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Ataç inşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nden

Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığınıızın çıkarılmış sermayesunu 36.000.000 TL'dcn 42.3S3.000TL'ye
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 6.333.0{){) TL nominal değerfi payların halka arzura
ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca
Sermaye Piyasası Kurulu (Ku ru lj+ncn 30/.@.).!~:\ tarih ve ~4lJ.t$i....sayı ile kayda
alınmıştır. Arıcak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü
anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek 'Aaylar ile ilgili aynntılı bilgileri içeren
izahname 3.L.Q5,:29..I.I..... tal·ihiııdel\.lııH~k':i... Ticaret Sieilinc tescil edilmiş olup,
ortaklığımızm www.atac.com.tr adresli internet sitesi ile Kanıuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık
tutulmaktadır. Yatırım kanırının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi
gerekmektedir.

1. PAYLARıN HALK-\. ARZlNA .İLİşKİN BİLGİ:

a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 6.353.000 TL'lik paylar 19h·.~:ı9.I.I....ile.03:q;:2P.ntarihleri
arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 gün süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri i (bir) kuruş olup, ıTL neminal değerli paylar 12,50- ı5,50
TL fiyat aralığından satışa arz edilecektir.

b) Başvuru Şekli:

Ataç halka arzuıda. yatırımcılar aşağıda belirtilen gruplar halinde sımflandmlmıştır.

i. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında
işçi, serbest meslek ve müsrak il iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel
kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan
fazlaoturanlar da dahilolmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

3 O IA~"·,.?ML
Yurtiçi Kurumsal Yan rımcılar-Yatmm tonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler
yatırım ortakhklan. risk sermayesi yatırım ortakhklan. gayrimenkul yatırım ortaklıklan. aracı
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kurumlar, bankalar, sigorta girketleri, portfdy ydnetim girketleri, ipotek finansmanr kuruluqlal,
emekli ve yardtm sandtklart, vakrflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayrh Sosyal Sigorialar
Kanununun gegici 20 nci maddesi uyannca kurulmug olan sandrklar ile kamuya vararlr
dernekleri kapsamaktadrr.

Ote yandan Yurtdrgr kurumsal yatrrrmcrlara tahsisat yaprlmamrg olmasrna rafmen yurtdrgr
kurumsal yattrtmctlardan KONSORSIYUM iiyelerine talep gelmesi halinde Bizim Menkul
Deferler A.S. GMD)'nin dnerileri do$rultusunda ATAQ'rn kararr ile SPK mevzuatr gerefi
uyulmast gereken stntrlar dahilinde yurtigi bireysel yatrnmcr tahsisatrndan kaydrrma yaprlabilir.
Yurt Drgr Kurumsal yattrtmctlar; Ti.irk Parasrnrn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayrh karar da
tantmlanan Ttirkiye drqlnda yerlegik olan, yatrrrm fonlarr, emeklilik fonlarr, yatrnm ortakhklarr,
aract kurumlar, bankalar, sigorta girketleri, portfriy yonetim girketleri, ipotek finansman
kuruluqlart, emekli ve yardtm sandrklarr, vakrflar ile kamuya yararh derneklerdir.
Bu kapsama giren talep gelmesi ve da$rtrma tabi olmasr halinde yurtdrgr kurumsal yatrrrmcrlar,
sirktilerde yer alan yurtigi kurumsal yatrnmcrlar igin uygulanacak tiim hiiki.imlere tabi olacaktrr.

Baqvuru $ekli:

Gergeklegtirilecek olan halka arzda pay satrn almak igin ttim yatrrrmcrlann halka arz siiresi
igerisinde ve sirkiilerde belirtilen baqvuru yerlerinden birine bagvurarak hazrrlanan talep
formunu doldurmalarr gerekmektedir.

Yattrtmctlar talep formunda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktannrn 1(bir)
lot ve katlan geklinde olmasr $arttr.

Yurtigi Bireysel Yattrrmcrlar'dan talep, fryat arahsrnrn tavanrndan toplanacaktrr. Yurtigi
bireysel yattrtmctlar talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirtecektir.

Yurtigi Kurumsal yatrnmcrlardan ise fiyat arah[r iginde farkh fiyatlardan farkh talep
toplanacaktrr. Yurtigi kurumsal yatrnmcrlar,fiyat arahfrnrn igerisinde kalmak kaydryla ve I TL
fiyat adrmlarrna gore, 4 farkh fiyat seviyesinden farklr miktarlardaki taleplerini Konsorsiyum
Uyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan balrmsrz olarak talep ettikleri pay adedi
geklinde veya fiyattan bafrmsrz olarak talep ettikleri toplam pay bedeli geklinde de
Konsorsiyum Uyelerine iletebileceklerdir. Sadece miktar veya sadece tutar belirterek talepte
bulunanlartn tek bir talep kaydr olacak ve bu yontemden sadece birini kullanabileceklerdir.

Yattrtmctlar istemeleri halinde paylarrn satlmlnr yapmakta olan konsorsiyum iiyelerinin internet
sitelerinde yer alan talep formunu doldurmak suretiyle, telefon bankacrhfr sistemini kullanarak
veya ATM'ler aractltfr ile talepte bulunabilirler. internet, telefon bankacrhfr, ATM ve-Likit
Fon Blokesi ve Doviz Blokesi ile talep toplanabilecek internet siteleri ve telefon qrtinaralarr
sirktilerdebulunanbagvuruyerleriboltimtjndebelirtilmektedir.30l{am20f'{;.

Talepte bulunacak yatrrrmcrlar agafrda belirtilmig olan belgeleri taleq; .formlannaekleyeceklerdir: t,.,. ,- ,,
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l. Gergek Kiqi Yatrrrmcrlar: Kimlik (niifus ctizdanr veya stiriici.i belgesi veya pasaponJ
fotokopisi.

