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25 Kasým 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Endeks için geçen hafta 74 binde

destek oluþmuþtu. Bu hafta bu

desteðin 75.500 seviyesine

oturduðunu görebiliriz. Yatýrýmcýlar

pozisyonlarýný korumaya devam

edebilirler. Yeni alým düþünenler ise

açýlýþtan sonra olasý gerilemelerde

alým düþünebilirler. Bu sabah ABD

vadelileri yüzde 0.26 yukarýda

bulunurken, geliþmekte olan

ülkelerin neredeyse tamamý artýda

bulunuyor.

Amerika Avrupa Asya
Bugün 14.30�da TCMB tarafýndan

Ýmalat Sanayi Kapasite Kullaným Oraný

ve Reel Kesim Güven Endeksi

açýklanacak.  Haftanýn devamýnda PPK

Toplantý Özeti ve Tüketici Güven

Endeksi  açýklanacak. Haftanýn son

iþlem gününe geldiðimizde ise Hazine

Aralýk ayý itfa borçlanma planýný takip

edeceðiz. TCMB 28 Kasým, 30 Aralýk

ve 30 Ocak tarihlerinde ek parasal

sýkýlaþtýrma uygulayacak. EPS

günlerinde döviz satýþ tutarý minimum

100 milyon dolar olacak.

75638,05
9.01
2.0054

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

ABD�de önümüzdeki hafta Perþembe

tam gün Cuma ise yarým günlük tatil

yapýlacak. Þükran Günü tatili

nedeniyle kýsalan haftada, odak konut

sektöründe olacak. Yeni haftada

Þükran Günü nedeniyle

perakendeciler �Kara Cuma�ya

kendilerini hazýrlýyorlar. ABD

piyasalarý için kýsa haftada konut

verileri öne çýkarken, dayanýklý mal

sipariþleri önemli verileri olacak.  TSÝ

17:00�da Ekim ayý askýda konut

satýþlarý verisi açýklanacak.

Geçen hafta Almanya�dan gelen

veriler ve ECB üyelerinden gelen

açýklamalarýn etkili olduðu Avrupa

borsalarýnda DAX Endeksi haftalýk

bazda %0.55 deðer kazanýrken,

CAC40 Endeksi %0.32 deðer

kaybetti. AB Komisyonu tarafýndan

geçen hafta büçte açýðýnýn sorun

olmaya devam ettiði belirtilen

Yunanistan�da bugün parlamento

2014 yýlý bütçesini görüþecek.

Geçen hafta Asya piyasalarýnda

yükseliþler hakimdi. Yeni haftaya

baktýðýmýzda Ýran anlaþmasýnýn

olumlu etkileri Asya cephesinde

hissediliyor. Yarýn açýklanacak BOJ

toplantý tutanaklarý, Perþembe günü

Japonya perakende satýþlar, Cuma

günü Japonya imalat PMI verisi,

TÜFE,  sanayi üretimi ve iþsizlik

rakamý haftanýn gündemini

oluþturacak. Yükseliþin hakim olduðu

Usd/Jpy paritesi 101.85 seviyesinden

iþlem görüyor.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
TCMB geçen hafta politika faizi ve

faiz koridorunda beklendiði gibi

deðiþikliðe gitmedi. Ancak aylýk repo

ihalelerinin sonlandýrýldýðýný açýkladý.

Böylece TCMB'nin hali hazýrda %6.5

civarýnda olan ortalama fonlama

maliyetinin gecelik borç verme faizi

olan %7.75'e yaklaþmasý bekleniyor.

Dolayýsýyla reel olarak faize doðrudan

müdahale yapýlmamasýna raðmen

dolaylý olarak piyasada faizlere yukarý

yönlü müdahale edilmiþ oldu.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Aralýk vadeli 90.000 kullaným fiyatlý

put opsiyonunda 30 adet iþlem

olurken açýk pozisyon sayýsý 91�e

yükseldi. Aralýk vadeli Euro Dolar

kontratýnda ise 688 adet iþlem

olurken 323 adet pozisyon kapandý

ve seans sonunda açýk pozisyon sayýsý

4.294 oldu. Aralýk vade endeks

kontratlarýnýn güne 400 � 600 puan

yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.

Devamý için týklayýnýz

Döviz-Altýn
Bu hafta veriye oldukça duyarlý hale

gelen piyasalar için çok önemli olan

ABD dayanýklý mal sipariþleri, iþsizlik

maaþý baþvurularý "þükran günü"

nedeniyle Çarþamba günü

açýklanacak. Konut piyasasý ile ilgili

veriler de önemli. Ýyi gelen veriler

Dolar/TL'de yükseliþe, Altýn'da ise

satýþa neden olacaktýr. Haftasonu

Ýran'ýn nükleer programý ile ilgili atýlan

adým ise Altýn'da düþüþü tekrar

tetikleyebilir.

