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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün öğleden sonra Alman Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamalardan 

sonra değer kaybeden BİST-100 endeksi günü %0,63 kayıp ile 

106.736’dan kapattı. Satışlar banka endeksinde ağırlık kazandı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışı olarak zayıf bir gün 

olup, yatırımcıların ana odak noktalarının Almanya ile yaşanan 

gerilimin etkileri ve yurtdışı piyasalardaki - özellikle ABD 

piyasalarındaki, gelişmeler olacaktır. Diğer taraftan bugün seans 

bitiminden sonra gelmesi beklenen Fitch’in Türkiye kredi notu 

gözden geçirme kararının herhangi bir değişiklik getirmesini 

beklemiyoruz. 

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya hisse senetleri piyasasında karışık 

bir seyir söz konusu olup, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

hafif değer kazandığını ancak Türk lirasının negatif ayrıştığını 

görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir başlangıç olmasını ve günün 

geri kalanında bir bant hareketinin olmasını bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 107.447, 108.159 ve 108.569 dirençlerini ve 

106.326, 105.917 ve 105.205 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ 7 – 14 Temmuz haftasında hisse ve bono piyasasına yabancı 

talebinin arttığı görüldü. 

▪ Fitch Türkiye değerlendirmesinin bugün piyasa kapanışı sonrasında 

gelmesi bekleniyor. Kredi notunda herhangi bir değişiklik 

beklemiyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Alarko Holding – Şirket ziyaret notu yayınladık. 

▪ Atakule GYO – Yönetim Kurulu, ödenmiş sermayenin bedelli 

olarak %83,33 oranında arttırılmasına karar verdi. 

▪ Sabancı Holding – BusinessHT’nin haberine göre Özcan Sabancı 

52 milyon adet payı satmayı planlıyor. 

▪ TAV Havalimanları – Bugün ikinci çeyrek sonuçlarını açıklıyor. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Temmuz - Haziran Konut Satışları

25 Temmuz - Temmuz Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

27 Temmuz - Haftaık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

28 Temmuz - Mayıs Konut Fiyat Endeksi

31 Temmuz - Haziran Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,736 -%0.6 %2.4

BIST-30 131,640 -%0.7 %2.7

Banka 182,746 -%1.2 %2.0

Sanayi 115,176 -%0.4 %1.8

Hizmet 66,834 -%0.2 %3.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.94 11.93

2 yıllık bono faizi 11.37 11.33 11.45

10 yıllık bono faizi 10.47 10.49 10.70

Kur

USD/TL 3.53 -%1.0 %0.3

EUR/TL 4.06 -%0.2 %3.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.80 -%0.6 %1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 228 220 212

Ortalama işlem hacmi * 1.95 1.70 1.48

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.7x 8.3x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.17x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.95x 0.84x

FD/Satışlar 1.32x 1.43x 1.28x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %30.3 %17.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.6

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.7

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 

Hisse ve bono piyasasına yabancı talebi arttı 

7 – 14 Temmuz haftasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta görülen 48 

milyon dolarlık sınırlı girişin ardından, 155 milyon dolarlık net yabancı girişi yaşandı. 

Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 2,34 milyar 

dolardan 2,5 milyar dolara çıktı. 

• Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde ise bono piyasasında (repo işlemleri 

hariç) net 344 milyon dolarlık alım yaptı ve böylelikle yılbaşından bu yana 

bono piyasasında yaşanan giriş 3,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükseldi.  

• 7 – 14 Temmuz tarihlerinde, dolar endeksindeki düşüş ve tahvillerdeki satışın 

durulması ile birlikte gelişen piyasalarında pozitif bir görünüm hakimdi. 

Rapor için tıklayınız. 

Kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz 

Fitch Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin bir altında değerlendiriyor (BB+) 

görünümü iste “durağan” da tutuyor. 

