
Küresel riskli varlıklarda olumlu seyir. Asya borsaları Apple bilançosunun deste-

ğiyle (daha doğrusu yeni kötü bir haber olmamasıyla) istikrarlı seyrederken, S&P 

500 endeksinin vadeli işlemleri de artıda. Yatırımcılar FED'in para politikası yönlen-

dirmesini ve ABD-Çin arasındaki üst düzey ticaret görüşmelerinin sonucunu bekli-

yorlar.  

Bu akşam 22.00'de ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. FED'in politika 

faizi mevcut durumda %2,25-%2,5 bandında belirleniyor ve beklenti faizin değiş-

meyeceği yönünde. Kararın açıklanmasından sonra FED Başkanı Jerome Powell ko-

nuşacak. FED'in faiz politikasına ve bilanço büyüklüğüne dair yönlendirmeler önem-

li olacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin üçte biri FED’in faiz artışların-

da sabırlı olacağı yönünde açıklama yapmasını, bir diğer üçte birlik kısım ise belir-

sizliklerin arttığını vurgulamasını bekliyor. Vadeli işlem piyasasında bu sene için faiz 

artırımına yönelik bir beklenti yok ancak Thomson Reuters’in anketinde ekonomist-

ler yıl içinde iki faiz artışı öngörmekte. Dün Hazine Bakanı Mnuchin de 2019’da %3 

büyümenin mümkün olduğunu savundu.  Başkan’ın vereceği mesajlarda FED'in bi-

lanço büyüklüğünü mevcut seviyede sabitlemesi veya bilanço küçülmesinin otoma-

tik pilottan çıkarılması doları baskı altına alacağından dolayı önemli bir piyasa riski 

konumunda.  

ABD ile Çin’in üst düzey yetkilileri arasında ticaret müzakereleri bugün başlıyor. 

Perşembe günü de devam edecek müzakereler öncesinde ABD Hazine Bakanı Ste-

ven Mnuchin, tarifelerin artırılması da dahil tüm alternatiflerin tartışılacağını belir-

terek Çin üzerinde baskıyı artırmaya çalışıyor. Çin heyetinde görüşmelere Devlet 

Başkanı Yardımcısı Liu He başkanlık edecek. ABD heyetinde ise Mnuchin ile birlikte 

Ticaret Bakanı Robert Lighthizer da yer alacak. Ticaret kısıtlarının yanında fikri mül-

kiyet hakları ve teknoloji gibi hassas konuların da masaya yatırılacak olması iki gün-

lük toplantılardan kesin ve somut bir anlaşmanın çıkma olasılığını sınırlıyor. Ancak 

ticaretin hızlanmasına yönelik gelecek her türlü haber piyasada pozitif bir karşılık 

bulacaktır. 

İngiltere Parlamentosu, 29 Mart’ta ülkenin bir anlaşma olmadan Avrupa Birli-

ği’nden ayrılmamasını talep eden teklifi kabul etti. Ancak bu teklifin hükümet 

nezdinde bağlayıcı bir hükmü olmadığını hatırlatalım. Teklif, İngiliz parlamentosu-

nun Şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde 

hükümetin AB’den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor. Kabul edi-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.20            6.477%

22 Nisan 2020 5.125% 98.27            6.606%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.456%
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Değişim
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Değişim
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Göre Değişim

BİST-100 104,098          2.77% 14.05% -9.74%

BİST-30 131,221          2.86% 14.76% -7.66%
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XBANK 138,063          4.75% 17.26% -19.44%
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Reuters/Jefferies CRB* 184.25 0.97% 5.03% -5.54%
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Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.35% 18.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.19% 15.36%
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len ikinci teklif ise Muhafazakar partiden Brady’nin “backstop”un yeniden AB ile müzakere edilmesini isteyen teklifi oldu. (Backstop, Brexit duru-

munda Birleşik Krallık’ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyet’i arasında fiziki sınır olmamasını garanti altına almayı 

amaçlıyor). AB’den gelen ilk açıklamalar Kuzey İrlanda sınırının yeniden müzakereye açık olmadığı yönünde. 