Devamý için týklayýnýz
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25 Kasým 2013

Piyasalar (BIST )

Geçen hafta sadece yüzde

0.05�lik artýþ yapabilen

BIST-100 endeksi haftanýn

son iki gününde yükseliþe

geçerek 75.638

seviyesinden kapandý. Bu

haftaya baþlarken ABD ile

Ýran arasýndaki anlaþma

bütün küresel piyasalarý

olumlu etkilemiþ

görünüyor. Özellikle petrolde sert düþüþler var ve Altýn da geriliyor. Bu adýmýn etkisi bugün

piyasalarýmýzda net bir þekilde görülecektir. ABD 10 yýllýk faizlerinde Cuma günü gerileme

vardý ama bu sabah hafif yukarý gitmiþ durumda.  Faklat önemle vurgulayalým ki ABD

faizlerindeki hafif yukarý hareket, geleceðe dair ekonomilerin canlanmasý beklentileri ile

paraleldir.  Hafta içinde ABD�den gelecek veriler önemini koruyacaktýr. Perþembe günü tam

gün ve Cuma günü yarým gün olmak üzere ABD piyaslaarý kapalý olacaktýr. Perþembe ve

Cuma günü veri açýklanmayacak. Ama ABD�de bu hafta konut haftasý olup, birçok veri

gelecek. Ayrýca Salý günü tüketici güven endeksi önemli olacaktýr. Bu arada haftalýk iþsizlik

baþvurularý çarþamba günü açýklanacaktýr.

Ýçeriye dönecek olursak, endeks Cuma günü saðlýklý bir yükseliþ yaptý. Bugün tahminen

76.200-76.500 aralýðýndan açýlýþ bekleyebiliriz. 77 bin seviyesinde Fibonacci�nin yüzde 61.8

direnci var. O seviyede biraz zorlanabilir ama, özellikle petrol fiyatlarýndaki düþüþ, Türkiye�yi

cazip kýlacaktýr. Ýran gerginliði sona erdiði için bir süre petrolün aþaðý trendde olmasý

beklenebilir. Bu yüzden yabancý kurumlardan Rusya ve Türkiye arasýnda, Türkiye lehine

raporlarý da görebiliriz. Petroldeki geliþmeler en çok Tüpraþ�a yarayacaktýr. Bugün Tüpraþ�ýn

fiyatýnda yüzde 2 üzerinde artýþ görebiliriz. Endeks için geçen hafta 74 binde destek

oluþmuþtu. Bu hafta bu desteðin 75.500 seviyesine oturduðunu görebiliriz. Yatýrýmcýlar

pozisyonlarýný korumaya devam edebilirler. Yeni alým düþünenler ise açýlýþtan sonra olasý

gerilemelerde alým düþünebilirler. Her ne kadar ortam olumlu olsa da, alým yaparken olasý

olumsuz haberlere karþý stop seviyesi de belirlenmelidir. Bu sabah ABD vadelileri yüzde

0.26 yukarýda bulunurken, geliþmekte olan ülkelerin neredeyse tamamý artýda bulunuyor.

Oluþan olumlu siyasi hava endeksi bu ay sonuna kadar yeniden 78.500-80.500 aralýðýna

kadar taþýyabilir.

Endeks için geçen hafta 74 binde destek oluþmuþtu. Bu

hafta  bu  desteðin  75.500  seviyesine  oturduðunu

görebiliriz. Yatýrýmcýlar  pozisyonlarýný  korumaya devam

edebilirler. Yeni alým düþünenler ise açýlýþtan sonra olasý

gerilemelerde  alým  düþünebilirler.  Bu  sabah  ABD

vadelileri  yüzde  0.26  yukarýda  bulunurken,  geliþmekte

olan ülkelerin neredeyse tamamý artýda bulunuyor.
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25 Kasým 2013

Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,57, S&P 500 % 0,50 deðer kazandý.

Dow Jones ise günü % 0,34 deðer artýþý ile 16.064 puandan tamamladý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,25 deðer kazanýrken, Ýngiltere % 0,11 deðer kaybetti. BIST

100 Endeksi önceki seansta 75.002 � 75.874 puan aralýðýnda hareket etti ve günü %

1,28 deðer artýþý ile 75.638 puandan tamamladý.

Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda 100.205 adet iþlem olurken 89 adet pozisyon

kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 181.290 oldu. Endeks opsiyonlarýnda

aðýrlýklý olarak satým (Put) endeks opsiyonlarý iþlem gördü. Aralýk vadeli 90.000 kullaným

fiyatlý put opsiyonunda 30 adet iþlem olurken açýk pozisyon sayýsý 91�e yükseldi.

Aralýk vadeli dolar kontratýnda 14.269 adet iþlem olurken 4005 adet pozisyon açýldý.

Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 135.882 oldu. Aralýk vadeli Euro Dolar kontratýnda

ise 688 adet iþlem olurken 323 adet pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 4.294 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 93,43 USD, Altýn�ýn onsu 1.232 USD

ve Euro/USD paritesi ise 1,3535 seviyesinde.

