İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21 Aralık 2011 tarihinde, saat
10:30'da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 34330 Levent/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 20 Aralık 2011 tarih ve 28842 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık
Komiseri Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede
öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Kasım 2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda, Şirketin internet sitesinde, 1 Aralık 2011 tarihli Vatan ve Dünya gazetelerinin yurtiçi
baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Aralık 2011 tarih ve 7952 sayılı nüshasında ilan edilmek
suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin ödenmiş 134.662.500.-TL’lık sermayesine tekabül eden
13.466.250.000 adet hisseden; 56.580.356.-TL’lik sermayeye karşılık 5.658.035.582 adet hissenin asaleten,
6.670.906.-TL’lik sermayeye karşılık 667.090.600 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 6.325.126.182
adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece T.T.K.'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzere toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık komiseri Sn. Sabire
Elbüken tarafından ifade edilmiştir.
1. Divan Başkanlığını şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca Güzide Meltem Kökden’in üstlenmiş
bulunması nedeniyle, verilen önerge ile oy toplama memurluğuna İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi
Ertuğ Yıldırımcan’ın, katipliğe ise Yeşim Tükenmez’in seçilmesi ve müteakiben genel kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.11.2011 tarih, B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-1004/10465 sayılı yazısı ile uygun
bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2011 tarih,
B.21.0.İTG.0.10.01.00/351.02-54730-217382-2468/2049 sayılı yazısı ile onaylanan, ana sözleşmenin 3., 9.,
10., 12., 13., 14., 15., 31. ve 33. maddelerinin değiştirilmesi hususu ortaklarımızın onaylarına sunuldu. İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda tadil tasarısının önceden
ortaklarımızın incemelerine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına karar verildi.
Yapılan oylama sonucunda ana sözleşmenin 3., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 31. ve 33. maddelerinin tadil
tasarısına uygun olarak aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 3- Şirketin merkezi İSTANBUL’dadır.
Adresi Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat: 8 4.Levent Beşiktaş İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni
adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.
Şirket, yönetim kurulunun kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla gerek
Ankara’da gerekse başka mahalde şube ve/veya temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığı takdirde,
durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI
Madde 9- Şirket, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamuya açıkladığı önceki yıla ait son haftalık
raporunda yer alan net aktif değerinin % 20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve
Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma senedi ihraç edebilir.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ
Madde 10- Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde kredi temini için portföyün %10’unu teminat olarak
gösterebilir.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar
gözönünde bulundurulur. Sermaye Piyasası Kanununun 36. maddesinde ve yürürlükte olan ilgili tebliğ ve
düzenlemelerde belirlenmiş olan yönetim ilke ve sınırlamalarına uyulur.
a)

Şirket, portföy değerinin % 10’undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramaz.

b) Şirket hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9’undan fazlasına sahip olamaz.
c) Şirket portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen
borçlanma araçlarına Şirket portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir. Borsada işlem
görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan Şirketin yatırım aşamasında, portföyünde bulunan özel
sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülebilmesini teminen ihraççı veya bir aracı kuruluşla
konuya ilişkin bir sözleşme imzalaması gerekmektedir.
ç) Şirket,
1- Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı kuruluşların ve bu kuruluşlarla doğrudan veya
dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kuruluşların,
2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,
3- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması durumunda; imtiyaz sahibinin,
sermayesinin %10’undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların,
4- Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmaması durumunda, Şirketin sermayesinin %10’undan fazlasına sahip
ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10’undan fazlasına sahip oldukları aracı kuruluşların,
halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10’u ve Şirket portföyünün azami
%5’i oranında yatırım yapabilir.
d) T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
tarafından yapılan halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla Şirket portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu
menkul kıymetler bu maddenin (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında değerlendirilmez.
e) Şirkette imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve Şirketin sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların,
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan
veya dolaylı olarak sermayesinin %20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının
toplamı, Şirket portföyünün %20’sini aşamaz.
f) Şirket portföy değerinin en fazla %30’u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından
birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman
konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade
eder.
g) Portföy değerinin en fazla %20'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.
ğ) Portföy değerinin en fazla %20’si Kurul kaydında bulunan menkul kıymet yatırım fonu, yabancı yatırım fonu,
borsa yatırım fonu, serbest yatırım fonu, koruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım fonu katılma paylarına
yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, Şirket portföyünün
%4'ünü geçemez. Katılma payları Şirket portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış
komisyonu ödenemez.
h) Şirket, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapamaz.

