Günlük Bülten
Piyasa Beklentisi
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Veri bazlı fiyatlamaların etkisinde geçen haftanın son işlem gününde, oldukça önemli olan Tarım Dışı
İstihdam’ın (TDİ) beklentileri çok ciddi ölçüde aşmasıyla beraber bir anda gündeme oturan ABD’de Aralık
ayında son 9 yılın ilk faiz artışının gelebileceği beklentisiyle satışlar birden derinleşti ve BIST-100 endeksi
%1.24 değer kaybıyla 81.930 seviyesinden kapandı. 1 Kasım seçimleri sonrası gelen %5.4’lük yükselişin de
etkisiyle endekste haftalık artış %3.17 seviyesinde gerçekleşti. Hacim ortalamasının 4.79 mlr TL olduğu hafta,
tarihin en yüksek günlük hacmi olan 7.04 mlr TL’ye de seçim sonrası ilk işlem gününde şahitlik etti.
Geçtiğimiz haftanın en önemli iki gündem maddesi Tarım Dışı İstihdam verisi ile, S&P’nin olağan kredi notu
gözden geçirme raporu idi. Tarım Dışı İstihdam’da beklentiler 185 bin kişi civarında idi ve öncü göstergeler
ışığında Eylül verisi olan 142 bin kişi’de aşağı yönlü bir revizyon beklenmiyordu. Piyasa fiyatlamalarının da bu
yönde olduğu TDİ verisi Ekim ayında 271 bin kişilik bir artış gösterdi ve endekste anlık olarak 650 puanlık sert
düşüşle etkisini gösterdi. Dolar/TL tarafında ise 2.91 üzerinde hareketler görüldü. Fiyatlamaların temel aldığı
nokta ise Fed’den faiz artırımı ihtimalini güçlenmesi oldu. Bloomberg konsensusuna göre Perşembe günü
%56 olan Fed’in Aralık ayında faiz artırımı olasılığı veri sonrası %70’e yükselmiş durumdadır. S&P ise
“BB+” olan kredi notunu ve “negatif” olan kredi görünümünü teyid etti.

Haftalık Ajanda

Bugün ise yurtiçinde saat 10:00’daki Eylül ayı sanayi üretimi verisi, günün en önemli verisi olarak karşımıza
çıkıyor. Günün diğer önemli gündem maddesi ise OECD’nin açıklayacağı küresel ekonomik tahminleri olacak.
Haftanın kalanında ise fiyatlamalara yön verecek olan veriler’de Çarşamba günü Eylül ayı Cari İşlemler
dengesi, Perşembe günü Almanya TÜFE ve Euro Bölgesi Sanayi üretimi ile Cuma günü Almanya ve Euro
Bölgesi 3Ç15 öncü büyüme verileri ile ABD ÜFE ve Perakende Satışları takip edilecek. Tüm bu veri akışının
yanısıra özellikle Çarşamba gününden itibaren yoğun bir konuşma takvimi de piyasaların radarında olacak.
Çarşamba günü Draghi, Perşembe günü ise Yellen ve 4 Fed yetkilisinin konuşmaları, özellikle Merkez
Bankaları’nın para politikalarına ilişkin adım atmaya yakın olduğu bu dönemlerde dikkatle izlenecek.
Fiyatlamalar, TDİ sonrasındaki ilk işlem gününde Türkiye açısından sakin bir görünüme işaret ediyor.
Dolar/TL’nin Cuma kapanışı olan 2,9140’a yakın seviyelerde seyretmesine ek olarak Euro/Dolar paritesi ve
Altın(Ons) fiyatlarındaki yükseliş, gelişmekte olan piyasaları pozitif etkileyebilecek doneler olarak karşımıza
çıkıyor. Ancak borsalar cephesindeki ilk fiyatlamalar bir miktar endişe yaratıyor. Küresel piyasalarda Asya
cephesinde Çin ve Japonya’daki güçlü alımlara diğer borsaların eşlik edemediği görülüyor. ABD vadelilerinin
yataya yakın hafif yukarı yönlü hareketlerine rağmen Avrupa piyasalarının yukarı yönlü açılış beklentileri
yurtdışı piyasaların yön belirleme çabasında olduğunu gösteriyor. Bu durum, hisse dışı piyasaların yarattığı
iyimser hava açısından bir miktar endişe oluşmasına neden oluyor.
Hafif pozitif açılış beklentisi temelinde 81.800 üzerinde etkili olabilecek tepki alımlarında 82.500 ilk direnç
olarak takip edilebilir. 82.500 üzerinde gün içi tepki alımları güç kazanabilir ve 82.800-83.200 bandı üst
dirençler olarak izlenebilir. Aksi halde endekste satış baskısı devam edebilir. Bu durumda ise 81.800’ün altında
hareketler görebiliriz. 81.800’ün kırılması halinde haftalık bazda destek seviyesi olan 81.000’e kadar geri
çekilme görebiliriz.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi – Aylık Eyl. (Bekl: -%0.9)
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi – Yıllık Eyl. (Bekl: %2.3)
11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güv. Kas. (Bekl: 12,7)
12:30 Küresel OECD Ekonomik Tahminlerini açıklayacak.
16:00 Euro Bölgesi Ekonomi Bakanları toplantısı başlıyor.

