
Dolar/TL sabah saatlerinde 5,80’in üzerinde seyrediyor. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 458 baz puandan işlem görüyor. TCMB verilerine göre 12 Nisan Cuma 

günü %24,10 seviyesindeki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün %24,36 

seviyesine yükseldi. Maliyet artışının nedeni kotasyon yöntemiyle 3 milyar 

TL'lik bir Geç Likidite Penceresi repo satış işlemi gerçekleşmiş olması. Böyle 

TCMB 7 Haziran 2018'den bu yana ilk kez GLP'den fonlama yapmış oldu. Tür-

kiye sanayi üretimi verisi 10.00’da açıklanacak. TCMB konut fiyat endeksini 

14.30’da yayımlayacak. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan 

açıklamada, 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre 

fiyatına 22 kuruş, motorin fiyatına 18 kuruş zam yapılırken, eşel mobil siste-

mi ile pompa fiyatında değişiklik olmadı. ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamla-

rın tükeciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart or-

tasından itibaren, benzin ve motorinde ise geçen hafta yeniden uygulanmaya 

alındı. Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamları pompa fiyatları-

na yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde gelirlerde düşüşe neden 

oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona 

erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8,3 milyar 

lira olmuştu. 

İktisadi aktivitenin yavaşlamaya devam ettiği Aralık-Ocak-Şubat döneminde 

işsizlik son 10 yılın zirvesine yükseldi. Ocak ayı resmi verilerine göre işsizlik 

geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan yükseldi ve %14,7 olarak gerçekleşti. 

İşsiz sayısı geçen sene aynı döneme kıyasla 1,3 milyon kişi artarak 4,7 milyon 

kişiye ulaştı. 2005 yılına uzanan verinin tarihindeki en yüksek kayıtlı işsizlik 

rakamı, işsiz sayısındaki tespit edilen en sert artışın sonucunda ortaya çıktı. 

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile %16,7; genç nüfusta 

(15-24 yaş) işsizlik oranı ise 6,8 puanlık artış ile %26,7 oldu. Bu oranlar, küre-

sel kriz yıllarında ekonomik aktivitenin sert şekilde daraldığı dönemde Türkiye 

işgücü istatistiklerinde gördüğümüz rakamlara ulaşmış oldu. İşsizlik oranları 

16-Nis TÜİK, Perakende satış endeksleri, Şubat 
 TÜİK, Sanayi üretim endeksi, Şubat 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Şubat 

 Almanya, ZEW endeksi, Nisan 
 ABD, Sanayi üretimi, Mart 
17-Nis TÜİK, Konut satış istatistikleri, Mart 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Mart 

18-Nis ABD, Perakende Satışlar, Mart 
19-Nis Euro Bölgesi, Tatil 
 ABD, Tatil 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.476%

22 Nisan 2020 5.125% 97.83            7.381%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.75            7.642%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,192             -0.82% -8.99% 4.30%

BİST-30 118,985          -1.00% -9.52% 4.06%

XUSIN 114,268          -1.28% -7.74% 8.96%

XBANK 126,389          -0.31% -12.62% 7.35%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7997 0.54% 5.92% 9.68%

Euro/TL 6.5611 0.63% 5.68% 8.40%

Sepet Kur* 6.1764 0.64% 5.79% 8.99%

Euro/Dolar 1.1307 0.06% -0.22% -1.41%

Dolar/JPY 112.03 0.01% 0.51% 2.25%

DXY 96.9420 -0.01% 0.43% 0.79%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1287.64 -0.18% -1.21% 0.38%

