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24 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Endeks bugün düne göre, daha iyi bir

performans sergileyebilir. Güçlü

destek olan 76.250  seviyesi aþaðý

kýrýlmadan yeni bir orta vadeli düþüþ

trendinin baþladýðýný söylemek için

erken olur. Bu sabah Çin %0.29,

Japonya %0.62 ve Hong Kong %0.49

aþaðýda bulunurken, Hindistan %1.1

yukarýda bulunuyor. ABD

vadelilerinin %0.25 civarýnda artýda

olmasý, yatay veya hafif yukarý eðimle

açýlmamýzý saðlayarak 77.750-79.000

aralýðýnda hareket oluþturabilir.

Amerika Avrupa Asya
10.00�da üçüncü çeyrek konut satýþlarý

ve Aðustos ayýna ait Kýsa Vadeli Dýþ

Borç Ýstatistikleri açýklanacak.

TCMB  faiz oranlarýný deðiþtirmedi.

MB�den yapýlan açýklamalara göre; son

dönemde açýklanan veriler yurtiçi nihai

talep ve ihracatýn ýlýmlý büyüme

eðilimini koruduðunu gösteriyor.

Mevcut politika çerçevesi cari iþlemler

dengesini olumlu etkiliyor.

78515,59
7.52
1.9706

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

ABD hisseleri beþ günlük rallinin

ardýndan; Avrupa ile Çin'den gelen

haberlere þirket karlarýnýn

beklentileri karþýlamamasý da

eklenince Wall Street rekor

seviyeden gevþedi. TSÝ 15:30�da

haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý ve

Aðustos ayý dýþ ticaret dengesi;

16:00�da da Ekim ayý öncü PMI verisi

açýklanacak. Hafta baþýnda açýklanan

tarým dýþý istihdam verisinin hayal

kýrýklýðý yaratmasý sonrasýnda;

bugünkü istihdam verisi önemli.

Avrupa hisseleri büyük firmalarýn

açýkladýklarý düþük ciro ve kar

rakamlarý, Fransa�nýn iþ dünyasý

güveni ve ECB�nin bankacýlýk

sistemine iliþkin açýklamalarý ile dünü

kayýplarla tamamladýlar. Bugün;

Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi�nin

imalat ve hizmet sektörü Ekim ayý

PMI verileri, Ýspanya�nýn iþsizlik oraný

ve Ýtalya�da tüketici güveni

açýklanacak.  ECB, bankalarýn varlýk

kalitesini deðerlendirmeye Kasým�da

baþlayacak.

Çin�den gelen imalat PMI verisi

toparlanmaya iþaret etse de, para

piyasasý faizlerinin yükseliþe geçmesi

ve yeni yapýsal reformlarýn

konuþuluyor olmasý Asya

piyasalarýnda kayýplara sebep

olmakta. Sabah itibariyle Shanghai

endeksi %0.24, Nikkei ise %0.69

düþüþle iþlem görüyor.

Usd/Jpy paritesi ise 97.17-97.51

bandýnda hareketini sürdürüyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
2 yýl vadeli gösterge tahvilin

(TRT071015T12) bileþik faizi dün

%7.60�tan açýlýþ yaptý ve 8 bp

düþerek günü %7.52�den kapattý.

ABD 10 yýllýk faizleri ise FED'in tahvil

alýmýna olduðu gibi devam edeceði

beklentisiyle dün gerilediði %2.49

seviyesinden iþlem görmeye ediyor.

Bugün açýklanacak iþsizlik maaþý

baþvurularýnýn tahvil bono piyasasý

açýsýndan da önemli olduðunu

söylemek gerekir.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
 Ekim vadeli dolar kontratýnda 15.961

adet iþlem olurken 954 adet pozisyon

açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 76.879 oldu.

Ekim vadeli endeks kontratýnda

yukarý yönlü hareketlerde 97.100,

97.700, 98.400 direnç, aþaðý yönlü

hareketlerde ise 96.025, 95.775,

95,100 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 100

- 300 puan yükseliþle açýlmasýný

bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
Dün hafif yukarý eðimli hareket eden

Dolar/TL gün içinde en yüksek

1.9784 seviyesini gördü ve

sonrasýnda bir miktar satýþlara maruz

kalarak günü bankalar arasý piyasada

1.9706�dan kapattý. Ýþsizlik maaþý

baþvurularý 335 binin altýnda

gerçekleþirse bu durum Dolar/TL�de

düþüþleri destekleyecektir.

Altýn  ise dün 1330-1340 dar

bandýnda sýkýþma yaþadý.