2. Tiizel Kigi Yatrrrmcrlar: imza sirktilerinin noter tasdikli ornefi, kurulug gazetesi, vergi
levhasr ve Ticaret Sicili kayrt belgesi fotokopisi.

internet, telefon bankacrltIr, NetMatikler veya ATM'ler vasrtasr ile talepte bulunacak
yattrlmctlann, internet gubesi, telefon bankacrh[r gubesi, NetMatikler veya ATM'de iglem
yapmaya yetkili olma (intemet, NetMatik ve telefon bankacrh[r hesaplarrnrn olmasr, interaktif
bankacrhk taahhtitnamesi imzalamrq olmalarr velveya ATM'de kullanrlan manyetik kartlannrn
olmasr) gartr aranacaktrr.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu igin ayrr ayn bir araya getirildikten sonra Seri VIII No: 66
sayrh Teblif Ek l'de yer alan talep formuna gdre igermesi gereken asgari bilgileri igermeyen ve
KKTC vatandaglarr ile Ttirkiye'de yerleqik yabancr uyruklular drgrnda kalan bireysel
yattrtmctlarrn T.C. Kimlik Numaraslnr igermeyen kayrtlar da iptal edilerek da$rtrma dahil
edilmeyecektir.

Kargtlanmayan taleplerden oluqan iade bedeli daprtrm listesinin Bizim Menkul Defierler
A.$'nin dnerileri de dikkate ahnarak $irket tarafrndan onaylanarak kesinlegmesini takip eden 2
(iki) ig gtinii igerisinde, sattgt gergeklegtiren konsorsiyum iiyeleri tarafindan baqvuru yerlerinde,
yatrrrmcrlara iade edilecektir.

a. Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar

Yurtigi bireysel yatrtmctlann talepte bulunmak igin sirktilerde belirtilen konsorsiyum
iiyelerinin baqvuru yerlerine mi.iracaat ederek talep formu doldurmalan gerekmektedir. Yurtigi
bireysel yatrnmcrlar aqa$rdaki odeme segeneklerinden ancak birini segerek talepte
bulunabilirler.

Yurtigi bireysel yattrtmctlar belirlenen fiyat arah[rnln tavanlnda yer alan fiyat ile talep edilen
pay adedinin garplml sonucu bulunan pay bedelini, talepte bulunduklan konsorsiyum iiyesinin
bildirecefi halka arz hesabtna aktarrlmak tizere nakden veya hesaben veya blokaj yontemiyle
yatrracaklardrr.

Konsorsiyum Uyeleri, Yurtigi bireysel yatrnmcrlann hak kazandrklarr pay bedelini yatrrrmcr
hesabrndan tahsil edecek ve Konsorsiyum Lideri tarafindan kendilerine teslim edildifinin ertesi
ig gi.ini.i igerisinde satrqr gergeklegtiren Konsorsiyum Uyeleri tarafindan, bagvuru yerlerinde,
yatrnmcrlara iade edilecektir.

Halkaarzstrastndauygulanacakodemesegenekleriaga$rdaagtklanmaktadlr:

l. Nakden odeme: 3 0 l'{ans 2011

Yurtigi bireysel yattrtmctlar talep ettikleri pay adedine iliqkin bedelleri fiyat arah[rnrn
tavantndan nakden yatrracaklardrr.
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2. Blokaj Yiintemiyle Talepte Bulunma:
Yurtigi bireysel yattrtmctlar yattrrm hesaplannda mevcut olan Devlet i9 Borglanma Senetleri
("DIBS"), likit fonlan ve vadesiz hesaplarrnda mevcut olan Ti.irkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankast'nca altm-satlm konusu yaprlan konvertibl d<jvizleri teminat gcistermek suretiyle pay
talep edebi leceklerdir.

Pay talep bedeli kargrhlrnda ahnacak blokaj tutarlan aqafrda gosterilen gekilde hesaplanacaktrr:

Likit Fon Blokajr
Odenmesi gereken bedel I o/"97

TL DiBS BIoKair
Odenmesi gereken bedel I oh90

Doviz Cinsinden ve Dovize Endeksli DiBS glokair

ddenmesi gereken bedel I '/'90
Doviz Blokajr:
Odenmesi gereken bedel / 7o90

Yattrtmctlarrn taleplerini kargrlayacak miktarda tek bir teminat ti.iriintin tek bagrna yeterli
olmamast durumunda aynr yatrnm hesabrnda bulunan likit fon, TL, DIBS ve Dciviz Cinsinden
ve Dcivize endeksli nigs'ler ve konvertibl ddvizler aynr anda teminata ahnabilecektir.

Blokaj igleminde;
. Likit fonun o giin igin fon kurucusu tarafindan agrklanan ahg fiyatr,
. DiBS'lerde her bir konsorsiyum iiyesinin gahqtrfr bankanrn sabah ilk agrkladrfr gosterge fiyat,
. Konvertibl dovizlerin blokaj iqleminde, her bir konsorsiyum tiyesinin gahgtrfir bankantn sciz

konusu yabancr para iqin ilk aErkladrfir giqe kuru dikkate altnacakttr.

Drjviz cinsinden ve dovize endeksli DiBS'lerin TL'ye doni.igti.iriilmesinde TCMB doviz ahq

kuru kullanrlacaktrr.

Teminat gosterilen krymetlerin bozdurulmasrnda her bir konsorsiyum tiyesinin gahgtrSr

bankanrn anhk gosterge fiyatr veya iMKB Tahvil ve Bono Piyasasr'nda olugan cari piyasa fiyatr
uygulanacaktrr.

Teminat tutarlarrnrn hesaplanmasrnda, kullanrlan menkul krymetin asgari adet, adet katlan ve
birim tutarlarr dikkate ahnarak, teminat gosterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda
kalmayacak ve kesirli velveya ilgili menkul krymet igin belirtilen katlann drgrnda bir adet
olugmayacak gekilde yukan yuvarlama yaprlabilecektir.

Doviz blokajr ile talep toplanmasr durumunda kiisurath dcjviz tutarlan bir ve katla.rl geklinde
yukarr yuvarlanacaktrr. 

