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08 Ekim 2013

Piyasa Kahvesi

Borsa

Türkiye

Endekste ilk önemli direnç bölgesi

76,000/76,500 aralýðý. Bu bölge

aþýlmadan yükseliþ denemeleri sýnýrlý

kalacaktýr. Bu bölgenin üzerinde ise

78,000/78,500 aralýðý çok daha güçlü

bir direnç konumunda. Bu bölge

kalýcý olarak aþýlmadan endekste kalýcý

bir yükseliþten bahsetmek zor

olacaktýr. Bu nedenle biz olasý

yükseliþlerde 76,000/78,000

aralýðýndan nakde geçilmesi gerektiði

görüþümüzü korumaya devam

ediyoruz.

Amerika Avrupa Asya
10.00�da TÜÝK tarafýndan Aðustos ayý

Sanayi Üretim Endeksi açýklanacak ve

Hazine�nin tahvil  ihaleleri takip

edilecek.

Hazine Müsteþarlýðý�nýn dün

gerçekleþtirdiði iki ayrý borçlanma

ihalesinde toplam  2 milyar 137.5

milyon TL borçlanýldý.

TCMB�nin ek parasal sýkýlaþtýrma

kapsamýnda yaptýðý 120 milyon dolarlýk

döviz satým ihalesine gelen teklif 245

milyon dolar oldu.

75901
8.28
1.9926

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

S&P 500 endeksi, 1  ayýn en düþük

seviyesine geriledi. Bütçe konusuda

Obama - Boehner restleþmesi devam

ediyor. Obama, problemler

çözülmeden pazarlýk

yapmayacaklarýný ifade ederken;

Boehner, borç limitini karþýlýksýz

artýrmayacaklarýný söyledi. Eylül ayý dýþ

ticaret dengesi verileri açýklanacak.

Cleveland  ve Philadelphia Fed

Baþkanlarýnýn konuþmalarý da takip

edilmeli.

Avrupa borsalarý, ABD�deki bütçe

anlaþmazlýðý ve 17 Ekim�de

temerrüte düþme endiþelerinin

yarattýðý baskýya ek olarak dün

açýklanan Sentix yatýrýmcý

güvenindeki düþüþle birlikte haftanýn

ilk iþlem gününü karýþýk seyirle

tamamladý. Bugünün veri

gündeminde; Almanya�nýn Aðustos

ayý dýþ ticaret dengesi ve fabrika

sipariþleri var. Fransa�da ise yine dýþ

ticaret rakamlarý ve Aðustos ayý

bütçe dengesi takip edilecek.

Çin borsasý bir haftalýk aranýn

ardýndan bugün iþlem görmeye

baþladý. Sabah itibariyle Asya

borsalarýnda Çin�den gelen hizmet

PMI verisinin de etkisiyle pozitif bir

hava hakim. Genel anlamda ABD

bütçe geriliminin etkilerinin azaldýðý

görülüyor. Bugün Japonya Merkez

Bankasý aylýk raporu açýklanacak.

Saat 8:30 itibariyle 97.11�den iþlem

gören Usd/Jpy paritesinde, 97.15

seviyesinin aþýlmasý halinde 97.25

seviyesi hedeflenebilir.

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

Devamý için týklayýnýz

Faiz
Bugün Hazine 3 ihale

gerçekleþtirecek.

Yapýlacak ihalelere talebin yüksek

olmasý bekleniyor. Dolayýsýyla

%8.30-8.40 civarýna kurulan 2 yýl

vadeli gösterge kýymetin bileþik

faizinde düþüþler gözlenebilir.

3 ihalenin de valör tarihi 9 Ekim 2013

iken, itfa tarihleri sýrasýyla 7 Ekim

2015, 11 Mart 2020, 27 Eylül 2023

olacak.

Devamý için týklayýnýz

VÝOP
Ekim vadeli endeks 30 kontratýnda

113.628 adet iþlem olurken 5.241

adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 122.083

oldu. Ekim vadeli dolar kontratýnda

29.828 adet iþlem olurken 3730 adet

pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 114.624 oldu.

Serbest piyasa Dolar/TL kurunda

satýþlarýn gelmesi durumunda destek

olarak 1,9890, 1,9800, 1,9756.

seviyeleri mevcut.

Devamý için týklayýnýz

Döviz
ABD'de borç tavaný sorunu tahvil

alým programýnýn tekrar

erteleneceðine dair beklentiye sebep

oluyor.

Dolar/TL buna raðmen 1.9880

desteðini henüz kýramazken, 2 TL'nin

üzerinde ise kalýcý deðil. Bugünkü

hazine ihalelerinin baþarýlý geçmesi,

TL'ye olan talebin artmasýyla

Dolar/TL'yi aþaðý çekebilir.

