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$IRKETIN KURULU$U - AMACI - KONUSU -

FAALiYETLERI
 

KURULU$
 KURULU$ 
MADDE 1-lkinci maddeda adlan ve adresleri yazih MADDE 1-lkinci maddede adlan ve adresleri yazih 
kurucular arasmda Turk Ticaret Kanununun ani kurucular arasmda Turk Ticaret Kanunu'nun ani 
kurulus ve bu esas mukavelenarne hukumlerine kurulus ve bu Ana sozlesme hukurnlerine gore bir 
gore Sir anonim sirket kurulmustur. anonim sirket kurulmustur. 

MAKSAT VE MEVZUU MAKSAT VE MEVZUU
 
MADDE 4- $irketin kurulus maksat ve gayes i
 MAODE 4- $irketin kurulus maksat ve gayesi 
sunlardrr, sunlardir 

4.1. Gayrimenkul irnal ve lnsasr, ticareti, 4.1. Gayrimenkul imal ve insast, ticareti, 
ahrru-sattrrn, klralanmasr , kiraya verilmesi ve bunlar ahrru-satrrru, kiralanrnast, kiraya verilmesi ve bunlar 
uzerinde her turlu projeler olusturulrnast ve Ozerinde her turlu projeler olusturulrnasi ve 
isletilrnesin' yapmak, isletilmesini yapmak, 

4.2. Yururlukteklrnevzuat cercevesinde hicbir 
sekilde bankaciltk faaliyeti n iteli~inde olmamak 

4.2. YOrOrlOkteki mevzuat cercevesinde hicbir 
sekilde bankacrhk faaliyeti niteliginde olmamak 

kosuluyla gayrimenkul projeleri geli~tirmek, kosuluyla gayrimenkut projeleri geli§tirmek, 
f inansman saqlayan kuruluslarla finansman lhtlyaci finansrnansaqlayan kuruluslarla finansman ihtiyaci 
olan giri~imlerin mezkur gayrimenkul projelerinin olan giri~imlerin mezkur gayrimenkul projelerinin 
finansrnarurun saqlanmasmda gerekli olabilecek finansrnarurun saqlanmasmda gerekli olabilecek 
ortaklasa calrsrnalanna yardimci olmak, bunlan bir ortaklasa cansmalanna yardrrnct olmak, bunlan bir 
araya getirmek ve anlasmalarma araci olmak, araya getirmek ve anlasmalarrna aract olmak, 

4.3. Her torlO emlak ve ozelllkle konut, 4,3. Her torlO emlak ve ozellikle konut, 
siteler, ticari ve sinal ls merkezleri, ahs verts siteler, ticari ve sinai i§ merkezleri, aus veris 
merkezi, hiperrnarket, supermarket va benzeri 'rnerkezi, hipermarket, supermarket ve benzeri 
magaza ve tesisler, akaryakit istasyonlart, her torlD rnaqaza ve tesisler, akaryakrt lstasyonlan , her tOrlu 
gosteri ve eglence merkezleri, ticari parklar ve buna qosteri ve eglence merkezleri, ticari parklar ve buna 
benzer gayrimenkulleri okul, dershans, saqhk benzer gayrimenkulleri okul, dershane, saqhk 
tesisleri, depolar.soquk hava depolan, antrepolar, tesisleri, depolar.soquk hava depolan, antrepolar, 
villa, tat i1 kayO, otel, motel, kamping gibi turistik villa, tatil kayO, otel ,motel ,kamping gibi turistik 
tes isler, ev, apartman, i~yerleri, arsa, arazi, fabrika, tesisler, ev, apartman, lsyerleri, arsa, arazi, fabrika, 
fabrika tesisleri veya sair Oretim birimleri ve sair her fabrika tesisleri veya sair uretim birimleri ve sair her 
turtu gayrimenkuller almak, satmak, insa etmek, turlu qayrimenkuller almak, satmak, lnsa etmek, 
ettirmek, isletrnek, islettirrnek, arsa ve arazi satin ettirrnek , isletrnek, islettirrnek, arsa ve arazi satm 
alrp projeler geJi~tirmek, satmak, soz konusu ahp projeler geli§tirmek.satmak, soz konusu 
gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya verrnek, gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, 
parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmus parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmus 
rehinleri kaldrrmak, yatmmcrlarm aydmlanlmasrru rehinleri kaldrrmak, sermaye piyaaasi mevzuati 
teminen ozel hailer kapsammda Sermaye Piyasasi cerceveslnde belirlenen esaslara uymak 
Kurulu'nea aranaeak gerekli aciklarnalann kosuluyla $irketin kendi adrna ve i.iyOncu kisiler 
yapilrnasi kaydiy la porttoyunde bulunan varliklar lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya 
uzerinde u~Oncu ki~iler lehine rehin ve ipotek ipotek dahil rehin hakki tesis etmek, irtifak, intifa, 
vermek, ozel hailer kapsamrnda uc;uncO kistler kat irtifakr, ust hakkr, insaat hakkr, sufa hakki, vefa 
lehine tasarrufta bulunmak irtifak, intifa, kat irtifakr, hakkr, kat mOlkiyeti, gayrimenkul mOkellefiyeti tesis 
Ost hakkl, i n~ aa t hakkl, ~ufa hakkl, vefa hakkl, kat etmek, devir ve ferag vermek, hukukun cevaz: 
mGlkiyeti, gayrimenkul mukellefiyeti tesis etmek, verdigi tom i§leri ifa ve icra etmek. bu haklan tesis 

. devir ve ferag vermek, hukuk evaz verdigi tom etmek, sis edilmi~ haklan kaldlrmak, menkul ve ' 
i~leri ifa ve icra etmek, bu ha duzenlemek! halktan II tesis etme s ~ rime ul mOzayedeleri 
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edilrnis haklari kaldrrmak, menkul ve gayrimenkul 
mOzayedeleri duzenlernek, halktan acrk teklif 
toplama yonterni lle gayrimenkul ve menkul 
satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her 
torlO tarutim, ilan, reklam, kampanya, promosyon, 
dergi, brosur haztrlarnak, haztrlatrnak, dagltlmml 
yapmak veya yapnrrnak, 

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, sans vaadl 
sozlesrnesi yapmak suretiyle satin almak veya 

I
satmak, sans vaadi sozlesmelerini akt ve imza 
etmek, tapu siciline sans vaadi sozlesrnelerini serh 
ve tescil ettirmek, gerektiginde terkin ettirmek, 

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat ka~llIgl 
seklinde satm almak, insaatrm yapmak veya 
yapttrrnak, kat kar~lhgi lnsaat veya sans vaadi 
sozlesrnelerini imzalamak, tapuya serh ve teseil 
ettirmek, gerektiginde terkin ettirmek, 

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya 
kiraya vermek, kira sozlesmeterlm akt ve imza 
etmek, tapu siciline- kira sozlesrnelerini serh ve 
teseil ettirmek.qerektiqinde terkin 
ettirmek,kiralamaya aract olma ve bu gibi 
faaliyetlerle llq lli yurtdrsmda temsilcilikler acrna, 

4.7 . 8elirli asgari donanrma ihtiyac; duyulan 
gayrimenkullerini kiraya vermeden once tesritini 
temin etmek veya ettirmek, 

4.8 . $irketin i!?tigal konusu ile ilgili yap' 
elemanlan , teknik alet ithal, imal ve ihracr, 
murnessiilik, aeentelik veya distributorluk 
faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve 
her torlu mimari proje tasanrru cizlml, mekanik ve 
tes isat projeleri ciziml, elektrik projeleri ciziml, 
sanayi ve yatmrn projeleri yapma, tadilat projeleri, 
sanayi ve yatmrn konusunda arastrrrna, yatmm 
danl:;imanllgl faaliyeti niteliginde olmamak Ozere 
darnsrnanlik, koordinatorluk, yurtdrsmdaki geryek 
ve tozel klsilene ortakhklar kurmak, ortak t icari 
antasrna yapmak, ithalat ve ihraeat yapmak ve 
uluslararasi i~ almak, TC. hudutlan dahilinde 
$irketimiz adrna kayrth bulunan bilumum 
gayrimenkullerimizin yola ve ye~i1 sahaya terki 
gereken krsunlarrru ilgili belediye ve kamu yararrna 
terk etmek, imar plaru geregi diled igi bedelle veya 
bedels iz olarak diledigi ~artlarla bir klSmln1 veya 
tamamlnl yola, ye~ile, kamuya terk etmek, terk 
takrirlerini vermek, imar planl geregl yoldan ve 
ye$ilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa 
yapmak. 

