
AKBNK, Banka 2012 y ılı 4. çeyreğinde solo bazda 1.08 mlr TL net kâr aç ıkladı. Böylece Banka 2012 yılında bir önceki yıla göre %23 art ış la

2.94 mn TL net kâr açıklam ıştır. 
  
ISCTR, Banka, Irak'ın Duhok kentinde iki şube açılmas ı için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmas ına karar

vermiştir. 

  
TTKOM, Şirket, 2013 yılında cirosunun %5-7 seviyesinde artmas ını, 5.1-5.3 mlr TL seviyelerinde FAVÖK beklendiğini ve 2.2 mlr TL tutar ında

yatırım planland ığını açıklam ıştır. 
  
THYAO,Atatürk Havalimanı’ndaki kapasite sorunu sebebiyle operasyonunun bir k ısm ını   Sabiha Gökçen Havalimanı’na kayd ıran THY,
seferlerini art ırıyor. THY Genel Müdürü Kotil, THY’nin bu yıl 15 uçağının Sabiha Gökçen’den uçuşa baş layacağını söyledi.  
  
SNGYO,Sinpaş Yapı Genel Müdürü Ahmet Çelik, ocak ay ının hiç olmadığı kadar hareketli geçtiğini söyledi.  Dünya Gazetesinin haberine
göre, Sinpaş Yapı'nın sat ış larında yüzde 30'un üzerinde bir artış olduğunu kaydeden Çelik, bu artışın 5-6 ay daha süreceğini aktard ı. Çelik,
sonras ında ise ciddi bir tehlikenin sözkonusu olacağını aktararak, "Çünkü TOKİ projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri KDV art ışından muaf

tutuldu. Ama aynı sokakta 2013'te ruhsat alm ış özel gayrimenkul'geliştiricileri tarafından özellikle büyük şehirlerin merkezinde yap ılan nitelikli
projelerin sat ış larında tehdit oluşturacaktır. Çünkü bir yandan yüzde 1 ile sat ılan projeler, bir yandan ise yüzde 1 ile satılan projeler olacak"

diye konuştu. 

  
KRDMD, Şirket, profil ve inşaat demiri fiyatlar ını s ıras ıyla %3,3 ve %1,6 düşürerek yine sıras ıyla 518 euro ve 1,070 TL olarak belirledi; diğer

yandan kütük fiyatını 560 dolar/ton ’da değiştirmeden b ıraktı. 
  
ZOREN, Şirket'in Pakistan'da yürütülen davas ına istinaden, davac ının davadan koşulsuz olarak feragat ettiğini mahkemeye bildirdiği

açıklanm ıştır. Ayr ıca Şirket Genel Müdürü Sinan Ak, Başkentgaz ihalesine yeniden girebileceklerini ifade ederken, Şirket olarak as ıl
hedeflerinin yurtiçinde büyümek olduğunu söyledi.  
  
SKPLC, Şirket'ten yapılan açıklamada, Ankara'da yap ılan görüşmeler sonucunda 21.9 mn TL tutar ındaki KDV iadesinin uygun olan k ısm ının
en yak ın zamanda iade edileceği konusunda görüş   bildirildiği, Şirket'in önümüzdeki aylar içerisinde yeniden üretime başlamak için
gayretlerinin devam edeceği ifade edilmiştir.  

  
YKGYO, Şirket bağlı ortaklığı Geliş im Gay. Tic. A.Ş sermayesini 12.46 mn TL azaltarak 55.74 mn TL'ye indirme kararı alm ıştır. 
  
DOCO, DO&CO grubu 2012/2013 mali y ılının ilk 9 ay ında 442,2 mn Avro (361,8 mn Avro) ciro elde etmiş  olup, Grubun net kâr ı  ise bu

dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23.4 büyüyerek 18,4 mn Avro olarak açıklanm ıştır. 
  
KOMHL, Grup Şirketlerinden Kombassan Giyim G ıda Tur. San. A.Ş hakkında yap ılan 2.07 mn TL'lik vergi ceza/tarhiyat ının iptali amac ıyla

açılan dava kabul edilmiş ve tarhiyat iptal edilmiştir. 

