
Edip Gayrimenkul Y atmm Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi'nin 
OS Haziran 2013 Tarihinde Yapilan 

2012 Yih Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanag. 

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 2012 yth Olagan Gene! Kurul 
Toplantist 05 Haziran 2013 giinii saat ll.OO'da, ~irket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. 
T~ocagt Cd. 212 istanbul Alt~veri~ Merkezi No:5 Bagctlar- istanbul adresinde, T.C. Giimriik ve Ticaret 
Bakanhgt, istanbul Ticaret il Miidiirliigii'niin 04.06.2013 tarih ve 17650 sayth yaztst ile gorevlendirilen 
Bakanhk Temsilcisi Saytn Mehmet AKARSU gozetiminde yaptlmt~tlr. 

Toplanttya ait davet kanun ve esas sozle~mede ongoriildiigii gibi ve giinderni de ihtiva edecek ~ekilde, 
Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.05.2013 tarih ve 8320 sayth niishasmda, Tiirkiye <yapmda yaym 
yapan Diinya Gazetesi'nde ve Sirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kaytt 
Kurulu~u A.$.' nin Elektronik Gene! Kuru! Sistemi' nde ilan edihnek suretiyle siiresi i<;:inde yaptlmt~ttr. 
Sermaye Piyasast Kanunu' nun 29. Maddesi geregince Gene! Kurul ToplantlSl' na davet i<;:in 
ortaklanmtza aynca taahhiitlii mektup gonderihnerni~tir. 

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin be~inci ve altinct fikrast geregince, Sirket'in elektronik 
gene! kuru! hazrrhklanm yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmi~tir. 

Gene! Kurul toplantismda Hazrr Bulunanlann Listesi'nin tetkikinden, ~irketin toplam 50.000.000,00 TL' 
den ibaret ~irket sermayesini temsil eden 5.000.000.000 adet hisseden; Fiziki Gene! Kurula katilnnla, 
28.764.183,32 TL sermayeye kar~tltk 2.876.418.332 adet hissenin asaleten, 4.946.851,96 TL'hk 
sermayeye kar~tltk 494.685.196 adet hissenin de vekaleten, Elektronik Gene! Kurula katihntla 1,00 TL 
sermayeye kar~thk 100 adet hissenin vekaleten ohnak iizere 3.371.103.628 adet hissenin toplantida 
temsil edildiginin ve bOylece gerek kanun ve gerekse esas sozle~mede ongoriilen asgari toplanti 
nisabmm mevcut oldugu anl~tlmast iizerine Yonetim Kurulu B~kant Saym Nuri AKIN tarafindan, 
elektronik gene! kurul sistemini kttllanmak iizere, "Merkezi Kaytt Kurul~u Elektronik Gene! Kurul 
Sisterni Sertifika Uzmanltgt " bulunan Saytn Cengiz AKKOC ve Saym Muhammed A YDlN atarlmt~ 
olup, toplanti fiziki ve elektronik ortamda aym anda a<ytlarak giindernin gorii~iihnesine ge<yilrni~tir. 

Giindemin l.Maddesi: Verilen onerge okundu, oya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda Gene! Kurul 
Toplanti B~kanhgt' na NURi AKIN' m , Oy Toplama Memurlugu'na CENGiZ AKKO<; ' un , 
Tutanak Y azmanhgt' na HABiBE ARSLAN' m seyihnelerine oy birligi ile karar verildi. 

Giindemin 2.Maddesi: Toplanti B~kam, giindernin ikinci maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu ve 
Gene! Kuru! Toplanti Tutanagt'mn hazrr bulunan pay sahipleri adma Toplanti B~kanltgt tarafmdan 
imzalanmast hususunda verilen onerge okundu ve oya sunuldu. Y aptian oylama sonucunda, Gene! Kuru! 
Toplanti TutanagJ.'mn ve eklerinin haztr bulunan pay sahipleri adma irnzalanmast i<;:in Toplanti 
B~kanltgt' na yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi. 

Giindemin 3.Maddesi: Toplanti B~kam, giindernin ii<yiincii maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu ve 
2012 yt!ma ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denet<yiler Raporu ve Bagnnstz Denetim Kurulu~u 
Raporunun toplanti tarihinden 21 giin once Kamuyu Aydntlatma Platformu' nda, Sirketimizin 
www.edip.com adresindek:i internet sitesinde, Merkezi Kaytt Kurul~u A.$.' nin Elektronik Gene! Kuru! 
Sistemi' nde ve basth olarak Sirket merkezinde pay sahiplerinin gorii~iine sunuhnu~ olmast sebebiyle 
Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okumn~ addedihnesini ve Denet<yiler Raporu ile Bagnnstz 
Denet<yi Giirii~ii' niin okumnast iinergesi Gene! Kurul' un onaytna sunuldu, iineri oybirligi ile kabul Wil?th WM~~oo.-o- I ~ ""~
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Faaliyet Raporu ile birlikte miizakere edildi. Yaptlan oylama sonucunda 2012 ytlma ait Yonetim Kurulu 
Faaliyet Raporu, Denet~iler Raporu ve Giireli Y eminli Mali M~avirlik ve Bagimsiz Denetim Hizmetleri 
A.$. tarafmdan haz1rlanan Bagrms1z Denetim Kurulu~u Raporu'nun onaylanmasma oybirligi ile karar 
verildi. 

Giindemin 4.Maddesi: Toplanti B~karu, giindemin dordiincii maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttii 
ve 2012 ytlma ait Bililn~o ile Kar ve Zarar hesaplannm onaylanmasma ge~ildi, verilen onergede 2012 
ytlma ait bilan~ ile k§r ve zarar hesaplarmm toplanti tarihinden 21 giin once Karuuyu Aydmlatina 
Platformu' nda, $irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kaytt Kurulu~u A.$.' 
nin Elektronik Gene! Kuru! Sistemi' nde ve $irket merkezinde bastl1 olarak pay sa!Iiplerinin gorii~iine 
sunulmu~ olmas1 sebebiyle bilan~nun okunm~ addedilmesini ve k§r ve zarar hesaplarmm ana 
b~hklar itibariyle okunmas1nm teklif edildigi goriildii. Gene! Kurul'un onaytna sunulan oneri oybirligi 
ile kabul edildi, kar ve zarar hesap!ari ana b~hklan itibariyle okundu. Y ap1lan oylama sonucunda 
31.12.2012 tarihli bilan~ ile k§r ve zarar hesaplannm onaylanmasma oybirligi ile karar verildi. 

Giindemin S.Maddesi: Toplanti B~karu, giindemin be~inci maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttiJ ve 
2012 yth kannm kWlarum ~eklinin, dagittlacak kar ve kazan~ paylan oranlannm belirlenmesi konusunun 
gorii~illmesine g~ildi. 2012 yth kar dagitmuna ili~kin teklifin, Gene! Kuru! toplantismdan 21 giin once 
Kamuyu Aydmlatina Platformu' nda ve $irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde 
duyuruldugu ~ekilde 2012 yth kannm kullarum ~ekli konusunda $irket Yonetim Kurulu teklifinin 
go~illmesine g~ildi. 
Yonetim Kurulu' nun, 2012 yth bilan~suna gore taliakkuk eden kar hakkmda verilen teklifi okundu. 
Teklif iizerinde soz alan bulmunadigindan Toplanti B~karu tarafindan oya sunuldu. Yaptlan oylama 
sonucunda, Yonetim Kurulu'nun 08.05.2013 tarihli karari ile onerilen ve kamuya a~1klanan, $irketimizin 
Tiirk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hiikiimlerine gore diizenlenmi~ mali tablolanna gore 
4.649.199,37 TL donem kan ile Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi 
kapsammda diizenlenen konsolide mali tablolarma gore 29.407.873 TL donem kanrun Ge~i~ Ytl 
Zararlan'ndan malisup edilmesine, bu sebeple kar dagitimi yaptlmamasma oybirligi ile karar verildi. 

Giindemin 6.Maddesi: Toplanti B~karu, giindemin altinc1 maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttiJ ve 
Yonetirn Kurulu Uyeleri ve Denetim Kurulu Uyeleri' nin ibralanna g~ildi. 
2012 yth ~al1~malarmdan dolayt Yonetim Kurulu Uyeleri: Akm Holding A.$. Temsilcisi Nuri AKIN ile 
Rag~p AKIN, ibra!Iim <;ELEBi, ismail KO<;, Miinip YVCEL ve Bag1msiz Yonetim Kurulu iiyeleri 
Koray oONENSiN, Fatih AKOL' un; Denetirn Kurulu Uyeleri: ismail Aydm GUNTER, Abdurraliman 
Nazmi UNUvAR' m ibralan ayn ayn oyiamaya sunuldu. Yap1lan oylama sonucunda Yonetirn Kurulu 
Uyeleri ve Denetirn Kurulu Uyeleri ayn ayn olmak iizere oybirligi ile ibra edildiler. Yonetim Kurulu 
Uyelerinin her biri kendi ibralannda sa!Iibi olduklan paylardan dogan oy haklanru kWlanmadtlar. 

6102 sayth Tiirk Ticaret Kanunu ve 6103 sayth Tiirk Ticaret Kanunu' nun Yiiriirliigii ve Uygitlama $ekli 
Hakkmda Kanun' un 25. maddesi geregi faaliyet yth i~sinde yaptlan istifa ve atamalarm 
go~illmesine ge~ildi. Amlan Y asalar hiikiimleri geregince, Akui Holding A.$. Temsilcisi olarak 
Yonetim Kurulu Uyeligine s~ilen Miinip YUCEL istifa etini~; yerine 6102 s. Yasa' run 359. maddesi 
geregince Akm Holding A.$. Yonetim Kurulu Uyeligine s~ilmi~, Akui Holding A.$.' nin 20.09.2012 
T.li Yonetim Kurulu Karan geregince Temsilcisi sifatiyla Saytn Nuri AKIN gorevlendirihni~; Nuri 
AKIN' m Yonetim Kurulu Uyeligi'nden istifas1 ile bo~alan iiyelige Miinip YVCEL atanm1~, bu hususlara 
dair 28.09.2012 Tariltli Yonetim Kurulu karanru1z tescil ve ilan edilmi~tir. Yaptlan istifa ve atamalar 
oylamaya sunuldu. Yap1lan oylama sonucunda faaliyet yth i~erisinde yaptlan istifa ve atamalar oybirligi 
ile onayland1 ve gorev siireleri ile ilgili faaliyetlerinden dolayt ayn ayn ibra edildiler, her biri kendi 
ibralarmda saliibi olduklw paylardan dogan oy haklanru kullanmadilar 
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Giindemin 7.Maddesi: Toplant1 Ba~karu, giindemin yedinci maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu ve 
Yonetim Kurulu Oyelerinin s~imi, Bagimsiz Yonetim Kurulu Oyelerinin s~mi ve gorev siirelerinin 
tespiti hakkmda verilen onerge okundu, Toplant1 B~karu tarafindan oya sunuldu. 
Yap!lan oylama sonucunda 2013 YJ.h hesaplanru ve faaliyetlerini incelemek amaciyla toplanacak olagan 
gene! kurul toplant1sma kadar gorev yapmak iizere; 
Akm Holding A.$. (Ticaret Sicil No:l47588)' nin Yonetim Kurulu Oyeligine se<;:ihnesi, Akm Holding 
A.$.' nin 30.05.2013 tarihli ve Beyoglu 10. Noterligi' nin 30.05.2013 T.l7559 yev.no.sunda kaYJ.th 
yonetim kurulu karan geregince 20003244836 T.C.no.lu, T.C. vatand~1, Mahmutbey Mh., T~ocag1 
Cd.No:3/481 Bagc!lar-istanbul adresinde mukim NURi AKIN'm Yonetim Kurulu' nda temsilci olarak 
gorev yapmasma; 
toplantlya kati!an ve sozlii olarak aday oldugunu beyan eden 19997245028 T.C. Kimlik No'lu ve 
Ye~illik Sk.,Akm Apt.,Erenkoy-istanbul adresinde mukim RAGIP AKIN; 
toplantlya katilan ve sozlii olarak aday oldugunu beyan eden 36964655734 T.C. Kimlik No'lu ve 
c;:i,.ekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altllnizade-istanbul adresinde mukim iSMAiL 
KO(:; 
toplantlya katilan ve sozlii olarak aday oldugunu beyan eden 43012429858 T.C. Kimlik No'lu ve 
Abide-i Hiirriyet Cd. Ge<;:it Sk. No:4 Kat:5 $i~li -istanbul adresinde mukim MUNiP YUCEL; 
toplantlya kati!an ve sozlii olarak aday oldugunu beyan eden 19976245766 T.C. Kimlik No'1u vs Safsaf 
Sk. No:22 Emirgan, Sanyer- istanbul adresinde mukim AHMET AKIN; 

$irket Bagimsiz Yonetim Kurulu iiyeliklerine, toplantiya kati!amayan ve Bakrrkoy 29.Noterligi'nce 
tasdik edilrni~ 03.06.2013 tarih ve 17732 yev.nolu beyan ile aday oldugunu beyan eden 30994865408 
T.C. Kimlik No'lu ve Suadiye, Suyaru Sk. Yah Apt., No:l6 D:5 Kachkoy istanbul adresinde mukim 
KORAY GONENSiN ve 
toplantlya katilamayan ve Balorkoy 29.Noterligi'nce tasdik edilrni~ 03.06.2013 tarih ve 17730 yev.nolu 
beyan ile aday oldugunu beyan eden 16774198744 TC Kimlik No'lu ve istinye Park Residence, 
Palmiye B:2, istinye, Sanyer-istanbul adresinde mukim FATiH AKOL'un s~ihnelerine 1 adet red oya 
kar~1hk, 33.711.035,28 adet kabul oyu ile oy<yoklugu karar veri1di. 

Yonetim Kurulu iiyelerinin ozge<;:rni~1eri, $irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, 
bas!l1 2012 YJ.h Faaliyet Raporu'nda duyuruldugu bi1gisi veri1di. 

Giindemin S.Maddesi: Top1anti B~karu, giindemin sekizinci maddesini Tutanak Y azmaru' na okuttu ve 
Yonetim Kurulu 0ye1erine odenecek iicret ve huzur hakkmm go~iihnesine ge<;:ildi.Bu konuda verilen 
onerge okundu. Soz isteyen <;:Ikmad!gmdan Toplanti B~karu oneriyi oya sundu. Yap!lan oylama 
sonucunda $irketirniz Yonetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli karan yerine de g~ek iizere, Bagnns1z 
Yonetim Kurulu Oye1erinin her birine ayhk net 4.400.-TL; SaYJ.n Nuri AKIN' a ayhk net 50.000.-TL; 
diger Yonetim Kurulu Oyelerinin her birine ayhk net 3.500.-TL; iicret oderunesine oybirligi ile karar 
verildi. 

