HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
30.06.2013
TARİH

NO

Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı

08.03.2012

8/269

Kuruluşa İlişkin Kurul İzni

21.03.2012

234

Fon İçtüzüğü Tescili

23.03.2012

92308/2012

Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı

29.03.2012

8037

Kurucu Tarafından Avansın Fon’a Verildiği Tarih

02.04.2012

İzahnamenin Kurul Tarafından Onaylandığı Tarih

03.05.2012

EYF.166/492

İzahnamenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı

15.05.2012

8068

Fon’un Halka Arz Tarihi

13/06/2012

Kurulu Aşamasında Fon’a Kurucu Tarafından Verilen Avans Tutarı :
2.000.000,00.-TL olup 17/08/2012 tarihinde kapanmıştır.
Fonun Yatırım Stratejisi :
Fon, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına
göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve
hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık
dağılımı önceden belirlenmez.

Esnek fon, yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği
konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en
uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon
yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen ve değişen piyasa koşullarına göre fon dağılım
değişikliği yapmayı tercih etmeyen katılımcılar için uygun bir fondur.
Piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini artırıp azaltan bir fon yönetimi politikası
uygulanır. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan
yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü
kolay, riski az olanlar tercih edilir.
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Fon karşılaştırma ölçütü olarak; Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

Fonun Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi, Karşılaştırma Ölçütü Ve Yatırım
Strateji Bant Aralığı :
Fon yönetiminde ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara
uyulur.
Yatırım Sınırlamaları
Varlık Türü

En Az %

Türk Hisse Senetleri
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri
Türk Devlet Dış Borçlanma Senetleri
Ters Repo İşlemleri
Borsa Para Piyasası İşlemleri (BPP)
Vadeli/Vadesiz Mevduat / Katılma Hesabı
(TL/Döviz)
Altın ve Kıymetli Maden. Dayalı Sermaye
Piyasası Araçları
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası
Araçları
Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri (Yabancı
Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli)
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz cinsi)
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote
olan) (TL ve Döviz Cinsi)
Devletin kefalet ettiği İl Özel İdareleri,
Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin
Sermaye Piyasası Araçları
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Varantlar
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ve Borsa
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye
Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu Katılma Payları
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör
Borçlanma Senetleri
Borsa dışında Ters Repo İşlemleri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

En Çok %
100
100
100
100
100
20
20
20
20
100
100
100
20

0
0
0
0

0

0
0
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20
15
20
20

10
10

*Yatırım fonu Katılma Belgesi ibaresi, menkul kıymet, yabancı, serbest, koruma amaçlı ve
garantili yatırım fonu katılma belgesi paylarını kapsamaktadır.
Döviz ve TL cinsi vadeli ve vadesiz mevduatlar ile katılma hesaplarının fon portföyüne
oranlarının toplamı %20’yi aşamaz. Fon, Kamu Borçlanma Senetleri çerçevesinde Dövize Endeksli
İç Borçlanma Araçlarına da yatırım yapabilir.
Tek bir banka/katılım bankası nezdindeki toplam vadeli ve vadesiz mevduatlar ile katılma
hesaplarının fon portföyüne oranlarının toplamı %4’ü aşamaz. Türkiye’de bankacılık yetkisine
sahip olmayan yabancı bir banka/katılım bankası nezdinde mevduat/katılma hesabı açılamaz.
Tek bir Borsa Yatırım Fonu, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Serbest
Yatırım Fonu, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu’na yapılan yatırım tutarı fon
portföyünün %4’ünü geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş,
çıkış ve erken çıkış komisyonu ödenmez.
Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine fon portföyünün en fazla %10’una kadar
yatırım yapılabilir. Borsa dışı ters repo sözleşmelerine Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde
taraf olunabilir ve buna ilişkin Kurul düzenlemelerine uyulur.
Borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına, Kurulca belirlenen esaslar
çerçevesinde ve fon portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Kurul düzenlemeleri
çerçevesinde döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları
üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli
işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli
işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması
zorunludur.
Fon, Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak ve Kurul’un Seri:V, No:65 sayılı Sermaye
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında
Tebliği’nin 11. maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon
portföyünün en fazla %50’si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya
fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve
ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir.
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Fon Unvanı

Karşılaştırma Ölçütü

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı

Halk Hayat ve Emeklilik
A.Ş Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu

Karşılaştırma ölçütünden bağımsız
yönetilecektir.

Yatırım Stratejisinden bağımsız
yönetilecektir.

Fonda İlgili Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Ve Fon Kurulu Kararları :
01/01/2013-30/06/2013 döneminde 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı EMEKLİLİK YATIRIM
FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’te belirtilen
değişiklikler yapılmış olup, fon İç tüzüğünde, fon izahnamesinde ve fon tanıtım formunda tadil
metinleri ile değişiklik 2013 yıl sonuna kadar yapılacaktır.

