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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün günü %0,43 değer artışıyla kapatan BİST-100 endeksinde 

alımların bankacılık endeksi haricinde holding, sanayi ve hizmet 

endekslerine de yayıldığını gözlemledik. 

Bugün yurtiçinde veri akışı olarak zayıf bir gün olacak. Yurtdışında ise 

Euro bölgesinden gelecek Almanya IFO ve Euro Bölgesi TÜFE 

verilerinin piyasa hareketliliği yaratabileceğini düşünüyoruz. Buna ek 

olarak Türkiye saatiyle 22:00’de FOMC tutanakları açıklamasında da, 

özellikle kritik Mart FOMC toplantısı öncesinde, piyasa katılımcıları 

tarafından ek detaylar aranacak.  

Yurtdışı piyasalarda gerek hisse senedi gerekse döviz piyasalarında 

yatay seyir söz konusu olup, Türk lirasındaki seyrin piyasa oyuncuları 

tarafından izlenmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün Borsa 

İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 89.259, 89.552 ve 89.821 dirençlerini ve 88.696, 

88.426 ve 88.133 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TCMB Gıda Komitesi toplantısında en son alınan kararları açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akçansa - Hisse başına brüt 1,2389 TL nakit kar payı dağıtımı 

Genel Kurul’un onayına sunulacak. 

 Ford Otosan - Hisse başına brüt 1,14 TL nakit kar payı dağıtımı 

Genel Kurul’un onayına sunulacak. 

 Garanti Bankası – BBVA, %9,95 oranında hisseyi Doğuş 

Grubu’ndan satın almak üzere anlaşmaya vardı. 

 Kiler GYO – İstanbul Sapphire’deki 47 adet rezidansın toplu 

satışını 90,6 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdi. 

 Otokar – Hisse başına brüt 2,5 TL nakit kar payı dağıtımı Genel 

Kurul’un onayına sunulacak. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

22 Şubat - Şubat reel Sektör Güven endeksi ve KKO

23 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

24 Şubat - Ocak Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,965 %0.4 %1.0

BIST-30 109,243 %0.4 %1.1

Banka 152,060 %0.6 %0.8

Sanayi 94,476 %0.3 %0.1

Hizmet 55,840 %0.3 %2.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.39 10.39 10.37

2 yıllık bono faizi 11.25 11.25 11.38

10 yıllık bono faizi 10.84 10.84 10.93

Kur

USD/TL 3.62 -%0.8 -%5.2

EUR/TL 3.82 -%1.4 -%6.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.72 -%1.1 -%5.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 183 166

Ortalama işlem hacmi * 1.23 1.28 1.37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.11x 1.10x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %16.6 %14.7 %16.7

Özsermaye karlılığı %13.1 %13.0 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

TCMB Gıda Komitesi toplantısında en son alınan kararları açıkladı 

TCMB Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin Başbakan 

Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını belirtirken alınan kararları 

açıkladı. Buna göre, özellikle Erken Uyarı Sistemi’nden elde edilen sinyaller sonrasında, 

kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması kararlaştırıldı, (ii) Gıda arz 

zincirinin etkinliğinin arttırılması amacıyla teşvikler, standardizasyon ve rekabetin 

geliştirilmesi ile ilgili alt çalışma grupları oluşturuldu, (iii) Gıda ürünlerinde oluşan fireyi 
asgariye indirecek tedbirler ve teşvikler, lisanslı depo kapasitesinin arttırılması 

konusundaki gelişmeler, ürün ihtisas borsalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar 

ve diğer lojistik düzenlemeler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

Komite’ye bilgi sunuldu, (iv) Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında tarım 

sektörüne ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından bir sunum yapıldı. 