3 0 ilayr Z0ll
Konsorsiyum iiyeleri ve acenteleri aga[rda belirtilen teminat yOntemi ile talep toplama
segeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum iiyeleri ile acenteleri lbirbirlerinden
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farklr yontem uygulayabilirler. Konsorsiyum tiyeleri ve acentelerinin uygulayacapt ycintemler
sirktilerde "Baqvuru Yerleri" maddesinde aynca belirtilmektedir.

i. Sabit Yiintem:
Daprtrm listelerinin agrklandr[r giin, bu yontemi tercih eden yatrrrmcrlann da$rtrm listesine gore
almayr hak ettikleri payrn bedelleri, yatrnmcrlann bloke edilen TL DiBS'leri, likit fonlarr res'en
velveya dovizleri bozdurularak odenecektir. Teminata ahnan krymetlere bloke konulmasr ve
nakde dciniigti.iriilmesi (mtigteri talebiyle degigtirilmedigi siirece) srrasryla Likit Fon, Hazine
Bonosu, Devlet Tahvili, Dovizli/Dovize Endeksli Tahvil ve Konvertibl Dovizler qeklinde
yaprlacakttr. Blokaja ahnan dovizlerin nakde doniigti.iri.ilmesinde uygulanacak srralama, talepte
bulunan yatrnmcrnrn srralamada ozel bir talebi olmamasr halinde, Amerikan Dolan ("USD");
Avro ("EUR") ve difer ddvizler qeklinde olacaktrr. Bu yrintemde, Doviz Cinsinden ve Dovize
endeksli DiBS'ler teminat olarak kullanrlmavacakttr.

ii. Defiqken Yiintem:
Da[rtrm listelerinin agrklandrfr giin, bu yontemi tercih eden yatrrmcrlann da$rtrm listesine gcire
almayr hak ettikleri payrn bedelleri, yatrnmcrlarrn talep toplama siiresinin sona ermesini izleyen
ilk iq gi.inii saat 12:00'a kadar nakden 6deme yapmamalarr halinde, bloke edilen DiBS'ler, likit
fonlar v elv eya konvertibl dovizler bozdurularak odenecektir.

Yatrrrmcrlann talep ettikleri pay bedellerine karqrhk gelen tutart yukanda belirtilen stire iginde
nakden odemeleri durumunda blokaja ahnan menkul krymetler tizerindeki ve konvertibl
dovizler i.izerindeki blokaj aynr gtin kaldrnlacaktrr.

Teminata ahnan krymetler ve dovizlerin nakde doniigttiri.ilmesi strastnda mtiqteri talimatlarr
dikkate ahnacaktrr.

b. Yurtigi Kurumsal Yahrtmctlar

Yurtigi Kurumsal yatrnmcrlarrn sirkiilerde belirtilen konsorsiyum ilyelerinin merkez ve
qubelerine talepte bulunmak igin baqvurarak talep formu doldurmalan gerekmektedir.

Yurtigi Kurumsal yattnmctlar pay bedellerini talep antnda odemeyecektir.

Yurtigi Kurumsal yatrnmcrlar, almaya hak kazandrklan pay miktartntn belirlenen nihai satrg

fiyatr ile garprlmasr sonucu oluqacak pay bedelini dafrtrm listelerinin onaylanmasrnr takip eden

2. iq gtini.i saat 12.00'a kadar talepte bulunduklan konsorsiyum tiyesine odeyeceklerdir.

Yurtigi Kurumsal yatrrrmcrlar da[rtrm listesinin onaylanmastndan sonra almaya. -hak
kazandrklan paylartn bedellerini odemekten imtina edemezler.

Yurtigi Kurumsal yatrnmcrlar'rn pay bedellerinin odenmemesi ile ilgili risk talebi giren aract

kuruma aittir. Talebi giren konsorsiyum tiyesi Kurumsal yattrtmcl'nln talebini kabul edip
etmemekte serbest olacaktrr.
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Konsorsiyum iiyeleri Yurtigi Bireysel yatrnmcrlara sattrklan pay bedellerini, en geg talep
toplama neticesinde olugan nihai dafrtun listelerinin Bizim Menkul De$erler A.$ tarafindan
konsorsiyum tiyelerine bildirildifi giin saat l4:00'e kadar, Yurtigi Kurumsal Yatrrrmcrlara
sattrklart pay bedellerini ise en geg dalrtrm listelerinin bildirildifi gtinti takip eden 2. iq gtinii
saat 14:00'e kadar Bizim Menkul Deferler A.$ tarafindan bildirilecek halka arz hesabrna
gondereceklerdir.

Halka arz edilecek paylann yurtigi bireysel ve Kurumsal yatrnmcrlara tahsisat oranlarr
aga[rdaki gibidir;

Yurtigi Bireysel
Yurtigi Kurumsal

: o/o90 (5.717 .700TL nominal de[erli pay)
: Yol} ( 635.300TL nominal delerli pay)

Ote yandan Yurtdrqr kurumsal yattrrmcrlara tahsisat yaprlmamrg olmasrna ralmen yurtdrgr
kurumsal yatrrmcrlardan KONSORSiYUM iiyelerine talep gelmesi halinde BMD'nin Onerileri
dofrultusunda ATAQ'rn karan ile SPK mevzuatr gere[i uyulmasr gereken srnrrlar dahilinde
yurtigi bireysel yatrnmcr tahsisatrndan kaydrrma yaprlabilir.

Talep toplama stiresi sonunda, belirli bir yatrnmcr grubuna tahsis edilen tutan kargrlayacak
miktarda talep gelmemiq ise, o gruba ait tahsisatln karqrlanmayan krsmr $irket'in onayr ile di[er
yatrnmcr gruplanna serbestge aktarrlabilir. Belirli bir yatrrrmcr grubundan talep toplama
srrasrnda belirlenen fryat arahgr igerisinde talep gelmekle birlikte, talebin girildili fiyat
adrmlarrnrn $irket tarafindan belirlenen halka arz fiyatrnrn altrnda kalmasr halinde de "talep
gelmemig" sayrlacaktrr.