Sermaye Piyasas1 Kanunu kapsammda o1u~turulan kornite iiyeliklerinde gorev alan Yonetim Kurulu 
Oyeleri iyin aynca iicret odenip iidenmemesi hususu ile iidenecek iicretin rniktari konusunda Yiinetim 
Kurulu B~karu'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine oy bir1igi ile karar verildi. 

Giindemin 9.Maddesi: Toplanti B~karu, giindemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu 
ve Denetimden Sorumlu Komite'nin iinerisi dikkate almarak, Sermaye Piyasas1 Kanunu geregi 2013 YJ.h 
i<;:in Bagnns1z Denetleme Kurulu~u o1arak Giireli Y eminli Mali Mii§avirlik ve BagunsiZ Denetim 
Hizmetleri A.$.'nin se<;:ihnesine ge9ildi. Yap!lan oylama sonucunda $irketin 2013 YJ.h bagiiDSIZ 
denetimini yapmak iizere Giireli Y eminli Mali Mii~avirlik ve BagunsiZ Dene · Hizmetleri A.S. 
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Giindemin lO.Maddesi: ToplantJ Ba§kan1, giindemin onuncu maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu ve 
Sermaye Piyasas1 Kurulu, T.C.Giimriik ve Ticaret Bakanhg1' ndan alman izinlere gore, Sirket Esas 
Sozle~mesi'nin; "SiRKETiN KURULUSU AMACI KONUSU F AALiYETLERi" ba§hgmm 
<;:1kanlmasma, "MAKSAT VE MEVZUU" ba§hkh 4.maddesinin, "SERMAYE "ba§hkh 7.maddesinin, 
"YONETiM KURULU'NUN SURESt VE SE<;iMi" ba§hkh lO.maddesinin, "YONETlM KURULU 

· TOPLANTILARI" ba§hkh 12.maddesinin, "SiRKETi TEMSiL, iDARE VE UCRETLER" ba§hkh 
13.maddesinin, "DENET<;iLER" ba~hkh 14.maddesinin, "GENEL KURUL" ba§hkh 15.maddesinin, 
"KOMiSER" ba§hkh 17.maddesinin, "OY ADEDi" ba§hkh 18.maddesinin, "OYLARIN KULLANMA 
SEKLi" ba§hkh 20.maddesinin, "iLANLAR" ba§hkh 2l.maddesinin, "SENELiK RAPORLAR" ba§hkh 
23.maddesinin, "SENELiK HESAPLAR b!1§11lkh 24.maddesinin, "KARIN DAGITIMI" ba§hkh 
25.maddesinin, VAKIF VE BAGISLAR ba§hkh 27.maddesinin, "TAHViL, FiNANSMAN BONOSU, 
KAR VE ZARAR ORTAKLIGI BELGESi <;IKARILMASI" ba§hkh 30.maddesinin ve "KURUMSAL 
YONETiM iLKELERiNE UYUM" ba§hkh 32.maddesinin degi~tirilmesine ge<;:ildi. Bu konu iizerine 
verilen onerge okundu, Esas Sozl~me tadil metni eski ve yeni ~ekillerinin toplantJ tarihinden once 
Kamuyu Ayd1nlattua Platformu' nda, Sirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, 
Merkezi Ka)'lt Kurulu~u A.S.' nin Elektronik Gene! Kuru! Sisterni' nde pay sahiplerinin go~iine 
sunulmu~ olmas1 sebebiyle, Esas Sozle~me Tadil Tasans1' run okunmu~ addedilmesi onerisi oya 
sunuldu. Yap!lan oylama sonucunda, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 25.04.2013 Tarih, 29833736-
110.03.02-1338-4462 sa)'lh yaz1s1 ve T.C.Giimriik ve Ticaret Bakanl1g1- i<;: Ticaret Gene! Miidiirliigii' 
niin 02.05.2013 Tarih 67300147/431.02-2473-544478-4875 sa)'lh izinlerindeki gibi Sirket Esas 
Sozle~mesi' nin ekte yer ald1g1 ~ekliyle degi~tirilmesine oybirligi ile karar verildi. Toplam dokuz 
sayfadan miite~ekkil tadil metni, ToplantJ Ba§kanllgl' nca imzalanarak bu tutanaga eklendi. 

Giindemin ll.Maddesi: ToplantJ Ba§karu, giindemin onbirinci maddesini Tutanak Y azmaru' na okuttu 
ve Sermaye Piyasas1 Kurulu, Kurumsal Yonetirn llkeleri uyarmca belirlenen ve kamuya a<ylklanan 
Sirketimizin "Bajp.~ Politikas1" kapsammda, sosyal yardlm amac1yla ye~itli dernek ve kurul~lara )'11 
i<;:erisinde yapm1~ oldugu 2.817.471,30 TL tutarmdaki bag;J.~ ve yardrmlar konusunda Genel Kurula bilgi 
verildi. Bu maddenin bilgilendirme amac1 ile giindemde yer ald1gmdan oylanmayacag1 ortaklarm 
bilgisine sunuldu. 
Aynca 2013 )'Ill iyerisinde yap1lacak olan bag;J.~ ve yard!mlann iist smmrun 4.000.000.-Tiirk Liras1 

olarak belirlerunesine dair verilen onerge oylamaya sunuldu ve oneri oybirligi ile kabul edildi. 

Giindemin 12.Maddesi: ToplantJ Ba§karu, giindemin onikinci maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu 
ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ilgili diizenlemeleri <yeryevesinde, pay sahiplerine, Sirketin ii<;:iincii 
ki~iler lehine vermi~ oldugu teminat, rehin ve ipotekler hakkmda bilgi verildi. Bu maddenin 
bilgilendirme amac1 ile giindemde yer ald!gmdan oylanmayacag1 ortaklann bilgisine sunuldu. 

Giindemin 13.Maddesi: ToplantJ Ba§karu, giindernin oniiyiincii maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu 
ve Sirket'in kar dag1tJm konusundaki gene! politikas1, "$irket'in jinansal pozisyonu, yapzlacak yatmmlar 
ile diger Jon ihtiyar;larz, sektoriin ir;inde bulundugu ko§ullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasz 
Mevzuatz ve Vergi Mevzuatz goz onunde bulundurularak kar dagzt1m1 yapzlmasz yonundedir." Kar 
dag1tJm politikarruzm aynntJh bilgisinin, Sirketimiz Faaliyet Raporu i<;:indeki Kurumsal Yonetim llkeleri 
U)'llffi Raporu' nda ve Sirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde ya)'lnland!g1 hususunda 
ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amac1 ile giindemde yer ald!gmdan oylanmayacag1 
ortaklarm bilgisine sunuldu. 

Giindemin 14.Maddesi: ToplantJ Ba§karu, giindemin ondordiincii maddesini Tutanak Yazmaru' na 
okuttu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu Kurumsal onetim llkeleri geregince Yonetim Kurulu Oyeleri ile 
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bilgi ve incelemesine sunulan "Ucretlendirme Politikas1" ve saglanan faydalar hakkmda ortaklarm 
bilgilendirilmesi yap1ld1 ve pay sahiplerine konu hakk:mda giirii~ bildirme imkaru saglandl. Bu maddenin 
bilgilendirme amac1 ile giindemde yer ald1gmdan oylanmayacalit ortaklann bilgisine sunuldu. 

Giindemin lS.Maddesi: Toplantl B~karu, giindemin onbe~inci maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu 
ve Serrnaye Piyasas1 Kurulu diizenlemeleri kapsammda ili~kili taraflarla 2012 yl11 i.;ersinde yap!lan 
i~lernler hakkmda 37 no.lu bilan<;o dipnotlmda yer alan a<;lklamalar ile Seri:IV No:41 sa)'lh "Sermaye 
Piyasasz Kanunu 'na Tabi Olan Ortaklzklann Uyacaklan Esaslar Hakkznda Teblig' hiikiimleri geregince 
hazulanan ~irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve 
incelemesine sunulan "Y aygm ve Siireklilik Arzeden ili~kili Taraf i~lemlerine ili~kin Yiinetim Kurulu 
Raporu" hakkmda ortak!anm1za bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaCI ile giindemde yer 
ald1gmdan oy!anmayacag1 ortaklann bilgisine sunuldu. 

Gundemin 16.Maddesi: Toplantl B~karu, giindemin onaltlncl maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu 
ve ortaklaruruza Kamuyu Ayd!nlatma Platformu' nda, ~irketimizin www.edip.com adresindeki internet 
sitesinde ve bas1h 2012 )'lh Faaliyet Raporu' nda duyuruldugu iizere "Bilgilendirme Politikas1" hakkmda 
bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amac1 ile giindemde yer aldlgmdan oy!anmayacag1 ortaklarm 
bilgisine sunuldu. 

Gundemin 17.Maddesi: Toplantl B~karu, giindemin onyedinci maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu 
ve Anonim $irketlerin Gene/ Kuru/ Toplantzlannm Usul ve Esaslan ile Bu Toplantzlarda Bulunacak 
Giimriik ve Ticaret Bakanlzgz Temsilcileri Hak/anda Yonetmelik kapsarmnda Yiinetim Kurulu' nca 
haz1rlanan ve toplantl iincesinde ~irketin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Ka)'lt 
Kurul~u A.~.' nin Elektronik Gene! Kuru! Sistemi' nde ya)'lnlamm~ olan gene! kuru! toplantllanna 
ili~kin i.; Yiinerge' nin okunmu~ addedilmesi iinergesi onaya sunuldu. Yap!lan oylama sonucunda 
"Gene/ Kurul'un t:;alz:jma Esas ve Usulleri Hak/anda if; Yonerge"nin ekteki ~ekli ile onaylanmasma I 
adet red oya kar~1hk, 33.711.035,28 adet kabul oyu ile oy.;oklugu karar verildi. 

Giindemin 18.Maddesi: Toplantl B~karu, giindemin onsekizinci maddesini Tutanak Yazmam' na 
okuttu ve Yiinetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yiinetirn kurulu iiyelerine, iist diizey 
yiineticilerine ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve slhri yak1nlanna; ~irket veya bagh 
ortak11klan ile <;1kar <;atl~mas1na neden olabilecek nitelikte i~lem yapabilmeleri, rekabet edebilme!eri, 
~irketin konusuna giren i~leri bizzat veya b~kalan adma yapmalan ve bu nevi i~leri yapan ~irketlerde 
ortak olabilmeleri ve diger i~lemleri yapabilmeleri hususunda Tiirk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. 
Maddeleri geregince izin verilmesine oybirligi ile karar verildi ve bu kapsamda 2012 )'lh i.;erisinde 
ger.;ekle~tirilen i~lem o!madlg1 hakkmda gene! kurula bilgi verildi. 

Giindemin 19.Maddesi: Dilekler ve kapam~ maddesinde pay sahibi Saym Rag:tp AKIN siiz ald1. 
Aram1zda giirevden aynlan Ali Esat YONDER' ide anmam1z gerektigini belirtti, B~kan kendisine bu 
hatlrlatmadan iitiirii te~ekkiir etti. 
Giindem' de gii~iilecek b~kaca bir konu bulunmad1gmdan B~kan tarafmdan pay sahiplerine te~ekkiir 
edilerek toplantlya son verilmi~tir ve tutanak ekleriyle birlikte toplantl mahallinde tarafirmzdan tanzim 
ve irnza edihni~tir.(05.06.2013) 

Bakanhk Temsilcisi 

-GKS" 
Toplanti B~kam 

. AKIN 
Oy Toplama Memuru 

CENGiz c;: 
Tutanak Yazmam 
HABiBEARS N 

Sayfa No: 5 



EDiP GAYRiMENKUL YATIRIM SANA Vi VE TiCARET A.:;. 

ESAS SOZLE:;ME TADil TASARISI 

ESKi :;EKil 
.------------- ----------------------------- ---------------------------

1 l;iiRKETiN KURULUl;IU 
i FAALIYETLERi 

AMACI KONUSU 

MAKSAT VE MEVZUU 
MADDE 4- ~irketin kurulu~ maksat ve gayesi ~unlard1r 
4.1. Gayrimenkul imal ve in~asl, ticareti, ahmt-sat1m1, kiralanmas1, 
kiraya verilmesi ve bunlar Uzerinde her tOriO projeler olu~turulmas1 
ve i~letilmesini yapmak, 

4.2.YUrOriUkteki mevzuat ~en;eveslnde hi~bir ~ekilde bankacthk 
faaliyeti niteliginde olmamak ko§uluyla gayrimenkul projelerl 
geli~tirmek, finansman saglayan kurulu~larla finansman ihtiyac1 olan 
giri~imlerin mezkur gayrlmenkul projelerinin finansmanm1n 
saglanmasmda gerekli olabilecek ortakla~a ~ah~malanna yard1mc1 
olmak, bunlan bir araya getirmek ve anla~malanna arac1 olmak, 

YENi :;EKil 
-------------- ---------------------------------------------------------1 

MAKSAT VE MEVZUU 
MADDE 4- ~irketin kurulu? maksat ve gayesi ~unlard1r 
4.1. Gayrimenkul imal ve in~as•, ticareti, ahmHat1mt, kiralanmas1, 

kiraya verilmesi ve bunlar Uzerinde her tUriO projeler olu~turulmas1 
ve i~letilmesini yapmak, 

4.2. YQrUriUkteki mevzuat ~;er!;evesinde hi~bir ~ekilde bankac1hk 
faaliyeti niteliginde olmamak ko~uluyla gayrimenkul projeleri 
geli~tirmek, finansman saglayan kurulu~Jarla finansman ihtiyac• alan 
giri~imlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanmm 
saglanmasmda gerekli oJabilecek ortakla~a cah~ma/anna yardlmCI 
olmak, bunlan bir araya getirmek ve anla~malanna arac1 olmak, 

4.3. Her tUriO emlak ve Ozellikle konut, siteler, ticari ve s1nai i~ 4.3. Her tUriU emlak ve Ozellikle konut, slteler, tlcari ve smai i~ 

merkezleri, ah~ veri~ merkezi, hipermarket, sUpermarket ve benzeri merkezleri, al1~ veri~ merkezi, hipermarket, sUpermarket ve benzeri 
magaza ve tesisler, akaryak1t istasyonlan, her tUr/U gOsteri ve magaza ve tesisler, akaryak1t istasyonlan, her tOriU gOsteri ve 
e&lence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenku/leri eglence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri 
okul, dershane, saA:hk tesisleri, depolar,soguk hava depolan, okul, dershane, sagt1k tesisleri, depolar,soA:uk hava depolan, 
antrepolar, villa, tatil k6yU, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, antrepolar, villa, tatil kOyO, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, 
ev, apartman, i~yerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair ev, apartman, i~yerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair 
Oretim birimleri ve sair her tGriU gayrimenkuller almak, satmak, Uretim birimleri ve sair her WriO gayrimenkuller almak, satmak, 

j in~a etmek, ettirmek, i~letmek, i~fettirmek, arsa ve arazi sat1n ahp in~a etmek, ettirmek, i~letmek, l~lettirmek, arsa ve arazi satm ahp l 
! projeler geli~tirmek,satmak, s6z konusu gayrimenkulleri kiralamak projeler geli~tirmek,satmak, s6z konusu gayrimenkul/eri kiralamak \ 
\ veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmu~ veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmu~ ,I! 

