
Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 
29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 

2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt 

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2015 yilt Olagan Gene! Kuru! 
Toplanttst 29 Mart 2016 gUnti saat 11.00' da, ~irket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. 
Ta~ocag1 Cd. 212 istanbul Ah~veri~ Merkezi No:5 Bagcilar- istanbul adresinde, T.C. GUmrlik ve Ticaret 
Bakanhgt, istanbul il Ticaret MtidtirlUgU'nUn 28.03.2016 tarih ve 14901218 sayth yaz1s1 ile 
gorevlendirilen Bakaniik Temsilcisi Saym MEHMET ERKUL gozetiminde yapilmt~tlr. 

Toplant1ya ait davet, Ticaret Kanunu ve $irket Esas Sozle~mesi'nde ongorUldUgU gibi glindemi ihtiva 
edecek ~ekilde, Kamuyu Aydmlatma Platformu, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi ' nde ve $irketimizin 
www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kaytt Kurulu~u A.$.' nin Elektronik Gene! Kuru! 
Sistemi' nde ilan edilmek suretiyle stiresi i<;:inde yaptl!m~ttr. Sirket Esas Sozle~mesi'nin, toplanttya 
<;:agnmn yapddtgi gazete ve diger belgelerin, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ' nun, Finansal Tablolann, 
Toplant1 GUndemi ile Haztr Bulunanlar Listesi ' nin toplant1 yerinde bulundugu tespit edilmi~tir. Sirket 
Esas Sozle~mesi ' nin 21. Maddesi geregince Olagan Genel Kuru! Toplanttsi' na davet i<;:in pay 
sahiplerine aynca taahhUtlU mektup gonderilmemi~tir. 

$irket Yonetim Kurulu Uyelerinin ve Bagunstz Denetim Kurulu~u GUreli Yeminli Mali MU~avirlik ve 
Bagm1s1z Denetim Hizmetleri A.$.' yi temsilen Blilent KA YIK<;I'nm toplanttda haztr bulundugu ve 
Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. ftkralan geregince, Sirket'in elektronik gene! kuru! 
haztrhklanm yasal dUzenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmi~tir. 

Haztr Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, $irket' in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret $irket 
sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Gene! Kurula kattltmla, 12.858.691 ,805 TL 
sermayeye kar~dtk 1.285.869.180,5 adet paym asaleten, 26.711.768,127 TL'ltk sermayeye kar~tltk 

2.671.176.812,7 adet paym da vekaleten, Elektronik Gene! Kurula katlltmla 4.001,0 TL sermayeye 
kar~d1k 400.100 adet paym vekaleten olmak Uzere 39.574.460,932 adet paym toplanttda temsil 
edildiginin ve boylece gerek Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sozle~me'de ongorUlen asgari toplant1 
nisab1mn mevcut oldugu anla~dmast Uzerine, Yonetim Kurulu Ba~kam Saym, Nuri AKIN tarafmdan, 
Elektronik Genel Kuru! sistemini kullanmak Uzere, "Merkezi Kaytt Kurulu~u Elektronik Gene] Kuru! 
Sistemi Sertifika Uzmanhgt " bulunan Saym, Cengiz AKKO<; ve Saym, Muhammed AYDIN atanmt~ 
olup, toplantl fiziki ve elektronik ortamda aym anda a<;:darak gUndemin gorU~Ulmesine ge<;:ilmi~tir. 

Yonetim Kurulu Ba~kam Saym Nuri AKIN tarafmdan gerek Ticaret Kanunu ve gerek Sirket Esas 
Sozle~mesi' nde yer aldtgt Uzere elektronik saytm dlizenlemeleri sakb kalmak kaydtyla. toplant1ya fiziki 
olarak kattlan pay sahiplerinin oy kullanumm el kaldtrmak suretiyle ve a<;:Ik oylama ~eklinde 

yapacaklan; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sozlli olarak beyan etmeleri gerektigi 
a<;:tklamm ~tu. 

