
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu(NRDC) ilk çeyrekte ekonomik olarak 

"iyi bir başlangıç" yapmayı hedefleyeceğini söyleyerek büyümeyi daha fazla des-

tekleyecek adımların atılacağının sinyalini verdi. Devlet televizyonunda yer alan 

habere göre, Çin Başbakanı Li Keqiang hükümetin bu yılki ekonomik hedeflere ulaş-

masına yardımcı olacak koşullar oluşturmaya çalıştığını söyledi. Asya borsaları, Pe-

kin'in yavaşlayan ekonomiyi istikrara kavuşturmak için daha fazla destekleyici ön-

lem sinyali vermesiyle Çin hisselerindeki toparlanma öncülüğünde yükseldi. Çin 

Shenzhen 300 hisseleri hükümetin yeni destek paketi beklentileriyle %0,62 artış 

kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi de %1,7 artıda. ABD ekonomisinin ivme 

kaybettiğine dair endişelerin yanı sıra Çin ithalat ve ihracatındaki beklenmeyen da-

ralma sert küresel yavaşlama endişelerini artırmıştı.  ABD hisse senedi vadelileri 

Citigroup’tan gelen olumlu haberlerle toparlanıyor. S&P 500 vadelileri %0,6 yukarı-

da. Sterlin hükümetin Brexit planı için günün ilerleyen saatlerinde parlamentoda 

yapılacak oylamayı bekliyor.  

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile el sıkıştığı Brexit anlaşması bugün İngi-

liz parlamentosunda oylamaya sunulacak. Anlaşmanın parlamentodan geçme 

ihtimali zayıf. Ancak AB’nin anlaşmada İngiliz parlamentosunu ikna edebilecek de-

ğişikliklere kapı açmış durumda ve bu durum sterlini destekliyor. Sterlin/dolar 1,29 

seviyesinden işlem görüyor. Medyada yazılanlara göre Almanya Başbakanı Angela 

Merkel, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmaması durumunda mevcut anlaşma 

üzerinde değişikliklere açık olacak. Bu kapsamdaki değişiklikler arasında İrlanda 

sınırı ile ilgili düzenleme de olabilir. Bu senaryo gerçekleşirse May yenilenmiş bir 

anlaşmayla ikinci kez parlamentoda oylamaya gidebilir. May’in kazanması için 318 

oy alması gerekiyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald 

Trump ile telefonla görüştüğü bildirildi. Bu görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki 

gelişmelerin değerlendirildiği ve bu çerçevede Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli böl-

ge oluşturulması fikrinin de ele alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı'ndan dün ak-

şam yapılan yazılı açıklamada Erdoğan ve Trump'ın telefonla görüştüğü duyurulur-

ken, "Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alın-

mıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnu-

niyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefiki-

miz ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır" denildi. 

15-Oca TÜİK, İşgücü istatistikleri, Ekim 
 TÜİK, Perakende satış istatistikleri, Kasım 
 HMB, Bütçe dengesi, Aralık 

 İngiltere, Brexit oylaması 
16-Oca TÜİK, Konut satışları, Aralık 
 TCMB faiz kararı 
 ABD, Perakende satışlar, Aralık 

17-Oca TCMB, Konut fiyat endeksi, Aralık 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Aralık 
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18-Oca ABD, Sanayi üretimi, Aralık 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.58            7.248%

22 Nisan 2020 5.125% 96.99            7.653%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.00            8.725%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,054             0.40% 1.68% -20.18%

BİST-30 115,741          0.51% 2.25% -18.56%

XUSIN 107,406          -0.31% -0.04% -17.01%

XBANK 117,943          1.80% 5.37% -31.18%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4336 -0.34% 1.67% 43.40%

Euro/TL 6.2423 -0.19% 3.17% 37.26%

Sepet Kur* 5.8380 -0.36% 2.58% 40.26%

Euro/Dolar 1.1474 0.06% 1.42% -4.35%

Dolar/JPY 108.16 -0.35% -4.26% -4.00%

DXY 95.6100 -0.06% -1.53% 3.72%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1291.69 0.33% 4.33% -0.83%

Reuters/Jefferies CRB* 184.67 -0.14% -2.65% -6.37%

Brent (Dolar/varil) 58.99 1.12% -1.05% -10.80%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.59 2.87% -7.81% 25.09%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.39% 18.94%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.49% 16.67%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.72% 2.70%
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye dair güvenlik endişelerinin ele alındığı ifade 

edildi. Trump dün sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Suriye'de 

20 millik bir güvenli bölge oluşturulması" çağrısında bulunmuştu. Açıklamada "Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Menbiç Yol Hari-

tası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki 

lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir" denildi. Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada kendisi ile Erdo-

ğan'ın "Daeş'den kalanlar ile mücadelede son iki haftadaki başarılarını ve Suriye'de 20 millik güvenli bölgeyi" ele aldıklarını söyledi. Trump’ın eko-

nomik tehdit içeren tweetinin ardından 5,50 üzerine çıkan dolar/TL iki liderin görülmesi sonrası geriledi. Sabah saatlerinde 5,46 seviyesini test edi-

yor. 

