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• Bakan Babancan’dan büyümeye ili�kin yorumlar 
• TÜFE ve ÜFE’yi beklerken 
• Borç Yapılandırma Cephesi Fazla �yimser Mi? 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya borsaları küresel büyümenin yava�layaca�ı korkusuyla irtifa 
kaybetmeye devam ediyor. Wall Street bugün açıklanacak olan tarım dı�ı 
istihdam rakamı öncesinde gerilemeye devam etti. Türkiye piyasaları son 
günlerde dünyaya göre daha iyi performans gösteriyor. Maliye Bakanlı�ının 
borç yapılandırmasına talebin beklenenden daha yüksek olması Türkiye’nin 
son günlerde dünyadan ayrı�masına katkıda bulundu. Borçlarını yeniden 
yapılandırmak için ba�vuranların ödemelerini düzgün yapmaları durumunda 
Hazine’nin borç çevirme oranlarında önümüzdeki aylarda önemli dü�ü�ler 
görülebilir.  
Bugün piyasalarda yaty bir açılı� bekliyoruz. Tahvil piyasalarında 
bankalararası faizler %8.75 ile dünle aynı. Türk lirası dolara kar�ı 
güçlenmeye devam ediyor. Yatırımcılar bugün Mayıs ayı enflasyon 
rakamlarına ve ABD tarım dısı istihdam rakamlarına odaklanacaklar. 
Enflasyon cephesinde piyasa %1.1 �� Yatırım %1 aylık TÜFE fiyat artı�ı 
bekliyor.  

Haberler & Makro Ekonomi 

��Bank of China, Türkiye’de banka alma niyetinde.  
Sektörel Haberler 

Ajanda 

Piyasalarda Bugün
3 Haziran 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Elektrik 0.4% Yarı iletkenler -2.4%
Kamu hizm. 0.4% Teknik ekip. -2.4%
Temel Tüketim 0.3% Teknoloji -2.1%
Perakende 0.1% GYO -0.8%
Sa�lık 0.0% Finansal -0.7%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
PETKM 4% TSPOR -9%
IZMDC 3% DOHOL -8%
TTRAK 3% SISE -5%
NTHOL 2% MGROS -3%
GLYHO 2% IHGZT -3%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.20 0.84% 331
ISCTR 4.99 0.20% 220
YKBNK 4.05 0.50% 98
PETKM 2.59 4.02% 86
HALKB 11.65 -0.43% 82

MSCI GOÜ Endeksi $ bazında 
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MSCI GOÜ Türkiye End.USD
MSCI GOÜ Endeksi

Piyasa Rakamları Kapanı� 1 Gün � 1Ay �
IMKB-100, TL 63,113 -0.2% -9.9%

��lem Hacmi TL mn 2,624 1% -25%
MSCI EM Endeksi 1159 -0.7% -2.3%

TRLIBOR, 3 Ay% 8.23 -1.1 baz 44.9 baz
Gösterge Tahvil 8.75 -11.0 baz 30 baz
Eurobond -2030 5.67 -1.5 baz -3.1 baz

US$/TRY 1.5917 0.09% 4.0%
EUR/TRY 2.2975 0.21% 0.2%
IMKB 2011T F/K 11.95
IMKB 2012T F/K 10.11

Yurtiçi Ajanda
03/06/2011 TÜFE ve ÜFE-Mayıs (Piyasa medyan beklentisi TÜFE: %1,1, 

ÜFE:%0,8, �� Yatırım beklentisi TÜFE: %1, ÜFE: %0,9)

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
03/06/2011 FRN:PMI Servis Sektörü Endeksi   62,8 62,8
 ALM:PMI Servis Sektörü Endeksi   54,9 54,9
 AVR:PMI Bile� ik Endeks   Saat:11:00 55,4 55,4
 AVR:PMI Servis Sektörü Endeksi   55,4 55,4
 �NG:PMI Servis Sektörü Endeksi   54,2 54,3
 �NG:Resmi Reservler   Saat:11:30 $1663M
 BRZ:GDP (IBGE) 4. çeyrek toplam   7,5%
 BRZ:GDP (IBGE) QoQ   Saat:15:00 1,2% 0,7%
 BRZ:GDP (IBGE) YoY   Saat:15:00 4,2% 5,0%
 ABD:Tarımdı�ı �stihdam De�i� imi    185K 244K
 ABD:�malat Sektörü �stihdam De�i� imi   13K 29K
 ABD:��sizlik Oranı   Saat:15:30 8,9% 9,0%
 ABD:ISM �malat Dı�ı Bile� ik Endeksi   54,0 52,8
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Haberler & Makro Ekonomi 

