
Edip Gayrimenkul Yat1nm Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 
29 Nisan 2014 Tarihinde Yapdan 

2013 Yd1 Olagan Genel Kurul Toplant• Tutanag1 

Edip Gayrimenkul Yatmrn Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi'nin 2013 yth Olagan Genel Kurul 
Toplanttst 29 Nisan 2014 gtini.i saat 1l.OO'da, ~irket merkez adresi o1an Mahmutbey Merkez Mh. 
Ta~ocag1 Cd. 212 istanbul Ah~veri~ Merkezi No:5 Bagcrlar- istanbul adresinde, T.C. Gi.imriik ve Ticaret 
Bakanhg1, istanbul Ticaret ii Mi.idi.irli.igi.i'ni.in 28.04.2014 tarih ve 11760 sayth yaztSJ ile gOrevlendirilen 
Bakanhk Ternsilcisi Saym Dilek DiREN'in gOzetiminde yaptlmt~ttr. 

Toplanttya ait davet, Tiirk Ticaret Kanunu ve ~irket Esas SOzle~mesinde OngOri.ildi.igi.i gibi gi.inderni 
ihtiva edecek ~ekilde, Kamuyu Aydmlatma Platformu,Ti.irkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.04.2014 
tarih ve 8546 sayth ni.ishasmda, Tiirkiye r;apmda yaym yapan Hiirses Gazetesi'nde 05.04.2014 tarihinde 
ve ~irketimizin \\'WW.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kaytt Kurulu~u A.$.' nin 
Elektronik Genel Kuru! Sistemi' nde ilan edilmek suretiyle si.iresi ir;inde yaptlmt~ttr. $irket Esas 
SOzle~mesi' nin, toplanttya yagnmn yaptldtgi gazete ve diger belgelerin, YOnetim Kurulu Faaliyet 
Raporu' nun, finansal tablolann, toplantl gi.indemi ile Hazrr Bulunanlar Listesi' nin toplantt yerinde 
bulundugu tespit edilrni~tir. ~irket Esas SOzle~mesi' nin 21. Maddesi geregince Olagan Genel Kurui 
Toplanttst' na davet iyin pay sahiplerine aynca taahhi.itli.i mektup gOnderilrnerni~tir. 

$irket YOnetim Kurulu Oyelerinin ve Bagtrnstz Denetim Kurulu~u Gi.ireli Yeminli Mali Mi.i~avirlik ve 
Bagtmstz Denetim Hizmetleri A.$.' yi temsilen Biilent Kaytkyt'nm toplanttda haztr bulundugu ve Tiirk 
Ticaret Kanunu'nun 1527. rnaddesinin 5. ve 6. ftkralart geregince, ~irket'in elektronik genel kurul 
haztrhklartm yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdigi tespit edilmi~tir. 

Haztr Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, $irket'in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret $irket 
sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Gene! Kurula katihmla. 3.688.536.769 TL 
sermayeye kar!1hk 368.853.676.9 adet paym asaleten. 37.552.074.858 TL"hk sermayeye kar!1hk 
3.755.207.485,8 adet paym da vekaleten, Elektronik Genel Kurula kattlrmla 2,30 TL sermayeye kar~thk 
230 adet paym vekaleten olmak i.izere 4.124.061.392,7 adet paym toplanttda temsil edildi~inin ve 
bOylece gerek Tiirk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas SOzle~me'de OngOri.ilen asgari toplantt nisabmm 
mevcut oldugu anla~tlrnast i.izerine, YOnetim Kurulu B~kan Vekili Saym Ragtp AKIN tarafmdan, 
Elektronik Gene! Kuru! sistemini kullanmak i.izere, "Merkezi Ka)'lt Kurulu~u Elektronik Gene! Kurul 
Sistemi Sertifika Uzmanltg1 " bulunan Saym, Cengiz AKKO<; ve Saym, Muhammed AYDIN atannu~ 
olup, toplantt fiziki ve elektronik ortarnda aym anda aytlarak gi.indemin gOri.i~i.ilrnesine ger;ilmi~tir. 