TÜİK verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %6,5 geriledi. Bu veriyle birlikte sanayi üretimi 2009 yılından bu 

yana ilk defa üç ay üst üste daralma kaydetti. İmalat sanayi başta olmak üzere tüm ana sanayi gruplarında üretim geriledi. Madencilik ve taşocak-

çılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı. Kasım ayı sanayi verileri Ekim'de yaşanan daralmanın vites artırdığını gösterdi. Ara malı ve sermaye malı üre-

timinde gerileme Kasım ayında daha da dikkat çekici boyuta ulaşırken, bu daralmaya dayanıksız tüketim malı üreten sektörler de katıldı. Manşet 

endeksteki zayıflığı vergi indirimleri neticesinde üretimi %10,0 artan dayanıklı tüketim malı imalatı üretimi sınırlamış oldu (örn. mobilya üretimi). 

İç talepte yatırım harcamaları adına sinyaller zayıf gelmeye devam ederken harcamalar tarafı ise uygulamadaki teşvikler aracılığıyla desteklenme-

ye çalışılıyor. Yılın son çeyreğinde milli gelir artış hızının yatay bir seyir izlemesini öngörmekteydik, ancak sanayi üretim verileri net bir şekil-de da-

ralma sinyali vermektedir. Son çeyreğe ilişkin %0,1’lik büyüme tahminimiz üzerindeki riskler aşağı yönlüdür. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden geçerli motorinin pompa fiyatında 20 kuruş, benzinde 16 kuruş zam 

yapıldığını açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, moto-

rinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlanmıştı. Fiyatlara Ocak ayında ise iki kere pompaya yansıyacak şekilde zam yapıldı. 

Bugünkü zamla birlikte Ocak ayında benzin fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde 33 kuruş, motorinde 38 kuruş zam yapılmış oldu. Yapılan zam-

ların Ocak ayında manşet enflasyonuna etkisini 0,22 yüzde puan olarak hesaplıyoruz.  

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayı-

sında yayımlandı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için %30,9, diğer ülkeler için %49,5 şeklinde uygulanıyor-

du. Türkiye’de kuru soğan fiyatları 2018 yılı Eylül-Aralık döneminde %70’in üzerinde artmıştı. Artışlar 2019 Ocak ayında da devam etti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 1 yıl vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ve 5 yıl vadeli 6 ayda bir %2,10 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli 

tahvilin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek. İhale öncesi ise Pazartesi günü Türkiye kısa vadeli tahvillerde ralli görüldü. İki yıllık tahvilin getirisi 55 

baz puan düşerek %18,39’da günü tamamlarken beş yıllık tahvil faizi de 29 baz puan düşerek %17,02’ye kadar geriledi. En uzun vadeli tahvilin ge-

tirisi ise 18 baz puan azalarak %16,49’dan günü tamamladı. Öte yandan bugün TÜİK 10.00’da Ekim işsizlik verilerini açıklayacak. Beklenti işsizlikte 

önceki döneme göre değişim yaşanmayarak %11,4 gerçekleşmesi yönünde. 11.00’de ise merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı. Girişimciliği Geliştirme Destek Progra-

mını yüksek teknolojiye uyarladıklarını ifade eden Varank, yeni girişimciye 360 bin liraya kadar kaynak sağlayacaklarını vurguladı. Bakan Varank, 

Teknoyatırım Destek Programını ise hazırlıkları devam eden Uçtan Uça Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştıracaklarını belirtti. Yaptığı 

açıklamada KOSGEB’in büyümeyi ve istihdamı odağına alarak katma değerli ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara öncelik vereceğini vurgulayan Ba-

kan Varank, “İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde 10 milyon liraya 

kadar destekleyeceğiz.” dedi.  

Yabancıların Türkiye’de mülk edinimine yönelik yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi TAKBİS 

kayıtlarına göre, Türkiye'de taşınmaz edinen yabancı uyruklu gerçek kişi sayısının 172 bin 644, yabancı sermayeli şirket sayısının ise 4 bin 119 

olduğunu açıkladı. 

E-ticaret platformu Modanisa.com'a, Dubai merkezli girişim sermayesi Wamda Capital ve yatırım bankası Goldman Sachs’tan oluşan konsorsi-

yumdan yatırım geldi. Konsorsiyum, şirketin azınlık hissesini almak için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu. Anlaşmaya göre, şirketin ço-

ğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, aldıkları yeni yatırımla ihracata 

odaklanacaklarını söyledi. 2011'de faaliyete geçen Modanisa.com, bu anlaşma ile 8 yılda üçüncü yatırımını almış oldu. 

Bim Mağazalar (BIMAS) - Temizlik kağıdı üretimi faaliyetinde bulunan ve halihazırda şirketin ilişkili kuruluşu olan Aktül Kağıt Üretim Pazarlama 

A.Ş.'nin %14 oranındaki paylarının 91 milyon TL karşılığında satın alınmasına karar verildiğini duyurdu. 

