TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
07 ARALIK 2016 TARİHLİ XVIII. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07
Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14:30’da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1.
Levent Plaza No: 173 A Blok Kat:4 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibariyle mevcut toplam
231 üyesinden 121 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi (Ek: 1). TSPB Statüsü’nde
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nu
temsilen toplantıya Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Ergun TÜREOĞLU
katıldı. Toplantı TSPB Başkanı Genel Sekreteri İlkay ARIKAN tarafından açıldı.
Hazirun, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz ile ebediyete intikal
eden meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu
müteakip sırasıyla TSPB Başkanı İlhami KOÇ ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr.
Vahdettin ERTAŞ açılış konuşmalarını yaptılar.
Açılış konuşmalarını müteakiben gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı’na Tevfik Metin AYIŞIK, kâtip
üyeliklere Hakan DEMİRBİLEK ile Süleyman MORBEL’i aday gösterir önerge okundu
(Ek: 2).
Divan Heyeti’nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti’nin seçimine geçildi.
Divan Başkanlığı’na Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tevfik Metin
AYIŞIK’ın, kâtip üyeliklere ise Hakan DEMİRBİLEK ve TSPB Genel Sekreter Yardımcısı
Süleyman MORBEL’in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup
olmadığı haziruna soruldu.
Gündem’e bir madde eklenmesine ilişkin önerge sunuldu.
Birlik Olağanüstü Genel Kurulunun Gündemine;

“Mevcut Statüde, banka kökenli olmayan aracı kurumların temsil edilmediği, Birliğin
kurulmasında etkin rol alan söz konusu kurumların Birlik yönetim ve denetim
Kurulunda yer almasının sağlayacağı fayda göz önüne alındığında; gerçekleştirilecek
ilk Genel Kurul Toplantısı’nda gerekli olan statü değişikliğine ilişkin öneride bulunması
amacıyla Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesi”
hususunu içeren önerge okundu (Ek: 3).
Birlik toplam üye sayısının en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların
gündeme alınması zorunluluğu kapsamında, Birlik Statüsü’nün 13 üncü maddesine
uygun olarak, önergenin toplam üye sayısının onda birinin imzasını taşıdığı tespit
edildi.
Önerge doğrultusunda; gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında gerekli olan
statü değişikliğine ilişkin öneride bulunması amacıyla yönetim kurulunun
görevlendirilmesi hususunun gündeme ilave edilmesi Divan Heyeti’nce kabul edildi.

Gündem sırası Divan Heyeti’nce yeniden belirlendi, ilave edilen gündem maddesi 10
uncu sıraya alındı ve nihai gündem okundu (Ek: 4).
3.

Gündem gereğince Divan Heyeti’ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi
verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4.

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan
giderlere ve ücretlere ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelerden katılım payı alınmasına
ilişkin esasların belirlenmesi gündem maddesine geçildi.
Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan
giderler ve ücretler nedeniyle; Birlik Genel Kurulu’nun kararı ile belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde, Birlik ödentileri (aidat ve gider payları) dışında uyuşmazlığa
taraf üyelerden katılım payı tahsil edilmesinin öngörüldüğü bilgisi sunuldu.
Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti giderlerine uyuşmazlığa taraf üyelerin
katılım paylarının belirlenmesine ilişkin bir önerge sunuldu (Ek: 5).
Birlik bütçesinden karşılanan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti giderlerine,
uyuşmazlığa taraf olan üyelerden alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki
cari yıl giderlerinde gerçekleştirilen;
- Hakem heyeti üyelerine ödenen ücretlerin,
- Posta ve iletişim masraflarının,
- Personel giderlerinin,
- Personel sayısı ve gelen evrak sayısı ortalama oranlarına göre belirlenecek
Birlik işletme giderlerinin,
esas alınması ve söz konusu giderler toplamının ilgili dönemdeki sonuçlandırılan
uyuşmazlık dosyası toplamı dikkate alınarak uyuşmazlığa taraf üyelerden uyuşmazlık
dosyası bazında, birinci taksit üye ödentileri ile birlikte tahsil edilmesi önerge ile teklif
edildi.
Sunulan önerge çerçevesinde; Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne ilişkin
Birlik bütçesinden karşılanan gider ve ücretler toplamının (2016 yılı için öngörülen
tutar 120 Bin TL), ilgili dönemdeki sonuçlandırılan uyuşmazlık dosyası toplamı dikkate
alınarak uyuşmazlığa taraf üyelerden uyuşmazlık dosyası bazında, birinci taksit üye
ödentileri ile birlikte katılım payı olarak tahsil edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