YOnetim Kurulu B~kan Vekili Saym Ragtp AKIN tarafmdan gerek TUrk Ticaret Kanunu ve gerek 
$irket Esas SOzle~mesi' nde yer aldtgi i.izere elektronik saytm di.izenlemeleri sakh kalmak kaydtyla, 
toplanttya fiziki olarak kattlan pay sahiplerinin oy kullammtm el kaldmnak suretiyle ve a<;tk oylama 
~eklinde yapacaklan; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sOzlti olarak beyan etmeleri 
gerektigi aytklanmJ~tu. 

Giindemin l.Maddesi: Toplantt Ba~kanlrgt' nm olu~turulmasma geyildi. Gene! Kurul Toplantt 
Ba~kanhgt' na RAGIP AKIN' m seyilmesine oy birligi ile karar verildi. 
$irket Gene] K~"' W' nun ~ah~rna Esas ve Usulleri !fakkmda t<; YOnergesi kapsammda, Toplantl 
B~karu tarafmd Toplama Memurlugu'na CENGIZ AKKO(' ve Tutanak Yazrnanltgt gOrepine 
HABiBE ARSLA in edildi. ' 
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Toplantt Blliiikant tarafmdan TUrk Ticaret Kanunu' nun 431. maddesi ve 28.11.2012 T.li Resmi Gazete' 
de yaymlanan "Anonim ~irketlerin Genel Kurul Toplanttlanmn Usul ve Esaslan ile Bu Toplantllarda 
Bulunacak Gtimrtik Ve Ticaret Bakanhgt Temsilcileri Hakkmda YOnetmeligi" nin 24.maddesi geregince 
toplanttda top lam itibari degeri 0 adet paym Tevdi Eden Temsilciler tarafmdan temsil edildigi ~tldandt. 

Toplantt Ba:]kam tarafmdan toplantl gtinderni, Tutanak Yazmant' na okutuldu ve Ba~kan tarafmdan 
gtindem maddelerinin g6rti~tihne strasma ili~kin bir degi~iklik Onerisi olup olrnadtgt soruldu. 
Pay sahiplerinden bu konuda bir Oneri gelmediginden gtindern maddelerinin ilan edildigi Strada diger 
gtindem maddelerinin g5rti~tilmesine devam edilmi~tir. 

Giindemin 2.Maddesi: Toplantt Ba:]kant, giindemin ikinci rnaddesini Tutanak Y azmam' na okuttu ve 
Genel Kurul Toplantt Tutanagt'nm haztr bulunan pay sahipleri adma ToplantJ Ba!}kanhgt tarafmdan 
imzalamnast hususunda verilen Onerge okundu ve oya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda, Gene! Kurul 
Toplantt Tutanagt'nm ve eklerinin haztr bulunan pay sahipleri adma irnzalanmast i9in Toplantl 
Ba~kanhgt' na yetki verilmesine 291.508 TL red oya kar~thk, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile 
oy9okluguyla karar verildi. 

Giindemin 3.Maddesi: Toplanh Ba:]kant, giindemin ti9tincU maddesini Tutanak Yazmaru' na okuttu ve 
2013 ythna ait Y5netim Kurulu Faaliyet Raporu ve BagtmSIZ Denetim Kurulu~u Raporunun toplanti 
tarihinden 21 gUn Once Kamuyu Aydmlatma Platformu' nda, ~irketimizin www.edip.com adresindeki 
internet sitesinde, Merkezi Kaytt Kurul~u A.~.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve basth olarak 
~irket merkezinde pay sahiplerinin g5rti~Une sunulmu~ olmast sebebiyle YOnetim Kurulu Faaliyet 
Raporu' nun okunmu~ addedilmesini ve Bagtmstz Denetc;i Goru~u· nUn okwunast Onergesi Genel Kurul' 
un onayma sunuldu, Oneri oybirligi ile kabul edildi. 
2013 yilt faaliyeti hakkmda haztrlanan BagimSIZ Denetc;i GOrti~U okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte 
miizakere edildi. 