17:00 ABD Fed İşgücü Piy. End. Ek,. (Önck: 0)
19:00 ABD Fed/Rosengren konuşacak.
Türkiye 3Ç15 Konsolide bilançolarının son günü
ABD McDermott International (3Ç15) finansalları.

Öne Çıkan Haberler
En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

ANELE
TMSN
AKFEN

1.34
8.57
9.19

12.6%
9.9%
6.2%

31,857,672
146,381,803
2,449,626

AKPAZ
KATMR

0.73
5.21

5.8%
5.7%

452,550
37,582,165

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

EUHOL
DGGYO
ZOREN

1.45
3.94
1.62

-10.5%
-9.8%
-7.4%

3,570,521
8,944,460
31,843,467

IZMDC
BJKAS

2.08
2.23

-5.5%
-4.7%

10,349,235
16,456,500

 Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, BB+ olan Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümü negatifte
bıraktı. Negatif not görünümünün "dış finansman kaynaklarının azalması ya da maliyetlerinin
artması ile kuvvetler ayrılığında bozulmalar yaşanması" gibi alternatif senaryoları içerdiği
kaydedildi. *CNN Turk
 ABD Tarım Dışı istihdam verisinin ardından FED'in Aralık'ta faiz artırımı olasılığı vadeli
işlemlerde % 70'e çıkarken, ünlü fon yöneticisi Bill Gross % 100 olduğunu söyledi. Goldman
Sachs ise faiz artırımı kesin, yıl sonunda da USD=Euro olur dedi. *Bloomberght
 Çin'de dış ticaret verileri açıklandı. Çin'de İhracat Ekim ayında beklentilerden kötü gelerek dolar
bazında % 6.9 (Yuan bazında %3.6) düşerken ithalat % 18.8 düştü. Böylece ithalat 12 aydır
rekor bir şekilde düşerken ihracat dört aydır düşmüş oldu. *Bloomberght
 Zor duruma düşen Laleli esnafı adına Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı
Giyasettin Eyyüpkoca, sözleşmesini euro ile yapan ihracatçının durumunun ele alınması
gerektiğini, devletin burada euroyu sabit tutabileceğini söyledi. *Haberturk
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Şirket ve Sektör Haberleri
 İngiliz Çelik Üreticileri Çin’den yapılan ithalata karşı AB’ye acil eylem çağrısı yaptı.
 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aralık ayında hayata geçirilecek düzenlemeyle inşaat sektöründeki gri alanlar ortadan kalkacak" dedi.*BloombergHT.
 Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 ayda yüzde 34,66 büyümesine rağmen ekim ayındaki yüzde 3,5'lik küçülme, yıl sonu hedeflerini tutturmaya çalışan firmaların
rekabetini büyüttü.*BloombergHT.
 Enerji Bakanı Alaboyun, "Zaten yüzde 10,25'lik indirim kesin, Rus gazında daha yüksek bir indirim talebi için mahkemeye gittik ve tahkimi kazanmayı garanti görüyoruz"
dedi.*BloombergHT.
 Yabancıların Türkiye'de konut, arsa ve fabrika gibi gayrimenkulün tüm fonksiyonlarına yaptığı yatırımda kişi başına düşen alanlar küçülürken, yatırımcı sayısında yüzde
37,1'lik artış yaşandı.*BloombergHT.
 Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık Salı günü başlıyor.*BloombergHT.
 SPK Başkanı Ertaş, "Son 100 yılın en büyük ekonomik krizini yaşadık. Dirençli olmamızın, krizin bizi az etkilemesinin nedeni borçluluğumuzun az olması"
dedi.*BloombergHT.
 Türkiye'de gıda ve alkolsüz içeceklerin yıllık fiyat artış oranı ekimde yüzde 8,69 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi.*BloombergHT.
 TMSF Başkanı Gül, "Digiturk'un satış süreci devam ediyor. Satış tamamlanınca açıklama yapacağız" dedi.*BloombergHT.
 Türkiye genelindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı Ekim döneminde yüzde 8,9 artışla 16 milyon 433 bin 408'e yükseldi.*BloombergHT.
