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Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 

     

Ortaklığın Adresi : Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 
Bağcılar İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : Tel:0212 4463858 Faks:0212 4463880 
E-posta adresi : yatirimci@edip.com 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 
Telefon ve Faks Numarası : Tel:0212 4463858 Faks:0212 4463880 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin adaylığı 
hakkında 

 

 

AÇIKLAMA: 
 
Şirketimizin 21.04.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya 
sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
uygun görülen Sayın Nedim ÖLÇER ve Sayın Nilgün ERMAN'ın aday gösterilmelerine oy 
birliği ile karar verildi. 
 
Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 
 
Saygılarımızla, 
 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 



 
Edip Gayrimenkul Yatırım San ve Tic. A.Ş.  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Özgeçmiş 

 

 
Nedim Ölçer 

      
EĞĐTĐM:  
 
Eylül’67- Mayıs’72      : SANKT GEORG AUSTRIAN HIGHSCHOOL, ĐSTANBUL 
Eylül’72 – Mayıs’76      : ROBERT COLLEGE, AMERICAN HIGHSCHOOL, ĐSTANBUL 
Eylül’76 – Mayıs’80      : MIDDLEBURY COLLEGE, MIDDLEBURY, VERMONT 
          Ekonomi, Almanca, BA 
Eylül’78 – Mayıs’79      : JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAET, MAINZ, W.GERMANY 
          Ekonomi, Almanca 
Eylül’80 – Mayıs’82      : COLUMBIA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
          Finans, Uluslararası Đş Đdaresi, MBA 
 
 
TECRÜBE:  
 
Mayıs’81 – Mayıs’83      : CITIBANK N.A. 111 Wall Street, New York N.Y. 
          Danışman 
Haziran’83 – Eylül’85      : CITIBANK N.A., Đstanbul 
          Müdür Yardımcısı 
Eylül’85 – Ocak’86      : MANUFACTURERS HANOVER TRUST CO. Đstanbul 
          Müdür 
Ocak’86 – Temmuz’89      : EDPA PAZARLAMA A.Ş. Đstanbul 
          Grup Finans Koordinatörü 
Temmuz’89 – Ocak’98      : INTERBANK A.Ş. Đstanbul 
          Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Dış Đlişkiler 
Ocak’98 – Kasım’98      : INTERBANK A.Ş. Đstanbul 
          Genel Müdür 
Mart’99 – Ocak’01      : TATKO Türk Anonim Şirketi Đstanbul 
          Yönetim Kurulu Üyesi 
Haziran’99 – Ağustos’01   : TEKFEN HOLDĐNG A.Ş. Đstanbul 
          Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörü 
Ağustos’01 -Temmuz’12   : BOYNER HOLDĐNG A.Ş. Đstanbul 
          Başkan Yardımcısı, Finansman 
Nisan ‘13-   ......                  : INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS    
                                              FĐNANSAL DANIŞMANLIK LTD. ŞTĐ. 
                                              Partner  
 
 
Bildi ği Yabancı Dil      : Đngilizce, Almanca 



Edip Gayrimenkul Yatırım San ve Tic. A.Ş.  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Özgeçmiş 

      

       

      Nilgün Erman 

 

20 yılı aşkın perakende ve alışveriş merkezi tecrübesini 2014 yılı başında Mergen Consulting Group’a 

taşıyarak, şirketin perakende ve kiralama alanlarında büyümesini sağlamıştır. Nilgün Erman, MCG’da 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, tüm perakende ve AVM hizmetlerinden sorumludur. 

Nilgün Erman’ın konsept geliştirme ve kiralama aşamasında servis verdiği projeler arasında 

İstinyePark, Zorlu Center, ViaPort, Rönesans Optimum & Piazza konseptleri, Emaar Square, Forum 

Marmara, KentPark, Armada ve Panora alışveriş merkezleri sayılabilir. Türkiye dışında özellikle Kuzey 

Irak’ta Erbil, Süleymaniye ve Dohuk’ta bulunan 3 projenin ve Emaar Square Suriye’de konsept 

geliştirme ve kiralama hizmetlerine liderlik etmiştir. Perakende kuruluşları ile olan tecrübesi 

sayesinde JLL içerisinde Cadde Mağazacılığı ekibini kurup, perakendeciler için farklı çözümler 

üretilmesini sağladı. 

Nilgün Erman’ın, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) ve KAGİDER üyelikleri bulunmakta 

olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir 



BAGIMSIZ YONETiM KURULU UYELiK BEVAN I 

Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan ilan edilen Kurumsal Yonetim ilkelerini okuyup, anladtg1m1 ve 

a~ag1da yer alan Bagtmstz Yonetim Kurulu Oyeligi kriterlerinin tamamm1 ta~tdtg1m1 kabul ve beyan 

ederim. 10.04.2015 

Nedim OL~ER ~ 

imza 14/V~/ 
{/ 

1- ~irket, ~irketin ili~kili taraflanndan biri veya ~irket sermayesinde dogrudan ve dolayli olarak %5 

veya daha fazla paya sahip hissedarlann yonetim veya sermaye bak1mmdan ili~kili oldugu tUzel ki~iler 

ile kendim, e~im ve ikinci dereceye kadar kan ve sthri htstmlanm arasmda, son be~ ytl i~inde, 

dogrudan veya dolayli onemli gorev ve sorumluluklar Ustlenecek yonetici pozisyonunda istihdam, 

sermaye veya onemli nitelikte ticari ili~ki kurulmadtgmt, 

2- Son be~ yil i~erisinde, ba~ta ~irketin denetimini, derecelendirilmesini ve dam~manligm1 yapan 