5.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe
aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler
oluşturulmasına ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ilişkin kaldıraçlı alım
satım faaliyetinde bulunan üyelerden katılım payı alınmasına ilişkin esasların
belirlenmesi gündem maddesine geçildi.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe aktarılması
ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulması amacıyla
Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezine ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan
giderler nedeniyle; Birlik Genel Kurulu’nun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde, Birlik ödentileri (aidat ve gider payları) dışında kaldıraçlı alım satım
faaliyetinde bulunan üyelerden katılım payı tahsil edilmesinin öngörüldüğü bilgisi
sunuldu.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe aktarılması
ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulması amacıyla
Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezi giderlerine kaldıraçlı alım satım
faaliyetinde bulunan üyelerin katılım paylarının belirlenmesine ilişkin bir önerge
sunuldu (Ek: 6).
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Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe
aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler
oluşturulmasına ilişkin Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezi giderlerine ilişkin
üyelerden alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki cari yıl yıl giderlerinde
gerçekleştirilen;
- Bilgi işlem, internet bağlantı, yazılım ve donanım giderlerinin,
- Personel giderlerinin,
esas alınması ve söz konusu giderler toplamının ilgili dönemde kaldıraçlı alım satım
işlemleri faaliyetlerinde bulunan üyelerden, kaldıraçlı alım satım işlemleri hacimleri
oranında, birinci taksit üye ödentileri ile birlikte tahsil edilmesi önerge ile teklif edildi.
Sunulan önerge çerçevesinde; kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelerce
açıklanan fiyatların Birliğe aktarılması ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden
istatistiki veriler oluşturulması amacıyla Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezine
ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlerin (2016 yılı için öngörülen tutar 185 Bin
TL), ilgili dönemde kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunan üyelerden,
kaldıraçlı alım satım işlemleri hacimleri oranında, birinci taksit üye ödentileri ile
birlikte tahsil edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
6.

2017 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Bütçesi’nin açıklanması için Birlik
Genel Sekreteri İlkay ARIKAN’a söz verildi. Birlik Genel Sekreteri İlkay ARIKAN Birliğin
2017 yılı Bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Divan Başkanı bütçe geneli hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu.
Söz alan olmadı.
2017 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul’da
tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına geçildi. Yapılan
oylama sonucunda, 2017 yılı Bütçe tasarısının;
a) Gelir kalemleri oybirliğiyle,
b) Gider kalemleri oybirliğiyle,
c) Bütçenin tümü oybirliğiyle,
kabul edildi. Sonuç olarak, 9.985.000.-TL (dokuz milyon dokuz yüz seksen beş bin
Türk Lirası) tutarındaki 2017 yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

7.

Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oybirliği ile
kabul edildi.

8.

Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20’sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç
alabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9.

Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde
bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul
edildi.

