
 

 



HSBC Otomotiv Sektör Raporu. Düşen faizlerin yurtiçi otomotiv talebinde yarattığı 

canlanma, ihracat pazarlarında (Batı Avrupa) 2014’ten itibaren olası toparlanma ve 

yüksek temettü getirileri sektör hisselerini cazip kılıyor. Ancak fiyat hareketleri ve 

değerleme seviyeleri kanımızca seçici olmayı gerektiriyor. Tofaş yüksek marjları, yeni 

model potansiyeli ve Kuzey Amerika’ya ihracat beklentileri ve daha cazip değerlemesi ile 

sektörde en beğendiğimiz hisse olmaya devam ediyor. Ford Otosan ise yeni model 

yatırımlarına rağmen yüksek temettü getirisi ve 2014 2Ç’ten itibaren tamamen yenilenmiş 

model portföyünün katacağı güç ile olumlu bir görünüm sunmakla birlikte beklentilerin 

değerlemeye büyük oranda yansımış olduğunu ve 2014 1Ç’ye kadar eski modellerin 

marjlarında baskı yaratmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Doğuş Otomotiv ise 

tahminlerimizin ötesinde pazar payı kazanımları, binek araç tarafında faizlere bağlı olarak 

devam eden büyüme ve yine tahminlerin ötesinde temettü getirisiyle cazip olup, hisse 

getirisinin yine bu gelişimleri önemli oranda yansıttığını düşünüyoruz. Düşen faizlere 

paralel olarak değerlemelerimizde kullandığımız risksiz getiri oranı varsayımımızı %5.5’e 

çekiyor ve değerlemelerimizi yukarı yönde revize ediyoruz. Tofaş için 15.5 TL yeni hedef 

fiyat (eski hedef 12.7) ile “Endeksin Üzerinde Getiri”, Ford Otosan için de 30 TL yeni 

fiyat (eski fiyat 27.4) ile “Endekse Paralel Getiri” önerilerimizi sürdürüyoruz. Doğuş 

Otomotiv için yeni hedef fiyatımızı 14.6 TL olarak belirliyor (eski fiyat 6.1 TL), 

tavsiyemizi “Endekse Paralel Getiri”ye yükseltiyoruz. Tahmin ve tavsiyelerimize ilişkin 

en önemli aşağı yönlü sektörel riskler; yurtiçi ve yurtdışı talebin beklentilerimizden zayıf 

seyretmesi, marjlarda aşırı rekabet ya da emtia fiyatlarından kaynaklanan öngörmediğimiz 

daralma, kurlarda aşırı hareketler ve otomotiv sektörüne yönelik vergi politikalarında 

pazar/satış daraltıcı değişimler olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü riskler ise bu 

saydıklarımızın tersi yönde gelişmeler olacaktır.          
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İMKB verileri 

İMKB–100 89,931.1 

Piyasa Değeri-TÜM ($m) 350,690.1 
Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 101,186.4 
Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,957.84 

 

 
Yurtdışı piyasalar 

Borsalar Kapanış % Değ. 

S&P 500 1,626.7 -0.4% 
Dow Jones 15,082.6 -0.1% 
NASDAQ-Comp. 3,409.2 -0.1% 
Frankfurt DAX 8,262.6 0.2% 
Paris CAC 40 3,928.6 -0.7% 
Londra FTSE–100 6,592.7 0.1% 
Rusya RTS 1,452.2 0.0% 
Shangai Composite 2,233.0 -0.6% 
Bombay Stock Exc. 19,939.0 -0.3% 
Brezilya Bovespa 55,447.6 -0.6% 
Arjantin Merval  3,863.2 -4.3% 
Nikkei 225 14,191.5 -0.7% 

 

 
Piyasa verileri (Açık Piyasa) 

 Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) 

İMKB–100 89,931.1 -%1.0 %8.7 %54.8 
USD/TRY 1.7899 -%0.2 %0.4 %0.6 
EUR/TRY 2.353 -%0.1 %1.2 %1.9 
EUR/USD 1.3146 %0.2 %0.8 %1.4 
Altın/Ons ($) 1,465.4 -%0.1 -%6.4 -%7.9 

Bono 
Piyasası 

Fiyat Basit Faiz 
(%) 