~irketler olmak Uzere, yapilan anla~malar ~er~evesinde ~irketin faaliyet ve organizasyonunun 

tamamm1 veya belli bir boiUmUnU yUrUten ~irketlerde ~ali~madtgtml ve yonetim kurulu Uyesi olarak 

gorev almadtg1m1, 

3- Son be~ yil i~erisinde, ~irkete onemli oi~Ude hizmet ve UrUn saglayan firmalann herhangi birisinde 

ortak, ~ali~an veya yonetim kurulu Uyesi olmadtg1m1, 

4- ~irket sermayesinde pay sahibi olmadtg1m1, 

5- bzge~mi~imde gorUiecegi Uzere bagtmstz yonetim kurulu Uyeligi sebebiyle Ustelenecegim gorevleri 

geregi gibi yerine getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecrUbeye sahip oldugumu, 

6- Kamu kurum ve kurulu~lannda mevcut durum itibanyla tam zamanl1 olarak ~ali~madtglml, 

7- Gelir vergisi kanununa gore TUrkiye'de yerle~mi~ sayildtglml, 

8- ~irket faaliyetlerine olumlu katktlarda bulunabilecegimi, ~irket ortaklan arasmdaki ~1kar 

~at1~malannda tarafstzligtml koruyacagtml, menfaat sahiplerinin haklanm dikkate alarak ozgUrce karar 

verecegimi, 

9- ~irket faaliyetlerinin i~leyi~ini takip edebilecek ve Ustlendigim gorevlerin gereklerini tam olarak 

yerine getirebilecek oi~Ude ~irket i~lerine zaman aytrabilecegimi, 

10- ~irketin yonetim kurulunda son on ytl i~erisinde alt1 yildan fazla yonetim kurulu Uyeligi yapmam1~ 

oldugumu, 

11- Ayn1 ki~inin, ~irketin veya ~irketin yonetim kontroiUnU elinde bulunduran ortaklann yonetim 

kontroiUne sahip oldugu ~irketlerin U~ten fazlasmda ve toplamda borsada i~lem goren ~irketlerin 

be~ten fazlasmda bagtmstz yonetim kurulu Uyesi olarak gorev almadtg1m1, 

12- Yonetim kurulu Uyesi olarak se~ilen tUzel ki~i adma tescil ve ilan edilmedigimi. 



BAGIMSIZ YONETiM KURULU 0YELiK BEVAN I 

Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan ilan edilen Kurumsal Yonetim ilkelerini okuyup, anlad1g1m1 ve 

a§ag1da yer alan Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyeligi kriterlerinin tamamm1 ta§1d1g1m1 kabul ve beyan 

ederim. 10.04.2015 

Nilgun ERMAN 

1- ~irket, §irketin ili§kili taraflanndan biri veya §irket sermayesinde dogrudan ve dolayll olarak %5 veya 

daha fazla paya sahip hissedarlann yonetim veya sermaye bak1mmdan ili§kili oldugu tUzel ki§iler ile 

kendim, e§im ve ikinci dereceye kadar kan ve s1hri h1s1mlanm arasmda, son be§ yll i~inde, dogrudan 

veya dolayll onemli gorev ve sorumluluklar ustlenecek yonetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya 

onemli nitelikte ticari ili§ki kurulmad1g1n1, 

2- Son be§ y1l i~erisinde, ba§ta §irketin denetimini, derecelendirilmesini ve dam§manllgml yapan 

§irketler olmak uzere, yap1lan anla§malar ~er~evesinde §irketin faaliyet ve organizasyonunun tamamm1 

veya belli bir boiUmunu yuruten §irketlerde ~all§mad1g1m1 ve yonetim kurulu uyesi olarak gorev 

almad1g1m1, 

3- Son be§ y1l i~erisinde, §irkete onemli ol~ude hizmet ve urun saglayan firmalann herhangi birisinde 

ortak, ~all§an veya yonetim kurulu uyesi olmad1g1m1, 

4- ~irket sermayesinde pay sahibi olmad1g1m1, 

5- Ozge~mi§imde gorulecegi (jzere baglmSIZ yonetim kurulu uyeligi sebebiyle ustelenecegim gorevleri 

geregi gibi yerine getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecrubeye sa hip oldugumu, 

6- Kamu kurum ve kurulu§lannda mevcut durum itibanyla tam zamanll olarak ~all§madlglml, 

7- Gelir vergisi kanununa gore Turkiye'de yerle§mi§ sayildlg1m1, 

8- ~irket faaliyetlerine olumlu katkllarda bulunabilecegimi, §irket ortaklan arasmdaki ~1kar 

~atl§malannda tarafs1zlig1m1 koruyacag1m1, menfaat sahiplerinin haklann1 dikkate alarak ozgurce karar 

verecegimi, 

9- ~irket faaliyetlerinin i§leyi§ini takip edebilecek ve ustlendigim gorevlerin gereklerini tam olarak 

yerine getirebilecek ol~ude §irket i§lerine zaman ay1rabilecegimi, 

10- ~irketin yonetim kurulunda son on y1l i~erisinde alt1 y1ldan fazla yonetim kurulu uyeligi yapmaml§ 

oldugumu, 

11- Ayn1 ki§inin, §irketin veya §irketin yonetim kontrolunu elinde bulunduran ortaklann yonetim 

kontroiUne sahip oldugu §irketlerin u~ten fazlasmda ve toplamda borsada i§lem goren §irketlerin 

be§ten fazlasmda baglmSIZ yonetim kurulu uyesi olarak gorev almad1g1m1, 

12- Yonetim kurulu uyesi olarak se~ilen tUzel ki§i adma tescil ve ilan edilmedigimi. 


