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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Noel tatili olması nedeniyle birçok Avrupa piyasasının kapalı 

olmasından ötürü oldukça düşük hacim ile işlem gören BİST-100 

endeksi günü %0,22 değer artışı ile 112.007 seviyesinden kapattı.  

Bugün yurtiçi veri takviminde önemli bir açıklama bulunmazken gözler 

yurtdışı piyasalardaki yılsonu hareketlerinde olacağını düşünüyoruz. Her 

ne kadar GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazanması 

devam etse de ham petrol fiyatlarındaki Libya kaynaklı yükseliş 

nedeniyle, Türk lirasında değer kazananımın kısıtlı kalacağını 

düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç olmasını 

bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak baktığımızda, BİST-100 endeksi yükselen kanal 

içerisinde yükselen üçgen formasyonu 111.850’nin kırılması ile birlikte 

gerçekleşti. 110.000/111.850 aralığında formasyonun kısa vadeli hedefi 

113.700 seviyesi olacaktır. Aynı zamanda, zirve noktası olan 115.093’den 

başlayan düşüşünün son düzeltme noktası olan 111.850 geçilmesi ile 

birlikte 115.000 üzerinde yeni zirve olasılığı da arttı. Daha önce ana 

hedef verdiğimiz 111.850 artık ana destek olmak üzere 113.700 

formasyon direnci ve 115.000 ise artık ana hedef olarak takip ediyor 

olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Aralık RKGE aylık %2,8 gerileyerek 103,3’e indi. Mevsimsel 

etkilerden arındırılmış RKGE ise Aralık ayında 109,8’den 109,2’ye 

daha yumuşak bir gerileme kaydetti. 

Şirket Haberleri 

▪ Aselsan – Yönetim Kurulu İkincil Halka Arz çalışmalarını başlattı. 

▪ Hürriyet Gazetecilik –İstanbul Bağcılar’da bulunan arsasını 38,5 

milyon TL + KDV bedelle Doğan Gazetecilik’e sattığını açıkladı. 

▪ Sönmez Pamuk – Şirket hisse başına 0,05 TL brüt nakit (0.0425 

TL net) temettü dağıtacak. 

▪ Tofaş 31 Aralık ve 14 Ocak arasında yıllık bakım çalışmaları 

dolayısıyla faaliyetlerine ara verecek. 

▪ Torunlar GYO – Bugün %99.99828 bedelsiz sermaye artırımı 

yapacak. 

 
 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Aralık      Ekim Konut Fiyat Endeksi

                     Haftalık Portföy Hareketleri (15 - 22 Aralık)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (15 - 22 Aralık)

29 Aralık      Kasım Dış Ticaret İstatistikleri

                     3Ç17 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

                     Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 112,007 %0.2 %1.7

BIST-30 137,583 %0.2 %1.7

Banka 164,153 %0.3 %0.9

Sanayi 126,499 -%0.3 %2.1

Hizmet 81,454 %1.0 %1.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.40 13.40 13.47

10 yıllık bono faizi 11.95 11.94 12.18

Kur

USD/TL 3.80 -%0.8 -%3.4

EUR/TL 4.51 -%0.3 -%3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.16 -%0.6 -%3.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 220 215 199

Ortalama işlem hacmi * 1.12 1.60 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.35x 1.21x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.82x 0.73x

FD/Satışlar 1.32x 1.46x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %47.5 %10.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.5 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.1

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

RKGE & KKO Aralık’ta geriledi ancak …  

Aralık RKGE aylık %2,8 gerileyerek 103,3’e indi Mevsimsel etkilerden arındırılmış 

RKGE ise Aralık ayında 109,8’den 109,2’ye daha yumuşak bir gerileme kaydetti. 

• Üretim hacmi ve ihracat siparişleri alt kalemlerinde görülen düşüş, manşet 

verideki zayıflamanın temel nedenini oluşturuyor. 

• Yatırım harcamaları kalemi aylık bazda %2,5 düşüş kaydetmesine rağmen, 

111,6 seviyesinde oluşarak güçlü görünümünü korudu. 

• Aralık ayı KKO %79,9’dan %79’a gerilerken, arındırılmış KKO’nın da Aralık 

ayında %79,5’ten %79’a hafif bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. 

• Bu koşullar altında önümüzdeki çeyreklerde büyüme görünümünün 

yatırımlardan büyük ölçüde etkileneceği görüşümüzü devam ettiriyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - Yönetim Kurulu şirketin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına 

ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine 

karar verdiğini açıkladı. Dünkü kapanış fiyatı olan 32,42 TL itibariyle, Aselsan’ın piyasa 

değeri 32,4 milyar TL (8.5 milyar ABD doları) olup, şirketin halka açıklık oranı %14’dür. 

