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07 Nisan2014 Pazartesi
ÜLKE

DÖNEM

Almanya Şubat
AB
Nisan
Türkiye Şubat
Türkiye Mart

AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

Sanayi Üretimi
Sentix Yatırımcı Güveni
BDDKBankacılık Sektör Bilançosu
Hazine Nakit Gerçekleşmesi
FED/Bullard Konuşması

0.30%
14.2

0.80%
13.9

08Nisan2014 Salı
ÜLKE

DÖNEM

Japonya Nisan
Fransa Şubat
Türkiye Şubat
Đngiltere Şubat

AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

BoJFaizKararı
0.10%
Dış Ticaret Açığı
5.3 mlr €
Sanayi Üretimi-Yllık-Düzeltilmemiş
1.90%
Sanayi Üretimi
0.30%
FED/Kocherlakota-Plosser Konuşmaları

0.10%
5.7 mlr €
7.20%
0.10%

09Nisan2014 Çarşamba
ÜLKE

DÖNEM

Almanya Şubat
Almanya Şubat
Türkiye Şubat
Đngiltere Şubat
ABD Şubat
ABD
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AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

Dış Ticaret Fazlası
Cari Fazla
Perakende Satış Endeksi
Dış Ticaret Açığı
Toptan SatışStokları
FED FOMCTutanakları
FED/Evans-Tarullo Konuşmaları

18.8 mlr €
19.7 mlr $
1.14%
1.5 mlr £,
0.50%

17.2 mlr €
16.2 mlr €
1.20%
2.56 mlr £
0.60%

Hafta başından itibaren zikzaklı bir seyir izleyen BIST100 Endeksi, dün %1.0 değer
kazanarak 73.150 seviyesinde kapandı. Özellikle son üç gündür endeksin 72.500-73.500
aralığında önce %2.0 yükseliş sonra %2.0 düşüş ve son olarak da dün tekrar %1.0
oranında yükseliş şeklinde ilerleyen fiyat motifi bir tepe oluşumu ihtimalini
güçlendirmekteydi. Bugün Moody’s haberi sonrasında bu görünümünün belirginleşeceği
anlaşılıyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin Baa3 olan kredi
notunu teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan negatife revize etti.
Moody's tarafından yapılan açıklamada, belirsiz politika ortamından dolayı Türkiye'ye
ilişkin büyüme beklentilerinin orta vade için zayıf olduğu belirtildi. Haberin ardından Dolar
kuru 2.0984 seviyesinden an itibarıyla 2.1211 seviyesine %1.1 yükseldi. Döviz sepeti ise
2.5057’den 2.5345 seviyesine %1.15 arttı.
BIST100 Endeksinin son üç gündür izlediği zikzaklı seyre benzer bir fiyat motifinin yurt
dışı piyasalarda da başta Nikkei olmak üzere dikkat çektiği gözlenmekteydi. Fiyatların sert
hareketlilik sergilemesine rağmen, endekslerin önceki seviyelerinden bir türlü
uzaklaşamaması yeni pozisyon alımlarından ziyade pozisyon azaltıldığı anlamına
geliyordu. Bu durumun dün ABD borsalarında ortalama %2.1 oranında sert değer
kayıplarına ve bugün de Nikkei Endeksinde %2.45 oranında sert düşüşe yol açtığı
gözleniyor. Avrupa borsalarının da bugün %1.0 civarında satıcılı açılması bekleniyor.
Endeksin bugün %0.78’den fazla değer kaybetmesi halinde 5 haftalık aralıksız yükselişi
6. haftaya taşınamamış olacak. Özellikle 72.000 seviyesinin altında bir kapanış olması
halinde kâr satışlarının önümüzdeki hafta başında da etkili olacağını tahmin ediyoruz.