4.9. Va I endustrisinde kullanrlan 

acik teklif toplama yonterni ile gayrimenkul ve 
menkul satmak, devir ve temlik etrnek, pazarlamak 
ve her torio tarunrn, Han, reklam, kampanya, 
promosyon, dergi, brosur hazirlarnak, hazrrlatmak, 
dagltamlnl yapmak veya yaptirmak, 

4.4 . Her nevi gayrimenkulleri, sans vaadi 
sozlesrnesi yapmak suretiyle satm almak veya 
satmak, sans vaadi sozlesrnelerinl akt ve imza 
etmek, tapu siciline sans vaadi sozlesrnelerlni serh 
ve tescil ettirmek. gerektiginde terkin ettirmek, 

4.5 . Her nevi gayrimenkulleri kat kar~llIgi 

seklinde satin almak, insaatrru yapmak veya 
yaptrrrnak, kat kar~lllgi lnsaat veya satrs vaadi 
soziesmelerinl lmzalarnak, tapuya serh ve tescil 
ettirmek, gerektiginde terkin ettirrnek, 

4.6 . Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya 
kiraya vermek, kira sozlesrnelerini akt ve imza 
etmek, tapu siciline kira sozlesrnelerini serh ve 
teseil ettirmek.qerektiqinde terkin 
ettirmek,kiralamaya araci olma ve bu gibi 
faaliyetlerle ilgili yurtdrsmda temsilcilikler acma, 

4.7. 8elirli asgari donarurna ihtlyac duyulan 
gayrimenkuilerini kiraya vermeden once tesrifini 
temin etmek veya ettirmek, 

4.8. $irketin i~tigal konusu ile i1gili yapt 
elemanlan, teknik alet ithal, irnal ve thracr, 
mumessillik, acentelik veya distributorlOk 
faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile i1gili genel ve 
her turtu mimari proje tasanrm ciztmi, mekanik ve 
tesisat projeleri cizirnl, elektrik projeleri <;:izimi, 
sanayi ve yatmrn projeleri yapma, tadilat projeleri, 
sanayi ve yatmrn konusunda arasturna, yatmm 
danr~man"gl faaliyeti niteligindeolmamak uzere 
darusrnanhk, koordinatorluk, yurtdrsmdaki geryek 
ve tuzel kisiierle ortaklrklar kurmak, ortak ticari 
aniasma yapmak, ithalat ve ihraeat yapmak ve 
uluslararast i ~ almak, TC. hudutlarr dahi'inde 
$irketimiz adrna kayrth bulunan bilumum 
gayrimenkullerimizin yola ve yesil sahaya terki 
gereken krsrrnlanru ilgili beled iye ve kamu yararrna 
terk etmek, imar plaru geregi diledigj bedelle veya 
bedelsiz olarak diledigi ~artlarla bir klsmrnl veya 
tamamlnl yola, ye!?ile, kamuya terk etmek, terk 
takrirlerini vermek, imar plan! geregi yoldan ve 
y@~ilden ihdas yapmak, tevhid. ifraz, takas, trampa 
yapma . 

4. . kullamlan dem ir, 
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cimento, kum, rrucir, asmolen, kereste vs. insaahcirnento, kurn, rmcrr, asmolen, kereste vs. insaatr 
olusturan bllumum mamul ve malzemelerin ve yine olusturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine 
tnsaat makinelerinin, toptan ve perakende ahrru,insaat makinelerinin, toptan ve perakende altrru, 
satmu, kornisyoncuhiqu, ithal ve ihraciru yapmak.satrrru , komisyonculuqu, ithal ve ihraciru yapmak. 

4.10. $irketin cahsrna konusu dahilinde he.. 4.10. $irketin cahsrna konusu dahilinde her 
tOrlO ihaleye girmek, taahhOtte bulunrnak,tOrlO ihaleye girmek, taahhOtte bulunmak, 
baskalarmm taahhot ettigi islerl yapmak, kendibaska lanrnn taahhOt ettigi i§leri yapmak, kendi 
taahhut ettigi isleri baskasma yaptirrnak, resmi vetaahhOt ettigi lsleri baskasma yaptrrmak, resmi ve 
bzel mOesseselerle i~birl@ anlasmasi yapmak,ozel mOesseselerle i!?birligi anlasrnasr yapmak, 
ortakllklar kurmak, kurulrnus ya da kurulacakortakliklar kurmak, kurulmu:;; ya da kurulacak 
sirketlere ortakolmak ve konsorsiyum kurmak. sirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak. 

4.11. Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun Sermaye4.11 . Sermaye Plyasasi Kurulu 'nun Sermaye 
Piyasasi Mevzuatl t;er<;evesinde DegerlemePiyasasi Mevzuatt Cercevesinde Degerleme 
Hizmeti Vereeek $irketlere ve Bu $irketlerinHizmeti Vereeek $irketlere ve Bu $irketlerin 
Kurulca Listeye Allnmalarrna IIi§kin EsaslarKurulca Listeye Altnmalanna llilikin Esaslar 
Hakkinda Teblig"i hOkOmleri sakll kalmak kaydiyla Hakkmda Teblig';i hOkOmleri sakh kalmak kaydiyla 
her tOrlO menkul ve gayr imenkulOn ekspertiziniher turlu menkul ve gayrimenkulOn ekspertizini 
yapmak, ozel, tOzel ve kamu kuruluslartna teklifyapmak, ozel , tozel ve kamu kuruluslarrna tek'if 
vererek veya teklif almak suretiyle her tOrlOvererek veya teklif almak suretiyle her turlu 
gayrimankulOn va menkulUn ekspertizini yapmak. gayrimenkulOn ve menkulOn ekspertizini yapmak. 

4,12. Tanrn arazileri ve isletrneleri satm 4.12 . Tanm arazileri ve ililetrneleri satin 
almak, kiralamak, gelii?tirmek. Her turlu tarim almak, kiralamak, qelistirrrrek . Her tOrlu tarim 
faaliyetlerinde bulunmak, her turlu glda ve tarim faallyetlerlnde bulunrnak, her tOrlO glda ve tanrn 
Ortinlerini Orettirmek, it; ve dl~ ticaretini yapmak. Bio urunlerlni urettirmek, tc ve dl~ tiearetini yapmak. Bio 

tanrn, organik tarim, ekolojik tarim ile geleneksel ve tanrn, organik tanm, ekolojik tarim ile geleneksel ve 
her turlu tanm isletrneleri ve ciftl ikler kurmak, her tOrlO tarim isletrneten ve ciftlikler kurrnak, 
isletmek, ie ve d1li ticaretini yapmak. i ~ letmek, ie ve dl~ tlcaretini yaprnak. 

4.13. Memlekelte istihsal olunan veya 4.13. Memlekette istihsal olunan veya 
yabanct memleketlerden ithal edilen suni VB yabanct memleketlerden ithal edilen suni ve 
sentetik elyaf, parnuk, yOn, tiftik, ipek, keten, jot ve sentetik elyaf, pam uk, yOn, tiftik, ipek, keten, jOt ve 
benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu 
suret leirnal edilen gerekse yabanci suretle imal edilen qerekse yabanct 
memleketlerden ithal olunan iplikJerden her nevi memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi 
bezler, kurnaslar, tuhafiye e~yasl, arnbala] bezler, kurnaslar, tuhafiye esyasi, ambalaj 
malzemesi ve emsall esyayi dokumak, orrnek veya malzemesi ve emsali e~yaYI dokurnak, ormek veya 
konfeksiyon yapmak ve bu maksadi temin iein konfeksiyon yapmak ve bu rnaksadi temin icln 
gerekli iplik, dokurna, basma, boyama, orme ve gerekli iplik, dokurna, basrna, boyama, orrne ve 
konfeksiyon apre .kurmak ve isletrnek. konfeksiyon apre kurmak ve isletrnek. 

4.14. Yukanda zikrolunan madde ve 4.14. Yukanda zikrolunan madde ve 
mamullerin ticareti ile i§tigal etmek ve ihrae etmek. marnullerln ticareti He i!?tigal etmek ve ihrae etmek. 

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, 4.15. Maksat ve mevzuu ile ifgili o/arak izin, 
imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlannl imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlannl 
almak, bunlan klsrnen veya tamamen ahara almak, bunlan klsmen veya tamamen ahara 
devretmek; ba~kalarrna ait ilanlarrnr devir almak, devretmek, ba§kalanna ait ilanlarrnr gevir almak, 
teknik bilgi (know-how ) anla~malan akdetmek. teknik bilgi (know-how ) anla~malan akdetmek. 

4.16. Dahilde veya yabanci piyasalardan 4.16. Dahilde veya yabanci piyasalardan 
uzun, orta ve klsa vadeli istikrazlar akdetmek, aval uzun, orta ve klsa vadeli istikrazlar akdetmek, aval 
ve kefalet kredi leri temin etmek ve gerektigi ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektigi 
t~kd~~!rketin a rimenkulleri ' rhin et ek, ta' dirde irketin a rimenkullerini terhin etmek, 
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tahvilat ihrac etmek.
 
