Edip Gayrimenkul Yatmrn Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi'nin
29 Haziran 2012 Tarihinde Yapilan
2011 VIII Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi

Edip Gayrimenkul Yatmrn Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2011 vrh Olagan Genel Kurul Toplantrsi 29 Haziran 2012 guntl
saat 11.00'da, sirket merkez adresi olan Mahmutbey M erkez Mh . Tasocag: Cd. 212istanbul Ahsveris M erkezi No :5 Bagcilar
istanbul adresind e, Bilim Sanayi ve Teknoloj i Bakanlrgr'run/lstanbul ll MudurliigU 'nun 28.06 .2012 ta rih ve 39335 savih vazrsi
ile gorevlendirllen Bakanlik Komiseri Savrn Mehmet AKARSU gozetirninde vaprlrmstir.
Toplant iva ait davet kanun ve ana sozlesrnede ongor uldugu gibi ve gunderni de ihtiva edecek sekilde, Tiirkive Ticaret Sicil
Gazetesi'nin 13.06.2012 tarih ve 8089 savil: nushasinda ve Tlirkive capinda vavm yapan Dunva ve Hurses gazet elerinde ilan
edilme k suretiyle suresi icinde vaprtrmstrr.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin toplam 50 .000.000,00 TL sermayesine tekabul ed en 5.000.000.000 adet hisseden ,
26.969 .013,47 TL sermayeye karsihk 2.696.901.347 adet hi ssenin asaleten, 5.335 .078,51 Tl/hk sermayeye karsihk
533.507 .850 adet hissenin de vekaleten olmak uzere 3.230.409.198 adet hissenin topl antida tem sil edildiginin ve bovlece
gerek kanun ve gerekse ana sozlesmede ongorulen asgari toplanti nlsabrrun mevcut oldugunun anla silmas: uzer lne toplanti
Yonetirn Kurulu Baskaru Saym Nuri AKIN tarafmdan acilarak gundernin gorusulm esine gecilm istir .
Gi.indemin l.Maddesi: Verilen onerge okundu, ova sunuldu. Yaprlan oylama sonucunda Divan Baskanhgr'na NURi AKIN, Oy
Toplama Mernurlugu 'na HABiBE ARSLAN, Kat lp' lige CENGiZ AKKO<; ' un secilmel ertne oy birligi ile karar verildi.
Gi.indemin 2.Maddesi: Verilen onerge okundu, ova sunuldu. Yapilan oy lama sonucunda Genel Kurul toplantr tutanagimn
ham bulunan pay sahi pieri adma lrnzalanrnas: icin, saskannk Divaru'na yetki ver ilmesine oy birligi ile karar verildi.
Gi.indemin 3.Maddesi: 2011 vrhna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denet<;:iler Raporu ve Baglmslz Denetim kurutusu
Raporunun gcru sulrnesine geclldi. Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bagtmsrz Denet im Kurulusu Raporunun toplanti
tarihinden u<;: hafta ewe I $irketimiz Merkezi, internet sit esinde pay sahiplerinin gorusune sunulrnu s olmasi sebebiyle
Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ' nun okunrnu s addedilm esi ve sadec e, Denet<;:il er Raporu ile Bagtmslz Denet<;:i Goru ~u' nun
okunrnasi teklifi Genel Kurul ' un onavma sunuldu, teklif oybirligi ile kabul edildi . Oenetcil er Raporu ve Baglmslz Denet<;:i
Goru~u okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte rnuzakere edildi. Yapilan oylama sonucunda 2011 vihna ait Yonet im Kurulu
Faaliyet Raporu, Denet<;:iler Raporu ve Gureli Yeminli Mali Musavlrlik ve Baglmslz Denetim Hizmetleri A.$. tarafmdan
hazirlanan Bagtmslz Denetim Kurulu su Raporu'nun onavlanrnasma ovbirligi ile karar verildi .
Gi.indemin 4.Maddesi : 2011 vihna ait Bilan~o ile kar ve zarar hesaplarrn.n onaylanmasma gecildi, verilen onergede soz
konusu bllanco ile kar ve zarar hesaplan hakkrnda toplantrdan uc hafta ewel pay sahiple rince bilgi sahibi olundugundan
sadece kar ve zarar hesaplanrun ana bashklar itibariyle okunmasrrun teklif edildi gi goruldu . Genel Kurulun onavina sunulan
teklif oyb irligi ile kabul edildi, kar ve zarar hesaplan ana bashklan iti bariyle okundu . Yapuan oylama sonucunda 31.12.2011
tarihli bilanco ile kar ve zarar hesaplanrun onavlanmasma ovbirligi ile karar verildi.