Giindemin 4.Maddesi: Toplanh Ba~kant, gtindemin dOrdUncU maddesini Tutanak Yazmant' na okuttu 
ve 2013 ytlma ait Bil3nyo ile Kfu ve Zarar hesaplarmm onaylanmasma geyildi, verilen Onergede 2013 
yilma ait bilanc;o ile kilr ve zarar hesaplanmn toplantJ tarihinden 21 gUn Once Kamuyu Aydmlatma 
Platformu' nda, ~irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kay1t Kurulu~u A.$.' 
nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve ~irket merkezinde bas!lt olarak pay sahiplerinin gOrii~iine 
sunulmu~ olmast sebebiyle bilanc;onun okwunu~ addedilmesini ve kilr ve zarar hesaplanmn ana 
ba~hklar itibariyle okunmasmm teklif edildigi g5rilldU. Gene! Kurul 'un onayma sunulan Oneri, oybirligi 
ile kabul edildi. 
Kabul edilen Onerge dogrultusunda k& ve zarar hesaplart ana ba~hklan itibariyle okundu. 31.12.2013 
tarihli bil§.nyo ile k§.r ve zarar hesaplar1 mUzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapi1an oylama sonucunda 
291.508 TL red oya kar11hk, 40.949.105,927.-TL kabul oyu ile oy9okluguyla karar verildi. 

~irketin 31.12.2013 tarihli konsolide Finansal Durum Tablosunda gOrtilen 1/2 oranmdan fazla 
6ZKA YNAK kaybt ile ilgili YOnetim Kurulu'nun gOrti~leri ve iyile~tirici Onlemleri hakkmda Genel 
Kurul'a bilgi verildi. 

Giindemin 5.Maddesi: Toplantr Ba~kant, gUndemin be~inci maddesini Tutanak Y azmam' na okuttu ve 
2013 yth karmm kullantm ~eklinin, dagtttlacak kar ve kazanc; paylan oranlanmn belirlenmesi konusunun 
gOrU~illmesine geyildi. 2013 yth kar dagtttmma ili~kin teklifin, Genel Kurul toplanttsmdan 21 gUn Once 
Kamu~ydmlatma Platformu' nda, Merkezi Kaytt Kurulu~u A.~.' nin Elektronik Gene! Kurulttiste i' 
nde ve etimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyuruldugu ~ekilde 2013 yth) m 
kullan~li konusunda ~irket Yonetim K~rulu teklifinin g6rii1iilmesine ge9ildi. j/ 
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YOnetim Kurulu' nun, 2013 yth bilanyosuna gOre tahakkuk eden kar hakkmda veri len teklifi okundu. 
Teklif Uzerinde sOz alan bu1unmadigmdan Toplanti Ba~kan1 tarafmdan oya sunuldu. Yaptlan oylama 
sonucunda, YOnetirn Kurulu'nun 17.03.2014 tarihli karan ile Onerilen ve karnuya aytklanan, ~irketimizin 
TUrk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hiiktimlerine gOre dilzenlenrni~ mali tablolarma gOre 
1.196.601 ,84.-TL dOnem kan ile Sermaye Piyasasmda Finansa1 Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi 
kapsammda dilzenlenen konsolide mali tablolanna gOre 46.064.857.-TL d6nern zaran olu~mu~tur. Buna 
gOre Vergi Usul Kanunu hiiktimlerince haz1rlanrm~ olan mali tablolarJmizda o1u~an dOnem kanrun 
Geymi~ Ytl Zararlart'ndan mahsup edilmesine, Sermaye Piyasast Mevzuatma gOre diizenlenmi~ 

konsolide mali tablolartmtzda ise zarar bulunmast nedeniyle kar dagitlrni yaptlmamasma oybirligi ile 
kabul edildi. 