4.1T. Maksat ve mevzuu ile ilgili her turtu
 

tahvilat lhrac eImek. 
4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her tOrlO 

makine yedek parca, ham madde, malzeme, makine yedek parca, ham madde, maize me, 
kimyevi madde, mamul ve yan mamul maddeleri kimyevi madde, mamul ve yan mamul maddeleri 
rnubayaa ve ithal etmek,toptan,yan toptan ve mubayaa ve ithal etmek,toptan,yan toptan ve 
perakende ahrn ve satrrn islerl ile i!?tigal etmek, perakende ahrn ve satrrn islerl ile i1?tigal etmek, 
taahhOt ileri, rnurnessillik, acentahk,komisyonculuk, taahhiit ileri , miimessillik, acentahk, komisyonculuk, 
depoziterJik yapmak. depozlteriik yaprnak. 

4.18. Gayelerin tahakkuku iyin her torlu mali, 4.18. Gayelerin tahakkuku icln her lOrlO mali, 
ticarl, idar i tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. ticari , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 

4.19, $irket faaliyetleri lcln her turlO menkul 
ve gayrimenkul rnallan , ipotekli ve lpotekslz, rehinli 

4.19. $irket faaliyetleri icin her turlu rnenkul 
ve gayrimenkul rnallan, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli 

ve rehinsiz, dilerse uzerindeki her torlG takyidat ve ve rehinsiz, dilerse Ozerindeki her torlO takyidat ve 
hukuki vecibeleri ile bJrlikte ve Ozerlerindeki her hukuki vecibeleri ile birlikte ve Ozerlerindeki her 
torlu sahsi ve ayni haklarla birl ikte satin almak, lOtiO sahsi ve ayni haklarla birlikte satm almak, 
satrnak , kiralamak, kiraya vermek, takas veya satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya 
trampa etmek, geri alim veya ahm hakkt tesis ve trampa etmek, geri allm veya alrrn nakkr tesis ve 
kabul etmek , kabul etmek, 

Yatmmcilann aydmtatrlmastrn teminen ozel
 
hailer kapsarnmda Sermaye Plyasasi Kurulu'nca
 
aranacak gerekli acrklarnalarm yaptlrnast kaydryla
 
$irketin sahibi bulundugu menkul vegayrimenkul
 
mallar uzerinde gerek sirket lehine gerekse uyuncu
 
sahislar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek,
 
kabul etmek, ipotek fek etmek, hak ve alacaklanrun
 
temini ve tahs ili iyin ayni ve sahsi her torlu hak tesis
 
etmek, terninat vermek.
 

Kendi veya beskelertmn gayrimenkullerini
 
temins! olarak qostetmek; menkul gayrimenkul hak
 
veya tesisler kiralamak, kiraya verrnek, kira
 menkul gayrimenkul 
sozlesrnelerini tapuya karsihkh veya tek tarafh hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira 
olarak serh etmek. sozlesrnelermi tapuya karsihkl: veya tek tarafh 

Gayr imenkuller Ozerinde irtifaklar, intifa olarak serh etrnek .
 
haklan , kat irtifaklan, kat mOlkiyetleri, tahsis, ifraz
 Gayrimenkuller Ozerinde irtifaklar, intifa 
ve tevh it He parselasycn i,yin her torlq muamele ve haklan, kat irtitaklan, kat mOlkiyetleri, tahsis, ifraz 
tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar ve tevh it ile parselasyon icin her toriO muamele ve 
icin sans vaadinde bulunabileceqi gibi temlik tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar 
muameleleri yapmak ve bu hususta sozlesrneler icin satrs vaadinde bulunabileceqi gibi temlik 
akdetmek. Keza faaliyetleri icin luzurnlu gorulecek muameleleri yapmak ve bu hususta sozlesmeler 
her torlu menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum akdetmek. Keza faaliyetleri icin IOzumlu gorulecek 
ihalelere i~tirak etmek, ihaJeye C;:lkarmak, her torlO menkul ve gayrimenkullerle ilgifi bilumum 

iktisap ettigi gayrimenkuller icin onahrn, ihalelere istirak etmek, ihaleye cikarmak.
 
ortakhqm giderilmesi ve tahliye davasi acrnak, tieari
 lktisap ettigi gayrimenkuller lcin onahrn, 
il;'iletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini ortakllgln giderilmesi ve tahliye davasi acrnak, ticari 
belediyeye devretmek, yol ve ifraz icin terk etmek. isletme rehni akdetmek. Gayrimenku/lerini 

Sahibi bulundugu gayrimenkulleri belediyeye devtetmek, yol ve ifraz iyin terk etmek. 
degerlendirmek amacivla. bu gayrimenkuller Sahibl bulundugu gayrimenkulleri 
uzerinde konut ve/veya ticari kullarum arnach degerlendirmek arnaciyla, bu gayrimenkuller 

! a liar in aa etmek, i ettirmek, in aanru uzerinc e konut vetve a ticari kullarurn ama II 
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EDip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYiVE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SOlLE~METADiL METNi 

ESKi ~EKiL YENi ~EKiL 

yapilar insaa etmek, lnsaa ettirmek, insaanru 
almak, kiraya vermek, kiralamak, isletmek, 
yaptlgl veya yaptlrdlgl gayrimenkulleri satmak, 

yaptlg/ veya yaptlrdlgl gayrimenkulleri satrnak, 
islettirmek arnaci ile kurulmus veya kurulacak almak, kiraya vermek, kiralamak, isletrnek, 
sirketlere ayni velveya nakdi sermaye koymak islettirrnek arnacr ile kurulrnus veya kurulacak 
ve/veya bu sirketlerin hisselerini satin almak sirketlere ayni ve/veya nakdi sermaye koymak 
suretiyle istlrak etmek. velveya bu sirketlerin hisselerini satin almak 

suretiyle istirak etmek . 
uygun olarak , esas itibariyle kendi elektrik ve lSI 

4.20. Elektrik piyasastna ili~kin ilgili mevzuata 
4.20. Elektrik piyasasina iliskin i1gili mevzuata 

enerjisi ihtiyaclnl karstlarnak Ozere otoprodOkt6r uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik verst 
lisanst cerceveslnde, uretim tesisi kurmak, eJektrik enerjisuhtiyacrrn karsuarnak uzere otoproduktor 
ve IS1 enerjisi uretrnek.uretirn fazlasi olmast halinde llsansi cerceveslnde, uretim tesisi kurrnak, elektrik 
80Z konusu mevzuat cerceveslnde, uretllen elektrik ve lSI enerjisi Oretmek,Oretim fazlasi olrnast halinde 
ve lSI enerj isi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diger soz konusu mevzuat cercevesinde, Oretilen elektrik 
tozel kisilere ve serbest Wketicilere satmak ve tlcari ve lSI enerjisi velveya kapasiteyi Iisans sahibi diger 
olmamak kaydiyla tesis va ilgili turn techizat ve tOzel kisilere ve serbest toketicilere satmak ve ticari 
yakitm ithal edilebilmesine iliskin faaliyette olmamak kaydiyla tesis ve ilgilf tom techizat ve 
bulunmak yakrtin ithal edilebilmesine ili~kin faaliyette 

bulunmak 
icinde ve yurt dtsinda gerc;ek ve tuzel kisilere 

4.21. $irket yasal hOkOmler cercevesinde yurt 
4.21. $irket yasal hukurnler cercevesinde yurt 

sanlmak arnaci ile tahvil ve Sermaye Piyasasi icinde ve yurt distnda gerc;:ek ve tozel kisilere 
Kanunu ile ilgili mevzuat cercevesinds kar ve zarar satnrnak amacr ile tahvil ve Sermaye Piyasasi 
ortakllgl belgeleri ihrac edebllir. Kanunu ile ilgili mevzuat cerceveslnde kar ve zarar 

4.22 . Sermaye Piyasasi Mevzuatl ile ortakllgl belgeleri ihrac edebilir. 
duzenlenrnis dian rnenkul kryrnet portf6y 4.22. Sermaye Piyasasl Mevzuatl ile 
i~ l etmeci li~ i ve aracihk faaliyeti niteliginde olmamak duzenlenmis olan inenkul kiymet porttoy 
kaydiyla hisse senetleri alabilir. Istediginde elden i~letmeciligi va aracihk faaliyeti niteligindeolmamak 
crkarabillr. lhrac edilecek tahvil ve diger borclanrna kaydiyla hisse senetleri alabilir. istediginde elden 
senetlerin Iimiti hususunda Sermaye Ptyasast cikarablllr. Ihray edilecek tahvil ve diger borclanrna 
Kanunu ve i1gili hukumlerine uyulur.Urnumi Heyet, senetlerin Iimiti hususunda Sermaye Plyasasi 
tahvil ve kar ortakilgl belgelerine motealik diger Kanunu ve ilgili hOkOmlerine uyulur.Genel Kurut, 
sartlann tesbiti hususunda idare meclisi selahiyeti tahvil ve kar ortakligl belgelerine mutealik diger 
verebilir. sartlarm tesbiti hususunda Yonetim Kuruluna 

Yukanda tasrih edllen rnuarnelelerden baska sefahiyeti verebilir. 
i!?lere giri!?ilmek istenildigi takdirde, idare meclisinin Yukanda tasrih edilen muamelelerden baska 
teklifi uzerine keyfJyet umumi heyetinin tasvibine i~lere giri~ilmek istenildigi takdirde ,Yonetim 
arzolunacak ve bu yolda karar almacaktrr. Esas Kurulu'nun teklifi Ozerine keyfiyet Genel 
mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar Kurulunun onayma arzolunacak ve bu yolda karar 
icin Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan ve. Sanayi ve aunacaknr. Ana sQzle!jmenin tadili mahiyetinde 
Ticaret Bakanlrqr'ndan gerekli izin ahnacaktir. olan bu gibi kararlar lcln Sermaye Piyasasi 

Kurulu'ndan ve gerekli resmi makamtardan izin 
ahnacaktrr. 

