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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün ABD ile yaşanan vize krizinin olumsuz etkilerini sermaye 

piyasalarında gözlemledik ve BİST-100 endeksi günü %2,73 değer 

kaybı ile 101.298 seviyesinden ve TL/USD ise %2,5 değer kaybederek 

3.70 seviyesinden kapattı. Dün NYSE’de düşük hacimli işlem gören 

iShares Türkiye BYF ise, ABD doları bazında, %4,73 değer kaybı ile 

günü kapattı. 

Bugün ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların 

odak noktası olmaya devam etmesini ve her iki taraftan gelecek olan 

açıklamaların piyasanın üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.  Bu sabah 

itibariyle, Türk lirasında daha olumlu bir seyir olduğunu ve 3.70’in 

altında işlem gördüğünü görüyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda ise, dünkü düşüşe rağmen gün içi en 

yüksek seviyeden, yüksek bir hacimle ve 101.000 üzerinde kapanış 

dünkü hareketi bir ayı tuzağı formasyonuna dönüştürmüş olabilir. 

Bugün BİST-100 endeksinde 101.000 desteğinin korunması ve dün 

güç içi grafiklerde oluşan kanal direncinin 102.100’e doğru 

yükselmesini bekleyebiliriz. Günlük momentumun zayıf olması 

nedeniyle 102.100 direnci önemli rol oynamakta olup, bu direncin 

kırılması durumunda ise kısa vadede 103.000 hedeflenebilir. 101.000 

stop-loss olmak üzere önce 102.100 direnci, piyasa gücüne bağlı 

olarak 103.000-103.200 bandı hedeflenebilinir. Bandımızın 

101.000/103.000 şeklinde oluşmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ ABD-Türkiye vize yasağı sonrasında açıklamalar yakından takip 

edildi. 

▪ Arındırılmamış Ağustos sanayi üretimi, yıllık %3,8 oranında artış 

sergilerken beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Afyon Çimento – 67.378 m² arazisini sattı. 

▪ Enka İnşaat – Pay senedi geri alımı 

▪ Garanti Bankası – 250 milyon ABD doları finansman sağladı. 

▪ Türk Havayolları – Eylül ayı trafik verilerini açıkladı 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Ekim        Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikelri

12 Ekim        Haftalık Portföy Hareketleri (29 Eylül - 6 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

16 Ekim        Temmuz Dönemi İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Ayı TCMB Beklenti Anketi

                     Eylül Merkezi Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,298 -%2.7 -%2.5

BIST-30 123,979 -%2.8 -%2.6

Banka 160,792 -%3.0 -%2.7

Sanayi 115,980 -%2.2 -%1.5

Hizmet 67,222 -%3.0 -%2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.97 11.98

2 yıllık bono faizi 12.51 12.51 11.88

10 yıllık bono faizi 11.52 11.52 10.98

Kur

USD/TL 3.70 %3.4 %8.5

EUR/TL 4.34 %3.3 %5.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.02 %3.3 %7.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 207 219 240

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.60 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.4x

PD/DD 1.10x 1.23x 1.10x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/Satışlar 1.32x 1.45x 1.29x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %43.9 %13.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.5

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 

ABD-Türkiye vize yasağı sonrasında açıklamalar yakından takip 
edildi  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına 

ilişkin olarak ABD’nin kararının üzücü olduğunu, Türkiye’nin cevabının ise mütekabiliyet 

esasına dayandığını belirtti. ABD Büyükelçisi Bass ise vize yasağıyla ilgili yazılı açıklama 

yaptı. Açıklamada yasağın Türk vatandaşlarına yönelik olmadığı, yeni vize başvurularının 

değerlendirilmesinin askıya alınması çerçevesinde gerçekleştiği ve uzun sürmeyeceğini 

umduklarını belirtti.  

• Türkiye ve ABD arasındaki gerilimi artırıcı söylemlerin olmadığı dikkat çekse de, 

söz konusu yasağın ne kadar süreceği yolundaki belirsizliklerin devam ettiği 

görülüyor.  