Bugün TCMB 2019 yılı ilk enflasyon raporunu ve güncellenen enflasyon tahminlerini 10.00’da paylaşacak. Merkez Bankası 2018'in son enflas-

yon raporunda 2019 için enflasyon tahminini %15,2'de belirlemişti. Bugün TCMB'den muhtemelen yukarı yönde sınırlı bir revizyon gelecek, zira 

Yeni Ekonomi Programı'ndaki hükümet tahmini %15,9 seviyesinde bulunuyor. Piyasadaki yılsonu enflasyon tahmini %16,5; TSKB’nin yılsonu tah-

mini %17,2. TCMB'nin öngöreceği enflasyon patikası yıl içinde olası faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güncellenmesine sebep olabilir. Ban-

ka’nın ilk çeyreklik döneme dair enflasyon tahminlerini yukarı çekmesi muhtemel (Antalya'da aşırı yağışların ardından seralarda oluşan zarar ve 

Menderes Ovası’ndaki taşkınlar yaş sebze/meyve fiyatlarını yükseltti). Bu durumda Mart ayında bir faiz indirimi beklentisi masadan kalkabilir. TL 

bu yöndeki beklentilerden destek bulabilir.  

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu'nun 

(KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma 

tarihindeki TCMB döviz kuru esas olacak. Kararın 4. maddesine eklenen ibare ile işletme kredilerinin ödemesiz dönemine ihtiyaç duyulması halin-

de 1 ay ilave yapılması hüküm altına alındı. Değişikliğe göre, kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, 

yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda 

ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her 

bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan 

yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli sektör ve yararlanıcı gruplarında 

uygulanmak üzere kararla belirlene esaslar çerçevesinde daha önce kefalet verilen tutarlar hariç olmak üzere, kefalet verilen kredilerin vadesini, 

ana para ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranlarını belirlemeye ve değiştirmeye 

yetkili olacak. Kredi Garanti Kurumu'ndan temerrüt durumunda kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunmadan önce, yararlanıcıya Finansal 

Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması şartı aranacak. Kredi Ga-

ranti Kurumu, kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kurum bütçe limitleri, ve planladığı bütçe programı göz önüne alarak oluşturacağı öde-

me planına göre karşılayacak. 

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Başkanı Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, telefonda görüştü. Görüşme-

de Suriye ve bölgesel konuların yanı sıra Trump'ın Türkiye'ye devlet ziyaretinin planlaması gibi konular ele alındı. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 30 Ocak tarihinde geçerli olmak benzinin pompa fiyatında 17 kuruş indirim yaptı. 

Ocak ayında benzin fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde 33 kuruş, motorinde 38 kuruş zam yapılmıştı.  

ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool, şirketin Türkiye'deki satış operasyonundan çekilme sürecinin ikinci çeyrek sonu itibarıyla tamamlanaca-

ğını açıkladı. 
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Osmangazi Köprüsü'nün de üzerinde bulunduğu Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunu yapan Otoyol A.Ş. ortaklarından İtalyan Astaldi'nin yaşa-

dığı maddi zorluklar nedeniyle köprünün bir bölümünün ya da tamamının satışı gündeme geldi. Bloomberg'e konuşan yüklenici NÖMAYG kon-

sorsiyumunun ortaklarından Nurol İnşaat'ın CFO'su Kerim Kemahlı, seçenekleri belirlemek için uluslararası danışmanlarla görüşmeye başladıklarını 

söyledi. Otoyol A.Ş.’den yapılan açıklamada “Yap-İşlet-Devlet projelerinde hisselerin belirli bir bölümünün yatırımcı kuruluşlara satılarak ortaklık 

yapısını güçlendirmesi çok uygulanan bir sistemdir." ifadeleri kullanıldı. Otoyol A.Ş. adı altında, 400 kilometrelik İzmir - İstanbul otoyolunu ve üze-

rindeki köprüyü işleten konsorsiyum, 2015 yılında aralarında Deutsche Bank, Akbank ve İş Bankası'nın da bulunduğu 9 kuruluştan 5 milyar dolar 

kredi çekmişti. Astaldi, Ekim ayında sermaye arttırmak için % 33 hissesinin bulunduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini de satmak iste-

miş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle bundan geri adım atmıştı. 

