
Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta sakin bir seyir izle-

yen dolar/TL tatil sonrası ise hareketlendi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome 

Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı ve güvercin algılanan konuşması kü-

resel olarak dolarda değer kaybına neden olmuş, Türkiye piyasalarının kapalı oldu-

ğu Cuma günü dolar/TL 6,00 seviyesinden kapanmıştı. Londra piyasalarının kapalı 

olduğu haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasında 1 ay vadede opsiyonların imâ 

ettiği oynaklık seviyesi 39,5'e yükselirken, dolar/TL 6,2968'den döndü. Böylece 

TL'nin dolar karşısında günlük değer kaybı %4,7'ye ulaştı. Kurda yükselişi tetikleye-

cek bir haber akışı bulunmazken yerli kurumsal döviz talebi nedeniyle hareketin 

gerçekleştiği görüldü. Öğleden sonra ise TL kayıplarını azalttı. Bu sabah saat 

09.00'da 6,14 seviyesinde bulunuyor. Piyasalar hükümetin izleyeceği mali politika-

lar ile TCMB'nin para politikasını yakından takip ediyor. TCMB'nin önceki hafta liki-

dite ve BDDK'nın swap / türev adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin 

yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı. Öte yandan 

dün Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada swap pazarının kurulması amacıyla ça-

lışmalara başlandığı, pazarın ilk etapta döviz piyasaları için hayata geçirileceği du-

yuruldu. Tahvil piyasasında ise 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşüşle %21,95 sevi-

yesinden kapanırken, 5 yıllık tahvilin getirisi 7 baz puan gerileyerek %26,88’e indi; 2 

yıllık tahvilin getirisi ise 5 baz puan düşüşle %24,48 oldu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Stein-

meier dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken; görüşmede ikili ilişkilerin yanı 

sıra güncel konuların ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edi-

nilen bilgiye göre, Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmaları-

nın yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüş-

mede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'ya yapacağı ziyarete ilişkin hazırlıkla-

rın da ele alındığı belirtilirken; Erdoğan ve Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine 

ve Maliye Bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkile-

rin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydettiler. 

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la 

Paris'teki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'deki 

durumun istikrara kavuşmasının Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına olduğunu 

belirtti ve Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam et-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 95.75            9.281%

22 Nisan 2020 5.125% 86.50            14.629%

18 Mayıs 2021 4.875% 78.50            14.746%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,284             1.22% -0.92% -20.85%

BİST-30 112,901          1.06% -0.03% -20.56%

XUSIN 121,602          1.70% 4.66% -6.03%

XBANK 98,581             0.09% -11.01% -42.48%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1207 1.93% 23.76% 61.54%

Euro/TL 7.1457 2.38% 23.41% 57.12%

Sepet Kur* 6.6571 2.15% 23.57% 59.09%

Euro/Dolar 1.1677 0.48% -0.30% -2.66%

Dolar/JPY 111.08 -0.13% 0.17% -1.41%

DXY 94.7790 0.09% 0.48% 2.97%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1210.98 0.45% -0.85% -7.02%

Reuters/Jefferies CRB* 198.28 0.43% -1.32% 0.67%

Brent (Dolar/varil) 76.21 0.51% 1.65% 13.97%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.88 -0.14% -0.86% -2.74%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.48% 24.53%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.95% 22.00%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.87% 8.81%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.82%
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mesinin hayati önemde olduğunu ifade etti. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da verimli bir görüşme yaptıklarını, ABD'nin tutumunun dola-

rın küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğine de zarar verdiğini, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uy-

gulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket edeceklerini belirtti. Bakan Albayrak İran konusunu da görüşmede ele aldıklarını, Türkiye olarak 

Fransa ile aynı pozisyonda olduklarını ve ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldıklarını söyledi. 

ABD ile Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) değiştirilmesi için dün anlaşma sağladı. NAFTA'nın revizyonu için uzlaşı 

sağlanmasıyla birlikte, defalarca anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yarattığı ekonomik belirsizliğin ortadan 

kalkması bekleniyor. Varılan anlaşma motorlu araç ticareti ve uyuşmazlık giderme yöntemleri konusundaki değişiklikleri kabul etmesi için NAFTA 

üyesi Kanada üzerinde de baskı yarattı. Toplam 1,2 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan üç ülke arasında 1994 yılında imzalanan NAFTA anlaşma-

sında yapılacak değişiklikleri Kanada'nın da kabul edeceği beklentisi ABD borsalarını yeni zirvelere taşırken, otomobil üreticilerinin hisseleri de de-