 Gıda fiyatlarının özellikle kötü hava koşullarının da etkisiyle yıla oldukça kötü 

bir başlangıç yaptığını gördük. Buna ek olarak 2016 yılında yaşanan düşüşler 

sonrasında “ortalamaya dönüşlerin” yaşanabileceği bir yıl olma ihtimalinin 

üzerinde duruluyor. En son olarak ise uluslararası alanda gıda fiyatlarında bir 

miktar yükseliş olduğu görülüyor. Bu çerçevede özellikle erken uyarı 

sisteminden elde edilen sinyaller ve sonrasında alınacak tedbirlerin önemli 

olabileceğini düşünüyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erken uyarı sisteminden 

elde edilen sinyaller ve 

sonrasında alınacak 

tedbirlerin önemli 

olabileceğini düşünüyoruz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akçansa – 30 Mart tarihinde hisse başına brüt 1,2389 TL nakit kar payı dağıtımı Genel 

Kurul’un onayına sunulacak. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, temettü verimi 

%8,3’tür. 

Ford Otosan – 3 Nisan tarihinde hisse başına brüt 1,14 TL nakit kar payı dağıtımı Genel 

Kurul’un onayına sunulacak. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, temettü verimi 

%3,1’dir. 

Garanti Bankası - BBVA, bankanın %9,95’ini temsil eden 417.900.000 TL nominal 

değerdeki payı Doğul Grubu’ndan satın almak üzere anlaşmaya vardı. Beher pay 

bedelinin 7,95 TL olarak belirlendiği satın alım sonucu, toplam satış bedeli 

3.322.305.000 TL olarak gerçekleşecek. Anlaşmanın 2017 ilk yarısında tamamlanması 

bekleniyor. İşlemin gerçekleşmesinin ardından BBVA %49,85, Doğuş Grubu %0,05 

oranında paya sahip olacak. Haberin hisse fiyatı üzerinde nötr etkisi olacağını 

düşünüyoruz. 

Kiler GYO – İstanbul Sapphire’deki 47 adet rezidansın toplu satışını 90,6 milyon dolar 

karşılığında gerçekleştirdi. Değerleme raporları sonucu 101,3 milyon dolar olarak 

belirlenen daireler toplu satış nedeniyle iskontolu satıldı. 

Otokar – 31 Mart tarihinde hisse başına brüt 2,5 TL nakit kar payı dağıtımı Genel 

Kurul’un onayına sunulacak. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, temettü verimi 

%1,8’dir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün günü %0,43 değer artışıyla kapatan BİST-100 endeksinde alımların bankacılık 

endeksi haricinde holding, sanayi ve hizmet endekslerine de yayıldığını 

gözlemledik. 

Bugün yurtiçinde veri akışı olarak zayıf bir gün olacak. Yurtdışında ise Euro 

bölgesinden gelecek Almanya IFO ve Euro Bölgesi TÜFE verilerinin piyasa 

hareketliliği yaratabileceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak Türkiye saatiyle 22:00’de 

FOMC tutanakları açıklamasında da, özellikle kritik Mart FOMC toplantısı 

öncesinde, piyasa katılımcıları tarafından ek detaylar aranacak.  

Yurtdışı piyasalarda gerek hisse senedi gerekse döviz piyasalarında yatay seyir söz 

konusu olup, Türk lirasındaki seyrin piyasa oyuncuları tarafından izlenmeye devam 

edeceğini düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.259, 89.552 ve 89.821 dirençlerini 

ve 88.696, 88.426 ve 88.133 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Hafta başından bu yana görece sığ bir seyir izleyen USDTRY paritesinde düşüş 

ivmesinin yavaşladığını görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde Asya para birimlerinin pozitif ayrıştığını görülüyor. Türk lirası ilse %0,09’luk 

değer kaybıyla en fazla değer kaybeden para birimi konumunda.  Dolar endeksi ise bu 

sabah saatlerinde, 50 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 101,43 seviyesinin 

hemen altında hareket ediyor. 31 Ocak - 1 Şubat'ta gerçekleşen ve FOMC üyelerinin 

faizleri %0,25 - %0,50 aralığında sabit bırakma kararı aldığı Fed toplantısının tutanakları 

bu akşam saat 22:00’da açıklanacak. FOMC'nin toplantı sonrasında yayınladığı açıklama, 

üyelerin ekonomik görünüm ve Başkan Donald Trump'ın mali politika teşviklerine ilişkin 

görüşleri hakkında pek fazla ipucu vermemişti. Dolayısı ile bu akşam açıklanacak olan 

tutanaklarda, Fed başkanlarının enflasyon görünümüne ilişkin artan güven konusunda 

birbiri ardına açıklama yaptığı bu dönem içerisinde, faiz artırım politikasına yönelik 

ipuçları aranacak. Bu sabah saatlerinde 3,62’li seviyelerde hareket etmekte olan 

USDTRY paritesinde, 3,60 seviyesinin güçlü bir destek oluşturduğunu görmekteyiz. 

