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BIST100 endeksi günü %0,76 artı ile 123.556 puandan
tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 121.504-123.803
aralığında gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,01, Sınai endeks ise
%0,72 oranında artışlar ile günü tamamladılar.
Küresel piyasalarda dün, Davos Zirvesi takip edildi. Dünya
Ekonomik Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump
"İkinci aşama ticaret anlaşması için görüşmeler kısa bir süre sonra
başlayacak." dedi. Trump ikinci aşama anlaşma ile Çin'e
uygulanan birçok tarifenin yürürlükten kaldırılacağını belirtti. Zirve
haricinde, önceki gün Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri virüs ve
ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecine ilişkin
haber akışları takip edildi. Avrupa tarafında İngiltere'de istihdam
verileri açıklandı. İstihdam oranı, Kasım ayı sonu itibarıyla üç aylık
dönemde, işbaşındaki kişi sayısının 208 bin ile yaklaşık bir yılın en
büyük artışını göstermesi ve piyasa tahmininin iki katı üzerinde
gerçekleşmesinin ardından rekor seviyeye tırmandı. İşsizlik oranı
son 40 yılın en düşük seviyesi olan %3.8'de kaldı. Almanya'da
ZEW beklenti endeksi Ocak'ta 26.7 olarak beklentileri aştı,
beklenti 15'ti. Bu iyileşme yatırımcıların gelecek konusunda daha
iyimser olduğuna işaret ediyor. ZEW Endeksinde yükselişin temel
olarak ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasından
kaynaklandığı belirtildi. Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven
Endeksi ise 25.6 olarak gerçekleşti. Veri sonrası Eur/Usd gün içi
zirvesine çıktı.
Küresel borsalar alıcılı seyrediyor. Bugün Asya borsalarında
pozitif bir görüntü hakim. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı
Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma süreci izleniyor. BIST100
endeksinin alıcılı bir görüntü ile 124.000 civarına yakın bir açılış
ile güne başlamasını ve 125.000 direncinin hedefte olmasını
beklemekteyiz
Veri gündemi: Bugün İngiltere’de Perakende Satışlar, ABD’de
Chicago Ulusal Aktivite Endeksi ve Konut verileri yakından takip
edilecek.
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UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket Haberleri


Çelebi
Hava
Servisi
(CLEBİ):
Şirketin
%50
oranında
iştiraki
bulunduğu,
Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş, 20mn Hint
Rupisi
ödenmiş
sermayeli,
Hindistan'da
mukim iştirakimiz
KSU
Aviation
Pvt
Ltd
("KSU")'in, öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 100mn Hint Rupisi
tutarındaki sermaye ödemesinin Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye
artışı yapmak suretiyle gerçekleştirilmesine, bu şekilde Şirketin KSU'da %57,65 oranında hissedar
haline gelmesine, bu çerçevede, Şirketçe toplam 100mn Hint Rupisi (1,30mn Euro) ödenmesine, bu
hususta Şirket tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.



Çimsa Çimento (CIMSA, AFYON): Şirketin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında; %51
oranında bağlı ortaklığı olan Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin kamuoyuna açıkladığı "Şirket
çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300mn TL
artırılarak 100mn TL'den 400mn TL'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının nominal değeri
üzerinden kullandırılması" kararı kapsamında, Yeni pay alma hakkı kullanımında, iştiraki oranında
yeni pay alma hakkının nominal değer üzerinden kullanılmasına, Kullanılmayan yeni pay alma
haklarının halka arz edilerek satılmasından sonra satılamayan payların bulunması halinde, söz
konusu payların oluşacak halka arz fiyatının ortalaması üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek
suretiyle satın alınması için taahhütte bulunulmasına, karar verilmiştir.



Emlak Konut (EKGYO): Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-31 Aralık 2019
tarihleri itibariyle, toplamda 3,02mn TL (KDV Hariç) değerinde, 2.056 adet bağımsız bölümün
satışı (ön
satışlar
dahil) gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların
toplamda 753,75mn
TL (KDV
Hariç) değerindeki, 505 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.



Erdemir (EREGL): Kdz. Ereğli Belediyesi'nce Ağustos 2019 tarihinde Erdemir Ereğli tesislerinde
"Emlak Vergisi Tespiti Saha Çalışması " adı altında emlak vergisi incelemesi yürütülmüş olup; bu
vergi incelemesi sonucunda 1.924 adet vergi cezası ihbarnamesi 23 Aralık 2019 tarihinde şirkete
tebliğ edilmiştir. 1.924 adet vergi ceza ihbarnamesi ile 2014 ila 2019 yıllarına ilişkin olarak bina
vergisi ve buna ilişkin kültür varlıkları katkı payı tarh edilmiş, bunun yanı sıra aynı dönemlere ilişkin
vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Yapılan vergi ve buna bağlı kültür varlıkları katkı payı tarhiyatı tutarı
25,59mn TL olup, 23,89mn TL tutarında da vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Konuya ilişkin 20.01.2020
tarihinde Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde her yıl için ayrı ayrı olmak üzere 6 adet dava açılmış olup;
tarhedilen vergi, kültür varlıkları katkı payı ve kesilen vergi cezası için şirket muhasebe kayıtlarında
herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.