Ote yandan, talep toplama siiresinin sonunda belirlenen halka arz fiyattndan, her bir yatrnmcr
grubundan o grup igin tahsis edilen tutarr karqrlayacak kadar talep gelmig olsa dahi, tahsisat
oranlarr yatlnmcl gruplarr arasrnda kaydrnlabilir, ancak herhangi bir yatrtmcr grubu igin
izahname'de agrklanan tutann o%20'sinden daha fazla azaltma yapiamaz. Yurtigi Bireysel ve
Yurtigi Kurumsal yatrnmcrlann tahsisat oranlarr mevzuatta belirtilen asgari tahsisat oranlartnrn
altrna olamaz. Asgari tahsisat oranlan Yurtigi Bireysel Yatrnmcr igin halka arz edilecek Atag
paylannrn o/ol0'u, Yurligi Kurumsal Yatrrrmcr igin halka arz edilecek Atag paylartntn
o% l0'udur.

Nihai halka arz fiyatrnrn belirlenmesinin akabinde nihai talep adedi aqa[tdaki gibi
belirlenecektir.

l. Yurtigi bireysel yatrrrmcrlar igin tavan fiyat ile nihai halka arzfryafi arastndaki farkrn ilave
pay talebine ddniiqtiirtilmesini isteyen yatrrrcrmcrlarrn bu yondeki talepleri dikkate altnarak
nihai talep adedi belirlenecektir.

2. Yurtigi Kurumsal yatrrrmcrlar igin yatrnmcrlann farkh fiyat seviyelerinden gipmig olduklarr
farkh talep adetleri dikkate ahnarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farkh fiyatiseviyelerinden
farklr talep adedi giren yatrrrmcrlar igin nihai halka arz fiyatrna eqit veya iistilhdeki en yaktn
fiyattan girmig olduklan talep dikkate ahnacaktrr. Fiyattan bafirmsrz sadece adet olarak talepte
bulunan yatrnmcrlar igin bu adet, talep adedi olarak dikkate ahnacakty' 
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sadece toplam pay bedeli olarak talep eden yatrrrmcrlar igin bu pay bedelinin nihai halka arz
fiyattna boli.inmesiyle (ktisiirat aga$rya yuvarlanarak) elde edilen adet talep adedi olarak dikkate
ahnacaktrr.

Her bir tahsis grubuna daftttm, agaErda belirtilen qekilde kendi iginde ay:n ay-r yaprlacaktrr.

Yurtigi B ireysel Yatrrrmcrlar:

Yurtigi bireysel yattrtmctlara da[rtrm, oransal da[rtrm yontemine gore yaprlacaktrr. itt
agamada, talepte bulunan Yurtigi bireysel yatrrrmcrlara birer lot pay verilecek, daha sonra,
Yurtigi bireysel yattrtmctlar igin geriye kalan tahsisat miktarrnrn, kalan pay talep miktanna
bdliinmesiyle "Arztn Talebi Karqrlama Oranl" bulunacaktrr. Bulunan arzrn talebi kargrlama
orant her bir yatrrrmcrya ait kigisel talep ile garprlacak ve paylar da[rtrlacaktrr.

Yurtigi Kurumsal Yatrnmcrlar:

Her bir Yurtigi Kurumsal yatrrrmcrya verilecek pay miktanna Bizim Menkul Delerler A.$'nin
6nerileri de dikkate ahnarak $irket tarafindan karar verilecektir.

T0m yattrrmcr gruplarrna dalrtrm yaprlrrken, da$rtrm sonucu ortaya grkan miktarlar alt srntr
koyan yatrrmcrlar agrsrndan gozden gegirilecek, ortaya grkan miktarrn bu alt srnrrrn altrnda
kalmasr halinde yatrrtmct istefine uygun olarak listeden grkarrlacak ve bu miktarlar tekrar
da$rtrma tabi tutulacaktrr.

Yatrnmcr gruplanna belirtilen ycintemlerle da[rtrm yaprlrrken, hesaplamalarda kiisurat ortaya
grkmasrndan dolayr dafirtrlamayan paylar, pay talebi tamamen kargrlanamayan yatrrtmcrlar
arasrnda $irket'in uygun gdrdiifi.i qekilde dafrtrlacaktrr.

Yatrrrmcrlara yapilacak dagrtrmlar srrasrnda da[rtrlacak adetler kiisuratlarr atrlarak adet
katlanna, tutarlar ise kuruga yuvarlanacaktrr.

Bizim Menkul De[erler A.$., talep toplama siiresinin bitimini izleyen en geg I (bir) ig giinti
igerisinde dafrtrm listelerini, her bir tahsis grubu igin ayn ayn kesinlegtirerek $irket'e
verecektir. Atag inqaat Ve Sanayi A.$ dafrtrm listelerini en geg kendilerine teslim edilen giin
igerisinde onaylayacak ve onayr Bizim Menkul Deferler A.$.'ye bildireceklerdir.

Tek bir bireysel yatrrlmcrya dafrtrlmasr planlanan asgari pay tutart:

Yurtigi bireysel yatnmcr grubu igin toplam yatrnmcr saylslnln bu yattrtmct grubuna da$r,trlacak
toplam lot adedinden az veya adedine eqit oldu[u dururnlarda talebi bilgi eksikliginden dolayr
iptaledilmemi9bugruptakitiimyattrtmctlaraenaz||otpayda[rtrlacakttr.
Miikerrer talep olmasr halinde uygulanacak esaslar: 3 0 illans ?011

Yurtigi bireysel yatrrrmcrlar igin oransal dafrtrm yontemi kullanrlaca[rndan herhangi bir
miikerrer tarama iglemi yaprlmayacaktrr. Yurtigi Kurumsal yatrrmctlartn rniikerrer talepte
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bulunmalarr halinde, miikerrer yatrrrmcrlarrn talepleri toplanacak, daSrtrm oranlanna qirket
tarafindan karar verilecektir.