Giindemin 6.Maddesi: Toplant1 Ba~kant, gilndemin altmct rnaddesini Tutanak Yazmant' na okuttu ve 
degi~en mevzuatlar kapsammda revize edilen YOnetim Kurulu'nun 17.03.2014 tarihli karan ile Kamuyu 
Aydmlatma Platformu'nda, Merkezi Kaytt Kurulu~u A.~.' nin Elektronik Genel Kuru! Sistemi' nde ve 
~irketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde ay1klanan "Kar Dagttim Politikas1" okundu ve 
~agtda belirtildigi ~ekilde onaya sunuldu.Yaptlan oylama sonucunda oybirligi ile kabul edildi. 

EDiP GAYRiMENKUL YA TIRJM SANA Yi VE TiCARET A.~. 

KAR DAGITIM POLiTiKASI 

~irketimizin k<ir dagttrmma ili~kin kararlannda, TUrk Ticaret Kanunu hUkllmleri, Sermaye Piyasast 
Diizenlemeleri, Vergi Dilzenlemeleri ve diger ilgili dtizenlemeler ile esas sOzle~memizin k<ir dagttlmi ile 
ilgili maddesi esas almmakta ve SPK Kurumsal YOnetim ilkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve 
~irket menfaatleri arasmda dengeli ve tutarh bir politika izlenmektedir. 

Sirketimizin k§r dagttJmt konusundaki politikast, ilgili dilzenlemeler ve finansal imkimlar elverdigi 
sfuece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Sirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatmm 
ve finansman politikalan, Sirketimizin finansal pozisyonu ile karhhk ve nakit durumu dikkate almarak, 
Sermaye Piyasas1 Dtizenlemeleri ve ilgili diger mevzuat yeryevesinde hesaplanan dagttdabilir d6nem 
k<irmm, dagJttrni a~agtdaki ~ekilde yapthr. 

a) Sirket ttizel ki~iligi tarafmdan Odenmesi gereken vergiler aynhr. 
b) TUrk Ticaret Kanunu hiikiimlerine gOre % 5 kanuni yedek akye aynhr. 
c) Kalandan Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettil dagttthr. 
d) Kalamn %5 'ini geymemek iizere y6netim kurulunca takdir edilen bir miktar ~irket 

yah~anlan ve yOnetim kurulu iiyelerine dagttJhr. 
e) Kalan kann dagttJmt konusunda gene! kurulca, yOnetim kuruluna yetki verilebilir. 
f) Yasa hiikmil ile aynlmast gereken yedek akyeler ve Esas sOzle~me'de pay sahipleri tym 

belirlenen birinci temettil ayn1madikya ba~ka yedek akye aynlmasma, ertesi y1la kar aktanlmasma ve 
birinci temettil dagtttlmadtkya yOnetim kurulu ilyeleri ile mernur, miistahdem ve i~yilere kardan pay 
dagtttlmasma karar verilemez. 
Sirket paylan arasmda imtiyazh pay bulunmamaktadJr. 
K§r dag1ttm kararmm gOiii~tildiigti ilgili gene! kuru! toplanbsmda aksi kararla~tmlmadigi takdirde, kar 
dagtttmm en gey sOz konusu genel kuru! toplantlsmm yaptldtgl y1lm hesap dOnemi sonundan Once 
olmak kayd1yla geryekle~tirilmesi amaylanmakta olup, kar dagtttm tarihine Genel Kurul karar 
vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde YOnetim Kurulu, Sermaye Piyasast 
D~enlemelerine uygun olarak kar paymm taksitli dagtttmma karar verebilir. ~irket esas sOzle~mesinde 
kar - avans1 dagitlmt konusunda herhangi bir hilktim yoktur. 

irilecek kar ayr da'rtrmlarmda izlen~"~ek usul ~e esaslar Tiirk Ticaret Kanunu ve Serm~ 
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Piyasast Kanunu'nun diizenlemeleri yen;evesinde belirlenir. 