 Trenitalia için ürettiği, saatte 400 kilometreye kadar hız yapabilen treni Roma’da görücüye çıkaran Kanada merkezli Bombardier firması, TCDD’nin 2 milyar euroyu aşan
80 adet hızlı tren seti ihalesine hazırlanıyor.*Dünya.
 AKFEN: EBRD, hidroelektrik üretim santrali yatırımı yapan bağlı ortaklığı Akfenhes Yatırımları ve Enerji ve rüzgar enerjisi santrali yatırımları yapmakta olan özel amaçlı
şirketlere sahip Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları’nda şartlar oluştuğunda pay devir sözleşmesi yapmak ve güneş enerjisi üretimine ilişkin yatırım yapan özel amaçlı
şirketleri bünyesinde barındıran Karine Enerji’nin sermayesine katılmak suretiyle yatırım yapmak üzere ilgili olduğu ve görüşmeler yaptığı açıklanmıştır.
 AKFGY: Bağlı ortaklıkları Akfen Gayrimenkul, Akfen Karaköy Gayrimenkul, Russian Property ve Hotel Development ile Credit Europe Bank ve Fibabanka arasında
mevcut tüm kredilerin refinansmanı ve yatırımı devam eden projelerin yatırım harcamaları için 10 yıl vadeli 60 mn Euro kredi anlaşması yapılmıştır. Bağlı ortaklıkları
Russian Hotel Investment, Russian Property ve Hotel Development için mevcut tüm kredilerin refinansmanı için 44 mn Euro kredi tahsisi önümüzdeki günlerde
tamamlanacaktır. Böylece mevcut kredilerin tamamı refinanse edilmiş olacaktır.
 AKMGY: 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davanın ön inceleme duruşması 4 Şubat 2016 tarihinde olacaktır.
 ATSYH: Bugünden itibaren Gözaltı Pazarında işlem görecektir.
 AVTUR: Efes Tur Seyahat 6 Kasım’da 1.46-1.50 TL fiyat aralığından 200 bin adet hisse almıştır.
 BMEKS: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 0 mn TL ve YF beklentisi 1 mn TL
 CIMSA: Sabancı Ailesinden bir üye 6 Kasım’da 16 TL fiyattan 292 bin adet hisse satmıştır.
 DOAS: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 66 mn TL ve YF beklentisi 54 mn TL
 EGEEN: Daimler'in 25 Şubat 2016 tarihinde yapılacak olan Daimler Supplier Award toplantısına, Anahtar Tedarikçi (Key Supplier) sıfatıyla davet edilmiştir.
 EKGYO: İstanbul Üsküdar Barbaros ASKGP işinde yer teslimi 6 Kasım’da yapılmıştır.
 EMKEL: Barış Elektrik 2 mn adet hisse üzerindeki rehni kaldırıp Özar Elektrik’e devri tamamlamıştı. Kalan 2.2 mn adet hisse üzerindeki rehin kaldırma çalışmaları devam
etmektedir.
 FROTO: Ford Trucks, Afrika pazarında stratejik ülke olarak Fas’ı seçti. Kazablanka’da Ford markasının 100 yıldır Fas’ta temsilciliğini yapan firma ile distribütörlük
anlaşması imzalayan Ford, Afrika’yı buradan yönetecek.*Dünya.
 GARAN: 900 mn TL banka bonosu ve iskontolu tahvil ihracı için SPK’ya başvuru yapılmıştır.
 GUBRF: KOZAL ile arasındaki rödovans sözleşmesinin yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması nedeniyle tek taraflı feshedilmesine ilişkin KOZAL fesih gerekçelerine
itiraz etmiş ve talepleri yerine getirmeyeceğini bildirmiştir. 30.10.2015 tarihinde yeniden gönderilen ihtarname ile fesih ihtarnamesindeki taleplerin yerine getirilmesi ve
konunun yargıya intikaline mahal verilmemesi talep edilmiştir. Tabosan'dan alacağının tahsil süreci ve Tabosan'ın Razi nezdindeki %1,31'lik hissenin şirkete devrini talep
ettiği dava süreci devam etmektedir.
 HALKB: Avrupa Yatırım Bankası ile KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse etmek üzere Hazine Müsteşarlığı'nın
garantisiyle 200 mn EUR tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredi, 4 yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Kredi