Hisse senedinin 2018T F/K oranı 24,0x olup, 2018T FD/FAVÖK oranı 24,8x’dir. 

Hürriyet Gazetecilik – Şirket İstanbul Bağcılar’da bulunan ve 6.417,59 m² 

büyüklüğündeki arsasını 38,5 milyon TL + KDV bedelle Doğan Gazetecilik’e sattığını 

açıkladı. Gerçekleşen işlem sonucu TMS/TFRS'ye göre 6.420.000 Türk Lirası gayrimenkul 

satış zararı oluşurken, Vergi mevzuatına göre tutulan mali kayıtlarda ise 33.029.409 Türk 

Lirası gayrimenkul satış karı kaydedildi. Vergi mevzuatına göre tutulan mali kayıtlarda 

oluşacak 33.029.409 Türk Lirası gayrimenkul satış karının, vergiden istisna olacak kısmı, 

vergi mevzuatının ilgili hükümlerine de uymak suretiyle kar dağıtımına konu edilmeyerek, 

beş yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabına alınacağı bildirildi. 

Sönmez Pamuk – Şirket hisse başına 0,05 TL brüt nakit (0.0425 TL net) temettü 

dağıtacak. Teorik Fiyat: 4,01 TL 

Tofaş (AL, hedef fiyat 38,5 TL), 31 Aralık ve 14 Ocak arasında yıllık bakım çalışmaları 

dolayısıyla faaliyetlerine ara verecek. Faaliyetler 15 Ocak’ta tekrar başlayacak. 

Torunlar GYO – Bugün %99.99828 bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Bölünme sonrası 

teorik fiyat: 3,5 TL. 

Yazıcılar Holding – Yazıcılar Holding’in Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai 

Yatırım ile birleşmesi ve planlanan %52 sermaye artırımı Genel Kurul’da onaylandı. 

Sermaye artış tarihi henüz açıklanmadı.  

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Aralik_RSGEKKO.pdf
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi dün, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve piyasalardaki düşük likidite 

ile birlikte 3,80 seviyesi altına sarkarak 3,7970 seviyesi altını test etti. Küresel para 

birimleri ve dolar endeksinde Noel tatili sonrası rehavet havasının devam ettiğini 

görmekteyiz. Dolar endeksi yükseliş trendi üzerinde tutunmaya devam ediyor olsa da, 

endeksin 93,20 – 93,40 seviyeleri arasında yatay ve güçsüz bir seyir izlemekte olduğunu 

görüyoruz. Bununla birlikte USDTRY paritesinde yükseliş çabalarının oldukça sınırlı 

kaldığını görmekle birlikte, bu durumun da kurdaki düşüş hareketinin 3,80 seviyesi altına 

doğru devam edebileceğini gösterdiğini düşünüyoruz. Dolayısı ile, USDTRY paritesinin 

3,80 seviyesi altına inerek 3,75 – 3,76 seviyelerine doğru düşüş hareketini hızlandırması 

beklenebilir. Ancak, yurt içi yerleşiklerin yüksek döviz talebi ve dolar endeksinin yükseliş 

trendinin sınırında tutunuyor olması, kurda 3,80 seviyesi atlındaki seyrin kalıcı olmasını 

engelleyecek ve 3,75 - 3,80 bölgesinin alım bölgesi olarak sınırlı kalmasına neden 

olacaktır. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8069 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 seviyesi direnç, 3,80 

seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,8290, 3,80 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 3,7880. 

 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, Avrupa Merkez Banaksı yetkililerinin şahin açıklamalarının 

etkisi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran EURUSD paritesinin yükseliş 

eğilimini sürdürdüğünü belirtmiş, paritenin kısa vadede 1,19 seviyesi üzerini 

hedefleyebileceğini belirtmiştik. Dolar endeksindeki zayıf görünüm ve eurodaki 

güçlenme ile birlikte bu sabah saatleri itibariyle 1,1870 seviyesi üzerinde hareket eden 

paritede, yükseliş hareketinin kısa vadede 1,19 seviyesi üzerine taşınabileceğini ve 

paritesinin 1,19 – 1,20 bandına oturabileceğini düşünüyoruz. Bugün veri açısından boş ve 

sakin geçecek. ABD’den gelecek olan Bekleyen Konut Satışları ve Conference Board 

Tüketici Güven Endeksi verileri izleniyor olacak. Ancak, söz konuş verilerin önemli bir 

piyasa hareketi oluşturması beklenmemekte. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1874 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1861 

seviyesi destek, 1,1887 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1887 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1915, 1,1861 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1815. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