Sanayi Üretimi 3Ç17’de güçlü seyrini sürdürüyor 

Arındırılmamış Ağustos sanayi üretimi, yıllık %3,8’lik makul bir büyüme sergilerken, takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %5,2 ile daha güçlü bir büyüme kaydetti. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi büyümesinin ise önemli bir değişim 

kaydetmediğini görüyoruz. 

• Takvim etkisinden arındırılmış imalat sektörü alt kalemlerinin tamamına yakınında 

yıllık bazda artış kaydedildiği görülüyor. Manşet veriye en yüksek katkı, 0,8 yüzde 

puan ile makine ve teçhizat üretiminden gelirken, bu durum yatırım eğilimi 

açısından iyi bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. 

• Şu ana kadar açıklanan 3Ç17 aktivite göstergelerinin %7’nin üzerinde bir GSYİH 

büyümesini işaret ettiğini görüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Afyon Çimento – Afyonkarahisar’da eski çimento fabrikasının yeri olan 156.760,06 m2’lik 

ticari ve konut imarlı arsalardan 67.377,83 m2' lik kısmı 60,2 milyon TL’ye satılmıştır. 

Satılan arazinin metrekare fiyatı 893 TL olmuştur. 

Garanti Bankası - Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli, toplamda USD 

250 milyon tutarında, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) 

ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri 

gerçekleştirmek suretiyle finansman sağladığını açıkladı. 

Enka İnşaat Şirket 429 bin adet ENKAI hissesini 5,21-5,24TL fiyat aralığından satın 

aldığını açıkladı. Tara Holding’in ENKAI payı %49,46’ya ulaştı. Ayrıca, yönetim kurulu 

başkanı Mehmet Sinan Tara, 500 bin adet ENKAI hissesini 5,20-5,24TL fiyat aralığından 

satın aldığını açıkladı. 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Agustos_Sanayi_uretimi.pdf
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Türk Havayolları – Eylül ayı trafik verilerini açıkladı. Eylül ayında toplam yolcu sayısı 

%13,0 artış ile 6,74 milyon olurken, iç hatlar %14 artış ile 2,88 milyon, dış hatlar %12 

büyüme ile 3,86 milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı Eylül 2017 

döneminde 5,7 puanlık artış ile %81,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat 

seferlerde doluluk oranı 6,1 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2016 

döneminde 12,0 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,5 artarak 13,1 milyar olarak 

gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2016 dönemine kıyasla %2,0 

düşüş gerçekleşmiştir. Eylül ayı trafik sonuçları yolcu sayısındaki güçlü büyümenin devam 

ettiğini göstermekte birlikte (Eylül:+%13%, Ağustos: +%14, Temmuz:+%24, 

Haziran:+%14). THY yönetimi 2017 yılında yolcu sayısını %10 civarinda artırmayı 

hedeflediğini duyurmuştu. Açıklanan verilerin hisse üzerinde önemli bir etki etmesini 

beklemiyoruz. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün ABD ile yaşanan vize krizinin olumsuz etkilerini sermaye piyasalarında gözlemledik 

ve BİST-100 endeksi günü %2,73 değer kaybı ile 101.298 seviyesinden ve TL/USD ise 

%2,5 değer kaybederek 3.70 seviyesinden kapattı. Dün NYSE’de düşük hacimli işlem 

gören iShares Türkiye BYF ise, ABD doları bazında, %4,73 değer kaybı ile günü kapattı. 

Bugün ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktası olmaya 

devam etmesini ve her iki taraftan gelecek olan açıklamaların piyasanın üzerinde etkili 

olmasını bekliyoruz.  Bu sabah itibariyle, Türk lirasında daha olumlu bir seyir olduğunu ve 

3.70’in altında işlem gördüğünü görüyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda ise, dünkü düşüşe rağmen gün içi en yüksek seviyeden, 

yüksek bir hacimle ve 101.000 üzerinde kapanış dünkü hareketi bir ayı tuzağı 

formasyonuna dönüştürmüş olabilir. Bugün BİST-100 endeksinde 101.000 desteğinin 

korunması ve dün güç içi grafiklerde oluşan kanal direncinin 102.100’e doğru 

yükselmesini bekleyebiliriz. Günlük momentumun zayıf olması nedeniyle 102.100 direnci 

önemli rol oynamakta olup, bu direncin kırılması durumunda ise kısa vadede 103.000 

hedeflenebilir. 101.000 stop-loss olmak üzere önce 102.100 direnci, piyasa gücüne bağlı 

olarak 103.000-103.200 bandı hedeflenebilinir. Bandımızın 101.000/103.000 şeklinde 

oluşmasını bekliyoruz. 