MERKEl VE §UBELER MERKEl VE §UBELER 
MADDE 5- $irketin merkezi istanbul iii, BagcJlar MADDE 5- $irketin merkezi Istanbul iii, Bagcllar 
ilceslndedir. ih;esindedir. 
Adresi :Mahmutbey Merkez rnh.Tasocaqr cd.Na :5 Adresi :Mahmutbey Merkez Mh .Ta~ocagl Cd.No:5 
Bagcllar - iSTANBUl'dur. Bagcllar-ISTANBUl'dur . 
Adres degi9ikliginde yeni adres, Ticaret Siciline Adres degi~ikl iginde yeni adres , Ticaret Sicili'ne 
tescil ve TOrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan tesei! ve TOrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan 
ettirilir ve a nca Sana Serma e Pi asasl 

..-=~ , C· , '~\.. 
~ .. . " . ~ 

i va Ticaret nil I'na v etlirilir a nca Bakanll -a ve 
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Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SOZLE~METAoiL METNi 

ESKi ~EKiL YENi ~EKiL 

Kurulu'na bildirilir. 
Tescil ve ilan edilrnis adrese yaprlan tebligat sirkete 
Sermaye Piyasasl Kurulu'na bildirilir. 

Tescil ve ilan edilmis adrese yaprlan tebligat ~irkete 

yaptlrms sayihr.Tescll ve Han edilmis adresinden yapllml:? sayrhr.Tescil ve ilan edllmis adresinden 
aynlml~ olmasma ragmen, yeni adresini suresi aynlmu~ olrnasma ragmen, yeni adresini suresi 
iI:{inde tescil ettirmernis sirket icin bu durum fesih icindetescil ettirmernis sirket icin bu durum fesih 
sebebi sayrhr.Slrket yurt ictnde veya yurt dismda sebebi sayiur.Slrket yurt lcinde veya yurt dismda 
subeler veya irtibat burolan acabilir. subeler veya irtibat burolan acabilir. 

SERMAYE 
MADDE7- $irketin sermayesi beheri 1 kurus 
SERMAYE 

MADDE 7- ~irketin sermayesi 
nominal degerde 5.000 .000.000 .- (Besmilyar) adet 50.000.000(Elllmilyon) Turk Llrastdir. au 
hamiline yazm paya bolonrnus 50.000.000. sermaye beheri 1 kurus nominal degerde tamarm 
(Ellimilyon) Turk Urasindan ibarettir. hamiline yazlh 5.000.000.000.- (Besmilyar) adet 

paya bolunrnustdr. 
Bundan onceki sermayeyi teskil eden Bundan onceki 30.000 .000.- TL sermaye 

30.000.000.- Turk Lirasmm tarnarm odenrnistir. Bu tamamen ve nakden odenrnistir. Bu defa nakit 
defa nakit olarak artmlan 20.000.000.- Turk olarak artmlan 20.000.000.- Turk Lirastrun 
Lirasmm tarnarru nakden odenmlstir. tam ami nakden odenrnistlr. 

Paylann nominal degeri 100.000.-TL. iken Paylann nominal degeri 100.000.- TL. iken once 
once 5274 saylll TIK' da Degi~;klik Yapilrnasrna 5274saYIII TTK ' da Degi~iklik Yaoumasma Dair 
Dair Kanun uyannca1 Yeni Kurus , daha sonra 4 Kanun uyannca 1 Yeni Kurus, daha sonra 4 Nisan 
Nisan 2007 tarih ve 2007111963 saylh Bakanlar 2007 tarih ve 2007/11963 sayrh Bakanlar Kurulu 
Kurulu Karan 1Ie Yeni Turk Lirast ve Yeni Kurus'ta Karan He Yeni TOrk Lirast ve Yeni Kurus'ta yer alan 
yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde "Yeni" ibaresinin 1 Ocal< 2009 tarihinde kaldmlrnasi 
kaldmlrnast sebebiyle 1 Kurus olarak sebebiyle 1 Kurus olarak degi:?tirilmi~tir.Bu degi~im 

degi~tirifmi:?tir.Bu degi~im sebebiyle, toplam pay sebebiyle, top/am pay sayrsi artrms olup 10.000 
sayisr artrrus olup 10;000 TL'lik 1 adet pay TL'Iik 1 adet pay kar~lhglnda. 1 (Yeni) Kurus 
kar:?lhgmda, 1 (Yeni) Kuru~ nominal degerli 10 adet nominal degerli 10 adet pay verllmistir.Soz konusu 
pay verilrnistir.Soz konusu degi~im ile. ilgili olarak degi:;;im. ile ilgili olarak ortaklarm sahip olduklan 
ortaklann sahip olduklan paylardan doqan haklan paylardan dogan haklan saklrdrr.Bu Ana 
saklrdir.ls bu Ana Sozlesrnede yer alan "TUrk sozlesrnede yer alan "Turk Llrasr" ibareleri 
Llrasi" ibareleri yukanda belirtilen Bakanlar Kurulu yukanda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan uyannca 
Karan uyarrnca degi~tirilmi~ ibarelerdir.Sermayeyi degi!?tirjlmi~ ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden 
temsil eden paylar kaydilestirme esaslan paylar kaydilestirrne esaslan cercevesinde kayden 
cercevesinde kayden izlenlr. izlenir. 

Bu madde kapsammdaki lIanlar ana 
sozlesrnenln ilan maddesi uyarmca yaprlrr, 

SERMAYENIN ARTTIRILMASI VEYA SERMAYEN N ARTTIRILMASI VEYA 
AZALTILMASI AZALTILMASI 
MADDE S $irket sermayesi TOrk Ticaret MAD DE B $irket sermayesi TOrk Tlcaret 
Kanununun hukurnleri dairesinde arttmhp, Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kenunu hukurnlert 
azaltrlabilir dairesinde Genel Kurul ksren jle artmlabilir veya 

azaltuabilir. 
alan buAna sozle~me degi$ikligi niteJiginde 

kararm uygu/anabi/mesi icin Sermaye Piyeses) 
KuruJu' nun ve ilgiJi diger resml makamJarm 
imini etmmss. zotunludur. 

\ 
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Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE TicARET ANONiM $iRKETi 
ANA SOZLE$ME TAOiL METNi 

ESKi ~EKiL YENi $EKIL 

YONETIM KURULU 
MAODE 9- ~irketin i~leri ve idaresi umumi heyet 
IOARE MECLISI 

MAODE 9- ~irketin idaresi ve temslli TOrk Tiearet . 
Kanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu ve i1gilitarafmdan TUrk Ticaret Kanunu hOkOmleri 

dairesinde hissedarlar arasmda secilecek 3 ila 7 mevzuat hukumleri dahilinde secilecek olen en 
az 5 en cok 9 iiyeden otusen Ybnetim Kurulu 

yurOtulOr. 
azadan mutesekkil bir idare meclisi tarafmdan 

tarafmdan yuriitiiliir. 
Yonetim Kurulu' nda asgari 2(iki) ba{Jlms/z 
yonetim kurulu uyesi bulunur. Yonetim Kurulu' 
nda gorev a/aeak btlglms/z aye/erin say/sl ve 
nitelikleri Sermaye Piyasasl Kurulu' nun 
Kurumsal Yonetime iIi§kln dilzenlemelerina 
gore tespit edilir. 

iOARE MECLisiNiN MUOOETi YONETiM KURULU' NUN SORESi VE SE<;iMi 
MAOOE 10- ldare meclisi Oyeleri 1 iJa 3 sene icin MAOOE 10- Yiinetim Kurulu uyeleri bir yll 
secilirler. Muddeti biten azantn tekrar secilmesi mOddetle sec;:i1irler. 
kabildir . Umumi heyet IOzum gbrOrse [dare Meclisi Yimetim Kurutu, iiye/ennin verimli ve 

yapici ~all§malaryapmalanna, htzh ve rasyonel 
kererle« alma/anna va komite/erin olusumune 
ve fall§ma/anm etkin bir !jekilde organize 
etmelerine imkan saglayacak !jekilde Baglmslz 
Yiinetim Kurutu Oye/eri de dahil olmak iizere 
hisse sahipleri ekseriyeti tarafmdan 
gosteri/eeek adaylar arasmdan Genel Kurul 
tarafmdan belir/enir. 

azasrru her zaman de~i§tirebilir. 

