
 

 
 

EDİP GAYRİMENKUL 
Yatırım San. ve Tic. A.Ş. 

 
 

Özel Durum 
Açıklamaları 

 
 
 

Dönem 
( 01.01.1998 - 31.12.2009 ) 

 



TARĐH:05/01/2010 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 
Konu: Genel Müdür ataması 
Şirketimiz Genel Müdürü Yasemin KIVIRCIK'ın 31.01.2010 tarihinde ayrılması ile boşalacak olan 
Genel Müdürlük görevine 01.02.2010 tarihinden itibaren Mehmet Ali YETĐM atanmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:31/12/2009 
 
HABER:  

 
 
 
EDIP 
FVORI 
GEDIZ 
MAKTK 
NERGS 
NTTUR 
SELGD 
SONME 
SNPAM 
TRNSK 
OKANT 

Borsa Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereğince, Borsa’ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken 
bildirimlerden “Kasım  2009” dönemine ait bilgileri “www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler” 
adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanan şirketler: 
- Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. 
- Gimsan Gediz Đplik ve Mensucat Sanayii A.Ş.  
- Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 
- Nergis Holding A.Ş. 
- Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
- Selçuk Gıda Endüstri Đhracat Đthalat A.Ş. 
- Sönmez Filament Sentetik Đplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. 
- Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. 
- Transtürk Holding A.Ş. 
- Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH: 30/12/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve 
Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” 
başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 

 
 
 
 
TARĐH:29/12/2009 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin 29.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“29.12.2009 tarihinde saat 14:14’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır. 
Konu: Geçici kaydi payların dönüştürülmesi. 
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 17.595.000 TL'den 30.000.000 TL'na artırılması sonucunda, artırılan 
 12.405.000 TL sermayeye tekabül eden Geçici Kaydi Pay Makbuzlarının Kaydi Hisse Senetlerine 
dünüştürülmesi işlemi 30.12.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılacaktır." 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:29/12/2009  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 

EDIP EDĐP GAYRĐMENKUL YATIRIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.’nin 02.11.2009 tarihinde % 70,50298 
oranında bedelli sermaye artırım işleminde vermiş olduğu geçici makbuz (MZ) karşılığı olan kaydi paylar, 
ESKĐ(E) kaydi pay olarak müşteri alt hesaplarına 30/12/2009  tarihinde alacak kaydedilecektir. 

 •   •  •   •  •   •  
 

Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Đbrahim Çelebi 



 
TARĐH:25/12/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“25.12.2009 tarihinde saat 13:28’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır. 
Konu: Sermaye Artırım Tescil Belgesi 
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 17.595.000.-TL'den 30.000.000.-TL'ye artırılması ile ilgili süreç 
tamamlanmış olup Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 22.12.2009 tarih ve 69198 sayılı, Şirket  Ana 
Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı maddesinin değişikliğine dair tescil belgesi ekte sunulmaktadır.” 
Söz konusu tescil belgesi internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı 
altında ve KAP’ta yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH: 23/12/2009  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 23/12/2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 

Hisse 
Kodu 
  

Sıra 
No 

Satışa Konu Hisse 
Ünvanı 

Grubu Yatırımcının 
Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar (TL)* 

Satış 
Süresi 

Tsp 
Đşlem
i 
** 

Satış 
Kısıtı 
** 

EDIP 13 EDĐP GAYRĐMENKUL 
YATIRIM SANAYĐ VE 
TĐCARET A.Ş. 

E SALĐHA FĐLĐZ 
ÇELEBĐ 

        
165.085,00
0     

10 YIL   

 
 
 
 
 
 
TARĐH:01/12/2009 
 
HABER:  

 
 
 
CEYLN 
EPLAS 
EDIP 
FVORI 
GEDIZ 
ISAMB 
MAKTK 
MEMSA 
MZHLD 
NTHOL 
NTTUR 
OKANT 
SNPAM 
SONME 
TRNSK 
 

Borsa Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereğince, Borsa’ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken 
bildirimlerden “Ekim  2009” dönemine ait bilgileri “www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler” 
adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanan şirketler: 
- Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
- Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. 
- Gimsan Gediz Đplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. 
- Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 
- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 
- Net Holding A.Ş. 
- Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
- Okant Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. 
- Sönmez Filament Sentetik Đplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. 
- Transtürk Holding A.Ş. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:04/11/2009 
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ:  
 
 

EDIP EDĐP GAYRĐMENKUL YATIRIM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.’nin 02.11.2009 tarihinde başlayan % 



70,50298 oranında  bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını 
kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.11.2009 tarihinde Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde 
kullanmaları gerekmektedir. Şirket, kaydi sermaye artırım karşılığını geçici kaydi pay (MZ) olarak 
vermektedir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:03/11/2009 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.11.2009 tarihinde saat 16:35’de Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimi aşağıda yer almaktadır. 
“Konu: Đnşaat Yapım Sözleşmesi 
30/10/2009 tarihli Özel Durum Açıklamamıza ek olarak ; 
Şirketimiz ile Ağaoğlu Şirketler Grubuna dahil Akdeniz Đnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasında 
30/10/2009 tarihinde imzalanmış olan I.Kule Rezidans Đnşaatı ve Satışı konularını kapsayan Gayrimenkul 
Satış Vaadi-Đnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesine göre ; 
Tamamı 55.193,17.-m2 yüzölçümlü ve 587021/800000 payı Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm 
A.Ş.'ye ; 212979/800000 arsa payı Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye ait olan 
12.06.2009 Tarihli Yapı Ruhsatı ile Edip Gayrimenkul Yatırım San ve Tic.A.Ş. payı üzerinde yapılacak olan 
konut,işyeri, home-ofice kullanım amaçlı, sosyal tesisleri de olan toplam 520 adet bağımsız bölümlü 
"Ağaoğlu&Edip 212 Đstanbul My Residence" adlı yapı inşa edilecektir. 
Đnşa edilecek yapının % 38' inin satış hasılatı Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye 
% 62' si Akdeniz Đnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.' ye kalacaktır. 
Proje satışlarına Aralık 2009' da başlanacak olup, inşaatın süresi Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 
(30.10.2009) 26 aydır. 
Projenin tamamından Edip Gayrimenkul Yatırım San ve Tic A.Ş.'nin 25 M.Euro civarında bir gelir beklentisi 
mevcuttur.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:02/11/2009 
 
HABER:  

 
 
 
 
CEYLN 
EDIP 
FVORI 
GEDIZ 
MAKTK 
SELGD 
SNPAM 
TRNSK 
 

Borsa Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereğince, Borsa’ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken 
bildirimlerden “Eylül  2009” dönemine ait bilgileri “www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler” adresindeki 
Borsamız internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanan şirketler: 
 
- Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. 
- Gimsan Gediz Đplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. 
- Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 
- Selçuk Gıda Endüstri Đhracat Đthalat A.Ş. 
- Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. 
- Transtürk Holding A.Ş. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
 
TARĐH:30/10/2009 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“30.10.2009 tarihinde saat 16:59'da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda  yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır.  
Konu: Đnşaat yapımı sözleşmesi. 
Şirketimiz ile Ağaoğlu Şirketler grubuna dahil, Akdeniz Đnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasında, Şirketimizin 
sahibi bulunduğu Đstanbul ili Bağcılar Đlçesi Mahmutbey Köyünde kain tapunun F21C22A1B pafta 3270 Ada 
 14 Parsel no'daki 212979/800000 paylı taşınmazımızda yapılacak olan I.Kule Rezidans Đnşaatı ve satışı 
konularını kapsamak üzere ve arsa sahibine minimum % 38 kalacak şekilde, Düzenleme Şeklinde 
Gayrimenkul Satış Vaadi-Đnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalanmıştır." 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:30/10/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma sirküleri 



 KAP’ta yayınlanmaktadır. 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
TARĐH:30/10/2009 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“30.10.2009 tarihinde saat 17:37’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda  yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır.  
Konu: Rüçhan ve/veya bedelsiz pay alma hakkı kullanım tarihleri. 
Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 28.10.2009 
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 0 

Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 17.595.000,00 

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 30.000.000,00 

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 12.405.00,00 

    Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 12.405.000,00 

    Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 70,50 

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 1,00 

Rüçhan Haklarının Kullanımına Đlişkin Kısıtlama (varsa) : 0 

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0 

    Đç Kaynaklardan (TL) : 0 

    Temettüden (TL) : 0 

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0 

Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 02/11/2009 

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi : 16/11/2009 

Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı : 
Geçici kaydi pay 
verilecektir 

Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : Nuri Akın 

Artırılan Sermayeyi Temsilen Đhraç Edilen Paylar Đlk Defa Hangi Hesap 
Dönemi Karıdan Yararlanacak? 

: 2009 

Şirketimizin,Bedelli Sermaye Artırımı ile ilgili Yeni Pay Alma Hakları 02/11/2009-16/11/2009 tarihleri arasında 
15 gün süreyle kullandırılacaktır. Sirküler ilanı, 02/11/2009 tarihinde Hürses ve Dünya Gazetelerinde 
yayınlanacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:30/10/2009 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“28.10.2009 tarihinde saat 15:10’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır. 
Konu : Đzahname tescili. 
Şirketimiz Bedelli Sermaye Arttırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2009 tarih ve 87/855 
Numaralı 
Kayda Alma Belgesi ile onaylamış olduğu "Đzahname"  Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 27/10/2009 
tarihinde tescil edilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/10/2009 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  
 

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 12.405.000 TL (%70,50) 
bedelli artırılarak 17.595.000 TL’den 30.000.000 TL’ye yükseltilmesinde, bedelli pay alma hakları 02.11.2009-
10.11.2009 tarihleri arasında  Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem görecek olup, fiyat tescili 
gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. 

 •   •  •   •  •   •  
EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 12.405.000 TL (%70,50) 

bedelli artırılarak 30.000.000 TL’ye yükseltilmesinde bedelli pay alma haklarının 02.11.2009 tarihinde Birinci 



Seans’ta referans olarak alınabilecek fiyatı 1,57 TL’dir. 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH:28/10/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımına ilişkin izahnamesi KAP’ta 
yayınlanmaktadır. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:06/10/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 06.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“06.10.2009 tarihinde saat 15:32’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır. 
Konu: Merkez Adresi Nakli 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 
Şirket Merkezinin, Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10 Avcılar Đstanbul adresinden, Mahmutbey 
Merkez Mh.Taşocağı Caddesi No:5    34217 Bağcılar Đstanbul adresine taşınmasına, değişiklik ile ilgili 
gerekli tescil ve ilgili kurumlara bildirimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:30/09/2009 
 
HABER:  

 
 
 
 
BRMEN 
BERDN 
CEYLN 
DYOBY 
EDIP 
EPLAS 
ESEMS 
FVORI 
GEDIZ 
IHEVA 
ISAMB 
MAKTK 
MEMSA 
MERKO 
MZHLD 
MARTI 
OKANT 
SNPAM 
SONME 
TRNSK 
TUMTK 
VKING 

Borsa Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereğince, Borsa’ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken 
bildirimlerden “Ağustos 2009” dönemine ait bilgileri “www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler” 
adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanan şirketler: 
 
- Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Đşletmesi A.Ş. 
- Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
- Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. 
- Gimsan Gediz Đplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. 
- Đhlas Ev Aletleri Đmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 
- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 
- Martı Otel Đşletmeleri A.Ş. 
- Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. 
- Sönmez Filament Sentetik Đplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. 
- Transtürk Holding A.Ş. 
- Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. 
 

   ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH: 17/08/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği 
Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket 
Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 



Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Đbrahim Çelebi 
 
 
TARĐH: 10/08/2009 
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 
 
 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse 
senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 10.08.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 
  

Sıra 
No 

Satışa Konu Hisse Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-
Soyadı Ünvanı 

Nominal 
Tutar (TL)* 

Satış 
Süresi 

EDIP 7 EDĐP GAYRĐMENKUL YATIRIM 
SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 

E HAKAN KOÇ 20.000,000 3 YIL 

EDIP 8 EDĐP GAYRĐMENKUL YATIRIM 
SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 

E ĐSMAĐL KOÇ 20.000,000 3 YIL 

 
 
 
 
 
TARĐH:03/08/2009 
 
HABER:  

 
 
 
 
CBSBO 
EDIP 
PRTAS 
NERGS 

Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken 
bildirimlerden “Haziran 2009” dönemine ait bilgileri "www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" 
adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanan şirketler: 
 
- ÇBS Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
- Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
- ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri San. A.Ş. 
- Nergis Holding A.Ş. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
 
TARĐH: 06/07/2009   
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te 
ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş (Eski 
Ünvanı:Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.) 

Đbrahim Çelebi 

 
 
 
TARĐH:01/07/2009 
 
HABER:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından Borsa'ya aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden “Mayıs 2009” dönemine ait bilgiler  
"www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde ve KAP’ta 
yayınlanmaktadır. 



 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:30/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 30.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“30.06.2009 tarihinde saat 13:40’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda  yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır.  
Konu: Olağanüstü Genel Kurul 
30 Haziran 2009 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimizin 17.595.000,00 TL 
olan ödenmiş sermayesinin 12.405.000,00 TL nakit (bedelli) arttırılarak 30.000.000,00 TL'na çıkarılması 
ittifakla kabul edilmiştir.” 
Toplantı tutanağı internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında ve 
KAP’ta yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:25/06/2009  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 
 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 25.06.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse Kodu 
Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 
Yatırımcının Adı-

Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar (TL)* 

Satış 
Süresi 

EDIP 3 EDĐP GAYRĐMENKUL YATIRIM 
SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 

E MURAT KOÇ 10.000,000 3 YIL 

 
 
 
 
 
TARĐH: 19/06/2009   
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te 
ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Đbrahim Çelebi 
 
 
 
TARĐH:12/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 12.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“12.06.2009 tarihinde saat 11:59’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz 
aşağıda yer almaktadır.  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamalardır. 
02 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplasında ortaklarımızın onayından 
geçen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin,"Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. 
maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin 
değişikliklerine ilişkin tescil işlemi tamamlanmış, 10 Haziran 2009 tarih ve 7329 sayılı Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu suretle, şirketimizin esas faaliyet konusu "Gayrimenkul Geliştirme" ye 
dönüşürken, ünvanımız "Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak resmiyet 
kazanmıştır. 
Durumu gereği için bilgilerinize sunarız.” 



 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:09/06/2009  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 
 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 09.06.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse Kodu 
Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 
Yatırımcının 
Adı-Soyadı 

Ünvanı 

Nominal 
Tutar (TL)* 

Satış 
Süresi 

EDIP 3 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. E MUSA NAZIM 
ÇELEBĐ 

20.000,000 99 
YIL 

 
 
 
TARĐH:09/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 09.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“09.06.2009 tarihinde saat 14:40’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır.  
Konu: Yönetim Kurulu Kararı 
Yönetim Kurulumuz 09.06.2009 Salı günü saat 10.00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri AKIN Başkanlığında toplandı. 
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  olağanüstü genel kurul toplantısının  30 Haziran 2009 Salı 
günü saat 11:00'da, Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar/Đstanbul adresinde yapılmasına, 
hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi. 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĐ 
1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili, 
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin SPK'nun 03.06.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-
791/7079 sayılı yazı ekinde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine dair karar ittihazı” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
 
TARĐH: 05/06/2009 
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve 
Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” 
başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Çelebi Đplik Tic. Ve San. A.Ş. 
EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Nazım Çelebi Đç ve Dış Tic. A.Ş. 
EDIP Edip Đplik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Nazım Çelebi Đç ve Dış Tic. A.Ş. 

 
 
TARĐH:04/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, 
No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar 
Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre istenen açıklamaya 
cevaben gönderdiği 04.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 



“04.06.2009 tarihinde saat 15:25’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz 
aşağıda yer almaktadır.  
Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk. 
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya 
açıklanmamış özel bir durum söz konusu değildir.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
 
TARĐH:03/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“02.06.2009 tarihinde saat 16:26’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır. 
Konu: KAP’a gönderilen bilgiler. 
Yönetim Kurulumuz 02.06.2009 Salı günü saat 13.00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri AKIN Başkanlığında toplandı. 
-Şirketin bir yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri AKIN, Başkan Yardımcılığına Đbrahim ÇELEBĐ, Yönetim 
Kurulu üyeliğine Ali Esat YÖNDER, Kenan KOÇ, Münip YÜCEL ve Yasemin KIVIRCIK'ın getirilmesine, 
Şirketimizde imzaya yetkili şahısların yetki ve yetki derecelerini gösteren sirkülerin tanzim edilmesine hazır 
bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:03/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“02.06.2009 tarihinde saat 16:23’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır.  
Konu: KAP’a gönderilen bilgiler. 
Yönetim Kurulumuz 02.06.2009 Salı günü saat 14.00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri AKIN Başkanlığında toplandı.  
Denetimden sorumlu komiteye Münip YÜCEL, Kenan KOÇ; Kurumsal Yönetim Komitesine Ali Esat YÖNDER, 
Yasemin KIVIRCIK'ın seçilmelerine hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:02/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“02.06.2009 tarihinde saat 13:56’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz 
aşağıda yer almaktadır.  
Konu:  Yönetim Kurulu Kararı 
Yönetim Kurulumuz 02.06.2009 Salı günü saat 9.00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri AKIN Başkanlığında toplandı. 
02 Haziran 2009 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2009 yılı için, Bağımsız Denetim Şirketi olarak tavsiye edilmesine, hazır bulunanların 
oy birliği ile karar verildi.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
TARĐH:02/06/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“02.06.2009 tarihinde saat 15:00’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz 
aşağıda yer almaktadır.  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 2008 faaliyet dönemine ait 02/06/2009 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun 
cetveli  ilşikteki dosyada yer almaktadır.” 
Sözkonusu toplantı tutanağı internet sitemizin “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı 
altında ve KAP’ta yayınlanmaktadır. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH:29/05/2009 



 
HABER:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya 
aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden “Nisan 2009” dönemine ait bilgiler Ek'te ve 
"www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
 
TARĐH: 27/05/2009  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 27.05.2009 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı 
Grub

u 
Yatırımcının Adı-Soyadı 

Ünvanı 
Nominal 

Tutar (TL)* 

Satış 
Süres

i 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. E ĐBRAHĐM ÇELEBĐ 
156.000,00

0 
99 YIL 

 
 