Giindemin 7.Maddesi: YOnetim Kurulu Dyeleri'nin 2013 ytb faaliyetlerinden dolayt ibralanna ge~ildi. 
YOnetim Kurulu Dyeleri: Akm Holding A~. Temsilcisi Nuri AKIN ile Ragtp AKIN, ismail KO<";, 
Mtinip YDCEL, Ahmet AKIN ve Ba£tmstz YOnetim Kurulu Uyeleri Koray G0NENS!N, Fatih AKOL' 
un ibralan ayn ayn oylamaya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda YOnetim Kurulu Dyeleri ayn ayn 
olrnak iizere 291.508.- TL red oya karjlhk, 40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oyyokluguyla ibra 
edildiler. Yonetim Kurulu Dyelerinin her biri kendi ibralannda sahibi olduklan paylardan dogan oy 
haklanm kullanmadtlar. 

Giindemin 8.Maddesi: Toplantt Ba~kant, glindemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmant' na okuttu ve 
YOnetim Kurulu Dyelerinin seyimi, Ba£tmstz YOnetim Kurulu Dyelerinin seyirni ve gOrev slirelerinin 
tespiti hakkmda veri! en Onerge okundu, Toplantt Ba~kant tarafmdan oya sunuldu. 
Yaptlan oylama sonucunda, 2014 yilt hesaplanm ve faaliyetlerini incelernek amactyla toplanacak olagan 
gene! kuru! toplant1sma kadar gOrev yapmak Uzere; 
Akm Holding A~. (Ticaret Sicil No:147588)' nin YOnetim Kurulu Dyeligine seyilrnesi, Akm Holding 
A~.' nin 17.04.2014 tarihli ve Beyoglu 28. Noterligi' nin 25.04.2014 T. ve 7932 yev.no.sunda kaytth 
yOnetirn kurulu karart geregince 20003244836 T.C.no.lu, T.C. vatanda~t, Mahmutbey Mh., Ta~oca£t 
Cd.No:3/481 Bagctlar-istanbul adresinde mukim NURi AKIN'm YOnetim Kurulu' nda temsilci olarak 
gOrev yapmasma; 
19997245028 T.C. Kirnlik No'lu ve Yejillik Sk.,Akm Apt.,Erenkoy-istanbul adresinde rnnkim RAGIP 
AKIN; 
36964655734 T.C. Kimlik No'lu ve <;iyekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire: 10 Altunizade
istanbul adresinde mukim iSMAiL KO<;:; 
43012429858 T.C. Kimlik No'lu ve Abide-i Hiirriyet Cd. Geyit Sk. No:4 Kat:5 ~ijli -istanbul adresinde 
mukim MUNiP YUCEL; 
19976245766 T.C. Kimlik No'lu vs Safsaf Sk. No:22 Emirgan, Sanyer- istanbul adresinde mukirn 
AHMETAKIN; 

~irket Bagtmstz YOnetim Kurulu liyeliklerine, toplanttya kattlamayan ve Bak1rkOy 29.Noterligince 
tasdik edilmij 28.04.2014 tarih ve 12179 yev.nolu beyan ile aday oldugunu beyan eden 30994865408 
T.C. Kimlik No'lu ve Suadiye, Suyam Sk. Yah Apt., No:16 D:5 KadtkOy istanbul adresinde mukim 
KORA Y GONENSiN ve 
toplantiya katilamayan ve BaktrkOy 29.Noterligince tasdik edilrni~ 28.04.2014 tarih ve 12180 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 sec;ilmelerine 291.510,30 
TL red oya kar~thk, 40.949.103,627.-TL kabul oyu ile oyyokluguyla karar verildi. Elektronik ortamda 
genel kurula katrlan hissedarlanmtzdan Saym Muzaffer EROGLU' nW1 "SPK Kurumsal YOnetim j[keleri 
uyannca kadm YK iiyesi yapzlmadlgl iqin ret oyu veriyorum" ~eklindeki beyam, bu tutanaga geyirildi. 

Yonetim Kurulu iiyelerinin Ozgeymi~leri, ~irketimizin www.edip.corn adresindeki internet sitesinde, 
basth 2013 yth Faaliyet Raporu'nda duyuruldugu bilgisi verildi. 