Reuters/Jefferies CRB* 196.53 -0.48% 1.57% 11.15%

Brent (Dolar/varil) 71.18 -0.27% 5.00% 30.62%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.59 0.04% -1.88% -11.87%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.95% 22.21%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.79% 17.51%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.67% 7.50%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.55% 2.56%
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işgücüne katılım oranındaki dönemsel azalmayla birlikte yükselirken, sanayiden inşaata, hizmetlerden tarıma tüm sektörler genelinde istihda-

ma katılımda anlamlı düşüşler gözlendi. Dönemsel veriler 2018 yılının sonunda ve 2019 yılı başında (i) işgücü havuzunun daralmaya başladığı-

na, (ii) ‘iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar’ grubunun genişleme trendinde bulunduğuna ve (iii) istihdam oranındaki zayıflamanın arttığı (yani 

nette istihdam kayıplarının hızlandığı) bir işgücü piyasasına işaret etmektedir. Tüm bu faktörlerin etkisinde işsizlik oranlarındaki artış hızı bek-

lentileri aşmış oldu. Son bir yıl içerisinde tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı, büyük kısmı 

inşaat sektörü kaynaklı olarak, 525 bin kişi azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara bakıldığında, istihdam edilenlerin sayısı Aralık 

döneminde 223 bin kişi geriledi. Sanayi istihdamında 82 bin kişilik düşüş gerçekleşti (bir ay öncesine göre istihdam kaybı yavaşladı). Son on iki 

aydır kesintisiz daralan ve toplam istihdamdan yaklaşık 540 bin kişi eksilten inşaat sektöründe kan kaybı Ocak’ta hafifledi (44 bin kişi küçüldü). 

Hizmetler tarafında da istihdam daralırken, tarım istihdamı 53 bin küçüldü. 

Mart ayında bütçe açığı yıllık %21 artışla 24,5 milyar TL’ye ulaşırken faiz dışı açık Mart’ta yıllık %23 artışla 13,1 milyar TL oldu. Merkezi yö-

netim bütçe gelirleri Mart’ta yıllık %13, Ocak-Mart döneminde ise %30 artarak 218,3 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri, Mart’ta yıllık bazda 

gerilerken iç talepteki yavaşlamanın etkisi dolaylı vergilerde görüldü. Dahilde alınan katma değer vergisi yıllık bazda %51, özel tüketim vergisi 

ise %10 geriledi. TCMB’nin Hazine’ye ödeyeceği temettüden kalan bakiye 3,8 milyar TL olarak Mart ayında bütçeye gelir yazıldı. Merkezi yöne-

tim bütçe harcamaları Mart’ta yıllık bazda %15 yükselirken faiz dışı harcamalarda yıllık %14,6, faiz harcamalarında ise %19’luk artış kaydedildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Mart ayında bir 

önceki aya göre %1,75, geçen yılın aynı ayına göre %27,33 arttı.  

Sabah gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Kurumlar Vergisi'nde oranın %20'ye düşürülmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak'ın kademeli olarak düşürüleceğini açıkladığı Kurumlar Vergisi'nde oran, K.V.K. Geçici Madde 10'a göre, 2018 ve 2019 

yılları için %22 seviyesinde. Birçok ülke 2020'de vergi oranını aşağı çekmeye hazırlanıyor. Sektörel ve alan bazlı çalışmayla vergi yükünün ha-

fifletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu'na vergiyi dörtte üçe kadar indirim yetkisi verilebileceği belirtiliyor. Yine aynı gazetenin 

haberine göre, kıdem tazminatı reformu kapsamında ikili fon sistemi masaya yatırılıyor. Yeni kıdem sisteminde, fonlu sisteme geçilirken ta-

mamlayıcı emeklilikle entegre edilip bir bütün olacak. Kıdem Tazminatı Fonu'yla beraber daha önce de gündeme gelen Kıdem Garanti Fonu 

kurulması seçeneği de değerlendirilecek. Bu fonların tamamen gelire endeksli olması öngörülürken, çalışanın hakkı bir gün dahi olsa Fon'a 

yatırılacak. Fonların yatırım alanlarını devlet belirleyecek. Bireysel hesaba işveren her ay prim yatıracak, devlet katkısı işvereni rahatlatacak. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını gösteren Türkiye İhracat İklim Endeksi’nin birincisini yayınladı. 

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin bozulmaya işaret ettiği mevsimsel 

etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, Şubat ayında 52,4 olarak ölçülen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 52,3 se-

viyesinde gerçekleşti. Orta Doğu pazarlarındaki talep göstergelerinde görülen iyileşmenin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesiyle 

İklim Endeksi’nin 50 seviyesinin üzerindeki seyrini koruduğu görülüyor.  