 
TARĐH:12/05/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 12.05.2009 Salı günü saat 14:00’da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No:10 Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
2008 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 02.06.2009 Salı günü saat 11:00’da ilişikteki 
gündem maddelerini görüşmek üzere Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10 Avcılar/Đstanbul 
adresinde yapılmasına, hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 
Olağan gündem maddelerinin yanısıra; Şirket Esas Sözleşmesinin “Unvan” Başlıklı 3. maddesinin, 
“Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4. maddesinin, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 5. Maddesinin ve “Sermaye” 
başlıklı 7. maddesinin değişiklikleri  hakkında karar alınması hususunun da yer aldığı Genel Kurul toplantı 
gündemi ekte ve ayrıca internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:30/04/2009 
 
HABER:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya 
aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden “Mart 2009” dönemine ait bilgiler Ek'te ve 
"www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH:21/04/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Arttırımına ilişkin 21.04.2009 tarih, 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
Yönetim Kurulumuz 21.04.2009 Salı günü saat 15:00’da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No:10 Avcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı.  
Şirketimizin 17.595.000,00 TL olan tamamı ödenmiş sermayesinin, 12.405.000,00 TL nakit (%70,5030 
bedelli) arttırılmak suretiyle 30.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına, gerekli ana sözleşme tadil tasarılarının 
hazırlanarak, SPK ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine hazır bulunanların oy 
çokluğuyla ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



 
 
TARĐH: 06/04/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği 
Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket 
Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nuri Akın 
 
 
 
 
TARĐH:31/03/2009 
 
HABER:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya 
aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden “Şubat 2009” dönemine ait bilgiler Ek'te ve 
"www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH:19/03/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar (Seri: IV, No: 
41) Hakkında Tebliğ hükümlerine uyum. 
Konuda belirtilen tebliğin 7. maddesindeki hükümlere bağlı olarak pay sahipliği haklarının kullanılması 
konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri 
arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetlerinin yürütülmesi ve Tebliğ'in 8. 
maddesindeki hükümlere bağlı olarak sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi ile kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması amacıyla mali işler 
müdürü Dr. Sinan Topcu görevlendirilmiştir. (Tel: 0212 422 50 00, e-mail: stopcu@edip.com) 
Dr. Sinan Topcu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Đleri Düzey Lisansı'na sahip olup, Geçici Madde 1'de 
belirtilen 7., 8. ve 9. maddelerine uyum sağlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:18/03/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 18.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 17 Mart 2009 tarihli açıklamamıza istinaden ek açıklama, 
Lüleburgaz tesislerimizin kira bedelleri 02 Aralık 2008 tarihli 2008/10038 numaralı Lotus Gayrimenkul Değerleme 
ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen Kira Değerleme Raporundaki minumum değerlerin üzerinde kalmak 
kaydıyla 
piyasa şartlarına göre belirlenmiş olup, yapılan açıklamada sözü geçen kiracılarımızın şirketimizle doğrudan ya da 
dolaylı olarak ilişkisi söz konusu değildir. 
Bilgi edinilmesini rica ederiz.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:17/03/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Lüleburgaz Tesislerimizdeki Kiralama Faaliyetleri 
Lüleburgaz tesislerimizin 9.684 metrakerelik kapalı alanı 2 ayrı firmaya, 57 dönümlük tarım arazi parçası 
ise 1 şahsa kiralanmıştır. Diğer kapalı alanların kiralama çalışmaları ile makine ekipmanların satış 



çalışmalarına devam edilmektedir. Konuya ilişkin somut gelişmeler olduğunda gerekli açıklamalar 
yapılmaya devam edilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:16/03/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 16 Mart 2009 Pazartesi günü saat 10:00’da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri 
Yolu No:10 Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
14 Ocak 2009 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2 nolu karar numarası ile kabul edilen esas sözleşme 
değişikliklerini içeren tadil tasarısının, SPK tarafından belirtilen hususlar dikkate alınarak ekteki gibi 
yeniden düzenlenmesine, gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na müracat edilmesine, hazır bulunanların oy birliğiyle karar verilmiştir.” 
Yeniden düzenlenen Ana Sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:02/03/2009 
 
HABER:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya 
aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden “Ocak 2009” dönemine ait bilgiler Ek'te ve 
"www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler" adresindeki Borsamız internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH: 04/02/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
 
TARĐH:03/02/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Rezidans Projesi. 
Yönetim kurulumuzun 03.02.2009 Salı günü yaptığı toplantıda; Şirketimiz sahibi bulunduğu 14.791,30 m2 
yüzölçümlü taşınmazda inşaa edilmesi düşünülen I. Kule rezidans yatırımı ile ilgili olarak Büyükhanlı 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile akdedilen 11.12.2007 tarihli Hasılat ve Bağımsız Bölüm Paylaşım 
Amaçlı Đnşaat Yapımı ve Taşınmaz Vaadi Sözleşmesinin sözleşme tarihinden bu yana beklenen 
ilerlemeyi gösterememesi nedeniyle tüm hükümleriyle birlikte feshedilmesine karar verilmiştir. 
Ancak; sözkonusu projenin AVM yatırımının tamamlanmasını takiben ortaklığımızca gerçekleştirilmesi, 
rezidans projesinin arsa ile birlikte satılması veya projenin yeni bir ortakla gerçekleştirilmesi hususlarında 
gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup, konuya ilişkin somut gelişmeler olduğunda gerekli açıklamalar 
yapılacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARĐH:02/02/2009 



 
HABER:  

EDIP 

Borsa Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereğince, Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Borsa'ya 
aylık periyodlarla iletilmesi gereken bildirimlerden “Aralık 2008" dönemine ait bilgiler Ek'te ve 
"www.imkb.gov.tr/şirkethaberleri/aylıkbildirimler"   adresindeki Borsamız internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:29/01/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.. 
Konu: Verilen Đpotek ve Kefalet 
Şirketimiz tarafından kullanılan ve kullanılacak olan kredilerin teminatı olarak mülkiyeti firmamıza ait Kırklareli 
Đli, Lüleburgaz Đlçesi, Büyükkarıştıran Köyü adresinde yer alan fabrika binası ve arsası üzerine INGBank A.Ş. 
lehine 2.dereceden 14.000.000 TL Denizbank A.Ş. lehine 3. dereceden 3.000.000 EUR tutarında ipotek tesis 
edilmiş, bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile Ak Finansal Kiralama A.Ş. 
arasında imzalanan 1.321.600 EUR tutarındaki leasing sözleşmesi için şirketimizce kefalet verilmiştir.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH:14/01/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 14.01.2009 tarihli 2 Nolu Yönetim kurulu Kararı 
Yönetim Kurulumuz 14.01.2009 Çarşamba günü saat 11.00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No:10 Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
Şirketimizin faaliyetlerinde Gayrimenkul Geliştirme Operasyonlarının ağırlık kazanması nedeniyle esas 
faaliyet konumuzun Gayrimenkul Geliştirme şeklinde düzenlenmesi için ana sözleşmenin "Unvan" başlıklı 
3'üncü maddesi, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5'inci 
maddesi ile YTL'den TL'ye geçiş ile ilgili "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde değişiklik içeren tadil 
tasarılarının ekteki gibi hazırlanmasına, gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, hazır bulunanların oy birliğiyle karar verilmiştir." 
Söz konusu ana sözleşme metninin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. 

  •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARĐH:09/01/2009 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: YTL-TL dönüşümü çerçevesinde ortaklarımıza duyuru. 
05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca biriminden "Yeni" ibaresinin kaldırılmasıyla "Yeni Türk 
Lirası" na yapılan atıflar kendiliğinden "Türk Lirası" na dönüşecektir. 5083 sayılı Kanun'un 3. maddesinde, 
kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, 
kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında "Türk Lirası" na veya "Lira" 
ya yapılan atıflar 2. maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası" na yapılmış sayılacaktır. Bu 
çerçevede 5083 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca hisse senetlerinde Türk Lirası'na veya Lira'ya 
yapılan atıflar da 2. maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası" na yapılmış sayılacaktır. 
Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre 1.1.2009 tarihinden itibaren "Yeni Türk Lirası"ndan Türk Lirası 
uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski 
senetlerin nominal değeri "Yeni Türk Lirası" (Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra "Türk Lirası" 
olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da 
ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi "Türk Lirası" olduğunun 
belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. 
Bilindiği üzere Şirketimizin 25.07.2006 tarihinde gerçekleşen ve 07.08.2006 tarihinde tescil edilen 
Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketimizin 1 hissesinin nominal 
değeri 100.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'da değişiklik yapılmasına dair kanun 
kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 
10,000TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 10 pay verilmiştir. Nominal değer değişikliği 



nedeniyle pay değişim işleri ile ilgili olarak yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz 
değişimi kaydileştirme işlemi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunan hissedarlarımızın hisse 
senetleri üzerindeki nominal değer eski "TL" olarak yer aldığından, bu hisselerin kaydi olarak hak 
sahibine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL'na dönüşüm için gerekli hesaplama 
yapılacak, bu paylar kaydi sistemde 01.01.2009 tarihine kadar YTL olarak, bu tarihten sonra ise 
05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TL olarak izlenecektir. Đşbu duyurumuz, 
www.edip.com adresindeki Web sitemizde de ayrıca ilan edimektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH: 05/01/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
TARĐH: 05/01/2009 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.01.2009 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan Borsa Başkanlığı 
duyurusunda, esas faaliyet değişikliği nedeniyle şirket hisse senetlerinin “Tekstil, Deri” ve “ĐMKB Ulusal 
Sınai” endekslerinden çıkarılarak “ĐMKB Ulusal Hizmetler” endeksi kapsamına alınacağı tarih sehven 
05.02.2009 olarak yayınlanmış olup, söz konusu değişiklik 05.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
gerçekleştirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH: 02/01/2009 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Tekstil Üretim Faaliyetinin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona 
erdiği, şirketin bu tarihten sonraki esas faaliyetinin Gayrimenkul Geliştirme ve Đnşaat alanında olacağı 
Borsamıza bildirilmiş olup, şirket hisse senetleri 05.02.2009 tarihinden itibaren “Tekstil, Deri” ve “ĐMKB 
Ulusal Sınai” endekslerinden çıkarılacak,  “ĐMKB Ulusal Hizmetler” endeksi kapsamına alınacaktır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:31/12/2008 
 
HABER:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu’nun 14.11.2008 tarihli toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Edip Đplik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin Borsa’ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gönderdiği 31.12.2008 tarihli yazısı 
Ek’te verilmektedir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:31/12/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Tekstil Üretim Faaliyetinin Durdurulması. 
31 Ekim 2008 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği gibi Tekstil Üretim Faaliyetimiz 31 Aralık 2008 
tarihi itibariyle 
sona erdirilmiştir. Mevcut şirketimizin ana sözleşmesinde yer alan kendi mülkümüz üzerinde gayrimenkul 



geliştirme faaliyeti, ana sözleşme tadili ile genişletilerek bundan sonraki esas faaliyetlerimiz Gayrimenkul 
Geliştirme ve Đnşaat alanında olacaktır.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH:31/12/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Teminat mektubu. 
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin inşaa etmekte olduğu 212 Đstanbul 
Alışveriş Merkezi projesine ilişkin Almanya'da mukim Aareal Bank AG ile imzalanan proje kredisi 
sözleşmesi hükümlerine bağlı olarak, bu bankaya verilecek olan, firmamızın lehdarı bulunduğu 6.000.000 
EUR tutarındaki teminat mektubu Credit Europe Bank N.V.'den temin edilmiştir.” 

 ••••   ••••  ••••   ••••  ••••   ••••  
 
 
TARĐH: 14/11/2008  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 



EDIP Borsa Yönetim Kurulu’nun 14.11.2008 tarihli toplantısında; Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili 
olarak; 
 
A. Şirket’in, ana faaliyet konusu olan iplik üretimini 31.12.2008 tarihinden sonra durduracağını ancak 
anılan tarihe kadar üretime devam edeceğini kamuya açıklamış bulunduğu, 2009 yılından itibaren ana 
faaliyet konusunun gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme olacağı ve bunun için ana sözleşme 
değişikliğine gideceği ancak halihazırda faaliyet durdurma veya üretime ara verme gibi bir durum 
bulunmadığı dikkate alınarak, öngörüldüğü şekilde 2009 yılından itibaren mevcut ana faaliyet konusunun 
terk edilerek yeni bir faaliyet alanına geçilememesi halinde Genel Yönetmeliğin “Borsa Kotundan 
Çıkarma” başlıklı 47. Maddesinin “Ortaklık … faaliyetini uzun süreli olarak durdurmuşsa” şeklinde 
düzenlenen (a) bendi ve ĐMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin “Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren 
Durumlar” başlıklı 24. Maddesinin “…Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki 
nedenlerle faaliyetlerinin 3 aydan uzun bir süre için durdurulmuş olması” şeklinde düzenlenen (e) bendi 
kapsamında Şirket hisse senetlerinin Borsa kotundan çıkarılarak Kot Dışı Pazarlarda (Đkinci Ulusal Pazar 
veya Gözaltı Pazarı) işleme başlama konusunun değerlendirilebileceği hususunda Şirket’in 
uyarılmasına, 
 

B. Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 46. maddesi ve 
Kotasyon Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince, yatırımcıların bilgilendirilmesi ve Şirket’in yakından 
izlenmesini teminen Kurul’un Seri:VIII. No:39 sayılı Tebliğ’inde düzenlenen bildirim süre ve esasları saklı 
kalmak üzere, Kasım 2008 ayı bilgilerinden başlayarak, her ay itibariyle izleyen ayın sonuna kadar bir 
önceki ay ile karşılaştırmalı olarak, 
 
1) Đlgili ay sonu itibariyle tahsil edilen ve henüz tahsil edilememiş ticari alacakların tutarının, 
2) Đlgili ay sonu itibariyle elde edilen kira gelirlerine ilişkin bilgilerin, 
3) Đlgili ay sonu itibariyle satılan ve kalan stoklara ilişkin bilgilerin, 
4) Đlgili ay sonu itibariyle varsa satılan/kiraya verilen gayrimenkul, makina, teçhizat, tesis, cihaz, taşıt, 

demirbaş vb. duran varlıklara ilişkin bilgilerin, 
 
5) Đlgili ay sonu itibariyle banka ve kasada bulunan nakit ve varsa menkul ile elde edilen faiz gelirine 

ilişkin bilgilerin, 
6) Đlgili ayda ayrı ayrı; ticari borçların, ihbar ve kıdem tazminatları dahil personel borçlarının, vergi, SSK 

elektrik, su, doğalgaz vb. dahil kamu borçlarının ve diğer borçların bakiyelerine ilişkin bilgilerin,  
7) Đlgili ayda varsa alınan ve ödenen kredi tutarları ile ay sonu itibariyle banka kredilerine ilişkin 

bilgilerin, 
8) Đlgili ay sonu itibariyle, personel sayısına ilişkin bilgilerin, 
9) Đlgili ay sonu itibariyle, varsa Şirketin verdiği rehin, işletme rehni, ipotek, kefalet, teminat mektubu, 

teminat çeki, teminat senedi  vb. her türlü teminata ilişkin bilgilerin (taraf, tutar, kapsamı, süresi vb.)  
10) Đlgili ay sonu itibariyle, varsa Şirket veya grup şirketleri aleyhine icra takibi, iflaslı icra takibi, haciz, 

ihtiyati haciz, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, ödeme emri,  vb. her türlü hukuki takip 
işlemlerine ilişkin bilgilerin (ilgili ay içinde yeni verilen var ise buna ilişkin bilgilerin ayrıca belirtilmesi 
gerekmektedir.), 

11) Đlgili ay sonu itibariyle varsa Şirket aleyhine ve/veya Şirket ile ilgili olarak şirket ortakları aleyhine 
açılmış olan davalara ilişkin bilgilerin, 

12) Đlgili ay sonu itibariyle alışveriş merkezi projesinin tamamlanma derecesi ile sözkonusu proje 
kapsamında elde edilen gelirin, 

13)  Đlgili ay sonu itibariyle alışveriş merkezi dışındaki gayrimenkul geliştirme projelerinin geldiği nokta ve 
varsa elde edilen gelirin, 

14) Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin olarak yürütülen çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgilerin  
 

Borsa Bülteni’nde ilan edilerek kamuya duyurulmak üzere 20.12.2005 ve 245 Sayılı Genelge’de 
belirtilen esas ve usullere uygun olarak Borsa Başkanlığı’na gönderilmesinin istenmesine karar 
verilmiştir. 

   •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARĐH:07/11/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 31 Ekim 2008 tarihli Özel Durum Açıklamasına Ek Açıklama.  
Esas faaliyet konumuz olan Tekstil Üretim Faaliyetinin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona erdirilmesi 
nedeniyle iş akdi sona erdirilecek 378 personelimize ihbar tebligatları yapılmıştır. Söz konusu personel 
ihbar önelleri süresince çalışacak ve yasal izinlerini kullanacaklardır. Bu kişilerin kıdem tazminatı tutarı 
2.750.000 YTL olarak hesaplanmış olup, ödemeleri çıkışlarını takiben kendilerine yapılacaktır. Yapılan 



planlama çerçevesinde Ocak 2009’dan itibaren Đstanbul Ticari Merkezimizde 6 personelimizin istihdamı 
devam edecektir. 
Üretim faaliyetlerinin durdurulması sonrasında Lüleburgaz tesislerimizin Gayrimenkul olarak getiri 
sağlaması amacıyla araştırmalarımız ve değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin somut 
gelişmeler meydana geldiği anda bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH: 04/11/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
TARĐH:31/10/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 31 Ekim 2008 tarih ve 13 nolu Yönetim Kurulu kararı. 
Yönetim Kurulumuz 31.10.2008 Cuma günü saat 11:00'de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 
10 Avcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
Şirketimizin faaliyetlerinde Gayrimenkul Geliştirme Operasyonlarının ağırlık kazanması nedeniyle, 
1) Esas faaliyet konumuz olan Tekstil Üretim Faaliyetinin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona 
erdirilmesine, 
2) Lüleburgaz tesislerimizin Gayrimenkul olarak getiri sağlaması amacıyla gerekli çalışmaların 
yapılmasına, 
3) Mevcut şirketin esas faaliyet konusunun Gayrimenkul Geliştirme Şirketi statüsüne uygun şekle 
dönüştürülebilmesi için gereken ana sözleşme değişikliklerinin 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantı 
tarihine yetişecek şekilde hazırlanmasına hazır bulunanların oy birliğiyle karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH: 16/09/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çelebi Đplik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
 
 
 
TARĐH:22/08/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Reorganizasyon çalışmaları hakkında. 
Kapasite ayarlamaları ve verimlilik çalışmalarımıza bağlı olarak 31.12.2007 tarihinde 729, 31.03.2008 
tarihinde 704 olan firmamızın çalışan sayısı bugün itibariyle tedricen azalarak 432 kişiye 
inmiştir.31.12.2007 tarihinden bugüne kadar işten ayrılan çalışanlarımızın (ödenmiş ve ödenecek) kanuni 
tazminat  bedelleri tutarı 1.218.336,81 YTL'dir.” 

