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22 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

 Bu sabah S&P�den Türkiye�nin kredi

notuna iliþkin açýklama geldi.

Notumuzda deðiþiklik yok ve

görünümümüz duraðan olup, cari

açýk ve borçlanma maliyetlerimizin

artmasý durumunda not indirimini

gündeme gelebilir. Eðer yapýsal

reformlar yatýrýmlarý ve istihdamý

artýrýrsa bu durumda da not artýþý

gelebilir. BIST-100 endeksinde,

bugün 73.850 destek olmak üzere,

bu seviye ile 75.500 aralýðýnda

hareket bekleyebiliriz.

Amerika Avrupa Asya
S&P Türkiye�nin  BB+/B olan kredi

notunu ve  görünümünü �Duraðan�

olarak teyit etti.  Açýklamalarda yeni

ve ileriye dönük bir mesaj

bulunmuyor.

TCMB 28 Kasým ve 30 Aralýk�ta Ek

Parasal Sýkýlaþtýrma (EPS) uygulayacak.

EPS günlerinde açýlacak döviz satým

ihalelerinde minimum tutar 100

milyon dolar olacak.

Yabancýlar geçen hafta net 849 milyon

dolarlýk  hisse senedi alýrken, 1 milyar

764 milyon dolarlýk DÝBS sattý.

74679,25
9.05
2.0175

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

Haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularýnýn

istihdam piyasasýnda iyileþmenin

devam ettiðini iþaret etmesiyle,

yükseliþe geçen ABD borsalarý; bazý

firmalarýn hisse geri alýmý

yapabileceklerini açýklamalarý ile üç

günlük düþüþünü sonlandýrdý. Önemli

bir veri akýþýnýn olmadýðý, haftanýn son

iþlem gününde Fed yöneticisi Daniel

Tarullo ve Kansas City Fed Baþkaný

Esther George�un konuþmalarý takip

edilmeli.

Avrupa borsalarý dünü düþüþle

tamamladýlar. Bugün Almanya�nýn 3.

çeyrek büyüme verisi (Beklenti:

%0.6), IFO iþ dünyasý güveni

(Beklenti: 107.6) ile cari durum

endeksi (Beklenti: 111.5)

açýklanacak. Saat 11:30�da ise dün

Berlin�deki konuþmasýnda negatif

mevduat faizinde yeni bir geliþme

bulunmadýðýný belirten ECB Baþkaný

Draghi�nin açýklamalarý takip

edilecek. Günün devamýnda

Eurogroup toplantýsý yapýlacak.

Haftanýn son iþlem gününde Asya

cephesinde karýþýk bir görünüm

hakim. BOJ Baþkaný Kuroda�nýn

yendeki zayýflamayý destekleyici

açýklamalarý Nikkei endeksinde yönü

yukarý çevirirken, Shanghai endeksi

deðer kaybediyor. Sabah itibariyle

Nikkei endeksi %0.10 primli iþlem

görürken, Shanghai endeksi %0.36

düþüþte.

Usd/Jpy paritesi ise 101.00-101.18

bandýnda hareket ediyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Dün ABD hisse senedi piyasasýna

paralel olarak ABD tahvil piyasasý da

deðer kazandý ve bu sabah itibariyle

%2.77 seviyesinde. Ýçeride ise

beklediðimiz gibi gösterge faiz %9'un

üzerine çýktý ve %9.05�ten kapanýþ

yaptý. TCMB aðýrlýklý ortalama

fonlama maliyeti de sýkýlaþtýrma

hamlelerinin ardýndan yükselmeye

devam ediyor. Dün fonlama maliyeti

%6.58 oldu.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli 94.000 kullaným fiyatlý

call opsiyonunda, 10 adet iþlem

olurken açýk pozisyon sayýsý 117�e

yükseldi. Aralýk vadeli Euro Dolar

kontratýnda ise 2.751 adet iþlem

olurken 334 adet pozisyon açýldý ve

seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

3.971 oldu. Aralýk vadeli endeks

kontratýnda yukarý yönlü

hareketlerde 93.000, 93.650, 94.100

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise

91.750, 91,100, 90,200 destek

konumundadýr.
Devamý için týklayýnýz

Döviz
TCMB'nin sýkýlaþtýrýcý önlemleri

Dolar/TL�de düþüþü desteklerken,

FOMC tutanaklarý ve iþsizlik maaþý

baþvurularýnýn ardýndan tahvil alým

programýnda yakýn zamanda azaltýma

gidilebileceði endiþesinin hortlamasý

da satýþlarý baskýlamaktadýr. Teknik

olarak kýsa vadeli kanalýn kýrýlmasý,

tazeliðini koruyan çýkýþ süreci

endiþelerinin de baskýn gelmesiyle

2.0240 ve 2.0350 dirençlerinin

çalýþmasý beklenebilir.