10. Gündem gereğince 2017 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Birlik
Genel Sekreteri İlkay ARIKAN, 2017 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik
Yönetim Kurulu’nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.
Dar yetkili aracı kurum statüsündeki üyelerin Birlik ödentileri hakkında bir önerge
sunuldu (Ek: 7).
Sunulan önergede; Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izinlerinin yenilenmesine
ilişkin mevzuat gereği 01.01.2016 tarihinden itibaren faaliyetlerine dar kapsamlı aracı
kurum olarak devam eden kurumların, müşteri ve gelir kaybı yaşamaları ve Borsa
İstanbul’a yıllık aidat ödenmemeleri konusundaki Kurul kararına paralel olarak
Birliğin de aidat ve gider paylarının belirlenmesinde aynı hassasiyetin gösterilmesinin
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beklenildiği belirtilerek, dar yetkili aracı kurumlar için hesaplanacak aidat ve gider
paylarının sembolik bir tutarda olması teklif edilmiştir.
Önerge hakkında lehte ve aleyhte görüşler sunuldu. Statü hükümleri çerçevesinde,
faaliyetleri geçici durdurulmuş üyelere de aidat ve gider payı tahakkukların yapıldığı,
sadece dar yetkili aracı kurumlar için yapılacak bir uygulamanın yaratacağı sorunlar
belirtildi. Önerge lehinde de; dar kapsamlı aracı kurumların gelirlerinin düşmesi ve
faaliyet yetki belgeleri için geniş ve kısmi yetkili kurumlarla aynı tutarlarda harç
ödenmek zorunda kalınması nedeniyle indirim uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Sunulan önergeye ilişkin olarak, dar yetkili aracı kurumlar için bir defaya mahsus
olmak üzere ve faaliyeti durdurulan üyeleri kapsamayacak şekilde yıllık aidat
tutarında %50 oranında indirim uygulanması ve uygulanan indirim nedeniyle tahsil
edilemeyen kısmın ise diğer üyelere eşit bir şekilde paylaştırılmasının genel kurulun
onayına sunulması teklif edildi.
Önerge çerçevesinde, dar yetkili aracı kurumlar için bir defaya mahsus olmak üzere
ve faaliyeti durdurulan üyeleri kapsamayacak şekilde yıllık aidat tutarında %50
oranında indirim uygulanması ve uygulanan indirim nedeniyle tahsil edilemeyen
kısmın ise diğer üyelere eşit bir şekilde paylaştırılması oya sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda; dar yetkili aracı kurumlar için yıllık aidat tutarının indirimli olarak
uygulanması önergesi ve teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
Genel Kurul tarafından kabul edilen 2017 yılı bütçesine göre üyelerden 2017 yılı için
talep edilecek ödentiler toplamı 7.844.400.-TL’nin %25’ine karşılık gelen 1.961.100.TL’nin yıllık aidat olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın aidat tahakkuk tarihindeki Birlik
üye sayısına göre tüm üyelere eşit miktarda dağıtılması oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündem gereği 2017 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Gider paylarının
belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve Birlik Genel Sekreteri
İlkay ARIKAN tarafından açıklanan ilke esaslar hakkında söz almak isteyen temsilci
olup olmadığı soruldu. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2017 yılı bütçesine göre
üyelerden 2017 yılı için talep edilecek ödentiler toplamı 7.844.400.-TL’nin %75’ine
karşılık gelen 5.883.300.-TL’nin gider payı olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın üyelere
dağıtımı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;
a) Gider payı tutarının 1/3’ünün, yani bütçelenen toplam üye ödenti tutarının
%25’inin, Yönetim Kurulu seçimlerinde aday göstermede ayrıcalıklı olan ve
olmayan üyeler arasında aşağıdaki esaslara göre;
i. Statünün 16’ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-1 ve (a)-2’deki aracı kurumlar,
(b)-1’deki bankalar, (c)-1’deki portföy yönetim şirketleri ve (ç)’deki payları
borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 5/8 oranında ve her bir grupta yer