Devamý için týklayýnýz
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08 Ekim 2013

Piyasalar (BIST )

Borsa Ýstanbul düþmemek için çaba sarf etse de yükselmek için gerekli desteði ve

gücü de bulamýyor. Son bir haftadýr BÝST 100 kabaca 75,000/76,000 bandýnda

hareket ediyor. Daha önceki günlerde de ifade ettiðimiz gibi endekste ilk önemli

direnç bölgesi 76,000/76,500 aralýðý. Bu bölge aþýlmadan yükseliþ denemeleri sýnýrlý

kalacaktýr. Bu bölgenin üzerinde ise 78,000/78,500 aralýðý çok daha güçlü bir direnç

konumunda. Bu bölge kalýcý olarak aþýlmadan endekste kalýcý bir yükseliþten

bahsetmek zor olacaktýr. Bu nedenle biz olasý yükseliþlerde 76,000/78,000

aralýðýndan nakde geçilmesi gerektiði görüþümüzü korumaya devam ediyoruz.

78,500 aþýlacak olur ve küresel konjonktür de bu süreci destekleyecek olur ise yeni

alým düþünülebilir. Aþaðýda ise ilk önemli desteðimiz 75,000 olacak. Son günlerde

buranýn güçlendiðini gördük. Bu nedenle olasý bir kýrýlmada hareket sert olabilir. Bu

durumda endeks için bizce en önemli destekler olan 73,750 ve 72,750�nin test

edilme olasýlýðý artacaktýr.

Endeksin bugün ise çok ufak çaplý bir gerileme ile yataya yakýn bir baþlangýç

yapmasýný bekliyoruz. Sonrasýndan bir süre dünkü gibi dar band içinde salýným

izleyebiliriz. 75,000/76,500 aralýðý içindeki hareketi yorumlamanýn bir anlamý

olmadýðýný düþünüyoruz. Bu kanaldan çýkýlmasý durumunda bahsettiðimiz diðer

seviyeler hedef olacaktýr.

Endekste  ilk  önemli  direnç  bölgesi  76,000/76,500

aralýðý.  Bu  bölge  aþýlmadan  yükseliþ  denemeleri

sýnýrlý  kalacaktýr.  Bu  bölgenin  üzerinde  ise

78,000/78,500  aralýðý  çok  daha  güçlü  bir  direnç

konumunda.  Bu  bölge  kalýcý  olarak  aþýlmadan

endekste  kalýcý  bir  yükseliþten  bahsetmek  zor

olacaktýr.  Bu  nedenle  biz  olasý  yükseliþlerde

76,000/78,000  aralýðýndan  nakde  geçilmesi

gerektiði görüþümüzü korumaya devam ediyoruz.
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Piyasalar (VÝOP)

ABD hisse senetleri piyasalarýndan Nasdaq % 0,98, S&P 500 %

0,85 deðer kaybetti. Dow Jones� ta ise dünkü iþlemler 14.920 - 15.069 puan aralýðýnda

gerçekleþti ve günü % 0,90 deðer kaybý ile 14.936 puandan tamamlandý. Avrupa

borsalarýndan Almanya % 0,36, Ýngiltere % 0,26 deðer kaybederken Fransa %0,03

deðer kazandý. Güney Amerika borsalarýndan Brezilya ise günü % 0,82 deðer kaybý ile

tamamladý. BIST 100 Endeksi önceki seansta 75.363 � 76.173 puan aralýðýnda hareket

etti ve günü % 0,40 deðer kaybý ile 75.901 puandan tamamladý. Ekim vadeli endeks 30

kontratýnda 113.628 adet iþlem olurken 5.241 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda

açýk pozisyon sayýsý 122.083 oldu.

 Euro/Dolar paritesi 1,3543 - 1,3591 bandýnda hareket

etti ve günü 1,3576 'dan kapattý. Japon Yeni' de 96,73 � 97,44 bandý içerisinde hareket

ederek günü 96.78� den tamamladý. Bir önceki gün kapanýþ seviyesi 1,9905 olan serbest

piyasa Dolar/TL gün içinde 1,9905 � 2,0005 aralýðýnda hareket etti ve 1,9915

seviyesinden kapandý. Ekim vadeli dolar kontratýnda 29.828 adet iþlem olurken 3730

adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk pozisyon sayýsý 114.624 oldu.

En yakýn vadeli NYMEX kontratýnda petrol fiyatý 102,93 USD,

Altýn�ýn onsu 1.325 USD ve Euro/USD paritesi ise 1,3563 seviyesinde.