Giindemin l.Maddesi: Toplantt Ba~kanhgt ' mn olu~turulmasma ge<;:ildi. Hissedarlanmtzdan AKIN 
HOLDiNG A.$. 'nin 24.03.2016 tarihli onergesi okundu. Genel Kuru! Toplant1 Ba~kanhgt' na NURi 
AKIN' 111 se<;:ilmesine yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi. 

Sirket Gene! Kurulu ' nun <;ah~ma Esas ve Usulleri Hakkmda i<;: Yonergesi kapsammda, Toplantl 
Ba~kam tarafmdan Oy Toplam ' Memurlugu 'na CENGiZ AKKOc; ve Tutanak Yazmanhgt gorevine 
HABiBE ARSLAN tayin edi . 
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Toplant1 Ba~kam tarafmdan Ticaret Kanunu ' nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete' de 
yaymlanan "Anonim ~irketlerin Gene! Kuru! Toplantdannm Usul ve Esaslan ile Bu Toplanttlarda 
Bulunacak Glimrtik Ve Ticaret Bakanhg1 Temsilcileri Hakkmda Yonetmeligi" nin 24.maddesi geregince 
toplant1da toplam itibari degeri 0 adet paym Tevdi Eden Temsilciler tarafmdan temsil edildigi as;1klandL 

Giindemin 2.Maddesi: Toplant1 Ba~kam , glindemin ikinci maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu ve 
2015 ydma ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bagm1s1z D1~ Denetim Kurulu~u Raporunun to plant! 
tarihinden 21 glin once Kamuyu Aydmlatma Platformu' nda, ~irketimizin www.edip.com adresindeki 
internet sitesinde, Merkezi Kay1t Kurulu~u A.~.' nin Elektronik Gene! Kurul Sistemi' nde ve basd1 olarak 
~irket merkezinde pay sahiplerinin goru~Une sunulmu~ olmas1 sebebiyle Yonetim Kurulu Faaliyet 
Raporu' nun okunmu~ addedilmesini ve Bagimslz Denets;i Gorli~U' nUn okunmas1 onergesi Gene! Kuru!' 
un onayma sunuldu, oneri 4.001,0 TL itibari degerde red oya kar~d1k, oys;okluguyla kabul edildi. 

2015 yd1 faaliyeti hakkmda haz1rlanan Bagm1s1z Denets;i Gorli~U okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte 
mlizakere edildi. MUzakerelerde ve yapdan oylama sonucunda, 4.001,0 TL itibari degerde red oya 
kar~ll1k, oys;okluguyla kabul edildi. 

Giindemin 3.Maddesi: Toplantl Ba~kam, gUndemin Us;UncU maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu ve 
2015 ylima ait Bih1ns;o ile Kar ve Zarar hesaplannm onaylanmasma ges;ildi, veri len onergede 2015 ydma 
ait bilans;o ile kar ve zarar hesaplanmn toplantl tarihinden 21 gUn once Kamuyu Aydmlatma Platformu' 
nda, ~irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kay1t Kurulu~u A.~.' nin 
Elektronik Gene! Kuru! Sistemi' nde ve ~irket merkezinde bas1ll olarak pay sahiplerinin gorli~Une 
sunulmu~ olmas1 sebebiyle bilans;onun okunmu~ addedilmesini ve kar ve zarar hesaplanmn ana 
ba~hklar itibariyle okunmasmm teklif edildigi gorlildli. Gene! Kuru! ' un onayma sunulan oneri, yapdan 
oylama sonucunda oybirligi ile kabul edildi. 

Kabul edilen onerge dogrultusunda, kar ve zarar hesaplan ana ba~hklan itibariyle okundu. 31.12.2015 
tarihli bilans;o ile kar ve zarar hesaplan mlizakere edildi ve onaya sunuldu. Yapdan oylama sonucunda 
oybirligiyle kabul edildi. 