tutarının 50 mn EUR'luk kısmı aynı amaçlarla kullandırılmak üzere Halk Finansal Kiralama'ya tahsis edilecektir.
 HLGYO/VKGYO: Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek "Sancaktepe Konut Projesi"nin yapı ruhsatı alınmıştır. HLGYO’nun ilk turizm yatırımı
olan "Park Dedeman Levent Otel" binası USGBC tarafından "LEED GOLD" sertifikası almaya hak kazanmıştır.
 ISCTR: 1982, 1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 tarihli Genel Kurullarında alınan sermaye artırımlarına ilişkin kararlarının butlanının tespiti istemiyle banka
aleyhine açılan dava süreci devam etmektedir.
 ISGSY: Mika Tur Seyahat’in %20 oranındaki payı 11.5 mn TL bedelle alınmıştır. 8 Ekim 2015 - 8 Ekim 2016 dönemini kapsayan toplam 40 milyon Amerikan Doları
tutarında bir Yönetici Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.
 IZMDC: Şahin Şirket Grubu 6 Kasım’da 2.15-2.20 TL fiyat aralığından 167 bin adet hisse almıştır.
 KIPA: Bir kısım mağazalarının Beğendik Mağaza ve Real Hipermarkete devrine ilişkin süreç devam etmektedir.
 NETAS: Pay sahiplerinden OEP muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme çalışmalarının ve
değerlendirmelerin devam ettiği ve henüz kesinleşen bir gelişme olmadığı belirtilmiştir.
 NTHOL: Yönetim kurulu başkanı 6 Kasım’da 3.37-3.43 TL fiyat aralığından 50 bin adet hisse almıştır.
 NUGYO: Bugün TSP’de 3.5 TL fiyattan 40 mn TL tahsisli sermaye artışı gerçekleşecektir.
 PGSUS: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 256 mn TL ve YF beklentisi 182 mn TL.
 SAHOL: Yılsonu büyüme beklentileri özellikle Enerji grubundaki yılsonu satış ve faaliyet karlılığı büyüme beklentileri, başarılı optimizasyon faaliyetleri, geçen yıla göre
iyileşen hidroloji ve dağıtım bölgelerindeki operasyonel iyileştirmeler nedeniyle yukarı revize edilmiştir. Buna göre sanayi grubunun satışları %5-15 ve FAVÖK %5-15,
enerji grubunun satışları %5-10 ve FAVÖK %50-70 artması beklenmektedir.
 THYAO: Satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 21 milyar 593 milyon TL’na ulaştı. 2015 yılının dokuz aylık dönemine göre yüzde 70 artışla 2
milyar 523 milyon TL esas faaliyet karı açıklayan Türk Hava Yolları’nın dokuz aylık net karı ise yüzde 54 artarak 2 milyar 376 milyon TL olarak gerçekleşti.
 TMSN: Bugün 3Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 7 mn TL ve YF beklentisi 8 mn TL
 TUKAS: Üretim artışı ve esnekliğini sağlamak, verimliliği ve satışları artırmak amacıyla Torbalı fabrikasındaki domates salçası, ketçap, mayonez ve reçel ürün
gruplarında mevcut kapasiteleri artıracak şekilde toplam 13 mn TL yatırım tamamlanmıştır. Yatırımın 8 mn TL’si leasing şeklinde yapılmıştır.
 VKING: Yapılan sermaye azaltım-artırım işlemiyle elde edilen 20 mn TL fondan 13.5 mn TL’si banka kredi ödemelerinde kullanılmış olup kalan 6.5 mn TL ile 2 mn Euro
kredi borcu ödenmesi planlanmaktadır.
 ZOREN: 9-23 Kasım arasında yapılacak %50 bedelli sermaye artışında rüçhan haklarının referans fiyatı 0.22 TL olarak bildirilmiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan makroekonomik veri bulunmamaktadır.
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Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
AKCNS
15.00
15.30
EKGYO
3.06
3.14
GARAN
7.95
8.07
HALKB
12.15
12.40
SAHOL
9.44
9.47
TCELL
11.85
12.00
THYAO
9.20
9.27
TRKCM
2.04
2.10