 •   •  •   •  •   •  



 
 
TARĐH:20/08/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 20 Ağustos 2008 tarih ve 10 nolu yönetim kurulu kararı. 
20 Ağustos 2008 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin faaliyetlerinde gayrimenkul geliştirme 
operasyonlarının ağırlık kazanması nedeniyle diğer faaliyet konumuz olan tekstil üretim operasyonlarının 
şirket dışına taşınması ve mevcut şirketin gayrimenkul geliştirme şirketi veya gayrimenkul yatırım ortaklığı 
şirketi statüsüne dönüştürülmesi konularını araştırması ve raporlaması amacıyla murahhas üyemiz Ali 
Esat Yönder’e yetki ve görev verilmesine hazır bulunanların oy birliğiyle karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:12/08/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Akın Turizm ve Đnşaat A.Ş.’nin 12.08.2008 tarihinde 
gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Önceki özel durumda açıklanan 1.030.700 adet Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait hisseler Ali 
Haydar Akın'dan alınmış olup bu alış ile ilgili Şirket sermayesi içindeki nominal hisse senedi miktarımız 
1.030.700,00 YTL ve sermaye içindeki payımız da %5.85 olmuştur. Devir işleminde aracı kurum 
kullanılmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:12/08/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Akın Turizm ve Đnşaat A.Ş.’nin 12.08.2008 tarihinde 
gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Ali Haydar Akın'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu Akın Turizm ve Đnşaat A.Ş. ĐMKB'de 
işlem görmekte olan Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait hisselerden 1.030.700 adet nominal 
değerindeki hisseleri beheri 5.10 YTL fiyattan 12.08.2008'de devir almıştır. Devir işleminde Aracı Kurum 
kullanılmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:01/08/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: Kredi Sözleşmesi 
Tekstil sektöründeki çalışmalarımız için Türkiye Đş Bankası A.Ş. ile 10.000.000 EUR tutarında işletme 
kredisi kullanmak için sözleşme imzalanmış olup, güvence olarak Kırklareli Đli, Lüleburgaz Đlçesi, 
Büyükkarıştıran Köyü adresinde yer alan tekstil tesislerinin bulunduğu gayrimenkulün 15.000.000 EUR'luk 
kısmı üzrine Türkiye Đş Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden ipotek tesis edilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH: 19/06/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çelebi Đplik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
 



 
TARĐH: 11/06/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
 
TARĐH: 09/06/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
TARĐH:21/05/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: Ortaklık görüşmesi. 
212 Đstanbul AVM projesinin maliki olan Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin çoğunluk 
hisselerinin Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH'a satışı ile ilgili sürdürülen görüşmeler 
sonucunda ilgili yatırımcı, tabi oldukları Alman Yatırım Kanunu'na göre ortak mülkiyeti içeren varlıklara 
yatırım yapamayacaklarını, iştirakimizce geliştirilmekte olan AVM Projesi ile çok katlı konut projelerinin 
birbirlerinden “kat irtifakı ile ayrıştırılmış bağımsız bölümler" olarak ayrıştırılmakta olmasına rağmen, bazı 
hukuki görüşlere göre bu türde yapılan ayrıştırma işleminin müşterek mülkiyetin devam ettiği şeklinde 
mütalaa edilebildiğini, bu durumun kendilerini kısıtlamakta olduğunu, kendileri açısından ortaya çıkan bu 
olumsuzluğun ortadan kaldırılması halinde yatırımcı olarak proje ile halen çok ilgili olduklarını, yazılı 
olarak bildirmiştir. Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz, 21 Mayıs 2008 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, 
sözkonusu yatırımcıya tanınmış olan münhasırlık süresinin sona erdirilmesini ancak görüşmelerin 
sürdürülmesini, ayrıca, daha önceden ilgi göstermiş olan bazı yatırımcılar ile de görüşmelere devam 
edilmesini kararlaştırmıştır. Yeni bir gelişme olduğu takdirde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:16/05/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu:Ortaklık Görüşmesi 
Daha önceki duyurularımızda belirtildiği üzere, bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve 
Turizm A.Ş. Bağcılar'da toplam 41.000 metrekare arsa üzerinde 220.000 metrekare kapalı alanı takriben 
70.000 metrekare kiralanabilir alanı ve yaklaşık 3000 araçlık otoparkı içeren 212 Đstanbul AVM projesini 
geliştirmektedir. Bunun yanısıra Şirketimizce 14.000 metrekare üzerinde geliştirilmekte olan çok katlı 
konut projesinin müteahhitlik işleri hasılat ve Bağımsız Bölüm Paylaşım Amaçlı Đnşaat yapımı ve 
Taşınmaz Satış Vaadi Yöntemi ile Büyükhanlı GYO A.Ş.'ne verilmiş bulunmaktadır. 
212 Đstanbul AVM projesinin maliki olan Edip Uluslarası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin çoğunluk 
hisselerinin satışı maksadı ile, Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH' a verilen 6 haftalık 



münhasırlık süresi içinde yapılan hukuki inceleme sonucunda aynı parsel üzerinde bulunan AVM ile 
konut projelerinin mülkiyet ayrıştırımını düzenleyen Türk Mevzuatı ile AVM'lere yatırım yapan Alman 
gayrimenkul yatırım ortaklarının tabi olduğu Alman Yatırım Kanunu'nun gerektirdiği esaslar arasında 
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulumuz ortaklığın başlatılması için teknik açıdan 
çözümlenmesi gereken bu engelin giderilmesi maksadıyla yatırımcı firma ile münhasırlık süresinin 20 
Mayıs'a kadar uzatılmasını kararlaştırmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH: 08/05/2008  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 08.05.2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 
Yatırımcının Adı-Soyadı 

Ünvanı 
Nominal 

Tutar (YTL)* 
Satış 
Süresi 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. E ĐSMAĐL KOÇ 25.000,000 5 YIL 
 
 
TARĐH:06/05/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 06.05.2008 tarihli ve 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı. 
Yönetim Kurulumuz 06.05.2008 salı günü saat 12:00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın Başkanlığında toplandı.  
Şirketin bir yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri Akın, Başkan Yardımcılığına Đbrahim Çelebi, 
Yönetim Kurulu Murahhas Azalığına Ali Esat Yönder, Yönetim kurulu Üyeliğine Kenan Koç, Ertuğrul 
Boydak ve Munip Yücel'in getirilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin vaz edecekleri 
müşterek imzaların şirketimizi her hususta temsil ve ilzam etmesine hazır bulunanların oybirliği ile karar 
verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:06/05/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 6 Mayıs 2008 tarih ve 4 nolu Yönetim Kurulu Kararı. 
Yönetim Kurulumuz 06.05.2008 Salı günü saat 9:00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
6 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2008 yılı için, Bağımsız Denetim Şirketi olarak tavsiye edilmesine, hazır 
bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:06/05/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.05.2008 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 
− Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sene müddetle Nuri Akın, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, Kenan 
Koç, Ertuğrul Boydak, Münip Yücel’in, 2008 yılı murakıplığına bir sene müddetle Đ.Aydın Günter ve 
A.Nazmi Ünüvar’ın seçildiği, 

− Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2008 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Türkerler 
Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ittifakla karar verildiği 

bildirilmiştir. 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:15/04/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 15.04.2008 Salı günü saat 11.00'de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, 



No:10 Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
2007 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısının 06 Mayıs 2008 Salı günü saat 11.00'de ilişikteki 
gündem maddelerini görüşmek üzere Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, No:10 Avcılar/Đstanbul 
adresinde yapılmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi." 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:20/03/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: 20.03.2008 tarihli ve 1 nolu yönetim kurulu kararı. 
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin yapımına başladığı alışveriş 
merkezi projesine ilişkin Almanya'da yerleşik Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH ile 
çoğunluk hisse satışı amacına yönelik, 6 hafta süre ile sınırlı münhasır görüşmelere başlanılmasına ve 
görüşmelerin yürütülmesi için yönetim kurulu başkanımız Nuri Akın'ın yetkilendirilmesine, hazır 
bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARĐH: 19/03/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
TARĐH: 10/03/2008  
 
HABER: 
 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
TARĐH: 28/02/2008  
 
HABER: 
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı 
Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde 
(www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 
 Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 

 
TARĐH:27/02/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 19 Aralık 2007 tarihli Kredi Sözleşmesi. 



Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin geliştirmekte olduğu 212 Đstanbul 
isimli Alışveriş Merkezi projesine ilişkin Almanya'da mukim Aareal Bank AG ile imzalanan 95.000.000 
EUR tutarındaki kredi sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, projenin geliştirildiği Mahmutbey Merkez 
Mahallesi Taşocağı Caddesinde bulunan taşınmaz üzerine Aareal Bank AG lehine ipotek tesis edilmiş 
olup, 21.745.809,39 EUR tutarındaki ilk kredi dilimi kullanılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

 
 
TARĐH:08/02/2008 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 08.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 19 Aralık 2007 tarihli kredi sözleşmesi. 
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin inşaa etmekte olduğu 212 Đstanbul 
Alışveriş Merkezi projesine ilişkin Almanya'da mukim Aareal Bank AG ile imzalanan proje kredisi 
sözleşmesi hükümlerine bağlı olarak, bu bankaya verilecek olan, firmamızın lehdarı bulunduğu 
10.000.000 EUR tutarındaki teminat mektubu Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'den temin edilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

 
TARĐH: 21/08/2008  
 
HABER: 
 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

 
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Poyraz Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
 
 
 
TARĐH: 15/01/2008  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 

Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 15/01/2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 
Yatırımcının Adı-Soyadı 

Ünvanı 
Nominal 

Tutar (YTL)* 
Satış 
Süresi 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET 
A.Ş. 

E FEZA HOLDĐNG A.Ş.  
250.000,000 

3 YIL 

 
 
 

TARĐH:24/12/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 19 Aralık 2007 tarihli kredi sözleşmesi 
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin inşaa etmekte olduğu 212 Đstanbul 
Alışveriş Merkezi projesine ilişkin Almanya'da mukim Aareal Bank AG ile 95,000,000 EUR tutarında proje 
kredisi sözleşmesi imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH:11/12/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 11.12.2007 tarihli 17 nolu yönetim kurulu kararı. 



Yönetim kurulumuz 11.12.2007 Salı günü saat 14:00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar/Đstanbul adresindeki Şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı. 
Şirketimizin 10.12.2007 tarihinde yapmış olduğu açıklama çerçevesinde sahibi bulunduğumuz 14.791,30 
m² yüzölçümlü taşınmazda inşaa edilmesi düşünülen I. kule rezidans yatırımı ile ilgili olarak Büyükhanlı 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmeler müspet sonuçlanmış olup, minimum % 45’i arsa 
sahibinde kalacak şekilde Hasılat ve Bağımsız Bölüm Paylaşım Amaçlı Đnşaat Yapımı ve Taşınmaz Vaadi 
Sözleşmesi imzalanmasına hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:11/12/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 10.12.2007 tarihli 16 nolu yönetim kurulu kararı. 
Yönetim kurulumuz 10.12.2007 Pazartesi günü saat 16:30'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No: 10 Avcılar/Đstanbul adresindeki Şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı. 
Şirketimizin sahibi olduğu Đstanbul Đli, Bağcılar Đlçesi, Mahmutbey Mah.'nde kain, tapunun F21C22A1B 
pafta, 3270 ada,14 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın 638937/2400000 arsa payına tekabül eden 
14.791,30 m² üzerinde inşaa edilmesi düşünülen rezidans yatırımı ile ilgili olarak Büyükhanlı Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmelere başlanılması için yönetim kurulu başkanımız Nuri Akın ve Kenan 
Koç'un yetkilendirilmesine, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  

TARĐH: 04/12/2007  

 
HABER: 

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı 
Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde 
(www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

 
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çelebi Đplik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
 
 
 

TARĐH:10/10/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 10.10.2007 tarihli, 12 nolu Yönetim Kurulu Kararı. 
Yönetim Kurulumuz 10.10.2007 Çarşamba günü saat 09:00'da Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No: 10 Avcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın Başkanlığında toplandı.  
1) Daha önce tarafımızca Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'ne satılmış bulunan 50.290,80 
m² arsanın alışveriş merkezi inşaatında kullanılmayacak olan 11.804,98 m² kısmının satışa konu olan 
(55.200.000/50.290,80 X 11.804,98=) 12.958.000 YTL (+KDV) bedelle Şriketimizce aynen geri satın 
alınmasına, 
2) Bugüne kadar alışveriş merkezi dışında kalan kısım için yapılmış bulunan 2.463.083 YTL (+KDV) 
masraf tutarının da yine iştirakimiz tarafından Şirketimize fatura edilmesine, 
3) Şirketimizin arsa satışından dolayı bakiye alacağı bulunan 8.370.162 YTL’nin mahsubundan sonra 
bakiye kalan 9.826.716 YTL borcumuzun nakden ödenmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

 
TARĐH:26/09/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 25.09.2007 tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu Kararı 
Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin yapımına başladığı 212 Đstanbul isimli Alışveriş Merkezi 
projesi ile ilgili, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla ortaklık görüşmesi yapmak üzere Yönetim Kurulu 
Üyemiz Kenan Koç'un yetkilendirilmesine, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  



TARĐH:10/09/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: XXI. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi hakkında. 
Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii Đşçileri Sendikası (TEKSĐF) ile Türkiye Tekstil Sanayii Đşverenleri 
Sendikası arasında yürütülmekte olan XXI. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi görüşmeleri 09 Eylül 2007 
tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış olup, 31 ay süreli yeni Grup Toplu Đş Sözleşmesi imzalanarak 
01.04.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe sokulmuştur. 
Toplu Đş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının kapsam işyerlerinde almış bulunduğu "Grev 
Uygulama Kararı" ve Đşveren Sendikası tarafından alınan "Lokavt Kararı" yürürlükten kaldırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH:31/08/2007 
 
HABER:  

EDIP 

Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 31.08.2007 tarihli ve 8 nolu Yönetim Kurulu Kararı. 
Daha önce özel durum açıklaması ile duyurduğumuz Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul 
ve Turizm A.Ş.'nin yapımına başladığı Alışveriş Merkezi projesi için Corio N.V. (Hollanda)'nin iştiraki 
olan Corio Real Estate Espana SL ile uzun zamandır yürüttüğümüz ortaklık görüşmelerindeki şartların 
değişmesinden dolayı görüşmeler kesilmiş olup, diğer ulusal ve uluslararası yatırımcılarla da 
görüşmelere başlanılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Akın'ın yetkilendirilmesine hazır 
bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH:14/08/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: XXI. dönem grup toplu iş sözleşmesi hakkında. 
Devam etmekte olan XXI. dönem grup toplu iş müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığından TEKSĐF 
tarafından alınan lokavt kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir. Đlgili yazıda uygulama tarihinin ayrıca tesbit 
edilerek tarafımıza bildirileceği belirtilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:13/08/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: XXI. dönem grup toplu iş sözleşmesi hakkında. 
Devam etmekte olan XXI. dönem grup toplu iş müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığından TEKSĐF 
tarafından alınan grev kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir. Đlgili yazıda uygulama tarihinin ayrıca tesbit 
edilerek tarafımıza bildirileceği belirtilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

 
TARĐH:23/07/2007 
 
HABER:  

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı 
Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde 
(www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

 

EDIP 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kült Tekstil Turizm ve Yayıncılık A.Ş. 

 

TARĐH: 20/06/2007  



 
HABER: 
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı 
Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde 
(www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

 

EDIP 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kült Tekstil Turizm ve Yayıncılık A.Ş. 

 
 
TARĐH: 08/06/2007  
 
HABER: 
Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sa
Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe Đnternet Sitesi’nde 
(www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  Đşlem Yapan Ortak 

 
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Nazım Çelebi Đç ve Dış Tic. A.Ş. 
 

 
TARĐH:01/05/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 01.05.2007 tarihli 5 nolu yönetim kurulu kararı. 
Şirketin bir yıl için yönetim kurulu başkanlığına Nuri Akın, başkan yardımcılığına Đbrahim Çelebi, yönetim 
kurulu üyeliğine Kenan Koç, Münip Yücel ve Ertuğrul Boydak, yönetim kurulu murahhas azalığına Ali 
Esat Yönder'in getirilmesine,  
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzaların Şirketimizi her hususta 
temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARĐH:01/05/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 01.05.2007 tarihli 4 nolu yönetim kurulu kararı. 
1 Mayıs 2007 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli 
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2007 yılı için, bağımsız denetim şirketi olarak tavsiye edilmesine hazır 
bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH:01/05/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.05.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
- Vergi muvzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda yer alan 28.341.976,37 YTL 

vergi sonrası cari dönem karından, 1.417.098,82 YTL %5 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, 
kalan tutardan 15.415.567,42 YTL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine, kalan 11.509.310,13 
YTL’nin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, SPK’nun XI/25 nolu tebliğ hükümlerine göre 
düzenlenen mali tablolarında yer alan 13.975.969 YTL cari dönem zararının geçmiş yıllar 
zararlarında bırakılmasına karar verildiği, 

- Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sene müddetle Nuri Akın, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, Ertuğrul 
Boydak, Münip Yücel ve Kenan Koç’un seçildiği, 

- 2007 yılı murakıplığına bir sene müddetle Đ. Aydın Günter ve A. Nazmi Ünüvar’ın seçildiği, 
- Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2007 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Türkerler 

Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verildiği 
- Kurumsal Yönetim Đlkeleri  Uyum Raporunda yer alan 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım 

politikasının “Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 



miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, genel kurullarda alınacak kar dağıtım 
kararına bağlı olarak, karın yasal süreleri içinde dağıtılması esastır. Yönetim Kurulumuz tarafından, 
Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin  
büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketimizin likidite durumunu dikkate 
alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar 
dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve yukarıdaki esaslar dahilinde her yıl tekrar değerlendirilecektir.” 
şeklinde olduğu hususunda  Genel Kurula bilgi sunulduğu 

bildirilmiştir. 
Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH:12/04/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 12.04.2007 tarihli 3 no'lu Yönetim Kurulu Kararı. 
Yönetim Kurulumuz 12.04.2007 Perşembe günü saat 11.00'de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No:10 Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın başkanlığında toplandı. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararına bağlı olarak 2006 yılı Olağan Genel 
Kurul gündemine "kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme" maddesinin eklenmesine, genel kurul 
toplantı gündeminin aşağıdaki gibi düzeltilmesine hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi." 
Düzeltilmiş Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 

TARĐH:11/04/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 11.04.2007 Çarşamba günü saat 11:00’de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri 
Yolu, No:10, Avcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
2006 hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.05.2007 Salı günü saat 11:00’de 
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10, Avcılar, 
Đstanbul adresinde yapılmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 
Genel Kurul Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:21/03/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Nuri Akın'dan gelen 21.03.2007 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinden 36.225 adedini Turgut Vural'dan adedini 6.25 YTL 
fiat ile borsa dışından satın aldım. Bu işlem sonunda Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ndeki toplam 
nominal hisse miktarım 1.093.615,50 YTL ve hisse oranım % 6,22 olmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARĐH:20/03/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 20 Mart 2007 tarihli faks mesajınıza ait ek açıklama. 
20.03.2007 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen bedel, alışveriş merkezi inşaatı tamamlandığında 
elde edilecek kira geliri dikkate alınarak karşılıklı anlaşma sonucu tespit edilmiş olup, sözkonusu ortaklık 
gerçekleştiğinde, ortaklığın gerçekleşme şekline göre bedelin değer tespiti, şirket faaliyetlerine ve mali 
tablolara etkileri tarafınıza ayrıca bildirilecektir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH:20/03/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 



Konu: Ortaklık görüşmesi. 
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin geliştirmekte olduğu Alışveriş 
Merkezi projesinin %35,01 hissesi için Corio N.V. (Hollanda)'nın iştiraki olan Corio Real Estate Espana 
SL. ile 28.000.000 USD karşılığında önprotokol imzalanmıştır.  
Anlaşmaya baz olan alışveriş merkezinin kiralanabilir alanı otopark hariç takriben 65.000 m2'dir ve temel 
dükkan olarak Carrefoursa ile ön anlaşma yapılmıştır. 
Bu protokol ile aynı alanda var olan bakiye imar hakları Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 
bırakılmaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH: 23/02/2007  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 

Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 23/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sır
a 

No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal Tutar 
(YTL) 

Satış 
Süresi 

EDIP 1 
EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET 
A.Ş. 