','.'
~

1 
rehinleri kald1rmak, sermaye piyasas1 mevzuatt ~erc,:evesinde rehinleri kald1rmak, sermaye piyasast mevzuat1 ~er~evesinde 
belirlenen esaslara uymak ko~uluyla ~irketin kendi ad1na ve Uc,:UncU belirlenen esaslara uymak ko~uluyla ~irketin kendi adma ve iipJncO ! 
ki~iler lehine garanti, kefalet, teminatvermek veya ipotek dahil rehin ki~iler lehine garanti, kef a let, teminat vermek veya ipotek dahil rehin 

J hakk1 tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakl, Ust hakkt, in~aat hakk1, hakk1 tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifak1, Ust hakk1, ln~aat hakk1, ! 
( ~uta hakk1, vefa hakk1, kat mtilkiyeti, gayrimenkul mUkel!efiyeti tesis ~ufa hakk1, vefa hakk1, kat mUikiyeti, gayrimenkul mUkellefiyeti tesis ,.!~,· 

li~ etmek,devir ve ferag vermek, hukukun cevaz verdi&i tUm i~leri ifa ve etmek, devir ve ferag vermek, hukukun cevaz verdigi tUm i~/eri ifa ve 
icra etmek, bu haktan tesis etmek, tesis edilmi~ haklan kald1rmak, icra etmek, bu haklan tesis etmek, tesis edilmi~ haklan kaldtrmak, 
menkul ve gayrimenkul mOzayedeleri dOzenlemek,halktan ac,:1k teklif menkul ve gayrimenkul mOzayedeleri dOzenlemek, halktan a~1k teklif ,I 

toplama yOntemi lie gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik toplama y6ntemi He gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik 
etmek, pazarlamak ve her tOriO tan1t1m, Han, reklam, kampanya, etmek, pazarlamak ve her tUriO tamt1m, ilan, reklam, kampanya, j 
promosyon, dergi, bro~i.ir haz1rlamak, haz1rlatmak, dag1tlm1n1 promosyon, dergi, bro~Ur haz1rlamak, haztrlatmak, dagttJmlnJ i 
yapmak veya yapt1rmak, yapmak veya yapt1rmak, j 

l'l'

i 4.4. Her nevi gayrimenkuHeri, sat1~ vaadi s6zle~mesi yapmak 4.4. Her nevi gayrimenkulleri, sat1~ vaadi s6zle~mesi yapmak suretiy/e 
suretiyle satm almak veya satmak, sat1~ vaadi s6zle~melerini akt ve satin almak veya satmak, sat1~ vaadi sOzle~melerini akt ve imza 
imza etmek, tapu siciline sat1~ vaadi sOzle~melerini ~erh ve tescil etmek, tapu siciline sat1~ vaadi sOzle~melerini ~erh 

! ettirmek, gerektiginde terkin ettirmek, gerektiginde terkin ettirmek, 0 2 l 

j 4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat kar~dtgl ~eklinde sat1n almak, ~:1~~~~;~i~~~2·~~: ,!'!1 l in~aatmr yapmak veya yapt1rmak, kat kar~1hg1 in~aat veya sat1~ vaadi in~atm1 yapmak veya yapt1rmak, 

'.!; s6zle~melerini imzalamak, tapuya ~erh ve tescil ettirmek, s6zle~melerini imzalamak, 
gerektiginde terkin ettirmek, gerektiginde terkln ettirmek, 

~ 4.6. Her nevi gayrimenkul/eri kiralamak veya kiraya vermek, kira 4.6. Her nevi gayrimenkulleri ,•'!1 

! s6zle~melerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira s6zle~melerini s6zle~melerini akt ve imza etmek, 

.'

:,i: ~erh ve tescil ettirmek,gerektiglnde terkin ettirmek,kiralamaya arac1 ~erh ve tescil ettirmek,gerekt@nde terkin 
olma ve bu gibl faa/iyetlerle ilgili yurtdl?mda temsilcilikler ac,:ma olma ve bu gibi faaliyetlerle llgill yurtd1~mda temsilcilikler a~ma f 

J 4.7. Belirli asgari donan1ma ihtiya~ duyulan gayrimenkullerini kiraya 4.7. Belirli asgari donan1ma lhtiya~ duyul~~-.e,l'r_imenkullerini kiraya l 
j vermeden Once te~rifini temin etmek veya ettirmek, vermeden Once te~rifini temin etm.r~-~~!Ye~~~\\. j 

i .;Yt\1-fo" '~. 1 

l_ 4.8_:}~~ket_i_-_~_. ~~~~-~~~~:~~ ~~~~ 
1

._e .. ~-~~~-~~-~J~!~!.!~~~~~_a}_et i_~~~-'L. _ ~:~:_l!r_~~.~~~ _i~!i.~~!-~~~~-~~-}J~-~~(~fi--~~~~~~\-~~-t_!!~~~J 
- - r*r r~r };} ,~ ·(~. c·.i ·:-1 
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-~~l(_i_~~KiL_ __________________ _ ___________ _ 
r-i~~~--ve----ih~-~~;.- mlimesslllik, acentelik veya distribut6rlQk 

j faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgill gene! ve her tOriU mimari 
! proje tasanmt e;izimi, mekanik ve tesisat projeleri (_;izimi, rJektrik 
I projeleri e;izimi. sanayi ve yatmm projeleri yapma, tadilat projeleri, 
! sanayi ve yat1nm konusunda ara~tJrma,yat1nm dam~manhi• 
i faaliyeti nitelii:inde olmamak Uzere danl?manl•k, koordinatOrlOk, 
\ yurtd1~mdaki gere;ek ve tUzel ki~ilerle ortakl1klar kurmak, ortak ticari 
j ~nla~ma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararas• i~ almak, 

''i

!,.·'' 

TC. hudutlan dahilinde ~irketimiz adma kayttlt bulunan bilumum 
gayrimenkullerimizin yola ve ye~·tl sahaya terki gereken kts1mlanm 
ilgili belediye ve kamu yaranna terk etmek, imar plam geregi diledigi 

j bedelle veya bedelsiz olarak diledi€:1 ?artlarla bir k1sm1n1 veya 
! tamamm1 yola, ve?ile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, 
r imar plam geregi yoldan ve ye?ilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, 
! takas, trampa yapmak. 

4.9. Vap1 endOstrisinde kullanllan demir, ~imento, kum, m1C1r, 
asmolen, kereste vs. in?aatl olu?turan bilumum mamul ve 
malzemelerin ve yine in?aat makinelerinin, toptan ve perakende 
ahm1, sat1m1, komisyonculugu, ithal ve ·1hracm1 yapmak. 

4.10. Sirketin ~all?ma konusu dahilinde her tOrhJ ihaleye girmek, 
taahhOtte bulunmak, ba?kalannm taahhOt ettigi i?leri yapmak, kendi 
taahhOt ettigi i?leri ba?kasma yapt1rmak, resmi ve 6zel 

i mOesseselerle i~birHCi anla~mas1 yapmak, ortakhklar kurmak, 
J kurulmu~ ya da kurulacak ~irketlere ortak olmak ve konsorsiyum 

· kurmak. 

· .. ~~4-11. Sermaye PiyasaSI Kurulu'nun Sermaye Piyasasr Mevzuatr 
ter~evesinde Degerleme Hizmeti Verecek Sirketlere ve Bu 
$irketlerin Kurulca Listeye Ahnmalarma ili~kin Esaslar Hakkmda 

! Teblig"i hUkUmleri sakh kalmak kayd1yla her tGrhJ menkul ve 
! gayrimenkuiOn ekspertizini yapmak, 6zel, tUzel ve kamu 
! kurulu~lanna teklif vererek veya teklif almak suretiyle ht:•r LliriO 

gayrimenkuhJn ve menkuli.in ekspertizini yapmak. 

4.12. Tanm arazileri ve i?letmeleri satm almak, kiralamak, 
geli~tirmek. Her tGriU tanm faaliyetlerinde bulunmak, her tOriU g1da 
ve tanm OrOnlerini Orettirmek, i~ ve dl? ticaretini yapmak. Bio tanm, 
organik tanm, ekolojik tanm ile geleneksel ve her tOriU tanm 
i~letmeleri ve c;iftlikler kurmak, i~letmek, i~ ve dl? ticaretini yapmak. 

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabanc1 memleketlerden 
ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yOn, tiftik, ipek, keten, jUt 
ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal 
edilen gerekse yabanct memleketlerden ithal olunan ipliklerden her 
nevi bezler, kuma?lar, tuhaflye e?yas1, ambalaj malzemesi ve emsali 
e?yay1 dokumak, tirmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksad1 
temin ic;in gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, 6rme ve 
konfeksiyon a pre kurmak ve i?letmek. 

1 4.14. Yukanda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile i~tigal 

''''i

:,: :t:~k::~~~:-v:1::~zuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, 
patent ve ihtira beratlann1 almak, bunlan k1smen veya tamamen 
ahara devretmek, ba~kalanna a it ilanlanm devir almak, teknik bilgi 

'.!~ :k::~~::::::~:.m:~:~::,d:::::lardan uzun, orta ve kiSa vadeli 
istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve 

I gerektigi takdirde ?irketin gayrimenkullerini terhin etmek tahvilat 

~ ihrac; etmek. 

1 

YENi ~EKiL 
1 mat ~e·-- --~ h ;~-~-,, -- ·--~-o-~-~~~iiiik,-----a-~e;;teiik-----;eya----diSt~ib~tbriOk-l 
faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her ti.irli.i mimari j 
proje tasanm1 c;izimi, mekanik ve tesisat projeleri c;izimi, elektrik ~ 
projeleri ~izimi, sanayi ve yat1nm projeleri yapma, tadilat projeleri, ! 
sanayi ve yat1nm konusunda ara?ttrma, yatJnm hizmetleri ve · 
faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla dan1~manhk, ~ 
koordinat6rli.ik, yurtdl~mdaki gerc;ek ve tOzel ki?ilerle ortakhklar 
kurmak, ortak ticari anla?ma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve 
uluslararas1 i~ almak, TC. hudutlan dahilinde ~irketimiz adma kaytth 
bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve ye~il sahaya terki 
gereken k1s•mlanm ilgi1i belediye ve kamu yaranna terk etmek, imar 
plan1 geregi diledigi bedelle veya bedelsiz olarak diledi€;i ?artlarla bir 
k1sm1n1 veya tamam1n1 yola, ye?ile, kamuya terk etmek, terk 
takrirlerini vermek, imar plam gereCi yoldan ve ye~ilden ihdas 
yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak. 

4.9. Yap1 endUstrisinde kullamlan demir, ~imento, kum, m1C1r, 
asmolen, kereste vs. in~aat1 olu?turan bilumum mamul ve 
malzemelerin ve yine in~aat makinelerinin, toptan ve perakende 
al1m1, sat1m1, komisyonculugu, ithal ve ihracm1 yapmak. 

4.10. ~irketin ~ah~ma konusu dahilinde her tlirli.i ihaleye girmek, 
taahhi.itte bulunmak, ba~kalannm taahhUt ettigi i~leri yapmak, kendi 1 

''

i 
taahhUt ettigi i?leri ba?kasma yapt1rmak, resmi ve Ozel 
ml.iesseseler!e i?birligi anla~mas1 yapmak, ortakhklar kurmak, ! 
kurulmu~ ya da kurulacak ?irketlere ortak olmak ve konsorsiyum I 

kurmak. .·'' 
4.11. Sermaye Piyasast Mevzuatmtn ilgili dUzenlemelerine ayk~nhk 
te~kil etmemesi kayd1yla her tOrlU menkul ve gayrlmenku!Un ! 
ekspertizini yapmak, 6zel, tOzel ve kamu kurulu~larma teklif vererek 
veya teklif almak suretiyle her tOriU gayrimenkuli.in ve menkuli.in 
ekspertizini yapmak. 

4.12. Tanm arazileri ve i~letmeleri sattn almak, kiralamak, 
geli?tirmek. Her tOriU tanm faaliyetlerinde bulunmak, her tOriU g1da 
ve tanm Qri.inlerini Urettirmek, ic; ve dt? ticaretini yapmak. Bio tanm, 
organik tanm, ekolojik tanm lie geleneksel ve her turiO tanm 
i~letmeleri ve ~iftlikler kurmak, i?letmek, i~ ve dl? ticaretini yapmak. j 

I 4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabanct memleketlerden 
ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yUn, tiftik, ipek, keten, jUt 
ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal 
edilen gerekse yabanc! memleketlerden ithal olunan ipliklerden her 
nevi bezler, kuma~lar, tuhafiye e?yas1, ambalaj malzemesi ve emsali 
eway1 dokumak, Ormek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadt 
temin i~in gerek!i iplik, dokuma, basma, boya~me ve 

konfeksiyon a pre kurmak ve i?let0ek2. S ..... 
4.14. Yukanda zikrolunan madde v rftl'eft1 ti ile i~tigal •&·'-.• 

i 

t1.16. Oahilde veya yabanc1 piyasalarda ktsa vadelil' 
istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve 
serekt1g1 takd1rde ?lrketm gaynmenkullerin~ t~ etmek tahvilat j 
1hrac; etmek. ~· ~-1. ,r··1. ·1:. '" ! .-y' ~ ,v~ \' \ 

,, .... ~ ! 
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ESKi SEKiL 
!4~17~"M~k~at-;;-~-~~~~-~--il~-ifgili-h~~-t0-~IQ--~~-ki~~-y~-d-~-k-p~-r<;a, h-a -~--

YENi SEKil 
4.17. Ma ksat ve ·~~~~~~-ii~-iigJjj-h~~--tQ-~j(j-~~kJ-~;-y;d;kp~~~a~ha~-, 

! madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yan mamul maddeleri 
! mUbayaa ve ithal etmek,toptan,yan toptan ve perakende al1m ve 
[ sattm i~leri ile i~tigal etmek, taahhUt ileri, mOmessillik, acental1k, 
i komisyonculuk, depoziterlik yapmak. 

madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yan mamul maddeleri 
mi.ibayaa ve ithal etmek,toptan,yan toptan ve perakende ahm ve 

sat1m i~leri ile i~tigal etmek, taahhl.it ileri, ml.imessillik, acentahk, 
komisyonculuk, depoziterlik yapmak. 

! 
j 4.18. Gayelerin tahakkuku i~in her tOriQ mali, ticari, idari tasarruf ve 4.18. Gayelerin tahakkuku i<;:in her tUriU mali, ticari, idari tasarruf ve 

faaliyetlerde bu!unmak. ! faaliyetlerde bulunmak. 