En son Nisan ayından gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu sonrasında 

Türkiye ile ilgili bir özet açıklama yapan Fitch, yapısal reformlarda bir ilerlemenin 

kredi-pozitif olarak değerlendirilebilecekken, dış açık üzerindeki baskının ya da kamu 

borçluluğunda bir artış olması durumunun da negatif değerlendirileceğini belirtmişti. 

Büyüme tarafında önemli bir ivme yakalanmış olmasına rağmen (Fitch Türkiye’nin 

2017 büyüme tahminini %3,1’den %4,7’ye yükseltmişti), yapısal olarak bir iyileşmenin 

sağlanamamış olması dolayısıyla kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. 

Görünümün ise “durağan” olarak korunmasını bekliyoruz. 

 

  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_7_-_14_Temmuz.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Alarko Holding - Alarko Holding’i ziyaret ettik ve devam eden işleri, gelecek 

planlarıyla ilgili şirket yönetiminden görüşlerini aldık. Kısa vade (3-6 ay) içerisinde 

holdingin özellikle Enerji Grubu’nda elektrik dağıtım şirketi katkısıyla cironun ve 

karlılığın destek görmeye devam etmesini bekliyoruz. Orta vade de (6-12 ay) ise ithal 

kömür ile faaliyet gösterecek Karabiga elektrik santralinin devreye alınması ve 

Karakuz HES’in göreceli yüksek karlılığının holding finansallarını olumlu yönde 

etkilemesini bekliyoruz. Yine orta vadede yurtiçi ve yurtdışında olası yeni taahhüt 

projelerinin alınması bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadede (12 ay ve 

daha uzun) ise holding ve gayrımenkul ortaklığı şirketinde bulunan arazilerin gizli bir 

değer taşıdığını ve satışlarının gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Bu araziler 

defter değerlerinin oldukça üzerinde satış fiyatları görerek karlılığa yüksek bir katkıda 

bulunma potansiyeline sahiptirler. Yine uzun vadede beklentimiz, olası varlık ve şirket 

satışlarının gündeme gelmesi (örneğin verimsiz doğal gaz santrallerinin ve/veya 

Alarko Carrier’ın olası satışı), taahhüt işlerinin uzun vadeli potansiyeli ve Kıbrıs’ta 

turizm yatırımlarının olası pozitif geri dönüşleri, olumlu gelişmeler olarak karşımıza 

çıkması yönündedir. Öte yandan, taahhüt ihalelerinde yurtiçi projelerde artan rekabet 

ortamı ve düşen kar marjları, enerji grubunda yatırım döneminden kaynaklanan 

borçluluk oranları ve kur riskinde olası artışlar, turizm sektöründe yavaşlama kısa ve 

orta vadeli olumsuz gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.  

Atakule GYO - 84.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) 

karşılanmak suretiyle %83,33 oranında arttırılarak 154.000.000 TL’ye çıkarılmasına 

karar verdi. 

Sabancı Holding – BusinessHT’nin haberine göre 1998'de vefat eden Hacı 

Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 52 milyon hissesini hızlandırılmış 

ön talep yöntemiyle satmayı planlıyor. Satış, Holding'in toplam hisselerinin yüzde 

2,55'ine denk geliyor. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında işlem büyüklüğü 169 

milyon dolar olacak. Sabancı Holding, %41 NAD iskontosu ile işlem görüyor. İskonto 

oranı son bir yılda ortalama %44 seviyesindeydi. 