Fon kurulu Faaliyet Raporu, bu raporun ekinde yer aldığı gibi her iki rapora, İçtüzük,
İzahname, Fon Tanıtım Formu değişikliklerine www.halkemeklilik.com.tr sitesinden ulaşılabilir.
Döneme Ait Genel Değerlendirme :
Global Görünüm
FED’in varlık alım programının geleceği ile ilgili açıklamaları finans dünyasının bir kısmına gece, bir
kısmına ise gündüz olarak yansıyor. Son on yıldır kurumsal ve bireysel yatırımcıların en önemli
yatırım teması haline gelen “gelişmekte olan ülkeler” hikayesi eski popüleritesini giderek yitiriyor.
Özellikle “BRIC” olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, yatırımcıların hızla
uzaklaştıkları piyasalar haline geldi. Gelişmekte olan ülkelerde görülen satışların iki ana sebebi var.
Birincisi bu ülkelerin artık çok fazla büyüyememeleri ikincisi ise FED tarafından varlık alım
programının durdurulması halinde yaşayabilecekleri finansman sıkıntısı ve makroekonomik
dengelerdeki bozulma ihtimali. Gelişmiş ülkelerde ise özellikle ABD, Japonya ve Almanya’ da
endeksler yukarı trendini devam ettiriyor. ABD’ de yaşanan ekonomik iyileşme gelişmiş ülkelerin
borsa performanslarını olumlu, gelişmekte olan ülke borsa performanslarını ise olumsuz etkiliyor.
Varlık alım programının geleceği ile ilgili kaygılar özellikle gelişmekte olan ülkelerde faizlerin de
yukarı gitmesine neden oluyor. Bu durum ister istemez hisse senedi değerlemelerini bir miktar
aşağı çekiyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara ait performans farkları böylece FED’in
yaratttığı yörünge değişikliği nedeniyle gece gündüz farkı kadar belirgin hale geldi. Gelişmekte
olan ülkelere ait hisse senetleri endekslerinin gelişmiş ülkelere göre göreceli ucuzlamasına rağmen
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yatırımcı algılamasının henüz olumluya geçmediğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde kur ve
faiz cephesinde oluşabilecek rahatlamalar tekrar bu piyasalara ilgiyi sağlayabilecektir.

Yurtiçi Piyasalar
Hisse Senedi Piyasası:
2012 yılını 78,208 puanda tamamlayan BİST100 endeksi, not artırım beklentileri, Çözüm Süreci ile
ilgili beklentiler, gösterge faizin rekor düşük seviyelere gerilemesi ve güçlü 1.çeyrek bankacılık
sektörü bilançoları ile 22 Mayıs tarihinde 93,398 puana kadar yükselmeyi başardı. Moody’s’in
Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından yaşanan kar realizasyonu
satışları, bankacılık sektörüne yönelik düzenleme tartışmalarının sektörün önümüzdeki dönemdeki
karlılığı ile ilgili belirsizlik yaratması, FED yetkililerinin parasal genişlemenin sonuna yaklaşıldığı
yönündeki açıklamaları ile gelişmekte olan piyasalardan para çıkışının hızlanması ve faizlerin tekrar
%9 seviyelerine yaklaşmasının ardından BİST100 endeksi 1 aylık bir süre içerisinde 70,093 puana
kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde BİST100 endeksinin seyrinde bankacılık sektörü ile ilgili
düzenlemeler, global ekonomi ile ilgili veriler ve FED’in para politikası ile ilgili verilecek mesajlar
belirleyici olacaktır.

Bono Piyasası:
2013’e %6 bileşik civarından başlayan gösterge tahvil faizi, bu süreçte yatırım yapılabilir not
artışına rağmen yılın ilk yarısını %9 bileşik seviyesine yakın kapattı. TCMB’nin politika faizinde
Nisan ve Mayıs’ta 50’şer baz puanlık indirimleri ve Moody’s’in not artırımıyla Mayıs ortasında
%4.76 bileşik ile tarihi rekor düşük seviyeye gerileyen gösterge bono faizinde sert yükselişin en
önemli nedenleri olarak FED’in parasal genişleme konusunda yarattığı belirsizlik, bu nedenle ABD
10 yıllık tahvil faizinde %2,75 seviyelerinin görülmesi ve gelişmekte olan ülkelerde risk iştahının
gerilemesi olarak sıralayabiliriz. Yılın kalan döneminde FED’in aylık 85 Milyar Dolar’lık varlık alım
programında ne zaman ve ne hızda azaltıma gideceği tüm gelişmekte olan ülke piyasalarında
olduğu gibi Türk para piyasalarında da belirleyici ana unsur olmaya devam edecektir. Öte yandan
TCMB’nin bu süreçte izleyeceği politikalar Türk bono verim eğrisinin eğimi açısından önem
arzetmektedir.