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün müteahhitlerin yurtdışında üstlendikleri yeni projelere ilişkin hedefleri 

paylaştı. Yenigün 2018 yılında yeni alınan iş hacminin %30 artarak 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtirken, 2030 yılı  için 50 mil-

yar dolarlık hedef koyduklarını belirtti. Yenigün yaptığı açıklamada geçtiğimiz 10 yılda uluslararası alanda üstlenilen yeni müteahhitlik projelerinde 

250 milyar dolarlık bir hacim yakalandığını, önümüzdeki 10 yılın hedefinin ise 350 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurguladı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını %5'ten %2,5'e indirdiklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl nişasta 

bazlı şekerin (NBŞ) insan sağlığına olumsuz etkilerini ortaya koyan Bilim Kurulu raporunu yayınlamış ve nişasta bazlı şekerin sınırlandırılmasını 

önermişti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NBŞ kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker 

pancarının üretileceğini bildirdi. Pakdemirli, Şeker Kanunu gereğince şeker kotalarının Cumhurbaşkanlığınca belirlendiğini belirterek, şu bilgileri 

verdi: "2001'de yayımlanan Şeker Kanunu çerçevesinde %10 olarak belirlenen NBŞ kotası geçtiğimiz yıl %5’e düşürülmüştü. Yapılacak düzenleme 

ile bu oran %2,5’e çekilecek ve halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacaktır. Ayrıca bu düzenlemeyle yaklaşık 500 

bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak.” 

Citroen'in Türkiye distribütörlüğü Groupe PSA Türkiye'ye geçiyor. Citroen markasının distribütörlüğünü yürütmekte olan Baylas Otomotiv'in 

Citroen operasyonları 4 Mart 2019 tarihi itibarıyla sona erecek. Groupe PSA ve Baylas tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren 

Citroen markasının satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülecek.  

Antalya'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından, hortumun seralara verdiği zarar, sebze fiyatlarını yükseltti. Dünya gazetesine açık-

lama yapan Antalya Yaş Meyve Sebze Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan geçen hafta yaşanan hortum ile ekili alanların %5’inin etkilen-

diğini belirtti. Hortum 26 bin dönüm alanda etkili olurken 3 bin 250 dönüm örtü altı sera da zarar görmüş durumda. Ürünün kıt olduğu bir mev-

simde doğal afetlerin de yaşanması sonucu fiyatların yükseldiğini belirten Akcan, bir ay içinde fiyatların normal seviyesine gelmesinin beklendiğini 

vurguladı.  

Tat Nişasta’nın hisse devri için Rekabet Kurulu’na başvuruldu. Nişasta bazlı şeker pazarında faaliyet gösteren Tat Nişasta şirketinin %50 hissesi-

ne sahip olan Tosmur Yatırım A.Ş., sahip oldukları hissenin tamamını Tezcanlar Yatırım A.Ş.’ye devretmek için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Böyle-

ce Tat Nişasta’nın %100 hisse kontrolü Tezcan ailesine geçmiş olacak. Ayrıca, nişasta bazlı şeker pazarında faaliyet gösteren diğer bir şirket olan 

OMNIA Nişasta A.Ş. firmasının %90’lık hissesi  Tosmur ailesinde kalmaya devam edecek. 

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel'in İsrail'de 11 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracağı duyuruldu. İsrail Maliye 

Bakanı Moşe Kahlon, Intel'in İsrail'de yeni bir üretim tesisi kurması için yapılan görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı. İsrail hükümeti ile Intel ara-

sında 1 yıldır söz konusu projenin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Bakan Kahlon, ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'taki Intel 

tesislerinin yakınına inşa edilmesi beklenen yeni fabrikanın bin ila 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. İsrail'in söz konusu yatırım için Intel'e 

yaklaşık 870 milyon dolar hibe vereceği, tesislerin kurulumunun gelecek 5 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiği dile getiriliyor. Intel firması, 

hâlihazırda İsrail'de bulunan üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağlıyor.  
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Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, ülkede yaşanan doğal afetlere karşı üreticilere tarım sigor-