Devamý için týklayýnýz
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24 Ekim 2013

Piyasalar (BIST )

Dünkü bültenimizde, iki

günlük sert yükseliþin

ardýndan bir miktar kâr

realizasyonu görebileceðmizi

vurgulayarak, kaðýtlar

konusunda seçici

davranýlmasýný önermiþtik.

Dün Avrupa�daki bankalarla

ilgili yeni düzenlemelere iliþkin

açýklamalar sonrasýnda,

Avrupa borsalarýna gelen

satýþlar vardý. Riskli varlýklar için sermaye artýrýmý yapmak zorunda kalacaklar. Bu da banka

hisselerini almýþ olanlar için sermaye artýrýmýna katýlma anlamýna geliyor. Öte yandan  Çin

bankalarýnda faizlerin Temmuz ayýndan bu yana en büyük sýçramayý kaydetmesi ile daha

güvenli varlýklara talep arttý. Ayrýca Çin�de Bankalarýn kötü kredilerinin bir yýl öncesine göre 3

katýna çýkmasý Asya cephesinde borsalarda satýþlara neden oldu. BIST-100 endeksi de bu

geliþmelere paralel olarak günlük bazda yüzde 0.95 geriledi. Fakat bu gerilemenin kalýcý

olduðunu ve yeni bir düþüþ trendinin baþladýðýný söylemek zor. En önemli soru 76.250 ile

77.850 aralýðýndaki boþluðun dolup dolmayacaðýdýr. Endeks bugün düne göre, daha iyi bir

performans sergileyebilir. Teknik olarak, en güçlü destek 76.250 seviyesinde bulunuyor. Bu

seviye aþaðý kýrýlmadan yeni bir orta vadeli düþüþ trendinin baþladýðýný söylemek için erken

olur. TKE göstergesi 60 dk�lýk grafiklerde yeniden �0� seviyesine yaklaþtý. Tahminen gün

içinde görebileceðimiz en düþük seviye 77.500 olur ve bu seviyeye gerilemeler olursa yeniden

alýmlarýn geldiðini görebiliriz.  Daha büyük resme baktýðýmýzda, parasal geniþlemenin devam

edeceði algýsý, özellikle Türkiye ve diðer Geliþmekte olan piyasalar için orta vadede pozitif

ayrýþma yaratabilir. Bu yüzden yatýrýmcýlar bu tür realizasyon zamanlarýnda fazla pozisyon

deðiþikliði yapmamalýlar. Bu sabah Çin %0.29, Japonya %0.62 ve Hong Kong %0.49 aþaðýda

bulunurken, Hindistan %1.1 yukarýda bulunuyor. ABD vadelilerinin %0.25 civarýnda artýda

olmasý, yatay veya hafif yukarý eðimle açýlmamýzý saðlayarak 77.750-79.000 aralýðýnda hareket

oluþturabilir. Sonuç olarak, teknik dinamikler net bir aþaðý trend sinyali vermiyor. Günlük

grafikler burada verilmedi ama, günlük bazdaki teknik göstergeler de, 77.500 desteðini teyit

ettiði gibi, 76.250�nin altýnda bir kapanýþ olmadýkça hisse pozisyonlarý korunabilir. Ama bilanço

dönemi olduðu için hisse seçerken dikkatli olmak gerekiyor.

Endeks  bugün  düne  göre,  daha  iyi  bir  performans

sergileyebilir. Teknik olarak, en güçlü destek olan 76.250

seviyesi  aþaðý  kýrýlmadan  yeni  bir  orta  vadeli  düþüþ

trendinin baþladýðýný söylemek  için erken olur. Bu sabah

Çin %0.29, Japonya %0.62 ve Hong Kong %0.49 aþaðýda

bulunurken,  Hindistan  %1.1  yukarýda  bulunuyor.  ABD

vadelilerinin  %0.25  civarýnda  artýda  olmasý,  yatay  veya

hafif yukarý eðimle açýlmamýzý saðlayarak 77.75079.000

aralýðýnda hareket oluþturabilir.
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24 Ekim 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,57, S&P 500 %

0,47 deðer kaybetti. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 15.366 - 15.465 puan aralýðýnda

gerçekleþti ve günü % 0,35 deðer azalýþý ile 15.413 puandan tamamlandý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,31, Ýngiltere % 0,32, Fransa % 0,81 deðer kaybetti. Güney

Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 1,81 deðer azalýþý ile tamamladý.

BIST 100 Endeksi önceki seansta 78.304 � 79.408 puan aralýðýnda hareket etti ve günü

% 0,95 deðer kaybý ile 78.515 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

103.538 adet iþlem olurken 195 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

176.503 oldu.

Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9665 olan serbest piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9710

� 1,9775 aralýðýnda hareket etti ve 1,9745 seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar

kontratýnda 15.961 adet iþlem olurken 954 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda açýk

pozisyon sayýsý 76.879 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 97,56 USD,

Altýn�ýn onsu 1.336 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3789 seviyesinde.

Almanya� da TSÝ 10:30� da Ýmalat ve Hizmet PMI (Ekim), Euro Bölgesi�nde TSÝ 11:00� da

Ýmalat ve Hizmet PMI (Ekim), ABD� de TSÝ 15:30� da Haftalýk Ýþsizlik Baþvurularý, TSÝ

15:58� de Ýmalat PMI (Ekim), TSÝ 17:00� da Yeni Konut Satýþlarý (Eylül) ve TSÝ 18:00� da

Kansas City FED Ýmalat Endeksi (Ekim) açýklanacak.

Yurt içinde ise saat 10:00� da 3 Çeyrek Konut Satýþlarý ve Kýsa Vadeli Dýþ Borç (Aðustos)

verileri bulunuyor.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 1,9650,

1,9580, 1,9500 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9740, 1,9830, 1,9890 seviyeleri direnç

olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 1,9710 � 1,9810 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,54 deðer kaybý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 33 puanlýk deðer artýþý ile iþlemler devam ediyor.

Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 97.100, 97.700, 98.400

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 96.025, 95.775, 95,100 destek konumundadýr. Ekim

vade endeks kontratlarýnýn güne 100 - 300 puan yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

  Ekim  vadeli  dolar  kontratýnda  15.961  adet  iþlem

olurken 954 adet pozisyon açýldý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 76.879 oldu. Ekim vadeli dolar

kontratý 1,0275  2,0800 bandýnda iþlem görebilir.

Ekim  vadeli  endeks  kontratýnda  yukarý  yönlü

hareketlerde 97.100, 97.700, 98.400 direnç, aþaðý

yönlü  hareketlerde  ise  96.025,  95.775,  95,100

destek  konumundadýr.  Ekim  vade  endeks

kontratlarýnýn  güne  100    300  puan  yükseliþle

açýlmasýný bekliyoruz.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Geçen hafta 1250 seviyesinde dibi gören ve bu noktadan sonra sert yükseliþ

yaþayan Altýn dün 1330-1340 dar bandýnda sýkýþma yaþadý. Bu seviyelerdeki

sýkýþmanýn önemli olduðunu düþünüyoruz. Özellikle uzun vade için 1340 civarýnda

bulunan Fibo direncinin kýrýlmasý alýþlara hýz kazandýrabilir ve sert yükseliþler

yaþanabilir. Bu durumda sýrasýyla 1355-1365 ve 1375 seviyeleri hedeflenebilir.

Ancak fiziksel talepte sýkýntý yaþayan Altýn ile ilgili büyük fonlar tarafýndan

gelebilecek olasý satýþ haberleri 1325-1330'un da kýrýlmasýyla Altýn'ý 1305 desteðine

geri itebilir.

Dün hafif yukarý eðimli hareket eden Dolar/TL gün içinde en yüksek 1.9784

seviyesini gördü ve sonrasýnda bir miktar satýþlara maruz kalarak günü 1.9706�dan

kapattý. Bugün ABD tarafýnda Dolar/TL'yi etkileyebilecek iki önemli veri bulunuyor.

Bunlardan ilki ticaret dengesi ve daha önemlisi ise iþsizlik maaþý baþvurularý� 335

bin olan beklentinin üzerinde gelecek veriler Dolar/TL için düþüþleri

destekleyecektir. Özellikle 350 binin üzerinde bir veri anlýk sert satýþlara zemin

hazýrlayacaktýr. Bu durumda 1.9700 desteðinin de kýrýlmasýyla 1.9660 ve 1.9610

desteklerine gerileme beklenebilir. Tersi durumda ise 1.9745 ve 1.9780 seviyeleri

hedeflenebilir. 1.9810 ise gün içi en güçlü direnç konumunda.

2 yýl vadeli gösterge tahvilin (TRT071015T12) bileþik faizi dün %7.60�tan açýlýþ

yaptý ve 8 bp düþerek günü %7.52�den kapattý. ABD 10 yýllýk faizleri ise FED'in

tahvil alýmýna olduðu gibi devam edeceði beklentisiyle dün gerilediði %2.49

seviyesinden iþlem görmeye ediyor. Bugün açýklanacak iþsizlik maaþý baþvurularýnýn

tahvil bono piyasasý açýsýndan da önemli olduðunu söylemek gerekir.