Devamý için týklayýnýz
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22 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Dün Borsamýz açýlýþta FED

tutanaklarýnýn etkisiyle yaklaþýk

bin puanlýk bir düþüþle güne

baþladý. Son iki haftaya

baktýðýmýzda Türk hisselerine

yer yer talep geldiðini

görüyoruz. Endeks 71 bin

seviyesinin hemen altýndan

döndü ve en azýndan 73.500

seviyesinin üzerinde dün de

tutunmayý baþardý. Kaðýt bazýnda baktýðýmýzda ise, güçlü olmasa da Bankalarýn deðerlemeleri

çok düþük seviyelere geldiði için, teknik dinamiklere göre bir toplanma sürecinde olduðunu

söylemek mümkün. Fakat önemle vurgulanmasý gereken nokta þu ki; borsanýn hareketleri,

açýklanan her ABD verisiyle çok daha dalgalý hale geldi. Dün bunun örneðini net bir þekilde

gördük. Haftalýk iþsizlik baþvurularý açýklandýðýnda sert düþüþ varken, Philedelphia FED

imalat sanayi endeksinin 15.5 olmasý beklenirken 6.5 olarak açýklandý ve bir anda yeniden

alýmlarýn geldiðini gördük. Seans sonuna doðru ise satýþlar vardý. Endeks yüzde 0.93�lük

düþüþle 74.679 puandan kapandý. Bugün ABD cephesinde önemli bir veri yok. Avrupa

cephesinde ise Almanya�nýn 3. Çeyrek büyüme oraný ve IFO endeksi açýklanacak.

Almanya�da geçen yýla göre yüzde 0.6 artýþ olmasý bekleniyor. Ýþ dünyasý beklentileri

endeksinin ise 103.6�dan 104�e çýkmasý bekleniyor.

Dün dow (%0.69) ve S&P (%0.81)  endeksleri sert artýþlar yaptý. Bu sabah ABD vadelileri

düne göre % 0.07 aþaðýda bulunurken, Asya�da Japonya, G. Kore ve Hindistan yukarýda , Çin

ise %0.56 aþaðýda bulunuyor. Bu sabah S&P�den Türkiye�nin notlarýna iliþkin açýklama geldi.

Notumuzda deðiþiklik yok ve görünümümüz duraðan olup, cari açýk ve borçlanma

maliyetlerimizin artmasý durumunda not indirimini gündeme gelebilir. Eðer yapýsal reformlar

yatýrýmlarý ve istihdamý artýrýrsa bu durumda not artýþý bile gelebilir. S&P�den gelen

açýklamalarýn piyasalar üzerinde çok önemli bir hareket yaratamasýný beklemiyoruz.  Teknik

olarak BIST-100 endeksine baktýðýmýzda ise, 73.850 civarýndaki desteðin aþaðý kýrýlmamasý

önemli olacak. Bugün güne yaklaþýk 300 puan artýda baþlayabiliriz ve endeks yeniden

75.500�ün üzerinde bir kapanýþ deneyebilir. Fakat þu an için en güçlü direnç 76.500

seviyesinde olup, yatýrýmcýlar pozisyonlarýný koruyabilirler. Bir haber veya yeni bir geliþme

nedeniyle endeksin 73.850 altýnda kapanýþ yapmasý durumunda 72.500-73.000 aralýðýna

kadar gerileme görülebilir ama bu olasýlýk en azýndan bu sabahki þartlar altýnda düþük

görünüyor. Yine de yatýrýmcý 73.850 seviyesini izlemelidir.

  Bu  sabah  S&P�den  Türkiye�nin  kredi  notuna  iliþkin

açýklama  geldi.  Notumuzda  deðiþiklik  yok  ve

görünümümüz  duraðan  olup,  cari  açýk  ve  borçlanma

maliyetlerimizin  artmasý  durumunda  not  indirimini

gündeme gelebilir. Eðer yapýsal reformlar yatýrýmlarý ve

istihdamý  artýrýrsa  bu  durumda  da  not  artýþý  gelebilir.

BIST100  endeksinde,  bugün  73.850  destek  olmak

üzere,  bu  seviye  ile  75.500  aralýðýnda  hareket

bekleyebiliriz.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 1,22, S&P 500 % 0,81 deðer kazandý.

Dow Jones ise günü % 0,69 deðer artýþý ile 16.010 puandan tamamladý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,07 deðer kaybederken, Ýngiltere yatayda kapandý. BIST 100

Endeksi önceki seansta 74.005 � 75.125 puan aralýðýnda hareket etti ve günü % 0,93

deðer kaybý ile 74.679 puandan tamamladý.

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 173.026 adet iþlem olurken 2.570 adet pozisyon

kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 181.379 oldu. Endeks opsiyonlarýnda

aðýrlýklý olarak alým (Call) endeks opsiyonlarý iþlem gördü. Aralýk vadeli 94.000 kullaným

fiyatlý call opsiyonunda, 10 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 117�e yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 28.584 adet iþlem olurken 1.815 adet pozisyon açýldý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 131.877 oldu. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda

ise 2.751 adet iþlem olurken 334 adet pozisyon açýldý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 3.971 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 95,13 USD, Altýn�ýn onsu 1.244 USD

ve Euro/USD paritesi ise 1,3476 seviyesinde.

Almanya� da TSÝ 09:00� da 3. Çeyrek Ýhracat ve GSYH, TSÝ 11:00� da IFO Ýþ Dünyasý

Güven Endeksi (Kasým), IFO Cari Durum Endeksi (Kasým), IFO Beklentiler Endeksi

(Kasým), ABD� de TSÝ 18:00� da Kansas City FED Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi (Kasým)

açýklanacak. Ayrýca TSÝ 15:40� da Kansas City FED Baþkaný Esther L. George konuþacak.

Yurt içinde ise saat 11:00� da Yabancý Ziyaretçi Sayýsý (Ekim) verileri bulunuyor.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0130,

2,0060, 2,0000 seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 2,0200, 2,0240, 2,0320 seviyeleri direnç

olacaktýr. Aralýk vadeli dolar kontratý 2,0280 - 2,0380 bandýnda iþlem görebilir.

Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,10 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones

en yakýn vadeli kontratlarý güne 4 puanlýk deðer kaybý ile devam ediyor.

Aralýk vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 93.000, 93.650, 94.100

direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 91.750, 91,100, 90,200 destek konumundadýr.

Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne önceki kapanýþýna yakýn bir seviyeden

baþlamasýný bekliyoruz.

Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Aralýk  vadeli  94.000  kullaným  fiyatlý  call

opsiyonunda, 10 adet iþlem olurken açýk pozisyon

sayýsý  117�e  yükseldi.  Aralýk  vadeli  Euro  Dolar

kontratýnda ise 2.751 adet iþlem olurken 334 adet

pozisyon  açýldý  ve  seans  sonunda  açýk  pozisyon

sayýsý 3.971 oldu. Aralýk vadeli endeks kontratýnda

yukarý yönlü hareketlerde 93.000, 93.650, 94.100

direnç,  aþaðý  yönlü  hareketlerde  ise  91.750,

91,100, 90,200 destek konumundadýr. Aralýk vade

endeks  kontratlarýnýn  güne  önceki  kapanýþýna

yakýn bir seviyeden baþlamasýný bekliyoruz.
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Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

FOMC tutanaklarýnýn ardýndan

tahvil alýmýnda çýkýþ sürecini

yakýndan ilgilendiren iþsizlik

maaþý baþvurularýnýn

beklenenin altýnda 323.000

(beklenti 335.000) kalmasý

Altýn'da satýþlarý arttýrdý. 1349

seviyesinden gevþeyen Altýn

1237 seviyelerine kadar

geriledi. Altýn için henüz

toparlanma sinyalleri alýnamazken, tepki alýmlarýnýn ise þimdilik 1250 ve 1260-65

civarýndaki dirençlerden dönmesini bekliyoruz.

Dün Dolar/TL için kýsa vadede takip ettiðimiz alçalan kanalýn kýrýldýðýndan

bahsetmiþtik. Bu durum Dolar/TL için teknik açýdan yön tayin etmede zorluk

çýkarmaktadýr. Öte yandan TCMB'nin sýkýlaþtýrýcý önlemleri yükseliþleri baskýlarken,

FOMC tutanaklarý ve iþsizlik maaþý baþvurularýnýn ardýndan tahvil alým programýnda

yakýn zamanda azaltýma gidilebileceði endiþesinin hortlamasý da yukarý yönlü gidiþatý

desteklemektedir.

Tüm bunlar göz önüne alýndýðýnda teknik olarak kýsa vadeli kanalýn kýrýlmasý,

tazeliðini koruyan çýkýþ süreci endiþelerinin de baskýn gelmesiyle 2.0240 ve 2.0350

dirençlerinin çalýþmasý beklenebilir. Aksi halde kanalýn içine tekrar girilirse durum

terse dönebilir. Bu sabah S&P�nin notumuzu teyit etmesi de aþaðý yönlü gidiþatý

destekleyen unsurlardan biri olarak görülebilir. Destekler 2.0130 ve 2.0050�de

bulunmaktadýr.

Dün ABD hisse senedi piyasasýna paralel olarak ABD tahvil piyasasý da deðer kazandý

ve bu sabah itibariyle %2.77 seviyesinde. Ýçeride ise beklediðimiz gibi gösterge faiz

%9'un üzerine çýktý ve %9.05�ten kapanýþ yaptý. TCMB aðýrlýklý ortalama fonlama

maliyeti de sýkýlaþtýrma hamlelerinin ardýndan yükselmeye devam ediyor. Dün

fonlama maliyeti %6.58 oldu.

TCMB'nin  sýkýlaþtýrýcý  önlemleri  Dolar/TL�de
düþüþü desteklerken, FOMC tutanaklarý ve iþsizlik
maaþý  baþvurularýnýn  ardýndan  tahvil  alým
programýnda  yakýn  zamanda  azaltýma
gidilebileceði  endiþesinin  hortlamasý  da  satýþlarý
baskýlamaktadýr. Teknik olarak kýsa vadeli kanalýn
kýrýlmasý,  tazeliðini  koruyan  çýkýþ  süreci
endiþelerinin  de  baskýn  gelmesiyle  2.0240  ve
2.0350 dirençlerinin çalýþmasý beklenebilir.
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22 Kasým 2013

Türkiye

S&P Türkiye�nin  BB+/B olan kredi notunu ve  görünümünü �Duraðan� olarak teyit

etti.  Açýklamalarda yeni ve ileriye dönük bir mesaj bulunmuyor.

Açýklamlarda ,Türkiye�de cari açýk kaynaklý riskler ile dýþ finansmana baðýmlýlýktan

kaynaklanan olumsuzluklarýn, para politikalarýndaki esneklik ve güçlü büyüme

görünümü ile dengelendiðine dikkate çekilirken, seçim sürecinden baðýmsýz olarak

sürdürülecek para ve maliye politikalarý ile yapýsal reformlarýn istihdam ve yatýrým

yaratmasý durumunda �not artýþýnýn deðerlendirilebileceði� ifade edildi. S&P

Türkiye�de bu yýl için %3, 2014�te ise %3.6 büyüme bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) tarafýndan açýklanan haftalýk menkul

kýymet istatistiklerine göre,

*Yabancýlar geçen hafta net 849 milyon dolarlýk hisse senedi alýrken, 1 milyar 764

milyon dolarlýk DÝBS sattý.