Satıcılı seyrin devamı durumunda 3,60 seviyesinin yakından izlenmesini öneriyoruz. 

Kurun bu seviye altına inememesi durumunda 3,60 – 3,63 bölgesinin kısa – orta vadeli 

alım fırsatı vermesi beklenebilir. Bugün ABD cephesinden gelecek PMI verileri ve Fed 

balkanlarının açıklamaları yakından takip edilecek. Bu sabah saatlerinde 3,6210 

seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,6185 seviyesi destek, 3,6490 seviyesi 

ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6185 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki destek seviyemiz 3,5928, 3,6490 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,6772 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş 

eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini hemen hemen tüm bültenlerimizde belirtiyoruz. Avrupa’daki yoğun seçim 

gündemi yaklaştıkça, euro üzerindeki baskının daha da arttığını görüyoruz. Bugün 

içerisinde Almanya IFO Endeksi, Avrupa Ocak Ayı TÜFE ve ABD Ocak Ayı Güncel Konut 

Satışları verileri takip ediliyor olacak. Ayrıca, 31 Ocak - 1 Şubat'ta gerçekleşen ve FOMC 

üyelerinin faizleri %0,25 - %0,50 aralığında sabit bırakma kararı aldığı Fed toplantısının 

tutanakları bu akşam saat 22:00’da açıklanacak. FOMC'nin toplantı sonrasında 

yayınladığı açıklama, üyelerin ekonomik görünüm ve Başkan Donald Trump'ın mali 

politika teşviklerine ilişkin görüşleri hakkında pek fazla ipucu vermemişti. Dolayısı ile bu 

akşam açıklanacak olan tutanaklarda, Fed başkanlarının enflasyon görünümüne ilişkin 

artan güven konusunda birbiri ardına açıklama yaptığı bu dönem içerisinde, faiz artırım 

politikasına yönelik ipuçları aranacak. EURUSD paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 

1,06 seviyesi altındaki seyrini devam ettirdiğini ve düşüş eğilimini koruduğunu 

görüyoruz. Avrupa’daki yoğun seçim gündeminin ve Avrupa Merkez Bankasının 

genişlemeci politikalarının devamının euro üzerindeki baskıyı arıtabileceğini 

düşünmekteyiz. Birbiri ardında konuşma yapan Fed başkanlarının büyük çoğunluğunun, 

ABD ekonomisinin Fed’in hedeflerine yaklaştığını ve enflasyonun hızlanmaması için 

gereken her şeyin yapılması gerektiğini belirtmesi de, dolar endeksinin yükseliş 

hareketine devam edebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, EURUSD paritesinin kısa 

vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini olası gördüğümüzü belirtebiliriz. Bu 

nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya 

devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0544 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0524 seviyesi destek, 1,0553 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1,0524 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek 

seviyemiz 1,1,0495, 1,0553 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,0580. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Hafta başından bu yana kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket etmekte olan 

altın fiyatlarında yön belirsizliği halen daha devam ediyor. Altın fiyatlarındaki kısa vadeli 

gidişat açısından bu akşam saat 22:002da açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları 

önemli olacak. FOMC üyeleri, yaklaşık son 10 gündür, enflasyonist baskılar karşısında 

Fed’in elinden ne geliyorsa yapacağı mesajlarını veren açıklamalarda bulunuyor. Ülkede 

talep ve enflasyon yaratılamaması Fed için ne kadar olumsuzsa, enflasyonun 

beklenenden hızlı artması da aynı ölçüde endişe yaratan bir husus. Her ne kadar ABD 