E EMEL AKIN  175,950.000  1 YIL 

EDIP 2 
EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET 
A.Ş. 

E NURĐ AKIN  175,950.000  1 YIL 

EDIP 3 
EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET 
A.Ş. 

E RAGIP AKIN  175,950.000  1 YIL 

EDIP 4 
EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET 
A.Ş. 

E SAFURE FÜSUN YÖNDER  175,950.000  1 YIL 

 
TARĐH: 06/03/2007  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 

Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 06/03/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sır
a 

No 

Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar 
(YTL) 

Satış 
Süresi 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. E MELĐHA TÜRKAN ÇELEBĐ  200.380 3 YIL 
 
 
 
TARĐH:26/01/2007 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Mali Tablo Tipinde Değişiklik. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları 
Hakkında Tebliğ"i uyarınca 31 Aralık 2006 tarihli Mali Tablolarımızın "Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları" (UFRS)'na uyumlu, konsolide olarak düzenleneceğini bilgilerinize sunarız." 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:06/12/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 06.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 06.12.2006 tarihli 22 nolu Yönetim Kurulu kararı. 
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin 06.12.2006 tarihli yönetim kurulu 
kararı ile ödenmiş sermayesinin 27.000.000,00 YTL nakit artırım yapılmak suretiyle 28.000.000,00 
YTL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.  
% 99,9994 oranında hissesine sahip olduğumuz bağlı Ortaklığımızın sermaye artırımına iştirak 
edilmesine ve hissemize düşen 26.999.838,00 YTL olan sermaye artırım payının Edip Uluslararası 
Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'den olan alacağımızdan karşılanmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar 



verildi.” 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
TARĐH:01/12/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Üst Yönetim Değişikliği 
Şirketimizin Genel Müdürü Metin Kösem 31.12.2006 tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:16/11/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu:16.11.2006 tarihli ve 20 nolu Yönetim Kurulu Kararı  
Bağlı ortaklığımız  Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin geliştirmekte olduğu Alışveriş 
Merkezi ve Konut projesine ilişkin Hollanda kökenli uluslararası bir kuruluşla ortaklık görüşmelerinin 
yapılmasına ve görüşmelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Akın'ın 
yetkilendirilmesine, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:02/10/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 02.10.2006 tarihli ve 18 nolu yönetim kurulu kararına ait özel durum açıklamasına ilişkin ek 
açıklama. 
9 Ağustos 2006 tarihli 1 Ocak - 30 Haziran 2006 ara hesap dönemine ait bağımsız denetçi sınırlı 
inceleme raporunun, mali tablolara ilişkin notlar arasında yer alan 34 numaralı bilanço tarihinden sonraki 
olaylar bölümünde belirtildiği üzere, sözkonusu taşınmazımızın net defter değeri 1.917.211,00 YTL olup, 
satış işleminden dolayı gelir tablosuna yansıyacak satış karı 53.282.789,00 YTL'dir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:02/10/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 02.10.2006 tarihli ve 18 nolu yönetim kurulu kararı. 
Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu 02.10.2006 Pazartesi günü saat 9:00'da Ambarlı Petrol 
Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar/Đstanbul adresinde toplandı.  
21.07.2006 tarihli ve 15 nolu yönetim kurulu kararımızın 2. maddesinde satışına karar verdiğimiz ve aynı 
tarihte özel durum açıklaması ile duyurduğumuz Đstanbul Đli, Bağcılar Đlçesi, Mahmutbey Köyü'nde kain, 
tapuda F21C22A1B pafta, 3270 ada ve 6 parsel noda kayıtlı taşınmazımızın, 55.200.000 YTL bedelle % 
99,99'u oranında iştirak ettiğimiz Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'ye satılmasına, bedelinin 
ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemini takiben azami altı ay içinde tahsil edilmesine 
toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:15/08/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 21.07.2006 tarihli 15 nolu yönetim kurulu kararı. 
21.07.2006 tarihli 15 nolu yönetim kurulu kararımızda kurulmasına karar verdiğimiz ve aynı tarihte özel 
durum açıklaması ile duyurduğumuz (% 99,99'u oranında olmak üzere) 999.994 YTL kısmına Şirketimizin 
iştirak ettiği 1.000.000 YTL sermayeye sahip Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ünvanlı 
şirket, 15.08.2006 tarihinde Đstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmek üzere verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARĐH:26/07/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.07.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı’na 
ilişkin tutanak sehven 25.07.2006 tarihli Günlük Bülten ekinde yeralmamıştır. Söz konusu tutanak ekte 
yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:25/07/2006 
 
HABER:  

EDIP 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.07.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında, şirket ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4. ve “Sermaye ve Hisse 
Senetleri” başlıklı 7. maddelerinin tadiline karar verildiği ve Yönetim Kurulu’nun 21.07.2006 tarihli 
ĐMKB günlük bülteninde yayınlanan özel durum açıklamasına dair metnin içeriğinin aynen kabul 
edildiği bildirilmiştir. 
Genel kurul toplantı tutanağı ve ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:21/07/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic.A.Ş.’nin 21.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 21.07.2006 tarihli 15 nolu yönetim kurulu kararı 
Yönetim kurulumuz 21.07.2006 Cuma günü saat:10,00'da Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 
No:10 Avcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı.  
1)Sahibi bulunduğumuz taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak 
amacıyla, esas faaliyet konumuza, bu taşınmazlar üzerinde inşaat yapmak ve/veya yaptırabilmek 
imkanını içeren değişikliği ilave etmek üzere hazırlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nın izninden de geçmiş bulunan Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" 
başlıklı 4'üncü maddesine ilişkin tadil tasarısının 25.07.2006 tarihinde yapılacak Şirketimiz olağanüstü 
genel kurulunca da onaylanması halinde bu onayı takiben, sermayesinin (%99,99'u oranında olmak 
üzere) 999.994 YTL kısmına Şirketimizin iştirak edeceği 1.000.000 YTL sermayeye sahip yeni bir şirket 
kurulmasına, 
2)Üzerinde konut ve/veya ticari ofisler ile alışveriş merkezi inşa etmek veya ettirmek üzere 
Bağcılar/Đstanbul adresinde bulunan taşınmazımızın, SPK tarafından belirlenmiş bulunan gayrimenkul 
değerleme şirketlerinden  birine yaptırılacak ekspertiz raporu ile belirlenecek değerine göre saptanacak 
değer üzerinden %99,99'una iştirak ettiğimiz yeni kurulacak Şirkete satılmasına, 
3) Satışa esas olacak değerin tespiti için, Bağcılar/Đstanbul adresinde bulunan taşınmazımızın 
gayrimenkul pazar değerinin uluslararası kabul görmüş yöntemlerle tespit edilmesi amacıyla gerekli 
tekliflerin alınması ve gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, 
4) Elde edilecek gayrimenkul satış karının mali tablolarımıza gelir olarak kaydedilmesine, 
5) Satış bedelinin yeni kurulacak şirket tarafından temin edilecek finansman imkanları ile nakden 
Şirketimize ödenmesine,  
6) Kuruluşunu takiben yapılacak finansman fizibilitelerine göre ihtiyaç olması halinde yapılacak sermaye 
artışlarına da iştirak etmek de dahil olmak üzere, yeni şirketin yapacağı konut ve/veya ticari ofisler ile 
alışveriş merkezi inşaatı için her türlü desteğin Şirketimizce sağlanmasına, 
7) Yeni şirket tarafından gerçekleştirilecek bu projenin finansmanını temin etmek üzere, yerli ve yabancı 
kuruluşlardan 
gelebilecek ortaklık teklifleri ile ulusal ve uluslararası finansman kuruluşlarından temin edilebilecek uzun 
vadeli kredi imkanlarını değerlendirmek maksadıyla araştırmalar ve görüşmeler yapılmasına, toplantıda 
hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:03/07/2006 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Adres değişikliği. 
20.06.2006 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtilen şirket merkez adresi değişikliği fiilen 
gerçekleştirilmiş olup, yeni iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. 
Adres : Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 34310 Avcılar, Đstanbul 
Tel : +90 212 422 50 00 (pbx) 



Faks : +90  212 422 50 01” 
 •   •  •   •  •   •  

 
TARĐH:03/07/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.07.2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı’nda, şirket 
ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4. ve “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. 
maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 25.07.2006 Salı günü 
saat 11:00’de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10 Avcılar Đstanbul adresinde yapılmasına 
karar verildiği bildirilmiştir. 
Ana sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  

 
TARĐH:20/06/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuz 20.06.2006 Salı günü saat 11:.00'de Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No: 5 
Bağcılar/Đstanbul adresindeki Şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı.  
Şirket merkez adresinin 01.07.2006 tarihinden itibaren Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 
Avcılar/Đstanbul olarak değiştirilmesine, hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/05/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Bağımsız Denetim Sözleşmesi 
31 Mart 2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2006 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi 
olarak seçilen Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 30.05.2006 tarihinde bağımsız denetim 
sözleşmesi imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:31/03/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: 31.03.2006 tarihli 8 nolu yönetim kurulu kararı 
Şirketin bir yıl için yönetim kurulu başkanlığına Nuri Akın, başkan yardımcılığına Hüseyin Koç, yönetim 
kurulu üyeliğine Đbrahim Çelebi ve Münip Yücel, yönetim kurulu murahhas azalığına Ali Esat Yönder ve 
Ertuğrul Boydak'ın getirilmesine, 
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzaların şirketimizi her hususta 
temsil ve ilzam etmesine, oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:31/03/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: 31.03.2006 tarihli 7 nolu yönetim kurulu kararı.  
31 Mart 2006 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik 
A.Ş.'nin 2006 yılı için, bağımsız denetim şirketi olarak tavsiye edilmesine hazır bulunanların, oy birliği ile 
karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:31/03/2006 
 
HABER:  



EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Mart 2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısında; 
• Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sene müddetle Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat 

Yönder, Ertuğrul Boydak, Münip Yücel’in, 2006 yılı murakıplığına bir sene müddetle I. Aydın Günter 
ve A.Nazmi Ünüvar’ın seçildiği,  

• 2006 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 
seçildiği,  

• Sermaye Piyasası Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesinin 4. ve 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
onayı toplantı tarihi itibariyle gerçekleşmediği için bu hususun ileriki bir tarihte toplanacak genel kurul 
toplantısında ele alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. 

Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 
 •   •  •   •  •   •  

 
TARĐH: 23/03/2006  
 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERĐ: 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 

Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 23/03/2006 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri  
 

Satışa 
Konu 
His. 

Sen.Kod
u 

Sır
a 

No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar 
(YTL) 

Öngörül
en satış 
süresi 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. E  MELĐHA TÜRKAN 
ÇELEBĐ  

200,179.6
2 

3 YIL 

 
 
 
TARĐH:15/03/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 15.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: Ekspertiz Raporu. 
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocakları Cad. No:5 Bağcılar/Đstanbul adresindeki arsamızını, gayrimenkul 
pazar değerinin uluslararası kabul görmüş yöntemlerle tespit edilmesi amacıyla TSKB Gayrimenkul 
Değerleme A.Ş. tarafından yapılan çalışma neticesinde hazırlanan Değerleme Raporu 15.03.2006 tarih 
TSKB GYD/275 nolu yazı ekinde tarafımıza teslim edilmiştir. 
15.03.2006 tarih ve 2006A44 nolu rapora göre sözkonusu arsamızın adil piyasa değerinin KDV hariç 
54.270.000,00 YTL olduğu belirlenmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:14/03/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 4 ve 7. 
Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vereceği şekilde değiştirilmesi konusunun da 
görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Toplantısı’nın 31.03.2006 Cuma günü saat 11:00’de Mahmutbey 
Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:03/03/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 03.03.2006 Cuma günü saat 15.00’de Mahmutbey 
Merkez Mah. Taşocakları Cad. No:5 Bağcılar/Đstanbul adresinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
- Şirketimizin sahibi bulunduğu gayrimenkullerin değerlendirilmesine ilişkin oluşabilecek fırsatlardan 

yararlanmak amacıyla esas faaliyet konusuna, bu gayrimenkuller üzerinde inşaat yapmak ve/veya 
yaptırabilmek imkanını içeren değişikliği ilave etmek üzere ana sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” 
başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine, 



- Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve YTL’ye uyum amacıyla ana sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7. 
maddesinin değiştirilmesine, 

- Söz konusu değişiklikler için, ana sözleşme tadil tasarılarının hazırlanarak, gerekli izinleri almak 
üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine,  

hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 
 •   •  •   •  •   •  

 
TARĐH:23/02/2006 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 23.02.2006 tarihli 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı 
Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 23.02.2006 Perşembe günü saat 11:00'de Mahmutbey 
Merkez Mah. Taşocakları Cad. No:5 Bağcılar/Đstanbul adresinde Nuri Akın Başkanlığında toplandı.  
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocakları Cad. No:5 Bağcılar/Đstanbul adresindeki arsamızın, gayri menkul 
pazar değerinin uluslararası kabul görmüş yöntemlerle tespit edilmesi amacıyla gerekli tekliflerin alınması 
ve gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARĐH: 07/11/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ: 
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 07/11/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse 
senetlerinin bilgileri.   

Satışa 
Konu 

Hisse Sen. 
Kodu 

Sır
a 

No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar 
(YTL) 

Öngörül
en satış 
süresi 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ  VE TĐCARET A.Ş. E AYŞEGÜL MELEK 
ÇELEBĐ 

20.000,0
0 

3 YIL 

EDIP 2 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ  VE TĐCARET A.Ş. E ĐBRAHĐM ÇELEBĐ 30.000,0
0 

3 YIL 

EDIP 3 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ  VE TĐCARET A.Ş. E MEHMET NĐHAT ÇELEBĐ 20.000,0
0 

3 YIL 

EDIP 4 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ  VE TĐCARET A.Ş. E MUSA NAZIM ÇELEBĐ 30.000,0
0 

3 YIL 

 
 
 

TARĐH: 10/10/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. DUYURUSU: 
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 10/10/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse 
senetlerinin bilgileri.   

Satışa 
Konu 

Hisse Sen. 
Kodu 

Sıra 
No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket 
Ünvanı 

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar 
(YTL) 

Öngörül
en satış 
süresi 

EDIP 1 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ  VE TĐCARET A.Ş. E FATMA ZEHRA PARALI 20.000,0
0 

3 YIL 

EDIP 2 EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ  VE TĐCARET A.Ş. E RAMAZAN AHMET PARALI 80.000,0
0 

3 YIL 

 
 
TARĐH:04/10/2005 
 
HABER:  



EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 04.10.2005 tarihli yönetim kurulu kararı. 
Yönetim kurulumuz 04.10.2005 Salı günü saat: 11.00’de Büyükkarıştıran Beldesi Mevkii E-5 Üstü 
Lüleburgaz/Kırklareli adresindeki üretim merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı.  
Lüleburgaz’a taşınma projesi kapsamında üretim faaliyetimizin sona erdiği Đstanbul Mahmutbey’de kurulu 
fabrikamızın arsasında ticaret merkezi oluşturulması için konsept ve fizibilite çalışmaları yaptırılmasına ve 
bu konularda, gerekli sözleşmelerin imzalanmasına hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:26/08/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 26.08.2005 tarihli Đstanbul Mahmutbey'deki üretim tesisimizin taşınması konulu açıklamamıza ek 
açıklama. 
01.01.2005-31.07.2005 dönemi itibariyle iş akdi şirketimiz tarafından fesh edilen personele ödenmesi 
gereken kıdem 
tazminatı tutarı 4.008.712,03 YTL ve ihbar tazminatı tutarı 69.270,46 YTL olmak üzere toplam tazminat 
tutarı 4.077.982,49 YTL'dir. 
Bugün itibariyle sözkonusu tutardan yapılan ödeme 1.497.284,04 YTL, ödenecek olan tazminat tutarı ise 
2.580.698,45 YTL'dir.  
25.08.2005 tarihi mesai saati bitimi itibariyle halen iş akdi devam eden personel sayısı 924 kişidir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:26/08/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Đstanbul Mahmutbey'deki üretim tesisimizin taşınması. 
Đstanbul/Mahmutbey'de bulunan üretim tesisimizin Lüleburgaz/Büyükkarıştıran mevkiindeki üretim 
tesisimize taşınmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Đstanbul'daki üretim tesisimizde istihdam edilen 
384 personelin iş akdi feshedilmiş, Lüleburgaz Büyükkarıştıran'daki tesisimizde ise 306 yeni personele 
istihdam sağlanmış olup, Đstanbul Mahmutbey'deki üretim faaliyetimizin bu taşınma neticesinde sona 
erdiğini, üretim faaliyetimizin Lüleburgaz Büyükkarıştıran Mevkii'nde tek çatı altında toplanarak devam 
ettiğini bilgilerinize sunarız.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH: 26/08/2005  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP.E) hisse senetlerinin 

sırası, şirketten  gelen açıklamanın duyurulması amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a 

maddesi uyarınca, 26.08.2005 tarihli 2. seansta saat 15:33:54’te geçici olarak işleme kapatılmıştır. 