Bileşik 
Faiz (%) 

 

TRT050314T14 102.0 %7.6 %7.8  
O/N Repo (net)   %4.58   

 

 
İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük performans 
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Piyasa Yorumu 

Küresel mali piyasalar dün göreceli olarak sakin bir seyir izlese de ABD Doları’ndaki 

değerlenmenin kademeli bir şekilde genele yayıldığını gözlemledik. ABD’de geçen hafta 

açıklanan güçlü istihdam verisinin ardından bu hafta içinde gelen az sayıdaki 

makroekonomik verinin de güçlü tarafta kalması ABD Doları’na destek çıktı. Dün 

açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 323bin ile son beş yılın en düşük düzeyine 

gerilemesi bu eğilimi pekiştirdi. FED başkanlarından Plosser’in tahvil alımlarında 

azaltmaya gidilmesi gerektiği yönündeki görüşü de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu 

paralelde Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %1.83 ile son beş haftanın zirvesine çıktı.  

ABD Doları’ndaki değerlenmeye bir de teknik taraftan bakmak gerekebilir. Aslında 

yukarıda ifade ettiğimiz makroekonomik görünüm belirleyici olsa da Japon Yeni’ndeki 

ciddi değerlenmenin de bu süreçte etkisi olduğunu söylemeliyiz. Japonya’da dün 

açıklanan verilere göre Japonların yurtdışı tahvil alımında nette artıya geçmiş olması, 

Japonya Merkez Bankası’nın zayıf Yen ve düşük faiz politikasının yatırımcıları yurtdışı 

finansal enstrümanlara yönlendirdiği sonucunu getirdi. Bu da Yen satışı anlamına 

geldiğinden dolayı Japon Yeni’nden ciddi bir satışa neden oldu. USDJPY paritesi 100 

teknik düzeyini yukarı yönde kırarak yukarı yönde yeni bir ivmelenme kaydetti. Bu sabah 

saatlerinde 101.2’ye varan bir yükseliş olduğunu gözlemledik. ABD Doları’nın JPY 

karşısında değer kazanması, diğer paralar karşısında da değerlenmeye neden oldu. 

EURUSD paritesi 1.3010 ile son iki haftanın en düşük düzeyini gördü. Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) faiz indirimine ek olarak parasal genişleme anlamında da adımlar 

atabilecek olmasını da bu hareketin ardındaki reel neden olarak belirtebiliriz. 

Son günlerde yinelediğimiz üzere merkez bankalarının faiz indirimleri ve parasal 

genişleme adımları, bol ve ucuz likidite yoluyla mali piyasalarda iyimserliğe neden 

oluyor. Dün açıklamalarda bulunan Alman Maliye Bakanı Scheauble, parasal 

genişlemenin reel sektöre yanlış sinyaller verdiğini belirtip piyasalardaki aşırı likiditenin 

bir kısmının geri çekilmesi gerektiğini savundu. Bir yandan bu gelişme ve açıklamalar 

olurken diğer yandan faiz indirimleri devam ediyor. Ölçek olarak küçük olsalar da bu 

sabah Vietnam ve SriLanka’dan gelen faiz indirimleri haber niteliği taşıyor. Bu sonuçla 

krizden bu yana yapılan faiz indirimi sayısının 513’e ulaştığı belirtiliyor. Rakamın bu 

seviyede kalmayacağı ve hızlı bir artış kaydetmeye devam edeceği de aşikar. 

Türk mali piyasalarında not artırım beklentileri belirleyici olmaya devam ediyor. Not 

artırımının kendisi bir kez etkili olacakken beklentisinin yüzlerce kez fiyatlanması 

enteresan bir durum arzediyor. Dün Anadolu Ajansı’nın geçtiği bir haberde Moody’s’in 

değerlendirmesini sene sonuna doğru yapabileceğini belirtmesi kısa süreli de olsa 

piyasalarda satış baskısına neden oldu. Ancak, kısa süre içerisinde bu haber yalanlanarak 

notun gözden geçirilmesi için belirli bir takvim olmadığı belirtildi. Bu da satışların geri 

alınmasına neden oldu. Yine de akıllara satış ihtimalinin gelmesi, kar satışlarına yol 

açabiliyor. Bu kapsamda BİST-100 endeksi dün tarihi zirvesinden gelen kar satışları ile 

günü %1 aşağıda tamamladı.  