! 
: 4.19. ~irket faaliyetleri ic;in her tUrli.i menkul ve gayrimenkul maHan, 

.:
! ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse i.izerindeki her turli.i 

takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve Qzerlerindeki her tUriU 

4.19. ~irket faaliyetleri ic;in her tUriU menkul ve gayrimenkul mallan, 
ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse Uzerindeki her tUriU 
takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve Uzerlerindeki her tUriU 
~ahsi ve ayni haklarla blrlikte sattn almak, satmak, kiralamak, kiraya 

I 

~ahsi ve ayni haklarla birlikte satm almak, satmak, kiralamak, k-1raya 
vermek, takas veya trampa etmek, geri ahm veya altm hakk1 tesis ve vermek, takas veya trampa etmek, geri ahm veya ahm hakkt tesis ve 
kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya 
kiraya vermek, kira sOzle~melerini tapuya kar~1l1kh veya tek tarafh vermek, kira s6zle~melerini tapuya kar;1thkh veya tek tarafh olarak 
olarak ;1erh etmek. ~erh etmek. 1 
Gayrimenkuller Uzerinde irtifaklar, intifa haklan, kat irtifaklan, kat Gayrimenkuller Uzerinde irtifaklar, intifa haklan, kat irtifaklan, kat I 
mUlkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon i<;:in her tUriO mi.ilkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon i<;:in her tUriO .• '1 

muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar it:,:in muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar ic;in 
sat•~ vaadinde bulunabilecegi gibi temlik muameleleri yapmak vc bu sat1~ vaadinde bulunabilecegi gibi temlik muameleleri yapmak ve bu 
hususta sOzle~meler akdetmek. Keza faaliyetleri i<;:in IUzumlu hususta s6zle~meler akdetmek. Keza faaliyetleri ic;in IUzumlu 
g6rl.ilecek her tUriU menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum gOrUlecek her ti.iriU menkul ve gayrimenkullerle ilgill bilumum 
ihalelere i~tirak etmek, ihaleye pkarmak. iha!elere i~tirak etmek, ihaleye r;tkarmak. 
iktisap ettigi gayrimenkuller ir;in 6nahm, ortakhgm giderilmes1 ve iktisap ettigi gayrimenkuller ir;in Onahm, ortakhgm giderilmesi ve 
tahliye davas1 ar;mak, ticari i~letme rehni akdetmek. tahliye davas1 ar;mak, ticari i~letme rehni akdetmek. 
Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz i<;:in terk Gayrimenkullerini be!ediyeye devretmek, yol ve ifraz ir;in terk 
etmek. etmek. 
Sahibi bulundugu gayrimenkulleri degerlendirmek amac1yla, bu Sahibi bulundugu gayrimenkulleri degerlendirmek amacJyla, bu i 
gayrimenkuller Uzerinde konut ve/veya ticari kullan1m ama<;:!1 yap1lar gayrimenkul!er Uzerinde konut ve/veya ticari kullamm amac;li yap1lar l 
in~aa etmek, in~aa ettirmek, in~aatm1 yapt1g1 veya yapt1rd1g1 in~aa etmek, in~aa ettirmek, in~aatmt yapt•Ct veya yapt1rd1~1 l 
gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, i~letrnek, gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, i~letmek, i 
i~lettirmek amac1 ile kurulmu~ veya kurulacak ~irketlere ayni i?lettirmek amaCI ile kurulmu~ veya kurulacak ~irketlere ayni ! 
ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu ~irketlerin hisselerini ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu ~irketlerin hisselerini ! 
sat1n almak suretiyle i~tirak etmek. 

4.20. Elektrik piyasasma ili~kin ilgili mevzuata uygun olarak, esas 4.20. Elektrik piyasasma ili~kin ilgili mevzuata uygun olarak, esas 
itibariyle kendi elektrik ve lSI enerjisi ihtiyacm1 kar~1lamak U1.ere itibariyfe kendi elektrik ve rs1 enerjisi ihtiyactnt kar~tlamak Uzere 
otoprodOktOr lisanst r;er<;:evesinde, i.iretim tesisi kurmak, elektrik ve otoprodUkt6r lisans1 c;er<;:evesinde, Uretim tesisi kurmak, elektrik ve 
rs1 enerjisi Qretmek,Uretim fazlas1 olmast halinde s6z konusu rs1 enerjisi Uretmek,Uretim fazlas1 olmas1 hallnde sOz konusu mevzuat 
mevzuat c;erc;evesinde, Uretilen elektrik ve 1s1 enerjisi vejveya r;en;:evesinde, Uretilen elektrlk ve 1s1 enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans 
kapasiteyi lisans sahibi dlger tUzel ki~ilere ve serbest tUketiciiNe sahibi diger tUzel ki~ilere ve serbest tOketicilere satmak ve ticari 
satmak ve ticari olmamak kaydtyla tesis ve ilgili tUm te<;:hizat ve olmamak kayd1yla tesis ve ilgili tUm tec;hizat ve yakttm ithal 
yak1t1n ithal edilebilmesine ili~kin faaliyette bulunmak edilebilmesine ili~kin faaliyette bulunmak 

4.21. Sirket yasal hUkUmler <;:er<;:evesinde yurt ic;inde ve yurt dr~1nda 4.21. Sirket yasal hUkUmler <;:erc;evesinde yurt i~inde ve yurt di~tnda 
gerc;ek ve tUzel ki.~ilere sattlmak amac1 ile tahvil ve Sermaye Piyasas1 ger<;:ek ve tUzel ki~ilere sattlmak amac1 ile tahvil ve bor~lanma arac1 
Kanunu ile ilgili mevzuat ~er~evesinde kar ve zarar ortakl1g1 niteligindeki diger sermaye piyasast ara~lan ihrac; edebilir 
belgeleri ihrac; edebilir. 

1 4.22. Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 ile dUzenlenmi~ olan menkul 4.22. Sermaye Piyasas1 
.i ktymet portfOy i~letmeciligi ve arac1hk faaliyeti nitelit1mde hizmetleri ve faaliyetleri niit eli;gil'l!fijj 

olmamak kayd1yla hisse senetleri alabilir. istediginde elden lstediginde elden r;1karabilir. 
c;tkarabilir. ihra~t edilecek tahvil ve di8er bor~lanma senetlerin limiti 
hususunda Sermaye Piyasast Kanunu ve ilgili hl.iklimlerine 
uyulur.Genel Kurul , tahvil ve kar ortakhC• belgelerine mUtealik YOnetim kurulu, bor'rlanma 

di£er ~artlann tesbiti hususunda YOnetim Kuruluna selahiyeti ara~lann1n ihrac1na yetkilidir. .! 

verebilir. TUrk Ticaret Kanunu'nun 125. madde 

:1 Yukanda tasrih edilen muamelelerden ba~ka i~lere giri~ilrnek yukanda tasnh edden muamelelerden bai~~ )~!ere giri~ilmek 

! istenildigi takdirde,Y6netim Kurulu'nun t lfi ··zerine keyfiyet Genel IStemldlgl takdtrde,Yonetlm Kurulu'nun tekltfi u~*ri~~yfiyet Genel ! 
1 Kurulunun onay1na arz olunacak VE} bU._..~fda.-1tc:rar ahn~aktlr. Esas j 
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ESKi ~EKil 
r·-piya·~~~~-K~~~~~;~da·~-~~--g·e-~e~li-~~~~-i-~~ka~-~ard·~-~-i~-~~-~~~nacaktlr. 

I 
SERMAYE 
MADDE 7- ~irketin sermayesi SO.OOO.OOO_(EIIimilyonl TUrk 
Lirastdtr. Bu sermaye beheri 1 kuru~ nominal degerde tarnam1 

hamiline yaz1h 5.000.000.000.- (Be~milyar} adet paya bOIOnmU~tlir. 

Bundan 6nceki 30.000.000.-_Tl sermaye tamamen ve nakden 
• 6denmi~tir. Bu defa nakit olarak art1nlan 20.000.000.- TUrk Liraw11n 

•
'·' tamamt nakden Odenmi~tir. 

Paylarm nominal deB;eri 100.000.- TL. iken Once 5274sayll• TIK' 
· da Oegi$iklik Yapdmasma Dair Kanun uyannca 1 Yeni Kuru§, daha 
i sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 saydt Bakanlar Kurulu 

'
~ Karan ile Yeni Ti.irk Lirast ve Yeni Kuru~'ta yer alan "Yeni" 

ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldtnlmas• sebebiyle 1 Kuru§ 
! olarak deR;i~tirilmi§tir.Bu degi§im sebebiyle, toplam pay say•s• 

'

! artml§ olup 10.000 TL'Iik 1 adet pay kar~1h8;mda, 1 (Yeni) Kuru~ 
nominal degerli 10 adet pay verilmi§tir.SOz konusu degi§im ile ilgili 

! olarak ortaklann sahip olduklan paylardan dogan haklan 
j saklld1r.Bu Ana sOzle~mede yer alan "Ti.irk Liras( ibareleri 
! yukanda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan uyannca degi§tirilmi§ 
j ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydile§tirme esuslan 
! c;en;evesinde kayden izlenir. 
\ Bu madde kapsam1ndaki ilanlar ana sOzle~menin ilan maddesi 
i uyannca yap1hr 

I 
i 
j 

i YONETiM KURULU' NUN SURESi VE SEI;iMi 
! MADDE 10- YOnetim Kurulu Uyeleri bir y1l mOddetle 
] sec;ilirler. 
j YOnetim Kurulu, Uyelerinin verimli ve yap1c1 ~ah§malar 

yapmalanna, h1zh ve rasyonel kararlar almalanna ve komitelerin 
olu~umuna ve ~ah~malanm etkin bir ~ekilde organize etmelerine 
imkan saglayacak ~ekilde sag1ms•z YOnetim Kurulu Oyeleri de 
dahil olmak Uzere hisse sahipleri ekseriyeti tarafmdan 
gOsterilecek adaylar arastndan Genel Kurul taraftndan belirlenir. 

I 

I 

I 

YENi ~EKil 
::;naas::~t~~ru I u' nda n uyg·~-~-gfi~fi~-~-~-·g;~ekJi·-;~~~~-~~-~~j;~d~~--i~i~--,1 
Sermaye Piyasas1 Mevzuatt'mn OrtUiii kazan~ aktar1mma ili~kin 

dUzenlemeleri sakhd.r. ! 
SERMAYE I 
MADDE 7- Sirketin sermayesi 65.000.000 (Aitmt~be~milyon) TUrk i 
Lirastd1r. Bu sermaye beheri 1 kuru§ nominal degerde tamam1 l 
hamiline yazil1 6.500.000.000.~ (Ait1milyarbe~yUzmilyon) adet paya ~ .. ······'' 
bbiUnmO§tOr. 

Bundan Onceki 50.000.000.- TL sermaye tamamen ve nakden 
Odenmi§tir. Bu defa nakit olarak artmlan 15.000.000 TL 'sinin 
(Onbe§milyonTi.irkliras•), tamam1 nakden Odenmi~tir. 

I 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydile~tirme esaslan c;erc;evesind~ J 

kayden izlen1r. i 

(okanlan paylar tamamen •• t.larak bedelleri odenmedik~· yeni I 
1 paylar ~Jkanlamaz. i 

5irket'in sermayesi gerektiginde TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye ! 
Piyasas1 Mevzuat1 ~er~evesinde artmlabilir veya azalt1labilir. ] 

YONETiM KURULU' NUN SURESi VE SE,iMI 
MADDE 10-
sec;ilirler. 

YOnetim Kurulu Oyeleri bir y1l mOddetle 

Y6netim Kurulu Uyeleri pay sahiplerinin ~oj:unlui:unun gOsterecegi 
adaylar aras1ndan Gene! Kuru! tarafmdan sec;ilir. 

YOnetim Kurulu olu~turulurken, Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasast Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan 
uygulanmast zorunlu tutulan Kurumsal YOnetim ilkelerine uyulur. 
YOnetim Kurulunda gOrev alacak ba£:tmsJz Uyelerin saytst ve 
nitelikleri Sermaye Piyasas• Kurulu'nun kurumsal yOnetime ili§kin 

dUzenlemelerine gOre tespit edilir. 

B~~ ki~inin YOnetim Kurulu Uyesi olmast halinde, bu tUzel ki~i 

l 

.! .. :·i "'""'~" "'""'" 0~ '"'" •• ••mw '""' Uyesinin bagJms•zhgml kaybetmesi halinde TUrk Ticar::e::ot-,;a!OiO .... u"f" 

hi.ikiimlerine ve Sermaye Piyasas1 Kurulu dUzenlemelerine uygun 
! olarak atama yap1hr ve ilk Gene I Kurul'un onayma sunulur. 
j Y6netim Kurulu Uyeligine, ~irketin faaliyet alan1 ve y6netimi 
J konusunda b1lg1 ve tecrUbeye sah1p an, mali table ve raporlan 

L~'.!~~z___e~~~olec:~~-=-ork~o ___ a _ ol~~gu_ -~~uki duzenlerneler 

~v~ 
konusunda bilgi ve 



ESKi ~EKiL YENi ~EKiL 
r·hakktrlda·t~-~ei--bilgiye··sahi~-~~a-n·,--n·~-t~,-~-kii-ki$ii;~-aday·g6-St-er-ili~-- ve--- ana liz edebilec·e-k~ ?irketin--ta-bi·-~TdUj~-h~k~ki CiiizeOie-,;;eierhakkilida-l 
l se~ilir. temel bilgiye sa hip olan, nitelikli ki~iler a day gOsterilir ve se~ilir. j 
j SUresi biten Oyenin t~krar sec;ilmesi caizdir. Gene I Kuru I Y6netirn SUresi biten Uyenin tekrar sec;ilmesi caizdir. Genel Kuru! YOnetim 1 

! Kurulu Uyelerini ktsmen veya tamamen, gtirev sUreleriyle bagh Kurulu Uyelerini ktsmen veya tamamen, gOrev sUreleriyle ba~h J 

i olmakstztn, her zaman degi-?tirebilir. olmakstztn, her zaman degi~tirebilir j 

l 1 

l YONETIM KURULU TOPLANTILARI 
l MADDE 12- VOnetim Kurulu Oyeleri, her yd Uyeleri aras1ndan bir 

II, Ba~kan se~er. 
YOnetim Kurulu, ?irket i?Jeri ve muameleleri gerektirdikc;e Ba?kan 

j c;agns1 Uzerine toplan1r. Toplant1 gOnU YOnetim Kurulu karan ile de 
I tespit edilebilir. 

: 
j 

Y6netim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanmas1 mecburidir. 
VOnetim Kurulu Uye say151 en az 5 en <;ok 9 ki~idir. Toplant• nisab1 5 l ki?idir. Kararlar asgari 5 Uyenin olumlu oylan ile alm1r. 