ğer kazandı. ABD ile Meksika arasında yürütülen görüşmeler daha çok otomotiv üreticilerine odaklandı. Alınan bilgiye göre, otomobillerde kullanı-

lan parçaların %75'inin NAFTA ülkelerinde üretilmesi gerekecek (daha önce bu oran %62,5'ti). İkili anlaşma hakkında hazırlanan kısa bir belgeye 

göre parçaların ABD ve Meksika'da üretilmesi zorunlu kılındı (böylece bazı parça üreticilerinin üretimlerini Çin'den Meksika'ya taşıması söz konusu 

olacaktır). Ancak iki ülkenin bu hükümler dışında tam olarak hangi tavizleri vererek neler kazandığı bilinmiyor. Trump yönetimi değişikliklerin istih-

dam koşullarını iyileştirdiğini savunuyor. Buna göre otomobillerde kullanılan parçaların %40 ila %45'i saatte en az 16 dolar kazanan çalışanlar tara-

fından üretilecek. ABD ise NAFTA anlaşmasının belirli bir süreyle sınırlanması talebinden vazgeçti. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın ver-

diği bilgiye göre ABD ile Meksika arasındaki anlaşma 16 yıl süreyle geçerli olacak ve her 6 yılda bir gözden geçirilerek 16 yıl daha uzatılabilecek. 

Trump dün Kanada'nın değişiklikleri kabul etmemesi halinde Kanada'da üretilen araçlara gümrük vergisi getirebileceğini belirtirken, Kanada'nın 

süt ürünlerindeki koruma önlemlerini kaldırmasını istedi. 

Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2018 yılının Ağustos ayında önceki aya gö-

re 0,7 yüzde puan artarken, önceki yılın aynı ayına göre 1,0 puan düşüşle 

%77,8'e geriledi. 2018 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite 

kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıksız tüketim dışındaki tüm 

mal gruplarında düşüş olduğu görülmekte. Reel kesim güveni geriledi. Mev-

simsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ağustos ayında 

96,3 seviyesinde gerçekleşerek kritik eşik olan 100 değerinin altına gerile-

di.  Mevsimsellikten arındırılmış endeks  bir önceki aya göre 5,2 puan bir 

önceki yıla göre ise 13,9 puan geriledi. “Gelecek 3 Aya İlişkin İhracat Sipariş-

leri”nde bir önceki yıla göre 15,2 puanlık gerileme ile 107,2 değerine ulaşı-

lırken, “Genel Gidişat”a ilişkin değerlendirmelerde 35,5 puan gerileme son-

rası 69 değeri görüldü. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin "Sektörel Güven Endeksleri" raporunu açıkladı. İnşaat, hizmet ve perakende ticaret sek-

törlerinin yer aldığı rapora göre 3 sektöre ilişkin güven endeksinde de düşüş görüldü. En önemli düşüş inşaat sektöründen geldi. Ağustos ayında 

hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayındaki 91,9 seviyesinden %4,2 oranında düşüşle 88, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4 düşüş-

le 93,4 seviyesine indi. Aynı ay inşaat sektörü güveni bir önceki ayda 77,1 iken %10,7 düşüş kaydederek 68,8 değerine geriledi. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir aile-

nin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.812 TL olarak belirlendi. Bu harcamaya 

ilave olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarla birlikte 

oluşan toplam tutar ise (yoksulluk sınırı) 5.903 TL olarak tespit edildi. Rakamlara göre, gıda fiyatlarında aylık bazda %4,26, yıllık bazda ise %

20,45'lik artış söz konusu. Bu artış son 14,5 yılın en yükseğinde gerçekleşti. Yapılan hesaplamada sütün litre fiyatı %13,67 oranında artış gösterir-

ken, yoğurt %21,04 ve peynir %17,54 oranında zamlandı, tereyağı fiyatı ise %31,14 artış kaydetti. Ankara için yapılan bu çalışma Ağustos ayı TÜFE 

rakamlarında gıda kaleminde sert bir artışın öncü sinyali olabilir. 
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Küresel çelik üretiminin %85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) Temmuz ayına ilişkin çelik üretimi rakamlarını açıkladı. Küresel 

ham çelik üretimi Temmuz ayında %5,8 artarak 154,6 milyon ton seviyesine yükselirken, kapasite kullanım oranı 2017 yılının aynı dönemine göre 

3,8 baz puan yükseliş göstererek %77,5 düzeyinde gerçekleşti. Küresel çelik üretimi, yılın ilk 7 ayında ise %5 artarak 1 milyar 38 milyon tona ulaştı. 

Söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi %2,3 azalarak 3 milyon 266 bin tona inerken, yedi aylık üretimi ise %2,8 artış göstererek 22 milyon 

159 bin ton oldu. 

Teknoloji ve elektronik ürünleri satışı gerçekleştiren Alman Ceconomy Holding, dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Met-

ro'daki hisselerini Çekya merkezli EP Investment’a (EP Yatırım) satmak için görüşmeler yaptığını bildirdi. Ceconomy’nin Metro’da %10 hissesi 

bulunuyor. Alman yatırım şirketi Haniel de, geçen hafta Metro’daki %7,3 hissesini EP Investment’e satmak için anlaştığını açıklamıştı. 

Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından yayınlanan ve 3 milyondan fazla siparişi kapsayacak şekilde hazırlanan KOBİ E-ticaret 

Raporu'na göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu. KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanan rapora göre 

kullanıcılar siparişlerinin %34’ünün Aras Kargo ile teslim edilmesi talebinde bulundu. En büyük transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer 

Merkezi’ni teknolojik olarak yenileyen Aras Kargo, 2020'ye kadar yapacağını belirttiği 30 milyon euroluk yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul Anado-

lu, İzmir ve Bursa'da 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunmayı planlıyor.  