Giindemin 9.Maddesi: Toplantt Ba~kant, glindemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmant' na okuttu 
ve YOnetim Kurulu Dyelerine Odenecek licret ve huzur hakkmm gOrli~iilmesine geyildi.Bu konuda 
verilen Onerge okundu. Fiziki Gene! Kurula kattlan hissedarlartmizdan Saym Hamza iL ve Saym Murat 
BOZKU T sOz aldtlar. Buradaki Onergeye red oyu kullandtklarim beyan ettiler.Toplantt Ba~kan1 
Oneriyi o , undu. Yaptlan oylama sonucunda ~irketirniz YOnetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli karan 
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Nuri AKIN'a ayhk net 50.000.-TL; di£er YOnetim Kurulu Dyelerinin her birine ayhk net 3.750.-TL; 
iicret Odenmesine; 
Sermaye Piyasast Kanunu kapsammda olu~turulan komite iiyeliklerinde gOrev alan YOnetim Kurulu 
Oyeleri iyin aynca iicret Odenip Odenmemesi hususu ile Odenecek ticretin miktan konusunda YOnetim 
Kurulu B~kam'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine 291.508.- TL red oya kar~Iltk, 40.949.105,927.
TL kabul oyu ile oyyokluguyla karar verildi. 

GU.ndemin lO.Maddesi: Toplantl Ba~kant, gtindemin onuncu maddesini Tutanak Yazmant' na okuttu ve 
Denetimden Sorumlu Komite'nin Onerisi dikkate ahnarak, Sermaye Piyasast Kanunu geregi 2014 yth 
iyin Bagtmstz Denetleme Kurulu~u olarak Giireli Yeminli Mali Mii~avirlik ve BagimsiZ Denetim 
Hizmetleri A.~.'nin seyilmesine ger;ildi. 
Yaptlan oylama sonucunda ~irketin 2014 yilt bag)msiz denetimini yapmak tizere Giireli Yeminli Mali 
Mii~avirlik ve Bag•msiz Denetim Hizmetleri A.~. seyilmesine 291.508.-TL red oya kar~thk. 

40.949.105,927.- TL kabul oyu ile oy9okluguyla karar verildi. 

Giindemin ll.Maddesi: Toplantl Ba~karn, giindemin onbirinci maddesini Tutanak Yazman1' na okuttu 
ve Serrnaye Piyasast Kurulu Kurumsal YOnetim ilkeleri uyarmca belirlenen ve kamuya aylldanan 
~irketimizin "Bagt~ Politikast" kapsammda, sosyal yardtrn arnactyla r;e~itli demek ve kurulu~lara yll 
ir;erisinde yapnu~ oldugu 371.928.-TL tutarmdaki ba£;1~ ve yardtmlar konusunda Gene! Kurul'a bilgi 
verildi. Bu rnaddenin bilgilendirme amac1 ile giindemde yer aldtgmdan oylanmayaca£;1 ortaklann 
bilgisine sunuldu. 

Aynca 2014 yth iyerisinde yaptlacak alan ba£;1~ ve yardtmlann tist smmnm 4.000.000.-Ttirk Lirast 
olarak belirlenmesine dair verilen Onerge okundu ve Ba~kan tarafmdan oylamaya sunuldu ve Oneri 
291.508.- TL red oya kar~thk, 40.949.1 05,927.-TL kabul oyu ile oy9okluguyla kabul edildi. 

Giindemin 12.Maddesi: Toplanti Ba~kant, giindemin onikinci maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu 
ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ilgili diizenlemeleri yeryevesinde, pay sahiplerine, ~irketin tiyiincii 
ki~iler lehine verrni~ oldugu terninat, rehin ve ipotekler hakkmda bilgi verildi. Bu maddenin 
bilgilendirrne amact ile giindemde yer aldtgmdan oylanmayacag1 ortaklann bilgisine sunuldu. 