YONETiM KURULU TOPLANTILARI 

MADDE 12- Y6netim Kurulu Oyeleri, her yrl Uyeleri arasmdan bir 
Ba~kan sec;er. 

Ydnetim Kurulu, ~irket i?leri ve muameleleri gerektirdik<;e Ba~kan 
c;agns1 Ozerine toplan1r. Toplant1 gi.ini.i YOnetim Kurulu karan ile de 
tespit edilebilir. 

, I 
~irket'in VOnetim Kurulu toplanttsma kat1lma hakktna sahip olanlar i 
bu toplant1lara, TUrk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarmca l 

I 
elektronik ortamda da katllabilir. ~irket, Ticaret $irketlerlnde i 
Anonim ~irket Genel Kurullan Oljtnda Elektronlk Ortamda j 
VapJiacak Kurullar Hakkmda Teblii hOkiimleri uyannca hak ! 
sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda kattlmalanna ve oy ! 
vermelerine imkan tamyacak Elektronik Toplantt Sistemlni ! 
kurabileceCi gibi bu ama'r i'rin olu~turulmu~ sistemlerden de hizmet 1 

satm alabilir. Vapdacak toplanttlarda ~irket Esas SOzle§mesi' nin bu 1 

hUkmU uyannca kurulmu~ olan sistem Uzerinden veya destek l 
hizmeti almacak sistem Uzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta j 
belirtilen haklartm Teblig hi.ikilmlerinde belirtilen ~r~evede ! 
kullanabilmesi saCiamr. j 

TUrk ncaret Kanunu' nun YOnetim Kurulu toplanttlan ile ilgili 
hUkUmleri mahfuzdur. 

YOnetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanmast mecburidir. 
Ydnetim Kurulu Oye saytsl en az 5 en ~ok 9 ki~idir. Toplantt nisab1 5 
ki~idir. Kararlar asgari 5 Oyenin olumlu oylan ile aiJmr. 

I $iRKETi TEMSiL, iDARE VE UCRETLER ~iRKETi TEMSiL, YONETiM VE UCRETLER 
i MADDE 13· ~irket'in idaresi ve d•?anya kar~1 temsili Ydnetim MADDE 13-
! Kurulu' na aittir. )irket taraf1ndan verilecek bUtUn belgelerin ve 

~irket'in yOnetimi ve dt?anya kar~1 temslli 

1~ ••• !~ akdolunacak bOtUn sOzle~melerin ?irketi temsil ve ilzam edebilmesi 
i~in ~irketin resmi unvan1 altmda iki ~irket yetkilisi taraf1ndan imza 
edilmesi ~artt1r. 

YOnetim Kurulu' na aittlr. ~irket taraf1ndan verilecek bl.itOn belgelerin 
ve akdolunacak bOtOn sOzle?melerin ?irketi temsil ve ilzam 
edebilmesi i~;in ~irketin resmi unvan1 altmda iki ~irket yetkili~i 

taraf1ndan imza edilmesi ?artt1r. 
j Y6netim Kurulu Oyeleri, imza yetkisi verecegi ki?ileri serbestje}~~in Yd~urulu Oyeleri, imza yetkisi verecegi ki~lleri serbestc;e tayin 
i edebilece~i gibi ~irketin temsil ve ilzam ~eklinQtg2 ~¥ ( d~i g1bi ~irketin temsil ve ilzam ~eklini ilgili mevzuat 
! hUkOmleri ~erc;evesinde serbest<;e kararla?tlnr. hUkUmleri r;:erc;evesinde serbestt;e kararla~t1nr. 
\ YOnetim Kurulu, Uyeleri arastndan bir veya birka~; mura~h~~"!~~Onetim kurulu dUzenleyecegi bir i~ yOnergeye gOre, yOnetimi, 
j se~ebilir. YOnetim Kurulu tayin edeceCi mUdUrlerle EtC't I< en veya tamamen bir veya birka~ yOnetim kurulu iiyesine veya 
! ~ahtslara $irket temsil ve ilzam yetkisi verebilir. ~lhl-a•n 'h~;un · ki~iye devretmeye yetkilidir. l 
i temsil yetkilerinin kapsamt YOnetim Kurulu'nca yft 4jl "(W.feti kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas j 
[ tescil ve ilan ettirilir. _, : ya mUdUr olarak U~;Unci.i kijilere devredebilir. En az bir \ 
l X ' 2,n~ kurulu Uyesinin temsil yetkisini haiz olmast Jartttr. l 
! , ,. '91~ " • 
I <IJ .. ~ ! YOnetim Kurulu, g6rev ve sorumluluklannm saghkll ·~e ~rirtfiC. Y4Pt Kurulu, gO rev ve sorumluluklannm sagltkh bi~;imde yerine 
i getirilmesini saglamak Uzere TUrk Ticaret Kanunu ~hJEi. ~ 1lmesini saglamak Ozere TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
i Piyasast Kurulu'nca yaytmlanan Kurumsal iyasas1 Kurulu'nca yay1mlanan Kurumsal VOnetim ilkeleri 
I 
f c;er~evesinde, gerektiCi takdirde yeterli say1da sair komite ~err;:evesinde gerek!i komiteleri olu~turur. Komitelerin g6rev v~ 

j o/u~turur.Komitelerin g6rev ve ~ah~ma alanlan TUrk Ticaret Kanunu, r;aiJ?ma alanlan TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piya5as1 Kurulu 
j Sermaye Piyasas1 Kurulu Kurumsal YOnetim ilkeleri ve i~bu esas Kurumsal YOnetim ilkeleri ve i?bu esas sOzle?me hUkUmleri 
J sOzle~me hOkUmleri ~er~evesinde belirlenir. c;en;:evesinde belirlenir. ..... -~-~;: .... ,. 
' ~-~~. ! Komiteler bagJmSIZ olarak ~ah~malanm yO rOtOr ve Ydnetim Komiteler bag1ms1z olarak r;all~malann1 Y9.!iitUr v rOQeti.;. ~~Jrulu'na 
I Kurulu'na Onerilerde bulunur.Komiteler h? alanmn gerektirdigi Onerilerde bulunur. Komiteler r;all~maJfri~~~r iirdigi Slk~-'ta ve , 

L stkhk_!~-~.1:-~~-f!'i~~-~~-t -~-~!:'~-~-~ _'!_~--· p ____ !~~--~~- ~~-~!~:----· -·- Ko~!~ite Ba?kanm_l·"· ~~v-~.~~ 0~~~!~~-~~e~fl-'!~:...-----~~~--~~t-----J 
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~~~~~~i~~~~l(i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~-~~~~-
f-Y6~eti~----K~~Ui~ Uyelerine. TUrk Ticaret Kanunu hi.ikUmleri 

i kapsammda huzur hakkr Odenebilir. 
': YOnetim Kurulu ve yukanda belirtilen komite Uyelerine, Sirke1'e 
~ Y6netim Kurulu i.iyeligi ve komite Uyeli@;i c;erc;evesinde vermi$ 

,',
1
'

;!! olduklan diger hizmetlerin kar~rlrgrnda huzur haklarrnrn dr$rnda 
Ocret, ikramiye veya prim 6denebilir. 
Ba@;rmsrz Ybnetim Kurulu i.iyelerinin i.icretlendirilmesinde Sirketin 

performansma dayalr bdeme planlan kullanrlmaz. Murahhas Uyeler 
j dahil Y6netim Kurulu Oyelerine Y6netim Kurulu Oyelikleri dolayrsryla 

i yapllan Odemelerin ~ekil ve miktan Genet Kurulca, komite Oyelerine, 

'

' .•. ····!1 komite Oyeli@;i hizmetleri dolayrsryla yaprlacak 6demelerin ~ekil ve 
miktan ise mevzuata uygun otarak YOnetim Kurulu taraf1ndan 
be/irlenir. 

i DENET!;iLER 
l MADDE 14- Genel Kurul gerek hissedarlar aras~ndan ve gerek 

'~ hari~en her y•l hisse sahiplerinin ~ogunluCunun gOsterecegi 
adaylar arasmdan olmak Uzere iki denet~i se~er. 

( Denet~ilerin TUrk uyruklu olmalan zorunludur. 
1 SUreleri biten denet~ilerin tekrar se~ilmeleri caizdir. GOrevleri sona 
\ eren YOnetim Kurulu i.iyeleri Genel Kurufdan ibra almad1k~a 
[ denet~i se~ilemezler. Denet~ilerin YOnetim Kurulu Oyeligine 
\ se91meleri ve §irkette ~ah~malan caiz degildir. 
! Denet~ilerin se~imi, degi~tirilmesi, gOrevlerine son verilmesi, 
1 Olilmleri ve ~ekilmeleri halinde TUrk Ticaret Kanunu hiiki.imleri 
j uygulamr. 
j Denet~iler TUrk Ticaret Kanunu' nda say1lan vazifelerin ifas1yla 
j mi.ikelleftir. Bundan ba~ka ~irketin iyi idaresinin temini ve ~irket 
\ menfaatlerinin korunmas1 hususunda li.izumlu gOrecekleri bliti.in 
l tedbirlerin allnmas1 i~in Genel Kurul'u toplant1ya ~ag~rmaya ve 
i toplant1 gUndemini tayine yetkili ve vazifelidir. Denet~iler kanun 
! ve Ana sOzle~me ile kendilerine yUklenen gOrevleri iyi 
i yapmamaktan dolay1 zincirleme sorumludurlar. 
! Denet~ilere Genet Kurul tarafmdan saptanacak ayhk veya v•ll1k bir 
i Ucret verilir. 

i 
1 GENEL KURUL 

MADDE 15~ $irket hissedarlan, y1lda en az bir defa Genet 
Kuru! halinde toplamrlar. Kanuna ve Ana sOzle~me hi.ikiimlerine 
uygun ~ekilde toplanan Gene! Kurul, bOtUn hissedarlan temsil 
eder. Bu suretle toplanan Genet Kurul'da ahnan kararlar gerek 
muhalif kalanlar ve gerekse toplant1da haz~r bulunmayanlar 
hakk1nda da ge~rlidir. 
Gene! kuru! toplantllan, s6z hakk1 olmaksllln menfaat sahipteri ve 

J medya dahil kamuya apk olarak yap1hr. Genet Kurullar otagan veya 
j otaganOstU olarak toplamrlar. 
! Otagan Genet Kuru! ~irketin hesap dOneminln sonundan itibaren ilk 
! Ot; ay it;inde ve y1lda en az bir defa toplantr. Bu toplant1da ~irkelin 
! y1lhk i~lemleri ve hesaplan ite gi.indemdeki diger hususlar 
j incelenerek gerekli kararlar verilir. 

I OlaganustU Genel Kurul, jirket ijlerini,Q g~ <fi~Qi 
! zamanlarda TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye iyasfsjJ-'"Kun.itu 
! dOzenlemeteri ile bu Ana sOzle~mede yaz1!1 hOkU 
! ve gOndemine dahil hususlan inceleyerek gerekli 
j Genet Kuru! toplanttlanna davette TUrk Tica 
! Sermaye Piyasas1 Mevzuat1'nm itgili hOkOmleri 

Internet s1tesmde, Genet Kuru I toplant1 1lan1, ?irketl 

belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur. 

[__ ~~~~~--~-~~~- ~~~~~---~~~~- -~~~~~ ~~ ~-~-~~~-~~-~~ -
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YENi $EKiL 
y 6netim Kuru ~~---·oye-r·e~·i-~e----ro~-k----;:ic-~-;:et•---K~nun-~--hOkOffiieri-1 

kapsam1nda huzur hakk1 bdenebilir. ! 
YOnetim Kurulu ve yukanda belirtilen komite Oyelerine, ~irket'e !,!: 

Ybnetim Kurutu Oyeligi ve komite Oyeligi ~er~evesinde vermi~ 

olduklan diger hizmetlerin kar?1hg1nda huzur haklannm d1~mda Ocret, 
ikram1ye veya prim 6denebilir. 
Bag:~ms1z Y6netim Kurulu Oyelerinin Ocretlendirilmesinde Sirketiil 
performansma dayat1 6deme planlan kullamlmaz. Murahhas Oyeler 
dahit Y6netim Kurulu Oyelerine YOnetim Kurulu Uyelikleri dolay1S1yla 
yap1lan 6demeterin ~ekil ve miktan Gene! Kurulca, komite Oyelerine, 
komite Uyetigi hizmetleri dolay1styla yap1tacak Odemelerin ?Ekil ve 

:~~~;~i/.se mevzuata uygun olarak Y6netim Kurulu tarahndan ~ 

DENETiM 
MADDE 14- 5irket'in ve mevzuatta OngOrUien diger hususlann 
denetimi hakkmda TUrk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Pjyasas1 
Mevzuatl'n1n ilgili maddeleri uygulan1r. 

GENEL KURUL I 
MADOE 15- Sirket payda~lan, ytlda en az bir defa Gene I Kuru I j 
halinde toplan:rlar_ I 

Gene! kurut toplant1lan, sOz hakk1 olmaks1Zm menfaat sahipleri ve 
medya dahil kamuya at;Jk olarak yap1l1r. Genel Kurullar olagan veya 
olaganUstl.i otarak toplan1rlar. 
Dragan Genet Kuru! ?irketin hesap dOneminin sonundan itibaren ilk 
Li\= ay i~inde ve ydda en az bir defa toplan1r. Bu toplant1da, ilgili 

evzuat uyannca gerekli hususlar, ~irketin y1lhk i~lemleri ve 
sa plan ite gi.indemdeki diger hususlar incelenerek gerekli kararlar 

I 
belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur. j 
Gene! Kurul'un ~ah~ma esas ve usullerine ili~kin bir i~ YOnerge, / 
YOnetim Kurulu tarafmdan haz1rlamr ve _Gen~tKift'G(~~ onay1n1n j 
ardmdan tescil ve ilan edilir. Genet Ku~,u~;tQJJ!,~fl:r•; k~_n, ikincil I 
_m~yz~~t _ve $ir~~~--E~~s-~~~~~~-~-~~:-~-~~~1t-~.'ama~~~~,-~~-!~_j 

r.. ~:.r' . ~., l~ it if .r't;_ .... \ .0 (--· ~· 
l· '·"" • '\ ! :·"' {'! 
~\ r:~ \ \.~, ... , ... - ' 
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ESKi SEKiL 

KOMiSER 
, MADDE 17-Genel Kuru! Toplantllannda Bakanhk Komiseri'nin 
[ bulunmast ve toplantt tutanaklannt ilgililerle birlikte imza etmesi 

: ~artttr. 
I Komiser' in yoklugunda yapdacak Genel Kuru! toplanttlannda 
! ahnacak kararlar ile Komiser imzastnt ta~tmayan toplantt tutanaklan 

! ge~erli degildir 

1 OYADEDi 
i MADDE 18- Gene! Kuru! toplanttlarmda haztr bulunan hissedarlann 
! veya vekillerinin her hisse i~in bir oy hakkt vardtr .. 