 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde 3,70 seviyesi civarında dalgalı bir seyir 

izlemesinin ardından, akşam saatlerinde TL’deki satış baskısının artması ile birlikte 

yeniden yükselişe geçerek 3,74 seviyesi üzerini test etti. Bu sabah saatleri itibariyle 3,68’li 

seviyelerde hareket eden kurun, ABD ve Türkiye’nin vize krizini daha da tırmandıracak 

adımlar atmaması ile birlikte bugün içerisinde 3,70 seviyesi altında kalmasını 

beklemekteyiz. Ancak, vize gerginliğinin şimdilik tırmandırılmıyor olmasına rağmen, 

herhangi bir tarafın da geri adım atmadığını görüyoruz. Dolayısı ile bu noktada siyasi risk 

halen daha varlığını sürdürüyor. Bu dönem içerisindeki açıklamaları ve gelişmeleri 

yakından izliyor olacağız. Bunun yanı sıra, küresel piyasalarda zayıflamakta olan dolar 

endeksinin de kurdaki görece zayıf hareketi desteleyebileceği görüşündeyiz. İleriki 

günlerde ise: USDTRY paritesinin dünkü piyasa açılışında oluşturduğu yukarı yönlü fiyat 

boşluğunu kapatmak isteyebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir düzeltmenin durumunda 

kur 3.62 – 3.65 bandına gerileyebilir. Bu da, dolar alımı yapmak isteyen yatırımcılara orta 

vadeli alım fırsatı verebilir. Bugün ABD’de ve yurt içi piyasalarda açıklanacak olan önemli 

bir veri bulunmuyor. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari’nin konuşmasını takip ediyor 

olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,6885 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6891 seviyesi direnç, 

3,6786 seviyesi ise destek konumunda. 3,6891 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7000, 3,6786 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,6734. 

 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte yeniden 1,17 seviyesi üzerine yerleşen EURUSD 

paritesindeki mevcut kısa vadeli yükseliş hareketinin, kanal kırılması sonrası yukarı yönlü 

bir düzeltme olarak sınırlı kalacağı görüşündeyiz. Paritenin kısa vadede 1,18 seviyesi 

üzerinde kalıcı bir hareket sergilemesini beklemiyoruz. Yarın akşam saatlerinde 

açılanacak olan FOMC tutanakları, dolar endeksindeki ve paritedeki kısa vadeli gidişat 

açısından önemli olacak. Ayrıca, Katalonya cephesindeki gelişmelerin de euro üzerinde 

baskı oluşturabilecek bir risk unsuru taşıdığını düşünüyoruz. Katalonya yerel 

parlamentosunun yarın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor. İspanya hükümeti, 

'sembolik' veya 'gerçek' her türlü bağımsızlık ilanının cevapsız kalmayacağını açıkladı.  

Yarın bu cephede yaşanabilecek hareketlilikler euro üzerinde baskı yaratabilir. Paritedeki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1772 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Kuzey Kore geriliminin gündemden inmiyor olması ile birlikte azalan risk iştahı, altın 

fiyatlarındaki mevcut kısa vadeli yükselişin temelini oluşturuyor. Ayrıca, dolar endeksinin 

geçtiğimiz hafta 94 seviyesine kadar yükselesinin ardından kazançlarını geri veriyor 

olması da altındaki yükselişi besliyor. Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının kanal 

kırılması sonrasında mevcut yükseliş çabasını devam ettirmesini ve kısa vadede ilk etapta 