Dünyadaki düşük faiz ortamı ile son açıklanan sanayi üretimi ve enflasyon rakamlarının 

desteklemesi nedeniyle TCMB’den bu ay da faiz indirimi bekleniyor. Bu beklenti, ikincil 

piyasadaki tahvil faizlerini aşağı yönde itmeye devam etti. Dün gösterge bileşik faiz %5 

seviyesinin altına gerileyerek rekorunu bir adım daha öteye taşıdı. Faiz indirim 

 
Piyasa Gündemi 

06 Mayıs Pazartesi Euro Zone Perakende Satışlar- Mart

07 Mayıs Salı ABD Tüketici Kredileri- Mart

08 Mayıs Çarşamba Türkiye Sanayi Üretimi- Mart

Almanya Sanayi Üretimi- Mart

09 Mayıs Perşembe İngiltere Sanayi Üretimi- Mart

10 Mayıs Cuma Almanya Ticaret Dengesi- Mart

Almanya Cari Denge- Mart

İngiltere Toplam Ticaret Dengesi- Mart  

 

 

 
Döviz piyasaları 

    TL'ye göre hareket 

 Kapanış Haftalık 
(%) 

Aylık(
%) 

Haftalık 
(%) 

Aylık(%) 

USD/TRY 1.7899 -%0.2 %0.3 %0.0 %0.0 
USD/ZAR 9.03 %0.9 %1.5 -%1.0 -%1.2 
USD/HUF 224.7 -%0.8 -%0.7 %0.6 %1.0 
USD/BRL 2.0138 %0.2 %2.0 -%0.4 -%1.7 
USD/PLN 3.1655 %0.0 %0.9 -%0.1 -%0.6 

 

 



 



beklentilerine rağmen Türkiye’nin sunduğu faizin yurtdışı yatırımcılar açısından cazip 

olmaya devam etmesi Türk Lirası’nın göreceli olarak cazip kalmasını sağlıyor. Son 

dönemde volatilitenin iyice düştüğü Türk Lirası’nın döviz sepeti karşısındaki değeri de 

2.07’li rakamlara çakıldı kaldı. EURUSD paritesindeki düşüş nedeniyle USDTRY kuru 

1.80 düzeyine yaklaşsa da 1 ay vadeli ATM volatilitenin %4.6 ile son dört ayın en düşük 

düzeyinde olduğunu not etmekte fayda var. 

Sabah Asya piyasalarına karışık bir seyir hakim. Japon Yeni’ndeki değerlenmenin sürmesi 

Japon Nikkei225 endeksinde %3’e yakın bir artışa neden oldu. Japon endeksi şu an 

itibariyle 2007 yılı sonundan bu yana en yüksek düzeyde seyrediyor. Japon Yeni’ndeki 

değer kaybı, dış ticaret ilişkisi üzerinden Güney Kore’yi olumsuz etkiliyor. Kore 

borsasındaki %1.5’lik düşüşü bu kapsamda değerlendirmekte yarar var. Batı piyasalarının 

güne göreceli olarak yatay bir seyirle başlaması bekleniyor. Amerikan faizlerindeki 

yükseliş nedeniyle bir miktar kar satışı makul olabilir. Bugün yurtdışı piyasaların 

gündeminde önemli bir makroekonomik veri bulunmuyor. ABD’de FED Başkanı 

Bernanke ile birkaç FED başkanının açıklaması izlenebilir. Türkiye cephesinde not artırım 

beklentisi etkili olmayı sürdürebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Şirket Haberleri 

Bank Asya 1Ç bilançosunu bugün açıklayacak. Bank Asya için HSBC’nin net kar 

tahmini 46mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinin %9 altında ancak ve bir önceki 

çeyreğin %27 üzerinde bulunmaktayken, piyasa kar beklentisi ise 42mn TL seviyesinde 

bulunmakta. 