ABD� de TSÝ 17:00� da Bekleyen Konut Satýþlarý (Ekim) ve TSÝ 17:30� da Dallas FED

Ýmalat Sanayi Endeksi (Kasým) verileri bulunuyor. Ayrýca günün ilerleyen saatlerinde

Avrupa Parlamentosu Yunanistan�ýn 2014 Yýlý bütçesini görüþecek. Yurt içinde ise saat

10:00� da Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Kasým), saat 14:30� da Reel Kesim Güven

Endeksi ve Kapasite Kullaným Oraný (Kasým) açýklanacak. Serbest piyasa Dolar/TL

kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda destek olarak 2,0000, 1,9920, 1,9890 seviyeleri

mevcut. Alýmlarda ise 2,0150, 2,0240, 2,0320 seviyeleri direnç olacaktýr. Aralýk vadeli

dolar kontratý 2,0180 - 2,0280 bandýnda iþlem görebilir. Uzak Doðu borsalarýndan

Japonya'da % 1,54 deðer artýþý mevcut. ABD' de Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý

güne 46 puanlýk deðer artýþý ile devam ediyor. Aralýk vadeli endeks kontratýnda yukarý

yönlü hareketlerde 93.800, 94.500, 95.300 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 93.000,

92,500, 92,100 destek konumundadýr. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn güne 400 � 600

puan yükseliþle baþlamasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Aralýk  vadeli  90.000  kullaným  fiyatlý  put

opsiyonunda 30 adet  iþlem olurken açýk pozisyon

sayýsý  91�e  yükseldi.  Aralýk  vadeli  Euro  Dolar

kontratýnda  ise  688  adet  iþlem  olurken  323  adet

pozisyon kapandý ve seans sonunda açýk pozisyon

sayýsý 4.294 oldu. Aralýk vade endeks kontratlarýnýn

güne  400  �  600  puan  yükseliþle  baþlamasýný

bekliyoruz.
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25 Kasým 2013

Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Bu hafta veriye oldukça duyarlý hale gelen piyasalar için çok önemli olan ABD

dayanýklý mal sipariþleri, iþsizlik maaþý baþvurularý "þükran günü" nedeniyle Çarþamba

günü açýklanacak. Konut piyasasý ile ilgili veriler de önemli. Ýyi gelen veriler

Dolar/TL'de yükseliþe, Altýn'da ise satýþa neden olacaktýr.

Geçtiðimiz hafta Dolar/TL'de 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 destekledi.

Teknik olarak; kýsa vadede takip ettiðimiz alçalan kanal bir günlüðüne yukarý yönlü

delinse de düþüþler bu kanalda devam etti. Hafta boyunca en yüksek 2.0302 en

düþük 2.0016 seviyesi görüldü ve haftayý Dolar/TL 2.0083'ten kapattý.

Bu hafta ise psikolojik destek/direnç seviyesi olan 2.00 TL'nin yaný sýra %38.2 fibo

ve trend desteði olan 1.9950 seviyesinin çok önemli olduðunu düþünüyoruz.

Geçen hafta 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 civarýndaki dirençlerden dönmesini bekliyoruz.

 Yukarýda belirtilen dirençlerin yaný sýra düþüþün devamýnda 1237�nin

de kýrýlmasýyla 1210 ve 1180 destekleri önem kazanacaktýr.

TCMB geçen hafta politika faizi ve faiz koridorunda beklendiði gibi deðiþikliðe

gitmedi. Ancak aylýk repo ihalelerinin sonlandýrýldýðýný açýkladý. Böylece TCMB'nin

hali hazýrda %6.5 civarýnda olan ortalama fonlama maliyetinin gecelik borç verme

faizi olan %7.75'e yaklaþmasý bekleniyor. Dolayýsýyla reel olarak faize doðrudan

müdahale yapýlmamasýna raðmen dolaylý olarak piyasada faizlere yukarý yönlü

müdahale edilmiþ oldu. TCMB aðýrlýklý fonlama maliyeti hafta kapanýþýnda %6.60

olarak gerçekleþirken, gösterge faiz ise %9.01�den kapandý.

Bu  hafta  veriye  oldukça  duyarlý  hale  gelen
piyasalar  için çok önemli olan ABD dayanýklý mal
sipariþleri, iþsizlik maaþý baþvurularý "þükran günü"
nedeniyle  Çarþamba  günü  açýklanacak.  Konut
piyasasý ile ilgili veriler de önemli. Ýyi gelen veriler
Dolar/TL'de  yükseliþe,  Altýn'da  ise  satýþa  neden
olacaktýr.  Haftasonu  Ýran'ýn  nükleer  programý  ile
ilgili  atýlan  adým  ise  Altýn'da  düþüþü  tekrar
tetikleyebilir.
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25 Kasým 2013

Türkiye

Bugün 14.30�da TCMB tarafýndan Ýmalat Sanayi Kapasite Kullaným Oraný ve Reel
Kesim Güven Endeksi açýklanacak.

Haftanýn devamýnda Para Politikasý Kurulu Toplantý Özeti (Salý 14.00) ve TÜÝK
tarafýndan Tüketici Güven Endeksi (Perþembe 10.00) açýklanacak. Haftanýn son iþlem
gününe geldiðimizde ise Hazine Aralýk ayý itfa borçlanma planýný takip edeceðiz.

