
Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardın-

dan ABD ile ilişkilerin iyileşeceğine yönelik artan iyimserlik, gelişmekte olan piya-

salardaki olumlu hava ve Türkiye Hazinesi’nin Nisan ayından sonra planladığı ilk 

dolar cinsi tahvil ihracına hedefin 3 katı bir talep görmesi gibi faktörlerle dolar/TL 

5,70'in altına gerilerken, iyimserliğin sürmesi beklenen piyasalarda küresel veri 

gündemi ve haber akışı izleniyor. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir ekono-

mik veri bulunmazken, yurtdışında saat 11.30'da İngiltere TÜFE, saat 12.00'de Euro 

bölgesi TÜFE verileri, saat 21.00'de ise FED'in Eylül toplantı tutanakları açıklanacak. 

Öte yandan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul başkonsolosluğun-

da kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı 

Mike Pompeo, Kral Salman, veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Dışişleri Baka-

nı Ahmed el Jubair ile görüşmesinin ardından bugün Ankara'ya geliyor. Pompeo, 

Kaşıkçı hakkında Türk yetkililerle görüşme yapacak. Pompeo, Cumhurbaşkanı Tay-

yip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. 

Türkiye Hazinesi 2 milyar dolarlık ve beş yıl vadeli dolar cinsi eurobondu Deutsc-

he Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. ve Societe Generale SA’yı yetkilendirerek 

ihraç ederken, eurobond %7,5 getiri ile fiyatlandı. Eurobond’da ilk getiri beklentisi 

%7,75 civarındaydı. Bu ihraçta Hazine'nin vadesi kısalmakla birlikte (2004’ten bu 

yana ilk kez 5 yıl vadeli bir eurobond ihracı) Türkiye'nin küresel sermaye piyasaları-

na erişiminin de açık olduğuna dair en somut işaret olmuştur. Dolayısıyla bu ihraç 

özel sektör eurobond ihraçlarına da öncülük edecektir. 9 Ocak (UST + 266.7 bp) ve 

16 Nisan (UST + 336.8 bp) tarihlerinde yapılan 2'şer milyar dolarlık ihraçlar sonra-

sında bu yıl dolar cinsi tahvil ihracı 6 milyar dolara ulaştı. Eurobond ihracı haberi 

sonrasında dolar/TL 5,6711 ile Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan toplam 22 kamu teşebbüsü ile 

üç adet yarıdan fazla hissesi kamuya ait olan işletmeci kuruluşun 2019 yılı mali 

hedeflerinin yer aldığı Cumhurbaşkanı kararına göre 25 KİT'in yatırım hedefi; 

13,85 milyar TL, borçlanma gereği; 14,39 milyar TL olarak öngörülürken, toplam 

faiz dışı fazla ise 153,8 milyon TL olarak belirlendi. Listede, yatırım hedefi açısın-

dan en büyük üç KİT 3,9 milyar TL ile TCDD, 3,7 milyar TL ile BOTAŞ, 1,9 milyar TL 

ile TEİAŞ; borçlanma gereği açısından 7,1 milyar TL ile TCDD, 4,5 milyar TL ile BO-

TAŞ ve 2,1 milyar TL ile TPAO olarak belirlendi. 

17-Ekm TÜİK, Perakende satış endeksleri, Ağustos 
 ABD, FED’in Eylül ayı toplantı tutanakları 
 ABD, İnşaat izinleri, Eylül 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.13            11.565%

22 Nisan 2020 5.125% 92.15            10.898%

18 Mayıs 2021 4.875% 85.50            11.519%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,466             -0.17% 3.77% -14.62%

BİST-30 122,643          -0.21% 4.80% -13.70%

XUSIN 125,412          -0.14% 0.22% -3.09%

XBANK 116,821          -0.28% 18.03% -31.83%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6808 -1.76% -8.41% 49.93%

Euro/TL 6.5777 -1.94% -9.05% 44.63%

Sepet Kur* 6.1275 -1.86% -8.79% 46.98%

Euro/Dolar 1.1573 -0.03% -0.91% -3.53%

Dolar/JPY 112.25 0.44% -0.06% -0.37%

DXY 95.0480 0.20% 0.43% 3.38%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1224.03 -0.20% 2.21% -6.02%