TCMB aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti ise önceki güne göre bir deðiþiklik

göstermeyerek %6.23 olarak gerçekleþti.

Dün hafif yukarý eðimli hareket eden Dolar/TL gün

içinde  en  yüksek  1.9784  seviyesini  gördü  ve

sonrasýnda bir miktar satýþlara maruz kalarak günü

bankalar arasý piyasada 1.9706�dan kapattý. Ýþsizlik

maaþý  baþvurularý  335  binin  altýnda  gerçekleþirse

bu durum Dolar/TL�de düþüþleri destekleyecektir.

Altýn    ise  dün  13301340  dar  bandýnda  sýkýþma

yaþadý.
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Türkiye

10.00�da üçüncü çeyrek konut satýþlarý ve Aðustos ayýna ait Kýsa Vadeli Dýþ Borç
Ýstatistikleri açýklanacak.

Para Politikasý Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranýný
deðiþtirmeyerek %4.5�te býraktý. Gecelik borçlanma faiz oraný %3.50�de, borç
verme faiz oraný ise %7.75�te tutularak deðiþtirilmedi.

 son dönemde açýklanan veriler yurtiçi nihai
talep ve ihracatýn ýlýmlý büyüme eðilimini koruduðunu gösteriyor. Mevcut politika
çerçevesi cari iþlemler dengesini olumlu etkiliyor ve önümüzdeki dönemlerde kredi
büyüme hýzlarýnýn kademeli olarak daha makul düzeylere geleceði öngörülüyor.

 enflasyon görünümün orta vadeli hedeflere uyumlu olana
kadar para politikasýndaki temkinli duruþun korunarak gerekli görülen sýklýkta ek
parasal sýkýlaþtýrmaya devam edilmesinin uygun olacaðýný belirtti. Fiyat istikrarýný ve
finansal istikrarý etkileyen geliþmeler yakýndan takip edilerek TCMB tarafýndan
saðlanan Türk Lirasý likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yapýlmaya
devam edilecek.

��Yabancý Sermaye Piyasasý Araçlarýnýn ve Depo Sertifikalarýnýn Kurul
Kaydýna Alýnmasýna Ýliþkin Esaslar Tebliði�� ile ��Yabancý Yatýrým Fonu Paylarýnýn Kurul
Kaydýna Alýnmasýna ve Satýþýna Ýliþkin Esaslar Tebliði�� tek bir teblið altýnda
birleþtirilerek ��Yabancý Sermaye Piyasasý Araçlarý ve Depo Sertifikalarý ile Yabancý
Yatýrým Fonu Paylarý Tebliði'' olarak yeniden düzenlendi.

●  Merkez Bankasý dün açtýðý iki ayrý DIBS alým ihalesi ile 17 Haziran 2015 ve
14 Þubat 2018 itfa tarihli tahvilleri geri alacaðýný açýkladý. Geri alýmý yapýlacak
tutarlar ise 50�þer milyon TL olarak belirlendi.

●
 Stanley, Türkiye�nin FED'in tahvil

alýmlarýný korumasýndan faydalanacaðýný fakat yükseliþlerde satýþ önerdiðini
açýkladý ve cari açýðýn büyüdüðünü, enflasyon endiþelerinin sürdüðünü, para
politikasý esnekliðinin ise kýsýtlý olduðunu ifade etti.

● Aðustos sonu itibarýyla, özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli
kredi borcu, 2012 yýl sonuna göre 6.7 milyar ABD dolarý artarak 145.8
milyar ABD dolarý dolarak gerçekleþti.

● Merkez Bankasý dün düzenlediði döviz satým ihalesinde 20 milyon dolarlýk
döviz satýmý yaptý. Ýhaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatý 1.9714 TL oldu.

10.00�da üçüncü çeyrek konut satýþlarý ve Aðustos

ayýna  ait  Kýsa  Vadeli  Dýþ  Borç  Ýstatistikleri

açýklanacak.

TCMB  faiz oranlarýný deðiþtirmedi.

MB�den yapýlan açýklamalara göre; son dönemde

açýklanan  veriler  yurtiçi  nihai  talep  ve  ihracatýn

ýlýmlý  büyüme  eðilimini  koruduðunu  gösteriyor.

Mevcut  politika  çerçevesi  cari  iþlemler  dengesini

olumlu etkiliyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131023-5.htm?submenuheader=null


Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

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

6

24 Ekim 2013

Amerika

ABD hisseleri beþ günlük rallinin ardýndan; Avrupa ile Çin'den gelen haberlere þirket

karlarýnýn beklentileri karþýýlamamasý da eklenince Wall Street rekor seviyeden

gevþedi. Dow Jones %0.35 düþüþle 15.413, S&P500 %0.47 oranýnda düþüþle

1.746, Nasdaq da %0.57 düþüþle 3.907 puandan kapanýþ yaptý.