İş Bankası 1.26 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. İş Bankası bir yıl 

vadeli 441mn dolar ve 631mn Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan toplam 1.26 milyar 

dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Kredinin maliyeti Libor/Euribor + 100 baz puan 

olarak açıklandı. Banka’nın Mayıs ayında vadesi dolan 1.1 milyar dolar tutarında 

Libor/Euribor + 150 baz puan maliyetli sendikasyon kredisi bulunmaktaydı. Varolan 

kredinin %114 seviyesinde geri çevrilmesi ve maliyet düşüşü olumlu değerlendirilebilir.  

Koç Ailesi hisse satışını düşünebilir, savunma sanayine odaklanma planlanıyor. Koç 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding’te hisse senedi satışını 

yeniden değerlendirebileceklerini ve olası 100 milyon adet hisse satışının yaklaşık 500 

milyon dolarlık kaynak sağlayabileceğini söyledi. Koç Holding'in halka açıklık oranının 

yükseltilmesi ve başta hayır işleri olmak üzere finansal ihtiyaçlarının giderilmesi 

amacıyla, Koç Ailesi holdingdeki 100 milyon adet hissenin satışına karar vermiş ancak 

açıklamanın hemen ardından, talep toplama işleminde alınan fiyatların tatmin edici 

olmamasından dolayı satış işleminden vazgeçildiği Mart ayında duyurulmuştu. Koç ayrıca 

halihazırda Otokar ve RMK şirketleri aracılığıyla faaliyet gösterdiği savunma sanayiinde 

büyüyebileceğini söyledi. 

Tekfen 1Ç’de beklentilerin oldukça üzerinde sonuç açıkladı. Net kar %60 artışla 147m 

TL seviyesinde ve tahminlerin (HSBC 98, piyasa 64m TL) oldukça üzerinde geldi. 

FAVÖK ise %15 artışla 114m TL düzeyinde (HSBC tahmini olan 104m TL’ye yakın, 

piyasa beklentisi olan 83m TL’nin üzerinde) açıklandı. İnşaat tarafında %9.3 FAVÖK 

marjı ile tahminlerin üzerinde toparlanma elde edilirken, “diğer” segmenti altında bir 

defaya mahsus 48m TL yazılan ve bir gayrımenkul projesinin değer artışını yansıtan gelir, 

HSBC net kar tahmini ile oluşan farkı yarattı. Öte yandan, tarınsal sanayi (ağırlıklı gübre) 

işkolu HSBC tahminlerine yakın ve olumlu sonuçlar açıklarken kanımızca piyasa 

beklentilerini aşan bir performans elde etti, bu da açıklanan sonuçların HSBC 

tahminlerine daha yakın olmasını sağlayan etkenlerden biri oldu. Bir defaya mahsus 

gelirler hariç tutulsa dahi açıklanan sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.   

Tofaş 1Ç sonuçları beklentilere yakın açıklandı. 1Ç net karı %8 artışla 105m TL olup, 

104m TL HSBC ve 103m TL piyasa (CNBC) beklentisi paralelinde geldi. Operasyonel 

sonuçlar ise tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti (satışlar %2-5, FAVÖK ise %5-8). 

Satışlar %12 artışla 1.7 milyar TL olurken, FAVÖK %14 artışla 215m TL oldu (HSBC 

205m, piyasa 199m). FAVÖK marjı oldukça yüksek seviyede %12.6 olarak gerçekleşti 

(HSBC ve piyasa tahmini %12.2 idi). Sonuç olarak güçlü ancak önemli bir sürpriz 

içermeyen 1Ç performansı.     

THY filoya jumbo jet ekleme planını erteledi. Bloomberg’te yer alan habere göre THY 

Boeing 747-8 ve A380 gibi jumbo jet modellerini filoya ekleme planını en az iki yıllığına 

erteledi. THY’nin bu dönemde geniş gövdeli (B777, A330) ve dar gövdeli uçak 

alımlarının filo açısından yeterli görüyor olabilir. 