Gi.indemin 5.Maddesi: 2011 YIII cahsmalanndan dolavi Yonetirn Kurulu ibrasma gecildl. Yonetirn Kurulu Uvelerl tek tek
oylana rak kendi ibralan nda oy kullanmayarak mevcudun oy birligi il e ibra edildil er.
2011 YIII cahsmalanndan dolav: Denetim Kurulu ibrasma gecildl . Denetim Kurulu uveleri tek tek oylanarak mevcudun
ovbirligi ile ibra edildil er .
Gundemin 6.Maddesi: Yonetim Kurulu Uveleri ile Denet<;:ile rin secimi, gorev surelerin in tespiti hakkmda verilen onerge
okundu, Divan Baskaru tarafmdan ova sunuldu . Yapilan oylama sonucunda; gorev sUreleri dolan Yonetirn Kurulu Uyeliklerine
bir vrl rnuddetle gorev yapmak uzere: toplantrva katilan ve sozlu olarak aday oldugunu beyan eden 20003244836 TC Kimlik
No'lu ve Saf Saf Sk. No :22 Emirgan -istanbu l adre sinde mukim NURi AKIN, toplantiva katilan ve sozlii olarak aday oldugunu
beyan eden 19997245028 TC Kim lik No'lu ve Yesillik Sk.Akm Apt.Erenkov-lstanbul adresinde mukim RAGIP AKIN, toplantiva
katilamayan ve Bakirkov 29.Noterligince tasd ik edilmis 28.06 .2012 tarih ve 20443 yev.nolu beyan ile aday oldugunu beyan
eden 15898898332 TC Kimlik No 'lu ve Erenkov, Tellikavak Cd. Bengu Sk. No :9/8 kadtkov-istanbul adresinde mukim,
iBRAHiM <;ELEBi, top lantrva katrlan ve sozlu olarak aday oldugunu beyan eden 36964655734 TC Kimlik No'lu ve <;:i<;:ekci
Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altun izade-i stanbul adre sinde mukim iSMAiL KO<;, toplantiva katilarnavan ve
Bakrrkov 29.Noterligin ce tasdik edilrnis 28.06.2012 ta rih ve 20442 yev.nolu beyan ile aday oldugunu beyan eden
43012429858 TC Kiml ik No'lu ve Abide-i Hurriyet Cd. Ge<;:it Sk. No :4 Kat:5 $i~li - ist anbul adresinde mukim MUNip VUCEL,
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Sirket Bagrrnsrz Ybnetim Kurulu uvellklertne bir yil muddetle gorev yapmak uzere, toplantiva katilamavan ve Uskudar
9.Noterligince tasdik edilm is 26.06 .2012 tarih ve 21284 yev .nolu beyan ile aday oldugunu beyan eden 30994865408 TC
Kimlik No'lu ve Suadiye, Suvaru Sk. Yah Apt., No :16 D:5 kadrkov istanbul adresinde mukim KORAY GONENSiN ve toplantiva
katrlamavan ve Bevoglu 7.Noterligince tasdik edllmls 28.06.2012 tarih ve 22043 yev .nolu beyan ile aday oldugunu bevan
eden 16774198744 TC Kimlik No'lu ve istinye Park Residence, Palmiye B:2, istinye, Sany er -i stanbul adresinde mukim FATiH
AKOL'un secilm elerlne oy birligi ile karar verildi.
Gbrev sureleri dolan Denetciliklere 2012 vrh hesaplanru incelem ek arnacrvla toplanacak olagan genel kurul toplantrsma kadar
gbrev yapmak uzere bir sene rnuddetle toplantiva katilamayan ve Bakrrkov 29.Noterligince tasdik edllmis 28.06 .2012 tarih
ve 20441 yev .nolu beyan ile aday oldugunu beyan eden 21521181382 TC Kimlik No'lu ve Buyukhanll Levent Site si Korukent
Yolu Aydin Sk. No:5 D Blok D:1 I.Levent -istanbul adresinde mukim ismail Aydm GUNTER ve toplantrva katrlan ve sozlu
olarak aday oldugunu beyan eden 35824721282 TC Kimlik No'lu ve Abide-i Hurrivet Cd.Gecit Sk. No: 4/5 Sisli- istanbul
adresinde mukim Abdurrahman Nazmi ONOVAR' In secilrnelerine ovblrligt il e karar verildi.
Ybnetim Kurulu Oyeleri'n in ozgecm islerl hakkmda Genel Kurul'a bilgi verild i.