ı) Şirket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma
ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir
anda portföyündeki varlıkların piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç
verebilir. Ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılır. Şirket portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç
verilen menkul kıymetlerin en az %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek
teminatın Şirket adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen menkul
kıymetlerin piyasa değerinin %80’inin altına düşmesi halinde teminatın tamamlanması istenir. Şirketin taraf
olduğu ödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir
hükmün konulması mecburidir.
Şirket İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa
değerinin en fazla %25'i tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri söz
konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.
i) Şirket portföyüne, T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı
kıymetlerden borsa veya borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş
olanlar alınır. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları
portföye alınamaz. Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada, kote olduğu diğer
borsalarda veya borsa dışında satılabilir.
j) Şirket portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım
Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada
veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerini dahil edebilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo
sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters
repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takasbank’da Şirket adına
açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir. Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine Şirket
portföyünün en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.
Şirket, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı
Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya
borsa dışında repo sözleşmelerine portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç
bedelinin %10’una kadar taraf olabilir.
Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar
ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate
alınmak üzere, Şirket yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dışında repo-ters repo
sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde Şirketin resmi internet
sitesinde ve KAP’ta sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında
kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca Şirket merkezinde
sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.
k) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile Şirket portföyüne dahil
edilmesi veya Şirket portföyünden çıkartılması mümkündür.
l) Şirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler
ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, future ve vadeli işlemlere
dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı
Şirket net aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin Şirketin yatırım stratejisine ve
karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Borsa dışında gerçekleştirilecek vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
m) Şirket portföyüne varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapılan yatırımların toplamı Şirket portföy değerinin
%15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan varantların toplamı Şirket portföy değerinin
%10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantların toplamı ise Şirket portföy değerinin %5’ini geçemez.
Şirketin açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında taraf olunan aynı
varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

n) Şirket portföyünün en fazla %20’si ulusal veya uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli
madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
o) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, temettü dağıtımı ve rüçhan haklarının kullanılması
nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinde ve ilgili Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami
sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleşmede ve ilgili Tebliğde belirtilen
sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar
doğuracağının belirlenmesi halinde süre Şirketin başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.
ö) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç değer ile yapılır. Rayiç değer, borsada işlem gören
varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde Şirket lehine alımda en düşük,
satışda en yüksek fiyattır.
p) Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25'i, devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan
kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırılır.
r) Şirketin
günlük ihtiyaçlarının
karşılanması
amacıyla ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında
gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli
mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI
Madde 13- (1) Şirket portföyündeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır.
(2) Türkiye'de Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları Şirket adına Takasbank
nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda Şirket, Kurul
tarafından uygun görülmek ve Takasbank'a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli
bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.
(3) Şirket portföyündeki kıymetli madenlerin İstanbul Altın Borsasında saklanması zorunludur. Kıymetli
madenlerin saklanmasına ilişkin sözleşmenin esasları İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenir.
(4) Şirket portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları yetkili bir aracı kuruluş
nezdinde saklanır. Saklama ile ilgili masraf ve ücretler ülkelerin değişik enstrümanlarına göre farklılık
gösterebilir. Saklamacıların gönderdiği belgelerin Şirket nezdinde tutulması zorunludur.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN DEĞERLEMESİ
Madde 14- Portföydeki varlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak
değerlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN İDARESİ
Madde 15- Şirket, yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği gibi portföy
yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurul’un portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlardan da sağlayabilir.
Şirket, portföy yönetim hizmetini dışarıdan sağlamadığı durumda, Kurul'dan yatırım danışmanlığı yetki belgesi
almış bir kurumdan imzalanan bir sözleşme ve Kurul’un yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti alabilir.
Şirket, muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir
aracı kuruluştan veya portföy yönetim şirketinden sağlayabilir.
Bu hizmetlerin alımı esnasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur.
BİLGİ VERME
Madde 31- Şirket kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır, Bu çerçevede ;
a) Portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde haftalık dönemler itibariyle kamuya açıklanır.

b) Finansal raporlara ilişkin muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur ve bu raporlar ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanır.
c) Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tarihi öngörüsü ilgili mevzuatta belirtilen
süreler içinde kamuya açıklanır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bilgi verme ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Madde 33- Portföydeki varlıkların alım satımından oluşan kar, tahakkuk etmiş değer artışı/düşüşü, faiz,
temettü vb. gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin indirilmesinden
sonra kalan kar şirketin safi karıdır. Şirket karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri
ve diğer mevzuata uyulur.
Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali
ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır. Şirketin net dağıtılabilir karının en az
%20’sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Şirketin temettü dağıtımında halka açık anonim
ortaklıklar için Kurul’ca belirlenen esaslara uyulur.
TTK ve SPK hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.
3.

Yıl içinde Sn.Mükremin Cantekin’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nın 315. maddesi ile
Ana sözleşmenin 16. maddesi gereği selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından
Sn.Nurgün Özdeş’in seçilmesi verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile onaylandı.

4.

Yıl içinde Sn.Engin Ekşi’nin istifası ile boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K.'nın 351.maddesi gereği
selefinin kalan süresini tamamlamak üzere diğer denetçi tarafından Sn.Zeki Davut’un seçilmesi verilen önerge
doğrultusunda oybirliği ile onaylandı.

5.

Ortakların dilek ve temennilerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı
Güzide Meltem Kökden tarafından toplantıya son verildi.
İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.
KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN
İMZA

DİVAN BAŞKANI
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN
İMZA

OY TOPLAMA MEMURU
ERTUĞ YILDIRIMCAN
İMZA

KÂTİP
YEŞİM TÜKENMEZ
İMZA