Değ. (%) Hedef
-1.96% 18.80
-2.55%
3.50
-1.49%
9.00
-2.02% 14.00
-0.32% 11.80
-1.25% 14.00
-0.76% 11.00
-2.86%
2.50

Getiri
Potans.(%)
25.3%
14.4%
13.2%
15.2%
25.0%
18.1%
19.6%
22.5%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
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, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
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.

Levent Durusoy
Hakan Tezcan

Koordinatör
Koordinatör

levent.durusoy@yf.com.tr
hakan.tezcan@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 33
+90 (212) 317 68 16

Zümrüt Can Ambarcı

Müdür

zumrut.ambarci@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 35

Can Uz

Başekonomist

can.uz@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 37

Müdür

nuri.sevgen@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 62

Müdür Yrd.
Müdür Yrd.
Uzman
Uzman

goksel.tekiner@yf.com.tr
yunus.kaya@yf.com.tr
huseyin.sert@yf.com.tr
ozan.sayin@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 44
+90 (212) 334 98 59
+90 (212) 334 98 47
+90 (212) 334 98 70

pervin.bakankus@yf.com.tr

+90 (212) 334 98 61

inciser.deniz@yf.com.tr

+90 (212) 317 68 85

Araştırma Bölümü

İşlem Aracılığı Bölümü
Dr. Nuri Sevgen
Strateji Birimi
Göksel Tekiner
Yunus Kaya
Hüseyin Sert
Kemal Ozan Sayın

Kurumsal Finansman Bölümü
Pervin Bakankuş

Müdür

Yurtiçi Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü
İnciser Deniz

Müdür

Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük
Adana
Ankara
Ataşehir
Bursa
İzmir
Konya

+90 (212) 317 69 00
+90 (322) 458 77 55
+90 (312) 417 30 46
+90 (216) 386 74 00
+90 (224) 224 47 47
+90 (232) 441 80 72
+90 (332) 237 76 77

Merkez
Antalya
Bakırköy
Fındıklı
Çiftehavuzlar
Samsun
İzmit

+90 (212) 263 00 24
+90 (242) 243 02 01
+90 (212) 543 05 04
+90 (212) 334 98 00
+90 (216) 302 88 00
+90 (362) 431 46 71
+90 (262) 325 40 30