EDIP.E sırası, gelen açıklamanın duyurulmasının ardından aynı gün saat 15:50:00’dan itibaren yeniden 

işleme açılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:08/06/2005 
 
HABER:  



EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 08.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Üst yönetim değişikliği hakkında. 
Đstanbul fabrikamızın Lüleburgaz'a taşınma projesi kapsamındaki reorganizasyon çalışmalarına bağlı 
olarak 08.06.2005 tarihi itibariyle Makina Bakım ve Enerji Müdürü Yusuf Yetmişbir Lüleburgaz Fabrika 
Müdürü, Đplik Đşletme ve Bobin Büküm Şefi Osman Yılmaz Đplik Đşletme Müdürü, Kalite ve Proses Kontrol 
Şefi Yılmaz Arıkan Planlama Müdürü, Sistem Geliştirme Uzmanı Cemal Bahar Bilgi Đşlem Müdürü, Đpek 
Dedeman Dikiş Đpliği Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atanmışlardır.“ 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:29/03/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
29.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı . 
29 Mart 2005 salı günü saat 14:00'de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Nuri Akın, Başkan Yardımcılığına Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Üyeliğine Đbrahim Çelebi, Ertuğrul 
Boydak ve Munip Yücel, Yönetim Kurulu Murahhas Azalığına Ali Esat Yönder'in getirilmesine, Yönetim 
Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzaların şirketimiz her hususta temsil ve 
ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:29/03/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 29 Mart 2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı. 
29 Mart 2005 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik 
A.Ş.'nin 2005 yılı için, Bağımsız Denetim Şirketi olarak tavsiye edilmesine hazır bulunanların oy birliği ile 
karar verildi. “ 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:29/03/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,  
• Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 sene müddetle Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat 

Yönder, Ertuğrul Boydak ve Münip Yücel’in seçildiği,  
• Murakıplığa 1 yıl müddetle Aydın Günter, Münir Öztürk’ün seçildiği,  
• 2005 yılı bağımsız dış denetçi olarak Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçildiği,  
• SPK’nın Seri:XI, No:20 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş mali 

tablolarda yer alan 2.151.024 YTL dönem zararının geçmiş yıllar zararlarında bırakılmasına karar 
verildiği 

bildirilmiştir.  
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:08/03/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29.03.2005 Salı günü 
saat 11:00’da Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki 
şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.  
Genel Kurul Gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:16/02/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Üst yönetim değişikliği hakkında. 
Muhasebe müdürü Dr. Sinan Topçu'nun ünvanı mali işler müdürü, satış müdürü Đhsan Kenan Başbay'ın 
ünvanı kumaş ipliği satış ve pazarlama müdürü olarak değiştirilmiş olup, dikiş ipliği satış ve pazarlama 
şefi Vedat Dilber, dikiş ipliği satış ve pazarlama müdürü görevine getirilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARĐH:28/01/2005 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: XX. Dönem Toplu Đş Sözleşmesi hakkında. 
Türkiye Tekstil Sanayii Đşverenleri Sendikası ve Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii Đşçileri Sendikası 
(TEKSĐF) ile yürütülmekte olan XX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi görüşmeleri 25 Ocak 2005 
tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 31 ay süreli yeni grup toplu iş sözleşmesinin imzalanarak 
01.09.2004 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe sokulmuş olup, işçi sendikasını kapsam işyerleride 
almış bulunduğu Grev Uygulama Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Konu ile ilgili bilgi Türkiye Tekstil 
Sanayii Đşvereneri Sendikası'nın 27.01.2005 tarih, 59 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş olup, bilgi 
edinilmesini rica ederiz.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:04/01/2005 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Đplik San. ve Tic.  A.Ş.’nin 04.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: XX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi Grev Kararı. 
Devam etmekte olan XX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi müzakerelerinde anlaşma 
sağlanamadığından TEKSĐF 04.02.2005 tarihinden itibaren uygulayacağı grev kararını şirketimize tebliğ 
etmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:03/01/2005 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Üst Yönetim Değişikliği Hakkında 
Ticaret Müdürümüz Nadya Etil Kılıç ve  Mali Đşler Müdürümüz Abdurrahman Nazmi Ünüvar, 31.12.2004 
tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:13/12/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 13.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: XX. Grup Dönem Toplu Đş Sözleşmesi hakkında. 
Üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi Đşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim 
Sanayi Đşçileri Sendikası (TEKSĐF) arasında yapılmakta olan XX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi 
görüşmelerinden olumlu sonuç alınamadığı, resmi arabulucu tarafından tanzim edilen raporun kabulünün 
de mümkün görülmediği belirtilerek, TEKSĐF Sendikası genel yönetim kurulu 08.12.2004 tarih ve 18-151 
sayılı karar ile muhatap işyeri için grev kararı alınmış ve uygulama tarihi 2822 sayılı yasanın 37. Maddesi 
hükmüne göre tespit edilerek bilahare bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Konu ile ilgili tebligat tarafımıza 
13.12.2004 tarihinde T.C. Ankara 49. Noterliği kararıyla yapılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/11/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, 
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar 
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya 
cevaben gönderdiği 30.11.2004 tarihli yazısında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun 
olmadığını bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:21/10/2004 
 
HABER:  

EDIP 
TEKST 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Tekstilbank hisse senetlerinin satışı. 
Portföyümüzde bulunan ve daha önce satışı için tarafınızdan izin alınan 18. tertip 
3.500.000.000.000 TL nominal değerli ve 19. tertip 787.500.000.000 TL nominal değerli Tekstilbank 
hisse senetlerinin 21.10.2004 tarihi itibariyle satışı tamamlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  



 
TARĐH:12/10/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip iplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: YTL’na uyum konusunda yapılacak çalışmalar hk. 
Đlgi: 1 Ekim 2004 tarih, 1734 sayılı mektubunuz. 
Şirketimiz Yeni Türk Lirası (YTL)’na uyum konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde BIMSA 
Uluslararası Đş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından danışmanlık aldığımız ARGUS muhasebe 
programı ve PORINI International Bilgisayar Yazılım Servis Danışmanlık ve Tic. A.Ş. tarafından 
danışmanlık aldığımız PORINI stok muhasebe sistemi ile ilgili testler tamamlanmıştır. 
Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm 
bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm 
sorunlarının giderildiğini ve % 100 uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede yapılan tüm çalışmalarda 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ek’tedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:14/09/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.09.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Taşınma Projesi Kapsamında Đşçi Çıkarma. 
Đşyerimizin Đstanbul Bağcılar'da bulunan üretimle ilgili birimlerini Lüleburgaz Büyükkarıştıran'daki 
işyerimize taşıma kararı doğrultusunda Đstanbul'daki işyerimizden işçilerin 31.07.2005 tarihine kadar 
değişik aylarda işten çıkarılacağına ilişkin 4857 sayılı iş kanununun 29. Maddesi gereğince Đstanbul Bölge 
Çalışma Müdürlüğü'ne Bayrampaşa Đş Kurumu Bölge Müdürlüğü'ne Teksif Sendikası Đşyeri Baş 
Temsilciliğine konu ile ilgili yazılı bildirimde bulunulduğunu, Lüleburgaz Büyükkarıştırandaki işyerimize 
taşınma faaliyeti sona erdiğinde gerekli iş gücü istihdamının orada yeniden sağlanacağını bilgilerinize 
sunarız.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARĐH:01/09/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.09.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Toplu iş sözleşmesi hakkında. 
XIX. dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi 01.09.2004 tarihinde sona ermiş olup, XX. Dönem Grup Toplu Đş 
Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Şirketimiz faaliyetini etkileyici herhangi bir durum sözkonusu 
değildir.” 

 •   •  •   •  •   •  

TARİH: 31/08/2004  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ: 

EDIP Edip Đplik San. ve Tic.A.Ş.’nin 24/08/2004 tarihinde başlayan % 8,6 oranındaki temettü dağıtım 
işleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 31/08/2004 
tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:23/08/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.08.2004 tarihinden itibaren dağıtılacak brüt=net 1.513.170 
milyon TL (1.000 TL nominal değerli hisse başına 86 TL) tutarındaki nakit kar paylarının 2003 yılı kar 
payı kuponu karşılığında dağıtılacağı, dağıtımın 24.08.2004-30.09.2004 tarihleri arasında şirket 
merkezinde, Tekstil Menkul Değerler A.Ş.’de ve Tekstil Bankası A.Ş.’nin Merkez/Đstanbul, Ankara ve 
Đzmir şubelerinde gerçekleştirileceği, 01.10.2004 tarihinden itibaren dağıtıma şirket merkezinde devam 
edileceği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:20/08/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.08.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu:20.08.2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararı 
25 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında olağanüstü yedeklerden 
dağıtılmasına karar verilen brüt=net 1.513.170 milyon TL (1.000 TL nominal değerli hisse başına 86 



TL)’nın 24 Ağustos 2004 tarihinden itibaren Tekstil Menkul Değerler A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş. Merkez 
Şubesi, Tekstil Bankası A.Ş. Ankara Şubesi, Tekstil Bankası A.Ş. Đzmir Şubesi aracılığı ile ödenmesine, 
hazır bununanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:25/05/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.05.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“25 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
1. Olağanüstü (aşağıda belirtilen dönem karlarından oluşan) yedeklerden brüt=net 1.513.170 milyon TL 

(1.000 TL nominal değerli hisse başına 86 TL)’nın hissedarlara hisseleri oranında nakit olarak 
dağıtılmasına, dağıtımın 25 Ağustos 2004 tarihine kadar gerçekleştirilmesine, dağıtım tarihinin ve 
esaslarının tespiti konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, 151.317 milyon TL’nin ikinci tertip 
yasal yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 Dönem  Tutar 
 1990 17.027.004 
 1992 15.210.514 
 1994 71.134.218.568 
 1995 260.749.352.130 
 1996 308.504.847.211 
 1997 40.505.844.573 
 2001 130.807.363.829 
 2002 701.436.136.171 
 TOPLAM 1.513.170.000.000 
2. SPK’nun Seri:XI No:20 Tebliğ hükümlerine göre (enflasyona göre düzeltilmiş) mali tablolarda 

bulunan 2.995.298.000.000 TL geçmiş yıllar zararı ve 3.399.602.000.000 TL tutarındaki 2003 hesap 
dönemi zararının toplamı olan 6.394.900.000.000 TL’nin aynı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 
düzenlenen mali tablolarda yer alan Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları içinde yer alan kar 
yedekleri üzerinden hesaplanmış bulunan enflasyon düzeltmesi farkından mahsup edilmesine oy 
birliği ile karar verildi.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:04/05/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.05.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu:04.05.2004 Yönetim Kurulu Kararları hakkında, 
04.05.2004 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 06 Nisan 2004 tarihinde şirket sermayesinin 50 
trilyon TL’sına çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nın uygulanmamasına, şirket sermayesinin 
17.595 milyar TL’da bırakılarak, sermaye artırımı yapılmamasına, 
25.05.2004 tarihinde saat 11.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Mahmutbey Merkez 
Mah., Taşocağı Cad., No:5 Bağcılar/Đstanbul adresindeki üretim merkezinde Olağanüstü Genel Kurul 
yapılmasına karar verilmiştir. 
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi 
1. Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi 
2. Olağanüstü yedeklerden hisse senedi sahiplerine dağıtım yapılması konusunda karar ittihazı, 
3. SPK’nun Seri:XI, No:20 tebliğ hükümlerine göre (enflasyona göre düzeltilmiş) mali tablolarda 

bulunan geçmiş yıllar zararlarının aynı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda yer 
alan Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından muhsup edilmesi hakkında karar ittihazı.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:03/05/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.05.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“ilgi:SPK’nın 30.04.2004 tarihli MSD-10/348-9745 sayılı yazısı. 
Đlgi yazıda belirtildiği üzere 31.03.2004 tarihli mali tablolarımızın kamuya açıklanması ile ilgili olarak 
şirketimize 10.05.2004 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmiştir.” 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun şirkete muhatap sözkonusu yazısı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 



TARĐH:07/04/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Đlgi:06.04.2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararına Đlişkin Özel Durum Açıklaması 
06.04.2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Olağanüstü Yedeklerden dağıtılmasına karar verilen 
tutar 1.000 TL nominal değerli hisse başına nakit olarak (brüt=net) 86 TL’dir. 
Olağanüstü Yedeklerin Seri:XI, No:20 sayılı tebliğ hükümlerine göre (enflasyona göre düzeltilmiş değeri) 
17.643.119 milyon TL’dir. Bu tutardan 2.995.298 milyon TL geçmiş yıllar zararı ve 3.399.602 milyon TL 
tutarındaki 2003 hesap dönemi zararının toplamı olan 6.394.900 milyon TL düşüldükten sonra kalan tutar 
11.248.219 milyon TL olup, bu tutardan 1.513.170 milyon TL dağıtım konusu yapılacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:07/04/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.04.2004 tarihli haberinde,  
• olağanüstü yedeklerden dağıtılacak kar payı tutarı sehven 1.513.170 milyar TL olarak yayınlanmış 

olup, doğrusu 1.513.170 milyon TL’dir.  
• sözkonusu olağanüstü yedekleri oluşturan karların dönemlerinin tümü sehven 2002 yılı olarak 

yayınlanmış olup, sözkonusu yedekler sırasıyla 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 ve 
2002 yılları dönem karlarından oluşmuştur.  

 •   •  •   •  •   •  

 
TARĐH:06/04/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.04.2004 tarihli Yönetim Kurulu kararı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuz 06.04.2004 Salı günü saat 13:00’de Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 
Bağcılar, Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri Akın Başkanlığında toplandı. 
1. Olağanüstü (aşağıda belirtilen dönem karlarından oluşan) yedeklerden net 1.513.170 milyar TL 

(1.000 TL nominal değerli hisse başına 86 TL) tutarın kar payı olarak dağıtılmasına,  
 
 Dönem  Tutar 

2002 1
7.027.004 

2003 1
5.210.514 

2004 71.13
4.218.568 

2005 260.74
9.352.130 

2006 308.50
4.847.211 

2007 76.45
1.920.517 

2008 39.71
2.424.056 

2009 130.80
7.363.829 

2010 625.77
7.636.171 

Toplam 1.513.170.000.000 
1. SPK’nun Seri XI No:20 Tebliğ hükümlerine göre (enflasyona göre düzeltilmiş) mali tablolarda 

bulunan 2.995.298.000.000 TL geçmiş yıllar zararı ve 3.399.602.000.000 TL tutarındaki 2003 hesap 
dönemi zararının toplamı olan 6.394.900.000.000 TL’nin aynı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 
düzenlenen mali tablolarda yer alan Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup 
edilmesine,  

2. Şirketin 17.595.000.000.000 TL olan sermayesinin 32.405.000.000.000 TL artırılarak 
50.000.000.000.000 TL’na çıkarılmasına,  

- Arttırılan 32.405.000.000.000 TL’sı sermayenin 5024 sayılı kanunun 5’nci maddesiyle eklenen 213 
sayılı V.U.K.’nun geçici 25. Maddesi g bendi uyarınca özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından 
karşılanmasına,  

- 32.405.000.000.000 TL tutarında arttırılan sermayenin beherinin itibari değeri 100.000 TL’sı olmak 
üzere hamiline yazılı hisse senedi çıkartılarak ortakların kendi aralarında hisseleri nisbetinde 



bedelsiz dağıtılmasına, 
- Bu sermaye arttırımı dolayısıyla ana sözleşmenin 7. Maddesinin, değişikliğe göre mukavele tadil 

tasarısı hazırlanarak ön müsadenin alınmasına, 
hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:31/03/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.03.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,  
• Yönetim Kurulu üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, Ertuğrul 

Boydak, Münip Yücel’in, muraklığa ise Aydın Günter ve Münir Öztürk’ün seçildiği,  
• SPK’nun Seri:XI, No:1 sayılı tebliğ hükümlerine göre (tarihi maliyet esasına göre) düzenlenen mali 

tablolarda görünen 2.541.472.216.628 TL dönem karından, 585.116.250.000 TL yürürlükteki 
mevzuat hükümlerine göre ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra 
kalan 1.956.355.966.628 TL’den T.T.K. ve ana sözleşme hükümleri gereği 97.817.798.331 TL’nin I. 
Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasından sonra kalan 1.858.538.168.297 TL’nin olağanüstü 
yedeklerde bırakılmasına karar verildiği,  

• 2004 yılı Bağımsız Dış denetçi olarak Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçildiği,  
• Şirket ana sözleşmesinin maksat ve mevzuu ile ilgili 4. maddesinin tadiline karar verildiği  
bildirilmiştirtir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin eski ve Genel Kurulca kabul edilen yeni şekli ile 
genel kurul tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/03/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu:30.03.2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 
30 Mart 2004 Salı günü saat 12:00’de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Đstanbul/Mahmutbey’de 
bulunan üretim tesislerimizin Lüleburgaz/Büyükkarıştıran mevkiindeki üretim tesislerimize taşınmasına, 
konu ile ilgili çalışmaların yapılmasına, inşaat, tesisat vs işlerin tekliflerin alınıp değerlendirilmesine, 
Oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/03/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu:30.03.2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 
30 Mart 2004 Salı günü saat 12:00’de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Nuri Akın, Başkan Yardımcılığına Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Üyeliğine Đbrahim Çelebi ve Münip Yücel, 
Yönetim Kurulu Murahhas Azalığına Ali Esat Yönder, Yönetim Kurulu Murahhas Azalığına Ertuğrul 
Boydak’ın getirilmesine, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzaların şirketimizi her hususta 
temsil ve ilzam etmesine, 
Oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:17/03/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 31.12.2003 tarihli mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:1 ve Seri:XI, No:20 
sayılı tebliğlerine göre düzenlenecek olup, şirketimizin konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:09/03/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin maksat ve 
mevzuu ile ilgili 4. maddesinin tadili konusunun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul 
toplantısının 30.03.2004 Salı günü saat 11:00’de Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:5, 



Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. 
Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:02/03/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu:02.03.2004 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, 
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Otoprodüktör şirketler için talep ettiği ana sözleşme 
değişikliğinin yapılmasına, ana sözleşmenin maksat ve mevzu bölümünün 4/l maddesinin değişikliği için 
tadil tasarısı hazırlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar 
verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:10/02/2004 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“2003/10-11-12. Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi kanunda belirtilen 10.02.2004 tarihi yerine 
VUK’nun 17. maddesine istinaden ek süre talebinde bulunularak 16.02.2004 tarihine kadar verilecektir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/12/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.12.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 30.12.2003 tarihli yönetim kurulu kararı 
Denetimden sorumlu komite üyeliğine Đbrahim Çelebi ve Münip Yücel'in seçilmesine oybirliği ile karar 
verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:01/08/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, 
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar 
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya 
cevaben gönderdiği 01.08.2003 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını 
bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:04/06/2003 
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 30/05/2003 tarihinde başlayan % 10 oranında temettü dağıtım işleminde, 
ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 04/06/2003 tarihinde alacak 
kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:12/05/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.05.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 09.05.2003 tarihli kar dağıtım açıklaması ile ilgili düzeltme 
09.05.2003 tarihli kar payı dağıtımı ile ilgili açıklamamızda, nakit kar payının Tekstil Menkul Değerler A.Ş. 
ve Tekstilbank A.Ş. Şubeleri aracılığıyla ödeneceği belirtilmişti.  
Kar payı dağıtımı Tekstil Menkul Değerler A.Ş. ve Tekstilbank A.Ş.’nin Merkez, Ankara ve Đzmir Şubeleri 
aracılığı ile yapılacaktır.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:12/05/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.05.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“31 Mart 2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı karından dağıtılmasına karar 
verilen brüt=net 1.759.500 milyon TL (%10 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 100 TL) 



nakit kar payının 30 Mayıs 2003 tarihinden itibaren, Tekstil Menkul Değerler A.Ş. ve Tekstilbank A.Ş. 
şubeleri aracılığı ile ödenmesine karar verilmiştir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:10/04/2003 
 
BORSA BAŞKANLIK DUYURUSU:  

EDIP Borsa Yönetim Kurulu’nun 09.04.2003 tarihli toplantısında Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse 
senetlerinin 11.04.2003 tarihinden itibaren Ulusal Pazar’da işlem görmesine karar verildiğinden, ĐMKB 
Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları’nın 5.2.b maddesi uyarınca söz konusu hisse senetleri, 
11.04.2003 tarihinden itibaren ĐMKB Đkinci Ulusal endeksinden çıkarılarak ĐMKB Ulusal-Tüm, ĐMKB Ulusal-
Sınai ve Tekstil, Deri endekslerine dahil edilecektir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH: 09/04/2003  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP Borsa Yönetim Kurulu’nun 09.04.2003 tarihli toplantısında Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 
halihazırda Borsamız Đkinci Ulusal Pazarı’nda işlem görmekte olan hisse senetlerinin Borsa kotuna 
alınmasına ve 11.04.2003 tarihinden itibaren Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar 
verilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:31/03/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“31.03.2003 tarihli 2002 yılı olağan genel kurul toplantısında; Şirketin 1 yıl için yönetim kurulu 
başkanlığına Nuri Akın, başkan yardımcılığına Hüseyin Koç, yönetim kurulu üyeliğine Đbrahim Çelebi ve 
Münip Yücel, yönetim kurulu murahhas azalığına Ali Esat Yönder, yönetim kurulu murahhas azalığına 
Ertuğrul Boydak’ın getirilmesine,  
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzaların şirketimizi her hususta 
temsil ve ilzam etmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:31/03/2003 
 
HABER:  

EDIP 
TEKST 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Portföy satış izin hakkında. 
Şirketimizin sahibi bulunduğu ve daha önce Kurul kaydına alınmış 19. tertip A grubu 787.500.000.000 TL 
nominal değerli Tekstil Bankası A.Ş. hisse senetlerinin Borsa'da satışı ile ilgili olarak SPK tarafından 
28.03.2003 tarih ve OFD/539 sayılı yazısı ile izin verildiği tarafımıza bildirilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:31/03/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,  
• 2002 yılı brüt karından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan 4.802.946.948.561 TL’den 

240.147.347.428 TL  1. tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 4.562.799.601.133 TL’ye Rüştü 
Akın Vakfı’na ayrılan bağış tutarı olan 275 milyar TL’nin ilave edilmesiyle bulunan değerden 1. 
Temettü olarak 967.559.920.227 TL ve 2. temettü olarak 791.940.079.773 TL toplam 1.759.500 
milyon TL (%10 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 100 TL ve brüt=net) nakit kar payı 
dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedeklere ayrılmasına,  

• 2001 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilen, ancak 
yönetim kurulu tarafından olağanüstü yedeklere atılmasına karar alınan 39 milyar TL tutarındaki kar 
payının Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda olağanüstü yedeklere atılmasına  

karar verildiği,  
• Yönetim Kurulu üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, Ertuğrul 

Boydak ve Münip Yücel’in seçildiği, 
bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 



TARĐH:11/03/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra 2001 yılı olağan genel kurul 
toplantısında yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilen, ancak yönetim kurulu tarafından 
olağanüstü yedeklere atılmasına karar verilen 39 milyar TL tutarındaki kar payı ile ilgili olarak yönetim 
kurulu önerisinin de görüşüleceği 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31.03.2003 Pazartesi günü 
saat 10:00’da Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki 
üretim merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:10/03/2003 
 
HABER:  

EDIP 
TEKST 

Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.03.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Tekstilbank A.Ş. hisse senetlerinin satışı ile ilgili izin istenmesi. 
Tekstilbank A.Ş.'nin sermaye arttırımı nedeniyle şirketimiz elinde bulunan 18. Tertip olarak (eski tertip 
no:16) değiştirilen 3.500.000.000.000 TL  nominal değerdeki nama yazılı hisse senetleri ile ilgili bedelsiz 
olarak elde edilen 787.500.000.000 TL nominal değerdeki nama yazılı hisse senetlerinin ĐMKB'de satış 
izni için Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na müracat edilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:04/03/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.03.2003 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2002 
yılı karından 1.759.500 milyon TL (%10 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 100 TL ve 
brüt=net) nakit kar payı dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
TARĐH:21/01/2003 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Yönetim Kurulu Atama Kararı. 
Mali ve Ticari Genel Müdür Yardımcısı Metin Kösem’in 01.02.2003 tarihinden itibaren şirketimiz Genel 
Müdürlük görevine atanmasına yönetim kurulu oy birliği ile karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:27/12/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.12.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Bağış Kararı.  
Şirket ana sözleşmesinin 27. Maddesine istinaden eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı’na 
275.000.000.000 TL bağış yapılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:24/12/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.12.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: XIX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi.  
XIX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış ve 21.12.2002 tarihinde 
01.09.2002 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:26/11/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 26.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 “Konu: Teksif Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi Đşçileri Sendikası Grev Kararı ile Đlgili. 
Teksif Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi Đşçileri Sendikası’ndan Ankara 49. Noterliği aracılığı ile 
26.11.2002 tarihinde tebellüğ ettiğimiz tebligatta XIX. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi görüşmelerinden 
olumlu sonuç alınamadığı, resmi arabulucu tarafından tanzim edilen raporun kabulünunde mümkün 
görülmediği beliritilrek, Genel Yönetim Kurullarının 20.11.2002 tarih ve 17-337 sayılı karar ile grev kararı 



aldıkları ve 23.12.2002 tarihi itibari ile bu kararı uygulamaya koyacaklarını belirtmişlerdir.” 
 •   •  •   •  •   •  

 
TARĐH:13/11/2002 
 
HABER:  

EDIP 
TEKST 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Tekstil Bankası A.Ş. hisse senetlerinin satışı ile ilgili izin istenmesi. 
Yönetim kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda şirketimizde mevcut Tekstil Bankası A.Ş.’na ait 
3.500.000.000.000,-TL nominal değerdeki nama yazılı hisse senetlerini ĐMKB’nda satış izni için 
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:05/06/2002 
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ:  

EDIP EDĐP ĐPLĐK SAN.VE TĐC.A.Ş.’nin 31/05/2002 tarihinde başlayan   % 10  oranında temettü dağıtım 
işleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına 05/06/2002 
tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:04/06/2002 
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ:  

EDIP EDĐP ĐPLĐK SAN. VE TĐC.A.Ş.’nin Borsa’da işlem gören yeni hisse senetlerinin 31/05/2002 tarihinde eski 
hisse senedine dönüşmesi nedeniyle, Bankamız nezdinde bulunan yeni hisse senetleri eski hisse 
senedine dönüştürülerek 04/06/2002 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 30/05/2002   
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  
 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2001 yılı nakit kar payları 31.05.2002 tarihinden itibaren 
ödeneceğinden, ödenmiş sermayenin 7.650 milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye yükseltilmesinde 
artırılan 9.945 milyar TL sermayeyi temsil eden “Yeni” hisse senetleri 31.05.2002 tarihinden itibaren 
“Eski” hisse senetleriyle birlikte aynı sırada işlem görecektir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:20/05/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2001 yılı nakit kar paylarının 2001 yılı kar payı kuponu karşılığında 
31.05.2002-28.06.2002 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 01.07.2002 
tarihinden sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 
Başvuru Yerleri :  
Şirket Merkezi, 
Tekstil Menkul Değerler A.Ş., Maslak, Đstanbul  
Tekstil Bankası A.Ş.’nin Merkez/Đstanbul, Ankara, Đzmir şubeleri  

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 09/04/2002  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ: 

EDIP 
 

EDĐP ĐPLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.’nin 05/04/2002 tarihinde başlayan % 65 oranındaki bedelsiz 
sermaye artırım ve makbuz dönüşüm işleminde, 31/01/2002 tarihinde  % 65 oranında bedelli sermaye 
artırım işlemi sonucunda vermiş olduğu geçici makbuz karşılığı olan hisseler ile  bedelsiz artırım karşılığı 
vermiş olduğu hisseler 09/04/2002 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.Şirket sermaye 
artırım ve geçici makbuz karşılığında yeni hisse senedi vermiştir. 

 •   •  •   •  •   •  



 
 
TARĐH: 04/04/2002  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 4.972.500 milyon TL (%65) bedelli, 
4.972.500 milyon TL (%65) bedelsiz artırılarak 7.650 milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye yükseltilmesi 
nedeniyle bastırılan 7. tertip hisse senetleri 05.04.2002 tarihinden itibaren dağıtılacağından mevcut hisse 
senetleri 05.04.2002 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem 
görecek olup, 05.04.2002 tarihinde Birinci Seans’ta, artırılan sermayeyi temsil eden ve üzerlerinde 2001 
yılı kar payı kuponları bulunmadığından “Yeni” olarak işlem görecek olan hisse senetleri ve mevcut 
sermayeyi temsil eden “Eski” hisse senetlerinin baz fiyatları aşağıdadır: 
“Eski” Hisse Senetlerinin baz fiyatı : 1.446 TL 
“Yeni” Hisse Senetlerinin baz fiyatı : 1.346 TL 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:02/04/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %65 bedelli, %65 bedelsiz artırılarak 7.650 milyar 
TL’den 17.595 milyar TL’ye yükseltilmesi nedeniyle bastırılan 7. tertip hisse senetlerinin, bedelli kısım için 
rüçhan hakkı kullanımı sırasında verilen geçici makbuzlar, bedelsiz kısım için ise 12 nolu yeni pay alma 
kuponları karşılığında 05.04.2002-03.05.2002 tarihleri arasında Tekstil Menkul Değerler A.Ş. ile 
Tekstilbank A.Ş.'nin Şişli, Ankara ve Đzmir şubelerinde, 03.05.2002 tarihinden sonra ise Mahmutbey 
Merkez Mahallesi, Taşocakları Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde 
dağıtılacağı bildirilmiştir. Mevcut hisse senetleri 05.04.2002 tarihinden itibaren bedelsiz hakları (BÜ) 
üzerinden ayrılmış olarak, artırılan sermayeyi temsil eden ve yeni bastırılan hisse senetleri ise üzerlerinde 
2001 yılı kar payı kuponları bulunmayacağından ve 2001 yılı kar payları 31.05.2002 tarihinden itibaren 
ödeneceğinden 05.04.2002-30.05.2002 tarihleri arasında “Yeni” olarak ayrı bir sırada işlem görecektir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:29/03/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.03.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
29.03.2002 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Şirket'in 1 yıl için yönetim kurulu başkanlığına Nuri Akın'ın, başkan yardımcılığına (vekil) Hüseyin Koç'un, 
yönetim kurulu üyeliğine Đbrahim Çelebi ve Münip Yücel, yönetim kurulu murahhas azalığına Ali Esat 
Yönder, yönetim kurulu murahhas azalığına Ertuğrul Boydak'ın getirilmesine oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARĐH:29/03/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.03.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 
2001 yılı karından 765 milyar TL (%10 oranında, 1.000 TL nominal değerli beher hisseye 100 TL ve 
brüt=net) nakit kar payının 31.05.2002 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu 
üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, Ertuğrul Boydak ve Münip Yücel’in 
seçildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:27/03/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 7.650 milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye 
yükseltilmesinin 25.03.2002 tarihinde Đstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nca tescil edildiği bildirilmiş olup, 
şirketin son durum itibari ile ortaklık yapısı ve sermaye dağılım tablosu ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:21/03/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin 21.03.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: 01.01.2001-31.12.2001 hesap dönemine ait kar dağıtım tablosunda düzeltme. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.01.1999 tarih ve 4/34 sayılı kararına göre; birinci tertip kanuni yedek 



akçe matrahı olarak vergi sonrası oluşan kardan varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan safi 
kar ve/veya net kar tutarının esas alınması gerekirken 01.01.2001-31.12.2001 hesap dönemine ait kar 
dağıtım tablosunda birinci tertip kanuni yedek akçe matrahı olarak sehven dönem karı alınmış ve 51.519 
Milyon TL olması gereken Birinci Tertip Yedek Akçe 169.513 Milyon TL olarak ayrılmıştır.  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.01.1999 tarih ve 4/34 sayılı kararına göre düzeltilmiş 01.01.2001-
31.12.2001 hesap dönemine ait kar dağıtım tablosu ilişikte tarafınıza sunulmaktadır.”  
Sözkonusu düzeltilmiş kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:08/03/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29.03.2002 Cuma günü 
saat 10:00’da Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocakları Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki 
şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH: 27/02/2002  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

BĐRĐNCĐL PĐYASA ve HALKA ARZ ESASLARI  DUYURUSU 
Şirketin Unvanı Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kod EDIP 
Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( ) Esas Sermaye   (X) 
Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi 7.650.000.000.000.-TL  
Bedelli Artırım Miktarı 4.972.500.000.000.-TL  
Bedelsiz Artırım Miktarı 4.972.500.000.000.-TL  
Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi 17.595.000.000.000.-TL  
Arta Kalan Payların Nominal Tutarı 17.213.755.000.-TL  
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Tekstil Menkul Değerler A.Ş. 
Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) 06.03.2002 – 08.03.2002 
Satılacak Paylar  Hisse / Makbuz 

MAKBUZ 
Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 7 
Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere ĐMKB’nda oluşacak fiyattır. 
Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine 

başvuruda bulunmaları gereklidir. 
Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi ĐMKB düzenlemeleri 

çerçevesinde yapılacaktır. 
Notlar (*)  Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A.Ş.'ne pazar 

açılış tarihinden bir gün önce depo edilmesi durumunda şirketin işlem sırası açılır. 

 
 

TARİH: 04/02/2002  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERĐ: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31/01/2002 tarihinde   başlayan % 65 oranında bedelli sermaye 
artırım işleminde, rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 12/02/2002 tarihine kadar 
kullanmaları gerekmektedir. Şirket bedelli kullanım karşılığı  geçici makbuz verecektir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:30/01/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.01.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 2001 yılı kar dağıtımı hakkında  
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sayın Nuri Akın başkanlığında Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocağı 
Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde 30.01.2002 Çarşamba günü saat 
15:30’da toplandı. Muhtemel 2001 yılı karından geçmiş yıl zararı mahsup edildikten sonra kalan karın 



dağıtılmayıp fevkalade ihtiyatlara atılması hususunda olağan genel kurula tavsiyede bulunulmasına 
oybirliği ile karar verildi.”  