Özak GYO (OZKGY): Emlak Konut GYO'nun 21.01.2020 tarihli "2019 Yıl Sonu Satışı Tamamlanmış
Bağımsız Bölümler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketin ortağı olduğu Özak-YenigünZiylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış
rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2019
yılının son çeyreğinde 317,57mn TL (KDV Hariç) değerinde 84 adet bağımsız bölümün ön satışı, 2019
yılı toplamında ise 645,84mn TL (KDV Hariç) değerinde 185 adet bağımsız bölümün ön satışı
ile Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur.



Trabzonspor (TSPOR): Şirket ile TAB Gıda A.Ş. arasında 5 yıllık bir reklam anlaşması yapılmıştır.
Anlaşmaya göre; TAB Gıdanın yetkili olduğu markalarda (Burger King, Popeyes, Arbys, Sbarro, Usta
Dönerci ve Usta Pideci) kullanılacak Trabzonspor markalı menü satışları üzerinden şirketimize %7
oranında isim hakkı payı ödenecektir.



Türk Traktör (TTRAK, EGEEN, TOASO, AYGAZ, OTKAR, BRSAN): Şirketin üyesi olduğu Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş
Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar
verildiği Şirkete bildirilmiştir.

Ekonomi Haberleri


Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin
ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen
koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği
açıklanmadı. Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.
(Anadolu Ajansı)



ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlıyor. ABD Temsilciler Meclisi tarafından
Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması bugün yapılacak.
Senato Çoğunluk Lideri McConnell'ın, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya
koymasının ardından duruşma için son aşamaya gelinmiş oldu. TSİ 20:00'de başlayacak ilk
duruşmada, sürecin işleyişine ilişkin McConnell tarafından sunulan tasarının oylanması ve söz konusu
kuralların kabul edilmesi bekleniyor. İlk duruşmayı Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts
yönetecek. Söz konusu tasarıya göre, savunma ve davacı taraflara, iki güne yayılmış şekilde 24'er
saat verilirken, taraflar, çarşamba gününden itibaren günlük 12'şer saat mesai ile iki gün içinde
argümanlarını sunacak. (Anadolu Ajansı)



Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono
ihalesinde piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı. İhalede, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz
hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 9,26, bileşik faiz yüzde 9,59 oldu. Nominal teklifin
3 milyar 858,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 408 milyon lira, net satış 398,8 milyon lira
olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı
ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 711,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500
milyon liralık satış yapıldı. Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.
(Bloomberg)



AMB: Dijital parayı merkezi müdahele ekibi takip edecek. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)
ile dünyanın önde gelen merkez bankalarının, dijital para birimlerinin durumunu değerlendirmek
üzere ekip oluşturduğu bildirildi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından yapılan açıklamada, dijital
para birimlerini incelemek için Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez
Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler
Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi. Ekipte yar alanların, kendi
ülkelerinde dijital para deneyimlerini incelemek, bulguları paylaşmak için önemli bir misyon
üstlendiklerine vurgu yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon
Cunliffe ile Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Başkanı Benoit Coeure'nin eş başkanlık
yapacağı ifade edildi. Merkez Bankaları dijital para ekibi, paraların kullanım örneklerini, sınır ötesi
birlikte çalışabilirlik dahil, ekonomik, işlevsel ve teknik tasarım seçeneklerini değerlendirirken
gelişmekte olan teknolojiler hakkında da bilgi paylaşımında bulunacak. (Bloomberg)



ILO: Bu yıl dünya genelinde işsiz sayısı yaklaşık 2,5 milyon artacak. Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu yıl dünya genelinde işsiz sayısının yaklaşık 2,5 milyon artacağı
tahmininde bulunduklarını açıkladı. Guardian gazetesinin haberine göre, dünya liderlerinin eşitsizlik
ve iklim kriziyle ilgili endişelerini dile getirmek için İsviçre'nin Davos kasabasında toplandığı dönemde
ILO tarafından yayınlanan raporda, dünya çapında yaklaşık 473 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak
için istihdam fırsatlarından yoksun olduğu uyarısında bulunuldu. Küresel işsizlik oranının 2020'de,
neredeyse on yıl içinde ilk kez artacağına işaret edilen raporda, dünya genelinde düşük ekonomik
büyüme seviyeleri nedeniyle işsiz sayısının yaklaşık 2,5 milyon artarak 190 milyonun üzerine çıkacağı
tahminine yer verildi. (Bloomberg)