Reuters/Jefferies CRB* 205.94 0.00% 4.98% 4.56%

Brent (Dolar/varil) 81.41 0.78% 3.01% 21.74%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.24 0.80% 2.34% 10.57%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.56% 26.60%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.28% 18.59%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.59% 7.80%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.17% 3.16%
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TÜİK verilerine göre Ağustos ayında sanayi üretimi takvim etkisi dışarıda bırakıldığında yıllık bazda %1,7 arttı.  İkinci çeyreklik dönem üretimin-

de %5,2’lik artış kaydetmiş olan sanayi sektörü, yüksek baz etkisi ve öncü göstergelerdeki yavaşlama eğilimine karşın üçüncü çeyreğe iyimser bir 

başlangıç yapmıştı. Ağustos ayında kur ve faizde görülen şiddetli dalgalanmaya rağmen sanayi aktivitesinde beklenen ivme kaybının sınırlı kaldığı 

görülse de üçüncü çeyreklik dönemin ilk iki ayında sanayi aktivitesi %1,4’lük büyüme değerine gerileyerek yavaşladı.  Sektörel bazda bakıldığında, 

Ağustos’ta imalat sanayinde %1,2, madencilikte %6,1 ve elektrik, gaz üretiminde ise %2,9'luk artış yaşandı. Yıllık bazda %7,3 daralan dayanıklı tü-

ketim malları üretimi ile %0,3 gerileyen ara malı üretimi manşet endeksi sınırladı ve öncü göstergelerle uyumlu olarak iç talebe ilişkin daralma sin-

yali verdi. Eylül ayı verisi ile, yüksek baz etkisi (2017 yılı vergi teşviklerinin sonu), ticari kredilerde devam eden durgunluk ve öncü sanayi gösterge-

lerindeki yavaşlama eğilimi neticesinde, özellikle dayanıklı tüketim malları kaynaklı olarak, üretimde daralma görmek mümkün. 

ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası (FED) eleştirilerine devam ediyor. Fox Business’a konuşan Trump FED’in faiz artırımlarıyla eko-

nomik büyümeyi tehlikeye attığını belirtirken FED’i "en büyük tehdit" olarak tanımladı. Trump FED’in bağımsız olduğu için onlarla faiz konusunu 

tartışmadığını söylerken "Ancak faizlerden memnun değilim. Çok hızlı artırıyorlar" diye konuştu. Bugün açıklanacak FED tutanaklarında ise yatırım-

cılar yakın vadede FED faiz artış patikası ve enflasyon için işaretler arayacak. Avrupa Birliği liderler zirvesinde Brexit masaya yatırılıyor. İrlanda sını-

rı konusunda bir ilerleme kaydedilmemesine rağmen İngiltere Başbakanı Theresa May’in anlaşma sürecinin ilerlemesi için AB tarafını teşvik etme-

si bekleniyor. May içeride de engellerle karşı karşıya. Konuya yakın üç kaynağa göre İngiliz parlamentosundaki Brexit tutumları hakkında görüş 

alan May’e anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli oya sahip olmadığı belirtildi. Zirve öncesi sterlin/dolar ve euro/dolar yatay seyredi-

yor.  Küresel hisse senedi piyasaları aradığı dopingi bilançolarda buldu. ABD’de şirketlerin güçlü karlar açıklamasıyla üç ana endeks de %2’nin üs-

tünde yükseldi. Asya hisseleri de ralliye katıldı. 

BBC’nin haberine göre OECD, yatırım karşılığı vatandaşlık ya da süresiz oturum vererek vergi kaçırma ile mücadele çabalarını baltalamakla suç-

ladığı 21 ülkeyi kamuoyuna açıkladı. OECD’nin Salı günü yayımlanan raporunda yer alan kara listede Malta, Monako ve Kıbrıs gibi Akdeniz ülkeleri 

de var; Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri de. OECD'ye göre yabancılar, vakıf fonlarına bağış yaparak ya da mülk veya 

devlet tahvilleri alarak, daha önce hiç yaşamadıkları ülkelerin vatandaşları olabiliyorlar. Raporda bu durumun, vatandaşlığı ticari bir mala indirge-

yen 3 milyar dolarlık bir pazara dönüştüğü uyarısı yapıldı. 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan "Geleceğe Yatı-

rım Girişimi" (FII) konferansına katılmaktan vazgeçenlerin sayısı artıyor. Washington Post'ın Suudi yazarı Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini ko-

ruması nedeniyle, bir çok özel finans kuruluşu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra IMF Başkanı Lagarde da katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı. 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul’daki 5 arsasını satışa çıkardı. Açık artırmada Beşiktaş Barbaros Bulvarındaki Jandarma Di-

kimevi’nin bulunduğu 30 dönümlük arsaya tek teklif geldi. Astaş Gayrimenkul araziye 472 milyon liralık muhammen bedele eşit bir teklif yaptı. 