Tavan fiyat ile oluqacak nihai fiyat arasrndaki farlan talebe diiniiEmesini talep eden
yatrrrmcrlar igin iade esaslan aqafldaki gibi olacaktrr.

Yurtigi Bireysel Yattrtmctlar, halka arzrntavan fiyatr ile nihai fiyat arasrnda oluqacak iade tutan
kadar ilave pay talebinde bulunup bulunmadrklanna yonelik tercihlerini talep formunda ilgili
alant igaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatrnmcrnrn iade tutannr pay olarak talep etmeye
yonelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyai arasrndaki fark,
ilave pay talebi olarak yatrnmcr talebine yansrtrlacak ve ancak bu yansrtmalardan sonra daprtrm
iglemine baglanacaktrr. ilgili alanr higbir gekilde igaretlemeyen ve Nakden Odeme segenelini
kullanan Yurtigi Bireysel Yatrnmcrnrn ve olugacak iade tutannrn nakden ddenmesini istedifi
kabul edilecektir.

Bedel farktntn talebe dontiqttiri.ilmesinden sonra kalan bakiye dafrtrm listesinin onaylanarak
kesinlegmesini takiben, satrgr gergeklegtiren Konsorsiyum Uyeleri tarafindan, bagvuru
yerlerinde Nakden 0deme segene[ini kullanan Yurligi Bireysel Yatrnmcrlara iade edilecektir

Karqllanamayan taleplerden dolayr olugan iade tutarrnln yatlrrmcrlara iadesi

Karqrlanamayan taleplerden dolayr olugan iade bedeli ve nihai halka arz fiyatr ile tavan fiyat
arasrnda olugan farklar dafrtrm listesinin onaylanarak kesinlegmesini takiben, satlqr
gergekleqtiren Konsorsiyum Uyeleri tarafindan, baqvuru yerlerinde Nakden Odeme segenefini
kullanan yurtigi bireysel yattrrmcrlara iade edilecektir. 4 n ,r

3 0 ilarc lBfl
Yatlrtmctlarrnsatrnalmataleplerindenvazge9mehaklartnaili9kinbilgi:
Yatrnmcrlar halka arz sirkiilerinde belirtilen talep toplama tarihinin son giinii mesai saatinin
bitimine kadar satrn alma taleplerinden vazgegebilirler. Aynca, Kurul'un Seri:I, No:40 Tebligi
uyannca, izahname ve sirki.ilerde halka agrklanan konularda de$iqiklik olursa bu de[iqikli[in
ilanrndan sonraki 2 iqgiinti igerisinde yatrnmcrlar sattn alma taleplerinden vazgegebilirler.
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c) Baqvuru Yerleri:
KONSORSiYUVT linrni
siziw MENKUL DEGERLER A. $.
inonti Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4-5
34746 Yenisahra ATA$EHIR / iSTANBUL
Tel: (0216) 547 l3 00
Faks: (0216) 541 13 98-99
Bizim Menkul Deferler A.$ acenteleri: AlBaraka Ti.irk Katrhm Bankast, BankAsya,
Ti.irkiye Finans Katrhm bankasr tiim gubeleri, www.bmd.com.tr,
www.turkiyefinans.com.tr. www.bankasya.com.tr. adresleri ve 444 1 263 no'lu
interaktif telefon

KONSORSiYUVT uvnr-nni
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.
Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 Bomonti / $igli / istanbul
Tel: (0212)36877 00
Faks: (0212) 233 33 l8
Anadolubank A.$. ttim qubeleri ve www.anadolubank.com.tr adresi

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.
Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat ll 34349 Balmumcu Istanbul
Tel: (0212) 310 62 00

Faks: (0212)310 62 44
T-Bank $ubeleri (acente) ve Merkez $ube, Bostanct, Ankara, Denizli ve izmir qubeleri

ve www.atayatirim.com.tr adresi ve (0212) 310 62 00 no'lu telefon

ATA ONLiNn UENXUL KIYMBTLER A.$.
Emirhan Cad No: 109 Kat 12: Balmumcu34349 istanbul
Tel: (0212\ 3 10 60 60
Faks: (0212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr adresi ve (212) 3 10 60 60 no'lu telefon

cAMi$ MENKUL DEGERLER A.$.
Btiytikdere Cad.No:245 Uso Center Kat:Z 34398
Tel: (0212) 330 07 00

Faks: (0212) 330 06 01

Maslak/istanbul

Mersin, Diyarbakrr, Krrrkkale, Denizli, Trabzon, Van, Antalya,
Bakrrkoy irtibat biirolan ve www.camismenkul.com.tr adresi

DELTA MENKUL DEGERLER A.$
Teqvikiye Cad. ikbal iq Merkezi No/17 K/6 Teqvikiye
Tel: (0212) 310 08 98

Faks: (0212)236 65 67 - 68

Suadiye $ubesi ve www.deltamenkul.com.tr adresi

Ankara, Iskenderun,
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DENIZ YATIRIM MENI(UL KIYMETLER A.$.
Biiyiikdere Cad. No:106 Kat 16,34394 Esentepe Istanbul

Tel: (0212) 336 40 00

Faks: (0212) 336 30 70

DenizBank A.$.'nin tiim qubelerive 444 0 800 no'lu telefon ve www.denizbank.com

adresi

EK|NCiLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Yrldrz Posta cad. Dedeman Ticaret Mer. No:52l5 Esentepe/Istanbul

Tel: (0212) 266 21 66

Faks: (0212)266 1607

Merkez,lzmir, Adana, Mersin, iskenderun, Malatya, ve Gaziantep gubeleri ve

www.ekinvest.com adresi

GARANTi YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: I 34337 Beqiktaq, Istanbul

Tel: (02i2) 384 10 10

Faks: (0212)352 42 40
Tiirkiye Garanti Bankasr A.$.'nin ttim $ubeleri ve Yattrtm Merkezleri ve 444 0 333 no'lu

telefon ve www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri

GEDiK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
cumhuriyet Mah. E-5 YanyolNo:29 81450 Yakacrk - Kartal / Istanbul