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 2019 yılı birinci çeyreğine ilişkin sektör analizini yayınladı. Raporda “yerel seçimlerin ardından yeni bir 

ekonomik reform hamlesiyle, orta ve uzun vadede genel ekonomiyle birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir büyüme gözlenebilecektir" 

ifadesine yer verildi. 2019’un ilk yarısında inşaat sektöründeki daralmanın devam etmesinin beklendiği belirtilen analizde, kamu özel işbirliği 

projeleri, mega projeler ve kentsel dönüşümün takip edilecek önemli konular olduğu vurgulanıyor. Çalışmada ayrıca Ticaret Bakanlığı verileri-

ne göre bu yılın ilk çeyreğinde Türk müteahhitlerin yurtdışında 1,3 milyar dolar tutarında 40 yeni iş üstlendiği de hatırlatılıyor.                 
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AB'nin yeni standartlarını karşılayamayan Lada, Avrupa'ya ihracatını durdurma kararı aldı. Rus otomotiv devi AvtoVAZ, AB'nin ekoloji 

normlarını ağırlaştırmasının ardından Lada otomobillerinin Avrupa pazarına ihracatını durdurma kararı aldı. AB, kısa süre içinde Euro+6 stan-

dartlarına geçmeye hazırlanıyor. Şirketin 2019 yılı içinde Avrupa'ya ihracatını durduracağını belirten AvtoVAZ yetkilileri, ancak birkaç yıl sonra 

yeniden Avrupa pazarına girmeyi planladıklarını duyurdu. 

Nestlé Türkiye ve Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. arasında gerçekleştirilen işbirliği ile Paşabahçe, Nestlé’nin tanımlı küresel tedarikçilerinden 

biri oldu. 2019 Ocak itibariyle başlayan işbirliği kapsamında Paşabahçe, ilk etapta aralarında Çin, Sırbistan, Romanya, Fas ve İtalya ’nın da 

bulunduğu toplam 25 ülke için yıllık yaklaşık 3 milyon bardak üretimi gerçekleştirecek.  

Turizmde hızlı bir ivme kazanarak geçen sene 46 milyon turist ağırlayan Türkiye, sağlık, kongre, golf, fuar gibi alternatif turizm alanlarında-

ki rekabet gücünü de kullanarak bu sene 50 milyon turist bekliyor. İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin değişik kentlerinde kong-

re turizminde önemli sayılara ulaşıldığını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu alanda da dünyanın 

önemli merkezleri arasında yer aldıklarını bildirdi. Ayık, sağlık turizmi konusunda da Türkiye'nin önemli bir pay almaya başladığını kaydetti ve 

hastanelerin altyapılarının önemli ölçüde sağlık turizmi konusunda geliştiğini kaydetti. Turizmde çeşitliliğe vurgu yapan Ayık, Antalya'nın po-

tansiyelinden bahsetti ve ilin 20 milyonu turisti ağırlayacak kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.  

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşacağını be-

lirtti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Hindistan'da İş ve Yatırım Fırsatları" panelinde konuşan 

Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin 2018'de 8 milyar 659 milyon dolara ulaştığı bilgisini vererek sözlerini şöyle 

sürdürdü: "Ticaret hacminin 2020'de 10 milyar dolar olması hedefleniyordu. Karşılıklı çok hızlı bir büyüme kaydedildiği için 10 milyar dolarlık 

ticaret hacmine bu yıl ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. 5 yıl içerisinde ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmasını arzu ediyoruz.” 

ABD'ye hazır giyim ihracatında hedef 1,5 milyar dolar. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gül-

tepe, ABD'ye 2018'de 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "En az 1,5 milyar doların üstüne çıkarmamız gerektiğini bili-

yoruz." ifadesini kullandı. Gültepe, Türkiye'nin 17,6 milyar dolarlık hazır giyim ihracatında örme giyimin payının %50'nin üstünde olduğunu 

vurgulayarak, ABD'ye 600 milyon dolarlık ihracatın 245 milyon dolarlık bölümünü de örme giyimin oluşturduğunu belirtti. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojisini araştırma amacıyla kripto 

para benzeri bir kripto para birimini piyasaya sürdü. Financial Times'ın haberinde IMF ve Dünya Bankasının Learning Coin (Öğrenme Coin'i) 

adıyla piyasaya sürdüğü kripto para biriminin gerçek bir değeri olmadığı ve kurumların söz konusu teknolojileri daha iyi anlamalarına yardımcı 

olacak bir araç olarak geliştirildiği belirtildi. 