Almanya� da TSÝ 09:00� da Aðustos ayý Ýhracat, Ýthalat, Dýþ Ticaret ve Cari Ýþlemler

Dengesi, TSÝ 13:00� da Fabrika Sipariþleri (Aðustos), TSÝ 14:30� da NFIB Küçük

iþletmeler Ýyimserlik Endeksi (Eylül) verileri, ABD� de TSÝ 15:30� da Dýþ Ticaret Dengesi

(Aðustos), TSÝ 17:00� da IBD-TIPP Ekonomik Ýyimserlik Endeksi (Ekim) verileri

açýklanacak. Almanya� da TSÝ 18:45� de Merkez Bankasý (Bundesbank) Baþkaný Jens

Weidmann, ABD� de TSÝ 19:25� de Cleveland FED Baþkaný Sandra Pianalto ve 19:30� da

Philadelphia FED Baþkaný Charles Plosser konuþacak. Ayrýca günün ilerleyen saatlerinde

IMF "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nu açýklayacak. Yurt içinde ise saat 10:00� da

Sanayi Üretimi (Aðustos) ve saat 13:00� da Hazine Müsteþarlýðý Tahvil Ýtfasý (12,73

Milyar TL) bulunuyor.  Serbest piyasa Dolar/TL kurunda satýþlarýn gelmesi durumunda

destek olarak 1,9890, 1,9800, 1,9756. seviyeleri mevcut. Alýmlarda ise 1,9980, 2,0060,

20160 seviyeleri direnç olacaktýr. Ekim vadeli dolar kontratý 2,0000 - 2,0100 bandýnda

iþlem görebilir. Uzak Doðu borsalarýndan Japonya'da % 0,30 deðer artýþý mevcut. ABD'

de Dow Jones en yakýn vadeli kontratlarý güne 3 puanlýk deðer kaybý ile iþlemler devam

ediyor. Ekim vadeli endeks kontratýnda yukarý yönlü hareketlerde 94,100, 95,050,

95,500 direnç, aþaðý yönlü hareketlerde ise 93,000, 92,300, 91,600 destek

konumundadýr. Ekim vade endeks kontratlarýnýn güne önceki kapanýþa yakýn bir

seviyeden açýlmasýný bekliyoruz.
Mümtaz Uslu, Vadeli Ýþlemler Bölümü

Ekim  vadeli  endeks  30  kontratýnda  113.628  adet

iþlem olurken 5.241 adet pozisyon kapandý. Seans

sonunda açýk pozisyon sayýsý 122.083 oldu. Ekim

vadeli dolar kontratýnda 29.828 adet iþlem olurken

3730 adet pozisyon kapandý. Seans sonunda açýk

pozisyon  sayýsý  114.624  oldu.  Serbest  piyasa

Dolar/TL  kurunda  satýþlarýn  gelmesi  durumunda

destek  olarak  1,9890,  1,9800,  1,9756.  seviyeleri

mevcut.



Avni Dilligil Sokak Çelik Ýþ Merkezi B Blok 9 / 11

Mecidiyeköy / ÝstanbulTel: 0212 356 16 52 Fax: 0212 356 16 55

4

08 Ekim 2013

Piyasalar (Döviz,Altýn ve Tahvil)

Merkez Bankasý, bugün düzenlediði döviz satým ihalesinde 120 milyon dolarlýk

satým yaptý. Ýhalede ortalama fiyat 1.9922 TL seviyesinde oluþtu ve Dolar/TL dünü

1.9926�dan kapattý.

ABD'de borç tavaný sorunu tahvil alým programýnýn tekrar erteleneceðine dair

beklentiye sebep oluyor. Bu beklenti Dolar endeksinin yükseliþlerinin cýlýz

kalmasýna neden oluyor. Dolar/TL buna raðmen 1.9880 desteðini henüz

kýramazken, 2 TL'nin üzerinde ise kalýcý deðil. Bugünkü hazine ihalelerinin baþarýlý

geçmesi, TL'ye olan talebin artmasýyla Dolar/TL'yi aþaðý çekebilir. Dolayýsýyla þuan

1.9940 civarýnda olan kurda düþüþ beklenebilir ve ilk etapta 1.9880 desteði test

edilebilir. Bu desteðin kýrýlmasý satýþlarý da hýzlandýrabileceðinden sýrasýyla 1.9850

ve 1.9800 takip edilmelidir. Özetle, 1.9940-2.00 civarýndan short pozisyon alacak

yatýrýmcýlar, 2.0120'yi stop seviyesi belirlemek koþuluyla, 1.9800'i hedefleyebilirler.

Altýn dün ABD'de borç tavaný tartýþmalarýnýn artarak devam etmesi ve ABD'nin

temerrüde düþme riskinin artmaya baþlamasý ile 1328�e yükselerek 1322�den

kapanýþ yaptý.

Daha önce Eylül 2011'de ABD benzer bir sorunla

karþýlaþmýþ ve ayný dönemde Altýn 1900 dolarýn da üzerine çýkarak rekor kýrmýþtý.

Eylül 2011'deki sorunda anlaþmaya varýlmýþ ve temerrüdün önüne geçilmiþti.

Bugün Hazine 3 ihale gerçekleþtirecek. Yapýlacak ihalelere talebin yüksek olmasý

bekleniyor.