*TCMB miktar yöntemiyle düzenlediði 28 Kasým vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2

milyar lira verdi.

*TCMB�den yapýlan açýklamaya göre, 28 Kasým 2013, 30 Aralýk 2013 ve 30 Ocak

2014'te ek parasal sýkýlaþtýrmaya (EPS) gidileceði duyuruldu.

* Borsa Ýstanbul'da iþlem gören mevduat bankalarýnýn 2013 eylül itibariyle dönem net

karý geçen yýlýn ayný dönemine göre %19 artarak 15,1 milyar lira oldu.

TCMB�nin toplam

rezervleri 15 Kasým ile biten haftada 1 milyar 157 milyon dolar artarak 135 milyar

135 milyon dolara yükseldi. (önceki hafta: 133 milyar 978 milyon dolar) Ayný

dönemde altýn rezervleri deðiþmeyerek 21 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleþti.

Þimþek,

yapýlacak düzenlemelerle Ar-Ge yapmanýn, vergisel destekle teþviklerden

yararlanmanýn ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý elektrik tesisi kurmanýn

kolaylaþacaðýný belirtti. Maliye Bakanlýðý�nýn hazýrladýðý düzenlemelerle; ülkenin

üretim yapýsýnda katma deðeri yüksek ürünlerin paylarýnýn çoðalmasý, enerji

ithalatýnýn azaltýlmasý ve yatýrýmcýlarýn önünün daha da açýlmasý hedefleniyor.

S&P  Türkiye�nin    BB+/B  olan  kredi  notunu  ve

görünümünü  �Duraðan�  olarak  teyit  etti.

Açýklamalarda  yeni  ve  ileriye  dönük  bir  mesaj

bulunmuyor.

TCMB  28  Kasým  ve  30  Aralýk�ta  Ek  Parasal

Sýkýlaþtýrma  (EPS)  uygulayacak.  EPS  günlerinde

açýlacak  döviz  satým  ihalelerinde  minimum  tutar

100 milyon dolar olacak.

Yabancýlar  geçen  hafta  net  849  milyon  dolarlýk

hisse senedi alýrken, 1 milyar 764 milyon dolarlýk

DÝBS sattý.
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22 Kasým 2013

Amerika

Haftalýk iþsizlik maaþý baþvurularýnýn istihdam piyasasýnda iyileþmenin devam ettiðini

iþaret etmesiyle, yükseliþe geçen ABD borsalarý; Union Pacific Corp., Johnson

Controls Inc., Ace Ltd. gibi firmalarýn hisse geri alýmý yapabileceklerini açýklamalarý

ile üç günlük düþüþünü sonlandýrdý. Dow Jones %0.69, S&P 500 %0.81, Nasdaq da

%1.22 oranýnda primle günü tamamladý.

Önemli bir veri akýþýnýn olmadýðý, haftanýn son iþlem gününde Fed yöneticisi Daniel

Tarullo ve Kansas City Fed Baþkaný Esther George�un konuþmalarý takip edilmeli.

Ýþsizlik maaþý baþvurularý 16 Kasým'da biten hafta itibariyle 323.000'e gerileyerek 28

Eylül'den bu yana en düþük seviyeye indi ve istihdam piyasasýnda iyileþmenin devam

ettiði sinyalini verdi (Beklenti: 335.000). Bir önceki haftanýn iþsizlik maaþý baþvurularý

da 339.000�den 344.000�e revize edildi. Bu verinin ardýndan dört haftalýk ortalama

iþsizlik maaþý baþvurularý 6.750 düþüþle 338.500 oldu.

ABD'de toptan satýþ fiyatlarý, ucuzlayan enerji maliyetlerinin etkisiyle Ekim ayýnda

da düþüþünü sürdürdü ve üst üste ikinci ayda düþüþ kaydetti. Üretici fiyatlarý

endeksi Ekim ayýnda %0.2 geriledi (Beklenti: -%0.2 Önceki: -%0.1). Diðer

taraftan, enerji ve gýdanýn dahil olmadýðý çekirdek gösterge ise otomobil

maliyetlerinde son dört yýlýn en büyük artýþýnýn görülmesi ile %0.2 yükseldi.

Philadelphia Fed Endeksi Kasým ayýnda sert bir düþüþle 6.5'e geriledi (Beklenti: 15.5

Önceki: 19.8). Yeni sipariþler 27.5'ten 11.8'e gerilerken, istihdam 15.4'ten 1.1'e

indi. Öte yandan altý aylýk ekonomik görünüm ise 60.8'den 45.8'e indi.

* Senato Bankacýlýk Komitesi, ABD Baþkaný Barack Obama tarafýndan Fed

Baþkanlýðý için aday gösterilen Janet Yellen'e onay verdi.

* Fitch 2014 yýlýnda ABD bankalarýnýn görünümünü düzenlemeler, maliyet

kontrolleri ve ekonominin yönlendireceðini belirtti.

* Richmond Fed Baþkaný Lacker, Fed'in ileriye dönük rehberliðini, parasal geniþleme

programýndan tamamen ayýrmanýn imkansýz olduðunu savundu

Haftalýk  iþsizlik  maaþý  baþvurularýnýn  istihdam

piyasasýnda  iyileþmenin  devam  ettiðini  iþaret

etmesiyle,  yükseliþe  geçen  ABD  borsalarý;  bazý

firmalarýn  hisse  geri  alýmý  yapabileceklerini

açýklamalarý  ile  üç  günlük  düþüþünü  sonlandýrdý.