10Nisan2014 Perşembe
ÜLKE

DÖNEM

Çin
Çin
Fransa
Fransa
Đtalya
Đngiltere
ABD

Mart
Mart
Mart
Şubat
Şubat
Nisan
Haftalık

ÜLKE

DÖNEM

AÇIKLANACAKVERĐ

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

Đhracat-Yıllık
Đthalat-Yıllık
TÜFE
Sanayi Üretimi
Sanayi Üretimi
BoEFaiz Kararı
Đşsizlik Başvuruları
FED/EvansKonuşması

4%
2.40%
0.50%
0.30%
-0.20%
0.50%
323 bin

-18.10%
10.10%
0.60%
-0.20%
1%
0.50%
326 bin

Bugün Açıklanacak Veriler
09.00 Almanya TÜFE Mart (B:0.3%)
10.00 TR Dış Tic. Endeksleri Şubat
10.00 TR Cari Açık Şubat (B:3.1 mlr $)

15.30 ABD ÜFE Mart (B:0.1%)
16.55 ABD Michigan Tük. Güveni Nisan (B:81)
IMF ve G20 Toplantıları
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AÇIKLANACAKVERĐ

Almanya Mart
Türkiye Şubat
Türkiye Şubat
ABD Mart
ABD Nisan

TÜFE
Dış Ticaret Endeksleri
Cari Açık
ÜFE
Michigan Tüketici Güveni

Hisse

Kapanış

BEKLENTĐ ÖNCEKĐ

0.30%

0.50%

3.2. mlr $ 4.88 mlr $
0.10% -0.10%
79.64
80

En Çok Yükselen Hisseler
Değ. (%)

Hacim (TL)

VAKKO

1.46

17.7%

KERVN

0.49

14.0%

19,001,363
704,184

KOMHL

3.05

10.5%

13,387,307

PENGD
ACSEL

1.61
33.20

10.3%
7.3%

6,248,317
1,127,076

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

PIMAS

2.72

Değ. (%)

-9.0%

Hacim (TL)

24,545,833

ETYAT

0.94

-5.1%

2,616,556

SEKUR

1.77

-4.3%

166,184

RHEAG
UTPYA

0.79
1.45

-3.7%
-3.3%

1,137,672
166,517

Öne Çıkan Haberler
• Draghi niceliksel genişlemeye hazır olduklarını ancak enflasyon beklentilerinin çapalandığını söyledi.
• ECB Başkan yardımcısı düşük enflasyonla mücadele edileceğini ancak her şeyi merkez bankasından beklememek
gerektiğini belirtti. Hükümetlerin yatırımları ve talebi artırıcı adımlar atmaları gerektiğini ekledi.
• Faizi yüzde 0.5'te tutan BOE, varlık alım programının büyüklüğünü değiştirmedi.*Dünya.
• Kriz sürecinde 4 yıl boyunca piyasalardan borçlanma yoluna gidemeyen Yunanistan, bu aranın ardından bugün
yaptığı 5 yıl vadeli 2,5 milyar TL’lik tahvil ihracını %4,95 faiz ile beklentilerin altında başarıyla tamamladı.*Euronews.
• Çin'de üretici fiyatları düşerken, enflasyon hedef düzeyin altında kalarak Başbakan Li'ye büyümeyi destekleyici
adımlar atması için daha fazla imkân sağladı.*BloombergHT.
• Brezilya Merkez Bankası bir yıldır devam eden parasal sıkılaştırma sürecinin sonuna gelindiğini belirtti ancak faiz
artırımına ara verileceğini işaret etti ancak zamanlamaya ilişkin bilgi verilmedi.
• Putin, Ukrayna'nın borçlarını ödememesi halinde ülkeye doğalgaz satışını durduracaklarını ve bunun Avrupa'ya
doğalgaz tedariğini sekteye uğratabileceğini söyledi.*EurActiv.
• KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise Anastasiadis'in kendisi göreve gelmeden önce müzakerelerde kaydedilen
aşamayı yok saymak istediğini, bunun da 'zamana oynama' olarak değerlendirilebileceğini belirtti.*EurActiv.
• Moody's, Türkiye'nin BAA3 olan kredi notunu teyit ederken kredi notu görünümünü durağandan negatife revize
etti.*Reuters.
• Moody's tarafından yapılan açıklamada, belirsiz politika ortamından dolayı Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerinin
orta vade için zayıf olduğu belirtildi. Türkiye'nin dış finansman durumu üzerindeki artan baskının, yurtiçi ve yurt
dışında yatırımcı güvenini olumsuz etkilediği de ifade edildi.*Reuters.
• JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, "Türkiye'nin not ve görünümü üzerindeki siyasi risklerin negatif etkileri hala
devam etmektedir" açıklamasında bulundu.*BloombergHT.
• Türk ekonomisindeki risklere dikkat çeken IMF, Türkiye'de kırılganlığın, yüksek olduğunu söyledi.*Dünya.
• SPK Başkanı Ertaş, "Türkiye'de şirketlerin artık daha fazla banka kredileri ile büyüyemeyeceğine inanıyorum.
Özkaynak ile finansmanın önemli olacağı bir döneme giriyoruz" dedi.*Dünya.