Ýlk ihalede 2 yýl vadeli, 6 ayda bir %4,15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet

tahvilinin ilk ihracý gerçekleþtirecek. Hazine ayný gün yapýlacak ikinci ihalede 6 yýl

vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli deðiþken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç

edecek. Bir diðer ihalede ise 10 yýl vadeli, 6 ayda bir %4,40 kupon ödemeli, sabit

kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracý gerçekleþtirilecek. 3 ihalenin de valör tarihi 9

Ekim 2013 iken, itfa tarihleri sýrasýyla 7 Ekim 2015, 11 Mart 2020, 27 Eylül 2023

olacak.

ABD'de borç tavaný sorunu tahvil alým programýnýn

tekrar erteleneceðine dair beklentiye sebep oluyor.

Dolar/TL  buna  raðmen  1.9880  desteðini  henüz

kýramazken,  2  TL'nin  üzerinde  ise  kalýcý  deðil.

Bugünkü hazine ihalelerinin baþarýlý geçmesi, TL'ye

olan talebin artmasýyla Dolar/TL'yi aþaðý çekebilir.

ABD'de  borç  tavaný  anlaþmazlýklarýnýn

sonlanmamasý  Altýn'da  yükseliþi  desteklemeye

devam edebilir.
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Türkiye

10.00�da TÜÝK tarafýndan Aðustos ayý Sanayi Üretim Endeksi açýklanacak. Hazine ise
2 yýl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirecek. Buna ek olarak
Hazine, 6 yýl (2345 gün) vadeli deðiþken faizli devlet tahvilin yeniden, 10 yýl (3640
gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirilecek.

TCMB�nin dünkü ihalesine gelen teklif 245 milyon dolar oldu. Ihalede en
yüksek fiyat 1.9927, en düþük fiyat ise 1.9917 oldu. Ihaleye gelen tekliflerin ortalama
fiyatý 1.9911 TL olarak gerçekleþti.

Aðustos ayýnda bankacýlýk sektörünün karý, yýllýk bazda %18.1 artarak, 17 milyar 927
milyon liraya ulaþtý. Bankacýlýk sektörünün aktif büyüklüðü ise %17.5 artýþ göstererek
1 trilyon 611 milyar 185 milyon lira oldu. (Bankacýlýk Sektörü Kar/Zarar durumuna
ulaþmak için týklayýnýz)

Ýki ihalede toplam 2 milyar 137.5 milyon TL borçlanýldý. Ýhaleler öncesinde kamu
kuruluþlarýna ve piyasa yapýcýlarýna yapýlan 2 milyar 449,1 milyon TL net rot satýþlarla
birlikte Hazine�nin toplam satýþ tutarý 4 milyar 548,6 milyon TL�ye ulaþtý.

20 Haziran 2018 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin
yeniden ihraç edildiði ihalede net 1 milyar 368,9 milyon TL satýþ yapýldý.

12 Aðustos 2023 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE�ye endeksli devlet
tahvilinin yeniden ihraç edildiði ihalede net 768,6 milyon TL�lik satýþ yapýldý.

Hazine 9 Ekim�de piyasaya 11 milyar 806 milyon TL iç borç ödemesi yapacak.

 Hazine'nin nakit gelirleri 23 milyar 159 milyon olurken, nakit
giderleri 32 milyar 690 milyon lira oldu. Eylül ayýnda kur farklarýndan kaynaklanan
azalýþ 81 milyon lira olarak gerçekleþti.

 Cari açýk,
para ve maliye politikasý konularýnda gerekenlerin yapýldýðýný belirten Mehmet
Þimþek, bütçe tasarýsýnýn Cuma günü teslim edilmesinin planlandýðýný açýkladý.

IMF heyetine göre, küresel finansal ortamýn daha az hoþgörülü bir nitelik arz etmesi
nedeniyle, kýrýlganlýklarýn azaltýlmasý kýsa ve orta vadeli politikalarýn en temel odaðý.
IMF'ye göre, yurt içi talep öncülüðündeki büyüme, cari iþlemler açýðý ve enflasyon
üzerinde yukarý yönlü baskýlar oluþturuyor.

10.00�da  TÜÝK  tarafýndan  Aðustos  ayý  Sanayi

Üretim  Endeksi  açýklanacak  ve  Hazine�nin  tahvil

ihaleleri takip edilecek.

Hazine Müsteþarlýðý�nýn dün gerçekleþtirdiði iki ayrý

borçlanma  ihalesinde  toplam    2  milyar  137.5

milyon TL borçlanýldý.

TCMB�nin  ek  parasal  sýkýlaþtýrma  kapsamýnda

yaptýðý  120 milyon  dolarlýk  döviz  satým  ihalesine

gelen teklif 245 milyon dolar oldu.

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/1243208_basin_aciklamasi__agustos_2013_.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/1243208_basin_aciklamasi__agustos_2013_.pdf
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Amerika

ABD'deki bütçe krizinin halen çözüme kavuþamamýþ olmasý S&P 500 endeksini 1

ayýn en düþük seviyesine geriletti. S&P 500, günü %0.9 kayýpla 1.676,12 puandan

tamamlarken, Dow Jones Endeksi de %0.9 düþüþle 14.936,24 puana geriledi.

