim deðiþikliði alacaklarý, loca ve fon gelirlerinden ödenmeyen devlet

paylarý için mahkemeye gitti. G.saray�a 10, F.bahçe�ye 8, Beþiktaþ�a ise 8

dava açýldý. Ayný incelemenin diðer kulüpler için yapýlmasý konusunda da

talimat verildi.

 Þirket baðlý ortaklýðý Avea Ýletiþim Hizmetleri

A.Þ. Yönetim Kurulu'nun, 2.645.413.675,41 TL olan þirket esas

sermayesinin, iç kaynaklar kullanýlmak suretiyle, 5.554.667.172,54 TL

artýrýlarak 8.200.080.847,95 TL'ye çýkarýlmasýna ve bu amaçla Ana

Sözleþmenin "Sermaye" baþlýklý 6. maddesinin deðiþtirilmesine karar verdiði

duyuruldu. Yönetim Kurulu tarafýndan sunulan söz konusu tadil teklifinin

görüþülerek karara baðlanmasý amacýyla, Olaðanüstü Genel Kurul

Toplantýsý'nýn 19 Kasým 2013 tarihinde yapýlmasýna karar verildiði de ifade

edildi.

Þirketin Çerkezköy üretim tesislerine yapýlacak

tevsi ve ürün çeþitlendirme  yatýrýmý ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlýðý

Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü'nden 28.05.2013

baþlangýç, 28.05.2016 bitiþ tarihli Yatýrým Teþvik Belgesi alýnmýþtýr. Söz

konusu yatýrýmda, vergi indirim oraný %60 ve yatýrýma katký oraný %25

olarak uygulanacak olup ayrýca; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Ýstisnasý, 5

Yýl Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði gibi teþvik unsurlarýndan

yararlanýlacaktýr.

 Hürriyet.com.tr internet sitesinde yayýnlanan

habere göre; BabGroup'un kurucusu Bayram Ali Bayramoðlu, Galip

Öztürk�ün sahibi olduðu Metro Grubu ile ortaklýklarýný sona erdirdiklerini

açýkladý. Ali Bayramoðlu yaptýðý açýklamada BabGroup'a baðlý Neta Yatýrým

Menkul Deðerler A.Þ. ile Metro Holding bünyesindeki Metro Yatýrým

Menkul Deðerler A.Þ.'nýn birleþtirilmesini ve Barsan Turizm ile Metro

Turizm arasýndaki ortaklýðýn sona erdirildiðini bildirdi.

Süphi Bülent Erdoðan 08 Ekim 2013 tarihinde,

sahip olduðu 555.000 adet Latek Holding hissesinin 400.000 adedini,

üzerlerindeki satýþa iliþkin sýnýrlamalarýn kalkmasýna müteakip 5 iþgünü

içinde Müjdat Uslu�ya 95 kuruþtan devretmeyi, kalan 155.000 adet hisse

için de yine ayný tarihte Müjdat Uslu�ya önalým hakký vermeyi taahhüt

etmiþtir.
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:Þirket, yurtiçindeki bir firmadan,  Balýkesir

tesislerimizde fason olarak üretilmek üzere,  2.500.000 adet pet soðuk çay

sipariþi almýþtýr. Söz konusu üretim, müþteriye 2013 yýlý içerisinde teslim

edilerek, tahsilatý gerçekleþtirilecektir.

 Þirket üretmekte olduðu

ürünlere artan talepleri yerinde karþýlamak amacý ile Ýspanya'da satýþ ve

pazarlama konularýnda faaliyet göstermek üzere, 60.000,00.-Euro

(Altmýþbin Euro) sermayeli ve sermayesinin tamamý Berkosan Yalýtým ve

Tecrit Maddeleri San ve Tic. A.Þ.'ye ait bir þirket kurulmasýna ve bu konu

ile ilgili gerekli merciiler ile temasa geçilerek, anlaþmalarýn yapýlmasý ve

diðer tüm iþlemlerin takibi ile ilgili þirket Genel Müdürü Enis Aldýkaçtý'nýn

(Pass.No.: U00103724) yetkili olarak atanmasýna, oy çokluðu ile karar

vermiþtir.
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Haftalýk Veri Takvimi

02:01/Ýngiltere/Rightmove Konut Fiyatlarý (yýllýk)/Ekim/Önceki: + % 4.5

02:50/Japonya/Ýhracat (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 14.7/Revize: + % 14.6

02:50/Japonya/Ýthalat (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 16.0

07:30/Japonya/Tüm Sanayi Aktivite Endeksi (aylýk9/Aðustos/Önceki: + % 0.5

08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Aðustos/Önceki: 106.5

08:00/Japonya/Çakýþma Endeksi/Aðustos/Önceki: 107.6

09:00/Almanya/ÜFE (aylýk)/Eylül/Önceki: - % 0.1

09:00/Almanya/ÜFE (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 0.5

11:00/Ýtalya/Sanayi Satýþlarý (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 3.6

12:00/Euro Bölgesi/Kamu Borcu-GSYÝH Oraný/2012/Önceki: % 90.6

17:00/ABD/Ýkinci El Konut Satýþlarý/Eylül/Önceki: 5.48 milyon

17:00/ABD/Ýkinci El Konut Satýþlarý/Eylül/Önceki: + % 1.7

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Nakit Ýhtiyacý/Eylül/Önceki: - 3.0 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý-Finansal Müdahaleler