Tel: (0216) 453 00 00

Faks: (0216) 3'17 lI 36

Genel Mtidtirliik, Altryol, Ankara, Antalya, Bakrrkoy, Bursa, Caddebostan, Denizli'

Diizce, Elaztp, Eskigehir, Etiler, Gaziantep, Geb,ze, izmir, Kapahqarqr, Konya, Maltepe,

Manisa, Mufla, $aqkrnbakkal, Tophane, Uqak, Umraniye, Perpa, Gaziosmanpaqa, Ulus'

eankaya gubeleri ve Fiba Banka Genel Miidtirlirk, Altunizade, Qiftehavuzlar, Eminonti,

Etiler,-Kozyatafr, Levent,Magka, Maslak, suadiye, Yenikoy, Yeqilkoy, Ankara, Ytldtz,

lzmir,Bursa $uleleri ve 0216 453 00 53 no'lu telefon ve www.sedik.com adresi

iNro YATTRIM A.$.
Biiyiikdere cad.No: 1 56 Levent-Beqiktag-Istanbul
Tel: (0212) 3r9 26 00 - (0212) s28 l0 68

Faks: (0212) 324 84 40 - (0212) 324 84 25

Sirkeci qubesi

MEKSA YATIRIM MENKUL DECERLER A.$.
Biiyiikdere cad. Metrocity iq Mrk.A Blok No: 171 Kat:4-5 I

Tel: (0212) 385 09 00

Faks: (0212)344 11 21

3 0 [{arc'Z0tl
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TACiRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Akmerkez Nispetiye Cad. 83 Blok K:9 Etiler - iSTRUBUL
Tel: (0212)355 46 46
Faks: (02i2)2820998
Genel Mtidijrliik,Adana, Ankara, Antalya, Bakrrkoy, Bursa, Denizli, Fenerbahqe'

Gaziantep, Izmir, Izmit, Kartal, Kayseri, Lefkoqa, Mersin, $i;li, Erefili, Zonguldak
qubeleri ve www.tacirler.com.tr adresi

TAKSiM YATTRTM A.$.
inonti Cad. Diinya Safhk Sk. No:21 Taksim/Istanbul
Tel: (0212)251 11 16

Faks: (0212)249 74 83

ve Adana ve Krrrkkale $ubeleri

TEKSTiL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$
Bi.iyiikdere Caddesi No:63 Maslak istanbul
Tel: (0212) 2762727
Faks: (0212)2162900
Tekstil Yatrlm Menkul Deferler A$ acenteleri ve Tekstil Bankast A$ gubeleri ve

www.tekstilbank.com.tr ve www.tekstilyatirim.com adresleri

TERA MENKUL DECERLER A.$
Eski Btiyiikdere Cad. IzPlaza GiZ No:9 Kat:8 Maslak
Tel: (0212) 365 l0 00
Faks: (0212)290 69 95

Bursa, Ankara, Niqantaqr, Marmaris acenteleri ve www.terabrokers'com ve

www.teramenkul.com adresleri

TTiRIflSH YATTRIM A.$.
Abdiipekgi cd. No: 57 Reastirans Han E Blok Kat:6 Harbiye/ Istanbul

Tel: (0212) 3 15 l0 00

Faks: (0212)315 10 02

Turkish Yatrlm merkez ve tiim qubeleri, acentalart ve irtibat biirolart ile Turkish Bank

A.$. Abdi ipekgi, Bakrrkoy, Qiftehavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli,

Gebze, Izmii, Mersin, Adapazan, Antalya ve Pendik qubeleri ve Turkish Bank A'$.

subeleri ve www.turkishYatiri adresi

rUnrivn srNAi KALKTNMA BANKASI A.$
Meclis-i Mebusan Cad. No:8 | 34427 Frndrklr istanbul

rel: (0212) 334 so so 3 0 |lAyrs ?011

Faks: (0212) 334 5234 ,1. ',

Ankara, izmir gube ve www.tskb'com.tr adresi
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YAPI KREDi YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
Biiyiikdere Cad. Yapr Kredi Plaza A Blok, Levent- istanbul
Tel: (0212) 319 80 00

Faks: (0212) 325 22 45

Tiim Yapr ve Kredi Bankasr A.$ gubeleri ve ve 444 0 444 no'lu telefon ve

www.yapikredi. com.tr adresi

ZiRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Biiyiikdere Cad. No:39 Kat:3 34398 Maslak/iSTANBUL
Tel: (0212) 366 98 98 pbx
Faks: (0212)285 1661
Ziraat Yattrtm Menkul Deferler
gubeleri ve 44 44 919
www.ziraatbank.com.tr adresleri

A.$. ti.im qubeleri ile T.C. Ziraat Bankast A.$.'nin ttim
no'lu telefon ve www.ziraalratirim.com.tr ve

internet Bankacrh[r ile Atag Payr Ahnabilecek Baqvuru
Yerleri:

Konsorsiyum Lideri iNrnnNnr ADRESi

Bizim Menkul De[erler A.$ www.bmd.com.tr, www.turkiyefi nans.com.tr,
www.bankasYa.com.tr.