TCMB 28 Kasým, 30 Aralýk ve 30 Ocak tarihlerinde ek parasal sýkýlaþtýrma
uygulayacak. EPS günlerinde döviz satýþ tutarý minimum 100 milyon dolar olacak.

 Bir hafta vadeli repo ihale faiz oraný
%4.5, gecelik borç verme faiz oraný %7.75, Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný
%3.5, açýk piyasa iþlemleri çerçevesinde piyasa yapýcýsý bankalara repo iþlemleri
yoluyla tanýnan borçlanma imkaný faiz oraný %6.75�te sabit tutuldu.

TCMB enflasyon görünümünün orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para
politikasýndaki temkinli duruþun korunmasý gerektiðini ve son aylarda yaþanan döviz
kuru oynaklýðýna baðlý olarak enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde
seyredeceðini açýkladý. Para Politikasý Kurulu temkinli duruþu güçlendirmek ve faiz
oranlarýndaki oynaklýðýn azaltýlmasý amacýyla 1 ay vadeli repo ihalesine son verildiðini
açýkladý. Böylece, bankalararasý para piyasasýndaki gecelik faiz oranlarýnýn %7.75�e
yakýn seviyelerde oluþmasý saðlanacaðý belirtildi.

Merkez Bankasý tarafýndan 1 aylýk repo ihalelerine son verilmesiyle  Mayýs ayýndan bu
yana yapýlan sýkýlaþmanýn 350 baz puan civarýnda olduðu açýklandý. 1 aylýk repo
ihalelerinin sonlandýrýlmasý TCMB�nin sýký duruþunu sürdürdüðünü gösteriyor. Bu
durum 24 Aralýk�ta gerçekleþtirilecek ��2014 Para ve Kur Politikasý��na dikkatleri
çekiyor. Merkez Bankasý tarafýndan 2014�teki politika duruþuna yönelik verilecek
mesajlar piyasalar açýsýndan önemli olacak.

Standard & Poor's tarafýndan yapýlan açýklamaya göre; kredilerde artýþýn sürmesi,
cari açýðýn ve dýþ borç maliyetlerinin artmasý durumunda, not indirimiyle ilgili
deðerlendirme yapýlacaðý açýklandý. S&P, Türkiye�nin yýl sonunda %3, 2014�te %3.6
büyümesini bekliyor.

 Türkiye�nin yýl sonunda %3.6 büyümesi bekleniyor.
(önceki tahmin: %3.1)  2014-2015 yýllarýnda ise büyümenin %4 olmasý öngörülüyor.

Bugün  14.30�da  TCMB  tarafýndan  Ýmalat  Sanayi

Kapasite  Kullaným  Oraný  ve  Reel  Kesim  Güven

Endeksi açýklanacak.

Haftanýn  devamýnda  PPK  Toplantý  Özeti  ve

Tüketici Güven Endeksi  açýklanacak. Haftanýn son

iþlem  gününe  geldiðimizde  ise  Hazine  Aralýk  ayý

itfa borçlanma planýný takip edeceðiz.

TCMB 28 Kasým, 30 Aralýk ve 30 Ocak tarihlerinde

ek  parasal  sýkýlaþtýrma  uygulayacak.  EPS

günlerinde döviz satýþ tutarý minimum 100 milyon

dolar olacak.
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25 Kasým 2013

Amerika

ABD�de önümüzdeki hafta Perþembe tam gün Cuma ise yarým günlük tatil

yapýlacak. Þükran Günü tatili nedeniyle kýsalan haftada, odak konut sektöründe

olacak. Yeni haftada Þükran Günü nedeniyle perakendeciler �Kara Cuma�ya

kendilerini hazýrlýyorlar. ABD piyasalarý için kýsa haftada konut verileri öne çýkarken,

dayanýklý mal sipariþleri (Beklenti: -%2.0 Önceki: %3.7) önemli verileri olacak.

Geçen haftaki yeni konut satýþlarýnýn hayal kýrýklýðý yaratmýþ olmasý sebebiyle, bu

haftaki askýda konut satýþlarý ve konut baþlangýç verilerinin önemi artmýþ durumda.

Bugün TSÝ 17:00�da Ekim ayý askýda konut satýþlarý verisi (Beklenti: %1.1 Önceki:

-%5.6); TSÝ 17:30�da da Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi (Beklenti: 5.0

Önceki: 3.6) açýklanacak.

Fed tutanaklarý, parasal geniþleme konusuna odaklanmaya devam etti. Bununla

birlikte, hafta boyunca açýklanan veriler karýþýk bir seyir izledi. Aylardýr olduðu gibi,

ekonomideki toparlanmanýn ne zaman Fed�in tapering programýna baþlamasý için

yeterli seviyeye geleceði yatýrýmcýlarýn kafasýndaki en büyük soru iþareti olmaya

devam ediyor. Yine de, parasal geniþleme ve son þirket haberleri hisse senedi

piyasasýný cazip kýlmaya devam ediyor.

Önemli endeksler, rekor seviyelere yakýn bir kapanýþ  yaptý. Ancak, piyasalarda

hafta boyunca karýþýk bir görünüm vardý. Dow Jones %0.6, S&P 500 %0.4, Nasdaq

%0.1, the Russell 2000 %0.8 ve Wilshire 5000 %0.2 primle haftayý tamamladý.