Önemli  bir  veri  akýþýnýn  olmadýðý,  haftanýn  son

iþlem  gününde  Fed  yöneticisi  Daniel  Tarullo  ve

Kansas  City  Fed  Baþkaný  Esther  George�un

konuþmalarý takip edilmeli.
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Avrupa

Avrupa borsalarý, Çin'de beklentilerin altýnda kalan imalat sanayii göstergesi ve
FED'in varlýk alýmlarýný azaltabileceði sinyalini vermesi ile birlikte dünü düþüþle
tamamladýlar. Almanya�nýn 3. çeyrek büyüme verisi (Beklenti: %0.6), IFO iþ
dünyasý güveni (Beklenti: 107.6) ile cari durum endeksi (Beklenti: 111.5)
açýklanacak. Saat 11:30�da ise ECB Baþkaný Draghi�nin konuþmasý takip edilecek.
Günün devamýnda ise Eurogroup Brüksel'de biraraya gelecek.

 imalat ve hizmet sektöründe 50
puanýn üzerinde kalarak geniþlemenin
Kasým ayýnda devam ettiðini gösterdi.  3.
çeyrekte ekonomisi -%0.1 daralan
Fransa�da ise PMI verileri beklentilerin
gerisinde kaldý. Günün bir diðer verisi olan  ise
Kasým ayýnda -14.5�ten -15.4�e geriledi.

ECB�nin 25 bp�lýk faiz indiriminin ardýndan piyasalarda bu hafta mevduat faizinin de
sýfýrýn altýna çekilebileceði konuþuldu.  ise dün Berlin�deki
konuþmasýnda, son politika toplantýsýnda negatif mevduat faizi konusunun
tartýþýldýðýný fakat yeni bir geliþmenin olmadýðýný vurguladý. Euro Bölgesi'nde bir kaç
aydýr yavaþ çekimde bir enflasyona þahit olduklarýný belirten Draghi, son faiz
kararýnýn enflasyondaki aþaðý yönlü eðilimden kaynaklandýðýný söyledi. Avrupa�nýn
iyileþme yolunda olunduðunu belirten Draghi�ye göre Bölge�de iþsizlik hala kabul
edilemeyecek seviyelerde.

 Yunanistan için bütçe açýðýnýn sorun olmaya devam ettiðini,
Portekiz�in ise gelecek yýl daha fazla mali ayarlamaya ihtiyacý olduðunu belirtti.
Troyka ise Yunanistan ile bazý konularýn aþýlmasý gerektiðine deðindi.

Dün Euro Bölgesi�nin imalat ve hizmet PMI verileri ile ECB
baþkaný Draghi�nin açýklamalarý takip edildi. Draghi, faiz indirimi sonrasýnda
konuþulan negatif mevduat faizinde yeni bir geliþme bulunmadýðýný söyledi. Dolar
tarafýnda ise haftalýk iþsizlik baþvurularý beklentinin altýnda geldi. ECB baþkanýnýn
açýklamalarýyla birlikte dün 1.3477 seviyesine çýkan Eur/Usd bu sabah  1.3475
civarýndan iþlem görüyor. Bugün paritenin seyri açýsýndan Almanya�da gelecek
veriler takip edilecek, Dolar tarafýnda ise veri gündemi sakin. Teknik açýdan parite
gün içinde 1.3490 direncini yukarý kýrdýðý takdirde 1.3520 seviyesi hedeflenebilir.
Aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk destek 1.3430 seviyesidir.
Destekler: 1.3430 ; 1.3390  Dirençler: 1.3490 ; 1.3520

Avrupa  borsalarý  dünü  düþüþle  tamamladýlar.

Bugün  Almanya�nýn  3.  çeyrek  büyüme  verisi

(Beklenti: %0.6),  IFO iþ dünyasý güveni (Beklenti:

107.6)  ile  cari  durum  endeksi  (Beklenti:  111.5)

açýklanacak.  Saat  11:30�da  ise  dün  Berlin�deki

konuþmasýnda  negatif  mevduat  faizinde  yeni  bir

geliþme  bulunmadýðýný  belirten  ECB  Baþkaný

Draghi�nin  açýklamalarý  takip  edilecek.  Günün

devamýnda  Eurogroup  Brüksel'de  biraraya

gelecek.
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Asya

Haftanýn  son  iþlem  gününde  Asya  cephesinde

karýþýk  bir  görünüm  hakim.  BOJ  Baþkaný

Kuroda�nýn  yendeki  zayýflamayý  destekleyici

açýklamalarý  Nikkei  endeksinde  yönü  yukarý

çevirirken,  Shanghai  endeksi  deðer  kaybediyor.

Sabah itibariyle Nikkei endeksi %0.10 primli  iþlem

görürken, Shanghai endeksi %0.36 düþüþte.

Usd/Jpy  paritesi  ise  101.00101.18  bandýnda

hareket ediyor.

Haftanýn son iþlem gününde Asya cephesinde karýþýk bir görünüm hakim. BOJ

Baþkaný Kuroda�nýn yendeki zayýflamayý destekleyici açýklamalarý Nikkei endeksini

desteklerken, Shanghai endeksi deðer kaybediyor. Sabah itibariyle Nikkei endeksi

%0.10 primli iþlem görürken, Shanghai endeksi %0.36 düþüþte.