Oyeliklerden birinin bo§almasl veya 
Baglmslz Ytinetim Kuruiu iiyesmm 
baglms/zligml kaybetmesi halinde TUrk Ticaret 
Kanunu hiikiimlerine ve Sermaye Piyasasl 
Kurulu duzenlemelerine uygun olarak atama 
yaplllr ve ilk Genel Kurul'un onaymasunulur. 

vnneum Kurulu uyeligine, §irketin faaliyet 
alam ve yonetimikonusunda bilgi ve teeriibeye 
sahip olan, mali tablo ve rap orlan analiz 
edebileeek, sirketin tabi oldugu hukukl 
duzenleme/er hakkmda temel bi/giye sahip olen, 
nitelikli ki§i1er aday gosterilir ve se~ilir. 

Siiresi biten uyenin tekrar secilmesi 
calzdlr. Genel Kurul Yonetim Kurulu ilyelerini 
ktsmen veya
o!makslzm, ·her zaman degi~tirebi/ir. 

- . ...- " 

tamemen, gorev siireteriyt« bagll 
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Eoip GAYRiMENKUl YATIRIM SANAyj VE TlcARET ANONiM $iRKETi 
ANA SOZlE$ME TAOil METNi 

ESKi $EKil YENi $EKil 

YONETIM KURUlU' NA OAIR DIGER 
HUKOMlER 

MADDE 11- ldare Meclisinin hak , vecibe , 

ITbARE MECLISINE MUTEAlliK HUKUMlER 

MADDE 11- Yiinetim Kurulu' nun gorev 
mOkeliefiyetler ve mesuliyetler , toplann sekil ve hak ve yetki/eri Yonetirn Kurulu uyelerinin 
nisabi , azarun cekilrnesl olurnu veya vazifelerini cekilmesi alOmO veya gorevlerinf yapmaya engel 
yapmaya engel alan halleri , inhilal eden azalrklara alan husus/ara ait halleri, mesuliyetleri ve yetkileri 
idare meclisine secirn yaplimasl,Ocretieri ve idare Turk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasasl 
meclisine mllteallik diger hususat , Turk Ticaret Kuru/u diizen/eme/erine gore cereyan eder.
 
Kanunu hukumlerine gore cereyan eder.
 

iDARE MECLislNiN YETKilERi YONETiM KURUlU TOPlANTILARI
 
MADDE 12- Kanunda ve bu esas mukave/ede
 MADDE 12- Ydnetim Kuru/u Dye/eri, her y// 
behema/ umumi heyet karan istihsali meeburiyeti iiye/eri arasmdan bir Ba§kan sefer.
 
a/an muame/e/er haricindeki bi/umum kararfan
 
isunsete . /dare mectisi seteniyetterau.
 Yiinetim Kuru/u, sirket ister! ve muame/e/eri 

k}a()ldaki hususat da idare mee/isi karan i/e gerektirdlkfe Ba§kan fagnsl iaerine top/an". 
yapl/ab;lir: Top/antJ gilniJ Yonetim Kuru/u ksrtm ile de 

1.Murahhas aza iminetn , mOdOr ve §;rket tespit edilebilir.
 
netmne birinei dereeede imze koymaya se/ahiyet/i
 
veya mukave/e ile angaje edi/enzevatm ;§e
 Ttirk Tiearet Kanunu' nun Yonetim Kuru/u 
eimmelen , i§ten (}Ikanlma/an i/e r;a/I§ma §eki/ler; top/ant/fan ile ilgili hiikiim/eri mahfuzdur.
 
ve yetki/eri tesbiti (idare mee/isi suresin' a§an
 r I 

hizmet an/a§ma/an aktedebi/ir.) Yonetim Kurulu iiyeleri, yonetim kuru/u 
2. Esas mukevelenin 4 anca meddesine dahil toptentrsme uzekten ertstm saglayan her tiirfii 

r;a//§ma mevzu/anndan giri§ileeek/erle zaman ve tekn%jik yontem/e i§tirak edebilir/er.
 
sertlenmn teyini.
 

3.$ube/er ve stnel tesisler acumest ve
 Yonetim Kunslu' nun ayda en az bir defa 
bun/ann kepettlmest veya tesni. toptenmest meeburidir. 

4.$irkette tatbik edilecek ielimetnemeler. 
5.Banka/ar ve diger kredi mOessese/erinden Yonet;m Kurulu iiye say,sl en az 5 en fok 9 

sag/anaeak krediler icin menkut ve gayrimenku/ ki$idir. Top/anti nisetu 5 ki§idir. Karar/at asgari 
teminat gas/eri/mes;. 5 iiyenin otumtu oy/an lie eluur.
 

6.J§tirak/er ve orlakltk/ar tesisi ve bun/ann
 
testiyesi.
 

7.$irket nemine gayrimenku/ ettm settm, ins«
 
etiinlmesi, kirelenmes), §irket gayrimenkullerinin
 
ipotek edilmesi.
 

8.Senelik i§ proqrsmt , bOtc;e ve kadro ile
 
bun/ann tadilleri,
 

9.Bi/am;o , ker ve zarar hesebt ve faaliyet
 
raporunun tesbit ve umumi heyet am.
 

26Haziran 2012 
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Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAyj VE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SbZLE~ME TAOiL METNi 

ESKi ~EKiL YENi ~EKjL 

~IRKETI ILZAM 
MADDE 13- ~irketin idaresi ve disartya ka~1 

temsili idare meclisine aittir. 
~irket tarafrndan verilecek butun belgelerin 

ve akdolunacak mukavele lerin muteber olabilmesi 
icin bunlarrn sirxetin resmi Onvanr altmda 
konulrnus ve slrket narruna imza selahiyetine 
haiz kimselerin lrnzastru tasrrnasi lazrrndtr. 

~IRKETI TEMSIL , IDARE VE UCRETLER 
MAODE 13- 9irket'in idaresi ve disanya karst 

temsili Ybnetim Kurulu' na aittir. 
~irket tarafindan verilecek butun 

belgelerin ve akdolunacak butun siizlesmelerin 
§irketi temsil ve ilzam edebilmesi it;in!?irketin 
resmi unvarn altmda iki §irket yetkilisi taraftndan 
imza edilmesi sartnr. 
Ytinetim Kurulu iJyeleri, imza yetkisi verece{ti 
ki§ileri serbestt;e tayin edebilecegi gibi sirketin ' 
temsil ve ilzam §eklini ilgili mevzuat hliklimleri 
cercevesinde serbestc« kerertestmr. 

vnnettm Kurulu, liyeleri arasmdan bir 
veya birkaf murahhas liye sefebilir. 

Yonetim Kurulu tayin edecegi mildiirlerte 
nasbedecegi seiustsr» $irket temsil ve i1zam 
yetkisi verebilir. Bu setustenn temsil yetkiJerillin 
ksussenu Yiinetim Kurulu'nca tayin olunerek 
tescil ve Han etiirilir. 

Yonetim Kurulli, gorev ve sorum/uluk/armm 
sagllkll bifimde yerine getirilmesin; sag/amak 
iizere TOrk Ticaret Kenunu ve Sermaye Piyasasl 
Kurulu'nca yaylmlanan Kurumsal Ycfnetim 
ilke/eri t;erfevesinde; gerektigi takdirde yeterJi 
seyui« seir komite otusturur.Komitelerin gorev 
ve t;all§ma alanlan Turk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasasl Kuru/u Kurumsal Yonetim 
i/ke/eri ve lsbu esas sozJe§me hiikiimJeri 
cercevesinae belir/enir. 
Komite/er baglms/z o/arak fall§ma/annr yOriitiir 
vs Yiinetim KuruJu'na onerilerde 
bulunur.Komite/er fall§malarmm gerektirdigi 
slkllkta ve Komite Ba§kanmm daveti iizerine 
toplamr. 
Yonetim Kurulu liye/erine Tlirk Ticaret Kanunu 
hiikilmleri kapsammda huzur hakkl odenebilir. 