Bugün TSÝ 15:30�da haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý (Beklenti: 335.000 Önceki:

358.000) ve Aðustos ayý dýþ ticaret dengesi (Beklenti: -40 milyar dolar Önceki: -39.1

milyar dolar); 16:00�da da Ekim ayý öncü PMI verisi (Beklenti: 52.7 Önceki: 52.8)

açýklanacak. Kepenk kapatma nedeniyle ertelenen ve bu hafta baþýnda açýklanan

tarým dýþý istihdam verisinin hayal kýrýklýðý yaratmasý sonrasýnda; bugün açýklanacak

haftalýk iþsizlik baþvurularý verisinin önemi arttý.

Financial Times yazarý Scott Minerd'a göre Yellen QE'den beklenenden daha önce

çýkabilir. Yellen, bir demecinde Fed'in, daha önce belirlemiþ olduðu %2�nin

üzerinde bir enflasyonu tolere edebileceðini söylemiþti. Minerd�a göre, bu demeç

piyasa tarafýndan Yellen'ýn çok güvercin bir tutum içerisinde olacaðý þekilde

yorumlandýðýný belirtti. Uzun dönemde Yellen'ýn iþsizliði düþürmek için enflasyonu

da içerisine alan bir para politikasý kullanacaðýna inandýðýný belirten Minerd, kýsa

dönemde ise, anti-enflasyonist kimliðini kanýtlamak ve güveni saðlamak için QE'den

daha önce çýkabileceðini öngördü.

* Kredi derecelendirme kuruluþu Fitch, birçok büyük ABD bankasýnýn 2014 yýlýna

doðru kâr büyümesi konusunda zorluklarla karþýlaþacaklarýný söyledi

* Bloomberg ekonomistlerinin yaptýðý tahmine göre, Fed, ekonomiyi negatif olarak

etkileyecek olan azaltýma Mart ayýna kadar baþlamayacak.

* Goldman Sachs'in baþkaný Cohn, ekonominin hâlen Fed'in teþviklerine ihtiyacý

olduðunu söylerken; Goldman Sachs baþ ekonomisti Jan Hatzius da FED'in

normalleþmek için 2014'ü bekleyeceðini öngördüðünü ifade etti.

* ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Ýran�ýn nükleer programýný þeffaflaþtýrma

mesajlarý vermesini son derece olumlu bulduklarýný ancak Tahran'a yönelik

yaptýrýmlarý kaldýrmak için henüz erken olduðunu belirtti.

ABD hisseleri beþ günlük rallinin ardýndan; Avrupa
ile  Çin'den  gelen  haberlere  þirket  karlarýnýn
beklentileri karþýlamamasý da eklenince Wall Street
rekor  seviyeden  gevþedi.  Bugün  TSÝ  15:30�da
haftalýk  iþsizlik maaþý  baþvurularý  ve Aðustos  ayý
dýþ ticaret dengesi; 16:00�da da Ekim ayý öncü PMI
verisi açýklanacak. Hafta baþýnda açýklanan  tarým
dýþý  istihdam  verisinin  hayal  kýrýklýðý  yaratmasý
sonrasýnda; bugünkü istihdam verisinin önemi arttý.
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Avrupa

Avrupa hisseleri büyük firmalarýn açýkladýklarý düþük çeyrek dönemlik ciro ve kar
rakamlarý, Euro Bölgesi�nin tüketici güveni ve ECB�nin bankacýlýk sistemine iliþkin
açýklamalarý sonrasýnda dünü kayýplarla tamamladýlar. Fransa, Almanya ve
Euro Bölgesi�nin imalat ve hizmet
sektörü Ekim ayý PMI verileri, Ýspanya�nýn
iþsizlik oraný (Beklenti:%26.10) ve
Ýtalya�da tüketici güveni takip edilecek
(Beklenti:101.1)

Avrupa bankacýlýk sektöründeki güven ve þeffaflýðýn teþviki amaçlayan banka
deðerlendirmesine Kasým ayýnda baþlayacak olan ECB bölgenin en büyük
bankalarýndan %8 oranýnda sermaye yeterliliði talep edecek. 128 bankanýn yer
alacaðý bankacýlýk sisteminin karþýlýklý deðerlendirmesi, 2014 Ekim ayýnda
açýklanacak. Almanya�dan stres testleri için hazýrlanan çerçeveden memnun
kalýndýðý haberleri gelirken, ECB baþkaný Draghi ise uygulama güvenilirliðini
kanýtlamak için bazý bankalarýn baþarýsýz olmalarý gerekebilir ifadesinde bulundu.