Şirket ve Sektör Haberleri
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• SPK, Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun genel kurulu derhal
toplantıya çağırmak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunmakla yükümlü olduğunu. Sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin
karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi gerektiğini, Faaliyet konusu sportif
faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların, TTK 376 bilançosunda yer alan varlıklarını her
durumda en çok 2 yıllık, diğer halka açık ortaklıkların ise 5 yıllık periyotlarla yeniden değerlemesini yaptırmalarının zorunlu olduğunu belirtmiştir.
• ÖĐB Aksu “2014’te de özelleştirmelere aynı hızla devam etmeyi planlıyoruz. Bu ay içerisinde, elektrik üretim tesisleri ile ilgili teklifleri alıyoruz, Kemerköy
ve Yeniköy'de 1050 megavatlık bir santralin özelleştirme tekliflerini alıyoruz. Önümüzdeki hafta Çatalağzı ve Yatağan ile ilgili teklifleri almış olacağız,
bunlar önemli özelleştirmeler. Bu dört tane santralin özelleştirmesi bittikten sonra diğer termik santrallerin özelleştirmelerine başlayıp kısa zamanda
tamamlamayı düşünüyoruz. Milli Piyango ihalesi için Nisan ayında ön yeterlilik tekliflerini alacağız, Mayıs ayında da nihai teklifleri alacağız”
dedi.*BloombergHT.
• Özeleştirme Đdaresi, muhammen bedeli 25 milyon lira olan Đstinye’deki 158 bin m2'lik arsayı satışa çıkardı.*Dünya.
• 31 ABD'li senatör Obama yönetimine Türk ve Meksika çelik şirketlerine, ABD çelik şirketlerine zarar verdikleri gerekçesiyle gümrük vergisi uygulanması
çağrısında bulundu. ABD Ticaret Bakanlığı konuyu ülke ülke değerlendirdiklerini açıkladı.*Hürriyet.
• Şahdeniz-2 Projesi'nde bir aşama daha geçildi. Đki deniz platformun destek blokları, boru direklerinin ve sualtı yapıların inşasına yönelik 750 milyon
dolarlık anlaşma imzalandı. projenin 2018 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Şahdeniz-2 havzasında doğalgazın çıkarılması,
Güney Kafkasya Boru Hattı'nın genişletilmesi, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projeleri'nin (TAP)
değerinin toplamda 40 milyar dolar olarak gösteriliyor.*Milliyet.
• Đran ve Azeri gazını dünyaya bağlayan Türkiye, enerjide yeni projeler için de en iyi güzergâh olarak görünüyor. Uzmanlar, Akdeniz gazı için Türkiye
seçeneği üzerinde duruyor.*Sabah.
• Otomotiv yan sanayi bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 482 milyon 698 bin dolarlık dış satımla otomotiv sektöründe ihracatın yüzde 44'ünü
gerçekleştirdi.*BloombergHT.
• Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerinden derlenilen bilgiye göre, ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalışla bin 727 otobüs
üretildi. Đhracat ise geçen yıla göre 765'ten 913'e yükselerek, yüzde 19 arttı.*Dünya.
• Dünyada 2013 yılında yenilenebilir enerji sistemlerine yapılan toplam yatırım miktarı, önceki yıla göre yüzde 14 azalarak 214 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti.*BloombergHT.
• Toplam kredi hacmi 4 Nisan haftasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,60 oranında ve 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,54 oranında artarken,
önceki haftaya göre ise yüzde 0,95 oranında azaldı.
• GAĐB verilerinden derlenilen bilgiye göre, geçen yılın üç aylık döneminde 348 milyon 657 bin dolar olan halı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,4
artarak 381 milyon 571 bin dolara yükseldi. Đhracat içerisinde en yüksek payı makine halısı aldı.*Dünya.
• Seçimlerin bittiğini asıl gündemin ekonomi olması gerektiğini belirten ĐTO Başkanı Çağlar “Reel sektörde başarı, düşük faizli ve istikrarlı bir ekonomiden
geçiyor. Faizdeki seviyelerin en kısa zamanda düşmesini bekliyoruz” dedi.*Star.