1290 seviyesini hedef almasını beklediğimizi ifade etmiştik. Dün, dolar endeksindeki zayıf 

seyrin devam ile birlikte yükseliş hareketine devam eden altın fiyatları, 1288 seviyesi 

üzerine çıkarak hedef seviyemize yaklaştı. VIX endeksinin de dün itibariyle 10,50 seviyesi 

üzerine çıkması altına olan talebi artıran önemli bir faktördü. Dolardaki zayıflama ve 

güvenli liman talebindeki artış ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran 

altın fiyatlarının, kanal kırılması sonrasında mevcut yükseliş çabasını devam ettirmesi ve 

kısa vadede ilk etapta 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1293 seviyesini hedef 

alması beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1287,21 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1285 

seviyesi destek, 1287,90 seviyesi ise direnç konumunda. 1287,90 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1292,67, 1285 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1283. 

 

 

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 2,545 -%0.2 %0.6 %3.4 %8.0 %13.7

DAX 12,976 %0.2 %1.2 %5.5 %6.4 %13.0

FTSE 7,508 -%0.2 %0.9 %1.8 %2.2 %5.1

Nikkei 20,691 %0.4 %1.8 %7.8 %11.3 %8.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,298 -%2.7 -%2.5 -%6.6 %11.0 %29.6

Çin 3,374 -%0.3 %0.6 -%0.1 %2.9 %8.4

Hindistan 31,847 %0.2 %1.4 %0.7 %7.9 %19.9

Endonezya 5,915 %0.0 -%0.4 %1.0 %4.8 %11.6

Rusya 2,096 %0.1 %1.0 %3.1 %6.3 -%6.1

Brezilya 75,727 -%0.4 %1.8 %3.6 %17.1 %25.7

Meksika 50,072 -%0.5 -%0.8 %0.0 %1.1 %9.7

Güney Afrika 57,530 %0.5 %3.1 %3.2 %8.3 %13.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %7.0 %9.3 -%3.7 -%26.5 -%26.4

EM VIX 16 %1.8 -%1.2 %6.0 -%11.1 -%27.5

MOVE 55 -%1.1 %4.0 %3.9 -%19.4 -%23.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.702 %2.4 %3.7 %8.6 -%0.7 %5.1

Brezilya 3.1883 %1.0 %1.1 %2.7 %1.8 -%1.9

Güney Afrika 13.8089 %0.4 %1.5 %6.4 -%1.0 %0.5

Çin 6.6251 a.d. a.d. %1.5 -%4.0 -%4.6

Hindistan 65.3587 %0.0 a.d. %2.2 %1.2 -%3.8

Endonezya 13518 %0.1 -%0.1 %2.7 %1.7 %0.3

CDS *

Türkiye 182.8 6.8 -7.2 22.5 -33.0 -22.7

Brezilya 186.4 1.0 -7.7 13.4 15.8 -9.9

Güney Afrika 179.5 2.9 -5.3 14.0 a.d. a.d.

Endonezya 100.8 0.8 -3.5 4.7 -9.1 -8.5

Rusya 132.7 1.2 -5.6 0.0 -0.9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.5 0.4 1.8 0.9 0.5 0.1

Brezilya %9.8 0.1 0.1 0.0 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.8 0.1 0.2 0.3 -0.2 -0.1

Hindistan %6.8 0.0 a.d. 0.2 -0.1 0.3

Endonezya %6.6 0.0 0.1 0.2 -0.6 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.04 0.58 0.28 -0.30 -0.80

Brezilya %4.7 0.30 0.28 0.36 -0.05 -0.78

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.06 0.31 -0.35 -0.27

Endonezya %3.5 0.01 0.00 0.10 -0.42 -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.79 %0.3 -%0.6 %3.6 -%0.3 -%1.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.58 %0.6 -%2.0 %3.1 -%6.6 -%7.7

Altın - USD / oz 1281.8 %0.8 %0.7 -%3.8 %2.5 %11.3

Gümüş - USD / t oz. 16.971 %1.1 %1.9 -%4.7 -%5.3 %6.1

Commodity Bureau Index 429.84 -%0.1 %0.6 -%1.6 %0.3 %1.6

* 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. 

 

 