 Varlýk

piyasalarýnda balon olmadýðýna dikkat çeken Kuroda, %2�lik enflasyon hedefinin

Mart 2016�ya kadar tutturulacaðýný ve enflasyon hedefi istikrar kazanana kadar da

mevcut programda deðiþikliðe gidilmeyeceðini sözlerine ekledi.

Haruhiko Kuroda, ekonomiye iliþkin risklerin enflasyon hedefini tehdit etmesi

halinde BOJ'un politikalarýnda gerekli ayarlamalarý yapmaya hazýr olduðunu da

tekrarladý.

 Usd/jpy paritesinde yukarý yönlü hareket devam ediyor. Dün

100.03  seviyesinden açýlan Usd/Jpy paritesi gün içinde en düþük 100.00 en yüksek

101.20 seviyelerini gördü. Bu sabah ise 101.18�den açýlan paritede yön bir miktar

aþaðýya doðru. 101.00-101.18 bandýndan iþlem gören paritenin önündeki ilk destek

seviyesi 100.90 noktasýnda bulunmaktadýr. Direnç olarak ise 101.40 seviyesi takip

edilecektir. Destek: 100.90-100.70-100.50 Direnç: 101.40- 101.90- 102.50
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Haberi KAP

Banka, uluslararasý piyasalardan 1 yýl vadeli iki

ayrý dilimden oluþan sendikasyon kredisi almak üzere eþ düzenleyici olarak

hareket edecek 21 bankaya yetki vermiþtir.

 Uluslararasý kredi derecelendirme

kuruluþu, The Islamic International Rating Agency (IIRA)'nin 19 Kasým 2013

tarihli raporunda, bankanýn Ulusal notunu A/A-2(tr), yabancý para cinsinden

notunu BB+/B, yerel para cinsinden notunu BBB-/A-3 ve kurumsal

Yönetim notunu 7+ olarak teyit etmiþtir.

Banka ve Sibertek Danýþmanlýk Eðitim ve Yatýrým

A.Þ. ortaklýðýnda elektronik fatura, elektronik defter ve bu kapsamdaki

hizmet paketlerini oluþturmak ve pazarlamak amacýyla kurulmuþ olan

"EFÝNANS Elektronik Ticaret ve Biliþim Hizmetleri Anonim Þirketi" için

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan gerekli özel entegratör izni alýnmýþtýr.

Yapý Kredi, Unicredit Bank Austria'dan 350

milyon Euro sermaye benzeri kredi sözleþmesi imzalanmasý için yetki verdi.

Mutlu Holding A.Þ. ve

tüm iþtiraklerinin sermayesinin tamamýnýn Metair International Holdings

Cooperatief U.A. tarafýndan devralýnmasý iþlemine Rekabet Kurulu kararý

ile izin verilmiþtir.

 Socar Yönetim Kurulu Baþkaný Abdullayev, þimdiye

kadar Türkiye�de rafineri yatýrýmýna 400 milyon dolar yatýrdýklarýný ve

Tanap�a ortaklýk için BP, Statoil ve Total ile görüþüleceðini açýkladý.

TANAP'A Ýsrail ve Irak gazýnýn da eklenebileceðini belirten Abdullayev,

2023�e kadar 20 milyar dolar yatýrým yapmayý planladýklarýný ifade etti.

 Þirkretin %100 iþtiraki olan Petlim Limancýlýk A.Þ ile ilgili

olarak ortaklýk da dahil olmak üzere stratejik finansal opsiyonlarýn

deðerlendirilmesi için çalýþmalara baþlanmýþtýr. Bu kapsamda ulusal ve

uluslararasý finans kuruluþlarý ve danýþman firmalarla görüþülmesi þirketin

gündemindedir.

 Þirketin Kurumsal Yönetim Notu aha Kurumsal

Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. tarafýndan  10 üzerinden 9,20

olarak tespit edilmiþ olup alt baþlýklar halinde notlar 100 üzerinden sýrasýyla

Pay Sahipleri 89,30, Kamuyu Aydýnlatma 95,36, Menfaat Sahipleri 87,27 ve

Yönetim Kurulu 93,47 olarak belirlenmiþtir.

Þirketi 200.000.000.TL (Ýkiyüz milyon) tutarý

aþmayacak þekilde azami 4 (Dört) yýla kadar vadeli, Türk Lirasý cinsinden,

yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilerek veya

edilmeksizin nitelikli yatýrýmcýlara satýþ þeklinde borçlanma aracý ihraç

edilmesine, yönetim kurulu toplantýsýnda oybirliði ile karar vermiþtir.