• AKBNK: takipteki krediler portföyünün 252,2 milyon TL tutarındaki bölümü, 44 milyon TL bedel karşılığında Girişim Varlık’a satılmıştır.
• ALTIN: Şirket unvanı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
• ANELT: SPK brüt takas uygulamasına ve açığa satış ile kredili işlemler listesinden çıkarılmasına karar vermiştir.
• ASELS: şirketimizin de yer aldığı TSKGV'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin Kamu Đhale
Kanunu'na tabi olduğuna ilişkin karar Danıştay’da bozulmuştur.
• ASYAB: Bir ortak 2 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvurmuştur.
• ASYAB: Qatar Islamic Bank ile Gelinen bu aşamada ortaklığın tesisine ve hisse devir şartlarının belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar
sürdürülmektedir.
• BIMAS: Bim daha önce geri alım programı çerçevesinde 533 bin adet ortalama 38.09 TL fiyat ile piyasadan alım yaptı. Daha sonra fiyat performansı
olarak hedefe ulaşıldığı için program sonlandırıldı ve satışa başlandı. Yorum: Bu bağlamda şu ana kadar 184 bin adet satış yapıldı, bu adet toplam
alınan adetin %34.5’i. Bim’de hisse satışları devam edeceğinden baskı da devam edecektir. Şu ana kadar hisse alım satımlarından yaklaşık 2mn TL
kazanç elde edildi. Bu rakamı 2Q14 finansal sonuçlarında göreceğiz. Bu rakam Bim’in çeyreksek karını %2 arttıracaktır.
• BIZIM: Basında yer alan A101 Đndirim Marketleri Zinciri'nin satın alımı konusunda görüşmeler yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı
açıklanmıştır.
• BUCIM: 15 Nisan’da hisse başına 15 kuruş nakit temettü dağıtılacaktır.
• CEMTS: Satışına karar verilen Makas Fabrikası arsa ve makineleriyle birlikte 26.5 mn TL olarak ekspertiz değerine sahiptir.
• CLKHO: %50 iştiraki olan Solentegre Enerji 8 MW kurulu güçte GES üretim lisansı başvurusunun kabulü ardından 12 Mayıs’ta üretim lisansı almak için
TEĐAŞ’ın yapacağı yarışmaya katılacaktır.
• DAGHL: Koç Çelik ile birleşmesiyle ilgili olarak SPK’ya başvuru yapılmıştır. Koç Çelik paylarının borsada işlem görebilmesi için ayrıca BIST’e
başvurulmuştur.
• GEREL: Bağlı ortaklığı Gersan Elektromekanik Ağustos 2012’de Marmara Üniversitesi Başıbüyük Hastanesinin Güçlendirme ve Onarım Đnşaatı işinin
elektrik işlerinin yapımı için toplam proje bedeli 10.5 mn TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin karşı taraf tarafından feshedilmesi neticesinde
toplam hakediş bedeli olan 1.18 mn TL’nin tahsili için yargı yoluna gidilecektir.
• GSRAY: Vergi müfettişleri, Galatasaray Sportif A.Ş.'ye geçen ay 3 adet vergi tutanağı düzenledi. Bu belgeler kapsamında, şirket tarhiyat öncesi
uzlaşma talebinde bulunurken, Vergi Đdaresi 54.3 milyon lira tutarında vergi aslı ve aynı tutarda vergi kaybı konusunda şirketi uzlaşmaya davet etti.
Ayrıca, Galatasaray Futbol A.Ş. 2009 ve 2010 yıllarının kurumlar vergisi yönünden genel incelemeye tabi tutulacağı kaydedildi.*Sabah.
• HLGYO: Hisse başına %3.6 oranında pay olarak temettü dağıtımına karar verilmiştir. Ödenmiş sermayesi 673.64 mn TL’den 697.9 mn TL’ye
çıkarılacaktır. 15 Nisan’da hisse başına 0.45 kuruş nakit temettü ödemesi de yapılacaktır.
• KIPA: SPK bedelli sermaye artışını onaylamıştır.
• OTKAR: Ocakta 289, şubatta 312 aracı banttan indiren fabrika, martta üretimini önceki aya göre yüzde 10 yükseltti.*BloombergHT.
• POLHO: 17 Nisan’da hisse başına 2.97 kuruş nakit temettü dağıtılacaktır.
• SASA: SAHOL’ün %51 oranındaki hisselerinin satışıyla Indorama zorunlu pay alım teklifinde bulunacağını açıklamıştır.
• TAVHL: DHMĐ) Genel Müdürlüğü tarafından açılan Milas-Bodrum Havaalanının 20 yıllık süre ile kiralanmak suretiyle işletme hakkının verilmesine ilişkin
ihalenin kazanılması ardından Rekabet Kurumu onayı alınmıştır.
• UYUM: SPK, 2.20 TL fiyattan zorunlu pay alım teklifinin yapılmasını onaylamıştır.