Yonetim Kuru/u ve yukanda beJirtiJen 
komite iiye/erine, $irket'e Yonetim Kurulu 
iiyeligi ve komite iiyeligi ferfevesinde vermis 
olduklan diger hizmetlerin kar§lllgmda huzur 
haklannm dl§mda ticret, ikramiye veya prim 
odenebilir. 

Baglmslz Yiinetim Kuru/u liye/erinin 
iicretlendirilmesinde $irketin performansma 
dayalt bdem« planlan kuJlamlmaz. Murahhas 
"y e/er dahil Ytmetim Kurulu iiye/erine Yonetim 
Kurulu ii 

\ 
' elikleri do/a 151 la yaptlan iidemelerin 
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EDip GAYRiMENKULYATIRIM SANAyj VE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SOZLE$ME TADiL METNi 

ESKi $EKiL YENi $EKiL 

MURAKIPLAR 
MADDE 14- Umumi heyet hissedarlar arasmda 
veya haricten azami 1 yll muddetll vazife gormek 
Ozere bir veya iki rnurakip secer ve ayllk veya yllllk 
ucretlerini tesbit eder. Bir murakip se9ildigi 
takdirde inhilalinde yerlne ger;;mek uzere bir de 
yadek secilir. Murakiplann vaz ife mOkellefiyet ve 
mesuliyetleri ve muraklpliQI taalluk eden diger 
hususta Turk Tiearet Kanunu hukumleri tatbik edilir. 

i 

§ekil ve mikten Genel Kurulca, komite 
uye/erine, komite uyeHgi hizmetleri do/ay,s,yla 
yapJlacak odeme/erin §ekil ve miktan ise 
mevzuata uygun olarak Yonetim Kurutu 
tarafmdan belirlenir. 

DENET(fILER 
MADDE 14- Genel Kurul gerek tiisseoener 
eresmden ve gerek hericten her yll hisse 
sahiplerinin ~ogunlugunun gosterecegi adaylar 
arasmdan o/mak uzere iki denetci secer, 

Denetctterin Turk uyruklu o/malan 
zorunludur. 

Silreleri biten denetcitertn tekrar 
secitmeiert eaizdir. Giirevteri sona eren Yiinetim 
Kurutu uye/eri Genet KuruI'dan ibra almadlkt;a 
denetc! se~i1emez/er. Denetciterin Yiinetim. 
Kurulu uyeligine secilmeleri ve !jirkette 
fall;;malan eaiz degildir. 

Denetcilenn secimi, defji§tirilmesi, 
gorevlerine son veri/mesi, olOmleri ve 
cekilmetert halinde TOrk Ttceret Kanunu 
hilkiimleri uygu/amr. 

Denetciler Tilrk Tiearet Kanunu' nda 
saYI/an vazifelerin ifaswla mukel/eftir. Bundan 
ba!jka §irketin iyi idaresinin temini ve §irket 
menfaatlerinin korunmest hususunda tiizumtu 
goreeekierl batOn tedbirlerin almmasl Icln 
Genel KuruJ'u toplantwa faglfmaya ve toplents 
giindemini tayine yetkili ve vazifeJidir. 
Denetciler kanun ve Ana soz/e!jme iJe 
kendi/erine yiJk/enen gorev/eri ;yi yapmamaktan 
dolayl zincirleme sorumtutiurter. 

Denetcilere Genel Kurul taraftndan 
saptanacak ayhk veya yilhk bir ucret verilir. 

UMUMI HEYET 
MADDE 15- $irketin umumi heyetleri adi veya 
fevkalade olarak toplarnr ,adi toplantr, ~ irketin 

devresinin sonundan itibaren 3 ay icerisinde ve 
senede en az bir defa toplamr. Fevkalade umumi 
heyetler, sirket i1?lerinin ieap ettirdigi hallerde ve 
zamanlarda toplanarak , gerekli kararlan ahrlar. 

~ 
·ff 

GENEL KURUL 
MADDE 15- $irket hissedarlan, yrlda en az bir 
defa Genel Kurul halinde toplarurlar, Kanuna ve 
Ana soz/a§me hiikumlerine uygun !jekilde 
toplanan Genel Kurul, biitiin hissedarlan temsil 
eder. Bu suretle top/anan Genel Kurul'da alman 
kararlar gerek muhalif kalanlar va gerekse 
toptentui« hazlf bulunmayanlar hakkmda da 
geferlidir. 

soz hekk: 
med a dahil 

. \ Genel kurul 
olm stztn manfaat 
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EDjp GAVRiMENKUL VATIRIM SANAVi VE TicARET ANONiM $iRKETi 
ANA SOZLE$ME TADiL METNi 

ESKi $EKiL VENi $EKiL 

kamuya af/k olarak yap,l,r. Genel Kurullar 
olagan veya olaganiistil olarak toplamrlar. 

Olaqan Genel Kurul slrketin hesap d6neminin 
sonundan itibaren ilk uc ay lclnde ve ytlda en az bir 
defa toplamr. Bu top/antIda §irketin yI//lk 
tslemlen va besepten Ue giindemdeki diger 
hususlar ince/enerek gerekJi karar/ar veriJir. 

OlaganOstO Genel Kurul, sirket lslerinin 
gerektirdigi hal ve zamanlarda Turk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Plyasasl Kuru/u 
dilzenleme/erl iJe bu Ana soz/e§mede yazI/1 
hiikiim/ere gore toptemr ve giindemine dahil 
hususlsr: inceleyerek gerekli kararlan verir . 

Genel Kurul toplantI/anna davette Tiirk Ticaret 
Kanunu'nun ve Sermaye Piyasasl Mevzuatl'nm 
/lgiJi hiikum/eri uygu/amr.$irketin internet 
sites/nde, Genel Kurul toplent: lIam, §irketin 
mevzuat geregi yapmasl gereken bildirim ve 
a~/k/amalann yemstr« Sermaya Piyasasl Kuru/u 
tarafmdan yaym/anan Kurumsel Yonetim 
i/ke/eri'nde belirtilen husus/ar da pay 
sahiplerine duyurulut. 

TO·PLANTI VERI TOPLANTI VERi 
MADDE 16- Umumi heyet sirkettn idare MADDE 16~ Genel Kurul'/ar ~irket merkezlnde 
merkezinde veya idare meclisince ittihaz edilecek veya Yonetlm Kurulu' nun bulundugu §ehrfn 
karar Ozerine, sirket subelerinin veya sinal elveri§/i diger bir yerinde toplerur. 
tesislerinin bulundu - u erlerde toplanabilir. 
KOMisER KOMISER 
MADDE 17- Adi veya fevkalade umumi heyet MADDE 17- Genel Kurul Toplantrlartnda 
toplantrlanrun ictirna gUnOnden en az 20 gUn ewel Bakanllk Komiseri'nin bulunmasi ve top/ant, 
Ticaret Bakanliqr'na veya yetkili klldlg, merciye tutanaklanm ilgililerle birlikte imza etmesi sarttir. 
bildirmesi ve gOndemle toplantrya moteallik Komiser' in yoklugunda yapilacak Genel 
belgelerin birer suretinin g6nderilmesi lazrmdir, Kuru! toplantrlannda alrnacak kararlar He Komiser 
BOtOn toplantuarda Tlcaret Bakanl@ komiserinin imzasrm tasrmayan toplann tutanaklan gec;:erl; 
bulunmasi sarttrr. Komiserin glyablnda yaprlacak degildir. 
umumi heyet ictimalan ve bu toplanttlarda alrnacak 
kararlar muteber degildir. 

REY ADEDI OY ADEDI 
MADDE 18- Umumi heyet toplantrlannda hisse MADDE 18- Genel Kuru} toplantuannda heztr 
sahipleri her hisse icm bir rey nakkina haizdlr; bulunan hissedarlarm veya vekil/erinin her hisse 

; icin bir oy hakk: vardir 

MADDE 19
VEKALETLE TEMSIL 

_,,_ .=-~...:~-"b:...::uc..:lu'-n"-m..;..:a::...l.y_a
;,::::- ' . 

,/r'. . . ;y ."; . . . 
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Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAyi VE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SbZLE~METAOiL METNi 

ESKi ~EKiL YENi ~EKiL 

hissedarlardan veya haricten tayin edecekleri bir haricten tayin edecekleri bir vekil ile terns" 
vekil vasrtasryla temsil ettirebilir. ettirebilirler. $irkette hissedar o/an vekil/er kendi 

oy/anndan ba§ka temsil ettik/eri hissedar/arm 
sahip o/dugu oy/an da kuJlanmaya yetkiHdirler. 

Bir hisse senedinin intifa hekk» ite tasarruf 
hakkl ba§ka ba§ka kimse/ere ait bulunduiiu 
takdirde bunlar aralarmda an/~arak kendi/erini 
uygun gordilkleri §ekiJde temsil ettirebilirler. 