Giindemin 13.Maddesi: Toplantl Ba~kam, giindemin oniiytincli rnaddesini Tutanak Yazmant' na okuttu 
ve Sermaye Piyasast Kurulu Kurumsal YOnetim ilkeleri geregince YOnetim Kurulu Oyeleri ile Dst 
Di.izey YOneticiler iyin ~irketirnizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi 
ve incelemesine sunulan "0cretlendirrne Politikast" ve ytl ir;erisinde saglanan faydalar hakkmda 
ortaklarm bilgilendirilmesi yaplldt ve pay sahiplerine konu hakkmda gOrii~ bildinne imkarn saglandt. Bu 
maddenin bilgilendirrne amact ile giindernde yer aldt£;mdan oylanmayacagt ortaklarm bilgisine stmuldu. 

Giindemin 14.Maddesi: Toplantt B~kan1, giindemin ondOrdtincii maddesini Tutanak Yazrnant' na 
okuttu ve Serrnaye Piyasast Kurulu diizenlemeleri kapsammda ili~kili taraflarla 2013 yth iyerisinde 
yapilan i~lemler hakkmda 37 no.lu bilanyo dipnotunda yer alan ayrklarnalar ile ~irketirnizin 

www.edip.corn adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelernesine sunulan "Yaygm ve 
Siireklilik Arzeden !li~kili Taraf !~lemlerine !li~kin Rapor" hakkmda ortaklanmiza bilgi verildi. Bu 
rnaddenin bilgilendirrne amacr ile gtindemde yer aldtgmdan oylanmayaca£;1 ortaklann bilgisine sunuldu. 

Giindemin 15.Maddesi: Toplantt Ba~karu, gi.indemin onbe~inci maddesini Tutanak Yazmam' na okuttu 
ve ortaklartrntza Karnuyu Aydmlatma Platformu' nda, ~irketirnizin www.edip.corn adresindeki internet 
s~te~i~-~e.v~ basth 2013 y~h F~a~iyet ~aporu' nda.duyuruldugu tizere "Bilgilendirme Politikast11 hakkmda 
btlgt ~~~- Bu maddenm btlgtlendume amac1 tie gtindemde yer aldtgmdan oylanmayaca£:t ortak?lann .J 
bilgisi e~ uldu. :J -:. \. }'\,~ (2£ / \ . ' ~. 
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Giindemin 16.Maddesi: Toplanti Ba;;kanr, gtindemin onaltmct maddcsini Tutanak Yazmam' na okuttu 
ve yOnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yOnetim kurulu i.iyclerine, list dUzey 
yOneticilcrine ve bunlann e~ vc ikinci dcreceye kadar kan ve sthri yakmlanna; ~irket veya bagh 
ortakltklan ile <;tkar yati~masma neden olabilecek nitelikte i~lem yapabilmcleri, rekabet edebilmeleri, 
~irketin konusw1a giren i:;;leri bizzat veya ba~kalan adma yapmalan ve bu nevi i~leri yapan ~irketlerde 
ortak olabilmelcri ve diger i:;;lernleri yapabilmcleri hususunda TUrk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. 
maddcleri geregince izin vcrilmesinc ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun II-17.1 sayth "Kununsal YOnetim 
Tebligi"nin 1.3.6. maddesi kapsamma giren 2013 yrh iyerisinde gcryekle~tirilen i~lemlerle ilgili bilgi 
verilmcsine oybirligi ile karar verildi vc bu kapsamda 2013 yilt iyerisinde geryekle~tirilcn i~lem olmadtg-I 
hakkmda Genel Kurul'a bilgi vcrildi. 

Giindcmin 17.Maddesi: Dilekler ve kapam~ maddesinde sOz alan pay sahibi olmad1. 
GUndem' de gOrU~Ulecek ba~kaca bir konu bulunmadigmdan Toplanti Ba~kalll tarafmdan pay sahiplcrine 
te~ekkOr edilerck, toplant1ya son vcrilmi~tir ve bu tutanak toplantl mahallinde tarafimizdan tanzim ve 
imza edilmi11ir.(29.04.2014) 
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