Makro Haberler
• Açıklanan veri bulunmamaktadır.
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Günlük Teknik Analiz Önerilerinin Performansı
125
120

121.7
115
110
105
100

95.4
95
90

Önerilerin Getirisi (100 TL anapara)

GÜNCELLENMĐŞ MODEL PORTFÖY* - Ara ştırm a
Önc.
Gün K.
7.36
11.80
6.32
1.28
8.74
2.41
11.85
11.85
3.36
2.29

De ğ. (%) He de f
0.82%
7.10
1.69% 13.75
0.32%
8.00
3.13%
1.46
1.49% 10.45
2.07%
2.75
0.84% 14.20
0.42% 13.45
0.00%
3.60
-0.44%
2.60

Ge tiri
Pota ns.(%)
-4.31%
14.58%
26.18%
10.61%
17.81%
11.79%
18.83%
13.03%
7.14%
14.04%

* Model portföyümüzde yer alan ş irketler, uzun vadeli temel analiz performans ları
dik kate alınarak seçilmiş tir. Yatırım k ararları b u pers pek tife göre değerlendirilmelidir.

1 Nisan

25 Mart

18 Mart

11 Mart

Endeks Getirisi (100 TL anapara)

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
Hisse
Ka pa nış
7.42
AKBNK
12.00
CIMSA
6.34
ENKAI
1.32
KRDMD
8.87
SAHOL
2.46
SISE
11.95
TCELL
11.90
TOASO
3.36
TRGYO
2.28
UYUM

4 Mart

25 Şubat

18 Şubat

11 Şubat

4 Şubat

28 Ocak

21 Ocak

14 Ocak

7 Ocak

31 Aralık

85
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / Đstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00

Faks: +90 (212) 317 69 32

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması,
yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer
mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen
ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı
ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan
çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
Emre Birkan

Genel Müdür Yardımcısı

emre.birkan@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 06

Zümrüt Can Ambarcı

Müdür

zumrut.ambarci@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 35

Levent Durusoy

Baş Ekonomist

levent.durusoy@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 33

Stratejist
Müdür Yardımcısı
Uzman Yrd.

hakan.tezcan@yf.com.tr
goksel.tekiner@yf.com.tr
huseyin.sert@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98.44
+90 (212) 334 98 47

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 70

oya.pekel@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 62

Araştırma Bölümü

Strateji Bölümü
Hakan Tezcan
Göksel Tekiner
Hüseyin Sert

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Müdür

Türev Ürünleri Bölümü
Oya Altıngözlü Pekel

Müdür

Şubelerimiz
Akmerkez

+90 (212) 317 69 00

Merkez

+90 (212) 263 00 24

Adana

+90 (322) 458 77 55

Ankara – Çankaya

+90 (312) 438 14 37

Ankara – Kızılay

+90 (312) 417 30 46

Antalya

+90 (242) 243 02 01

Ataşehir

+90 (216) 386 74 00

Bakırköy

+90 (212) 543 05 04

Bursa

+90 (224) 224 47 47

Fındıklı

+90 (212) 334 98 00

Đzmir

+90 (232) 441 80 72

Çiftehavuzlar

+90 (216) 302 88 00

Konya

+90 (332) 237 76 77

Samsun

+90 (362) 431 46 71

Đzmit

+90 (262) 325 40 30