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa çıkarttı. TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde yaklaşık toplam 1 milyon 900 bin metreka-

re büyüklüğündeki 176 arsayı satışa sundu. Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsalar, "açık artırma" yöntemiyle satılacak. 

Konutta yeni kampanya. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek yeni kampanyayı "Türkiye İçin Ka-

zanç Vakti" sloganıyla İstanbul’da düzenleyeceği bir basın toplantısında açıklayacak. Yeni kampanya ile yastıkaltı birikimi olan ve döviz kurunda 

yaşanan yükseliş sonrası servet artışı yaşayan hanehalkının konut piyasasına yönlendirilmesi hedefleniyor. Kampanya ile ilgili kamuoyunda yer 

alan iddialar faiz oranları, gereken peşinat oranı ve konut fiyatlarında indirim yapılabileceği yönünde. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir aile-

nin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.812 lira. Bu harcamaya ilave olarak 

giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarla birlikte oluşan top-

lam tutar ise (yoksulluk sınırı) 5.903 lira olarak tespit edildi. Rakamlara göre, Ağustos ayında 5.903 lira olarak ölçülen yoksulluk sınırı geçtiğimiz 

Ağustos ayında 4.901 lira idi. Aradaki 1.000 liralık artışın 304 lirasının açlık sınırını ifade eden gıda fiyatlarındaki artıştan gelmesi dikkat çekti. Gıda 

fiyatlarındaki söz konusu artış son 14,5 yılın en yükseğinde gerçekleşti. 

OECD geçici verileri baz alarak yaptığı hesaplama ile 2018 yılının ikinci çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümelerine ilişkin verilerini 

açıkladı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde %0,5 olarak gerçekleşen büyüme, ikinci çeyrekte %0,6'ya yükseldi. Büyük eko-

nomilerden Japonya'da aynı dönemde büyüme -%0,2'den %0,6’ya çıkarak önemli bir yükseliş kaydetti. İkinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de birin-

ci çeyrekteki %0,5'den %1’e, Almanya'da da %0,4'den %0,5'e yükselirken, İtalya'da %0,3'den %0,2'ye düştü. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği 

(AB) ve Avro Bölgesi'nde büyüme, %0,4’de sabit kaldı. OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre %2,6 olan 

GSYH  büyümesi, ikinci çeyrekte %2,5 olarak gerçekleşti. 

Akaryakıt türlerinden fueloil, kalorifer yakıtı, yüksek kükürtlü fueloil ve gaz yağı fiyatlarında artışa gidildi. Gaz yağında 35 kuruş, kalorifer yakı-

tında 32 kuruş, yüksek kükürtlü fueloilde 25 kuruş, fueloilde ise 28 kuruş fiyat artışı meydana geldi. 

Haziran ayında, lisanssız elektrik kaynaklarından elde edilen ihtiyaç fazlası elektrik üretiminde 544 milyon 359 bin lira ödeme yapıldı. Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Haziran ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre, Haziran ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 4 bin 844 

megavat olarak belirlendi. Lisanssız elektrik üretiminde ihtiyaç fazlası satın alınan enerji miktarı 891 bin 289 megavat-saat olurken, bunun %

97,4’ünü güneş, %1,9’unu biyokütle, %0,4’ünü rüzgâr, %0,2’sini ise hidroelektrik kaynaklar oluşturdu. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) Haziran ayında 1,8 milyar TL ödeme yapıldı. EPDK’nın hazırladığı Haziran 

ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre, YEKDEM kapsamındaki üretim, 5 milyon 879 bin 517 megavat-saat oldu. YEKDEM’in kaynaklara göre 

dağılımında hidroelektrik 3 milyon 140 bin megavat-saatlik üretimle bu alandaki toplam üretimin %53’ünü karşıladı. Hidroelektriği 1 milyon 211 

bin 336 megavat-saat ile rüzgâr izledi. 



Piyasalarda Bugün | 28 Ağustos 2018 4 

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul’da inşası devam eden ve toplam 19 istasyondan oluşan 

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi’nin SCADA işlerinin bir kısmına yönelik 787 bin euro tutarında sözleşme imzaladı. Bu sözleş-

meyle beraber, şirketin Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğü 3,42 milyon euro tutarına ulaştı. İmzala-

nan ilave sözleşme kapsamındaki işlerin, 12 ayda bitirilmesi planlanıyor. 

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (TSKB GYO) bedelli sermaye artırımı yapacağını açıkladı. TSKB 

tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, mevcut bilançosundaki büyük borç kalemlerinin bir kısmından kurtaraca-

ğı, şirketin faaliyet alanlarında yatırım yapmaya yoğunlaşmasına imkan vereceği ve böylelikle sermaye artırımının TSKB GYO'ya fayda sağlayacağı 

gerekçeleriyle nominal bedel üzerinden %100 oranında sermaye artırımına karar verildiği İfade edildi.  
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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. 