Ayrýca, Amerikan borsalarýnda dünkü iþlem hacminin 5 milyar lot ile 29 Aðustos'tan

bu yana en düþük seviyesinde gerçekleþmesi de dikkat çekici.

TSÝ 15:30�da Eylül ayý dýþ ticaret dengesi verileri açýklanacak (Beklenti: -40 milyar

dolar Önceki: -39.1 milyar dolar). Cleveland Fed Baþkaný Pianalto ve Philadelphia

Fed Baþkaný Plosser�ýn konuþmalarý da takip edilmeli.

ABD Baþkaný Barack Obama, kongre Cumhuriyetçilerini gelecek haftaya kadar

borç limitini artýrmaya çaðýrdý ve pazarlýða mali þartlarýn tamamlanmasý ve

hükümetin fonlamasýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý sonrasýnda açýk olabileceðini

söyledi. Temsilciler Meclisi Baþkaný John Boehner, dün yaptýðý açýklamalarda

çoðunlukta olduklarý meclisin federal borç limitini Obama ödün vermediði sürece

artýrmayý kabul etmeyeceðini söyledi. Baþkan ise ne borç tavaný ne de hükümetin

fonlanmasý konusunda pazarlýk yapmayacaðýný yineledi.

* Dallas FED Baþkaný Richard Fisher,  ABD'nin adýnýn temerrüt ile anýlmasýnýn utanç

verici olduðunu belirtti.

* Standard&Poor's, ABD'nin kýsa süreli kapanmasýnýn, eyaletlerin, yerel

hükümetlerin, karsýz saðlýk merkezleri, havaalanlarý, yollar, toplu taþýma ya da kamu

konut sektörünün kredi kalitesi üzerinde çok kaydadeðer bir etkiye sahip

olmayacaðýný söyledi.

* Moody's, ABD'nin temerrüte düþmesini çok düþük bir ihtimal olarak

öngördüðünü açýkladý. Moody's'in CEO'su Ray McDaniel borç limiti konusunda

anlaþma olmamasý halinde, yüksek ihtimalle Hazine varlýklarýnýn ödemelerinin

önceliklendirilmesini beklediklerini söyledi.

* ABD'de bütçe ve borç tavaný konularýndaki siyasi anlaþmazlýða ilk kez resmi bir

þekilde tepki gösteren Çin, "zamanýn ilerlediðini" söyleyerek, Washington'daki

yetkililere Çin'in yatýrýmlarýnýn güvenliðini garantileme çaðrýsýnda bulundu.

S&P  500  endeksi,  1    ayýn  en  düþük  seviyesine

geriledi.  Bütçe  konusuda  Obama    Boehner

restleþmesi  devam  ediyor.  Obama,  problemler

çözülmeden  pazarlýk  yapmayacaklarýný  ifade

ederken;  Boehner,  borç  limitini  karþýlýksýz

artýrmayacaklarýný  söyledi.  Eylül  ayý  dýþ  ticaret

dengesi  verileri  açýklanacak.  Cleveland    ve

Philadelphia  Fed  Baþkanlarýnýn  konuþmalarý  da

takip edilmeli.
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Avrupa

Avrupa borsalarý, ABD�deki bütçe anlaþmazlýðý ve 17 Ekim�de temerrüte düþme
endiþelerinin yarattýðý baskýya ek olarak dün açýklanan Sentix yatýrýmcý güvenindeki
düþüþle birlikte haftanýn ilk iþlem gününü karýþýk seyirle tamamladýlar. Almanya�nýn
DAX Endeksi %0.36 kayýp, Fransa�nýn CAC40 Endeksi ise %0.03 primle günü
sonlandýrdý.

Almanya�nýn Aðustos ayý dýþ ticaret dengesi (Önceki:
16.1 milyar Euro) ve Aðustos ayý fabrika sipariþleri (Yýllýk Beklenti: -%2.7) var.
Fransa�da ise dýþ ticaret rakamlarý (Beklenti: -5 milyar Euro) ve bütçe dengesi
(Önceki: 80.8 milyar Euro) takip edilecek.

Bölge�nin dün açýklanan Sentix yatýrýmcý güven endeksi Ekim ayýnda 6.5�tan 6.1�e
gerileyerek 8.0 puanlýk beklentinin gerisinde kaldý. Sentix cari durum endeksi ayný
ayda -8.5 olurken (Önceki: -8.8), beklenti endeksi de 23 puandan 21.8�e geriledi.

Yunanistan Maliye Bakaný Yardýmcýsý tarafýndan dün yapýlan açýklamada, ülkenin
2014 Bütçe Tasarý�sýna göre 2013 yýlý için iþsizlik oranýnýn %27 , mali açýðýn
GSYÝH�ya oranýnýn %2.4 olmasý bekleniyor. Ülke ekonomisinin 2014�te %0.6
büyüyeceði belirtiliken bakan yardýmcýsý, 2014 yýlýnýn ikinci yarýsýnda ülkenin tahvil
piyasalarýna geri dönmeye hazýrlandýðýný ifade etti.