Bakan Babacan’dan büyümeye ili�kin yorumlar 
Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre Devlet Bakanı Ali Babacan, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin yakla�ık %9-10, 
senenin toplamında ise %6 civarında büyüyebilece�ini belirtti. Temkinli yakla�ımı ile bilinen Bakan Babacan’ın verdi�i 
rakamlar genelde alt sınır olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bir miktar sinyal etkisi de ta�ıyor. Daha önce de belirtti�imiz 
üzere bizim %5,5 olan 2011 GSY�H büyümesi tahminimiz için riskler yukarı yönlü. 
 
TÜFE ve ÜFE’yi beklerken 
TÜ�K, ulusal TÜFE ve ÜFE rakamlarını bugün saat 10.00’da açıklayacak. Piyasanın sırasıyla %1,1 ve %0,8 olan TÜFE ve 
ÜFE beklentilerine kar�ılık bizim TÜFE tahminimiz %1, ÜFE tahminimiz de %0,9. Son günlerde piyasada TÜFE’de olumlu bir 
sürpriz olabilece�ine dair beklentiler yaygınla�maya ba�ladı. TÜFE’nin en dalgalı kalemi olan gıda alt grubu, enflasyon 
rakamlarının her zaman sürprizlere açık olmasına neden oluyor. Ancak daha önce Merkez Bankası (MB), yıllık TÜFE’nin %
5,5’in üzerine çıkabilece�ini belirtti�i için, aylık TÜFE beklentilerinde alt sınır yakla�ık %0,85. 
 
Sürpriz olsun olmasın, bizim açımızdan çekirdek göstergeler daha ön planda olacaktır. Bir süredir zaten yükseli�te olan 
çekirdek göstergelerin yükseli�ini sürdürmesini bekliyoruz. Her ne kadar MB, nokta enflasyon hedefi konusunda sert önlemler 
almayacak olsa da, fiyat istikrarı için faiz arttırımlarının yılın ikinci yarısında kaçınılmaz oldu�unu dü�ünmeye devam 
ediyoruz.  
 
Borç Yapılandırma Cephesi Fazla �yimser Mi? 
Maliye Bakanı Mehmet �im�ek borç yapılandırmasına dair kanundan yararlanmak için Gelir �daresi’ne �u ana kadar 5,1 
milyon mükellefin ba�vurdu�unu belirtti. Bakan �im�ek 36 ay içerisinde toplamda 36,5 milyar TL’lik (sosyal güvenlik 
cephesinde de 22 milyar TL olmak üzere) gelir elde edilmesinin beklendi�ini sözlerine ekledi. Açıklamalara göre toplam 
ba�vurunun %29’u pe�in ödemelerden olu�uyor. 2011 yılı içerisinde Gelir �daresi tarafından tahsil edilmesi ve bütçeye 
girmesi beklenen ek tutar 13,5 milyar TL seviyesinde. Bu rakam 2011 GSY�H tahminimizin %1’ine ve Hazine iç borç 
ödemesinin %10’nuna denk geliyor.  
 
Öte yandan Bakan �im�ek Gelir �daresi tarafından yapılması beklenen tahsilat tutarlarını ve takvimini açıkladı. 36 ay 
içerisinde tahsil edilmesi beklenen tutar toplamda 36,5 milyar TL. Sosyal güvenlik cephesinde yeniden yapılandırılma için 
ba�vurulan 22 mliyar TL’lik rakamı ekledi�imizde borç yapılandırılmasından açıklanan takvimin sonunda tahsil edilmesi 
beklenen tutar toplamda 58,3 milyar TL. Bakan �im�ek, yapılandırma ba�vuru sürecinde geçmi� dönem tecrübelerine 
dayanarak ödemelerin ba�vuruların %40’ını olu�turmasını beklendi�ini ifade etmesine ra�men, son yaptı�ı açıklamalarda bu 
tür bir bilgiye yer vermedi. Dolayısıyla tahsilatın ba�vuruların tümünü kapsamasını beklemenin a�ırı iyimser olaca�ını 
dü�ünüyoruz.  

Bakan �im�ek tarafından açıklanan gelir beklentisi takvimini a�a�ıda bulabilirsiniz: 

 

 

 

 

 

 

 

Öte yandan Bakan �im�ek 1 Haziran itibariyle Gelir �daresi tarafından yapılan tahsilatın toplamda 2,3 milyar TL’ye ula�tı�ını 
ifade etti. Bu rakam aylık bütçe gerçekle�melerini olumlu yönde destekleyecektir.  