TAV Havalimanları – 2Ç17 sonuçlarını bugün seans sonrası açıklayacak. 2Ç17’de 

TAV’ın 41 milyon Euro kar açıklamasını bekliyoruz. Beklentimiz piyasa beklentisiyle 

paraleldir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Alarko_Holding_20_Temmuz_2017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün öğleden sonra Alman Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamalardan sonra değer 

kaybeden BİST-100 endeksi günü %0,63 kayıp ile 106.736’dan kapattı. Satışlar banka 

endeksinde ağırlık kazandı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışı olarak zayıf bir gün olup, 

yatırımcıların ana odak noktalarının Almanya ile yaşanan gerilimin etkileri ve yurtdışı 

piyasalardaki - özellikle ABD piyasalarındaki, gelişmeler olacaktır. Diğer taraftan 

bugün seans bitiminden sonra gelmesi beklenen Fitch’in Türkiye kredi notu gözden 

geçirme kararının herhangi bir değişiklik getirmesini beklemiyoruz. 

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya hisse senetleri piyasasında karışık bir seyir söz 

konusu olup, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer kazandığını ancak 

Türk lirasının negatif ayrıştığını görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir başlangıç olmasını ve günün geri kalanında 

bir bant hareketinin olmasını bekliyoruz. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin dün öğle saatlerinde yaptığı 

açıklamasında uzun zaman sonra Euro Bölgesinin güçlü bir toparlanma eğiliminde 

olduğunu belirtmesi ve aktivitenin gidişatına ilişkin daha güvenli bir tutum 

sergilemesi sonrasında euro değer kazanırken, dolar endeksinin yeniden satış 

baskılarına maruz kaldığı görüldü. Bununla birlikte kur 3,54 seviyesi üzerinden 

3,51’lere geriledi. Bu noktada kurda 3,50 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketinin 

önümüzdeki günlerde görülebileceğini, ancak böyle bir geri çekilmenin kısa vadeli 

alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Kurun, düşüş trendini (alçalan takoz 

formasyonu) yukarı yönlü kırılması ile birlikte yeni bir yükseliş patikası oluşturmakta 

oluğu görüşündeyiz. Bugünün en önemli gündem maddesi, Kredi Derecelendirme 

Kuruluşu Fitch’den gelecek olan Türkiye değerlendirmesi olacak. Büyüme tarafında 

önemli bir ivme yakalanmış olmasına rağmen (Fitch Türkiye’nin 2017 büyüme 

tahminini %3,1’den %4,7’ye yükseltmişti), yapısal olarak bir iyileşmenin sağlanamamış 

olması dolayısıyla kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Görünümün ise 

“durağan” olarak korunmasını bekliyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5279 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek konumunda. 3,5296 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 

3,5191 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, 95 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar endeksinde, 

teknik göstergeler mevcut düşüşün 94 – 94,50 bandına doğru devam edebileceğinin 

sinyalini verdiğini belirtmiş, dolar endeksindeki gerilemenin sürmesi durumunda 

EURUSD paritesindeki mevcut yükselişin 1,16 – 1,17 seviyelerine kadar devam 

etmesinin beklenebileceğini ifade etmiştik. Draghi’nin açıklamalarının ardından 

beklediğimiz bandı giriş yapan EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,16 

seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu noktada, temel gelişmelerin eurodaki 

yükselişi ve doar endeksindeki düşüşü bu denli güçlü bir şekilde desteklemiyor olması 

nedeniyle, paritedeki yükselişin 1,16 – 1,17 bandına doğru kısa vadede sürebileceğini 

düşünmekle birlikte, kısa – orta vadede, 1,16 – 1,17 bandı üzerinde kalıcı bir hareket 

görmeyi beklemiyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1632 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1600 seviyesi destek, 1,1640 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1640 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1711, 

1,1600 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1545. 

EUR/USD (Aylık, USD) 
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XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası Türkiye saatiyle 14:45’de gelen karar ile gerek faizlerde 

gerekse varlık alım programında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Piyasa tepkisi “nötr” 

oldu. 15:30’da başlayan ECB Başkanı Draghi’nin basın toplantısı sonrasında ise 

EURUSD paritesinde euro lehine bir hareketin başladığı görüldü. Draghi’nin dünkü 

konuşmasında, Euro Bölgesi’nin güçlü bir toparlanma eğiliminde olduğunu belirtmesi 

ve aktivitenin gidişatına ilişkin daha güvenli bir tutum sergilemesi sonrasında euro 

değer kazanırken, dolar endeksinin yeniden satış baskılarına maruz kaldığı görüldü. 