*
(Önceki: % -0.5)

* Eski baþbakan ne iliþkin Ýtalya
Cumhuriyet Senatosu Komisyonu�nun aldýðý kararýn Senato Genel Kurulu�ndaki
oylamasý iki hafta içinde gerçekleþebilir.

Dolar tarafýnda bütçe anlaþmazlýklarýnýn baskýsý sürerken yeni
haftada 1.3590 seviyesine kadar yükselen parite bu sabah 1.3563�lere çekilmiþ
durumda. Eur/Usd�nin 1.3555 desteði üzerinde tutunmaya devam ettiði sürece
yukarý yönlü seyrini sürdürmesi ve gün içinde 1.3595 seviyesini hedeflemesi
beklenebilir. 1.3555 desteðinin aþaðý kýrýlmasý durumunda ise parite ilk destek
seviyesi olan 1.3520�lere kadar çekilebilir.

 1.3555-1.3520-1.3460 1.3595-1.3645-1.3680�

Avrupa borsalarý, ABD�deki bütçe anlaþmazlýðý ve

17 Ekim�de temerrüte düþme endiþelerinin yarattýðý

baskýya  ek  olarak  dün  açýklanan  Sentix  yatýrýmcý

güvenindeki  düþüþle  birlikte  haftanýn  ilk  iþlem

gününü  karýþýk  seyirle  tamamladý.  Bugünün  veri

gündeminde;  Almanya�nýn  Aðustos  ayý  dýþ  ticaret

dengesi  ve  fabrika  sipariþleri  var.  Fransa�da  ise

yine  dýþ  ticaret  rakamlarý  ve  Aðustos  ayý  bütçe

dengesi takip edilecek.
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Asya

Çin  borsasý  bir  haftalýk  aranýn  ardýndan  bugün

iþlem  görmeye  baþladý.  Sabah  itibariyle  Asya

borsalarýnda Çin�den gelen hizmet PMI verisinin de

etkisiyle pozitif bir hava hakim. Genel anlamda ABD

bütçe geriliminin etkilerinin azaldýðý görülüyor.

Bugün  Japonya  Merkez  Bankasý  aylýk  raporu

açýklanacak.

Saat 8:30 itibariyle 97.11�den iþlem gören Usd/Jpy

paritesinde,  97.15    seviyesinin  aþýlmasý  halinde

97.25 seviyesi hedeflenebilir.

Çin borsasý bir haftalýk aranýn ardýndan bugün iþlem görmeye baþladý. Sabah

itibariyle Asya borsalarýnda Çin�den gelen hizmet PMI verisinin de etkisiyle pozitif

bir hava hakim. ABD bütçe geriliminin etkilerinin azaldýðý görülüyor.

Aðustos ayýnda cari fazla, yýllýk bazda %64 oranýnda düþerek 161.5 milyar yen oldu.

Piyasa tahmini ise cari fazlanýn 520 milyar yene çýkacaðý yönündeydi.

Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre ise, 1-20 Eylül arasýnda

ihracat %17.2 artýþla 3.96 trilyon yen, ithalat %27,1 artýþla 4.95  trilyon yen

olurken, ticaret açýðý %90.7 artýþla 994,0 milyar yen olarak gerçekleþti.

.

HSBC PMI verisinin gerek 51.1 olarak açýklanan resmi PMI verisinin üstünde

gerekse 50 eþiðinin üzerinde kalarak geniþlemeye iþaret etmesi açýsýndan piyasalar

tarafýndan olumlu karþýlandý.

Uzun süredir dolarýn diðer ülke para birimlerine karþý deðer

kaybýyla gerileyen Usd/Jpy paritesi, beklentilerin oldukça altýnda gelen cari fazla

verisiyle yönünü bir miktar yukarý çevirdi. Dün 97.22 seviyesinden açýlan ve gelen

satýþlarla  95.57 seviyesine kadar geri çekilen Usd/Jpy paritesi bu sabah itibariyle

yükseliþini sürdürüyor. Saat 8:30 itibariyle 97.11�den iþlem gören paritenin önünde

97.15 noktasýnda bulunan 20 barlýk hareketli ortalama seviyesinin direnç

oluþturduðu görülmektedir. Bu seviyenin aþýlmasý halinde 97.25 seviyesi

hedeflenebilir. Bugün ABD tarafýndan önemli veri akýþý bulunmazken, Japonya

tarafýnda BOJ toplantý tutanaklarý açýklanacak. Destekler; 96.75-96.65-96.57

Dirençler; 97.25-97.33-97.75
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Haberi KAP

Kipa'dan CNBCe.com'a yapýlan açýklamada Kipa

CEO�su Jeffery Knapp Adams�ýn geçen hafta yaptýðý açýklamanýn geçerli

olduðu belirtildi. Adams, Türkiye'nin Tesco için önemli bir pazar olmayý

sürdürdüðünü ve Türkiye�de geliþmeye devam edeceklerine inandýðýný

söylemiþti. Haftasonu Ýngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan haberde

ise yýlýn ikinci yarýsýnda Avrupa'da görülen satýþ kaybýnýn ardýndan Tesco

yönetimine Kipa'yý satmasý konusunda hissedarlarý tarafýndan baský yapýldýðý

ifade edilmiþti.