alan üyelere eşit olarak,
ii. Statünün 16’ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-3’deki aracı kurumlar, (b)2’deki bankalar, (c)-2’deki portföy yönetim şirketleri ile (ç)’de yer alanlar
dışındaki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 3/8 oranında ve
her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,
dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.
b) Gider payı tutarının 2/3’ünün, yani bütçelenen toplam üye ödenti tutarının
%50’sinin, Yönetim Kurulu’nca belirlenen yönteme göre üye grupları ve üyelerin
31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançolarında yer alan
özsermayelerine göre üye grupları arasında dağıtılması oy çokluğu ile kabul
edildi.
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12. Gündem’in 8 inci maddesi gereği, 2017 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi,
devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 50.000.-TL
giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulması oybirliği ile
kabul edildi.
Bununla birlikte; Birlik üyesi olan en az bir kurumun, SPK’nın düzenlemelerine göre,
yeni bir sermaye piyasası kurumunun kurulması amacıyla tüm yetki belgelerini iptal
ettirmesi durumunda, SPK tarafından yetki belgesi verilen yeni kurumun Birliğe üyelik
için başvurusunda, giriş aidatı alınmaması oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündem’in 9 uncu maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve
ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2017 yılı
bütçesine göre; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık toplam 12.100.-TL brüt huzur
hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerine ve
Birlik Yönetim Kurulu’nda yer alacak olan TDUB temsilcisine herhangi bir huzur hakkı
ve/veya ücret ödemesi yapılmaması oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy
çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündeme ilave edilen ve Gündem’in 10 uncu maddesi olarak belirlenen;
gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında gerekli olan statü değişikliğine ilişkin
öneride bulunması amacıyla Yönetim Kurulunun görevlendirilmesi hususunun
görüşülmesine geçildi.
Mevcut Birlik Statüsü’nün, banka kökenli olmayan kurumların Birlik organlarında
temsilini imkansız hale getirmesi nedeniyle Statü değişikliği yapılması konusunda
gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında öneride bulunması amacıyla Yönetim
Kurulunun görevlendirilmesinin önergede talep edildiği açıklandı. Yapılan
görüşmelerde, üye gruplarının Birlik organlarında temsiline ilişkin üye görüş ve
önerilerin Birlik Yönetim Kurulu’na sunulması kabul edildi. Statü değişikliği
yapılmadan da seçimler öncesi yapılacak görüşmelerle tüm tarafların temsilini
sağlayabilecek adayların belirlenebileceği de belirtildi. Konuyla ilgili Birlik Yönetim
Kurulu’na sunulacak görüş ve önerilerin değerlendirilerek Statü değişikliğine ilişkin
çalışmaların Yönetim Kurulu’nca yapılması karara bağlandı.
15. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.
temsilcisi Adnan BAHAR; sermaye piyasası lisanslama sınavlarından sektörde uzun
yıllar emek veren sektör çalışanlarının muaf tutulacak şekilde bir düzenleme
yapılması gerektiğini; aracı kurumların sahip oldukları Takasbank hisselerinin Borsa
İstanbul A.Ş. tarafından satın alınması konusundaki çalışmaların takip edilmek
suretiyle tamamlanmasını talep etti.
Söz alan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Mehmet OSMANOĞLU; öncelikle
Sermaye Piyasası Kurulu’na Birlik genel kurulunu takip ettiklerinden dolayı teşekkür
etti ve Borsa İstanbul A.Ş.nin de katılmasının faydalı olacağını belirterek; aracılık
maliyetlerinde indirim konusunda Borsa İstanbul A.Ş.den de müjdeli haberler
beklediklerini ve Birliğin bu konudaki çalışmalarında ısrarcı olmasını talep etti.
Söz alan Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. temsilcisi Haydar ACUN; TEFAS’ın