Gundemin 7.Maddesi: Ybnetim Kurulu Uyeleri i1e Denetcilere bdenecek ucret ve huzur haklanrun tespiti maddesinin
gorusulrn esin e gecildl . Bu konuda ve rilen onerge okundu, soz isteyen crkrnadigindan Divan sa skam bnergey i ova sundu .
Yapilan oylama sonucunda, $irketim iz Ybnetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli karan yerine de gecmek uzere, Bagrrn srz
Ybnetim Kurulu Uyelerinin her birine avlrk net 4.000 .-TL ; Saym Nuri AKIN'a avhk net 50.000.-TL; dlger Ybnetim Kurulu
Uyelerinin her birine avlik net 3.200.-TL; Denetcil erin her birine vrlhk net 3.500.-TL ucret bdenmesine ovblrllg] ile karar
verildi.
Sermaye Piyasasl Kanunu kapsammda olusturulan komite uvel iklerinde gorev alan Ybnetim Kurulu Oyeleri icin aynca ucret
bdenip bdenmemesi hu susu ile bdenecek ucretin miktan konusunda Ybnetim Kurulu Baskaru'na takdir ve tespit yetkisi
verilmesine oy birligi ile karar verildi .
Gundemin B.Maddesi: Verilen one rge dogrultusunda Sermaye Piyasasl Kanunu ger egl 2012 yill icin Bagrrnsiz Denetleme
Kurulusu olarak Gilreli Yeminli Mali Mu~avirlik ve Baglmslz Denetim Hizmetleri A.~.'nin secilrneslne gecildi . Yapilan oylama
sonucunda $irketin 2012 yill bagrrnsrz denetimini yapmak ilz ere Gurel] Yeminli Mali Mu~avirlik ve Bagrrnsrz Denetim
Hizmetleri A .~. secilm eslne oybirligi ile karar verildi.
Gundemin 9.Maddesi: $irket Ana Sozlesmesi'nin "KURULU$" bashkh l.maddesinin,"MAKSAT VE MEVZUU" ba shkh 4.
maddesinin, "MERKEZ VE $UBELER" bashkh 5.madd esinin, " SERM AYE" basl ikl: 7.maddes inin, "SERMAYENiN ARTIIRILMASI
VEYA AZALTILMASI" bashkh 8.maddesinin,"IDARE MECLisi" bashkh 9.maddesinin,"iDARE MECLisiNiN MUDDETi" bashkh
10.maddesinin, "iDARE MECLisiNE MUTEALLIK HUKUMLER" baslikh l1.maddesinin, "iDARE MECLisiNiN YETKiLERi" bashkh
12.maddesinin, "$iRKETi iLZAM " ba~"k" 13.maddesini n, "MURAKIPLAR" bashkh 14.madd esinin, "UMUMi HEYET" baslrkh
15.maddesinin,"TOPLANTI YERi" bashkh 16.maddesinin, "KOMisER " bashkh 17.maddesinin, " REY ADEDi" bashkh
18.maddesinin, "VEKALETLE TEMSiL" bashkh 19.maddesinin, "REYLERiN KULLANMA $EKLi" bashkh 20.maddesinin, " iLA NLAR"
bashkh 21.maddesinin, " ESAS MUKAVELE TADiLi " bashkh 22 .maddesin in, " BAKANLIGA VERiLECEK SURETLER" bashkh
23.maddesinin, "KARIN rtvzll'' baslrkh 25.maddesinin, "VAKIF VE BAGI$LAR" bashkh 27.m ad desinin, "FES iH VE iNFisAH"
bashkh 28 .maddesinin, "HAKEM VE MAHKEME" baslikh 29.maddesinin, "BAKANLIGA GONDERiLECEK MUKAVELELER" baslrkh
30.maddesinin, "KANUNi HUKUMLER " baslikh 31.maddesinin degistlrilmesine, "KURUMSAL YONETiM iLKELERiNE UYUM"
bashkh madden in 32.madd e olarak eklenmesine ll iskin tadil metinlerinin, Sermaye Piyasasl Kurulu 'nun 26.06.2012 Tarih ,
B.02.6.SPK.0.13 .00 -110 .03 .02 -1699-6832 sav rh va zist ve T.C.Gumruk ve Ticaret Bakanhgt - lc Ticar et Genel MudurlUgu' nun
27.06.2012 Tarih B.21.0.iTG.0.10.01.00/431.02 -2473 -647245-5008-4764 savih izinlerindeki gibi aynen kabulune ovblrllg! i1e
karar verildi. Toplam onalti sayfadan rnutesekkil tadil tasansi metni, Divan Heyeti'nce de imzalanarak bu tutanaga eklendi.