  
GLYHO, Şirket bağlı ortaklığı Global Liman'da az ınlık hissedar konumunda bulunan Savina Holding GmbH'nin Global Liman'da bulunan %22

oranındaki hissenin al ım ını 95.945.000 dolar (Hisse Başı: 5.10 dolar) bedelle tamamlam ıştır. 
  
ATSYH, Şirket planlam ış olduğu yatırımlar ın finansman ında kullan ılmak üzere Cayman Adalarında kay ıtlı Atlas Alpha Yield Fund Ltd. ile
sermaye ortakl ığı düşünmekte olup görüşmelere baş lam ıştır. 
  
MEMSA, Şirket VOLT Yat. Gay. Enerji A.Ş'nin %77,2'sinin al ım ını 20.85 mn TL'ye tamamlam ıştır. 
  
BAYRD, Şirket mevcut fabrikan ın yetersiz olduğunu görüp, yeni fabrika yat ırım ı yapmak için toplam 3.148 m2 imarl ı arsan ın 1.35 mn TL
bedelle sat ın alınmas ına karar verilmiştir. Yapılacak arazi bina ve fabrika yatırım ı için 6 mn TL finansman ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.  
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"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

DESTEK KIRILINCA ŞELALE OLDU 
IMKB 1 haftad ır 50 günlük ortalamasının üzerinde kal ıyordu. Bankalarda ve endekste

destek k ırılınca büyük satış dalgas ı geldi. Destek 77.500 görüşümüzü koruyoruz! 
    IMKB 100 endeksi, dünü % 2.38 düşüş le, 78.150 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.080, en yüksek 80.427 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 1905 puan
altına indi. En çok değer kaybeden endeks % 3.8 kay ıpla IMKB 10 BANKA endeksi oldu. 

   Credit Suisse'nin bankalarla ilgili negatif raporuyla baş layıp, hemen ertesi gün Moody's
açıklamalar ı sonras ında h ızlanan IMKB'de yabanc ı satış ları dün h ızlandı. TCMB'nin dün
açıkladığı verilere göre yabancılar sadece Ocak' ın son haftas ında 280 mn dolar ç ıkış
yapmış lar. 

   Avrupa MB dün beklentilere paralel faizi değiştirmedi. Toplant ı sonras ında Draghi

önceki iyimserliğinden biraz uzak gözükürken 2013/1Ç büyümesinin olumsuz olacağını
söyledi. Böylece pariteye sözlü müdahale etmiş oldu. Euro/dolar % 1 gerileyerek 1.34'e

indi. Fransa ve İngiltere borsalar ı da % 1 gerilerken Almanya borsas ına bir şey olmad ı ve
% 0.1 artı kapand ı. 
    Euro değer kaybettiği halde petrol fiyatlar ında ki yükseliş  sürüyor. OPEC'in en büyük
ikinci petrol üreticisi olan İran üzerindeki yaptırımlar ın devam edeceği sinyalleri ile Brent

petrolün varili 118 dolara yaklaştı. TCMB’nin bu sene için öngördüğü ortalama varil fiyat ı
108 dolard ı. Fiyatların yükselmeye devam etmesi cari aç ık/GSYIH’nın %8'i aşarak not

artırım beklentilerine darbe vurmas ı gündeme gelebilir.  
   Bugün Çin'den güzel haberler geldi. Ocak ayında ihracat % 25, ithalat % 29 artarken

Enflasyon beklentiere paralel gelerek büyüme sinyallerini güçlendirdi. Bu yüzden
Japonya hariç diğer asya borsalar ı artıda seyrediyor. 

   Bugünün veri gündemi zayıf. 10:00'da Türkiye Aralık ayı sanayi üretimi (2011 Aral ık'ına

göre daha az çalışma günü olmasından artış göstermeyeceği bekleniyor) öne çıkıyor. 

 -Avrupa Liderler zirvesinin ikinci gününde AB Başkanı Herman Van Rompuy'un bütçede
12 milyar euroluk kesintiye gitme önerisine onay verildi. Van Rompuy'un 2014 -2020

dönemi için ayrılacak bütçeyi geçen yıl ortaya koyduğu 972 mlr euro seviyesinden 960 mlr

euroya indirmeyi öneriyordu.  
 -Avrupa Merkez Bankas ı   (AMB) Başkanı   Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinde
risklerin aşağ ı   yönlü olduğunu, politika yap ıcıların euronun de ğer kazanmas ının
enflasyonu yavaş latacağ ı   ve ekonomik toparlanmaya zarar vereceği  endi şelerini

taşıdığını ve enflasyon risklerinin olmamas ının bankaya rekor düşük faizleri sürdürme
imkan ı tanıdığını ifade etmiştir. 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı  Taner Y ıldız,  " İran'dan yap ılan petrol ve doğalgaz

ithalatım ız devam ediyor. İran'da bazı ihtiyaçlarını Türkiye'den karşı lıyor. İran'dan bize karşı
herhangi bir ambargo söz konusu değil." dedi. 