talarını yaptırmaları yönünde uyarıda bulundu. Küresel ısınma, iklim değişikliği nedeniyle tarım sigortasının artık zorunluluk haline geldiğini 

dile getiren Satoğlu, üreticiler açısından bunun bir maliyet olarak değil, ihtiyaç olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Tarım sigortasının devlet des-

tekli bir sistem olduğuna işaret eden Satoğlu, prime %67'ye kadar devlet desteği sağlandığını kaydetti. Bitkisel ürün sigortalarında Çiftçi Kayıt Sis-

temi'ne kayıtlı olan alanların yaklaşık %20'sinin sigortalı olduğunu dile getiren Satoğlu, ekonomik değeri yüksek, daha stratejik üzüm, kayısı, fındık 

gibi ürünlerde ve doğal afetlere karşı hassasiyeti daha yüksek ürünlerde sigortalılık oranının arttığını ifade etti. Hayvan hayat sigortasına ilginin 

bitkisel ürünlere göre daha düşük olduğunu belirten Satoğlu "Hayvancılıkta işletme büyüklükleri arttıkça sigortalılık oranı da artıyor. 100 baş üzeri-

ne işletmelerde sigortalılık oranı %40'lara kadar yükseliyor ancak 100 başın altında bu oran %3-5'lere kadar düşüyor." şeklinde konuştu. 

YEKA RES-2 ihalesine başvuru tarihi ertelendi. Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında YEKA RES-2 ihalesine başvuruların son tarihi 18 Ni-

san 2019 olarak belirlendi. İhaleye başvuruların son tarihi 7 Mart 2019’du. 

Çin iklim değişikliğiyle ilgili işbirliği çağrısı yaptı. Çin'in BM daimi temsilcisi Ma Zhaoxu, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Meteorolojik 

Afetlerin Dünya Barışı ve Güvenliğine Etkileri" konulu açık oturumda yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede iletişim ve 

işbirliğini güçlendirerek çok taraflı mekanizmayı koruyup uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Zhaoxu ayrıca, geliş-

mekte olan ülkelerin iklim değişikliğine yönelik sermaye ve teknik desteği artırarak, iklim değişikliğine müdahale kabiliyetinin yükseltilmesi gerek-

tiğini savundu. 

Çin’in 2018'de yenilenebilir enerji üretimi arttı. Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), ülkede 2018 sonu itibariyle toplam yenilenebilir enerji üretim 

kapasitesinin 2017'ye göre %12 artarak 728 gigavat (GW) olduğunu açıkladı. NEA'ya göre Çin ulusal elektrik şebekesine 2018'de 20,59 GW yeni 

rüzgâr enerjisi, 44,3 GW güneş enerjisi kapasitesi eklendi. 

Suudi Aramco, Hyundai’nin petrol şirketinin %20’sini satın almayı planlıyor. 1,6 milyar dolar karşılığında tamamlanması planlanan anlaşmanın 

Şubat ayı içerisinde imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Aramco, Hyundai Ağır Sanayi’den sonra şirketin ikinci büyük 

hissedarı olacak. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), yerliliği ve verimliliği ön plana çıkaran çalışmaları ile enerji sektöründeki kamu kurumları arasında 

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini tüm tesislerinde hayata geçiren ilk kuruluş oldu. BOTAŞ, 2017 Aralık ayında pilot uygulama olarak 

başlattığı TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarında, Aralık 2018 itibarıyla kapsam genişlemesini de tamamlayarak tüm işletme ve 

tesislerinde Enerji Yönetim Sistemini uygulamaya başladı.  

Soma Işıklar bölgesindeki madenler Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait bir şirket tarafından işletilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan "Soma Işıklar bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkaran ve sözleşmeleri sona ermek üzere olan madenler önümüzdeki dönemde TKİ tara-

fından işletilecek. Bu madenlerdeki 2 bin 400 işçinin tamamı TKİ’de kadrolu olarak aynı şartlarda istihdam edilecek. Soma'da yeni işletmeye açıla-

cak sahalarda yatırımcılarımızın 10 bin kişiyi daha istihdam etmesini bekliyoruz" dedi. 
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2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

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. 