Ekonomideki hafif yukarý yönlü olan ilerleme sektörler arasýnda farklýlýk gösteriyor.

Þimdilik, tüketici sektörü beklentilerin üzerinde seyrederken; konut sektörü

geriliyor; fakat imalat sektöründe az da olsa bir ilerleme  görülüyor. Fed de para

politikasýný gevþek tutmaya devam ediyor.

Tüketiciler, ekonomiye dair endiþelerine raðmen harcasalarda; toparlanma halen

istikrarlý ve güçlü bir hale gelebilmiþ deðil. Fed�deki bazý üyeler gelecekteki

enflasyon endiþelerini dile getirse de, FOMC halen politikasýný uyumlu bir þekilde

sürdürmeye devam ediyor. Yakýn bir gelecekte parasal geniþleme de herhangi bir

deðiþiklik yapýlmasý pek muhtemel görünmüyor.

ABD�de  önümüzdeki  hafta  Perþembe  tam  gün

Cuma  ise  yarým  günlük  tatil  yapýlacak.  Þükran

Günü  tatili nedeniyle kýsalan haftada, odak konut

sektöründe  olacak.  Yeni  haftada  Þükran  Günü

nedeniyle  perakendeciler  �Kara  Cuma�ya

kendilerini  hazýrlýyorlar.  ABD  piyasalarý  için  kýsa

haftada konut verileri öne çýkarken, dayanýklý mal

sipariþleri  önemli  verileri  olacak.    TSÝ  17:00�da

Ekim ayý askýda konut satýþlarý verisi açýklanacak.
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Avrupa

Geçen hafta Almanya�dan gelen veriler ve ECB üyelerinden gelen açýklamalarýn
etkili olduðu Avrupa borsalarýnda DAX Endeksi haftalýk bazda %0.55 deðer
kazanýrken, CAC40 Endeksi %0.32 deðer kaybetti. AB Komisyonu tarafýndan
geçen hafta büçte açýðýnýn sorun olmaya devam ettiði belirtilen Yunanistan�da
bugün parlamento 2014 yýlý bütçesini görüþecek.

Hafta ortasýnda ise Ýngiltere�nin 3. çeyrek büyüme rakamý ile Almanya�da GFK
Tüketici Güveni verileri öne çýkýyor. Perþembe günü  Almanya�nýn Kasým ayý iþsizlik
oraný (Önceki: %6.9) ile Euro Bölgesi�nin ekonomik güven endeksi açýklanacak.
Cuma günü ise Euro Bölgesi�nin %12.2 olarak beklenen iþsizlik oraný ile Kasým ayý
tüketici fiyat endeksi önemle takip edilecek.

 hafta içindeki konuþmasýnda, son politika toplantýsýnda negatif
mevduat faizi konusunun tartýþýldýðýný fakat yeni bir geliþmenin olmadýðýný vurguladý.
Avrupa�nýn iyileþme yolunda olduðunu belirten Draghi�ye göre Bölge�de iþsizlik hala
kabul edilemeyecek seviyelerde. Bankalara yönelik stres testi parametrelerinin ise
Ocak sonuna kadar açýklanmasý bekleniyor. Cuma günü ECB, LTRO ihalelerinde
erken ödemelerin askýya alýndýðýný açýkladý.

 imalat ve hizmet
sektöründe 50 puanýn üzerinde kalarak geniþlemenin Kasým ayýnda devam ettiðini
gösterdi. Eylül ayýnda ihracatýný %1 artýran Euro Bölgesi�nde dýþ ticaret fazlasý 14.3
milyar Euro oldu (Önceki: 12.3 mlr Euro).  3. çeyrekte
beklentiye paralel olarak %0.3, yýllýk bazda ise %0.6 büyüdü. Almanya�nýn hafta
içinde açýklanan ZEW ekonomi güven endeksi ile
endeksi Kasým�da beklentileri aþtý. Almanya�da iþ dünyasý endeksi  109.3 (Beklenti:
107.6)�e yükselirken, cari durum endeksi 112.2 puana (Beklenti: 111.5) yükseldi.

Geçen haftaya 1.3497�den baþlayan parite hafta boyunca en
düþük 1.3399, en yüksek 1.3577 seviyelerini gördü. Cuma günü 3. çeyrek büyüme
verisi beklentilerle uyumlu gelen Almanya�da IFO iþ dünyasý endeksi beklentilerin
üzerinde açýklandý ve veriyle birlikte paritenin 1.3527 seviyelerine çýktýðýný gördük.
Bu sabah  1.3536 civarýndan iþlem gören paritenin seyri açýsýndan Euro tarafýnda
veri gündemi sakin; Dolar tarafýnda ise ABD�nin bekleyen konut satýþlarý verisi takip
edilebilir. Teknik açýdan yukarý yönlü hareketlerde parite 1.3560 direncini
hedefleyebilir; aþaðý yönlü hareketlerde ise ilk destek 1.3430 seviyesinde
bulunuyor. Destekler: 1.3520 ; 1.3460  Dirençler: 1.3560 ; 1.3590