 •   •  •   •  •   •  

TARİH: 30/01/2002  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin %65 bedelli, %65 bedelsiz artırılarak 7.650 
milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye yükseltilmesinde, 31.01.2002 tarihinde Birinci Seans’ta mevcut hisse 
senetlerinin bedelsiz hakları üzerinde (BÜ) baz, 11 nolu yeni pay alma kuponlarının referans fiyatları 
aşağıdadır: 
Mevcut Hisse Senetlerinin (BÜ) Baz Fiyatı : 2.584 TL 
Rüçhan Hakkı Kuponlarının Referans Fiyatı : 368 TL 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:25/01/2002 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 4.972.500 milyon TL (%65) bedelli, 
4.972.500 milyon TL (%65) bedelsiz artırılarak 7.650 milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye yükseltilmesinde 
rüçhan haklarının 1.000 TL nominal değerli bir hisse için 1.000 TL’den pay bedelleri Tekstilbank A.Ş., 
Şişli şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 11 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında geçici 
makbuz verilmesi suretiyle kullandırılması işlemlerinin 31.01.2002-14.02.2002 tarihleri arasında aşağıdaki 
adreslerde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Bedelsiz pay alma haklarını temsil eden 12 nolu yeni pay alma 
kuponları, hisse senetlerinin dağıtımı sırasında şirkete ibraz edilmesi gerektiğinden mevcut hisse 
senetleri 31.01.2002 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinde (BÜ) olarak işlem görecektir. 
11 nolu yeni pay alma kuponları 31.01.2002-08.02.2002 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon 
Pazarı’nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. 
Ortakların yeni pay almalarına ilişkin sirküler ekte yayınlanmaktadır.  
Başvuru Yerleri:  
Tekstil Menkul Değerler A.Ş.  
Tekstil Bankası A.Ş.’nin Şişli/Đstanbul, Ankara, Đzmir şubeleri  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:26/12/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.12.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Nuri Akın başkanlığında Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No: 
5 Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde 26.12.2001 salı günü saat 09:15'de toplandı. 
80.000.000.000.000,-TL sermaye üzerinden % 4.375'e tekabül eden 3.500.000.000.000,-TL'lık nominal 
değerli Tekstil Bankası A.Ş. hisse senedinin Akın Holding A.Ş.'den beheri 450,-TL/adet fiyat ile satın 
alınmasına oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:06/11/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.11.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Denetçi Bülent Çelebi’nin istifa ve yerine Münir Öztürk’ü tayini hakkında. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Nuri Akın başkanlığında Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocağı 
Caddesi No: 5 Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde 06.11.2001 Salı günü saat 
11:00’de toplandı. Denetçilerimizden Bülent Çebi 06.11.2001 tarihi itibari ile istifa etmiştir. Diğer 
denetçimiz Münip Yücel’in 06.11.2001 tarihli dilekçesi ile Münir Öztürk’ü yapılacak ilk genel kurul 
toplantısına kadar görev yapmak üzere tayin etmiştir. Sözkonusu bu kararın TTK 352  ve 37. 
Maddesi gereğince tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:11/09/2001 
 
HABER:  



EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.09.2001 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 
ödenmiş sermayenin 7.650 milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARĐH:28/08/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin 28.08.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu sayın Nuri Akın başkanlığında Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi, 
No:5 Bağcılar/Đstanbul adresindeki üretim merkezinde 28.08.2001 Salı günü saat 11:00’de toplandı.  
Ağustos 2001 ayındaki kredi geri ödemelerine destek olmak üzere, halka açık olmayan %85 oranındaki 
ortaklarımızın imkanları nispetinde sermaye artışında ödeyecekleri rakamdan avans talep edilmesine hazır 
bulunanların oy birliği ile karar verildi.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:01/08/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.08.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" anketi ile ilgili. 
Şirketimiz Đstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" ile ilgili anketin üretimden 
satışlar bölümüne sehven 23.227.393.000.000,-TL yerine 14.975.595.000.000,-TL yazdığı için 2001 
yılında açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasına girememiştir. 
Yıllardır ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde bulunan firmamızın yanlışlıktan kaynaklanan bu durumu, 
yatırımcılarımızında dikkatini çekerek telefon ile bilgi alma ihtiyacı hissetmişlerdir. 
Bilgi almak isteyen yatırımcılarımızın artması sebebi ile bu tür bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:01/08/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.08.2001 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 
ödenmiş sermayenin  4.972.500 milyon TL (%65) bedelli, 4.972.500 milyon TL (%65) sabit kıymet değer 
artış fonundan karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 7.650  milyar TL’den 17.595 milyar TL’ye 
yükseltilmesine ve bu sermaye artırımı dolayısıyla ana sözleşmenin 7. maddesinin tadiline karar verildiği 
bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:17/04/2001 
 
HABER:  

EDIP A Edip Đplik Sanayi ve Ticaret.Ş.’nin 17.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 17.04.2001 tarih, saat 10:00’da yapılan olağan genel kurulu hakkında. 
Yönetim kurulumuz 17.04.2001 günü saat 10:00'da Mahmutbey Merkez Mahallesi Taşocakları Cad. No: 5 
Bağcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı. 
Şirket'in bir yıl için yönetim kurulu başkanlığına Nuri Akın'ın, başkan yardımcılığına (vekil) Hüseyin 
Koç'un, yönetim kurulu üyeliğine Đbrahim Çelebi, yönetim kurulu murahhas azalığına Ali Esat Yöner, 
yönetim kurulu murahhas azalığına Ertuğrul Boydak'ın getirilmesine, 
Yönetim kurulu üyelerinde herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzalar şirketimizi her hususta temsil 
ve ilzam etmesine, oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:17/04/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.04.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, Ertuğrul Boydak’ın 
seçildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:23/03/2001 
 



HABER:  
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17.04.2001 Salı günü 

saat 10:00’da Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocakları Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki 
şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:16/02/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 15.02.2001 tarih ve 108 sayılı Toplu Đş Sözleşmesi hakkında. 
Türkiye Tekstil Sanayii Đşverenleri Sendikasının tarafımıza gönderdiği yazıya göre yürütülmekte olan 
XVIII. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi görüşmeleri 14 Şubat 2001 tarihinde tarafların anlaşması ile 
sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmeleri, 01.09.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl süre ile 
yürürlüğe girmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:02/02/2001 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 02.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi Đşçileri Sendikasının 10.01.2001 tarihli ve 17-145 sayılı kararı ile 
grev kararının 21.02.2001 tarihinden itibaren tüm işyeri, işletmelerde uygulanması ve Türkiye Tekstil 
Sanayi işverenleri Sendikasının 18.01.2001/648 sayı ile aldığı Lokavt kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:03/08/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Hisse senedi değişimi hakkında 
Sermayemizin 20 milyar TL’lık kısmını teşkil eden 1 tertip hisse senetleri ile 14 milyar TL’lık kısmını 
teşkil eden 2. tertip hisse senetlerinin kar payı kuponlarını azalması veya tükenmesi nedeniyle 
ortaklarımızın ellerindeki 1’nci tertip ve 2’nci tertip hisse senetleri yenileri ile değiştirilmesine 
07.08.2000 gününden itibaren Tekstilbank Şişli, Ankara ve Đzmir şubelerinde başlanacaktır. 
07.09.2000 tarihinden sonra değiştirme işlemi Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocakları Cad., 
No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde devam edecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:20/07/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa Başkanlığı tarafından SPK'nun Seri:VIII No:20 sayılı Özel 
Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" 
başlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 20.07.2000  tarihli yazısında 
kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:04/07/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen 
açıklamaya cevaben gönderdiği 04.07.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Dünya Gazetesi'nde çıkan T.P.A.O. haberi hakkında.  
Şirketimiz doğalgazı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nden almaktadır. Dolayısı ile T.P.A.O.'nun 
doğalgazını keseceği şirketler arasında olmamız sözkonusu değildir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:26/06/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 6.120 milyar TL (%400) bedelsiz artırılarak 



1.530 milyar TL’den 7.650 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 10 nolu yeni pay alma 
kuponu karşılığında 30.06.2000 tarihinden itibaren Tekstil Bankası A.Ş.’nin Şişli/Đstanbul, Ankara ve Đzmir 
şubelerinde dağıtılacağı, dağıtıma 31.07.2000 tarihinden sonra Mahmutbey Mahallesi, Taşocakları 
Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:07/06/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.06.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Hisse senetlerinin değiştirilmesi hakkında. 
Şirketimizin 1. Tertip ve 2. Tertip hisse senetlerindeki kar payı kuponları tükenmesi veya azalması nedeni 
ile yeniden 1. Tertip ve 2. Tertip hisse senetleri bastırılarak ortaklarımızın ellerinde bulunan mevcut hisse 
senetleri ile değiştirilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:16/05/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 16.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 16.05.2000 tarih, saat 10:00’da yapılan olağan genel kurulu hakkında. 
Yönetim kurulumuz 16.05.2000 günü saat 13:00’de Mahmutbey Merkez Mah. Taşocakları Cad. No:5 
Bağcılar/Đstanbul adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı. 
Şirket'in bir yıl için yönetim kurulu başkanlığına Nuri Akın'ın, başkan yardımcılığına (vekil) Hüseyin 
Koç'un, yönetim kurulu üyeliğine Đbrahim Çelebi'nin, yönetim kurulu murahhas üyeliğine Ali Esat 
Yönder'in, yönetim kurulu murahhas üyeliğine Ertuğrul Boydak'ın getirilmesine, 
Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edecekleri müşterek imzaları şirketimizi her hususta 
temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:16/05/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.05.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
ödenmiş sermayenin 1.530 milyar TL’den 7.650 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği, Yönetim 
Kurulu üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder ve Ertuğrul Boydak’ın 
seçildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH: 28/04/2000  
 
HABER: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: ISO 9002 belgesi hakkında. 
Şirketimiz ISO 9002 belgesi almıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH: 24/04/2000  
 
HABER: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.04.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, olağan gündem 
maddelerinin yanısıra ödenmiş sermayenin 1.530 milyar TL’den 7.650 milyar TL’ye yükseltilmesi 
konusunun da görüşüleceği 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16.05.2000 Salı günü saat 
10:00’da Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocakları Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki şirket 
merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  

 
 
TARĐH: 24/03/2000  
 



HABER: 
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.03.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Tapu kaydı hakkında.  
Bağcılar Belediyesi'nin bölgemizde yapmakta olduğu imar çalışmaları sonucunda tarafımıza yeni tapu 
alınmasına dair bir yazı gelmiştir.  
Yönetim kurulumuz henüz bu konuda görüş oluşturmamıştır. 
Yapılan sifahi görüşmelerden anladığımız kadarı ile fabrikamızın bulunduğu arsada imar durumunun 
1:1'den 1:1.75'e çıkartıp merkezi iş alanı grubuna sokulmuş, 18'nci madde uygulaması yapılıp arsamız 
66.335 m²'den 50.300 m²'ye düşürülmüş inşaat hakkımız 66.335 m²'den 88.000 m²'ye çıkarılmıştır. 
Yönetim kurulumuz Belediye'ye yeni imar durumumuzun yazılı olarak sorulmasına karar vermiştir. 
Gelecek imar durumu bilhare tarafınıza bildirilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:29/02/2000 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.02.2000 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ödenmiş 
sermayenin sabit kıymet değer artış fonundan karşılanmak suretiyle 6.120 milyar TL (%400) bedelsiz 
artırılarak 1.530 milyar TL’den 7.650 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:20/09/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.09.1999 tarihli yazısına ek olarak gönderdiği aynı tarihli yazı 
aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 20.09.1999 tarihli açıklamamız ekidir. 
26.05.1999 tarihindeki yönetim kurulu kararı uyarınca 8 adet ring iplik makinası alınmıştır. Makinalar için 
800.000.000.-TL + KDV ödemesi yapılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  

 
 
TARĐH:20/09/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.09.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz 117 ring iplik makinasına ilave olarak müşteri taleplerine daha kısa sürede cevap vermek için 8 
adet ring iplik makinası alıp üretime geçirmiş, 8 adet ring iplik makinası almak için de karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:23/08/1999 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.08.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“17.08.1999 tarihinde vukuu bulan depremin Đstanbul ve Lüleburgaz’daki tesislerimizde herhangi bir 
hasara yol açmadığı tesbit edilmiştir. 
Tesislerimiz normal üretimine devam etmektedir. 
Đstanbul ve Lüleburgaz’daki üretim tesislerimizin; sigorta tutarı 19.964.859.000.000.-TL’dır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:18/08/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi  ve Ticaret A.Ş.’nin 18.08.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
17.08.1999 tarihinde üretim yapamayan Şirketimiz, bugün 07:00 itibari ile normal üretimine başlamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



 
 
 
TARĐH:17/08/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş. ’nin 17.08.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
17.08.1999 tarihinde vuku bulan deprem ile ilgili Lüleburgaz tesislerimizde üretim devam etmekte 
Đstanbul'daki tesislerimizde elektrik kesintisi nedeni ile üretim yapılamamaktadır. 
Ayrıca hasar varsa tespitinin yapılabilmesi için hasar tespit komisyonu kurma kararı verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 30/06/1999 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP 
PKENT 

Borsa Yönetim Kurulu’nun 22.06.1999 tarihli kararı ile Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Petrokent 
Turizm A.Ş. hisse senetlerinin 01.07.1999 tarihinden itibaren Bölgesel Pazarlar’da işlem görecek olması 
nedeniyle, 01.07.1999 tarihinden itibaren ĐMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları’nın 5.2 maddesi 
gereğince Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri, kapsamında bulunduğu ĐMKB Ulusal-Tüm, 
ĐMKB Ulusal-Sınai ve Tekstil, Deri endekslerinden, Petrokent Turizm A.Ş. hisse senetleri, kapsamında 
bulunduğu ĐMKB Ulusal-Tüm, ĐMKB Ulusal-Hizmetler ve Turizm endekslerinden çıkarılacak ve ĐMKB 
Bölgesel, YŞP endeksine alınacaktır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:23/06/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22.06.1999 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nde yayınlanan haberinin 1. 
maddesinde, Şirket’in Đstanbul/Mahmutbey Basın Ekspres Otoyolu kenarındaki yaklaşık 50.000 m² binanın 
değerlendirilmesi için çalışmalara başlanacağına ilişkin olarak ĐMKB ve SPK’na yapılan açıklamanın tarihi 
sehven 12.06.1999 olarak yazılmış olup, doğrusu 12.08.1998 olacaktır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:22/06/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22.06.1999 tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 22.06.1999 Yönetim Kurulu Kararı hakkında. 
Aşağıdaki konuların S.P.K. ve Đ.M.K.B.’ye bildirilmesine karar verilmiştir. 
1) 12.06.1999 tarihinde ĐMKB ve SPK’na yaptığımız açıklamada, Đstanbul/Mahmutbey Basın Ekspres 
Otoyolu kenarındaki yaklaşık 67.000 m² arsa üzerinde bulunan 23.000 m² üzerine kurulu, yaklaşık 50.000 
m² binamızın değerlendirilmesi için çalışmalara başlanacağı bildirilmiştir. Bu bildiriye bağlı olarak adı 
geçen gayrimenkulün değerlendirilmesi için yurt içi ve yurt dışı firmalar ile temaslar yürütülmüştür. Bu 
aşamada  yurt dışı ve yurt içi firmalardan alınan yazılı ve sözlü teklifler yönetimce değerlendirilmektedir. 
Đlgi duyan diğer firmalara da gerekli ön bilgiler verilmektedir. 
2) Lüleburgaz’daki tesise taşınmak için inşaat ve alt yapı teklifleri toplanmaktadır. 
3) Đplikteki arzın çok olmasında ön fizibilite ile bugünkü konjüktör arasında doğan farklardan dolayı 15.000 
iğlik teşvik belgemize yatırım harcaması yapılmamış ve süre bitiminde bölge iptal edilmiştir. Şimdilik yeni 
bir belge talebimiz bulunmamaktadır. 
4) Şirketimiz Genel Müdür’ü Kenan Koç 30.06.1999 tarihi itibari Aktif Genel Müdürlük görevinden 
ayrılmaktadır. Bu tarihten sonra Kenan Koç şirketimize danışman olarak hizmet verecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 22/06/1999 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP 
PKENT 

Borsamızda işlem gören hisse senetleri ile ilgili olarak üçer aylık periyodlarla yapılan, “Asgari Tedavül 
Kriterleri” nin belirlenmesi ve buna göre hisse senetleri Bölgesel Pazar’dan Ulusal Pazar’a , Ulusal 



Pazar’dan Bölgesel Pazar’a geçecek şirketlerin tespit edilmesi çalışması sonuçlanmış olup, sonuçlar 
aşağıya çıkarılmıştır. 
Belirlenen asgari tedavül kriterleri:(01.06.1998-31.05.1999 dönemi) 
Günlük Ortalama Đşlem Hacimlerinin Ortalamasının %1’i  = 3,176,206,244 TL 
Günlük Ortalama Sözleşme Sayılarının Ortalamasının %4’ü = 14.32  adet 
Borsa Yönetim Kurulu’nun 22.06.1999 tarihli toplantısında, bu değerlendirme döneminde, asgari tedavül 
kriterleri açısından 29.03.1995 tarih, 23 sayılı ve 07.06.1995 tarih, 24 sayılı Genelgeler çerçevesinde 
Ulusal Pazar’da hisse senetleri işlem gören şirketlerden aşağıda belirtilenlerin asgari tedavül kriterlerini 
sağlamadığı  
 Günlük Ortalama Đşlem 

Hacmi (TL) 
Günlük Ortalama Sözleşme 

Sayısı (Adet) 
Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,240,535,391 13.90 
Petrokent Turizm A.Ş. 997,431,685 13.06 

 tespit edilmiş olduğundan, Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve  Petrokent Turizm A.Ş. hisse 
senetlerinin Genel Yönetmelik'in 47'nci maddesi (k) bendi ve Kotasyon Yönetmeliği’nin 16/p maddesi ile 
29.03.1995 tarih ve 23 sayılı Genelge hükümleri uyarınca 01.07.1999 tarihinden itibaren Borsa kotundan 
çıkarılarak aynı tarihten itibaren Bölgesel Pazarlar’da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

TARİH: 05/05/1999 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 
 
 

EDIP 
GUMUS 
 

31.03.1999 tarihli mali tabloları Borsaya ulaşmakla beraber Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden 
değerleme oranını kullanmadığını bildiren Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisse senetlerinin sırası 
Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 25/a maddesi uyarınca 03.05.1999 tarihinde Borsa Başkanlığınca 
kapatılmıştı. Şirket tarafından yeniden düzenlenen ilgili mali tabloların 05.05.1999 (bugünkü) tarihli Borsa 
Günlük Bülteninde yayınlanması nedeniyle şirketin sırası 06.05.1999 tarihinden itibaren işleme açılacaktır. 
 
31.03.1999 tarihli mali tabloları Borsa’ya ulaşmadığından 03.05.1999 tarihinde işlem sırası kapatılan 
Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San. ve Tic. A.Ş.'nin söz konusu mali tablolarının 05.05.1999 
(bugünkü) tarihli Borsa Günlük Bülteninde yayınlanması nedeniyle şirketin sırası 06.05.1999 tarihinden 
itibaren işleme açılacaktır. 
 