Publicis Groupe, pazarlama alanında dünyanın en büyük veri yönetim şirketlerinden biri olan Epsilon'u 4,4 milyar dolara satın almak için 

Alliance Data Systems Corp ile anlaştı. Bu, Paris merkezli Publicis'in yaptığı en büyük satın alma oldu. Alliance Data Yönetim Kurulu satışı 

oybirliği ile onayladı ve satışın 2019 3. çeyrek içinde tamamlanması bekleniyor. 

Türkiye'nin önde gelen gruplarından Eczacıbaşı Holding, Orta Asya'daki yatırımlarını artırmak için görüşmelere başladı. 2006'da ilk kez Ka-

zakistan'a yatırım yapan Eczacıbaşı, Özbekistan’da yatırım yapmak için girişimlere başladı. Eczacıbaşı Holding'in CEO'su Atalay Gümrah, görüş-

meler için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alisher Abdualiev başta olmak üzere birçok resmi ku-

rum temsilcisiyle görüşen Gümrah, madencilik, güneş enerjisi, sağlık ve ilaç, inşaat malzemeleri alanında yatırım teşvikleri hakkında bilgi aldı. 

Özellikle sağlıkta ileri teknoloji yatırımlarının bu görüşmelerin en dikkat çeken konularından biri olduğu belirtildi. 
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) %49'luk hisse satışı ko-

nusunda Türkiye’den özel ve kamu şirketleriyle görüştüklerini bildirdi. Lihaçev, söz konusu hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerde Türkiye 

hükümetinin de yer aldığını ve bu konuda acele etmeyeceklerini belirtti. 

Türk Akımı’nın Bulgaristan topraklarındaki bölümünü İtalyan-Suudi Konsorsiyumu inşa edecek. Bulgartransgaz’ın yaptığı açıklamaya daya-

narak Ticaret Bakanlığı Blog’unda yer alan habere göre Türkiye sınırından Sırbistan sınırına uzanacak ve Türk Akımı’nın bir parçası haline gele-

bilecek gaz boru hattının yapım ihalesini İtalyan-Suudi Arkad konsorsiyumu kazandı. 

Petrol talep büyümesinde 70 doların kritik eşik olduğu belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, S&P Global Platts’a yap-

tığı bir konuşmada 70 dolar üzerindeki petrol fiyatının talepteki büyümeye zarar verdiğini söyledi. Birol, "Petrol fiyatlarında son dönemde ya-

şanan artış, özellikle Çin, ABD ve Hindistan'da talep üzerinde baskı yaratıyor. Eğer petrol fiyatları bu seviyelerde kalır ise, talepte büyüme üze-

rinde aşağı yönlü bir baskı oluşur ve gelecek ay yayınlanacak petrol piyasası raporunda talep için tahminlerimizi revize etmemiz sürpriz olmaz" 

diye konuştu.  

Avrasya Tüneli, yılda 18 bin ton emisyon azaltımı ve 30 bin yakıt tasarrufu sağladı. "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"nın açılışın-

da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "2 yıl önce açılan Avrasya Tüneli sayesinde bir senelik zaman diliminde 23 mil-

yon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, CO2 emisyonunda da 18 bin ton azalma sağladık” dedi. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’de (TEİAŞ) atama kararı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atama kararı Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 

Orhan Kaldırım atandı. 

Ulusoy Elektrik'in toplam ödenmiş sermayesinin %82,28'ine ve şirketin toplam oy haklarının %90,15'ine denk gelen payının Eaton Corpora-

tion grup şirketi olan Eaton Industries'e devri gerçekleşti. Ulusoy Elektrik'teki ortaklık oranı %82,28'e ulaşan Eaton Industries, kalan B gru-

bu paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacak. 
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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. 