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



QNB Finansbank'ın piyasa değeri borsanın % 20'sine yaklaştı. QNB Finansbank'ın hisseleri
Kasım sonundan bu yana %400'ün üzerinde yükseliş kaydederek 90 TL'ye yaklaştı. Bankanın hisse
senetleri Kasım sonunda 20 TL altında, Aralık sonunda 25 TL civarındaydı. 89.35 TL'den işlem gören
QNB Finansbank, yıl başından bu yana %138 yükseliş kaydetti. %99.88 hissesine Qatar National
Bank'ın sahip olduğu bankanın halka açıklık oranı sadece %0.12 seviyesinde. Bankacılık endeksindeki
ağırlığı ise %0.71. (Bloomberg)



Çin'deki "gizemli hastalık" nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Çin'de ortaya çıkan ve
zatürreye benzetilen "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Çin Ulusal
Sağlık Komisyonu, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dün itibarıyla 77 kişide teşhis
edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirdi. Zatürre benzeri hastalığa yol açan
yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölen 6 kişinin Vuhan kentinden olduğu kaydedildi. Yeni
vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün Pekin'de yaşadığı ifade edildi.
(Anadolu Ajansı)



Trump: İkinci aşama anlaşma için görüşmeler kısa bir süre sonra başlayacak. Dünya
Ekonomik Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Son ticaret anlaşması yeni bir modeli
temsil ediyor." dedi. Çin ile ilişkilerin öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunun altını çizen Trump,
"İkinci aşama ticaret anlaşması için görüşmeler kısa bir süre sonra başlayacak." dedi. Trump ikinci
aşama anlaşma ile Çin'e uygulanan birçok tarifenin yürürlükten kaldırılacağını belirtti. (Bloomberg)



İngiltere'de işgücü piyasası "faiz kararı" yaklaşırken gücünü koruyor. İngiltere'de işgücü
piyasası, Kasım ayı sonu itibarıyla üç aylık dönemde, siyasi kargaşa ortamında, gücünü korudu. Bu
durum, dikkatlerini faiz indirimine gidip gitmemeye çeviren İngiltere Merkez Bankası politika
yapıcılarına zaman kazandırdı. İstihdam oranı, söz konusu dönemde, işbaşındaki kişi sayısının
208,000 ile yaklaşık bir yılın en büyük artışını göstermesi ve piyasa tahmininin iki katı üzerinde
gerçekleşmesinin ardından rekor seviyeye tırmandı. İşsizlik oranı son 40 yılın en düşük seviyesi olan
yüzde 3.8'de kaldı. (Bloomberg)



Almanya'da ekonomik beklenti endeksi Ocak'ta iyileşti. Almanya'da ZEW beklenti endeksi
Ocak'ta 26.7 olarak Bloomberg beklentilerini aştı, beklenti 15'ti. Endeks Nisan'dan beri ilk kez geçen
ay pozitife dönmüştü, bu iyileşme yatırımcıların gelecek konusunda daha iyimser olduğuna işaret
ediyor. Cari durum endeksi eksi 9.5 oldu. Beklenti eksi 13.5'ti. ZEW Endeksinde yükselişin temel
olarak ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasından kaynaklandığı belirtildi. ZEW Başkanı Achim
Wambach "Görünüm iyileşse de büyümenin hala ortalamanın altında kalması bekleniyor."
değerlendirmesini yaptı. Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise 25.6 olarak gerçekleşti. Veri
sonrası Euro/Dolar paritesi 1.1096 ile gün içi zirvesine çıktı. (Bloomberg)

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Tüketici Güveni

Oca

Euro Bölgesi

15:45

Mevduat Hesap Oranı

Oca

-0,50%

-0,50%

Euro Bölgesi

15:45

ECB Faiz Oranı Kararı

Oca

0,00%

0,00%

ABD

16:30

Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

ABD

18:00

CB Öncü Göstergeler Endeksi

Dönem

Beklenti

Önceki

58,8

24 Ocak Cuma
Ülke
Çin

TSİ
Tüm Gün

Veri
Bahar Festivali (Tatil)

Japonya

02:30

Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)

Ara

0,70%

0,50%

Almanya

11:30

İmalat PMI

Oca

44,2

43,7

Almanya

12:00

Ifo İş İklimi

Oca

95,5

96,3

Euro Bölgesi

12:00

Markit Bileşik PMI

Oca

50,7

50,9

İngiltere

12:30

Bileşik PMI

49,3

İngiltere

12:30

Hizmet PMI

47,5

İngiltere

12:30

İmalat PMI

50

ABD

17:45

Markit Bileşik PMI

Oca

52,7

27 Ocak Pazartesi
Ülke
Çin

TSİ

Tüm Gün

Veri

Dönem

Beklenti

Önceki

Bahar Festivali (Tatil)

Türkiye

10:00

Kapasite Kullanım Oranı

Oca

0,77

Türkiye

10:00

İmalat Güveni

Oca

103,6

ABD

18:00

Yeni Konut Satışları

Ara

721K

719K

Dönem

Beklenti

Önceki

28 Ocak Salı
Ülke

TSİ

Veri

Çin

Tüm Gün

Bahar Festivali (Tatil)

ABD

16:30

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri

Ara

0,30%

-0,10%

ABD

18:00

CB Tüketici Güveni

Oca

126,6

126,5

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir
Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN
Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