Döviz Piyasası:
Yılın başında açıklanan ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarında, parasal genişlemenin
sorgulanmaya başlandığına ilişkin ilk sinyaller tüm global piyasalar için soğuk bir duş etkisi
yaratmış ancak piyasalar bir süre bu belirsizliği görmezden gelmeyi tercih etmişti. Hiç kuşkusuz ki
Japon Merkez Bankası’nın Japon hükümetinin desteği ile beraber uyguladığı agresif genişlemeci
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para politikası bu duyarsızlığın en önemli nedeni oldu. Bu süreçte gelişmekte olan ülke para
birimlerine ilgi arttı ve bir çok Merkez Bankası seri faiz indirimleri ile para birimlerinin aşırı
değerlenmesini engellemeye çalıştı. Türkiye’nin yatırım yapılabilir notu almasının ardından artan
para girişlerine paralel TL’nin aşırı değerlenmesini istemeyen TCMB, global modaya ayak
uydurarak seri faiz indirimleri gerçekleştirdi. Yılın ilk dört ayındaki bu olumlu tabloya rağmen
Mayıs ayı başından itibaren FED’in yıl başında sinyalini verdiği parasal genişleme hızının azaltılması
ihtimalinin bir anda fiyatlara dahil olmasıyla TL ile beraber bir çok para birimi değer kaybetti. Bu
süreçte Merkez Bankası’nın kur konusunda önem verdiği iki göstergeden biri olan oynaklık iki
katına çıkarken, reel efetktif döviz kuru endekside Nisan ayındaki 120 seviyesinin üzerinden
Haziran sonunda 115 seviyesine geriledi. Bu olumsuz tablo TCMB’yi harekete geçirdi ve Banka
tarihin en büyük günlük Dolar satım miktarı ile TL’ye müdahale etti. Ardından gelen faiz
koridorunun üst bandının arttırım kararı ile TL nispeten daha ılımlı bir görünüme kavuşmuş oldu.
Bundan sonraki süreçte FED’in politikaları ve yurtdışı risk alma iştahı TL’nin değeri üzerinde
belirleyici olacaktır.
Yurtiçi Makro Veriler
Sanayi Üretimi: Sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış haliyle Mayıs’ta önceki yılın aynı
ayına göre tahminlerin altında %1.0 oranında artış kaydetti. Genel beklenti %3 civarında artması
yönündeydi. Son veri, sanayi üretiminde gözlenen toparlanma sürecinin yeteri kadar kuvvetli
olmadığını bir kez daha teyit etti.

Dış Ticaret Dengesi: Mayıs ayına ilişkin açıklanan son verilere göre dış ticaret açığı 90.1 Milyar
Dolar’a yükselerek 12 aylık birikimli seride bozulmanın devamını teyit etti. Son verilere göre ithalat
geçen yılın aynı dönemine göre %6.7’lik artarken ihracat artışı ise %1.4 ile sınırlı kaldı. Kıymetli
maden grubu dışarda bırakıldığında ise ihracattaki yıllık artışın hızlanması olumlu bir sinyal olarak
algılandı.

Ödemeler Dengesi: Mayıs ayında cari açık beklentilerin üzerinde 7.5 Milyar Dolar olarak
gerçekleşirken, birikimli açık 53.6 Milyar Dolar ile bir önceki aya göre yaklaşık 2 Milyar artış
kaydetti. Enerji dışı cari denge ise son aylardaki olumlu seyirden sonra ilk defa açık verdi. Bu
verilerde yüksek seyreden dış ticaret açığının yanında yurtiçinde faaliyet gösteren yabancı
şirketlerin kar transferleri de önemli rol oynadı. Öte yandan geçen yılın aynı ayına kıyasla %18 artış
gösteren turizm gelirleri aylık cari açıktaki bozulmanın daha da artmasını engelledi. Mayıs ayında
yabancı şirketlerin gelir transferlerindeki artış sonucunda beklentilerin üzerinde gerçekleşen cari
açığın artış eğiliminin, ekonomideki toparlanmanın yavaş olması nedeniyle 2013 yılının ikinci
yarısında ılımlı seyredeceği tahmin ediliyor.
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Bütçe Dengesi: Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemdeki 6.7 Milyar
TL’lik açığa kıyasla belirgin bir şekilde iyileşerek 3.1 milyar TL fazla verdi. Yıllık bazdaki iyileşme
toplam gelirlerdeki yıllık artışın %17.7 ile %11.2’lik toplam harcama artışının üzerinde olmasından
kaynaklandı. Detaylara baktığımızda gelir grubundaki artışın ekonomik toparlanma ile
performansını arttıran vergi gelirlerinden geldiğini görüyoruz. Harcama grubunda ise faiz dışı
harcamalardaki %15.4’lük artışa faiz harcamalarındaki %11.3’lük bir düşüş eşlik ediyor. Böylece
faiz dışı fazla yıllık bazda %34.8 artarak 19.6 milyar TL’den 26.4 milyar TL’ye yükseldi.