Teknoloji maðazalarý zinciri Bimeks, Ýngiliz sermayeli

Teknoloji perakendecisi Electro World þirketinin hisselerinin tamamýný

satýn almak üzere Rekabet Kurumu'na hisse devri için izin baþvurusunda

bulunmuþtu. Rekabet kurumu yaptýðý inceleme sonucunda, Electro World

Ýç Ve Dýs Týcaret A.Þ.'nýn tüm hisselerinin Bimeks tarafýndan Dsg European

Investment Limited'den devralýnmasý iþlemine izin verdi. Electroworld'un

Bimeks'e devir iþlemlerinin 1 ay içinde sonuçlanmasý bekleniyor.

 Ebrd, Þekerbank aracýlýðýyla kadýn giriþimlerin

desteklenmesi için 60 milyon euro kredi saðlayacak.

 02.10.2013-04.10.2013 tarihleri arasýnda Ýhlas

Madencilik A.Þ. paylarý ile ilgili olarak 8,70-9,04 TL. fiyat aralýðýndan

1.000.000 adet satýþ iþlemi ortaklýðýmýzca gerçekleþtirilmiþtir. Bu iþlemle

birlikte Ýhlas Madencilik A.Þ. sermayesindeki paylarýmýz/oy haklarýmýz

04.10.2013 tarihi itibariyle % 64,54 sýnýrýna ulaþmýþtýr.

 17.06.2013 tarihinde þirketin yapmýþ olduðu özel

durum açýklamasýnda belirtildiði üzere, Þirketin sahibi olduðu

Alanya/Mahmutlar'daki turizm tesisi CLUB HOTEL ULAÞLAR'ýn yýldýz

yükseltilmesi amacýyla T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na yapýlan baþvuru

sonucunda ,  07.10.2013 tarihinde  tesisin 4 yýldýzlý Turizm Ýþletme Belgesi

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Yatýrým ve Ýþletmeler Genel

Müdürlüðü'nden teslim alýnmýþtýr.

Þirket mevcut üretim kapasitesinin

tamamýnýn kullanýldýðý ve tam kapasite çalýþýldýðý dikkate alýnarak; þirketin

aktifinde bulunan 208.000 m2 arsanýn bir bölümü üzerinde, yýllýk 3.000 ton

Karboksimetil Selüloz (CMC) üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika

binasý ve üretim hattý ile ilgili yatýrým çalýþmalarýna baþlanýlmasýna oy

birliðiyle karar vermiþtir. Söz konusu yatýrýmýn tamamlanmasý ile birlikte

þirketin üretim kapasitesinin yýllýk 7.200 tondan 10.200 tona yükselmesi

öngörülmektedir.

Aselsan ve Roketsan tarafýndan geliþtirilen alçak irtifa hava

savunma füze sistemi baþarýyla denendi.

Yurt dýþý tahvil ihracýna hazýrlanan Ýþ Bankasý, 5 bankayý

yatýrýmcý toplantýlarý için yetkilendirdi.

12.09.2013 tarihinde baþlatýlan tahsisli sermaye

artýrýmý süreci, 06.11.2013 tarihinde yapýlacak olan Olaðanüstü Genel

Kurul Toplantýsýyla þirket Esas Sözleþmesinin Sermaye Piyasasý Kanunu'nun

18/5 maddesine uyum saðlanmasý amacýyla iptal edildi. Þirket tarafýndan,

Genel Kurul kararýnýn tescilinden sonra gerekli izinler için SPK'na tekrar

baþvurulacaðý bildirildi.

Kap�ta Basýn-yayýn organlarýnda çýkan heberler üzerine �Geçtiðimiz

haftasonu yazýlý ve görsel medya organlarýnda yayýnlanan haberlere

istinaden, Tesco Kipa olarak belirmek isteriz ki, çeþitli güçlüklere karþýn

Türkiye'deki pazar önemli fýrsatlar sunmaya devam etmektedir. Tesco

Kipa, Ýzmir merkezli olarak büyüme hedefine yoðunlaþmayý sürdürmekte

ve operasyonel performansýnýn iyileþme içinde olduðunu görmektedir.�

açýklamasý yapýldý.
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Ýkinci haftaya geldiðimizde ABD'de Ticaret Dengesi ve Perakende Satýþlarý verisi takip edilirken, 17-18 Eylül'de

gerçekleþtirilmiþ olan FOMC toplantý tutanaklarý yayýmlanacak.