Giindemin 4.Maddesi: Toplant1 Ba~kam, glindemin dordUncU maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve 2015 yl11 kannm kullamm ~eklinin, dag1t1lacak kar ve kazans; paylan oranlanmn belirlenmesi 
konusunun gorU~Ulmesine ges;ildi. 2015 yd1 kar dag1tumna ili~kin ~irket Yonetim Kurulu'nun teklifi, 
Gene! Kurul toplant1smdan 21 gUn once Kamuyu Aydmlatma Platformu' nda, Merkezi Kay1t Kurulu~u 
A.S.' nin Elektronik Gene! Kuru! Sistemi' nde ve Sirketimizin www.edip.com adresindeki internet 
sitesinde duyuruldugu ~ekilde 2015 yll1 kannm kullamm ~ekli konusunda ~irket Yonetim Kurulu 
teklifinin gorli~Hlmesine ges;ildi. 
Yonetim Kurulu' nun, 2015 yl11 bilans;osuna gore tahakkuk eden kar hakkmda veri! en teklifi okundu. 
Teklif lizerinde soz alan bulunmad1gmdan, Toplant1 Ba~kam tarafmdan oya sunuldu. Yapdan oylama 
sonucunda, Yonetim Kurulu'nun 02.03.2016 tarihli karan ile onerilen ve kamuya as;1klanan, ~irketimizin 
Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hlikUmlerine gore dlizenlenmi~ mali tablolanna gore 
2. 798.226,80.-TL donem zaran ile Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi 
kapsammda dUzenlenen konsolide mali tablolanna gore 19.440.493.-TL donem kan olu~mu~tur. Buna 
gore Vergi Usul Kanunu hlikUmlerince haZirlarum~ olan mali tablolanmizda olu~an donem zaran 
nedeniyle kar dagitlml yapdma illasma yap dan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi. 

' 
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Giindemin S.Maddesi:Yonetim Kurulu Uyeleri'nin 2015 yilt faaliyetlerinden dolayt ibralanna geyildi. 
Yonetim Kurulu Uyeleri: Akm Holding A.$. Temsilcisi Nuri AKIN, Rag1p AKIN, ismail KOc;: , Mi.inip 
YUCEL, Ahmet AKIN ve Bagm1s1z Yonetim Kurulu Uyeleri Mahmut Nedim OL<:=ER, Nilgi.in 
ERMAN'm ibralan ayn ayn oylamaya sunuldu. Yapllan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Uyelerinin 
her biri kendi ibralannda sahibi olduklan paylardan dogan oy haklanm kullamnayarak ayn ayn olmak 
Lizere oybirligiyle ibra edildiler. 

Giindemin 6.Maddesi: Toplant1 Ba~kam, gi.indemin altmc1 maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu ve 
Yonetim Kurulu Uyelerinin sevimi hakkmda veri len onerge ve Bagtmsiz Yonetim Kurulu Uyelerinin 
seyimi hakkmda alman $irket Yonetim Kurulu karan okundu.Yonetim Kurulu Uyelerinin seyimi ve 
gorev siirelerinin tespiti , Toplant1 Ba~kam tarafmdan oya sunuldu. 
Yapdan oylama sonucunda, 2016 ytlt hesaplanm ve faaliyetlerini incelemek amactyla toplanacak olagan 
gene! kuru! toplantisma kadar gorev yapmak iizere; 
Akm Holding A.$. (Ticaret Sicil No: 147588)' nin Yonetim Kurulu Uyeligine sevilmesi, Akm Holding 
A.$.' nin 17.03.2016 tarihli ve Beyoglu 28. Noterligi' nin 22.03.2016 T. ve 04798 yev.no.sunda kaytth 
yonetim kurulu karan geregince T.C. vatanda~ 1 , Emirgan, Saf Saf Sk. No:2211 Sanyer-istanbul 
adresinde mukim NURi AKIN'm Yonetim Kurulu' nda temsilci olarak gorev yapmasma; 
T.C. vatanda~I ve Ye~illik Sk.,Akm Apt.,Erenkoy-istanbul adresinde mukim RAGIP AKIN; 
T.C. vatanda~1 ve <:=ivekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire: 10 Altunizade-istanbul adresinde 
mukim iSMAiL KO<;; 
T.C. vatanda~1 ve Abide-i HLirriyet Cd. Gevit Sk. No:4 Kat:5 $i~li - istanbul adresinde mukim MUNiP 
YUCEL; 
T.C. vatanda~1 ve Baltalimam, Hisar Cd. Necipbey Ap. No:25B D:8 Sanyer-istanbul adresinde mukim 
AHMET AKIN; 