Başkanı Donald Trump’tan henüz net bir açıklamam görmemiş olsak da, Fed şimdiden 

gardını almaya başlamış durumda. Dolayısı ile bu akşam saatlerinde açıklanacak olan 

tutanakları yakından takip etmemizde fayda var. Teknik açıdan bakıldığında kısa vadeli 

yükseliş kanalı içerisindeki hareketine devam eden altın fiyatları, dolar endeksindeki 

yükseliş karşısında direnmeye devam ediyor. Altın fiyatları, 1230 seviyesi üzerinde kalıcı 

olabilirse kanal sınırında da tutunmayı başaracak. Dolayısı ile altındaki kısa vadeli 

gidişatı kanal sınırındaki hareket belirleyecek, zira fiyatların kanal sınırında tutunması ya 

da kanalı aşağı yönlü kırması durumunda (her iki durumda da) sert hareketler 

gözlemlenebilir. Altının kanal sınırındaki seyri yakından takip edilmeli.  Bu sabah saatleri 

itibariyle 1235,12 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1230 seviyesi 

destek, 1245 seviyesi ise direnç konumunda. 1245 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1245, 1230 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1225. 

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 2,365 %0.6 %1.6 %4.1 %8.4 %5.7

DAX 11,967 %1.2 %1.7 %2.9 %14.0 %4.2

FTSE 7,275 -%0.3 %0.1 %1.1 %6.5 %1.8

Nikkei 19,381 -%0.2 -%0.4 %1.1 %16.6 %1.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,965 %0.4 %1.0 %7.1 %14.1 %13.9

Çin 3,253 -%0.2 %1.1 %4.0 %5.3 %4.7

Hindistan 28,762 %0.2 %2.4 %6.6 %3.0 %8.2

Endonezya 5,341 %0.0 -%0.7 %1.7 -%1.5 %0.9

Rusya 2,128 %0.4 -%0.6 -%1.5 %7.5 -%4.7

Brezilya 69,052 %0.8 %3.5 %7.0 %19.5 %14.7

Meksika 47,615 %1.1 %0.5 %2.8 -%1.4 %4.3

Güney Afrika 52,587 %0.1 %0.2 %0.1 -%0.5 %3.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 a.d. %7.7 -%1.7 -%5.7 -%17.6

EM VIX 16 a.d. %3.1 -%8.5 -%20.5 -%27.5

MOVE 69 a.d. %2.2 -%9.0 %1.3 -%4.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6204 -%0.1 -%0.9 -%3.6 %23.1 %2.8

Brezilya 3.0965 %0.3 %0.4 -%2.2 -%3.3 -%4.7

Güney Afrika 13.1388 %0.7 %0.3 -%2.6 -%3.3 -%4.4

Çin 6.884 %0.1 %0.2 %0.4 %3.5 -%0.9

Hindistan 66.925 -%0.1 -%0.1 -%1.8 -%0.4 -%1.5

Endonezya 13373 %0.1 %0.3 %0.1 %1.2 -%0.7

CDS *

Türkiye 239.6 -2.0 5.6 -39.2 42.0 24.7

Brezilya 227.2 -4.2 16.8 -37.8 51.3 183.5

Güney Afrika 194.3 -1.3 5.1 -17.0 a.d. a.d.

Endonezya 132.2 -3.5 3.0 -18.1 45.4 76.9

Rusya 174.9 -4.0 14.8 -18.3 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 0.0 1.1 -0.4 1.0 -0.6

Brezilya %10.3 -0.1 0.0 -0.5 -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.0 0.1 0.0 0.3 -0.1

Hindistan %6.9 0.1 0.1 0.4 -0.3 0.4

Endonezya %7.6 0.0 0.0 0.1 0.7 -0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 a.d. 1.17 -0.14 1.13 -0.21

Brezilya %4.9 a.d. 0.15 -0.21 0.56 -0.60

Güney Afrika %4.4 -0.06 -0.13 -0.20 0.71 -0.46

Endonezya %3.9 a.d. 0.03 -0.14 0.68 -0.41

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.66 %0.9 %1.2 %2.6 %15.3 -%0.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.06 a.d. %1.6 %2.5 %14.9 %0.6

Altın - USD / oz 1237.5 a.d. %1.1 %1.8 -%7.5 %7.4

Gümüş - USD / t oz. 18.001 a.d. %0.6 %4.7 -%4.5 %12.6

Commodity Bureau Index 433.41 a.d. -%0.4 %0.1 %5.3 %2.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 