 
Orta Vadeli Program’da yıl sonu için bütçe açı�ı/GSY�H ve faiz dı�ı fazla/GSY�H sırasıyla %2,8 ve %1,2 olarak belirtiliyor. 
Ancak biz hükümete kıyasla iyimseriz. Bütçe açı�ı/GSY�H ve faiz dı�ı fazla/GSY�H oranları için beklentilerimiz sırasıyla %2 
ve %1,8 seviyelerinde. Bakan �im�ek’in belirtti�i üzere 2011 yılı içerisinde yapılacak tahsilatın toplamda 13,5 milyar TL’ye 
ula�ması (bu rakamı a�ırı iyimser buluyoruz) bütçe tarafında beklentilerimizi olumlu yönde güncelleme gereklili�ini ortaya 
çıkaracaktır. Elde edilecek gelirin tamamının kamu borcunun azaltılmasında kullanılması iç borç servisini ciddi derecede 
dü�ürmeye yardımcı olacaktır.  
 
Yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın bir süredir gereklili�ini vurguladı�ı daha fazla mali disiplini görebilme ihtimalimiz 
oldukça yüksek. Elde edilecek gelirin kamu borcunun azaltılmasında kullanılması para politikasına destek verecektir. Ancak 
Ba�bakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açıklamaları elde edilecek gelirin bir kısmının harcamalara kaydırılabilece�ini gösteriyor. 
Dolayısıyla �u anda çizilen resmin seçimden sonra da devam edip etmeyece�ini yakından izlemekte fayda var.  
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Bank of China, Türkiye’de banka alma niyetinde. Günlük gazetelerde yer alan haberlere göre Bank of China’nın Türkiye 
Temsilcisi Zihang Lianli, ülkede faaliyetlerine kısa sürede ba�layacaklarını ve e�er uygun ko�ullar olu�ursa Türkiye’de banka 
satın alma niyetinde olduklarını söyledi. �ki ülke arasındaki ticari ba�ı güçlendirmek amacıyla Türkiye’ye gelen bankanın Tür-
kiye’de hangi bankalarla ilgilenecebilece�i yönünde henüz bir haber ya da spekülasyon bulunmuyor. 

Sektörel Haberler 

Bugün açıklanan Sermaye Artırımları/Azaltımları ve  Temettü Ödemeleri
Kodu Bedelli (%) Bedelsiz(%) Bdsz.Tem.%) Brüt Nakit Temettü(%) Tarih Baz Fiyat Temettü Verimi

ARMDA 68.26% 31.73% 06/06/2011
DEVA 11.07% 07/06/2011

Hisse Ba�ına 
Temettü
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Döviz Piyasası Verileri
02/06/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5869 0.54 -2.70
Euro 2.2936 0.13 -10.10
Euro/Dolar 1.4453 0.41 8.27
Sepet 1.9403 0.30 7.62
Kaynak: Bloomberg

De�i�im (%)

Para Birimleri: Türkiye: TRY, Çek Cum.: CZK, Macaristan:HUF, 
Kazakistan:KZT, Polonya:PLN, Romanya:RON,  Rusya:RUB, 
Ukrayna:UAH, G.Afrika :ZAR, Çin:CNY, Hindistan:INR, Arjantin:ARP, 
Brezilya:BRL 

TRY
CZK

HUF

KZT

PLN
RON

RUBUAH

ZAR

CNY

INR

ARPBRL

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)
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20/02*

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1 21 41 61 81 101

Title

Month

TL Verim Egrisi

Bono Kuponlu Kuponsuz

4 yr

Döviz Piyasası 
• Gün içerisinde USDTL EURUSD paritesinin etkisiyle bir miktar de�er 

kazandı. 1,5850’lere kadar inen USDTL kuru Moody’s in ABD bankaları 
hakkındaki olumsuz yorumlarıyla tekrar 1,5900 lara kadar yükseldi. USD/
TL günü 1,5872, EUR/TL 2,2930 ve TL sepet 1,9401 seviyesinde 
tamamladı. TL günü Türkiye kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,21 
de�er kazancı, EUR kar�ısında %0,03 de�er kazancı ve sepet kar�ısında 
%0,10 de�er kazancı ile tamamladı. 