Dünün veri gündemine baktýðýmýzda,  %0.1 daraldýðý ikinci
çeyreðin ardýndan üçüncü çeyrekte %0.1 geniþledi.
Ekim�de beklentilere paralel olarak 97�den 98 puana arttý. Euro Bölgesi�nin ilk
çeyrekte %92.3 olan Kamu Borcu/GSYH rasyosu 2. Çeyrekte %93.4�e
yükselirken,  -14.5 oldu (Beklenti: -14.4)

 Ýþsizliðin ikinci yarýda beklentilerden daha
hýzlý gerileyeceði belirtilirken, Sterlin�deki deðer artýþýnýn enflasyondaki hýzlý
yükseliþ riskini azalttýðý belirtildi.

Salý günü ABD�de beklentinin altýnda gelen tarým dýþý istihdam
verisi paritenin 1.3670�lerden 1.3790 civarýna kadar yükseldimesinde etkili
olmuþtu. Hafta ortasýnda ise Eur/Usd�da kýsmi kar satýþlarý görüldüðü söylenebilir.
Dün 1.3742 seviyesine kadar çekilen Eur/Usd bu sabah yeniden 1.3790 civarýndan
iþlem görüyor ve seyri açýsýndan bugün Euro ve Dolar tarafýnda Ekim ayý PMI
verileri ve haftalýk iþsizlik baþvurularý takip edilecektir. Gün içinde Eur/Usd�ýn
önündeki ilk direnç olan 1.3795 seviyesinin aþýlmasý halinde 1.3845 seviyesi
hedeflenebilir; aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk destek seviyesi 1.3745�te bulunuyor.
Destekler:1.3745-1.3700-1.3660 Dirençler: 1.3795-1.3845-1.3900

Avrupa  hisseleri  büyük  firmalarýn  açýkladýklarý

düþük  ciro  ve  kar  rakamlarý,  Euro  Bölgesi�nin

tüketici  güveni  ve  ECB�nin  bankacýlýk  sistemine

iliþkin  açýklamalarý  sonrasýnda  dünü  kayýplarla

tamamladýlar.  Bugün;  Fransa,  Almanya  ve  Euro

Bölgesi�nin imalat ve hizmet sektörü Ekim ayý PMI

verileri,  Ýspanya�nýn  iþsizlik  oraný  ve  Ýtalya�da

tüketici güveni açýklanacak.  ECB, bankalarýn varlýk

kalitesini deðerlendirmeye Kasým�da baþlayacak.
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Asya

Çin�den gelen imalat PMI verisi toparlanmaya iþaret

etse de, para piyasasý faizlerinin yükseliþe geçmesi

ve  yeni  yapýsal  reformlarýn  konuþuluyor  olmasý

Asya  piyasalarýnda  kayýplara  sebep  olmakta.

Sabah  itibariyle  Shanghai  endeksi  %0.24,  Nikkei

ise %0.69 düþüþle iþlem görüyor.

Usd/Jpy  paritesi  ise  97.1797.51  bandýnda

hareketini sürdürüyor.

Çin�den imalat PMI verisi toparlanmaya iþaret etse de, para piyasasý faizlerinin

yükseliþe geçmesi ve yeni yapýsal reformlarýn konuþuluyor olmasý Asya piyasalarýnda

kayýplara sebep olmakta. Sabah itibariyle Shanghai endeksi %0.24, Nikkei ise %0.69

düþüþle iþlem görüyor.

 Beklentilerin üzerine çýkan imalat PMI verisi

Çin�de ekonomik toparlanmanýn devam ettiðini göstermekte.

merkez bankasý politikalarýnýn bankalarý daha fazla risk alma konusunda

cesaretlendirdiði ifade edilirken, bankalarýn aþamalý olarak devlet tahvillerinden

çýkmaya baþladýklarý belirtildi.

ABD ve Japonya arasýnda

devam eden serbest ticaret görüþmelerinde (Trans-Pasifik Ortaklýðý) otomotiv

sektörüne iliþkin anlaþmazlýk giderilmeye çalýþýlýyor. Japon yönetiminin uzun süredir

ABD�nin otomotiv sektöründe uyguladýðý vergilere karþý itiraz ettiði bilinmekte.