$irket Bag1mstz Yonetim Kurulu iiyeliklerine, toplanttya katdamayan ve Bak1rkoy 29.Noterligince 
tasdik edilmi~ 28.03.2016 tarih ve 08981 yev.no.lu beyan ile aday oldugunu beyan eden T.C. vatanda~1 
ve Re~itpa~a Mh. , Fmn Sk. No:18 D:1 Sanyer-istanbul adresinde mukim METiN BONFi L ve 
toplant1ya katdamayan ve Bak1rkoy 29.Noterligince tasdik edilmi~ 28.03.2016 tarih ve 08982 yev.no.lu 
beyan ile aday oldugunu beyan eden T.C. vatanda~1 ve Mecidiye Cd, Yeti~ Apt. No:64 K:4 D:4, 
Tarabya Sanyer-istanbul adresinde mukim NiLGUN ERMAN'm sevilmelerine oybirligiyle karar 
verildi. 

Yonetim Kurulu iiyelerinin ozgeymi~Ieri, $irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, 
Kamuyu Aydmlatma Platformundan (KAP) ve bas1h 2015 yilt Faaliyet Raporu ' nda duyuruldugu bilgisi 
verildi. 

Giindemin 7.Maddesi: Toplant1 Ba~kam, giindemin yedinci maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu ve 
Yonetim Kurulu Uyelerine odenecek ilcret ve huzur hakkmm goril~Lilmesine geyildi.Bu konuda verilen 
bnerge okundu. Toplant1 Ba~kam oneriyi oya sundu. Yapdan oylama sonucunda $irketimiz Yonetim 
Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli karan yerine de geymek ilzere, Saym Nuri AKIN'a ayhk net 50.000.-TL, 
Bag1mS1Z Yonetim Kurulu Uyelerinin her birine aylik net 4.350.-TL; diger Yonetim Kurulu Oyelerinin 
her birine ayl1k net 4.050.-TL; ilcret odenmesine; 
Sermaye Piyasas1 Kanunu kapsammda olu~turulan komite ilyeliklerinde gorev alan Yonetim Kurulu 
Oyeleri ivin aynca iicret bdenip bdenmemesi hususu ile bdenecek Licretin miktan konusunda Ybnetim 

K~am'na takdir esptsi verilmesine oybirligiyle karar verildi. 
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Giindemin 8.Maddesi: Toplantl Ba~kam, giindemin sekizinci maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite ' nin onerisi dikkate ahnarak, Sermaye Piyasas1 Kanunu geregi 
2016 yll1 i<;:in Bagm1s1z Denetleme Kurulu~u olarak Giireli Yeminli Mali Mii~avirlik ve BagimSIZ 
Denetim Hizmetleri A.~.'nin se<;:ilmesine gec;ildi. 
Yap dan oylama sonucunda ~irketin 2016 yll1 bagimsiz denetimini yapmak lizere Giireli Yeminli Mali 
Mii~avirlik ve BagimSIZ Denetim Hizmetleri A.~. sec;ilmesine oybirligiyle karar verildi. 

Giindemin 9.Maddesi: Toplant1 Ba~kam , glindemin dokuzuncu maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu Kurumsal Yonetim ilkeleri uyannca belirlenen ve kamuya a<;:Iklanan 
~irketimizin "Bag1~ Politikas1" kapsammda, sosyal yardtm amac1yla c;e~itli vaktflara yt! ic;erisinde 
yapmt~ oldugu 350.- TL tutanndaki bag1~ ve yardtmlar konusunda Gene! Kurul'a bilgi verildi. Bu 
maddenin bilgilendirme amac1 ile glindemde yer ald1gmdan oylanmayacag1 ortaklann bilgisine sunuldu. 