resmi sitesinin İngilizce versiyonunun 2 yıldır oluşturulamadığını bu konuda
çalışmaların tamamlanması gerektiğini, yabancı yatırımcıların fon alımı için
yapacakları para girişinin kolaylaştırılmasının gerektiğini, BES fonlarının yönetiminde
aynı grup içerisinde bulunan şirketlerce yönetilmesine rekabetin canlanması amacıyla
sınır getirilmesi gerektiğini, TEFAS’ta yer alan yatırım fonu kıyaslamasının BES fonları
için de yapılması ve BES fonlarına ilişkin bilgilerin TEFAS’ta yayınlanmasının yararlı
olacağını belirtti.
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Söz alan ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. temsilcisi İbrahim Alper Koç’un sektöre
yeni giriş yapacak portföy yönetim şirketlerinin kuruluş aşamalarındaki maliyetleri
göz önünde bulundurularak Birlik üyelik giriş ücretlerinin 2 yıl süreyle ertelenmesinin
yararlı olacağını belirtti.
Söz alan GCM Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Alper NERGİZ; pay, VİOP ve FX
piyasalarının üçünde de farklı vergileme rejiminin ve oranlarının uygulandığını,
piyasalar ve ürünler arasındaki vergileme farklılıklarının kaldırılmasının yararlı
olacağını belirtti. Ayrıca yılda iki defa düzenlenen lisanslama sınavlarının sayısının
arttırılarak elektronik ortamda yapılması gerektiğini belirtti.
Söz alan Invest–AZ Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Hakan AVDAN; TSPB Müşteri
Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne yapılan başvurularda yatırımcılardan da başvuru
ücreti talep edilmesinin doğru olacağını belirtti.
Söz alan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tevfik Metin AYIŞIK; Borsa
İstanbul tarafından son dönemlerde gerçekleştirilen ücret artışlarının sektör üzerinde
önemli bir maliyet unsuru olduğunu, Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank tarafından
gerçekleştirilen ücret artışlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun sektörü koruyucu
adımlar atarak ilgili ücretlerde sektörü rahatlatacak indirimler uygulanması
gerektiğini; kolakasyon ücretleri de dahil olmak üzere USD bazında yapılması
planlanan artışların, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle
ertelenmesi gerektiğini, Takasbank’ın MKT nedeniyle uygulayacağı teminatlandırma
politikalarında artık teminat mektuplarının kullanılamayacağını belirterek, aracı
kurumları zor durumda bırakacak olan bu uygulamanın tekrar değerlendirilmesi ve
özellikle ertelenmesi gerektiğini, Takasbank’a verilecek nakit teminatların Takasbank
para piyasasında değerlendirilmesini aksi takdirde düşük nemalanma nedeniyle
yatırım kuruluşlarının mağdur olacağını ve son olarak kaldıraçlı alım satım
işlemlerinde Takasbank’ta tutulan müşteri teminatlarında, açık pozisyonlar için
teminat güncellemesi yapılamaması nedeniyle aracı kurumların gereksiz yere teminat
tutarak sıkıntı yaşadığını belirterek pozisyonlardaki kar/zarar durumuna göre teminat
güncellenmesine izin verilmesi gerektiğini, Birliğin bu tür Kurumların maliyetlerini
artıran unsurlarda çalışma yapmasını ve ilgili düzenleyici kurumlardan bu
uygulamalarını yeniden gözden geçirmelerini istemesini belirtti.
TSPB Başkanı İlhami KOÇ söz alarak; tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür
etti. Ayrıca, Birlik üyelerine ve görev alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin
Komitesi ve Meslek Komiteleri üyeleri ile Birlik çalışanlarına teşekkür etti.
Divan Başkanı Tevfik Metin AYIŞIK; tüm haziruna, Birlik Başkanı’na, Birlik Yönetim
Kurulu üyelerine ve Birlik çalışanlarına verdikleri katkı ve emeklerden dolayı teşekkür
ederek, yeni yılın herkese hayırlı olmasını ve mutlu bir yıl olmasını diledi.
Divan Başkanı tarafından toplantı 16:45’te kapatıldı.

Tevfik Metin AYIŞIK
Divan Başkanı

Hakan DEMİRBİLEK
Kâtip Üye

Süleyman MORBEL
Kâtip Üye
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