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı verilere göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre %9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 

adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise %10 oranında azaldı ve 1 milyon 26 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılında toplam pazar 

geçen yılın aynı dönemine göre %35 azalarak 641 bin 541 adet olurken, aynı dönemde otomobil pazarı ise %33 oranında azaldı ve 486 bin 321 

adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında 2018 yılında geçen yıla göre %1 oranında azalırken, otomobil ihracatı %5 ora-

nında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 318 bin 869 adet, otomobil ihracatı ise 875 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı top-

lam ihracat değer olarak, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında% 11 artarken, euro bazında ise %6 arttı. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 

32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı.  

Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, yılın ikinci yarısından itibaren otomotiv sektörüne verilen desteklerin pozitif sonuçlarını daha 

da hızlı görüleceğini ve önceki yıllarda olduğu gibi 1 milyon adet satış rakamlarına ulaşılmasını beklediklerini açıkladı. Son 10 yılda Türkiye'de 

sıfırdan yapılan bir marka yatırımı bulunmadığını hatırlatan Çelik, otomotiv endüstrisinin heyecanla takip ettiği bir konu olarak nitelediği gündem-

deki yerli otomobil projesine vurgu yaptı. Baran Çelik, yerli otomobil projesinin gerçekleşmesiyle Türk otomotiv endüstrisinin sağlayacağı katma 

değerin yüksek olacağını ifade etti. Çelik, önceki yıllarda Türkiye'de otomobil üretme planı olan ancak yatırımlarını Doğu Avrupa ülkelerine kaydı-

ran küresel markaların da yeniden Türkiye'yi yatırım radarına aldığını dile getirdi.  

2023'e kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 24 milyon hek-

tar tarım alanından 2 milyon hektarının atıl durumda olduğunu belirterek, "2 milyon hektar tarıma kazandırıldığı takdirde, yıllık ortalama 13 milyar 

liralık bir gelir artışı sağlamak mümkün" dedi. Pakdemirli, bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar, 2018 sonu itibarıyla da 496 bin hektar alanda 

daha toplulaştırma çalışmasını tamamladıklarını vurgulayarak, 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış 

olacaklarını ifade etti. 

Tire Süt Kooperatifi, bölgede süt üretimini %446 artırdı. Tire Süt Kooperatifi, 2006 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla Ege Bölgesi'nde süt üre-

timinin %446 artmasına önemli katkı sundu. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin büyük bölümü küçük aile işletmesinden olu-

şan ortaklarının üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 1967'de ku-

rulduğunu ifade eden Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, tarımsal büyüme oranının Türkiye'de %2,2 iken, İzmir'de    

%5,1 olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Eskiyörük ayrıca kooperatifleşme oranının Türkiye'de %13'lerde iken İzmir'de %35 seviyelerine ulaştığını 

belirtti. 
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Tekstilcilerden çift haneli büyüme hedefi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, geleneksel pazar-

ların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika'ya özel önem vereceklerini belirterek, "Bizim en çok önem verdiğimiz başarı kriterlerinden 

bir tanesi dünyadaki pazar payımızı artırmak ve dünyanın en büyük beş tedarikçi arasında yer almak" dedi. Öksüz, Türk tekstil ve hammaddeleri 

sektörünün, AB’nin Çin’den sonraki en büyük tedarikçisi olduğunu söyledi. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 2019 yılında %10'luk bir ihracat 

artışı rakamına ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Öksüz, AB'ye ihracatı koruyarak geçen yıl Afrika ve Amerika kıtasında yaşanan ivmeyi devam 

ettirmek istediklerini belirtti. Öksüz, Güney Amerika ve Uzak Doğu Asya'yı da hedef pazarlar içerisine aldıklarını ifade etti. 

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı projesinin (TAP) finansmanı tamamlandı. Azerbaycan'ın Şah Deniz II sahasından çıkacak doğal gazı Trans 

Anadolu Boru Hattı (TANAP) sonrasında Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya'ya taşıyacak olan 3,9 milyar euroluk projenin 2020’de faaliyete 

geçmesi hedefleniyor. Geçen yıl Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) proje için krediyi onaylamıştı. Kredinin 

geri kalanı ihracat kredi ajansları ve Bank of China, BNP Paribas, Societe Generale ve UniCredit'in içinde olduğu 17 ticari bankadan geldi. TAP’ın 

ortakları BP (%20), SOCAR (%20), Snam (%20), Fluxys (%19), Enagás (%16) ve Axpo'dan (%5) oluşuyor. 

Türkiye’nin enerji üretimi Kasım ayında bir önceki yıla göre %0,7 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu`ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, 

Türkiye’nin takvim etkisinden arındırılmış enerji üretimi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yıla göre %0,7 artarken bir önceki aya göre %0,3 oranın-

da azaldı. Kasım ayında sanayinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe endeks bir önceki yılın 

aynı ayına göre %1,8 azaldı. 
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Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 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. 