 -Yunanistan Maliye Bakan ı Yannis Stournaras, 2013'ün Yunan ekonomisi için çok zor bir
yıl  o laca ğını   ancak ekonominin y ıl  sonuna  do ğru toparlanmaya ba ş layacağını
öngördüklerini bildirdi. Stournaras, banka mevduatlar ını geri dönmeye baş lamas ı, tahvil

faizlerinin gerilemesinin güvenin geri gelmeye baş ladığına işaret ettiğini vurgulad ı. 
 -Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, reel efektif kur endeksinin 120'nin üzerine ç ıktığını ve

TL'nin yeniden aşırı değerlenme bölgesine geldiğini belirterek, TL'deki her yüzde 1'lik
değerlenmenin takip eden dönemde ithal girdi miktar ını binde 4 art ırdığına dikkat çekti.
Bakan Çağlayan, "Birçok ülke paralarının değerlenmesini engellemek için adım atıyor, biz

de TL'nin değerlenmesini izlememeliyiz" dedi.  

 -Birleşmiş Milletler G ıda ve Tar ım Teşkilatı (FAO), dünya gıda fiyatlarının önceki üç ayda
kaydedilen düşüşün ard ından Ocak ay ında dengelendiğini aç ıkladı,  ancak kötü hava
koşullar ının fiyatlarda artışa neden olabileceği konusunda uyard ı. 
 -Fitch Ratings, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş  tarafından ihraç edilen 1.5 mlr
dolar tutarındaki 5 yıl vadeli Sukuk ihrac ı için kredi notu olarak BBB- verdi. 

 -475 MWe'lik Kangal kömür bazl ı   enerji ü retim santralinin ihalesi bugün 16:30'da
baş layacak. İhaleye Bereket Enerji, Limak İnşaat, Torunlar G ıda, Gur-Tem Madencilik, IC

İçtaş   Enerji - Fernas İnşaat Konsorsiyumu, Konya Şeker - Siyahkalem Mühendislik
konsorsiyumu ve YDA İnşaat -Çelikler İnşaat-Özgün Yapı Konsorsiyumu kat ılacak. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,149.29 -2.38 

USD 1.7715 0.40 

EURO 2.3725 -0.59 

€  / $  1.3399 -0.93 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0737 0.34 

VOB-30 Kontrat ı 96.575 -3.28 

Gösterge Faiz  6.97 -0.36 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 8.10 21.26 

LTHOL 1.87 10.65 

GOODY 71.00 9.65 

TKURU 8.80 6.02 

IPEKE 5.28 5.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 1.40 -10.26 

ARTI 2.07 -10.00 

OSTIM 2.55 -7.27 

KARTN 289.00 -6.47 

EKGYO 3.03 -5.61 

Dünya Borsalar ı 07.02.2013 % 

DJIA 13,944 -0.30 

NASDAQ 3,165 -0.11 

DAX 7,591 0.13 

FTSE-100 6,228 -1.06 

NIKKEI 225 11,357 -0.93 

S&P 500 1,509 -0.18 

Bovespa  58,372 -0.98 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 Japonya Cari İş lemler Dengesi Ara. (Önc. -¥222.4Mlr)  

01:50 Japonya D ış Ticaret Dengesi Ara. (Önc.  -¥847.5Mlr)  

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Ara. (Önc.€17.0Mlr)  

09:45 Fransa Kamu Borç Dengesi Ara. (Önc. -103.4Mlr€ ) 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Ara. (Bek. -0,3% Önc.3,1%)  
15:30 ABD D ış Ticaret Den. Ara(Bek. -$46.3MlrÖnc. -$48.7Mlr)  