Dün sabah saatleri itibariyle 98.00 desteðinin kýrýlmasýyla satýþlarýn

hýzlandýðý ve 97.25 seviyesine doðru çekilme yaþandýðýný belirtmiþtik. Sonrasýnda

paritenin gün içinde  97.16-97.51bandýnda yatay bir seyir izlediði görülmekte. Sabah

itibariyle parite ayný bantta hareketini sürdürüyor. Bugün ABD�den gelecek veriler

parite üzerinde etkili olabilir. Saat15:30 haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularý ve dýþ ticaret

dengesi açýklanacak. 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

 GarantiFaktoring'in 2013/9 aylýk konsolide

olmayan net karý 12.901.000 TL (2012/9 aylýk: 16.639.000 TL) olarak

açýklandý.

Türk Telekom'un 2013/9 aylýk konsolide net

karý 1.042.904.000 TL (2012/9 aylýk: 2.037.570.000TL)

olarakaçýklandý.Þirket, Sermaye Piyasasý Mevzuatý�na uygun olarak toplam

tutarý azami 1 milyar Dolar tutarý eþdeðerine kadar ve azami on yýl nihai

vadeye kadar, yabancý para ve/veya Türk lirasý cinsinden bir veya birden

fazla yurt dýþý Sermaye Piyasasý borçlanma aracý ihracýnýn Sermaye Piyasasý

Kurulu�nun bu konuda vereceði karar tarihinden itibaren bir yýl içinde halka

arz edilmeksizin yurt dýþýnda gercekleþtirilmesini kararlaþtýrmýþtýr.

 Otokar, 18-23 Ekim 2013 tarihleri arasýnda Belçika�da

düzenlenen Busworld Fuarý'nda 860 metrekarelik standý ile yer aldý.

Otokar fuarda 6 metreden 12 metreye kadar uzanan geniþ ürün

yelpazesinde yer alan 7 otobüsünü ve araçlarýn Euro 6 versiyonlarýný tanýttý.

Stantta ayrýca Otokar'ýn 1968 yýlýnda ürettiði 37 kiþilik yolcu otobüsü de

sergilendi.

Çevre ve Þehircilik

Bakanlýðý Çevresel Etki Deðerlendirmesi, Ýzin ve Denetim Müdürlüðü web

sitesinde yayýnlanan ilana göre; Aksaray ili Merkez ilçesi, Aksaray O.S.B.

geniþleme alaný içerisinde Brisa Bridgestone-Sabancý Lastik San. Tic. A.Þ.

tarafýndan yapýlmasý planlanan �� Brisa Aksaray Lastik Üretim Tesisi ��

projesi ile ilgili olarak Bakanlýða sunulan ÇED baþvuru dosyasý Çevresel Etki

Deðerlendirmesi Yönetmeliði�nin 8. Maddesi doðrultusunda incelendi ve

uygun bulundu. Böylece projeye iliþkin ÇED süreci baþlatýldý.

 Þirket, GbaCapitalManagement andConsultancy

Ltd. ile danýþmanlýk ve Bicbank Business InvestmentsCorporation

Bankingile gayri nakdi kredi sözleþmelerinin feshedilmesine, tüm yasal

tazminathaklarýnýnn saklý kalmak üzere, GbaCapital' e bugüne kadar

ödenmiþ bulunan 23.160 euro danýþmanlýk ücretinin yasal yollardan geri

istenmesine ve kararýn Kap da kamuya duyurulmasýna karar vermiþtir.

Þirket tarafýndan halka arz edilmeksizin sadece

nitelikli yatýrýmcýlara satýlmak üzere 100.000.000 (yüz milyon) TL (talep

toplama aþamasýnda fazla teklif gelmesi halinde miktar 200.000.000 TL'ye

artýrýlabilecektir) nominal deðerli 2 ya da 3 yýl vadeli 3 ayda bir deðiþken

kupon ödemeli tahvil ihracý yapýlacak olup söz konusu ihraca iliþkin olarak

Garanti Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. aracý kurum olarak yetkilendirilmiþtir.

 En geç 15 Ekim 2013 tarihine kadar Levent

ERDOÐAN'a devredilmesi öngörülen iþitiraklere iliþkin süreç, ilgili

taraflarýn karþýlýklý mutabakatý çerçevesinde halihazýrda devam etmekte

olduðu ve en kýsa zamanda sonuçlandýrýlacaðý bildirilmiþtir.Levent Erdoðan

tarafýndan gelen açýklamada 15 Ekim 2013 tarihinin ötelenmesi konusunda

herhangi mutabakat saðlanmadýðý ve konu ile ilgili sürecinden devam ettiði

belirtilmiþtir.

 Anadolu Sigorta, pazar payýný yüzde 13�e çýkardý.