 
 
 
 
TARĐH:23/03/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.03.1999 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 1998 
yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, 
Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder ve Ertuğrul Boydak’ın seçildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:23/03/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.03.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: 23.03.1999 tarih, Saat 11:00'de yapılan yıllık olağan genel kurulu hakkında. 
Yönetim kurulumuz 23.03.1999 günü saat 13:00'de Mahmutbey merkez mah. Taşocakları Cad. No:5 
Bağcılar /Đst. Adresindeki şirket merkezinde Nuri Akın başkanlığında toplandı. 
Şirketin 1 yıl için yönetim kurulu başkanlığına Nuri Akın'ın, Başkan yardımcılığına (vekil) Hüseyin Koç'un, 
yönetim kurulu üyeliğine Đbrahim Çelebi, Yön. kur. Murahhas azalığına Ali Esat Yönder, Yön. kur. 
Murahhas azalığına Ertuğrul Boydak'ın getirilmesine, Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz 
edecekleri müşterek imzaların Şirketimizi her hususta temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



 
TARĐH:02/03/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.1999 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından 
kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a tavsiyesine ve 1998 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 
23.03.1999 Salı günü saat 10:00'da Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocakları Caddesi, No:5, Bağcılar, 
Đstanbul adresindeki Üretim Merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:12/01/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.’nin 12.01.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Toplu Sözleşmenin imzalandığı hakkında. 
Türkiye Tekstil Sanayi Đşverenler Sendikası'nın 11.01.1999 tarih ve 23 sayılı yazısı ile XVII. Dönem Grup 
Toplu Đş Sözleşmesi görüşmeleri, tarafların anlaşması ile sonuçlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:06/01/1999 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.'nin 06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Lokavt kararının uygulanması hakkında. 
Türkiye Tesktil Sanayi Đşverenler Sendikası'nın 06.01.1999 tarih ve 7 sayılı yazısı ile 15.01.1999 tarihi 
itibari ile Lokavt uygulamasına başlatılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:31/12/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Grev kararının uygulanması hakkında. 
Türkiye Teksif, Örme ve Giyim San. Đşçileri Sendikası Genel Başkanlığının 24.12.1998 tarihli kararına 
göre alınmış olan grev kararının 26.01.1999 tarihinden itibaren uygulamaya konulması tarafımıza tebliğ 
edilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARĐH:18/12/1998 
 
HABER:  

EDIP 
 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı’nca 
istenen açıklamaya cevaben gelen 18.12.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Grev kararı hakkında. 
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim San. Đşçileri Sendikası Başkanlığı’nca 26.11.1998 tarihinde alınan grev 
kararının  uygulanması ile ilgili olarak Đşverenler Sendikasına veya şirketimize herhangi bir tebligat 
yapılmamıştır. 
Konu ile ilgili tebligat yapıldığında durum tarafınıza bildirilecektir. ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:04/12/1998 
 
HABER:  



EDIP 
Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.12.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Lokavt kararı hakkında 
Türkiye Tekstil Sanayii Đşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii Đşçileri Sendikası 
(TEKSĐF) arasında yürütülen yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir anlaşma 
sağlanamaması üzerine, işçi sendikası tarafından alınan 26.11.1998 tarihli grev kararı kapsam 
işyerlerinde asılmak suretiyle ilan edilmiş bulunmaktadır. 
Bu gelişmeler üzerine toplanan Türkiye Tekstil Sanayii Đşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu, işyerimizi 
de kapsamak üzere, grev kararı alınmış bulunan tüm işletme ve işyerleri için, 01.12.1998 tarih ve 579 
sayı ile Lokavt kararı almıştır. Lokavt kararı işçi sendikasına tebliğ edilmek üzere Türkiye Tekstil Sanayii 
Đşverenler Sendikası tarafından Noter'e tevdi edilmiş ve görevli makama gönderilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:30/11/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.11.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Grev kararının işyerine tebliği hakkında. 
Ankara 49. Noterliğince, Teksif Türkiye Tekstil, Örme Giyim Sanayi Đşçileri Sendikası genel başkanlığınca 
alınan grev kararı 2822 sayılı yasanın 28. Maddesi gereğince işyerimize tebliğ edilmiştir.” 

 
 
 
 
TARĐH:25/11/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı’nca 
istenen açıklamaya cevaben gelen 25.11.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Đlgi: 25 Kasım 1998 tarih ve 4/GĐD-3009/MD/19604 sayılı yazınız. 
Teksif işçi sendikasının aldığı grev kararı her toplu sözleşme döneminde pazarlık süreci içinde 
uygulanabilecek bir haktır. 60 gün içinde bağlı işletmelerden herhangi birinde, birkaçında veya hepsinde 
uygulanabilir. Türkiye Tekstil Đşverenler Sendikası adımıza gerekli olan cevabı yaptığı zaman tarafınıza 
bildirilecektir. Fakat işçi sendikasının işveren sendikasına tebligat yapması ve işveren sendikası 
yönetim kurulunun yasal süre içinde karşı karar alması, bu kararın bizlere ve Teksif Sendikası’na 
bildirilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, şu an itibariyle alınan grev kararı ile ilgili tarafımıza yapılmış 
herhangi bir tebligat sözkonusu değildir.” 
 

 
 
 
 
TARĐH:24/11/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.09.1998 tarihli mali tablolarına ilişkin olarak Borsa 
Başkanlığı’nca istenen açıklamaya cevaben gelen 24.11.1998 tarihli yazısı ekte verilmektedir. 

 •   •  •   •  •   •  

TARİH: 03/11/1998 
 
TAKASBANK A.Ş.HABERĐ: 
 
 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.08.1998 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu % 100 oranındaki 
bedelli sermaye artırım işleminde vermiş olduğu geçici makbuzlar karşılığı ve 02.11.1998 tarihinde 
başlayan % 400 oranındaki bedelsiz sermaye artırım karşılığı olan hisse senetleri 04.11.1998 
tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilecektir. 

 
 
TARĐH:28/10/1998 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  
 

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %100 bedelli, %400 bedelsiz artırılarak 255 



milyar TL'den 1.530 milyar TL'ye yükseltilmesi nedeniyle bastırılan 5. tertip hisse senetleri 
02.11.1998 tarihinden itibaren dağıtılacağından mevcut hisse senetleri  02.11.1998 tarihinden 
itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:26/10/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %100 bedelli, %400 bedelsiz artırılarak 255 
milyar TL'den 1.530 milyar TL'ye yükseltilmesi nedeniyle bastırılan 5. tertip hisse senetlerinin, 
bedelli kısım için rüçhan hakkı kullanımı sırasında verilen geçici makbuzlar, bedelsiz kısım için ise 9 
nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 02.11.1998-01.12.1998 tarihleri arasında Tekstilbank 
A.Ş.'nin Şişli, Ankara ve Đzmir şubelerinde, 01.12.1998 tarihinden sonra ise Mahmutbey Merkez 
Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde dağıtılacağı 
bildirilmiştir. Mevcut hisse senetleri 02.11.1998 tarihinden itibaren bedelsiz hakları (BÜ) üzerinden 
ayrılmış olarak işlem görecektir. 

 
 
 

TARİH: 24/09/1998 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

EDIP 
 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin  255.000.000.000.-TL bedelli, 1.020.000.000.000.-TL 
bedelsiz arttırılarak 255.000.000.000.-TL’den 1.530.000.000.000.-TL’ye yükseltilmesi sırasında, rüçhan haklarının 
kullanılmasından sonra arta kalan 896.400.000.-TL nominal değerdeki paylar, Tekstil Menkul Değerler A.Ş. aracılığı 
ile 30.09.1998-02.10.1998 tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa’da satışa sunulacaktır. Halka Arz Esaslarına ilişkin 
belge ekte sunulmuştur. 

 
 
 
TARĐH:22/09/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik San. ve Tic. A.Ş.'nin 22.09.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Akın Yatırım Bankası A.Ş. ünvanlı, 5 Trilyon TL sermaye ile kurulması planlanan bankaya sermayesinin %10’u kadar 
iştirak edilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:08/09/1998 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  

EDIP 
POLYL 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Polyen Sentetik Đplik Sanayii A.Ş. Rüchan Hakkı Kupon Pazarı’nda  işlem gören 
kuponların (EDIP.R, POLYL.R) ederi, oluşan marjın üst limitinin dışında kalması nedeniyle, söz konusu işlem 
sıralarındaki marjlar, ĐMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereğince 08.09.1998 tarihinden 
itibaren işlem gerçekleşinceye kadar, %25’ten %50’ye çıkarılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:07/09/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.09.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Merih Orbay 07.09.1998 tarihi itibari ile  
görevinden ayrılmıştır. ” 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH: 01/09/1998 



 
TAKASBANK A.Ş. DUYURUSU:  
 
 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31/08/1998 tarihinde başlayan %100 oranındaki bedelli sermaye artırım 
işlemlerinde rüçhan haklarını Takasbank aracılığı ile kullanmak isteyen üyelerin haklarını, 10/09/1998 tarihine  

kadar kullanmaları gerekmektedir. Đlgili şirket sermaye artırım karşılığı olarak geçici makbuz vermektedir. 

 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH:28/08/1998 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  
 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayenin 255 milyar TL (%100) bedelli, 1.020 milyar TL (%400) 
bedelsiz artırılarak 255 milyar TL’den 1.530 milyar TL’ye yükseltilmesinde, 31.08.1998 tarihinde Birinci Seans’ta mevcut 
hisse senetlerinin bedelsiz hakları üzerinde (BÜ) baz, 8 nolu yeni pay alma kuponlarının referans fiyatları aşağıdadır: 
Mevcut Hisse Senetlerinin (BÜ) Baz Fiyatı : 17.929,-TL 
Rüçhan Hakkı Kuponlarının Referans Fiyatı : 2.586,-TL 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
TARĐH:26/08/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayenin 255 milyar TL (%100) bedelli, 1.020 milyar TL (%400) 
bedelsiz artırılarak 255 milyar TL’den 1.530 milyar TL’ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1.000,-TL nominal 
değerli bir hisse için 1.000,-TL’den pay bedelleri Tekstilbank Şişli şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 
8 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında geçici makbuz verilmesi suretiyle kullandırılması işlemlerinin 31.08.1998-
14.09.1998 tarihleri arasında Tekstilbank A.Ş.’nin Şişli/Đst., Ankara, Đzmir şubelerinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 
Bedelsiz pay alma haklarını temsil eden 9 nolu yeni pay alma kuponları, hisse senetlerinin dağıtımı sırasında şirkete 
ibraz edilmesi gerektiğinden mevcut hisse senetleri 31.08.1998 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları 
üzerinde (BÜ) olarak işlem görecektir. 8 nolu yeni pay alma kuponları 31.08.1998-08.09.1998 tarihleri arasında 
Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı 
uygulanmayacaktır. 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH:12/08/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.08.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: 11.08.1998 tarihli yönetim kurulu kararı hakkında. 
Yönetim kurulu Nuri Akın başkanlığında Büyükkarıştıran Beldesi Mevki E 5 üstü Lüleburgaz adresindeki üretim 
tesisimizde saat 10:00'da toplandı. 
Đstanbul/Mahmutbey Basın Ekspres oto yolunun kenarındaki yaklaşık 67.000 m2 arsa üzerinde bulunan 23.000 m2 
üzerine kurulu yaklaşık 50.000 m2 binamızın değerlendirilebilmesi için,gayrimenkul ekspertiz firmalarından ekspertiz 
yaptırmayı, GYO kuruluşu için ön araştırma, fizibilite ve proje geliştirmeye, varolan GYO'ları ile görüşmeye diğer ilgili 
taraflarla öngörüşmeler yapmaya, bu amaç için Mahmutbey’de çalışmakta bulunan makinaların Lüleburgaz tesisimize 
taşınabilmesi için gerekli olan finansman şirket performansını düşürmeyici, bilakis arttırıcı yöntemlerle yaratılması ve 
gerekli düzenleme ve temasların yapılması için genel müdür Kenan Koç'un görevlendirilmesine hazır bulunanların oy 
birliği ile karar verildi.” 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH: 31/07/1998 
 
HABER: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.07.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Lüleburgaz Büyükkarıştıran mevkiinde yapılan kojenerasyon tesislerinin, 22 Temmuz 1998 tarihinde Enerji Bakanlığı, 
29 Temmuz 1998 tarihinde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kabulü yapılmış olup, bu tesisimizde 29 Temmuz 
1998 tarihinden itibaren elektrik üretimine başlanmıştır.” 

 



 
 
 
 
TARĐH:21/07/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.07.1998 tarihlinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ana 
sözleşmenin 4, 8, 22, 25 ve 27. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiş olup, ana sözleşmenin söz 
konusu maddelerinin yeni metinleri Ek’de yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
TARĐH:25/06/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.06.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ana sözleşmenin 4, 8, 22, 25 
ve 27. maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 21.07.1998 Salı günü saat 
10:30’da Mahmutbey Merkez Mah., Taşocakları Cad., No:5, Bağcılar, Đstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği 
bildirilmiş olup ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni metinleri Ek’de yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:01/06/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı 
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 4. 
maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 01.06.1998  tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel 
bir durumun olmadığını bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
TARĐH:04/05/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.05.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ana sözleşmenin 4, 8, 22, 25 ve 
27. maddelerinin tadili hakkında 23.04.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karara ek olarak ana 
sözleşmenin 27. maddesine “ana sözleşmenin 25. maddesinde düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek üzere” 
ibaresinin eklenmesine karar verildiği bildirilmiştir 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARĐH:24/04/1998 
 
HABER:  

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.04.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ana sözleşmenin 4, 8, 22, 25 ve 
27. maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiş olup, madde tadillerine ilişkin olarak şirketten 24.04.1998 tarihinde 
gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Ana sözleşmenin maksat ve mevzuu ile ilgili 4 maddesine ( i ) bendi olarak, “Kendi elektrik enerjisini karşılamak üzere 
üretim santrali kurabilir, üretebilir, ihtiyaç fazlasını aşağıda yazılı adresteki fabrikalarına ve şirket ortaklarına 
nakledebilir. Đhtiyaç fazlası enerjiyi bağlı olduğu elektrik dağıtım ve/veya üretim şirketlerine satabilir. 
1-Büyükkarıştıran Beldesi Mevkii, E-5 Üstü, Lüleburgaz (Enerjinin üretildiği ve ilk kullanıldığı yer) 
2-Mahmutbey Merkez mah., Taşocağı Cad., No:5, Bağcılar/ĐSTANBUL (Nakledilecek fabrika adresi.)” 
(k) bendine, “Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir, istendiğinde elden çıkarabilir.” ilavesinin yapılmasına; 
ana sözleşmenin 8. maddesindeki “Türk Ticaret Kanunu” ibaresinin “Mevzuat hükümleri" şeklinde değiştirilmesine, 
         Ana sözleşmenin 22. maddesindeki (30. maddedeki nisap hükmü bu madde içinde geçerlidir.) yazısının 
çıkarılmasına, 
         Ana sözleşmenin 25.maddesindeki Karın Tevzii maddesindeki (d) bendinin tamamı ile (g) bendindeki Rüştü Akın 
Vakfı’na ibarelerinin çıkarılmasına, 
         Ana sözleşmenin 27. maddesinin Vakıflar ve Bağışlar olarak değiştirilmesine ve “Şirket kamuya yararlı derneklere 
ve vakıflara bağış yapabilir. Kurulmuş olan Rüştü Akın Vakfı’na sene içinde muhtemel safi karın % 4’ünden az olmamak 
ve % 5’ini aşmamak kaydıyla bağış yapılır” ibaresinin ilavesine ve bu değişiklikler ile ilgili tadil tasarıları hazırlanarak 



gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.” 
 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
 
 

TARĐH : 16/04/1998 
 
HABER: 

 
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16.04.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Yatırımların işletmeye hazır hale gelmesi ve Yönetim Kurulumuzun 13.04.1998 tarihli toplantı kararı hakkında.  
Đşletmeye alınamamış olan boyahane ve dikiş ipliği makinalarının tümü işletmeye hazır hale gelmiştir. 
Yönetim Kurulu, yatırımda kullanılan kredilerin yatırım dönemi ilişkisine bakılmaksızın 1998 yılındaki kur farklarının 
kısmi aktifleştirilmesine karar vermişlerdir.”   

 
 
 
 

 
 
TARĐH :31/03/1998 
 
HABER: 
 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Yönetim Kurulumuzun 31.03.1998 tarihli toplantı kararı hakkında. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nuri Akın, Başkan Yardımcılığı’na (vekil) Hüseyin Koç, 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Đbrahim Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ali Esat Yönder, 
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Ertuğrul Boydak’ın 1 yıl müddetle seçilmesine 
oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasına, ödenmiş sermayenin 255 
milyar TL (%100) bedelli, 1.020 milyar TL (%400) sabit kıymet değer artış fonundan 
karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 255 milyar TL’den 1.530 milyar TL’ye 
yükseltilmesine ve ana sözleşmenin buna ilişkin 7. maddesinin tadil edilmesine, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Nuri Akın, Hüseyin Koç, Đbrahim Çelebi, Ali Esat Yönder, 
Ertuğrul Boydak’ın seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 

alınan karar aşağıya çıkarılmıştır. 
“31.03.1998 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda alınan sermaye artırım kararına 
istinaden, halen yatırımlarımızın devam ediyor olması nedeni ile; şirketimizin yatırım ve 
işletme sermayesi ihtiyacını özkaynaklardan gidermek amacı ile sermaye artırımı 
işlemleri süresini beklemeksizin sermayenin halka açık olmayan %85’lik kısmını teşkil 
eden ortaklarımıza 01.04.1998 tarihi itibari ile apel ödeme çağrısında bulunulmasına 
hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 

 
TARĐH :12/03/1998 
 
HABER: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.03.1998 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklif 
edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH :03/03/1998 
 
HABER: 



EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ödenmiş 
sermayenin 255 milyar TL’den 1.530 milyar TL’ye yükseltilmesi  ve ana sözleşmenin 
buna ilişkin 7.maddesinin tadili konusunun da görüşüleceği 1997 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nın 31.03.1998 Salı günü saat 10:00’da Mahmutbey Merkez Mh. 
Taşocağı C. No:5, Bağcılar, Đstanbul adresindeki üretim merkezinde yapılacağı 
bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 

 
TARĐH :25/02/1998 
 
HABER: 
 
 

EDIP 
AKSA 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret  A.Ş.'nin 24.02.1998 tarihli açıklamasına ek olarak 
gönderdiği 25.02.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu Anonim Şirketi'ne ait 5.000 TL itibari 
değerli toplam 125 adet hissenin alımı için Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'ne talepte 
bulunulmuş, şirket 5.000 TL itibari değerde 125  adet hisse senedinin herbirinin 80.000 
TL'den toplam 10.000.000 TL değerle satılabileceğini şirketimize bildirmiş ve yönetim 
kurulumuz bu teklifi kabul etmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  

 
 
 
TARĐH :24/02/1998 
 
HABER: 
 

EDIP 
AKSA 

Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.02.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Yönetim kurulumuzun 24.02.1998 tarihli toplantı kararı hakkında. 
Yönetim kurulumuz 24.02.1998 günü saat 12:00’da Mahmutbey Merkez Mah. 
Taşocakları Cad. No: 5 Bağcılar/Đstanbul adresindeki Şirket merkezinde Nuri Akın 
başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar almıştır. 
Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş.’ne ait hisselerden 125 adedini 
herbirinin bedeli 80.000,-liradan olmak üzere toplam 10.000.000,-TL.’na Aksa Akrilik 
Kimya Sanayii A.Ş.’nden devralınmasına, 
Tescilli olan son Şirket sirkülerine göre yetkili olan kişilerin bu devir işlemlerini, devir 
sözleşmesini ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

 

 

 

TARĐH :19/02/1998 
 
HABER: 

EDIP Edip Đplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.02.1998 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 
ödenmiş sermayenin 255 milyar TL (%100) bedelli, 1.020 milyar TL (%400) sabit kıymet 
değer artış fonundan karşılanmak suretiyle bedelsiz, artırılarak  255 milyar TL’den 
1.530 milyar TL’ye yükseltilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  

 
 