Anla§amazlarsa Genel Kuru/ toptentitenn« 
katllmak ve oy vermek hakkml intifa hakkl 
sahibi kutlemr. 

Sermaye Piyeses: Kurulu'nun veka/eten 
oy kullanmaya iIi§kin hilkilmleri sakl,d". 

REYlERIN KULLANMA ~EKLI OYlARIN KULLANMA ~EKLJ 

MADOE 20- Umumi heyet toplanhlannda reyler MADDE 20- Genel Kurul toplanttlannda oylar el 
isaretle veriljr . Ancak haztr bulunan ka/dlrmak suretiyle verilir. Ancak hazir bulunan 
hissedarlann temsil ettikleri sermayenin %10'lma hissedarlardan temsil eUikleri sermayenin onda 
sahip olanlar IOzum gbsterdikleri takdirde, gizli reye birlne sahip bulunanlann talebi halinde gizli ova 
basvurrnak laznndr r, basvuruirnasi zorunludur. 

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun veka/eten 
oy kullanmaya iIi$kin hilkilmleri saklldIT. 

ILANLAR LANlAR 
MADDE 21- $irkete ait ilanlardan. Turkiye Ticaret MADDE 21- Genel Kurul toplanti item, mevzuet 
Sicili Gazetesinde nesri mecburi olanlann bu ite ongoriJIen usullerin yemstre inilmkiln olan 
gazete itanlan ile iktifa edebilir. Bunun haricindeki en fazla saylda pay sahibine ula$mayl
ilanlar istanbul 'da nesrolunan gOnlOk gazetelerden saglayacak, e/ektronik haberle§me dahit, her 
biri ile yaprhr. Kanunen bir mOddet evvel nesri tDrW iJeti$im vasltaslyla TUrk Ticaret Kanunu, 
lazim gelen ilanlarda bu cihet ve llaru mecburi olan Sermaye Piyeses: Kanunu ve itgili diger
hususta dikkate ahrur. Hissedarlan jlgilendiren mevzuat hlikilmlerinde belirtilen asgar; slire/er
tebligat aynca nama yazih hisse sahiplerinin dikkate a/marak Han ediJir. 
sirkette kayrth adreslerine taahhOtlO mektuplarla $irkete ait ilanlar Tiirk Ticaret Kanunu'nun 
bildirilir. 37.maddesl hilkmil sekls olarak ve Sermaye 

Piyasasl Kurulu'nun tebligleri de gozetilerek 
$irket merkezinin bulundugu yerde yaymlanan 
en az bir gilnWk gazete ile yap tltr. 

Bu Ana siiztesmenln Genel Kurul 
to lanti/anna iii kin hilkilmleri saklld". 

ESAS MUKAVElE TADILI ANA SOZLE~ME' NIN OEGI~TIRILMESI 
MADDE 22- Bu-esas rnukavelede, umumi heyet MADDE 22- Bu Ana soz/e~mede yapilacak 
karan ile yapilacak degi~~lerin tekernmut ve degi~iklikleri gegerliligi ve uygulanmasl 
tatbiki Serma e Pi as Kurulu ve TOrk Se ma e Pi sasi Kurulu'nun ve erekli resmi 
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EDip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAyj VE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SOZLE~ME TAOIL METNi 

ESKi ~EKiL YENi ~EKiL 

makamlarm izrune baqhdrr . Bu yoldaki 
degi~ ikIikler, usulune uygun olarak tasdik ve 
Ticaret Bakanllgt iznine baglldtJ. Bu husustaki 

degi§iklikler usulUne uygun olarak onaylamp 
ticaret siciline tescil ett irdikten sonra ilanlan Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanlan 
tarihinden itibaren muteber olur. tarih inden itibaren gee;erli olur. 

SENELIK RAPORLAR 
MADDE 23- ldare meclisi ve rnurakrplan He 
BAKANLIGA VERILECEK SURETLER 

MADDE 23- Yonetim Kurulu ve denetci 
bilanco kar ve zarar cetvel i, hazir bulunan raporlanyla ylllik bilan(}o ve kar-zarar 

hesabmdan, Genel Kurul tutanagmdan ve neztrhissedartar cetveli ve umumi heyet 
bulunanlar cetvelinden iki$er adet Genelzabltnamesinden Over nusha umumi heyetin son 
Kurul'un son toptenu giiniinden itibaren en gee;gOnOnden itibaren en gel( bir ay zarnnda 
bir ay icinde Bakanllga gonderileeektir.Ticaret Bakanhqma gbnderilecek veya toplantrda 

Bakanllga gMderilecek evrakin toplarrtrda 
hazrr bulunan Komisere verilmesi de caizdir. 

hazir bulunacak komisere verilecektir. 

Aynea Sermaye Piyasasl Kurutu'nce 
diizenlenmesi ongoriilen mali tabla ve raporlar 
ile ba{Jlmslz denetim raporu Sermaye Piyeses) 
Kurulu'nca be/irlenen usul ve esaslar dahilinde 
kamuya duyurulur. 

KARIN DAGITIMI 
MADOE 25- Sirketin odenen ve tahakkuk 
KARIN TEVZII 

MADDE 25- ~irketin hesap donemi 
ettirilmesi gereken her turlu masraflan amortisman sonunda tespit edilen gelirlerden, ~irketin genel 
ve aynlmas: gerekli karstlrklar hesap senesi giderleri ile muhtelif amortisman gibi sirketce 
sonunda gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan odenmesi veya aynlmasi zorunlu alan rniktarlar 
ve ~ irket bilancosunda gbri.Hen miktar sirketin safi He slrket tiizel ki~i1igi tarafmdan odenmesi 
kanru olusturur. zorunlu vergiler dUl1ii1dukten sonra geriye kalah 
Bu kar a~agldaki sekilde dagttlhr. ve yllhk bilanc;oda gorUlen safi (net) kar, varsa 

a) Slrket tOzel ki~i1igi tarafrndan 6denmesi gec;mi~ yll zararlannm du~U1mesinden sonra, 
gereke!n vergiler aynhr. strasryla a~a9Jda gosterilen sekilde tevzi olunur 

b) TOrk Ticaret Kanunu hOkCimlerine gore % Birinei Tertip Kaouni Yedek Akc;e: 
5 kanuni yedek akce aynlrr. a) % 5'i kanuni yedek akc;eye aynhr. 
c) Kalandan Sermaye Piyasasi Kurulunca Birinei Ternettu: 

saptanan oran ve miktarda birinci temettu daglttJrr. b) Ka/andan, varsa yd i~inde yapilan 
bagll1 tutarmm HavesI He bulunaeak meblag 

d) Kalarun %5 'ini gel(memek Ozere yonetirn uzerinden, Sermaye Piyasasl Kurulu'nca 
kurulunca takdir edilen bir miktar slrket cahsanlan saptanan Ofan ve miktar/arda birinci temettu 
ve y6netim kurulu uyelerine dag~tlilr. aynhr, 

e) Kalan kann dagltlml konusunda genel e) Kalanm %5 'in; gel(memek uzere yonetirn 
kurulca, yonetirn kuruluna yetki verilebilir. kurulunca takdir edilen bir miktar sirket cahsanlan 
f) Vasa hukmu ile aynlmast gereken yedek akceler ve yonetirn kurulu uyelerine dagltillr. 
ve esas sozlesrnede pay sahipleri iyin belirlenen d) Safi kardan, (a), (b) ve (e) bentlerinde 
birinci temettu ayntrnadrkca baska yedek akce belirtilen meblaglar dUl1tukten sonra kalan 
aynlmasma , ertesi Ylla kar aktanlrnasma ve krsrm, Genel Kurul, krsmen veya tamamen ikinei 
birinci temettu dagltilmadlkl(a yonetim kurulu ternettu payt olarak dagltmaya veya fevkalade 
Oyeleri ile memur, mostahd.~ ve isc iler kardan pay yedek akce olarak ayrrmaya yetkilidir. 
dagltllmasrna karar verile~. ikinci Tertip KanuniYedek Akce:

'v 
~ er ki selere da W 

) Pay 
• W 

sahipleriyle kara i~tjrak eden 
Iti/masl kararla~tlrllml alan 
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Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE TicARET ANONiM ~iRKETi 
ANA SOZLE~ME TAoiL METNi 

ESKi ~EKiL YENi ~EKiL 

ktsimdan, odenrnls sermayenin % 5'1 orarunda 
kar pay. dU~U1dOkten sonra bulunan tutarrn 
onda biri, TTK'nm 466'ncl maddesinin 2'nci 
ftkrasi 3'uncO bendi uyannca ikincl tertip 
kanuni yedek akc;e olarak aynhr, 
Vasa hukmu ile aynlmasr gereken yedek akc;eler 
aynlmadrkca, esas sozlesmede pay sahipleri 
icln belirlenen birinci temettii nakden ve/veya 
hisse senedi biciminde dagltJlmadlk(fa; baska 
yedek akc;e aynlmasma, ertesi Ylla kar 
aktanlmasma ve temettu dagltJmmda yl)netim 
kurulu uyeleri ile memur, miistahdem ve 
i~c;ilere, (fe~itli arnaclarla kurulmus olan 
vakrtlara ve bu gibi ki~i ve/veya kurumlara kAr 
payi daglblmasma karar verilemez. Aynca 
kardan ikinci temettu dagltllmasl halinde oydan 
yoksun hisse senetlerinln diger paylar gibi 
sermaye paylara oranmda eslt yararlanma 
haklan vardrr. 
Paylara ili~kin temettu, kistelyevm esast 
uygulanmakslzm, hesap doneml sonu itibanyla 
mevcut paylarm tl.imUne, bunlarm ihrac; ve 
iktisap tarihleri dikkate almmaksurn dagltJltr 
Oag/tllmasrna karar veri len karrn dagltlm ~ekli 

ve zamam, yonetim kurulunun bu konudaki 
teklifi iizerine genel kurulca kararlastmlrr. 