Gundemin 10.Maddesi: Sermaye Piyasasl Kurulu , Kur um sal Ybnetim ilkel er i uyannca Ybnetim Kurulu t arafindan 07 .06.2012
tarihinde belirlenen ve kamuya aciklanan $irketimizin 2012 ve izleyen yl1lara ili ~kin Bagl~ Polit ikasr, Sermaye Pivasasi
Kurulu'nun dUzenlenmeleri cercevesinde asagidak] sekilde Genel Kurul'un onaylna sunuldu .
2012 ve izleyen Yillara ili~kin Bagl~ Politikasl
"$irket, asil gayesinin ge r c;:e k l e~ t i r il m esi n e engel olmayacak tarz ve b/c;:Ude memur, hizm etli ve i~l; il eri il;in Turk Ticaret
Kanunu'nun bngbrdu gLi nit elikte vaklf kurabilecegi gibi, bu mah iyette ku rulan vak lflara da katllabilir.$irket saghk ve egitim ile
ilgili vaklflara bagl~ yapabil ir . Ana sbzle~mesinin "Karin Dagltlml" ba~llkll maddesinde dUzenlenen birinci temettUye halel
gelmemek Uzere, kurulmu~ olan egitim ve sagllk amal;11 RU~tU Akin Vakfl'na sene il;inde muhtemel safi karin % 4'Unden az
olmamak ve % 5'ni a~mamak kaydlyl a ba gl~ yapillr.
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Sirketimizce 2011 YIII icerislnde egitim ve sosyal arnach vakifla r a 200,00. -TL bagrsta bulunuldugu acrklandi ve yapllan bu
bagislar okunarak pay sahiplerine d etavh bilgi verildi.
Gundemin 11.Maddesi: Serm aye Pivasasi Kurulu'nun 09 .09.2009 tar ih ve 28/780 savih karan geregi, Pay Sahiplerine,
Sirk etln u<;:uncu kisiler lehine verm is oldugu tem inat, rehin ve ipot ekler hakkinda bilg i verildi .
Gundemin 12.Maddesi: Sermaye Pivasasi Kurulu, Kurumsal Yonetirn ilkeleri uvarmca Yonetlrn Kurulu tarafmdan 07.06.2012
tarihinde belirlenen ve kamuya acrklanan Slrketlmizin 2012 ve izleyen yillara lllskin Kar uagmrn Politikasi, Genel Kurul'un
bilgi sine sunuldu .
Sirketirnizin, Turk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hukumleri geregince diizenlenen mali tablolar ile Serm aye Pivasasi
Mevzuati ve ilgili Seri: XI, No: 29 sav rh Sermaye Pivasasinda Finansal Raporlamaya lliskin Esaslar Tebligi (Teblig)' ne gore
hazrrlanan 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap donemlne ait kon solide mali tablolar kar~lIa~tlrlldlglnda SPK Tebl lgl' ne gore 2011
vth faaliyetlerinin zarar ile sonuclanmasi sebebiyle kar dagitrrru vaprlmarnasma oy birligi ile karar verildi.
Gundemin 13.Maddesi: Sermaye Pivasasi Kurulu, Kurum sal Yonetim ilkeleri uyannca Yonetlrn Kurulu ta rafindan 07.06 .2012
tarihinde belirlenen ve kamuya aciklanan Sirketirnizin 201 2 ve izleyen yillara illskin, Yonetirn Kurulu Oyeleri ile Ost Dilzev
Yoneticiler icin "Ocretlendirme Politikasr" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Gundemin 14.Maddesi: Yonetirn Kurulu uvelerine Turk Ticar et Kanunu'nun 334. ve 335 . Madd elerinde vazih muameleleri
yapabilmeleri icin izin verilmesine oybirligi ile karar verildi.
Gundemin 15.Maddesi: Sermaye Plvasasi Kurulu duzenlerneleri kapsarrunda "Yavgm ve Sureklillk Arzeden [Iiskili Taraf
lslernler!'' okunarak, pay sahiplerin e detavh bilg i sunuldu.
GOndemin 16.Maddesi: Sermaye Plvasasi Kurulu , Kurumsal Yonetim ilkeleri uyannca Yonetim Kurulu tarafmdan 07.06.2012
tarihinde belirlenen ve kamuya aciklanan "Sir ket Bilgilendirme Polltlkasi" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
Gundemin 17.Maddesi: Gundern ' de gorusulecek baskaca bir konu bulunrnadrgmdan Baskan tarafmdan pay sahiplerine
te sekkur edilerek toplantiva son verilmistir ve tutanak toplanti mah allinde tar afirruzdan tanzim ve imza edilrni stir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanhgt Komiseri
__-Ml~>llET AKARSU

Divan Baskaru
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