Son günlerdeki en önemli gündem olan Borç Tavanýna ABD 17 Ekim'de ulaþmýþ olacak. Bu tarihe kadar borç tavanýnýn

artýrýlmamasý durumunda, ABD'nin temerrüde düþme riski bulunuyor. Eylül ayý sonunda açýklama yapan ABD Hazine Sekreteri

Jack Lew, borç tavanýna 17 Ekim'de ulaþýlacaðýný belirterek, Kongre�den 16.7 trilyon dolarlýk yasal borç limitini yükseltmelerini

istedi.

Ekim ayýnýn 4. haftasýnda TCMB Para Politikasý Kurulu toplantýsý takip edilecek. Erdem Baþçý'nýn yakýn gelecekte

faizlerde artýrým veya azaltým beklenmemesi gerektiðini açýklamasý ile piyasalarda büyük bir hareketlenme beklemiyoruz.

Ayýn son haftasýnda ise FED'in varlýk alým kararý ve TCMB Enflasyon raporu gündeme damgasýný vuracak. FED Eylül

ayýnda gerçekleþtirdiði toplantýda 85 milyar dolarlýk varlýk alýmýna ayný oranda devam edileceðini açýklamýþtý. Bu tarihe kadar

ABD'den gelecek istihdam verileri varlýk alým kararý açýsýndan önemli olacak.
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Haftalýk Veri Takvimi

08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Aðustos/Beklenti: 106.6/Gerçekleþen: 106.5

08:00/Japonya/Merkez Bankasý Ekim Ayý Ekonomi Raporu

11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatýrýmcý Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 8.5/Gerçekleþen: 6.1

12:00/Ýtalya/Merkez Bankasý Bilanço Toplamlarý Raporu

02:50/Japonya/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 548.1 milyar yen/Önceki: +

577.3 milyar yen

02:50/Japonya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 880.1 milyar yen/Önceki: + 943.3

milyar yen

09:00/Almanya/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: + 15.6 milyar euro/Önceki: +

16.1 milyar euro

09:00/Almanya/Ýhracat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.3/Önceki: - % 1.1

09:00/Almanya/Ýthalat (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.8/Önceki: + % 0.5/Revize: + %

0.3

09:45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: - 5,109 milyon euro

13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 1.0/Önceki: - % 2.7

15:30/ABD/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 39.3 milyar dolar/Önceki: - 39.1

milyar dolar

17:00/ABD/IBD-TIPP Ekonomik Ýyimserlik Endeksi/Ekim/Beklenti: 46.0/Önceki: 46.0

09:00/Japonya/Makina Aksamý Sipariþleri (yýllýk)/Eylül/Önceki: - % 1.7

11:30/Ýngiltere/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.2/Önceki: % 0.0

11:30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.2

11:30/Ýngiltere/Dýþ Ticaret Dengesi/Aðustos/Önceki: - 3.085 milyar sterlin

13:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.9/Önceki: - % 1.7

14:00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/4 Ekim/Önceki: - % 0.4

17:00/ABD/Toptan Eþya Stoklarý (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.1

21:00/ABD/Fed 17-18 Eylül Toplantý Tutanaklarý

02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 2.5/Önceki: % 0.0

08:00/Japonya/Tüketici Güveni Endeksi/Eylül/Beklenti: 43.5/Önceki: 43.0

09:45/Fransa/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.6

09:45/Fransa/Ýmalat Sanayi Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: - % 0.7

11:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Aylýk Raporu

11:00/Ýtalya/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Beklenti: + % 0.7/Önceki: - % 1.1

14:00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Faiz Kararý/10 Ekim/Beklenti: % 0.50/Önceki: %

0.50

15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/4 Ekim/Beklenti: 307,000/Önceki: 308,000

15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/27 Eylül/Önceki: 2,925,000

16:45/ABD/Bloomberg Tüketici Konforu Endeksi/6 Ekim/Önceki: - 29.4

09:00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/Eylül/Beklenti: + % 1.4/Önceki: + % 1.4

09:45/Fransa/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Önceki: - 3.2 milyar euro

11:00/Ýtalya/Tüketici Fiyatlarý Endeks Deðeri/Eylül/Önceki: 107.6

11:30/Ýngiltere/Ýnþaat Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 2.2

15:30/ABD/TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.3

15:30/ABD/Çekirdek TÜFE (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.1/Önceki: % 0.0

15:30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/Eylül/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.2

16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi/Ekim/Beklenti: 77.0/Önceki: 77.5

17:00/ABD/Ýþletme Stoklarý/Aðustos/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.4

10:00/Sanayi Üretimi (aylýk)/Aðustos/Önceki: + % 0.9

10:00/Sanayi Üretimi (yýllýk)/Aðustos/Önceki: + % 4.6

10:00/Ýþsizlik Oraný/Temmuz/Önceki: % 8.8

10:00/Cari Ýþlemler Dengesi/Aðustos/Beklenti: - 2.43 milyar dolar/Önceki: - 5.79 milyar

dolar

10:00/Sanayi Ciro Endeksi/ Aðustos/Önceki:0.1
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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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