17:00 ABD Toptan eşya stoklar ı Ara. (Bek.0,4% Önc.0,6%)  
Almanya Perakende Fiyat Endeksi Oca. (Önc.0,8%)  
AB Brüksel AB Liderler Zirvesi  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ISCTR AL 6.22-6.24 6.12 6.44 

EKGYO AL 3.02-3.03 2.96 3.12 

EREGL TUT 2.47-2.49 2.40 2.56 
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"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

DESTEK KIRILINCA ŞELALE OLDU 
IMKB 1 haftad ır 50 günlük ortalamasının üzerinde kal ıyordu. Bankalarda ve endekste

destek k ırılınca büyük satış dalgas ı geldi. Destek 77.500 görüşümüzü koruyoruz! 
    IMKB 100 endeksi, dünü % 2.38 düşüş le, 78.150 puandan kapatt ı. Gün içerisinde en
düşük 78.080, en yüksek 80.427 puanı  gören endeks, önceki kapanışının 1905 puan
altına indi. En çok değer kaybeden endeks % 3.8 kay ıpla IMKB 10 BANKA endeksi oldu. 

   Credit Suisse'nin bankalarla ilgili negatif raporuyla baş layıp, hemen ertesi gün Moody's
açıklamalar ı sonras ında h ızlanan IMKB'de yabanc ı satış ları dün h ızlandı. TCMB'nin dün
açıkladığı verilere göre yabancılar sadece Ocak' ın son haftas ında 280 mn dolar ç ıkış
yapmış lar. 

   Avrupa MB dün beklentilere paralel faizi değiştirmedi. Toplant ı sonras ında Draghi

önceki iyimserliğinden biraz uzak gözükürken 2013/1Ç büyümesinin olumsuz olacağını
söyledi. Böylece pariteye sözlü müdahale etmiş oldu. Euro/dolar % 1 gerileyerek 1.34'e

indi. Fransa ve İngiltere borsalar ı da % 1 gerilerken Almanya borsas ına bir şey olmad ı ve
% 0.1 artı kapand ı. 
    Euro değer kaybettiği halde petrol fiyatlar ında ki yükseliş  sürüyor. OPEC'in en büyük
ikinci petrol üreticisi olan İran üzerindeki yaptırımlar ın devam edeceği sinyalleri ile Brent

petrolün varili 118 dolara yaklaştı. TCMB’nin bu sene için öngördüğü ortalama varil fiyat ı
108 dolard ı. Fiyatların yükselmeye devam etmesi cari aç ık/GSYIH’nın %8'i aşarak not

artırım beklentilerine darbe vurmas ı gündeme gelebilir.  
   Bugün Çin'den güzel haberler geldi. Ocak ayında ihracat % 25, ithalat % 29 artarken

Enflasyon beklentiere paralel gelerek büyüme sinyallerini güçlendirdi. Bu yüzden
Japonya hariç diğer asya borsalar ı artıda seyrediyor. 

   Bugünün veri gündemi zayıf. 10:00'da Türkiye Aralık ayı sanayi üretimi (2011 Aral ık'ına

göre daha az çalışma günü olmasından artış göstermeyeceği bekleniyor) öne çıkıyor. 

 -Avrupa Liderler zirvesinin ikinci gününde AB Başkanı Herman Van Rompuy'un bütçede
12 milyar euroluk kesintiye gitme önerisine onay verildi. Van Rompuy'un 2014 -2020

dönemi için ayrılacak bütçeyi geçen yıl ortaya koyduğu 972 mlr euro seviyesinden 960 mlr

euroya indirmeyi öneriyordu.  
 -Avrupa Merkez Bankas ı   (AMB) Başkanı   Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinde
risklerin aşağ ı   yönlü olduğunu, politika yap ıcıların euronun de ğer kazanmas ının
enflasyonu yavaş latacağ ı   ve ekonomik toparlanmaya zarar vereceği  endi şelerini
taşıdığını ve enflasyon risklerinin olmamas ının bankaya rekor düşük faizleri sürdürme
imkan ı tanıdığını ifade etmiştir. 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ı  Taner Y ıldız,  " İran'dan yap ılan petrol ve doğalgaz

ithalatım ız devam ediyor. İran'da bazı ihtiyaçlarını Türkiye'den karşı lıyor. İran'dan bize karşı
herhangi bir ambargo söz konusu değil." dedi. 