Geçen  hafta  Almanya�dan  gelen  veriler  ve  ECB

üyelerinden  gelen  açýklamalarýn  etkili  olduðu

Avrupa borsalarýnda DAX Endeksi haftalýk bazda

%0.55 deðer  kazanýrken, CAC40 Endeksi %0.32

deðer  kaybetti.  AB  Komisyonu  tarafýndan  geçen

hafta  bütçe  açýðýnýn  sorun  olmaya  devam  ettiði

belirtilen  Yunanistan�da  bugün  parlamento  2014

yýlý bütçesini görüþecek.
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Asya

Geçen hafta Asya piyasalarýnda yükseliþler hakimdi.

Yeni haftaya baktýðýmýzda Ýran anlaþmasýnýn olumlu

etkileri  Asya  cephesinde  hissediliyor.  Yarýn

açýklanacak  BOJ  toplantý  tutanaklarý,  Perþembe

günü  Japonya  perakende  satýþlar,  Cuma  günü

Japonya imalat PMI verisi,  TÜFE,  sanayi üretimi ve

iþsizlik rakamý haftanýn gündemini oluþturacak.

Sabah  itibariyle  yükseliþin  hakim  olduðu  Usd/Jpy

paritesi 101.85 seviyesinden iþlem görüyor.

Haftanýn ilk iþlem gününde Ýran anlaþmasýnýn olumlu etkileri Asya cephesinde

hissediliyor. Yarýn açýklanacak BOJ toplantý tutanaklarý, Perþembe günü Japonya

perakende satýþlar, Cuma günü Japonya imalat PMI verisi,  TÜFE,  sanayi üretimi ve

iþsizlik rakamý haftanýn gündemini oluþturuyor.

 finans sektöründe özel sektör sermayesinin

artýrýlmasý giriþimleri kapsamýnda küçük kredi finansman þirketleri için sýnýrlamalarýn

gevþetileceðini açýkladý.  ise bu sabah

gerçekleþtirdiði konuþmasýnda, Eylül 2012�den bu yana finans piyasalarýnda

dalgalanmalarýn azaldýðýný ifade ederken,  15 yýllýk deflasyonun ardýndan %2�lik

enflasyon hedefini çok hýrslý bir hedef olarak tanýmladý.

●
 %2�lik enflasyon

hedefinin ise Mart 2016�ya kadar tutturulacaðýný belirtti.

●
 Bu açýklama yuanýn deðerlenmesini engelleyen

dolar alýmlarýnýn kontrol altýna alýnacaðý beklentileri kuvvetlendirdi.

● Çin�de Ekim ayýnda 70 þehrin 69'unda yeni konut fiyatlarý artýþ gösterdi.

Eylül ayýnda %9.10 artýþ gösteren konut fiyatlarý, bu ay %9.6 arttý.

HSBC'nin açýkladýðý Çin öncül imalat verisi düþen ihracat sipariþlerinin

etkisiyle 50.4 olarak açýklandý. Bu rakam son 2 ayýn en düþük seviyesine

iþaret ediyor.

● Japonya'da Ekim ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre %18.6

artýþla 6.1 trilyon yen olurken, ithalat %26.1 yükseldi.

Geçen haftaya yatay baþlangýç yapan Usd/Jpy paritesinde haftanýn

sonuna doðru yükseliþler görüldü. BOJ Baþkaný Kuroda�nýn yen�in anormal

seviyelerde olmadýðýný ifade etmesiyle 100.13 seviyesinden açýlýþ yapan parite haftayý

101.25�den sonlandýrdý. Sabah itibariyle BOJ Baþkaný Kuroda�nýn açýklamalarýyla

yendeki deðer kaybý devam ediyor. 101.88 seviyesinden iþlem gören parite

önündeki ilk ara direnç seviyesi 102.00 noktasýnda bulunuyor. Destekler; 101.60-

101.35-101.15 Dirençler; 102.00-1012.15-102.55
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Haberi KAP

 Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Çevresel Etki

Deðerlendirmesi Ýzin ve denertim Genel Müdürlüðü web sitesinde

yayýnlanan ilana göre, Brisa�nýn yapýlmasý planlanan Aksaray Lastik Üretim

Tesisi projesi ile ilgili inceleme deðerlendirme süreci baþlamýþ olduðundan,

ÇED raporu halkýn görüþüne açýlmýþtýr.

 Þirketin baðlý ortaklýðý Reypa Gýda San. Ve

Tic.Ltd.Þti.'deki %99,99'luk payý 10.035.228,19-TL tutar karþýlýðýnda

Çavuþoðlu Yapý End.Tah.Tic.Ltd.Þti.'ye satýlmýþtýr.

