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Dün yukarı yönlü açılış sonrası 77.766 seviyesine kadar yükselen BIST-100 endeksi, ABD’den gelen ADP verileri ve Lockhart’ın
açıklaması sonrasında güçlenen Fed beklentileri temelinde satış baskısına maruz kaldı. BIST-100 dün günü %0.51 düşüşle 76.395
seviyesinde kapattı. Salı günü gelen güçlü alıma benzer şekilde düşüşün de hacimli bir günde gerçekleştiği endekste risk iştahının
halen devam ettiğini görüyoruz.
Dün ADP özel sektör istihdam verisi, aralarında yüksek korelasyon olmamasına rağmen Tarım Dışı İstihdam (TDİ) beklentilerini
şekillendirmesi açısından önemli idi. Saat 15:15’te açıklanan ve Kasım’da 190 bin kişi olması beklenen veri 217 bin kişi olarak
açıklanırken, Ekim ayı verisi 196 Bin kişi’ye revize edildi. Öncesinde yapılan açıklamalarda ise Lockhart Fed’in faiz artışı yolunda
olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamalar ve veri akışıyla beraber endekste satış baskısı ciddi anlamda hissedildi.
Seans sonrasında ise önemli bir gündem söz konusuydu. Fed Başkanı Yellen’in yaptığı açıklamalarda faiz artışının gecikmesi halinde
kademeli artışın mümkün olmayacağını ve sert artışların şok etkisi yapabileceğini ifade etti. San Francisco Fed Başkanı John
Williams’ın yaptığı açıklamalarda faiz artışının beklemesi durumunun resesyon riskini tetikleyeceğini ifade etti. Fed’in yayınladığı Bej
Kitap raporunun sonuçlarına göre istihdam piyasası ve ekonomi genelinde tüm bölgelerde ılımlı büyümeye dikkat çekildi.
Bugün takip edilecek olan yoğun gündemde ise öne çıkan maddeler, yurtiçinde 10:00’da açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonu;
yurtdışında ise 14:45’te ECB’nin kritik öneme haiz Aralık toplantısı ile 15:30’da Draghi’nin açıklamaları, 17:00’da ABD ISM imalat dışı
PMI verisi, fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri olarak sıralanabilir. Öte yandan saat 17:00’da Fed Başkanı Janet
Yellen’in yapacağı açıklamalarda yeni bir söylem veya tonlama beklenmiyor.
Sabah saatleri itibarıyla ilk fiyatlamalarda; Euro’nun güçlenmesine paralel olarak dolar endeksinde 100 seviyesinin üzerinde görülen
gevşeme eğilimi ve sepet kurun 2,9790’a doğru hareket ettiğini görmekteyiz. USD’nin kırılganlığı yüksek ülkelere karşı genel olarak
güçlenme eğilimine karşı Lira’nın gücünü koruma çabaları olumlu bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan $40 kritik
seviyesine kadar gevşeyen ABD ham petrolü ve kıymetli madenler tarafındaki değer kayıpları ise gelişmekte olan piyasalar açısından
negatif algılanabilecek bir diğer unsurdur.
Küresel borsalar kritik güne ilk fiyatlamalarda olumsuz bir tablo çiziyor. Çin’deki değer kazanımı dışında Asya piyasalarının ekside
olması ve ABD’deki satıcılı kapanışların ardından endeks vadelilerinin TSİ 17:30 sonrası fiyatlamalarda negatif seyretmesi görünümü
bozuyor. Ek olarak Avrupa piyasalarında da aşağı yönlü açılış beklentileri negatif tarafta yer almaya devam ediyor.
Teknik olarak kısa vadeli göstergelerdeki toparlanma olumlu tarafta yer alıyor ancak haber akışlarına olan duyarlılık ve yoğun gündem
volatiliteyi güçlendiriyor. Küresel baskının etkisiyle satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 76.200 altında yaşanabilecek
çekilmelerde 75.500’e kadar gevşeme görülebilir. 75.500 üzerinde tutunma olmaması halinde 74.800-75.100 bandına kadar
çekilebileceğini düşündüğümüz endeksin dirençleri ise 77.700-77.600 seviyeleri olacak.