I 
1 OYLARIN KULLANMA ~EKLi 
MADDE 20- Gene! Kurul toplantllarrnda oylar el kaldtrmak suretiyle 
~erilir. Ancak haztr bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin 
bnda birine sahip bulunanlarm talebi halinde gizli oya ba~vurulmast 
~orunludur.Sermaye Piyasast Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya 
ili~kin hUkUmleri sakltdtr. 

I 

I 

I ILANLAR 
J MADDE 21- Gene! Kurul toplantJ ilant, mevzuat ile OngOrlilen 
i usullerin yantstra miimkUn olan en fazla saytda pay sahibine 
\ ula~mayt saglayacak, elektronik haberle~me dahil, her tilriU 
I ileti~im Vasttastyla TUrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasast Kanunu 
f ve ilgili diier mevzuat hiikUmlerinde belirtilen asgari sUreler 
j dikkate ahnarak ilan edilir. 
! $irkete a it ilanlar Tiirk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hilkmil sakh 
\ olarak ve Sermaye Piyasast Kurulu'nun tebligleri de gOzetilerek 
! $irket merkezinin bulundugu yerde yaytnlanan en az bir gUnlilk 
! gazete ile yapthr. 
\ Bu Ana sOzle~menin Gene! Kuru! toplanttlanna ili~kin hUkUmleri 

! sakhdtr. 

I 
SENELiK RAPORLAR 

Ll\1_~t:IP_E_~~: ___ t_ _ ____ Y_o_n 

• !J!/OIRIM SAN ~I a~
,' '~.A jp 

I ISTANBU 

YENi $EKiL 
YO~erge hUkUmleri -cia"i;~~i~d~-yiirfitii-10~."----------------------------l 

Bu Esas S6zle$me ile i~ YOnerge hi.iki.imleri sakh kalmak kaydtyla, \ 
hissedarlartn olaG;an ve olaganUstU Genel Kurul toplantdartna ! 
fiziken, elektronik ortamda, bizzat veya temsilen kattlmalan, ! 
Oneride bulunmalan, gOrU~ a~tklamalan ve oy verme i,lemleri; i 
onlann toplanttya daveti, gUndem ile toplantt strastnda ve l 
sonrasmda izlenecek usule ili$kin prosedUr ve kurallar hususunda, j 
TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasast Mevzuattna uyulur. I 

! 
BAKA_NLIK TEMSiLCiSi 
MADDE 17- Gene! Kuru! Top!anttlannda Bakanhk Temsilcisi'nin 
bulunmas1 ve toplantt tutanaklannt ilgililerle birlikte imza etmesi 
~artttr 

Bakanltk Temsilcisi'nin yoklugunda y_ap1lacak Gene/ Kuru/ 
toplant-dannda altnacak kararlar ile Temsilci imzasmt ta~tmayan 

toplantt tutanaklan ge<;erh degildir. 

OYADEDi ~ 
MADDE 18- Genel Kuru/ toplanttlannda haztr bulunan payda$1artn 1 
veya vekillerinin kullanacaklan oy saydart, her pay it;in en az bir oy ! 
olmak kaydtyla, paylanmn top/am itibari deierine gOre belirlenir. I 

I 

OYLARIN KULLANMA ~EKLi I 

MADDE 20- Gene! Kuru/ toplanttlannda oylar el kaldtrmak suretiyle 1' 

verilir. Ancak haZir bulunan payda~lardan temsil ettikleri sermayenin 

onda birine sahip bulunanlann talebi halinde gizli oya ba}vurulmast 

1

,

11

,

1

: 

zoruniudur.Sermaye Piyasast Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya 
ili~kin hUki.imleri sakl1d1r. 
~irket' in Gene! Kuru/ toplantdanna kattlma hakkt bulunan hak 
sahipleri bu toplant1lara, TUrk Ticaret Kanununun 1527. maddesi ! 
uyarmca elektronik ortamda da kattlabilir. $irket, Anonim j 
~irketlerde Elektronik Ortamda Yapdacak Gene/ Kurullara lliJkin 1 
YOnetmelik hUki.imleri uyartnca hak sahiplerinin Genel Kurul \ 
toplanttlanna elektronik ortamda kattlmalanna, gOril~ : 
a~tklamalarma, Oneride bulunmalartna ve oy kullanmalanna imkan ! 
tantyacak elektronik gene/ kuru I sistemini kurabilecegi gibi bu ama~ ,.~~ 
i~in olu~turulmu~ sistemlerden de hizmet satm alabilir. Yapdacak 
tUm gene/ kuru! toplantdannda Esas SOzleJme' nin bu hOkmU 
uyannca, kurulmu~ olan sistem Uzerinden hak sahiplerinin ve 
temsilcilerinin, amlan YOnetmelik hUkOmlerinde belirtilen haklannt 
kullanabilmesi saglantr. I 
Gene! Kurul'lara elektronik ortamda kat1hm, Merkezi Kaytt j 
Kurulu~u tarafmdan saglanan elektronik ortam iizerinden 1 
ger~ekle~tirilir. ! 
Elektronik ortamda gene! kurula katllma ve oy kullanma, fizikl i1

1

! 
katdtm ve oy vermenin bUtUn hukuki sonu~lanm dogurur. 



ESKi :;EKiL 
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bulunanlar cetvelinden iki~er adet Gene! Kurul'un son toplant1 
gUnUnden itibaren en get; bir ay i~inde Bakan11ga g6nderilecektir. 

Bakanl1ga g6nderilecek evrakm toplant1da ham bulunan Komisere 
verilmesi de caizdir. 
Aynca Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca dUzenlenmesi 6ng6rlilen mali 
tabla ve raporlar ile baglmSIZ denetim raporu Sermaye Piyasas1 

'i<urulu'nca betirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 

YENi ~EKiL 
ve kar-zarar hesab1ndan, Genel K~~U~---1:-~ta·~-~j;~d~~---~~-h~;~~-l 
bulunanlar cetvelinden iki~er adet Gene! Kurul'un son toplant1 ! 
gUnUnden itibaren en ger; bir ay i~inde Bakanhga gOnderilecektir. j 
Bakanl1ga g6nderi!ecek evrakm toplant1da ham bulunan Bakanhk ! 
Temsilcisi'ne verilmesi de caizdir. 

Aynca Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca dUzenlenmesi OngOrUien mali 
tabla ve raporlar ile baglmSIZ denetim raporu TUrk ncaret 
Kanunu'nun ilgili hUkiimleri ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca 

f--:==c:-:=:-:-:::-:-::--------------------t--':-be=-1:-:-irl~nen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 
SENELiK HESAPLAR FAALiYET DONEMi 
MADDE 24- ~irketin hesap senesi takvim v•hdtr.Fakat birinci 
hesap senesi, mUstesna olarak ~irketin kati suretle kuruldugu 

tarih ile o senenin Arahk ay1010 sonuncu gUnU arasmdaki mUddeti 
ihtiva eder. 

KARIN DAGITIMI 
MADDE 25~ Sirketin hesap d6nemi sonunda tespit 

edilen gelirlerden, Sirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman 

gibi ~irkett;e 6denmesi veya aynlmas• zorunlu alan miktarlar ile 

1 ~irket tUzel ki~iligi taraf~ndan Odenmesi zorunlu vergiler dU~UidUkten 

:

;': sonra geriye kalan ve yflltk bilant;oda g6rOien safi (net} kar, varsa 
gec;mi~ y1l zararlann1n dU~Uimesinden sanra, s1rastyla a~agtda 

t g6sterilen ~ekilde tevzi olunur 
I Birinci Tertip Kanuni Yedek Akc;e: 

'''''''
I ::,;E~~~~~0r:::~~~:~:~: ::~::~~ bagrj tutarrnrn ilavesi 

ile bulunacak meblag Uzerinden, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca 
saptanan aran ve miktarlarda birinci temettU aynl1r. 

I c) Kalanrn %5 'ini ge<;memek uzere yonetim kurulunca 

'1,'
~ takdir edilen bir miktar ~irket c;al1~anlan ve y6netim kurulu 

Uyelerine dag1t1hr. 
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

i meblaglar dO~tUkten sonra kalan k1sm1, Gene! Kuru!, k1smen veya 
f tamamen ikinci temettl.i pay1 olarak dag1tmaya veya fevkalade 
i yedek ak~e olarak ayrrmaya yetkilidir. 

\ ikinci Tertip Kanuni Yedek Akc;e: 
j e) Pay sahipleriyle kara i~tirak eden diger kimselere 

'''''''i
~ da@:1trlmasr kararla~t1nlm•~ olan krs1mdan, Odenmi~ sermayenin % 

S'i oranmda kar payr dU~OidUkten sanra bulunan tutann onda biri., 

TIK'mn 466'ncr maddesinin 2'nci frkrast 3'UncU bendi uyarmca 
ikinci tertip kanuni yedek ak~e olarak aynl1r. 

~ ..•. li Vasa hukmu ile aynlmasr gereken yedek ak<;eler aynlmadrk<;a, esas 
sOzle~mede pay sahipleri it;in belirlenen birinci temettU nakden 
ve/veya hisse senedi bi~iminde dagrtllmadrkt;a; ba~ka yedek akt;e 
aynlmasma, ertesi y1la kar aktanlmasrna ve temettli dag1t1mmda 

yOnetim kurulu Oyeleri ile memur, ml.istahdem ve i~t;ilere, ~e~itli 

amac;larla kurulmu~ olan vaktflara ve bu gibi ki~i ve/veya kurumlara 
kar payt da€:1ttlmas1na karar verilemez. Aynca kardan ikinci temettli 

dajttdmasa halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diier paylar 

gibi sermaye paylan oramnda e~it yararlanma haklan vardtr. 
Paylara ili;tkin temettO, krstelyevm esast uygulanmaksrzrn, hesap 
dOnemi sonu itibartyla mevcut paylarm tOmline, bunlarm ihra~ ve 
iktisap tarihleri dikkate alrnmakstztn daG:tttlrr 

, Da8:rt1lmas1na karar verilen kann dagrt1m ~ekli ve zaman1, y6netim 

j kurulunun bu konudaki teklifi Uzerine genel kurulca kararla~t1nhr. 

i VAKIF VE BAGI$LAR 

'!~ MADDE 27- ~irket, Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun 6rtUIU 
kazan~ aktanm1 dUzenlemelerine ayk1nl1k te~kil etmemesi, gerekli 

j Ozel durum at;tklamalarmm yapll St ve ytl it;inde yaprlan bag1~lann 
i gene/ kurulda ortaklar bilg· 

~d~~K~:,, r · 

MADDE24- Sirketin faaliyet dOnemi takvim ydrdrr. 

KARIN DAGITIMI 
MADDE 25- Sirketin hesap d6nemi sonunda tespit i 

edilen ~elirlerden, -?irketin genel giderleri ile muhtelif amortisman • .•. ···''! 

gibi ~1rke!1,:e Odenmesi veya aynlmast zorunlu alan miktarlar ile 

~irket tUzel ki~iligl tarafmdan 6denmesi zorunlu vergiler dU~UidUkten 
sonra genye kalan ve yrll1k bilanc;oda g6rUlen net kar, varsa ge~mi~ y1l 

zararlam11n dU$Ulmesinden sonra, s1ras1yla a~ag1da g6sterilen ~ekilde 
tevzi olunur. 

a)% 5'i genet kanuni yedek ak~eye aynhr. 

b) Kalandan, varsa yll it;inde yaprlan baji1;t tutannm ilavesi 

ile Uulunacak meblag Uzerinden, genet kurul tarafmdan 

belirlenecek kar da8:1t1m politikas• ~er~evesinde ve ilgili mevzuat 
hUkUmlerine uygun olarak kar pay1 aynhr. 

c) Kalanm %5 'ini ge~memek Ozere genet kurul tarafmdan 

takdir edilen bir miktar ~irket t;al1~anlan ve y6netim kurulu !I 

UyeiPrine dag1lll1r. 
d) Net kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

mebi<Jglar dO~tUkten sonra kalan ktsm1, Gene! Kuru!, k1smen veya 
tamarnen kar pay1 olarak dag1tmaya veya TUrk Ticaret Kanunu'nun 
521 inci maddesi uyannca kendi isteA:i ile aytrdtfi;t yedek ak~e olarak 

aytrmaya yetkilidir. 

e) Pay sahipleriyle kara i~tirak eden diger kimselere 

da€:1tdmas1 kararla~trnlmt~ alan k1s1mdan, % 5 oranmda kar payt 
dU~i.ilcJUkten sonra bulunan tutarm onda biri, TUrk Ticaret Kanunu' 

nun 519. maddesinin 2. ftkrastnm c bendi uyannca ikinci tertip 
kanun1 yedek ak~e olarak aynl1r. 

Yasa ht.ikmU ile aynlmas1 gereken yedek ak~eler aynlmadrkt;a, Esas i 
sOzle~mede pay sahipleri i~in belirlenen kar payr nakden ve/veya pa·( l 

I 
bi~iminde dagrtllmadJkJ;a; ba~ka yedek ak~e aynlmasma, ertesi ytla ! 
kar aktanlmasma ve kar payr daglttmmda y6netim kurulu Uyeleri ile I 
mernur, rnUstahdem ve i~c;ilere, t;e~itli ama~larla kurulmu~ alan i 
vak1flara ve bu gibi \4,1\..(Vl/veya kurumlara kar pay1 daA;ItJimasrna j 

O'Z'MA¥\S t,UI\1 : 

kann dag1t1m ~ekli ve zaman1, yOnetim 

·llfi Ozerine genel kurulca kararla~trnhr. 
I 
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konusunu aksatmayacak ~ek:lde memur, hizmetli ve i~r;ileri ic;in s1mnmn genel kuru lea belirlenmesi ~art1yla, kendi a mac; ve 
TUrk Ticaret Kanunu'nun Ong6rdugu nitelikte vak1f konu~unu aksatmayacak ?ekilde memur, hizmetli ve i~c;ileri it;in 
kurabilecegi gibi , bu mahiyette kurulan vakrflara da kat1labilir. TUrk l1caret Kanunu'nun 6ng6rdUgo nitelikte vak1f 
Sirket sagl1k ve egitim ile ilgili vak1flara bag,~ yapabilir. kurab1leccgi gibi, bu mahiyette kurulan vak1flara da katJ/abilir. 
SOzle?menin kar dag1trmma ili?k'm maddesinde di.izenlenen birinci Sirkel '>agJ1k ve egitim ile HgHi vak1flara bag'? yapabilir. SOzle~menin 
temettUye halel gelmemek Uzere, kurulmui olan egitim ve saghk kar d<lf~ltlrrHna ili~kin maddesinde dOzenlenen kar payma hale! 
ama~h RO~tU Akm Vakf1' na sene ic;:inde muhtemel safi karm % gelmt•rrwk Ozere, kurulmu~ clan egitim ve saghk ama~h RO~tO Aktn 

14'Unden az olmamak ve %5 'ini a~mamak kayd•yla bagt~ yap1hr. Vakf1' na sene i~inde muhtemel net kann %5 'ini a~mamak kayd1yla 
I baC•~ yapllabilir. 
!!-. "'TA.,-H"v"i"L-, F"'i"'N"Ac-Nc:Sc-M-A_N_B-:cO-N-0-5-U-, "KAc-R::-ve__,ZA_R_A_R_O_R_T_A_K_LI_,G,-1-B-::E-LG,_E-S.,-i -1--'T"'A""HviL VE BOR~LANMA ARACI NiTELiGiNDEKI DIGER SERMAYE 

! ~IKARILMASI PiYASASI ARA~LARI ~IKARILMASI 
~ MADDE 3G- Sirket YOnetim Kurulu karan ile Sermaye Piyasas• MADDE 30- Sirket YOnetim Kurulu karan ile Sermaye Piyasas1 

Kanununda 6ng6r01en miktarla s•mrl1 olmak Ozere tahvil ve Kanununda 6ng6rOlen miktarla sm1rh olmak Ozere tahvil ve 
sermaye piyasas1 arac1 niteligindeki diCer bor~lanma senetlerini 
ihra~ edebilir. Bu takdirde TUrk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. 

maddeleri uygulanmaz. 
Sermaye Piyasas• Kurulu'nun tespit ve ilan ettigi esaslar 
-;er-;evesinde kar ve zarar ortakhC• belgeleri ~·kartilmasmda karar, 
azami miktarda saptanarak, genel kuru I tarafmdan ahn1r. 