Dolardaki gerileme ile birlikte yükselişini sürdüren altın fiyatları ise, 1245 seviyesi 

üzerine çıktı. Altın fiyatlarının bugün içerisinde 1245 seviyesi civarında dalgalı bir seyir 

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

sabah saatleri itibariyle 1245,30 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1245 seviyesi destek, 1250 seviyesi ise direnç konumunda. 1250 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1255, 1245 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1240,67. 

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 2,473 %0.0 %1.0 %1.6 %8.9 %10.5

DAX 12,447 %0.0 -%1.5 -%2.6 %7.0 %8.4

FTSE 7,488 %0.8 %1.0 %0.5 %4.0 %4.8

Nikkei 20,145 -%0.2 %0.0 -%0.1 %5.1 %5.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,736 -%0.6 %2.4 %7.4 %28.5 %36.6

Çin 3,245 -%0.2 %0.5 %2.6 %3.7 %4.3

Hindistan 31,904 %0.1 -%0.2 %2.1 %18.2 %20.0

Endonezya 5,825 -%0.5 -%0.6 -%0.4 %10.3 %9.4

Rusya 1,947 -%0.3 -%0.7 %5.2 -%9.9 -%12.8

Brezilya 64,938 -%0.4 -%0.4 %6.9 %0.6 %7.8

Meksika 51,144 %0.1 %0.3 %4.4 %10.4 %12.1

Güney Afrika 54,287 %0.4 %1.9 %5.6 %3.3 %7.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.1 -%3.2 -%11.8 -%17.0 -%31.8

EM VIX 14 %0.4 -%2.6 -%2.6 -%16.0 -%36.2

MOVE 47 -%2.6 -%10.0 -%8.9 -%38.7 -%34.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5265 %0.1 -%1.1 -%0.5 -%6.4 %0.1

Brezilya 3.1209 -%0.9 -%2.8 -%6.2 -%1.7 -%4.0

Güney Afrika 13.0343 %0.9 -%1.3 -%0.3 -%4.1 -%5.1

Çin 6.7597 %0.1 -%0.4 -%1.0 -%1.7 -%2.7

Hindistan 64.43 %0.2 %0.0 -%0.1 -%5.5 -%5.1

Endonezya 13335 %0.1 -%0.1 %0.3 -%0.6 -%1.0

CDS *

Türkiye 182.5 -3.8 -7.8 -0.9 -48.0 16.0

Brezilya 211.9 -6.0 -10.0 -15.6 -27.6 7.1

Güney Afrika 192.3 -2.7 -5.0 2.2 a.d. a.d.

Endonezya 115.7 13.0 -14.2 2.2 -14.3 2.3

Rusya 163.9 -0.8 -0.6 -10.9 -19.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.7 0.0 -0.8 -0.9

Brezilya %10.0 0.0 -0.3 -0.5 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.5 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Endonezya %6.9 0.0 0.0 0.2 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 -0.04 0.55 -0.05 -0.84 -0.83

Brezilya %4.6 -0.06 -0.23 -0.29 -0.65 -0.94

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 -0.04 -0.30

Endonezya %3.7 0.00 -0.04 0.10 -0.38 -0.61

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 49.3 -%0.8 %1.8 %7.1 -%11.2 -%13.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.79 -%0.7 %1.5 %8.2 -%10.7 -%12.9

Altın - USD / oz 1245.5 %0.3 %2.3 %0.4 %3.4 %8.1

Gümüş - USD / t oz. 16.299 %0.3 %4.2 -%0.7 -%4.3 %1.9

Commodity Bureau Index 445.36 %0.1 %0.7 %0.5 %2.9 %5.3

* 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. 

 