 Þirket ile hakim hissedarý olan Galatasaray Spor

Kulübü Derneði ("Kulüp") arasýnda, 10.10.2013 tarihli protokolün yerine

geçmek üzere tanzim ve imza edilmiþ olan 21.11.2013 tarihli protokolün,

ayný tarihte Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ olup yürürlüðe girdiði

duyuruldu. Bu protokol gereði,  protokole konu rakamlarýn ve iade

edilecek olan sezonlarýn dürüst ve þeffaf bir þekilde tespiti amacý ile Deniz

Yatýrým Menkul Kýymetler A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olan deðerleme

raporu  kapsamýnda,  10 Ekim 2013 tarihli protokolün karþýlýklý fesh

edilerek, ilgili hesaplarýn mahsup edilmesinden sonra 20 Kasým 2013 tarihi

itibariyle þirketin Kulüp'e borcu olan 64.383.592,55 TL'lik bakiyenin

sýfýrlanmasý için kombine koltuklarýn 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29

ve 2029/30 sezonlarýndaki pazarlama hak ve gelirleri ile localarýn 2025/26,

2026/27, 2027/28, 2028/29 ve 2029/30 sezonlarýndaki pazarlama hak ve

gelirleri 64.142.108,50 TL bedelle Kulüp'e iade edildiði bildirildi. Bakiyeden

kalan 241.484,05 TL'nin de kulübe ayrýca ödendiði ifade edildi. Bu þekilde

bakiye borç ve hukuki iliþki tamamen sona erdirildiði, 10.10.2013 tarihli

protokolün yerine geçmek üzere tanzim ve imza edilmiþ olan  21.11.2013

tarihli protokol aynen onaylandýðý, Kulüp'e olan borçlar ödendiði ve 21

Kasým 2013 tarihli protokol sonucunda nakit dýþý varlýk devrinden

kaynaklanan borç ve hukuki iliþki tamamen ortadan kalktýðý duyuruldu.

Hürriyet Gazetesi internet sitesinde yayýnlanan

habere göre; inþaat sektöründeki ilk yatýrýmýný Basýn Ekspres Yolu�nda

feryapý ortaklýðýyla yapan Boyner Holding, inþaat sektöründe yola devam

etmeyi planlýyor.

Kentsel dönüþüm kapsamýnda proje geliþtirilmesi

amacýyla Ýstanbul Kadiköy Baðdat Caddesi Usaklýgil apartmanýnda yer alan

9 numaralý baðýmsýz bölüm 2 milyon dolar karþýlýðýnda þirket portföyüne

alýnmýþtýr.
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Haberi KAP

 Mülkiyeti þirkete ait olan Atakule Alýþveriþ

Merkezi'nin kule hariç alýþveriþ merkezi bölümünün, Þirket Yönetim

Kurulu'nun kararý uyarýnca yýkýlarak yerine modern bir alýþveriþ merkezi

yapýlmasý doðrultusunda, T.C. Ankara Valiliði Çevre ve Þehircilik Ýl

Müdürlüðü tarafýndan 21.11.2013 tarih 66770991-1649 sayýlý yýkým ruhsatý

verilmiþtir. Yýkým çalýþmalarýna baþlandýðýnda kamuoyuna ayrýca bilgi

verilecektir.

 Þirket Yönetim Kurulu�nun 21.11.2013 tarih ve

2013/35 sayýlý toplantýsýnda; 6 Kasým tarihinde KAP açýklamasý ile duyurulan

Edirne Ýlinde bulunan arsalara yönelik baðýmsýz deðerleme þirketi

tarafýndan yapýlan deðerleme iþlemi sonucunda, deðeri 1.850.000-TL

olarak belirlenen Avrasya Terminal Ýþletmeleri A.Þ.'ne ait arsanýn yapýlan

görüþmeler sonucunda 1.700.000-TL bedelle satýn alýnmasýna karar

verilmiþtir.

 Yönetim Kurulu�nun dünkü toplatýsýnda;

bilanço aktifinde atýl bulunan "Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller" hesap

gurubu içinde  toplam 24.800.000 TL deðerle yer alan Makas Fabrikasýnýn

(arsa, binalar ve makinalar) satýþ iþlemleri için çalýþmalara baþlanmasý, bu iþ

ve iþlemlerin yürütülmesiyle ilgili Þirket Yönetiminin yetkili kýlýnmasýna, oy

birliði ile karar verilmiþtir.

Yönetim Kurulunun toplantýsýnda; sermayesinin

%15,2'sine sahip olduklarý iþtirakleri Orma Orman Mahsulleri Ýntegre

San.ve Tic.A.Þ.'nin, sermayesinin % 7,3'üne sahip olduðu Göltaþ Enerji

Elektrik Üretim A.Þ.'nin portföylerindeki toplam 2.350.000 TL. nominal

deðerdeki paylarýnýn  tamamýnýn, þirket ile sermayesinin %63,6'sýna sahip

olunan Göltaþ Enerji Elektrik Üretim A.Þ.tarafýndan satýn alýnmasý teklifinin

deðerlendirilmesi neticesinde, müþtereken tespit olunacak bir uzman

kuruluþa deðerleme yaptýrýlmasý suretiyle teklifin ayrýca

deðerlendirilmesine karar verilmiþtir.

Çelik Halat (CELHA): Þirket faaliyet alanýna giren çelik  üretim sektöründe

Avrupa'da faaliyet gösteren  þirketlerle; iþtirak edinimi, stratejik ortaklýklar

kurulmasý da dahil olmak üzere, muhtelif iþbirliði olanaklarýnýn araþtýrýlmasý

ve deðerlendirilmesi amacýyla çalýþmalara baþlamýþtýr.