Bankanýn, sermayesinin %100'üne sahip olduðu,

merkezi Avusturya'da bulunan baðlý ortaklýðý Denizbank AG'nin ödenmiþ

sermayesinin 127.830.353,54 Avro'dan 159.830.455,63 Avro ya artýrýlmasý

kapsamýnda, 32.000.102,09 Avro'nun "Ödenmiþ Sermaye" hesabýna, bu

artýrýma iliþkin olarak 48.000.373,30 Avro bedelin de "Ýhtiyatlar/Emisyon

Primi" hesabýna olmak üzere, toplam 80.000.475,39 Avro'nun 21 Kasým

2013 tarihinde ödenmesiyle sermaye artýþýna banka tarafýndan %100

oranýnda iþtirak edilmiþtir.

New Holland, Akhisar�da 3S bayi açtý.

 Borusan Holding þirketlerinden,

Türkiye�nin en büyük supap üreticisi Supsan, Bmw'yi de, belirli motorlar

için, portföyüne kattý.

Ýzmir Demir Çelik�in 2013/9 aylýk konsolide

net zararý 79.084.053 tl (2012/9 aylýk: -1.566.633 tl) olarak açýklandý.

 Bjk Beþiktaþ Ýnþaat ve Ticaret A.Þ. ihale

komisyonu, Beþiktaþ Vodafone Arena stadý projesi 1.kýsým kaba inþaat iþleri

ihalesinde fiyat teklifleri yeterli bulmadý.

Þirketin 17.500.000-TL çýkarýlmýþ

sermayesinin; % 28,5714286 oranýnda tamamý iç kaynaklardan

karþýlanmak suretiyle toplam 5.000.000,00 (Beþmilyon) TL artýþla

17.500.000,00 (Onyedimilyonbeþyüzbin) TL'den 22.500.000,00

(YirmiÝkiMilyonbeþyüzbin) TL'na artýrýlmasýna iliþkin baþvurusu Sermaye

Piyasasý Kurulu tarafýndan onaylanmýþtýr.

 Kurum tarafýndan Türk Lirasý

cinsi borçlanma araçlarýnýn (yapýlandýrýlmýþ borçlanma aracý niteliðinde)

500.000.000.-TL ihraç tavaný dahilinde ve yurt içinde halka arz edilmeksizin

ihraç edilmesi için Sermaye Piyasasý Kurulu'na yapýlan baþvuru onaylanmýþtýr.

 Þirketin Gayrimenkul Yatýrým

Ortaklýðýna dönüþüm baþvurusuna, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun

21/11/2013 tarih 2013/37 sayýlý haftalýk bülteninde izin verilmiþtir.

Þirket projelerinden Ýstanbul Zeytinburnu

Kazlýçeþme Arsa Satýþý Karþýlýðý Gelir Paylaþýmý Ýþi ihalesi 24.12.2013 Salý

günü saat 14:30' da yapýlacaktýr.

Akfen Holding Baþkaný Akýn Büyük, Hürriyet

Gazetesi internet sitesinde yayýnlanan habere göre; altyapý projelerine

kaynak saðlayacak bir fon oluþturmayý hedeflediklerini açýkladý.

Þirketin %100 baðlý ortaklýðý olan

Global Liman Ýþletmeleri A.Þ., azami 250.000.000,-ABD Dolarý nominal

deðerli tahvili sadece yurtdýþýnda ve halka arz edilmeksizin satýþ yöntemiyle

ihraç etmek üzere bir Yönetim Kurulu kararý aldýðýný, iþbu ihracýn ve ihraç

belgesinin onaylanmasý ve Merkezi Kayýt Kuruluþu A.Þ. nezdinde kayýttan

muafiyet tanýnmasý amacýyla Cuma günü itibariyle Sermaye Piyasasý

Kurulu'na baþvuruda bulunacaðýný þirkete bildirmiþtir.

 Þirket Yönetim Kurulu'nda; yeni bir

üretim hattý kurulmasý ile ilgili çalýþmalarýn baþlatýlmasýna, bu doðrultuda

ÇED Raporu alýnmasý için gerekli giriþimlerde bulunulmasýna, konunun bir

bütünlük içerisinde Yönetim Kuruluna getirilmesine ve nihai kararýn Genel

Kurul Toplantýsý gündemine dahil edilerek Genel Kurul'un onayýna

sunulmasýna karar verilmiþtir.

Þirket, 03.12.2013 tarihinde %55,0 oranýnda bedelsiz sermaye

artýrýmý yapacak.

Zaman internet sitesi haberine göre Petrol Ofisi�nin

sahibi OMV, Türkiye�deki rafineri yatýrýmýný gelecek programýndan çýkardý.

Þirketin Rafineri ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Manfred

Leitner, Ceyhan (Adana) rafineri projesinden tamamen vazgeçtiklerini

açýkladý. Leitner, rafineri inþaatýyla ilgili �Türkiye ve Akdeniz havzasýna

bakýldýðýnda bu tür bir yatýrýma çok da ihtiyaç gözükmüyor.�

deðerlendirmesini yaptý.
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Haberi KAP

Toplam 140.000.000 TL'lik bedelsiz sermaye

artýrýmý baþvurusuna iliþkin olarak, SPK þirket payýnýn düzeltilmiþ borsa

fiyatýnýn iki TL'nin altýna düþecek olmasý nedeniyle  baþvuruyu iþleme

almadýðýný þirkete bildirdi.