Konsorsivum Uveleri

Anadolu Yattrtm Menkul Krymetler A.$. www.anado ubank.com.tr

Ata Yattrtm Menkul Krymetler A.$. wwrv. atay atl n m. cQnqlE

Ataonline Menkul Krymetler A.$. rvww.ataon ne.com.tr

Camig Menkul Defierler A.$. www.camismexkul-Qam$

Delta Menkul DeEerler A.S. rvww.deltamenkul.com.tr

Deniz Yattrtm Menkul Krymetler A.$. www.denizbank.com

Ekinciler Yattrtm Menkul Defierler A.$. www.ekinvest.com

Garanti Yattrtm Menkul Krymetler A.$. www. saranti.com.tr. wap. garanti.com.tr

Gedik Yattrtm Menkul Deflerler A.$. www.sedik.com

Tacirler Yattrtm Menkul Deferler A.$. www.tacirler.com.tr

Tekstil Yattrtm Menkul Deferler A.$. www.tekstilbank.com.tr, www.tekstilyatinm.com

Tera Menkul Defierler A.$. www.terabrokers.com, www.teram enkul.com

Turkish Yatrnm A.$. www.turkishvatirim.com

TUrkiye Srnai Kalkrnma Bankasr A.$. wwrv.tskb.com.tr

Yapr KrediYattrtm Menkul Deferler A.$. r,vwrv.vapikred .com.tr

Ziraat Yattrtm Menkul Defierler A.$. www.ziraaWatirim.com.tr, www.ziraatbank.com.tr
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Telefon BankacrhSr ile Atag Payr Ahnabilecek Bagvuru
Yerleri:

ATM ile Atag Payr Ahnabilecek Bapvuru Yerleri:
YOKTUR
Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:

Konsorsiyum Lideri TELEFON
Bizim Menkul DeEerler A.S 444 | 263

Konsorsiyum Uyeleri

Ata Yatrrrm Menkul Krvmetler A.S. 0212310 62 00

Ataonline Menkul Krvmetler A.S. 0212310 60 60

Deniz Yatrnm Menkul Krvmetler A.S. 444 0 800

Garanti Yatrnm Menkul Krvmetler A.S 444 0 333
Gedik Yatrnm Menkul DeEerler A.S. 02t6 453 00 53

Yapr Kredi Yatrrrm Menkul DeEerler A.S. 444 0 444

Ziraat Yatrnm Menkul DeEerler A.S. 44 44 979

Bagvuru Yeri Teminata Konu Olabilecek
Krvmetler

Talep Yiintemi

Anadolu Yattrtm Menkul
Krymetler A.$.

Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(DOviz) Kullanrlabilece[i yerler:
Aracr kurum merkezi ve tiim
qubeleri

Defiqken Ydntem (Aracr
Kurum ve Acente)

Ata Yatrnm Menkul
Krvmetler A.S.

Likit Fon,DIBS (TL)
Kullanrlabilece$i yerler: Genel
Mi.idiirliik (0 212 3 10 62 00),

$ubeler, T-Bank $ubeleri

Defiqken Yontem (Aracr
Kurum ve Acente)

Ataonline Menkul Krymetler
A.$.

Likit Fon,DIBS (TL)
Kullanrlabilecefi yerler : Genel
Miidiirltik (212) 310 60 60

Internet sitesi
www-ataonline.com.tr

Defiqken Ycintem (Aracr
Kurum)

Camig Menkul De[erler A.$.
Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz ve Dovize Endeksli)
Kullanrlabilece[i yerler: Internet
sube. Merkez ve irtibat Biirolarr

Defiqken Yontem (Aracr
Kurum)

Delta Menkul De$erler A.$.
Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz ve Dovize Endeksli)
Kullanrlabilece[i yerler : Merkez
Ofis ve Suadiye irtibat

Degiqken Yontem (Aracr
Kurum)

30 t*{ans 2011
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Deniz Yattrtm Menkul
Krymetler A.$.

Likit Fon,DIBS (TL) DenizBank
A.$.'nin ti..lm $ubeleri

De[iqken Ycintem (Aracr
Kurum ve Acente)

Ekinciler Yatrrtm Menkul
De[erler A.$.

Likit Fon,DIBS (TL)
Kullanrlabilecefi yerler : Merkez
ve $ubeler

De[iqken Yontem (Aracr
Kurum)

GarantiYattrtm Menkul
Krymetler A.$

Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz) Kullanrlabilece$i
yerler : Acentenin tiim $ubeleri,
Yatrrtm Merkezleri, Intemet ve
Telefon B ankacrh[rndan Likit
Fon ve TLlDoviz cinsinden
ligs blokesi ile halka arza

katrhnabilir.

De[igken Yontem (Aracr
Kurum ve Acente)

Gedik Yattrtm Menkul
De[erler A.$.

Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz ve Dovize Endeksli)
Kullanrlabilecefi yerler : Genel
Miidtirliik, ttim qube ve,
acenteler.

De[iqken Yontem (Aract
Kurum ve Acente)

Tacirler Yattrtm Menkul
De[erler A.$.

Likit Fon Kullanrlabilece[i
yerler : Merkez, ,Adana, Ankara,
Antalya, Bakrrk6y, Bursa,
Denizli, Fenerbahge, Gaziantep,
lzmir, lzmi| Kaft al, Kays eri,
Lefkoga, Mersin, $igli, ErePli,
Zonguldak qubeleri ve irtibat
biirosu

Sabit Yontem (Aracr Kurum
ve irtibat Btirosu)

Tekstil Yattrtm Menkul
De[erler A.$.

Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Dciviz ve Ddvize Endeksli)
KullanrlabileceIi yerler :

De[iqken Ydntem (Aract
Kurum ve Acente)

Turkish Yatrrrm A.$.
Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz ve Dovize Endeksli)
Kullanrlabilecefi yerler : Aract
kurum merkezi, qubeleri,
acenteleri ve irtibat biirolart

Defi;ken Yontem (Aract
Kurum ve Acente)

Ti.irkiye Srnai Kalkrnma
Bankasr A.$.

Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz ve Dovize Endeksli)
Kullanrlabilece[i yerler : Online
gube hariE tiim qubelerde

kullanrlacaktrr.

De[igken Y6ntem' (Aracl
Kurum)
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Yapr Kredi Yattrtm Menkul
Deferler A.$.

Likit Fon,DIBS (TL), DIBS
(Doviz ve Dcivize Endeksli)
Doviz PigS Ulot<esi ydntemiyle
talepte bulunma sadece Yapt
Kredi Yatrrtm Merkez'de
gergekle gtirilebilecektir. Yapt
Kredi internet sitesinde ve Yapt

De[iqken Yontem (Aracr
Kurum ve Acente)

Kredi Bankast da[rtrm
kanallarrnda bu yontem
kullanrlamayacakttr

kesi i Ile Od Kabul Edecek B rle

S.ohit Vrintem ( Artat Krtrttrn

Acente)

Likit Fon,DIBS (TL)
Kullanrlabilece[i yerler : Ziraat
Yatnm merkezi, qubeleri,

acenteleri

Ziraat Yattrtm Menkul
De[erler A.$.