• USDTL piyasasında bir süredir lokal alıcılar etkili oluyordu ancak dün bu 
USD alım iste�inin sona ermesiyle piyasa rahatladı. TL sepet kurunun 
1,9500 seviyesinden bir miktar uzakla�ması TL üstündeki baskıyı bir 
miktar azalttı. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dı�ı istihdam verisi 
oldukça kritik. Bu veri öncesinde piyasalarda önemli bir hareket olmasını 
beklemiyoruz. Piyasaların yönü bu verinin sonrasında �ekillenecektir. 
USDTL için ilk olarak destek 1,5750, direnç ise 1,6010 seviyelerinde 
görülüyor. EURTL’de ise destek 2,2800 iken direnç 2,3000 seviyesinde.   

• Yerel tarafta bugünün ba�lıca gündem maddesi Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE 
verileri olacak. Bu veri için piyasa medyan beklentisi TÜFE için %1,1 ve 
ÜFE için %0,8 olurken, �� Yatırım olarak beklentimiz TÜFE için  %1 ve 
ÜFE için %0,9. Uluslararası tarafta ise, Avrupa Birli�i, �ngiltere, Almanya 
ve Fransa’da Servis Sektörü PMI ve ABD’de Tarımdı�ı �stihdam De�i�imi, 
�malat Sektörü �stihdam De�i�imi, ��sizlik Oranı ve ISM �malat Dı�ı Bile�ik 
Endeksi verileri açıklanacak.  

  Tahvil ve Bono Piyasası 
• Dün tahvil ve bono piyasasında bütün vadelerde kıymetlerde de�er 

kazançları görüldü ve buna paralel olarak faiz e�risinde 10bp civarında 
a�a�ı yönlü bir hareket gerçekle�ti. Açılı�ın hemen ardından hafif alıcılı 
hareketle dü�ü�e geçen gösterge kıymetin faizinde a�a�ı yönlü hareket 
ö�leden sonra hızlandı. Gün içerisinde son iki haftanın en dü�ü�ü olan %
8,72 bile�ik seviyesini test eden gösterge kıymet, dünü 11bp a�a�ıda %
8,76 bile�ik seviyesinde kapattı. Piyasa genelinde bütün vadelerde 
yakla�ık 10 baz puanlık bir de�er kazancı görülürken, 10 yıl vadeli sabit 
kuponlu kıymet dünü 13 bp a�a�ıda %9,52 bile�ik seviyesinde 
sonlandırdı. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisi beklentilerin altında 
gelmesi durumunda gösterge kıymette bile�ik %8,50 seviyesine do�ru bir 
hareket beklemekteyiz.   

• TCMB’nin bugün 16 milyar TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor. 
• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar 1 bp a�a�ıda %8,74 

bile�ik seviyesinde bulunuyor. 
Eurotahvil Piyasası 
• Derecelendirme kurulu�u Moody’s Yunanistan’ın kredi notunu Caa1’e 

indirmesiyle, özellikle hisse senedi endekslerinin çok olumsuz etkiledi�ini 
gördük. Per�embe gecesi Amerikan hisse senedi endekslerinde satı�lar 
ve Asya seansında satıcılı seyir geli�mekte olan ülke erurotahvil 
piyasaların yeni i�lem gününe yatay seviyelerden ba�lamasına neden 
oldu. Kötümser açıklanan ABD �stihdam verisi ve ABD tahvillerinde sert 
yükseli� piyasada korku yarattı ve yatırımcıları riskli geli�mekte olan 
ülkelerden daha güvenilir kıymetlere yönlenmelerine yol açtı. Avrupa’dan 
gelecek önemli makroekonomik verileri olmadı�ı günde yatırımcılar 
�spanya Hazinesi tarafından yapılacak bono ihalesine ve Amerika’da 
gelecek verilere odaklandı. Avrupa’dan son günlerde gelen çeli�kili haber 
akı�ına ra�men �spanya ihalesi gelen talep açısından iyi geçti�ini gördük. 
�spanya Hazinesi 3 yıllık tahvil ihalesinde %4,0,37 seviyesinden €2,75 
milyar; 4 yıllık tahvil ihalesinden de %4,23 seviyesinden €1,2 milyar 
borçlandı. �spanya Hazinesi’nin 2011 yılı için borçlanma hedefi €80 milyar, 
dünkü ihaleyle birlikte toplam  €72 milyar borçlanmı� oldu.  Piyasalarda 
zayıf ve çeli�kili seyir hakim olurken ABD’de açıklanan ön i�sizlik 
ba�vuruları tahminlere göre daha yüksek geldi. Bu veriler bugün 
açıklanacak Tarım Dı�ı �stihdam öncesinde yine olumsuz algılandı. 
Avrupa bono piyasasında sert dikkat çeken hareketler ya�anmadı. Yunan 
tahvilleri sadece 9 baz puanlık geni�leyerek %15,86’dan i�lem gördü. 10 
yıllık Alman bundsları yatay seyiri izledi. ABD Hazine tahvilleri ise 
piyasada �stihdam öncesinde süren tedirginlikten dolayı dün ‘de %3 
altında i�lem gördü. 