 -Yunanistan Maliye Bakan ı Yannis Stournaras, 2013'ün Yunan ekonomisi için çok zor bir
yıl  o laca ğını   ancak ekonominin y ıl  sonuna  do ğru toparlanmaya ba ş layacağını
öngördüklerini bildirdi. Stournaras, banka mevduatlar ını geri dönmeye baş lamas ı, tahvil

faizlerinin gerilemesinin güvenin geri gelmeye baş ladığına işaret ettiğini vurgulad ı. 
 -Ekonomi Bakan ı Zafer Çağlayan, reel efektif kur endeksinin 120'nin üzerine ç ıktığını ve

TL'nin yeniden aşırı değerlenme bölgesine geldiğini belirterek, TL'deki her yüzde 1'lik
değerlenmenin takip eden dönemde ithal girdi miktar ını binde 4 art ırdığına dikkat çekti.
Bakan Çağlayan, "Birçok ülke paralarının değerlenmesini engellemek için adım atıyor, biz
de TL'nin değerlenmesini izlememeliyiz" dedi.  

 -Birleşmiş Milletler G ıda ve Tar ım Teşkilatı (FAO), dünya gıda fiyatlarının önceki üç ayda
kaydedilen düşüşün ard ından Ocak ay ında dengelendiğini aç ıkladı,  ancak kötü hava
koşullar ının fiyatlarda artışa neden olabileceği konusunda uyard ı. 
 -Fitch Ratings, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş  tarafından ihraç edilen 1.5 mlr
dolar tutarındaki 5 yıl vadeli Sukuk ihrac ı için kredi notu olarak BBB- verdi. 

 -475 MWe'lik Kangal kömür bazl ı   enerji ü retim santralinin ihalesi bugün 16:30'da
baş layacak. İhaleye Bereket Enerji, Limak İnşaat, Torunlar G ıda, Gur-Tem Madencilik, IC

İçtaş   Enerji - Fernas İnşaat Konsorsiyumu, Konya Şeker - Siyahkalem Mühendislik
konsorsiyumu ve YDA İnşaat -Çelikler İnşaat-Özgün Yapı Konsorsiyumu kat ılacak. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

IMKB 100 78,149.29 -2.38 

USD 1.7715 0.40 

EURO 2.3725 -0.59 

€  / $  1.3399 -0.93 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0737 0.34 

VOB-30 Kontrat ı 96.575 -3.28 

Gösterge Faiz  6.97 -0.36 

Yükselenler  Kapan ış  % 

AYES 8.10 21.26 

LTHOL 1.87 10.65 

GOODY 71.00 9.65 

TKURU 8.80 6.02 

IPEKE 5.28 5.60 

Düşenler  Kapan ış  % 

SKPLC 1.40 -10.26 

ARTI 2.07 -10.00 

OSTIM 2.55 -7.27 

KARTN 289.00 -6.47 

EKGYO 3.03 -5.61 

Dünya Borsalar ı 07.02.2013 % 

DJIA 13,944 -0.30 

NASDAQ 3,165 -0.11 

DAX 7,591 0.13 

FTSE-100 6,228 -1.06 

NIKKEI 225 11,357 -0.93 

S&P 500 1,509 -0.18 

Bovespa  58,372 -0.98 

GÜNÜN TAKVİMİ 

01:50 Japonya Cari İş lemler Dengesi Ara. (Önc. -¥222.4Mlr)  

01:50 Japonya D ış Ticaret Dengesi Ara. (Önc.  -¥847.5Mlr)  

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Ara. (Önc.€17.0Mlr)  

09:45 Fransa Kamu Borç Dengesi Ara. (Önc. -103.4Mlr€ ) 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Ara. (Bek. -0,3% Önc.3,1%)  
15:30 ABD D ış Ticaret Den. Ara(Bek. -$46.3MlrÖnc. -$48.7Mlr)  

17:00 ABD Toptan eşya stoklar ı Ara. (Bek.0,4% Önc.0,6%)  
Almanya Perakende Fiyat Endeksi Oca. (Önc.0,8%)  
AB Brüksel AB Liderler Zirvesi  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

ISCTR AL 6.22-6.24 6.12 6.44 

EKGYO AL 3.02-3.03 2.96 3.12 

EREGL TUT 2.47-2.49 2.40 2.56 

http://www.gedik.com/
mailto:bilgi@gedik.com