SANEL.BE [Borsa'da Sabit

Fiyatla Talep Toplama ve Satýþ Yöntemiyle Halka Arz], San-El Mühendislik

Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Þ., Ýkinci Ulusal Pazar, Miktar:

3.300.000 TL Nominal, Maksimum Lot: 10.000, Aracý: PIT, Kapanýþ Tarihi:

27.11.2013, Fiyat: 3,98 TL
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Haftalýk Veri Takvimi

09:45/Fransa/Ýþ Dünyasý Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: 97/Önceki: 98

13:30/Ýngiltere/BBA Konut Kredileri/Ekim/Beklenti: 44,500/Önceki: 42,990

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (aylýk)/Ekim/Beklenti: + % 2.0/Önceki: - % 5.6

17:00/ABD/Askýda Konut Satýþlarý (yýllýk)/Ekim/Önceki: + % 1.1

17:00/Kanada/Bloomberg Ekonomik Mod Endeksi/22 Kasým/Önceki: 59.0

17:30/ABD/Dallas Fed Ýmalat Sanayi Aktivite Endeksi/Kasým/Önceki: 3.6

11:00/Ýtalya/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Önceki: 97.3

16:00/ABD/Konut Fiyat Endeksi (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.4/Önceki: + % 0.3

16:00/ABD/Konut Fiyat Satýnalma Endeksi (çeyrek)/3. Çeyrek/Önceki: + % 2.10

17:00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: 72.1/Önceki: 71.2

09:45/Fransa/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Beklenti: 85/Önceki: 85

11:30/Ýngiltere/GSYÝH (yýllýk)/3. Çeyrek/Beklenti: + % 1.5/Önceki: + % 1.5

11:30/Ýngiltere/Toplam Ýþletme Yatýrýmlarý (yýllýk)/3. Çeyrek/Önceki: - % 8.5

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/22 Kasým/Önceki: - % 2.3

17:00/ABD/Öncü Göstergeler Endeksi/Ekim/Beklenti: % 0.0/Önceki: + % 0.7

01:50/Japonya/Perakende Satýþlar (aylýk)/Ekim/Beklenti: - % 0.7/Önceki: + % 1.8/

10:55/Almanya/Ýþsizlik Oraný/Kasým/Beklenti: % 6.9/Önceki: % 6.9

11:00/Euro Bölgesi/M3 Para Arzý (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 2.1

11:00/Euro Bölgesi/M3 Para Arzý /Ekim/Beklenti: + % 2.0/Önceki: + % 2.2

12:00/Euro Bölgesi/Ýþ Dünyasý Beklenti Göstergesi/Kasým/Beklenti: 0.10/Önceki: - 0.01

12:00/Euro Bölgesi/Ekonomik Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: 98.0/Önceki: 97.8

12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Kesimi Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: - 4.5/Önceki: - 4.8

12:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni Endeksi/Kasým/Önceki: - 15.4

12:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Güven Endeksi/Kasým/Beklenti: - 3.5/Önceki: - 3.7

13:00/Rusya/Altýn ve Döviz Rezervleri/22 Kasým/Önceki: 507.7 milyar dolar

15:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (aylýk)/Kasým/Beklenti: - % 0.1/Önceki: - % 0.3

15:00/Almanya/AB Uyumlu TÜFE (yýllýk)/Kasým/Beklenti: + % 1.3/Önceki: + % 1.2

19:00/Fransa/Ýþ Arayan Sayýsýnda Net Deðiþim/Ekim/Önceki: 60,000

01:30/Japonya/Ýþsizlik Oraný/Ekim/Beklenti: % 3.9/Önceki: % 4.0

01:30/Japonya/TÜFE (yýllýk)/Ekim/Beklenti: + % 1.1/Önceki: + % 1.1

11:30/Ýngiltere/Mortgage Onaylarý/Ekim/Beklenti: 67,000/Önceki: 66,700

12:00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Ekim/Beklenti: % 12.2/Önceki: % 12.2

12:00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/Kasým/Beklenti: + % 0.8/Önceki: + % 0.7

12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yýllýk)/Kasým/Beklenti: + % 0.9

25.11.2013 10:00 Türkiye Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kas. Önceki 103,5

25.11.2013 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Kas. Önceki 107,5

25.11.2013 14:30 Türkiye Kapasite Kullaným Oraný Kas. Önceki 76,4%

26.11.2013 14:00 Türkiye TCMB PPK Toplantý Tutanaklarý Eki.

28.11.2013 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Kas. Önceki 75,5

28.11.2013 10:00 Türkiye TCMB Finansal Ýstikrar Raporu Kas.

29.11.2013 10:00 Türkiye Dýþ Ticaret Açýðý Eki. Beklenti -7,4 Mlr $ önceki  -7,5 Mlr $

29.11.2013 10:00 Türkiye Ýhracat Eki. Önceki 13,12 Mlr $

29.11.2013 10:00 Türkiye Ýthalat Eki. Önceki 20,62 Mlr $

29.11.2013 17:00 Türkiye Hazine Finansman Programý Ara.
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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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25 Kasým 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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25 Kasým 2013

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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