• Türk eurotahvilleri düne yatay seviyelerden ba�ladı.  Yunanistan’ın kredi 
notunun indirilmesi piyasada sert tepkilere neden olmadı ve Türk tahvilleri 
dünü sakin geçirdi. Ba�arılı geçen �spanya ihalesine ra�men bugün 
açıklanacak önemli ABD  ��sizlik verileri öncesinde yatırımcılar harekete 
geçmekten kaçındı ve Türk eurotahvilleri Londra seansını yatay pozitif 
kapattı. Kısa vadelerde USD 0,10 civarında kayıplar gözlemlenirken orta 
ve uzun vadeli kıymetlerde USD 0,25- USD 0,40 yükseli�ler ya�andı. Dün, 
Türkiye 2030 vadeli gösterge eurotahvil faizi New York seansını yatay %
5,70 bile�ikten kapatırken, Türk 5 yıllık CDS’leri de yatay 166/168 
seviyesinde i�lem görmeye devam ediyor.    
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, 
yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 
yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� 
Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 
çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 

En Çok ��lem Görenler 

Hazine Bonoları
TRB200711T14 20/07/11 12 m 12 m 4,292 9 21 99.049 7.30 7.54 6 -10 8.20 8.20 7.78 0.12 0.001 0.13
TRB070911T19 07/09/11 6 m 6 m 754 0 23 8.25 8.25 7.89 0.25 0.003 0.25

Iskontolu Tahviller
TRT200213T25 20/02/13 21 m 22 m 5,646 881 3,376 86.566 9.02 8.75 -11 -12 8.20 9.01 8.62 1.65 0.047 1.29
TRT250412T11 25/04/12 11 m 21 m 14,781 233 609 92.846 8.60 8.64 -7 -4 8.16 8.92 8.57 0.86 0.020 0.77

TRT250112T14 25/01/12 8 m 21 m 11,715 85 188 94.948 8.23 8.35 -9 -7 8.04 9.01 8.44 0.62 0.000 0.58

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 8.6 y 10 y 8,798 90 356 107.075 9.29 9.51 -8 10 9.24 9.84 9.47 5.57 0.002 6.13
TRT280813T13 28/08/13 2.2 y 5 y 3,071 28 78 114.250 8.84 9.04 -60 -15 8.82 9.64 9.17 1.85 0.000 2.18

TRT290114T18 29/01/14 2.7 y 3 y 4,322 11 23 97.700 8.98 9.29 4 15 9.06 9.40 9.22 2.31 0.000 2.32

Dola�ım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
Hacim 
(M il TL)

Haftalık 
Hacim     
(M il TL)

Enstruman �tfa Tarihi Vade
Orij. 

Vade

Son I�l. 
Goren 
Fiyat

Basit 
Oran 
(%)

Bile�. 
Oran 
(%)

Get 
Fark 1g 

(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay Bant 3 ay 
Ort. 
(%)

Dur.Dü�ük 
(%)

Yüksek 
(%)

Konv.
PVBP 
* 100

ÖNER�LER�M�Z 

Tahvil ve Bono Piyasası: 

• 15-01-2020 Sabit kuponlu kıymet: Uzun vadeli kıymetlerin di�er 
kıymetlere ve fonlama maliyetlerine göre bulundukları seviyelerin hala 
cazip oldu�unu dü�ünüyoruz, bu nedenle bu kıymetlerde alım 
öneriyoruz.  

• Mevduat: Kısa vadeli kıymetlerin getirilerinin gerilemesi nedeni ile 
mevduatın kısa vadede kalmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih 
edilmesi gerekti�ini dü�ünüyoruz.  

Eurotahvil Piyasası: 

• %7,50 14-Tem-2017 USD (TUT): Likiditesi artmı� olan bu kıymet 
benzer vadelere göre daha cazip getiri sunuyor. Bu nedenle bu 
kıymette alım öneriyoruz. 

• %7,50 7-Kasım-2019 USD (TUT): Önümüzdeki dönemde USD bazlı 
eurotahviller arasında 2017 - 2021 vadeleri arasındaki kıymetlerin daha 
iyi bir performans sergileyece�ini dü�ünüyoruz. 