Aynca 6362 sayll1 Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun 19.maddesinin be~inci f1kras1 geregince 2016 ytl1 
ic;erisinde yapilacak olan bag1~ ve yard1mlann list S1mru1m 4.000.000.-TUrk Liras1 olarak belirlenmesine 
dair verilen onerge okundu ve Ba~kan tarafmdan oylamaya sunuldu ve oneri, oybirligiyle kabul edildi. 

Giindemin lO.Maddesi: Toplantl Ba~kam, glindemin onuncu maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ilgili dlizenlemeleri c;erc;evesinde, pay sahiplerine, ~irketin 

li<;:Uncii ki~iler lehine vermi~ oldugu teminat, rehin ve ipotekler hakkmda bilgi verildi. Bu maddenin 
bilgilendirme amac1 ile glindemde yer ald1gmdan oylanmayacag1 ortaklann bilgisine sunuldu. 

Giindemin ll.Maddesi: Toplant1 Ba~kam , giindemin onbirinci maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu Kurumsal Yonetim ilkeleri geregince Yonetim Kurulu Uyeleri ile 
Dst Dlizey Yoneticiler ic;in , "Ucretlendirme Politikas1" ve y1l ic;erisinde saglanan faydalar hakkmda 
Kamuyu Aydmlatma Platformu' nda, ~irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde 
yaymlandigi hususunda ortaklara bilgi verildi. 
Bu maddenin bilgilendirme amac1 ile glindemde yer ald1gmdan oylanmayacag1 ortaklann bilgisine 
sunuldu. 

Giindemin 12.Maddesi: Toplant1 Ba~kam, glindemin onikinci maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu dlizenlemeleri kapsammda ili~kili taraflarla 2015 y1li ic;erisinde 
yapilan i~lemler hakkmda 37 no.lu bilanc;o dipnotunda yer alan ac;Iklamalar ile ~irketimizin 

www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygm ve 
Slireklilik Arzeden ili~kili Taraf i~Iemlerine ili~kin Rapor" hakkmda ortaklarumza bilgi verildi. Bu 
maddenin bilgilendirme amac1 ile glindemde yer ald1gmdan oylanmayacagi ortaklann bilgisine sunuldu. 

Giindemin 13.Maddesi: Toplant1 Ba~kam, glindemin onli<;:lincii maddesini Oy Toplama Memuru' na 
okuttu ve yonetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yonetim kurulu iiyelerine, list dlizey 
yoneticilerine ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hri yakmlanna; ~irket veya bagh 
ortakhklan ile <;:Ikar c;at1~masma neden olabilecek nitelikte i~lem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri , 
~irketin konusuna giren i~leri bizzat veya ba~kalan adma yapmalan ve bu nevi i~leri yapan ~irketlerde 
ortak olabilmeleri ve diger i~lemleri yapabilmeleri hususunda Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. 
maddeleri geregince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirligiyle kabul edildi. 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun II-17.1 sayil1 "Kurumsal Yonetim Tebligi"nin 1.3.6. maddesi kapsamma 
giren 2015 yil1 ic;erisinde gerc;eklqtirilen i~lemlerle ilgili 2015 y1h ic;erisinde ger<;:ekle~tirilen i~lem 

ol~kkmda Gene! Kurul'{ ilgi verildi.h !Y 
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Giindemin 14.Maddesi: Dilekler ve gorli~ler maddesinde soz alan pay sahibi olmad1. Gundem' de 
goru~ulecek ba~kaca bir konu bulunmad1gmdan Toplant1 Ba~kam tarafmdan pay sahiplerine tqekkur 
edilerek, toplant1ya son verilmi~tir ve bu tutanak toplant1 mahallinde tarafm11zdan tanzim ve imza 
edilmi~tir.(29.03 .20 16) 
Bakan Te 
M E 

Toplanti Ba~kam 
NURiAKIN 

Oy Toplama Memuru 

(li{J~ 
Tutanak Y azmam 
HABiBE AR~ AN 
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