Bugün Açıklanacak Veriler
10:00 Türkiye TÜFE-Aylık Kas. (Bekl: %0,4)
10:00 Türkiye TÜFE-Yıllık Kas. (Bekl: %7,84)
10:00 Türkiye Çekirdek TÜFE-Yıllık Kas. (Bekl: %9)
10:00 Türkiye ÜFE-Aylık Kas. (Bekl: %0,3)
10:55 Almanya Hizmet PMI Kas. (Bekl: 55,6)
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Kas. (Bekl: 54,6)
12:00 Euro Bölgesi Perakende Sat.-Aylık Eki. (Bekl: %0,2)
14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı (Bekl: %0,05)
15:30 ECB/Draghi basın toplantısı düzenleyecek.
15:30 ABD Haf. İşsizlik Maaşı Başv. (Bekl: 269 Bin)

15:40 ABD Fed/Mester konuşacak
16:45 ABD Hizmet PMI Kas. (Bekl: 56,5)
17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Kas. (Bekl: 58)
17:00 ABD Fabrika Sip. Eki. (Bekl: %1,4)
17:00 ABD Fabrika Sip. (Ulş. Hariç) Eki. (Bekl: %0,2)
17:00 ABD Day. Tüketim Mal. Sip. Eki. (Önck: %3)
17:00 ABD Day. Tük. Mal. Sip. Eki. (Ulş. Hariç) (Önck: %0,5)
17:00 ABD Fed/Yellen konuşacak.
20:10 ABD Fed/Fischer konuşacak.

Öne Çıkan Haberler

En Çok Yükselen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

KATMR
MARTI
KUTPO

6.57
0.59
3.76

9.5%
9.3%
6.8%

26,261,379
543,512
3,368,214

AKFEN
GEREL

11.21
3.12

6.3%
6.1%

3,270,284
4,427,892

En Çok Düşen Hisseler
Hisse

Kapanış

Değ. (%)

Hacim (TL)