Yeni Açýlan Pazar: YAYLA.E, Yayla Enerji Üretim Turizm ve Ýnþaat Ticaret

A.Þ., Geliþen Ýþletmeler Piyasasý, Ýþlem Yöntemi: Piyasa Yapýcýlý Sürekli

Müzayede, Piyasa Yapýcý Üye: NTA, Maksimum Lot: 2.500, Sermaye:

9.350.000 TL, Halka Açýklýk Oraný: % 26,74,  Baz Fiyat: 4,80 TL, Fiyat

Marjý: 4,32 - 5,28 TL

SPK Gübre Fabrikalarýnýn bedelsiz pay ihracýný

onayladý. Þirketin mevcut sermayesi 83.500.000 TL olup, ulaþýlacak yeni

sermaye tutarý 334.000.000 TL�dir.
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Haftalýk Veri Takvimi

01:50/Japonya/Konut Kredileri (yýllýk)/3. Çeyrek /Önceki: + % 3.2 Gerçekleþen: + % 3.0

11:00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Eylül/Önceki: + 17.4 milyar euro Gerçekleþen:

+ 14.0 milyar euro

11:00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Eylül/Önceki: + 17.4 milyar euro/Revize: +

17.9 milyar euro/ Gerçekleþen: + 13.7 milyar euro

12:00/Euro Bölgesi/Dýþ Ticaret Dengesi/Eylül/Önceki: + 12.3 milyar euro Gerçekleþen:

+ 14.3 milyar euro

16:00/ABD/Toplam Yabancý Sermaye Giriþi/Eylül/Önceki: - 2.9 milyar dolar

16:00/ABD/Net Uzun Vadeli yabancý Sermaye Giriþi/Eylül/Önceki: - 8.9 milyar dolar

07:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Eylül/Önceki: 109.5 Gerçekleþen: 109.2

11:00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 2.0 Gerçekleþen: + % 1.6

11:00/Ýtalya/Sanayi Sipariþleri (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 6.8 Gerçekleþen: + % 7.3

11:00/Ýtalya/Sanayi Satýþlarý (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 1.0 Gerçekleþen: + % 0.1

12:00/Euro Bölgesi/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.5 Gerçekleþen: - % 1.3

12:00/Euro Bölgesi/OECD Kasým Ekonomik Görünüm Raporu

15:30/ABD/Ýstihdam Maliyet Endeksi/3. Çeyrek/Beklenti: + % 0.5/Önceki: + % 0.5

Gerçekleþen: + % 0.4

15:45/ABD/Hazine Bakaný Lew ABD Ekonomik Görünümü Konusunda Konuþacak

01:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Ekim/Beklenti: - 834.0 milyar yen/Önceki: - 932.1

milyar yen/Revize: - 934.3 milyar yen Gerçekleþen: - 1,090.7 milyar yen

01:50/Japonya/Ýhracat (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 16.2/Önceki: + % 11.5

Gerçekleþen: + % 18.6

01:50/Japonya/Ýthalat (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 18.8/Önceki: + % 16.5

Gerçekleþen: + % 26.1

15:30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/Ekim/Beklenti: + % 0.1/Önceki: - % 0.1

Gerçekleþen: + % 0.4

15:30/ABD/TÜFE (aylýk)/Ekim/Beklenti: % 0.0/Önceki: + % 0.2

Gerçekleþen: - % 0.1

15:30/ABD/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.7

Gerçekleþen: + % 0.1

11:00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Kasým/Beklenti:

51.6/Önceki: 51.3 Gerçekleþen: 51.5

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Nakit Ýhtiyacý/Ekim/Önceki: - 0.6 milyar sterlin

Gerçekleþen: - 16.8 milyar sterlin

11:30/Ýngiltere/Kamu Sektörü Net Borçlanma Ýhtiyacý/Ekim Beklenti: 5.1 milyar sterlin

Önceki: 9.4 milyar sterlin Gerçekleþen: 6.4 milyar sterlin

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/15 Kasým/Önceki: 339,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý 8 Kasým  / Beklenti: 2,870,000 / Önceki:

2,874,000 / Revize: 2,810,000 Gerçekleþen: 2,876,000

15:30/ABD/ÜFE /(aylýk)/Ekim/Beklenti: - % 0.2/Önceki: - % 0.1 Gerçekleþen: - % 0.2

 15:30/ABD/Çekirdek ÜFE /(aylýk)/Ekim/Beklenti: + % 0.1/Önceki: + % 0.1

Gerçekleþen: + % 0.2

15:30/ABD/Çekirdek ÜFE /(yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.3/Önceki: + % 1.2

Gerçekleþen: + % 1.4

17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: - 14.0/Önceki: - 14.5

Gerçekleþen: - 15.4

07:00/Japonya/Japonya Merkez Bankasý Kasým Ayý Ekonomi Raporu

09:00/Almanya/GSYÝH (çeyrek)/3. Çeyrek/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.3

09:00/Almanya/Ýhracat (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 2.2

09:00/Almanya/Ýthalat (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 2.0

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Önceki: % 0.0

11:00/Ýtalya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Önceki: + % 0.2

 18.11.2013 13:00 Türkiye Hazine 2018 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri

19.11.2013 13:00 Türkiye Hazine 2015, 2020 ve 2023 Vadeli Tahvil Ýhaleleri

19.11.2013 14:00 Türkiye TCMB Para Politikasý Kurulu Faiz Kararý beklenen 4,5%

önceki  4,5% Gerçekleþen:  4,5 %

20.11.2013 09:00 Türkiye Hazine Ýç Borç Ýtfasý (13,98 mlr TL)

20.11.2013 17:00 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku Eki. 576,2 mlr TL

Gerçekleþen 574,9 mlr TL

20.11.2013 Türkiye IMF "Türkiye Gözden Geçirme Raporu"nu yayýnlayacak
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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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