Enflasyon: Yılın ilk yarısında manşet enfalasyon gerek işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükseliş
gerekse kurdaki yukarı yönlü baskıların fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkileri ile
Haziran sonu itibariyle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran verilerine göre Tüfe enflasyonu,
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki 10 yıllık ortalamanın çok üzerinde %1.82’lik artışın etkisiyle %0.76
yükseliş kaydederken, baz etkisiyle yıllık enflasyon %6.51’den %8.30’a yükseldi. Diğer taraftan
enerji fiyatlarındaki yükseliş ile ÜFE ise Haziran ayında %1.46’lık önemli bir artış kaydederek yıllık
bazda %5.23’e yükselirdi. Çekirdek tarafa baktığımızda yıl boyunca gözlenen sakin seyir devam
ediyor. Bu sakinlik geleceğe yönelik fiyatlamalarda kur ve işlenmemiş gıdanın olumsuz etkisinin
devam etmeyeceği varsayımı altında yıl sonu enflasyonu için olumlu sinyaller üretiyor.

Döneme Ait Fon Portföy İşlemleri :

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
02/04/2012 tarihinde 2.000.000.-TL avans tutarının kurucu tarafından fona aktarılması ile
0,010000.-TL birim pay fiyatı ile faaliyetine başlamış 30.06.2013(*)tarihi itibari ile
67.062.713,83.-TL net varlık değerine ve 0,01178.-TL(*) birim pay değerine ulaşmıştır.

01/01/2012-30/06/2013 döneminde fonun getirisi % 2,99 olmuştur.

(*)01 Ocak 2013 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 31.12.2012 sonu ile hazırlanan performans
raporlarında 2 Ocak 2013 tarihlinde geçerli olan, 01.01.2013 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy
Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır
Fon’un tahvil bono, ters repo, hisse senedi vb. menkul kıymet alım satım işlemleri Halk Yatırım ve
Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmaktadır. Fona ait kıymetler Takasbank’taki fon deposunda
saklanmaktadır.
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Fon fiyatı ve portföy yapısı ile ilgili bilgiler www.halkemeklilik.com.tr sitesinde her gün
yayınlanmaktadır.

Fonun Performansına İlişkin Bilgiler :

Yıllar
1.yıl 2012
.2yıl 2013(**)

Toplam
Getiri
(%)
14,38
2,99

Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
-*

Enflasyon
Oranı
(%)
1,79
2,46(***)

Portföyün veya
Portföy
Grubunun
Zaman İçinde
Standart
Sapması %
0,23
0,71

Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart
Sapması
-*

Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföy veya
Portföy
Grubunun
Net Varlık
Değeri
12.873.973
67.062.713

Sunuma Dahil
Portföy veya
Portföy
Grubunun
Yönetilen
Portföyler
İçindeki Oranı Yönetilen Tüm
(%)
Portföyler Tutarı
1,17
1.096.666.195
4
1.668.478.062(****)

(*)- Fonun karşılaştırma ölçütü; Fon portföy yapısı ve yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle belirlenmemiştir.
(**)01.01.2013-30.06.2013 dönemini ifade etmektedir.
(***) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2012-Haziran 2013 ÜFE oranıdır.
(****)Mevcut rakam Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği tüm portföylerin toplam
büyüklüğünü göstermektedir.
Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Performans Sunuş standartları çerçevesinde hazırlanmış
01/01/2013-30/06/2013 dönemine ait performans sunuş raporuna www.halkemeklilik.com.tr
sitesinden ulaşılabilir.

8

Döneme Ait Performans Grafiği :

Fonun Karşılaştırma ölçütü belirlenmediğinden grafikte sadece fon getirisine yer verilmiştir.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Hisse Senetleri
Özel Kesim Borçlanma Senetleri
Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri
Vadeli Mevduat
VOB Teminatı
Fon Portföy Değeri

Nominal Değer
3.743.678,42
4.022.979,00
30.007.462,72
9.996.909,81

Rayiç Değer
(TL)
21.832.064,46
4.101.410,73
29.620.406,89
10.008.169,29
65.562.051,37
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%
33,30
6,26
45,17
15,27
100,00

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

FON PORTFOY DEGERI
HAZIR DEGERLER
ALACAKLAR
BORÇLAR
Net Varlık Değeri

TUTAR
65.562.051,37
936,70
3.192.154,56
(1.692.428,80)
67.062.713,83

Alev SAĞIROĞLU
Fon Kurulu Üyesi

TOPLAM (%)
97,76
0
4,76
(2,52)
100

Cumhur GÜLENSOY
Fon Kurulu Üyesi

10