I Yukar1da sOzii edilen tahvil ve sermaye piyasas• arac• niteliCindeki 
! diier bor~lanma senetlerinin ihracmda Sermaye Piyasas1 
i Kurulu'nun izni ahmr. 

'',

1 ~~~~~S~~ y~~:.~~M :~~:s~~~~j:~luU~~~ndan uygulamas1 
zorunlu tutulan Kurumsal Y6netim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere 

! uyulmaksiZin yapllan i~lemler ve ahnan Y6netim Kurulu kararlan 
j ge~ersiz olup Ana s6zle~meye ayk1n sayrhr. 
! Kurumsal Y6netim ilkelerinin uygulanmasr bak•m•ndan Onemli 
t nitelikte say1lan i~lemlerde ve ~irketin her tOrll.i ili~kili taraf 
] i~lemlerinde ve i.i~Onci.i ki~iler lehine teminat, rehin ve ipotek 
l verilmesine ili~kin i~lemlerinde Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 
j kurumsal y6netime ili~kin dOzenlemelerine uyulur. 

! " 
i / '·····--··-··························1-····· ................. ············ 
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bor~lanma aracr niteliiindeki diger sermaye piyasas• araljlar1n1 ihra~ 
edebil1r. 

KURUMSAL YONETiM iLKELERiNE UYUM ~ 
Madde 32- Sermaye Piyasasr Kurulu tarafmdan uygulamas1 !I 

zoruniLJ tutulan Kurumsal YOnetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere 
uyulmaks1Z1n yap1lan i~lemler ve ahnan YOnetim Kurulu kararlan 
ge~er~iz olup esas s6zle~meye aykrn sayrhr. 
Kururmat YOnetim ilkelerinin uygulanmast bakrmmdan Onemli 
nitelik!e say•lan i~lemlerde ve Sirketin Onemli nitelikteki ili~kili tarat 
i~lemlcrinde ve Q~QncU ki~iler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilml•sine ili~kin i~lemlerinde Sermaye Piyasast Kurulu'nun 
kurum~al y6netime ili~kin dUzenlemelerine uyulur. 

---- ------·----------------------------------------------J 
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EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYi VE TiCARET A,!IIONiM sAc;i 
GENEL KURULUNUN (:AL~$M~ ESAS VE UStJ+.~RI HAKKI-- ' ~ 

. I(: YONERGE BAKIRKOY . "8 ·~ 
I'IR..,IDOKUZUNCU NOTE'll~• • 6 
Alatiirk Mah. lkitem Cad. No.6i1 

I.BOLUM K.Cekmece I ISTANBUl. · 

Ama~, Kapsam, Dayanak ve TaNih.i,i-6? 85 

Ama~ ve kapsam 

MADDE i- (1) Bu i(; Yonergenin amac1; EDiP GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE 
TiCARET ANONiM $iRKETi genel kurulunun (;all~ma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili 
mevzuat ve esas sozle~me hukumleri ~er~evesinde belirlenmesidir. Bu i~ Yonerge, EDiP 
GAYRiMENKUL YATIRIM SANAYi VE TiCARET ANONiM $iRKETi' nin tUm olagan ve 
olaganustii genel kurul toplant1lanm kapsar. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu i~ Yonerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplant1lannm Usul 

Ve Esaslan ile Bu Toplant1larda Bulunacak Gumriik Ve Ticaret Bakanllg1 Temsilcileri 
Hakkmda Yonetmelik hiikiimlerine uygun olarak yonetim kurulunca haz1rlanm1~t1r. 

Tan1mlar 
MADDE 3- (1) Bu i~ Yonergede ge~en; 
a) Birle~im : Genel kurulun bir giinliik toplant1sm1, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 say11i Turk Ticaret Kanununu, 
c) Oturum: Her birle~imin dinlenme, yemek aras1 ve benzeri nedenlerle kesllen 

boliimlerlnden her birini, 
~) Toplantl: Olagan ve olaganiistu gene I kuru I toplant1lann1, 
d) Toplant1 ba~kanllg1: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci f1krasma uygun olarak 

genel kurul tarafmdan toplant1y1 yonetmek uzere se(;ilen toplant1 ba~kamndan, gereginde 
genel kurulca se~llen toplant1 ba~kan yardlmCISmdan, toplant1 ba~kanmca bellrlenen 
tutanak yazmanmdan ve toplant1 ba~kammn gerekli gormesi halinde oy toplama 
memurundan olu~an kurulu, ifade eder. 

II.BOLOM 
Genel Kurulun (:ah,ma Usul ve Esaslar• 

Uyulacak hilkiimler 
MADDE 4 - (1) Toplant1, Kanunun, ilgili mevzuatm ve esas sozle~menin genel 

kurula ili~kin hiikumlerine uygun olarak yap11ir. 
Toplant1 yerine girl' ve haz1rhklar 
MADDE 5 - (1) Toplantl yerine, yonetim kurulu tarafmdan duzenlenen haz1r 

bulunanlar listesine kay1tl1 pay sahipleri veya bunlann temsilcileri, yonetim kurulu iiyeleri, 
var ise denet(;i, gorevlendirilmi~ ise Bakanllk temsilcisi ve toplant1 ba~kanl1gma se~ilecek 
veya gorevlendirilecek ki~iler, Yonetim Kuruluna aday gosterilenler, $irket denetiminde 
gorev alan veya alacak olanlar $irketin diger yoneticileri, (;all~anlan, gundemdeki 
konularla ilgili sorumluluklan olanlar, ses ve goruntU alma gorevlileri, toplant1 saatinden 
evvel ba~vurmak ve izin kayd1yla basm mensuplan girebilir . 

. (2) Toplant1 yerine giri~te, ger~ek ki~i pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi 
uyannca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik 
gostermeleri, ger~ek ki~i pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte 
kimliklerini gostermeleri, Wzel ki~i pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini 
ibraz etmeleri ve bu suretle haz1r bulunanlar listesinde kendileri i~in gosterilmi~ yerleri 
imzalamalan ~arttlr. Soz konusu kontrol i~lemleri, yonetim kurulunca veya yonetim 
kurulunca gorevlendirilen bir veya birden fazla yonetim ku ulu uyesince yahut yonetim · 
kurulunca gorevlendirilen ki~i veya ki~iler tarafmdan yap1 r. 

(3) Tum pay sahiplerini alacak ~ekilde toplant1 , ri in haz1rlanmasma, toplant1 
s1rasmda ihtiya(; duyulacak k1rtasiyenin, dokumanlann, ar & v gere(;lerin to t1 yerinde 
ham bulundurulmasma ili~kin gorevler yonetim kurulunca 'e · tirilir. .... 

~ 4) Toplantm'B sesli ve goru11tQ1u ~eki!de,tayda all yonetim ~1 k 

--• 

vereb11ir. . . ., : .• ;"''"'"! i;liii, --"1' 
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Toplantmm ac;llmas1 • 
MADDE 6 - (1) Toplantl tescil edilmi~ :;?irketin Yonetim Merkezi binasmda veya 

Yonetim Kurulu'nun bulundugu ~ehrin elveri~li bir yerinde, onceden ilan edilmi~ zamanda ·\ 
(Kanunun 416 nc1 maddesinde belirtilen c;;agns1z toplantl hiikiimleri saklid1r) yonetim 
kurulu ba~kam ya da ba~kan yard1mc151 veya yonetim kurulu iiyelerinden birisi ' 
tarafmdan, Kanunun 418 lnci ve 421 inci maddeleri ile Sermaye Piyasas1 mevzuatmda 1 
belirtilen nisaplann sagland1gmm bir tutanakla tespiti uzerine ac;;1hr. 

Toplant1 batkanhO•nm olutturulmas• 
MADDE 7· (1) Genel Kurul toplant1lanna, Yonetim Kurulu Ba~kam veya Yonetim 

Kurulu Oyelerinden birl ba~kanhk eder. 
(2) Ba~kan tarafmdan en az bir tutanak yazmam ve gerekli goriiliirse yeteri kadar 

oy toplam·a memuru gorevlendirlllr. Aynca elektronik genel kurul sistemi ile yap1labilecek 
toplant1larda, bu konudaki teknik i~lemlerln toplant1 anmda yerine getirilmesi amac1yla 
toplant1 ba~kam tarafmdan uzman ki~iler gorevlendirilir. 

(3) Toplant1 ba~kanhg1, toplant1 tutanagm1 ve bu tutanaga dayanak olu~turan diger 
evrak1 imzalama hususunda yetkilidir. 

(4) Toplant1 ba~kan1 genel kurul toplantiSinl yonetirken Kanuna, esas sozle~meye 
ve bu ic;; Yonerge hiikiimlerine uygun hareket eder. 

To plant• batkanhgmm go rev ve yetkileri 
MADDE 8 - (1) Toplant1 ba~kanhg1, ba~kan1n yonetiminde a~ag1da belirtilen 

gorevleri yerine getirir: 
a) Toplantlnm ilanda gosterilen adreste yap11ip yap1lmad1gtn1 ve esas sozle~mede 

belirtilmi~se toplant1 yerinin buna uygun olup olmad1gtn1 incelemek. 
b) Genel kurulun toplant1ya, esas sozle~mede gosterilen ~ekilde, internet sitesi 

ac;;makla yiikiimlii olan ~irketlerin internet sitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yay1mlanan ilanla <;agnhp c;;agr~madiQinl, bu c;;agnnm, ilan ve toplant1 giinleri haric;; olmak 
iizere, toplant1 tarihinden en az iki hafta once yap11ip yap1lmad1gtn1, pay defterinde yaz11i 
pay sahiplerine, 6nceden ~irkete pay senedi veya pay sahipligini ispatlay1c1 beige vererek 
adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplant1 giinii ile giindem ve ilamn <;1kt1g1 veya 
<;1kacag1 gazetelerin iadeli taahhiitlii mektupla bildirilip bildirilmedigini incelemek ve bu 
durumu toplantl tutanagma ge<;irmek. 

c) Toplant1 yerine girl~ yetkisi olmayanlann, toplant1ya girip girmediklerini ve 
toplant1 yerine giri~le ilgili olarak bu ic;; Yonergenin 5 inci maddesinin ikinci f1krasmda 
hiikiim altma alman gorevlerin yonetim kurulunca yerine getirilip getirilmedigini kontrol 
etmek. 

c;) Genel kurulun, Kanunun 416 nc1 maddesi uyarmca <;agns1z toplanmas1 halinde 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tiimiiniin haz1r bulunup bulunmadiQinl, toplantmm bu 
~ekilde yap1lmasma itiraz olup olmad1g1m ve nisabm toplant1 sonuna kadar korunup 
korunmad1g1n1 incelemek. 

d) Degi~iklige gidilmi~ ise degi~iklikleri de i<;eren esas sozle~menin, pay defterinin, 
yonetim kurulu y1llik faaliyet raporunun, denet<;i raporlarmm, finansal tablolann, 
giindemin, giindemde esas sozle~me degi~ikligi varsa yonetim kurulunca haz1rlanm1~ 
degi~iklik tasansmm, esas sozle~me degi~ikligi Giimriik ve Ticaret Bakanlig1'nm iznine tabi 
olmas1 durumunda ise Bakanliktan ahnan izin yaz1s1 ve eki degi~iklik tasansmm, yonetim 
kurulu tarafmdan diizenlenmi~ haz1r bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme iizerine 
toplant1ya <;agnlm1~sa bir onceki toplant1ya ili~kin erteleme tutanagmm ve toplant1ya 
ili~kin diger gerekli belgelerin eksiksiz bir bi<;imde toplant1 yerinde bulunup bulunmad1g1n1 
tespit etmek ve bu durumu toplant1 tutanagmda belirtmek. 

e) Haz1r bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel 
kurula kat1lanlann kimlik kontroliinii itiraz veya liizull'l iizerine yapmak ve temsil 
belgelerinin dogrulugunu kontrol etme~. 

f) Murahhas iiyeler ile en az bir yonetim kurulu iiyesinin ve denetime tabl····~~ 
~irketlerde denet<;inin toplantlda ham olup olmad1g1n1 tespit etmek ve bu dur pi?J~'ti • ' 4; ~- . 
tutanagl_flda bell -.. '[,·i ;.(l; ·~ , ~lj ' 

g)~· dem <;; nde g rul c;;al~lann1 yonet , nu lilifileri'f , 

? 
istisnala~"' icind . d1~1n ru.jj< masinr~emek, topla ti'!'~a_!(~.;::~~:iJ~· '" f 
bunun il;;m,g rekh t 1 almak. 5 · ·~ :' I ::JB .' ''~ · ;A'",.,. ~'A'·, 

g) Bii')Ei§imleri . -~ mlan 1\1 kaRatm.a.· 1' ve toplant 1 ·~ \. ':-':-, "~ .. ~~· 
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h) Muzakere edilen hususlara ili~kin karar, tasi'fRM1o~~-{!/v~D~i 
belgeleri gene! kurula okumak ya da okutmak ve bu~i~ff~m~i;;(f..Y~O: ~ 
vermek. k-Celnnec~'te,,, '?ar.:_ f\1~ .~· U 

1) Gene! kurulca verilecek kararlara ili~kin oyla~ ¥~lv~ 'sonuc;lannt 
bildirmek. ' .... , · 

I} Toplantl ic;in asgari nisabm toplantmm ba~mda, devamrnda ve sonunda muhafaza 
edilip edilmedigini, kararlann Kanun ve esas sozle~mede ongorulen nisaplara uygun 
olarak ahntp ahnmadtgmt gozetmek. 