Komisyonun satış hakkında vereceği kararın KAP’a bildirileceği ifade ediliyor.  

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılına ait genel yatırım ve finansman programına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 

yayınlandı. Kararın ekinde yer alan tabloya göre 2019 yılında Devlet Demiryolları 3,9 milyar TL yatırım yapacakken, kurumun borçlanma gereği 

7,1 milyar TL seviyesinde. BOTAŞ’ın planlanan yatırımı 3,7 milyar TL iken, borçlanma gereği yaklaşık 4,6 milyar TL seviyesinde. 1 milyar TL’lik tuta-

rın üzerinde yatırım gerçekleştirmesi planlanan diğer iki kuruluştan TEİAŞ yaklaşık 2 milyar TL, TPAO ise 1,2 milyar TL yatırım yapacak. Bu kurumla-

rın borçlanma gereği ise bulunmuyor. Kararda yer alan 25 kamu kurumunun 2019 yılında yapması planlanan toplam yatırım tutarı 13,8 milyar TL 

iken, bu yatırımlar için ihtiyaç duyulan borçlanma ise 14,4 milyar lira.   

Bursa’da ulaşım çalışmalarını, ‘acil eylem planı’ ve ‘ulaşım master planı’ olmak üzere iki ayrı etapta sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ula-

şım master planını Kasım ayından itibaren devreye alıyor. Şehrin 2026 ve 2035’li yıllarının da öngörüldüğü plan kapsamında, uzun vadede, farklı 

kavşak uygulamaları ve katlı yollar da kente kazandırılacak.  
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Ağustos ayı konut fiyatları açıklandı. Türkiye genelinde konut fiyatla-

rı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,9 artış kaydetti. Konut 

fiyat artışları Temmuz ayında %10,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Reel 

konut fiyatları ise geçen yıla göre %6,8 oranında azalış kaydederek 

negatif bölgedeki seyrini devam ettirdi. Yıllık konut fiyat artışı İstan-

bul'da %3,7, Ankara'da ise %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İzmir konut 

fiyatlarındaki artış oranı ise %15,7 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki 

seyrini korudu. Reel konut fiyatlarındaki gerileme İstanbul'da %11,4 

seviyesinde gerçekleşerek olumsuz seyrin devamını teyit etti. Ağustos 

ayı itibariyle İzmir'de konut fiyatlarının reel artışının ilk kez negatif 

bölgeye geçtiği ve %2,2 oranında gerileme kaydettiği dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 26 il grubunun 23'ünde reel fiyatlar gerileme kaydediyor.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın önderliğinde, reel 

kesim ve finans sektörünün temsilcilerini buluşturan ortak toplantı gerçekleştirildi. Uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan 

son gelişmelerin, para ve sermaye piyasalarındaki durumun, reel ve finansal sektörün önerileri ile beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda, 

TBB'nin kredi kanallarının açık tutulması, vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılandırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden 

yapılandırma adımları, Eylül sonunda başlatılan KOBİ Destek Kredisi Projesi ile konkordato uygulaması ele alındı.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 170 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine çıkacaklarını bildirdi. Geçen yılın Eylül ayın-

dan bu yılın Eylül ayı sonuna kadar geçen 12 ayda 165 milyar dolar üzeri ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gülle Türkiye ile ABD arasındaki 

siyasi gerilimin ticarete yansımadığını belirtti.  

Vestel’in hızlı şarj istasyonları Türkiye geneline yayılıyor. Türkiye’yi hızlı şarj istasyonlarıyla donatacaklarını belirten Zorlu Enerji Grup Başkanı 

Sinan Ak yatırımları ile İstanbul’dan elektrikli araçla yola çıkacak bir kimsenin tüm Türkiye’yi dolaşabileceğini söyledi. Sinan Ak, ürettikleri hızlı şarj 

istasyonları ZES’lerin uzun menzilli elektrikli araç olan Jaguar’ı 45 dakikada doldurabileceğini ve bu batarya ile 400 kilometrelik yol gidilebileceğini 

ifade ederek, “Elektrikli araçlarda hızlı şarj istasyonlarıyla benzin veya dizel araçlarla karşılaştırıldığında 4-5 kata varan bir yakıt tasarrufu söz konu-

su. Bu rakam evlerde şarj edildiğinde daha düşük ama daha uzun zaman alıyor. Bu şekilde şarj edildiğinde 400 kilometrede 54 liralık bir elektrik 

maliyeti çıkıyor ama zaman olarak çok uzun.” diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük yaşamda küçük değişikliklerle yılda %30'lara varan enerji tasarrufu imkânı olduğunu ve 

bu konu ile çok ilgilenmeyen tüketicinin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fatih Dönmez, 'Enerji Tüketici Zirvesi’nde yaptığı konuşmada 