VIX endeksindeki yükseliş ve küresel borsaların beklenen Noel rallisi gerçekleştirmemesi 

sonrasında piyasalarda oluşan güvenli liman talebi, altın fiyatlarındaki yükselişin temelini 

oluşturuyor. Bunun yanı sıra, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve uluslararası 

kurumların altın fiyatlarının 2018 görünümüne ilişkin çıkardığı pozitif raporlar da altın 

fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının kısa vadede 

yükseliş eğiliminin sürdüresini ve fiyatların 1280 seviyesi üzerini hedeflemesini 

beklediğimizi belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere 1280 seviyesi üzerine yerleşen altın 

fiyatlarının bu sabah saatleri itibariyle güçlü seyrini koruduğunu görüyoruz. 200 günlük 

hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarak sert bir yükseliş hareketi sergileyen ve yükseliş 

eğilimini korumakta olan altının tırmanışını devam ettirmesini ve kısa vadede 1285 – 

1287 bandını hedef almasını beklemekteyiz. Ancak, 20 haftalık hareketli ortalamaya 

gelen 1285 – 1287 bandının aşılamaması durumunda altında aşağı yönlü bir düzeltme 

hareketi görülebilir. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1282,38 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1280 seviyesi 

destek, 1283 seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1285, 1280 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1277,76. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,681 -%0.1 -%0.4 %3.0 %10.8 %19.7

DAX 13,073 -%0.3 -%0.2 %0.1 %2.7 %13.9

FTSE 7,593 -%0.1 %1.4 %2.5 %2.3 %6.3

Nikkei 22,893 %0.1 %0.1 %1.8 %13.3 %19.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 112,007 %0.2 %1.7 %6.9 %12.4 %43.3

Çin 3,306 -%0.1 %0.4 -%0.6 %3.5 %6.4

Hindistan 34,011 %0.2 %0.7 %1.1 %10.1 %28.0

Endonezya 6,221 %0.5 %1.9 %3.1 %7.3 %18.0

Rusya 2,097 -%0.4 -%1.0 -%2.3 %11.6 -%6.1

Brezilya 75,708 %0.7 %3.5 %2.2 %22.8 %25.7

Meksika 48,451 %0.1 -%0.4 %2.5 -%1.3 %6.2

Güney Afrika 58,800 %0.0 %2.4 -%2.5 %14.2 %16.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 a.d. %2.2 %3.9 %3.5 -%27.0

EM VIX 15 a.d. %1.6 -%17.6 %2.3 -%34.1

MOVE 49 a.d. -%0.3 %7.8 -%2.4 -%31.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8086 -%0.1 -%0.6 -%2.5 %8.8 %8.1

Brezilya 3.3096 a.d. %0.6 %2.6 %0.4 %1.8

Güney Afrika 12.5098 -%0.8 -%1.6 -%9.1 -%2.7 -%9.0

Çin 6.545 %0.1 -%0.9 -%0.8 -%4.3 -%5.8

Hindistan 64.0788 a.d. %0.1 -%0.7 a.d. -%5.7

Endonezya 13561 %0.0 -%0.1 %0.3 %1.7 %0.7

CDS *

Türkiye 167.2 -0.4 -3.9 -30.4 3.2 -5.0

Brezilya 163.4 -0.5 -0.3 -3.1 -32.8 1.1

Güney Afrika 159.2 -1.0 -1.3 -21.6 0.4 a.d.

Endonezya 87.2 -0.1 -4.5 -6.5 -17.1 3.1

Rusya 117.1 -0.4 -2.2 -10.0 -18.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.2 -0.5 a.d. 0.6

Brezilya %10.3 a.d. -0.3 0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 -0.2

Hindistan %7.3 a.d. 0.1 0.2 a.d. 0.8

Endonezya %6.4 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 -1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.6 a.d. 0.01 0.00 -0.14 -0.93

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.11 -0.15 -0.08 -0.37

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.02 a.d. %5.0 %5.0 %46.2 %18.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.97 a.d. %4.4 %3.2 %38.2 %11.6

Altın - USD / oz 1284.1 a.d. %1.9 -%0.8 %3.0 %11.5

Gümüş - USD / t oz. 16.52 a.d. %2.8 -%2.9 -%0.3 %3.3

Commodity Bureau Index 432.65 a.d. %0.5 %0.4 -%1.7 %2.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 