ATLAS
LOGO
NUGYO

1.04
37.90
4.03

-7.1%
-4.1%
-2.9%

3,432,770
10,365,847
4,247,190

KOZAL
OYAYO

11.50
0.80

-2.5%
-2.4%

6,185,206
642,978

 Fed/Yellen yaptığı açıklamalarda, gelecekteki faiz artırımlarının hızının fiyat artışlarının merkez bankasının
hedefine doğru "gerçek ilerlemeye" bağlı olabileceğini işaret etti. Fed/Williams ise faiz artırımının geciktirilmesi ile
ortaya çıkacak risklere ilişkin uyarı konusunda Fed Başkanı Janet Yellen'a katıldı ve harekete geçmek için çok
fazla beklemenin, "ekonomimize büyük bir maliyet" getirecek dengesizliklerin artmasına yol açabileceğini kaydetti.
Fed/Lockhart ise "Aralık toplantısı 'tarihi' bir toplantı olabilir" dedi. Lockhart ekonomik görünümde değişime neden
olacak ciddi bir gelişme olmadıkça faiz artış kararının 'zorlu' olacağını söyledi. *BloombergHT
 Fed Bej Kitap raporuna göre Ekim'in başından Kasım ayının ortasına kadar birçok bölgede ılımlı büyüme devam
etti. Rapora göre istihdam piyasası ılımlı şekilde iyileşmeye devam etti, tüketici harcamaları neredeyse tüm
bölgelerde arttı. *BloombergHT
 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belgrad'da görüşmeye
hazırım. Görüşmede yeni bir şey duymazsak üzüleceğiz.' açıklamasını yaptı. *NTV
 Energy Intelligence'ın haberine göre dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, OPEC'e 2016
yılında gerçekleştirilecek günlük 1 milyon varil petrol üretiminde kesinti teklifinde bulunabilir. *BloombergHT
 Standard & Poor's (S&P), aralarında JPMorgan, Citigroup ve BofA'nın da yer aldığı sekiz ABD bankasının notunu
ABD ekonomisinin yardımda bulunma ihtimalinin düşük olmasından dolayı bir basamak düşürdü. *BloombergHT
 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasaların merakla beklediği stopaj uygulamasında sürenin uzatılıp
uzatılmayacağına yönelik "Hükümetimiz tarafından istisnaların 31 Aralık 2015'i izleyen dönemlerde de devam
ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi. *NTVPara
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, " Önereceğimiz 1300 TL, elbette komisyonda görüşülecek"
dedi. Soylu “1300 TL'lik vaadimizde vergi dilimi sorunu yaşanmayacak.” İfadelerini kullandı. *BloombergHT
 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Krizin çıkmaması için bugün Sayın
Cumhurbaşkanımız sıvılaştırılmış gaz ithalatıyla ilgili Katar'la yeni bir anlaşma imzaladı. Azerbaycan,
Türkmenistan doğalgaz ve petrolleriyle ilgili de bir takım anlaşmalar olabilir" dedi. *Sabah
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 Azerbaycan Türk TIR’larının Hazar geçiş ücretlerinde indirim yaptı. Lojistikçiler Rusya’nın gümrük kapılarında çıkardığı sorunu Azerbaycan üzerinden aşacak.
Azerbaycan ve Türkiye arasında süren 1 aydır süren Azerbaycan Transit Koordinasyon Şuurası sonuçlandı. Kapılarını Türk TIR’larına açan Azerbaycan, şimdi
de geçiş ücretlerinde indirim yaptı. Şuura sonrası yapılan açıklamada geçişlerde alınan toplam 520 dolarlık ücret 220 dolara düşürüldü. *StarGazete
 ODD yapılan açıklamaya göre, 2015 yılının ocak-kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
30,8 artarak 811 bin 844 olarak gerçekleşti. 2014 yılının 11 aylık döneminde toplam pazarda 620 bin 692 araç satılmıştı. *BloombergHT
 Rusya'ya yıllık ortalama 1,6 milyon ton yaş meyve ve sebze gönderen ve 1 milyar dolar gelir elde eden ihracatçılar, Rusya'nın açıkladığı ekonomik
yaptırımların ardından alternatif pazarlara yönelik çalışma başlattı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak,
ihracatçıların mevcut pazarları büyütme hedefiyle çalışmaya başladıklarına dikkat çekerek alternatif olarak Ortadoğu, AB ve Uzakdoğu pazarlarına yönelecek.
*NTVPara
 AKENR: Şirket, Mem Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirket bünyesine katılması sürecinde
30.06.2015 tarihli finansallar yerine 30.09.2015 tarihli finansallar üzerinden gerçekleşmesi yönündeki çalışmalarına başladığını açıklamıştır.
 ANELE: Şirket, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan VTB Arena - Central Dynamo Stadı Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri
işlerinin yapımı için Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile yapılan 29.630.380 Euro tutarındaki ön anlaşma sonrasında, ana sözleşmenin
imzalanması için yapılan görüşmeler, güncel gelişmeler nedeniyle ana iş veren tarafından sonlandırılmıştır.
 AYNES: JCR Eurasia Ratings, Şirket’i yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ve görünümünü 'BBB(Trk)'/Pozitif olarak,
Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları'nı ve görünümünü ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit etmiştir.
 BURCE: Şirket, Suudi Arabistan’lı bir müşterisinden 2016 yılı içerisinde teslim edilmek üzere toplam 2.337.000 USD sipariş almıştır.
 DOAS: Man Finansman A.Ş.'nin devir suretiyle Şirket iştiraki Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ile birleşmesine yönelik süreç tamamlanmış ve birleşme
işlemi tescil edilmiştir.
 DOHOL: Holding, %100 bağlı ortaklığı olan Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de, 25 mn TL büyüklüğünde ve tamamı nakden karşılanmak üzere
sermaye artırımı yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmiştir.
 ECILC: Şirket, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %50 payı olan Baxter grubunun medikal ürünleri ve biyoteknoloji ürünleri iş
kollarını, Baxter ve Baxalta olarak iki ayrı bağımsız global sağlık kuruluşu altında yapılandırılmasını sonuçlandırması nihayetinde; faaliyet konusu Hematoloji
(kan bilimi), hemofili, immünoloji (bağışıklık bilimi) ve onkoloji alanında görülen nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan insan kanından üretilen ürünler ve
rekombinant ürünler dahil olmak üzere her türlü tıbbi ürünlerin ithalatı, üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve ihracatı" ile iştigal etmek üzere "Eczacıbaşı Baxalta
Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş." unvanlı bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
 HURGZ: Hürriyet Gazetecilik’in KAP’a yolladığı finansal tablo düzeltmelerine göre 2015/09 döneminde 13.4 mn TL zarar (Düzeltme öncesi: 28.6 mn TL zarar);
3Ç15 döneminde ise 6.5 mn TL kâr (Düzeltme öncesi: 8.8 mn TL zarar) elde etmiştir.
 IZFAS: Şirket’in mevcut yönetim kurulu, Olağanüstü Genel Kurul sonucunda 3 yıl süreyle daha görevine devam etme hakkı kazandı.
 IZTAR: Şirket, Ziraat Bankası’ndan kullandığı 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredisinin 3. Taksit tutarı olan 1.541.753,95 TL’yi ödemiştir.
 KIPA: Şirket’in Konya-Selçuklu’da bulunan Hipermarketi ve üzerinde bulunduğu arsanın 52 milyon TL bedelle Ahlatcı Otomotiv İnş. San. ve Tic. A.Ş’ye satışı
gerçekleşmiş ve tapu devri gerçekleşmiştir. Şirket’in gayrimenkul satışından elde edeceği kâr 9.246.882 TL olarak hesaplanmıştır.
 LKMNH: Hisse geri alım programı çerçevesinde 2,23- 2,24 TL fiyat aralığından 9.256 adet alış işlemi gerçekleştiren Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş’nin
yaptığı son alımla beraber toplam payı %1,14 seviyesine ulaşmıştır.
 OZKGY: Şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından "İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 Ada 77 Parselin
Satışına İlişkin" kapalı teklif (arttırma) usulü düzenlenen ihaleye katılarak teklif vermiş; sözlü teklif aşamasında teşekkür ederek ihaleden çekilmiştir.
 PLASP: Şirket’in iflas erteleme başvurusuna ek olarak Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 01.12.2015 tarihinde, İflas Ertelemesi talebi üzerine
Mahkemece bir karar verilinceye kadar geçerli olmak üzere, şirketimizin mevcut halinin korunması amacıyle ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile kanuna göre
yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin durdurulmasına; şirketin Menkul ve Gayrimenkul malları, banka
hesaplarındaki paraları, üçüncü şahıslardaki hal ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza işlemi yapılmasının ihtiyati
tedbir yoluyla önlenmesine karar verilmiştir.
 TSPOR: Şirket ile Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. arasında, 2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde,
reklam hakları hususunda sezonluk 900.000. -TL+KDV bedelle anlaşma sağlanmıştır. Coca Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş 20152016 ve 2016-2017 sezonları boyunca, resmi içecek sponsoru olmuştur.
 TUPRS: Şirket, haber ajanslarında yer alan “yasadışı ham petrolün Batman’da bir rafineriye ulaştığı” haberinin Tüpraş Batman Rafinerisi ile ilişkilendirilmesine
ilişkin yaptığı açıklamada; sosyal medyada yer alan iddia ve haberlerin tümüyle gerçek dışı olduğunu ve rafinerilerde işlenen petrolün yasal kaynaklardan
uluslararası düzene uygun olarak temin edildiğini açıklamıştır.
 ULAS: Şirket, Çağ 1 Yapı (Davalı) ile arasında devam eden menfi tespit davasında karar düzeltmesi talebi yapmıştır. Davalı ile uzlaşılması yönünde bir
gelişme olursa ve Şirket yönetim kurulu bu yönde bir karar alırsa, talepten feragat edilecektir.
 UNICO: Şirket’in hakim ortağı Kibele B.V. ("Kibele") ortaklıktan çıkarma hakkını beher pay için 4,02890 TL üzerinden kullanarak, bir aracı kurumda bloke
durumda bulunan 1.532.227,96 TL tutarındaki toplam ortaklıktan çıkarma hakkı bedelini Kibele dışı ortaklara aktarmak üzere, Unico Sigorta’ya aktarmıştır.
 VERTU: Şirket’in grup şirketlerinden Ata Elektrik Enerji Toptan Satışlar A.Ş.'nin bölünme sonrası portföyünde bulunan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve
Ticaret A.Ş pay senetlerinden borsada işlem gören statüdeki 1.187.342 adet payın 5.06 TL bedelle vadeli olarak TSP’den satın alınmasına ve takasın
Takasbank ile MKK dışında gerçekleşmesine karar verilmiştir.
 YAYLA: Şirket’in 8 Ocak 2014’te uhdesinde kalan ve 3 kez ertelenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Yatırım Dairesi
Başkanlığı'nın Ankara İli İkinci Etap Kuzey Kuşaklama Atıksu Kollektör Hatları Yapım İşi bitim tarihi işveren kurumun tasarrufu dahilindeki idari nedenlerden
ötürü 4. Kez 6 Şubat 2016 tarihine ötelenmiştir.
 YKGYO: Ankara Projesine ilişkin olarak, projede daire sahibi olan 3. Şahısların şirkete karşı açmış olduğu tüketici davalarında; Şirket lehine davaların reddine
karar verilmiş olup gerekçeli kararın yazılması sonrası taraflara tebliğ edileceği açıklanmıştır.
 ZOREN: Şirket’in bedelli sermaye artırımı sonrası kullanılmayan 554.395,092 TL toplam nominal değerindeki payların 1,37 TL fiyattan satılarak toplam
205.126,19 TL tutarında emisyon primi elde edildiği kamuoyuna bildirilmiştir.

Makro Haberler
 Açıklanan herhangi bir makroekonomik veri bulunmamaktadır.

3 Aralık 2015

Uzun Vadeli Portföy Önerimiz
GÜNCELLENMİŞ MODEL PORTFÖY* - Araştırma
Önc.
Hisse
Kapanış Gün K.
AKCNS
14.02
14.20
EKGYO
2.86
2.78
GARAN
7.61
7.32
HALKB
11.20
10.90
SAHOL
8.50
8.15
TCELL
11.13
11.10
THYAO
7.93
7.66
TRKCM
1.79
1.76

Değ. (%) Hedef
-1.27% 18.80
2.88%
3.50
3.96%
9.00
2.75% 14.00
4.29% 11.80
0.27% 14.00
3.52% 11.00
1.70%
2.50

Getiri
Potans.(%)
34.1%
22.4%
18.3%
25.0%
38.8%
25.8%
38.7%
39.7%

* Model portföyümüzde yer alan şirketler, uzun vadeli temel analiz performansları
dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım kararları bu perspektife göre değerlendirilmelidir.
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4
Etiler / İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32

UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen
mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu,
güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak
ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde
yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak
hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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