Hariç/Eylül/Önceki: + 13.2 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý-Kraliyet Posta Þirketi Emeklilik

Ödemeleri ve Merkez Bankasý Varlýk Alýmlarý Hariç Hariç/Eylül/Önceki: + 13.2 milyar

sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý/Eylül/Önceki: 11.5 milyar sterlin

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

15:30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Eylül/Beklenti: 180 bin/Önceki: 169 bin

15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdamý/Eylül/Beklenti: 180 bin/Önceki: 152 bin

09:45/Fransa/Ýþletme Anketi Genel Talep/Ekim/Önceki: - 14

09:45/Fransa/Üretim Görünümü Endeksi/Ekim/Önceki: - 10

09:45/Fransa/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Ekim/Önceki: 97

11:30/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Toplantý Tutanaklarý

11:30/Ýngiltere/Konut Kredileri/Eylül/Önceki: 38,228

12:00/Euro Bölgesi/Ýkinci Çeyrek Kamu Borçlarý

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/18 Ekim/Önceki:

16:00/ABD/Konut Fiyat Endeksi (aylýk9/Aðustos/Önceki: + % 1.0

17:00/Kanada/Kanada Merkez Bankasý Faiz Kararý/23 Ekim/Önceki: % 1.00

17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni/Ekim/Önceki: - 14.9

02:50/Japonya/Japonlarýn Yabancý Tahvil Alýmlarý/18 Ekim/Önceki: - 2,225.7 milyar yen

02:50/Japonya/Japonlarýn Yabancý Hisse Senedi Alýmlarý/18 Ekim/Önceki: + 22.8 milyar

yen

02:50/Japonya/Yabancýlarýn Japon Tahvilleri Alýmlarý/18 Ekim/Önceki: + 322.7 milyar yen

02:50/Japonya/Yabancýlarýn Japon Hisse Senedi Alýmlarý/18 Ekim/Önceki: - 27.1 milyar yen

10:00/Fransa/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 49.8

10:00/Fransa/Hizmet sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 51.0

10:30/Almanya/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 51.1

10:30/Almanya/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 53.7

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 51.1

11:00/Euro Bölgesi/Bileþik Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ekim/Önceki: 52.2

11:00/Ýtalya/Tüketici Güveni Endeksi/Ekim/Önceki: 101.1

12:00/Ýtalya/Saatlik Ücretler (aylýk)/Eylül/Önceki: % 0.0

12:00/Ýtalya/Saatlik Ücretler (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 1.5

13:00/Ýngiltere/CBI Trendleri-Toplam Sipariþleri/Ekim/Önceki: 9

13:00/Ýngiltere/CBI Trendleri-Satýþ Fiyatlarý/Ekim/Önceki: 3

13:00/Ýngiltere/CBI Ýþ Dünyasý Ýyimserlik Endeksi/Ekim/Önceki: 7

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/18 Ekim/Önceki:

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/11 Ekim/Önceki:

15:58/ABD/Markit ABD PMI Öncü/Ekim/Önceki:

17:00/ABD/Birinci El Konut Satýþlarý (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 7.9

19:00/Fransa/Ýþ Arayanlar Net Deðiþim/Eylül/Önceki: - 50,000

19:00/Fransa/Toplam Ýþ Arayanlar/Eylül/Önceki: 3,235,700

2

02:30/Japonya/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 0.9

02:30/Japonya/TÜFE-Gýda ve Enerji Hariç (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 0.1

02:30/Japonya/Tokyo TÜFE (yýllýk)/Ekim/Önceki: + % 0.5

02:50/Japonya/Þirket Hizmetleri Fiyat Endeksi (yýllýk)/Eylül/Öncelki: + % 0.6

11:00/Almanya/IFO Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Ekim/Önceki: 107.7

11:00/Almanya/IFO Cari Deðerlendirme Endeksi/Ekim/Önceki: 111.4

11:00/Almanya/IFO Beklentiler Endeksi/Ekim/Önceki: 104.2

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.3

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (yýllýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.9

11:00/Euro Bölgesi/M3 Para Arzý (yýllýk)/Eylül/Önceki: + % 2.3

11:00/Euro Bölgesi/M3 Para Arzý (3 aylýk ortalama)/Eylül/Önceki: + % 2.3

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 0.7

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (yýllýk)/3. Çeyrek/Önceki: + % 1.3

11:30/Ýngiltere/Hizmetler Endeksi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.2

11:30/Ýngiltere/Hizmetler Endeksi (3 ay/3 ay)/Aðustos/Önceki: + % 0.5

15:30/ABD/Dayanýklý Tüketim Mallarý Sipariþleri/Eylül/Önceki: + % 0.1

15:30/ABD/Dayanýklý Tüketim Mallarý Sipariþleri-Ulaþým Hariç/Eylül/Önceki: - % 0.1

15:30/ABD/Sermaye Mallarý Sipariþleri-Savunma Dýþý Uçak ve Parçalarý

Hariç/Eylül/Önceki: + % 1.5

15:30/ABD/Sermaye Mallarý Nakliyatý-Savunma Dýþý Uçak ve Parçalarý

Hariç/Eylül/Önceki: + % 1.3
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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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23 Ekim 2013

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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