“İnternet üzerinde bir çalışma yaptık ve verimlilik kelimesini arayanlar son 1 yılda dibe vurmuş durumda. Demek ki tüketici verimlilikle çok ilgili 

değil. Verimli kullanmak tüketici olarak bizlerin en büyük sorumluluklarımızdan biri. Çünkü biz bu kaynakları yurt dışından ithal ediyoruz. Son 10 

yılın ortalamasına baktığımızda enerji ürünleri ithalatında 40 milyar dolar civarında para harcamışız. Bunun üzerinde durmamız lazım. Yine son 1 

senede herhangi bir cihaz alırken verimli olup olmadığına bile bakmıyoruz. Gelişmiş ülkelerde ucuz enerji ve fiyat tartışmalarından çok verimli ve 

etkin enerji kullanımı tartışmalarını duyuyorsunuz. Türkiye'nin enerjiye verdiği değer fiyattan değil, verimlilikten anlaşılacak." dedi. 

Avrupa Birliği ülkelerinde benzin ve dizelin ismi 12 Ekim’den itibaren değişti. Değişiklik kapsamında üye ülkelerde artık ortak simgeler kullanı-

lacak. Bu çerçevede Avrupa Birliği ülkelerinde alışık olduğumuz akaryakıt isimlerinin yerine geometrik şekiller içinde harf ve sayılar kullanılacak. 

Söz konusu değişikliğin ileri zamanda Türkiye’yi de kapsayacağı belirtildi. Buna göre, dizel yerine kare şeklinin içerisinde B7 yazacak (diğer dizel 

çeşitleri için de B10 ve XTL). SP 98 benzinin yerineyse yuvarlak şeklin içerisinde E5 kodu yer alacak (SP 95-E10). LPG için de eşkenar dörtgen şekli 

kullanılacak. 
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Elektrik dağıtım sektöründe ana hedef müşteri memnuniyeti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Hukuk Müşaviri Şadi Büyükkeçeci, 

Enerji Tüketici Zirvesi’nde elektrik dağıtım sektörünün tüketici memnuniyeti konusunda 2017 yılı içerisinde attığı adımlara ilişkin bilgi verdi. Bü-

yükkeçeci, elektrik dağıtım sektörü olarak 2016-2020 yılını kapsayan 3. tarife dönemi sürecinde yaklaşık 20 milyar TL’lik yatırım taahhüdünde 

bulunduklarını belirterek, 2016 yılında bu rakamın 4,3 milyar, 2017’de ise 5,9 milyar TL’lik kısmını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Büyükkeçeci 

elektrik dağıtım sektörü olarak müşteri memnuniyetini, 6 temel ilke üzerine inşa ettiklerini belirterek bunları, “Şeffaflık, Erişilebilirlik, Cevap Vere-

bilirlik, Objektiflik, Gizlilik ve Hesap Verebilirlik” olarak sıraladı. Özelleştirmeden Şebekelerin ortalama yaşının 30’un üzerinde olduğunu ve kesinti-

siz ve kaliteli enerji için bu şebekelerin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Büyükkeçeci, sektör olarak yatırım oranının üzerine çıkmayı hedefledik-

lerini vurguladı. 

İran’ın petrol ihracatında düşüş devam ediyor. Ekim ayının ilk iki haftasında günlük ortalama 1 milyon 330 bin varil ile Eylül ayına kıyasla hafif 

bir düşüş daha yaşayan İran’ın 4 Kasım’da uygulamaya girecek olan petrol ambargosu sonrası çok daha ciddi bir düşüş grafiği ile karşılaşacağı ön-

görülüyor. Çin, Hindistan ve Ortadoğu’daki bazı devletlerin yanı sıra Türkiye ve İtalya İran’dan petrol almaya devam eden son ülkeler. 

Benzinde ÖTV tavanına ulaşılmak üzere. Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla 22 Mayıs’tan bu yana pompaya yansıtılmıyor. Eşel 

mobil adı verilen bu uygulamada zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. 16 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile benzin ve motorinde ÖTV 

tavanları belirlendi. Benzinde bu tavan her litre için 1,99 TL. Halen satılan her litre benzinden 1,75 TL ÖTV tahsil ediyor. 
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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. 