Þirket, baðlý ortaklýklarýndan olan Metro Yaðlý

Turistik Tesis Ýþletmeciliði ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Þ.'nin, Metro Ticari

Mali Yatýrýmlar Holding A.Þ.'ne ait olan hisselerinin, Neta Yatýrým Menkul

Deðerler A.Þ. tarafýndan düzenlenen 23.10.2013 tarihli þirket deðerleme

raporuna göre, Metro Ticari Mali Yatýrýmlar Holding A.Þ.'nin hisse oraný

olan %97,78'ne isabet eden 14.477.736,12 TL bedelle, Galip Öztürk'ün

hisse oraný olan %2,22'ne isabet eden 328.360,88 TL bedelle, toplam

14.806.097,00 TL olarak belirlenen deðer üzerinden satýn alýnmasýna,

Metro Yaðlý Turistik Tesis Ýþletmeciliði ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Þ.'nin,

satýn alýnma iþlemleri sonucunda þirket ile birleþme iþlemlerinin

baþlatýlmasýna karar verilmiþtir.

 Þirket projelerinden Ýstanbul Ýli, Þiþli Ýlçesi,

Ayazaða Mah. Ýstanbul Þiþli Ayazaða 1.Etap Arsa Satýþý Karþýlýðý Gelir

Paylaþýmý Ýþi (Aðaoðlu Maslak 1453 Ýstanbul) kapsamýnda 10622 Ada 1

Parselde yer alan A1 blokta revizyona gidilerek baðýmsýz bölüm sayýsý

265'den 157'ye düþürülmüþtür.  Bu kapsamda, parsel genelinde 533 olan

ticari ünite sayýsý deðiþmeyecek, 4789 olan konut sayýsý 4681, 5322 olan

toplam baðýmsýz bölüm sayýsý ise 5214 olacak þekilde 09.10.2013 tarihinde

A1 bloða ait Tadilat Yapý Ruhsatý alýnmýþtýr.
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Haberi KAP

Alkim Basým kurul kaydýnda olan ancak borsada iþlem

görmeyen statüde 1.000.000.000 TL nominal tutarlý Taraf Gazetecilik

hisselerinin borsada satýþa konu edilebilmesi amacýyla MKK�ya baþvurdu.

Þirket projelerinden Bursa Osmangazi Arsa Satýþý

Karþýlýðý Gelir Paylaþýmý Ýþi ihalesi 26.11.2013 Salý günü saat 14:30' da yapýlacaktýr.

 Þirketin

çýkarýlmýþ sermayesinin mevcut kayýtlý sermaye tavaný olan 6.000.000.-TL

sýnýrýnýn üzerinde, 1.905.120.-TL (Birmilyondokuzyüzbeþbinyüzyirmi Türk

Lirasý)'ndan, 8.094.880,00-TL  tutarýnda yüzde 424,90 oranýnda artýrýlarak

10.000.000- TL (onmilyonTürk Lirasý)'na çýkarýlmasýna iliþkin olarak çýkarýlacak

8.094.880,00 �TL  sermayenin tamamýnýn enflasyon düzeltme farklarýndan

karþýlanmasýna karar verilmiþtir.Bu baðlamda; hazýrlanmýþ son finansal tablolarda

35.805.898 TL tutarýnda iç kaynak bulunmakta olup, geçmiþ yýl zararý olan

3.260.281 TL'sýnýn yapýlacak ilk genel kurulda iç kaynaklardan mahsup

edilmesinin pay sahiplerine onaylanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiþtir.

 14.10.2013 - 21.10.2013 tarihlerinde Ahmet

KOPARAN 2,50 - 2,53 fiyat aralýðýndan 36.570 adet alýþ iþlemi gerçekleþtirmiþtir.

Bu iþlemle birlikte Ahmet KOPARAN'ýn þirket sermayesindeki paylarý

%11.50�den % 12,11�e yükselmiþtir.

Baðlý ortaklýðýmýz Melis Yapý Ticaret

ve Sanayi A.Þ., 23.10.2013 tarihinde (bugün) þirketimiz paylarý ile ilgili olarak 0,60

- 0,63 TL fiyat aralýðýndan 1.912.943 adet satýþ iþlemi gerçekleþtirmiþtir.

 Þirket, 2012 yýlýný VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna

göre kar ile kapatmasýna raðmen þirketin geçmiþ yýl zararlarýnýn bulunmasýndan

dolayý oluþan karýn geçmiþ yýllar zararýna mahsup edilmesine ve 2012 yýlý için kar

payý daðýtýlmamasýnýn Genel Kurulun onayýna sunulmasýna oy birliði ile karar

verilmiþtir.
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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/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/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni/Ekim/Önceki: - 14.9

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

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

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

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

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

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

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

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

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