 
İMKB100'de hisse hareketleri 

En çok yükselen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 Gözde Girişim 4.37 %6.3 
2 Turcas Petrol 3.74 %5.4 
3 Göltaş Çimento 69.00 %5.4 
4 Sinpaş GMYO 1.52 %3.4 
5 Kardemir (D) 2.01 %2.6 

En çok düşen 5   

 Hisse Adı Kapanış Değişim 
1 İhlas Holding 0.84 -%4.5 
2 Koç Holding 11.25 -%4.3 
3 Koza Madencilik 4.28 -%3.8 
4 Anadolu Efes 30.20 -%3.5 
5 GSD Holding 1.49 -%3.2 

En  yüksek hacimli 5   

 Hisse Adı Kapanış İşlem hacmi 
1 Garanti Bankası 10.55 331.6 
2 İş Bankası (C) 7.44 300.0 
3 Yapı ve Kredi 

Bank. 
6.08 228.3 

4 Akbank 10.10 151.8 
5 Koç Holding 11.25 151.1 

 

 



 



Ülker 1Ç sonuçları olumlu operasyonel performansa işaret etti. Net kar 45 milyon TL ile 

HSBC ve piyasa beklentisi olan 44 milyon TL’ye paralel gelirken, FAVÖK rakamı ise 

geçen yıla göre %50 artarak 76 milyon TL ile 70 milyon TL olan HSBC ve 69 milyon TL 

olan piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Gerek yüksek satış büyümesi gerekse de 

%10.7’ye ulaşan FAVÖK marjı ile sonuçlara bir miktar olumlu piyasa tepkisi 

gelebileceğini düşünüyoruz. 

Vakıfbank 31 Mayıs’ta 100mn TL nakit temettü dağıtacak. Temettü dağıtım miktarı olan 

100mn TL (hisse başına 0.04TL) %7 temettü dağıtım oranına ve %0.6 temettü verimine 

işaret etmekte.  

 

Bu raporda bahsi geçen şirketler için HSBC’nin son araştırma notlarında verdiği 

tavsiye ve hedef fiyatlar şu şekildedir:  

[VAKBN.IS; Mevcut Fiyat: 6.76 TL, Hedef Fiyat: 6.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[TKFEN.IS; Mevcut Fiyat: 7.48 TL, Hedef Fiyat: 8.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[TOASO.IS; Mevcut Fiyat: 12.40 TL, Hedef Fiyat: 12.70 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[ASYAB.IS; Mevcut Fiyat: 2.25 TL, Hedef Fiyat: 2.90 TL, Endeksin Üzerinde Getiri]  

[FROTO.IS; Mevcut Fiyat: 26.80 TL, Hedef Fiyat: 27.40 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[DOAS.IS; Mevcut Fiyat: 13.05 TL, Hedef Fiyat: 14.60 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ISCTR.IS; Mevcut Fiyat: 7.44 TL, Hedef Fiyat: 7.30 TL, Endekse Paralel Getiri]  

[ULKER.IS; Mevcut Fiyat: 14.25 TL, Hedef Fiyat: 13.00 TL, Endeksin Altında Getiri]



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü  

Cenk Orçan - Araştırma Direktörü cenkorcan@hsbc.com.tr 

Bülent Yurdagül - Araştırma  Direktörü bulentyurdagul@hsbc.com.tr 

  
Tamer Şengün – Direktör Yardımcısı  tamersengun@hsbc.com.tr 

Levent Bayar – Müdür  leventbayar@hsbc.com.tr 

Melis Metiner – Ekonomist melismetiner@hsbc.com.tr 

   

HSBC Bank   

Fatih Keresteci - Stratejist  (HSBC Hazine Satış)  fatihkeresteci@hsbc.com.tr 

 
 

 Yasal Çekinceler 

Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“HSBC”) tarafından yalnızca Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin 
kullanılabilirliği alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır.  Bu rapor, yalnızca yenilikler ve olaylara karşı ilk 
tepki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiyesi olarak görülmemelidir. 

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 rapor, ayrıca, herhangi bir yatırım aracının alımı ya da satımı için davet, teklif veya tavsiye yerine geçmemektedir. Bu 
nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu rapordaki bilgiler HSBC’nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak bilgilerin doğruluğu 
bağımsız olarak teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve 
doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü’ne ait olup önceden 
belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul 
kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları bu raporda sözü 
edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda 
alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. 

Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla 
birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında 
belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan anaparanın altına da düşebilir. 
Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para 
biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler 
yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidite edilmesi değer tespiti ya 
da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. 

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128  

Şişli / İstanbul 34394  

Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13  

http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 
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