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafmdan yaptlan bildirimlerl 
gene! kurula ac;tklamak. 

k) Kanunun 436 net maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlann anilan 
maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalannt onlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy 
kullantmma Kanun ve esas sozle~me uyannca getirllen her turlu smtrlamayt gozetmek. 

I) Sermayenin onda birine (halka ac;tk ~lrketlerde yirmide birine) sahip pay 
sahiplerinin istemi uzerine flnansal tablolarrn muzakeresi ve buna bagh konulann 
gi:iru~Oimesini, gene! kurulun bu konuda karar almasrna gerek olmakstzm bir ay sonra 
yaptlacak toplanttda gi:iru~Oimek uzere ertelemek. 

m) Gene! kuru! c;ah~malanna ait tutanaklann duzenlenmesini saglamak, itirazlan 
tutanaga gec;irmek, karar ve tutanaklan imzalamak, toplanttda ahnan kararlara ili~kin 
lehte ve aleyhte kullantlan oylan hic;bir tereddude yer vermeyecek ~ekilde toplantt 
tutanagrnda belirtmek. . 

n) Toplantt tutanagrnt, yi:inetim kurulu ytlltk faaliyet raporunu, denetime tabi 
~irketlerde denetc;i raporlannt, finansal tablolan, haztr bulunanlar listesini, gundemi, 
i:inergeleri, varsa sec;imlerin oy kagttlannt ve tutanaklannt ve toplanttyla ilgili tom 
belgeleri toplantt bitiminde bir tutanakla haztr bulunan yi:inetim kurulu Oyelerinden birine 
teslim etmek. 

Gundemin goru,iilmesine gec;llmeden once yap1lacak i'lemler 
MADDE 9 - (1) Toplant1 ba~kant, gene! kurula toplantt gundemini okur veya 

okutur. Ba~kan tarafmdan gundem maddelerinin goru~Oime strasrna ili~kin bir degi~iklik 
i:inerisi olup olmadtgl sorulur, eger bir i:ineri varsa bu durum gene! kurulun onayma 
sunulur. Toplanttda haztr bulunan oylann c;ogunlugunun karanyla gundem maddelerinin 
gorO~ulme strast degi~tirilebilir. 

Gilndem ve gundem maddelerinin goru,ulmesi 
MADDE 10 - (1) Olagan gene! kuru! gOndeminde a~agtdaki hususlann yer almas1 

zorunludur: 
a) Ac;th~ ve toplant1 ba~kanhgmm olu~turulmast. 
b) Ytinetim kurulu ytlltk faaliyet raporunun, denetime tabi ~irketlerde denetc;i 

raporlannrn ve finansal tablolann goru~ulmesi. 
c) Ytinetim kurulu uyeleri ile varsa denetc;ilerin ibralan. 
c;) Suresi dolan yonetim kurulu uyeleri ile denetime tabi ~irketlerde denetc;inin 

sec;imi. 
d) Yonetim kurulu uyelerinin ucretleri ile huzur hakkt, ikramiye ve prim gibi 

haklannrn belirlenmesi. 
e) Kann kullantm ~eklinin, dagtttmrnrn ve kazanc; paylan oranlanntn belirlenmesi. 
f) Varsa esas sozle~me degi~ikliklerinin goru~ulmesi. 
g) Gerekli gorulen diger konular. 
(2) OlaganustO gene! kuru! toplanttstnrn gundemini, toplantt yaptlmasrnt gerektiren 

sebepler olu~turur. 
(3) A~agtda belirtilen istisnalar dt~mda, toplantt gundeminde yer almayan konular 

gtiru~Oiemez ve karara baglanamaz: 
a) Ortaklann tamamrnm haztr bulunmast halinde, gundeme oybirl@ ile konu ilave 

edilebilir. 
b) Kanunun 438 inci maddesi 

talebi, gOndemde yer ahp almadtgtna-,~ak!!t:nakstzt~ 
c) Ytinetim kurulu Oyelerinin gt:~~~ 

sonu f I tablolar keresi: I a 
~~\l n 

!: 
I.N 
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bir pay sahibinin ozel denetim 
kurulca karara baglantr. 
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~) Gundemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizli~Cfifr"!lhttk.t ~iill U V Ja 
ihlali, bin;ok ~irkette uyelik sebebiyle gorevin ifasmda guc;luk, gec;imsizllli; 1illfaJ'~"'~&foye Q Y

1 kullamlmas1 gibi hakh sebeplerin varhg1 halinde, yonetim kurulu Oyelerinin gorevden I 
ahnmas1 ve yerine yenilerinin sec;ilmesi hususlan gene! kurulda haz1r bulunanlarm oy 

·c;okluguyla gOndeme ahmr. 
(4) Gene! kurulda muzakere edilerek karara baglanm1~ gundem maddesi, haz1r 

bulunanlann oy birligi ile karar verilmedikc;e yeniden goru~UIOp karara baglanamaz. 
(5) Yap1lan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanhkc;a, ~irket gene! 

kurulunda gorO~Oimesi istenen konular gundeme konulur. · 
(6) Gundem, gene! kurulu toplantiYa c;ag1ran tarafmdan belirlenir. 
Toplant1da soz alma 
MADDE 11 - (1) GorO~Oimekte olan gundem maddesi uzerinde soz almak isteyen 

pay sahipleri veya · diger ilgililer durumu toplant1 ba~kanhgma bildirirler. Ba~kanhk soz 
alacak ki~ileri gene! kurula ac;1klar ve ba~vuru s1rasma gore bu ki~ilere soz hakk1 verir. 
Kendisine soz s1ras1 gelen ki~i, toplant1 yerinde bulunmuyor ise soz hakkm1 kaybeder. 
Konu~malar, bunun ic;in aynlan yerden, gene! kurula hitaben yap1hr. Ki~iler kendi 
aralannda konu~ma s1ralanm degi~tirebilirler. Konu~ma suresinin S1mrland1nlmas1 halinde, 
s1ras1 gelip konu~masm1 yapan bir ki~i, konu~ma suresi doldugu zaman, ancak kendinden 
sonra konu~acak ilk ki~i konu~ma hakkm1 verdiQi takdirde konu~masm1, o ki~inin 
konu~ma suresi ic;inde tamamlamak ko~uluyla surdurebilir. Diger bir bic;imde konu~ma 
suresi .uzat1lamaz. 

(2) Toplant1 ba~kanmca, goru~Uien konular hakkmda ac;1klamada bulunmak isteyen 
yonetim kurulu uyeleri ile denetc;iye s1raya bak1lmaks1zm soz verilebilir. 

(3) Konu~malann suresi, ba~kamn veya pay sahiplerinin onerisi Ozerine, gundemin 
yogunlugu, gorO~Oimesi gerekli konulann c;oklugu, onemi ve soz almak isteyenlerin 
say1sma gore gene! kuru lea kararla~tmhr. Bu gibi durumlarda, gene! kuru I, once konu~ma · 
suresinin sm1rlanmasmm gerekip gerekmeyecegini ve sonra da surenin ne olacag1 
konulannda, ayn ayn oylamayla karar verir. 

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarmca gene! kurula elektronik ortamda kat1lan 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gorO~ ve onerilerini iletmelerine ili~kin olarak amlan 
madde ve alt duzenlemelerde belirlenmi~ usul ve esaslar uygulamr. 

Oylama ve oy kullanma usulil 
MADDE 12 - (1) Oylamaya ba~lamadan once, toplant1 ba~kan1, oylanacak konuyu 

gene! kurula ac;1klar. Bir karar taslagmm oylamas1 yap1lacak ise, bu yaz1h olarak saptan1p 
okunduktan sonra, oylamaya gec;ilir. Oylamaya gec;ilecegi ac;1kland1ktan sonra, ancak usul 
hakkmda soz istenebilir. Bu s1rada, talep etmesine ragmen kendisine soz verilmemi~ pay 
sahibi varsa, hat1rlatmas1 ve Ba~kanca dogrulanmas1 ko~uluyla konu~ma hakkml kullamr. 
Oylamaya gec;ildikten sonra soz verilmez. 

(2) Toplantlda goru~Oien konulara ili~kin oylar, el kald1rmak suretiyle kullan1hr. Bu 
oylar toplant1 ba~kanhgmca sayi11r. Gerektiginde, ba~kanl1k, oy say1mmda yard1mc1 olmak 
Ozere yeter say1da ki~iyi gorevlendirebilir. El kald1rmayanlar, "ret" oyu vermi~ say1hr ve 
bu oylar degerlendirmede ilgili karann aleyhinde verilmi~ kabul edilir. 

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarmca gene! kurula elektronik ortamda katllan 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalanna ili~kin olarak amlan madde ve alt 
duzenlemelerde belirlenmi~ usul ve·esaslar uygulamr. 

Toplant1 tutanag1n1n dilzenlenmesi 
MADDE 13 - (1) Toplant1 ba~kamnca, pay sahiplerini veya temsilcilerlni, bunlann 

sahip olduklan paylan, gruplan, say1lan ve itibari degerlerini gosteren haz1r bulunanlar 
listesi imzalamr, gene! kurulda sorulan sorulann ve verilen cevaplann ozet olarak, ahnan 
kararlann ve her bir karar i<;in kullamlan olumlu ve olumsuz oylann say1lannm tutanakta 
ac;1k bir ~ekilde gosterilmesi ile tutanagm Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara 
uygun olarak duzenlenmesi saglamr. 

(2) Gene! kuru! tutanag1 toplant1 s1rasmda daktiloyla,. 
bilgisayarla veya okunakh ~ekilde suretiyle el 
duzenlenir. Tutanagm bilgisayarda 
imkan saglayacak bir yaz1cmm ol 

(3) Tuta!Wk ·!\!It az iki nusha 

.rJa~kanhgl ile k1r.:.~ .. ·.!~· olmas1 ' 
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.F (4) Tutanakta; ~irketin ticaret unvam, toplantl tarihi ve yeri, ~irketin clllt~h m 
toplam itibari degeri ve pay adedi, toplant1da Sf.Ceten ve temsilen olmak .~z--te~si~ 
edilen toplam pay adedi, kat1lm1~sa Bakanhk ~IIIKllMn.,.eg~ soyad1 1le gore~le~ rwt' ..1) 
yaz1smm tarlh ve say1s1, toplant1 ila~~c.~~'t~~-~ surette yapildlgl, 1ians1zg" ,41 
yap1hyorsa bunun belirtilmesi zorunlud'llifutorl< Mah. lklt~\~n,NBUL t;l 

(5) Toplantlda ahnan kararlara tq~VM'i'!ecp,lls'f'lill:tarlan, hic;bir tereddiitte yer , 
vermeyecek ~ekilde rakamla ve yaz1yla tutana~ii liellrtilir. 

(6) Toplantlda alman kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaga 
gec;irtmek isteyenlerin ad1, soyad1 ve muhalefet gerekc;eleri tutanaga yaz1hr. 

(7) Muhalefet gerekc;eslnin yaz1l1 olarak verilmesl halinde, bu yaz1 tutanaga eklenir. 
Tutanakta, muhalefetini belirten ortagm veya temsilcisinin ad1, soyad1 yaz1hr ve 
muhalefet yaz1smm ekte oldugu belirtilir. Tutanaga eklenen muhalefet yaz1s1 toplant1 
ba~kanhg1 ve kat1lm1~a Bakanhk temsilcisl tarafmdan imzalamr. 

ToplantJ sonunda yapdacak i1lemler 
MADDE 14- (1) Toplant1 ba~kam, toplant1 sonunda tutanagmm bir niishas1m ve 

genel kurulla ilglli diger tiim evrak1 toplant1da haz1r bulunan yonetlm kurulu Oyelerinden 
birine teslim eder. Taraflar arasmda dOzenlenecek ayn bir tutanakla bu durum tespit 
edilir. 

(2) Yonetim Kurulu, toplant1 tarihinden itlbaren en gee; on be~ giin ic;erisinde, 
tutanag1n noterce onaylanm1~ bir suretini ticaret siclli mOdiirliigiine vermek ve bu 
tutanakta yer alan tescil ve IIana tabi hususlan tescil ve llan ettirmekle yiikiimludiir. 

(3) Tutanak, internet sitesi ac;makla yOkumlii olan ~irketlerce genel kurul tarihinden 
itibaren en gee; be~ gun ic;erisinde internet sitesine de konulur. 

(4) Toplantl ba~kam aynca, haz1r bulunanlar listesinin, giindemin ve genel kurul 
toplant1 tutanag1mn bir nushasm1 kat1lm1~ olmas1 halinde Bakanhk temsilcisine teslim 
eder. 

Toplant1ya elektronik ortamda kat1lma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplant1sma Kanunun 1527 nci maddesi uyannca 

elektronik ortamda kat1lma imkan1 tanmd1g1 durumda yonetim kurulunca ve toplant1 
ba~kanhgmca yerine getirilecek i~lemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat 
dikkate ahnarak ifa edilir. 

III.BOLUM 
c;e,itll Hllkiimler 

Bakanhk temsilcisinln kat1hm1 ve genel kurul topJant1sma ililkin belgeler 
MADDE 16 - (1) Bakanhk temsilcisinin kat1hm1 zorunlu olan toplantllar ic;in 

temsilclnin istenmesine ve bu temsilcinin gorev ve yetkilerine ili~kin Anonim ;iirketlerin 
Gene! Kuru! Toplant1lannm Usul ve Esaslan ile Bu Toplant1larda Bulunacak GOmriik ve 
Ticaret Bakanhg1 Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik hukumleri sakhd1r. 

(2) Genel kurula katllabilecekler ve haz1r bulunanlar listesinin haz1rlanmasmda, 
genel kurulda kullamlacak temsil belgeleri ile toplant1 tutanagmm diizenlenmesinde birinci 
f1krada belirtilen Yonetmelik hukOmlerine uyulmas1 zorunludur. 

i!; Yonergede ongoriilmemil durumlar 
MADDE 17 - (1) Toplant1larda, bu ic; Yonergede ongoriilmemi~ bir durumla 

ka~11a~1lmasl halinde genel kurulca verllecek karar dogrultusunda hareket edilir. 
i!; Yonergenin kabulii ve degilikllkler 
MADDE 18 - (1) Bu ic; Yonerge, EDiP GAYRiMENKUL YATIRIM SAN VE TiC 

ANONiM ;;iRKETI_ · genel kurulunun onay1 ile yonetim kuru tarafmdan ko~ulur, 
tescil ye ilan edilir. Ic; Yonergede yap1lacak degi$iklikler de if. 

1 
I!; Yonergenin yilriirl 6~i').,f) J:J kM ru U! 
MADDE 19 - ( EDiP VE Ti · 

ANONiM SiRKETi '(lin. ice1·i·~ ;indle 
sunulacak olup, Tiirki\/€'TI1 