VAKIF VE BAGI$LAR
 
MADDE 21- $irket ,as" gayesinin
 
VAKIF VE BAGI~LAR 

MADDE 27· $irket, Sermaye Plyasast 
ger~ekle~tirilmesine engel olmayacak tarz ve Kanunu'nun ortiilu kazanc; aktanrm 
olcude memur, hizmetli ve lscileri lcln Turk dUzenlemelerlne aykmlrk teskll etmemesi, 
Ticaret Kanununun 486'nol maddesinin gerekll ozel durum actklamalanrun yapJlmasl va 
ongordQgu nitelikte vakif kurabileceqi gibi , bu y,l ic;inda yap/Ian bag/~Iarrn genel kurulda 
mahiyette kuru/an vakiflara da katrlablllr. $irket ortaklarm bilgisine sunulmasi sartiyla, kendi 
sagllk ve egitim ile ilgili vakiflara bagl'i yapabilir . amac; ve konusunu aksatmayacak sekilde memur, 
Sozlesmenin 25'nci maddesinde dOzenlenen hizmetli ve i~c:;ileri iyin TOrk Ticaret Kanunu'nun 

, birinci ternettuye halel gelmemek uzere, kurulrnus ongordugO nitelikte vakrf kurabileceq] gibi , bu 
alan egitim ve sagilk amacn RO~tO Akin Vakn' mahiyette kurulan vakiflara da katilabilir. $irket 
na sene ic:;inde muhtemel safi karin % 4'Onden az sagllk ve egitim ile ilgili vakiflara bagl~ yapabilir.
olmamak ve %5 'ini asmarnak kaydiyla bagl'i sozlesrnenl» kar dagltJmma iliskin maddesinde 
yaptlrr. dOzenlenen birlnci ternettuye halel gelmemek 

uzere, kurulmus olan e~1itim ve saghk amach 
ROl?to Akin Vakn' na sene lcinde muhtemel safi 
kann % 4'Onden az olmamak ve %5 'ini asrnarnak 
ka dl la ba~1 a rhr. 

FESIH VE INFISAH FESIH VE INFISAH
 
MADDE 28- Slrket, TOrk ~a ret Kanununun
 MA~E 28- $irket.TOrkTicaret Kanunu 'nun 
sayilan sebep/erle veyahu t ahkeme karan He ?aYlla sebeplerle veyahut mahkeme karan ile 
insifat edebilecegi gib, u ibi. Genel Kurul karan ile fesh : 

i ~ '.. • 
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Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE TicARET ANONiM $iRKETi 
ANA SOZLE$ME TADiL METNI 

ESKi $EKiL YENi $EKiL 

olunabilir . Ancak fesih karan verilebilmesi icln 
umumi heyetin sermayenin en az 3/4' One sahip 
olunabilir. Ancak fesih karan verilebilmesi icin 

Genel Kurul'un sermayenin en az 3/4' une sahip 
hissedarlan temsil etmek ve bunlarm en az 2/3 hissedarlan tems il etmek ve bunlann en az 213 
'unun fesih lehinde karar vermesi icap eder. 'unun fes ih lehinde karar vermesi icap eder. 
Muteakip toplantilarda da ayru nisap ararur. Muteakjp toplantrlarda da ayru nisap ararur. 
$ irketin feshi veya inflsah: takdirinde tasfiyesi $irketin feshi veya infisalu takdirinde tasfiyesi 
.Turk Ticaret Kanunu hukumleri dairesinde icra ,Turk Ticaret Kanunu hukurnleri dairesinde icra 
olunur. olunur.
 
HAKEM VE MAHKEME
 HAKEM VE MAHKEME
 
MADDE 29- $irketin gerek faaliyet , gerek tasfiye
 MADDE 29- $irketin gerek faaliyet , gerek tasfiye 
zamanrnda sirket ile hissedarlar veya yalruz zarnanmda sirket ile hissedarlar veya yalruz 
hissedarlar arasmda sirket islerinden dolayi hissedarlar arasmda sirket islerinden dolayi 
dogaeak anlasrnazhklar hakem yolu ite halledilir. dogacak anlasmazhklar hakem yolu ile halledilir. 

, Mahkemeye intikali ieap eden hallerde mahkeme 
merci sirket idare merkezinin bulunduqu yer 

. selahi etli mahkernelerdir, 
TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, KAR ve ZARAR 
ORTAKLIGI BELGESi <;IKARILMASI 

BAKAt\ILI~A GONDERILECEK MUKAVELELER 
MADDE 30- $irket , bu esas mukavelenin MADDE 30- $irket Yiineiim Kurulu karan ite 
yaylnlandrgt TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 2 Sermaye Piyasasl Kanununda ongoraten 
nushayt Bakanhqa verecektir. Aynca esas miktarla stntrlt olmak iizere tahvil ve sermaye 
rnukavele bastmlrrsa . bunlardan hissedarlara piyasasl araci niteligindeki diger bor~/anma 
vereceqi gibi 10 nushasrru da Tlcaret Bakanliqma senetler/ni ihra~ edebilir. au takd/rde TOrk 
gOnderecektir. Tiearet Kanunu'nun 423 ve 424. madde/eri 

uygulanmaz. 

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tespit ve 
i/an ettigi esas/ar cercevesinde kar ve zarar 
ortakllgl belge/eri ~/kartllmasmda karar, azami 
miktarda saptanarak, gene/ kuru/ tarafmdan 
eltrur. 

Yukanda sozli edi/en tahvi/ ve sermaye 
piyasasl erect niteligindeki diger borctenme 
senetlerinin ihracmda Sermaye Piyasasl 
Kurulu'nun izni euntr. 

KANUNI HOKOMLER KANUNI H KUMLER
 
MADDE 31- Buesas rnukavelede mevcut
 MADDE 31- Bu Ana sozlesmede mevcut 
olmayan husus lar hakkmda Turk Ticaret Kanunu olmayan hususlar hakkmda Turk Ticaret Kanunu, 
hukOmleri tatbik olunur. ~ Sermaye Plyesesr Kanunu ve i1gili mevzuat 

hiikumleri uygulamr. Bu Ana soz/e$menin, Turk .~ 

sermaye piyeses, mevzuatma aykm hOkum/eri
uygulanmilZ.

· ~:----"--------::l~'r----------7'-HF--+----==:::----------_---.J 

Tiearet Kanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu ve 

,::.,;: -~_. :.-.-:.. ...... 
., ' '---·r

" ... . 

, - •

26 Hazran 2012.J 
;1

'/ 

15 



Eoip GAYRiMENKUL YATIRIM SANAyj VE TicARET ANONiM $iRKETi 
ANA S6ZLE$ME TAOiL METNi 

ESKi $EKiL YENi $EKiL 

KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM 
Madde 32- Sermaye P;yasasl Kurulu tarafmdan 
uygulamasl zorunlu tutuIan Kurumsal Yimetim 
ilkeler;ne uyulur. Zorunlu i/kelere uyulmekstzm 
yapllan islemter ve alman Ytmetim Kurult 
kararlart ge~ersiz otuo Ana sozle§meye aykm 
saYII". 

Kurumsal Yonetim ltketerintn uygulanmasl 
baklmmdan imeml! nitelikte sayllan islemlerde 
ve $irketin her tiirlii i1i~kili taraf isiemterinde ve 
UfunciJ k;!jiler lehine tern/nat; rehin ve ;potek 
verilmesine i1i§kin i!jlemlerinde Sermaye 
Piyeses: Kurulu'nun kurumsal yonetime i1i§kin 
dilzentemelerine uyulur. 
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