Diiviz Blo iintemi lle eme n:uru
Bagvuru Yeri Talep Yiintemi Krsrtlar

Anadolu
Yatrrrm
Menkul
Krymetler
A.S.

De[iqken Yontem (Aracr Kurum ve

Acente)
Kullanrlabilecefi yerler : Aract kurum
rnerkezi ve tiim qubeleri

Ata Yatrrrm
Menkul
Krymetler
A.$.

Defiqken Yontem (Aracr Kurum ve

Acente)

Kullanrlabilece[i yerler : Genel
Mi.idiirlrik (0 212 310 62 00), $ubeler,
T-Bank $ubeleri

Ataonline
Menkul
Krymetler
A.$.

De[igken Yontem (Aracr Kurum)
Kullanrlabileceli yerler : Genel
Miidiirliik (212)310 60 60 Internet
sitesi www. ataonline.com.tr

Camiq Menkul
Deferler A.$.

Defigken Ydntem (Aracr Kurum Ve
Acente)

Kullanrlabilecefi yerler : Internet ;ube,
Merkez ve irtibat BLirolart

Delta Menkul
De[erler A.$.

Degigken Yontem (Aracr Kurum)
Kullanrlabilecefi yerfbr : Merkez Ofis
ve Suadiye irtibat ';
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Deniz Yatrnm
Menkul
Krymetler
A.$.

Degiqken Yontem (Aracr Kurum ve
Acente)

Kullanrlabilecefi yerler : DenizBank
A.$.'nin ti.im gubeleri. Sadece vadesiz
DTH'lar kullanrlabilecek olup bir
yatrrmcr sadece tek bir vadesiz DTH
ile talepte bulunabilecektir

Garanti
Yatrrrm
Menkul
Krymetler
A.S.

Defiigken Yontem (Aracr Kurum ve
Acente)

Kullanrlabilece[i yerler:Acentenin ttim

$ubeleri. Yatrnm Merkezleri, internet
ve Telefon Bankacrlr[rndan Doviz
blokesi ile halka arza kattltnabilir.

Gedik Yatrrrm
Menkul
DeEerler A.S.

De[iqken Ycintem (Aracr Kurum ve
Acente)

Kullanrlabilecefi yerler: Genel
Mi.idiirli.ik, tiim qube ve acenteler

Tekstil
Yatrrrm
Menkul
Deferler A.$.

Defigken Yontem (Aracr Kurum ve
Acente)

Kullanrlabilece$i yerler :

Turkish
Yatrrrm A.$.

Defigken Yontem (Aracr Kurum ve

Acente)

Kullanrlabilecefi yerler : Aract kurum
merkezi, gubeleri, acenteleri ve irtibat
biirolart

Tiirkiye Srnai
Kalkrnma
Bankasr A.$.

De[iqken Yontem (Aracr Kurum)
Kullanrlabilece[i yerler : Online qube

haricinde ti.im gubelerde kullanrlacakttr.

Yapr Kredi
Yatrrrm
Menkul
Defierler A.$.

Defigken Yontem (Aracr Kurum ve

Acente)

Kullanrlabilecefi yerler :Yapr Kredi
Yatrnm ve Yapr Kredi Bankasr dafrtrm
kanallanndakullanrlacaktrr. ;,

Ziraat Yattrtm
Menkul
Deferler A.$.

Sabit Ydntem (Aracr Kurum ve

Acente)
Kullanrlabilecegi yerler.: Ziraat
Yatrrrm merkezi, gubeleri, acenteleri

3 0 l{airs ?ntl
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d) Paylarrn Teslim gekli:

Halka arzda talepte bulunan yatrrrmcrlar, dafrtrm listelerinin onaylandr[r giini.i takip eden iq
giinil talepte bulunduklart konsorsiyum iiyesine baqvurarak halka arzdan aldrklarr kesinlegmig
pay miktannr 6[renebilirler"

Halka arzdan pay alan ortaklanmtzrn soz konusu paylan Sermaye .,Piyasasr Mevzuatr
gergevesinde Merkezi Kaytt Kurulugu A.$. ("MKK") nezdinden hak sahipleri bazrnda kayden
izlenmeye baglanacaktrr. Paylar Atag tarafindan da$rtrm listesinin onaylanmasrnr takiben ve pay
bedellerinin cidenmesi gartryla konsorsiyum iiyeleri tarafindan yatrnmcrlarln MI(K nezdindeki
hesaplarrna aktarilacaktrr. 3 0 llars 2011
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2.sIRKULERiN soRUMLULUGUNU yUxr,rNnN rigirnn
Kanuni yetki ve sorumluluklarrmrz dahilinde ve gorevimiz gergevesinde bu sirktiler ve

eklerinde yer alan sorumlu oldufumuz krsrmlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerge[e uygun
oldufunu ve sirki.ilerde bu bilgilerin anlammr de[igtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr
igin her ttirlii makul dzenin gosterilmiq oldu[unu beyan ederiz.

...4 . .t:,'l
J)"

3 0 ilans 2011

i:,r
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Atag Inqaat ve Sanayi A.$. Sorumlu OlduSu Krsrm:

Halil ATAMAN

Yiinetim Kurulu Bagkanr

irr.\I
It \j \t

i*i*J'-./\
l(:

Sirkiilerin Tamamr

Bizim Menkul Delerler A.g Sorumlu Oldu[u Krsrm:

Ii ir:i.r':i i'ntE:nklri ile$erier A,.$.

Fatma SELCUK

Genel Miidiir Yardrmcsr

*lttr*-*--l\"d'" i
[]e$er!er A"$, 't

Resat KARABIYIK

Genel Miidiir

Sirkiilerin Tamamr
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