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haz1rlanan bag1ms1z denetimden ge9mi� finansal tablolanna gore, 2019 y1 It faaliyetlerinden 
13.342.945 TL donem kan, Vergi Usu! Kanunu (VUK) hilkilmlerine uygun olarak tutulan yasal 
kay1tlara gore (9.865.165,42) TL donem zaran geryekle.<;,mi.<;,tir. 

Vergi Usu! Kanunu (VUK) hilkilmlerine uygun olarak tutulan yasal kay1tlanm1za gore dag1t1labilir 
donem kan olu.<;,mamas1 sebebiyle kar dag1t1m1 yap1lmamasma, yasal kay1tlanm1zda bulunan donem 
zaran tutarmm "Geymi.<;, Yil Zararlan" hesabma aktanlmasma ve buna istinaden haz1rlanan ekteki 
"2019 y1h Kar Dag1t1m Tablosu"nun onaylanmasma, I TL'ye kar�1hk gelen hissenin RED oyuna kar�1hk, 
40.216.810,309 TL'ye kar�thk gelen hissenin KABUL oyu ile OY <;OKLUGU ile karar verildi. 

5. Ba�kan, giindemin 5. maddesini tutanak yazmanma okuttu ve,
Yonetim Kurulu Oyelerinin 2019 y1h faaliyetlerinden dolay1 ibralan hususunda soz isteyen olup 
olmad1gm1 sordu. Olmad1gmm anla�tlmas1 ilzerine oylama yap1ld1. Yonetim Kurulu Oyeleri 'nin 2019 
y1h muamele, fiil ve i�lerinden otilril ayn ayn ibra edilmelerine Yonetim kurulu ilyelerinin her biri 
kendi ibralarmda sahibi olduklan paylardan dogan oy haklanm kullanmayarak toplant1ya kattlan diger 
ortaklarm 1 TL'ye kar�1hk gelen hissenin RED oyuna kar�1hk, 40.216.810,309 TL'ye kar.<;,1hk gelen 
hissenin KABUL oyu ile OY <;OKLUGU ile ayn ayn ibra edildiler.

6. Ba�kan, giindemin 6. maddesini tutaoak yazmanma okuttu ve,
Ba�kan, Yonetim Kurulu Oyelerinin seyimi iyin aday gosterilmesinin rica etti. Bir takrir verildigi 
gorilldil. Ba�kan verilen takriri okuttu. Takririn okunmasma takiben Ba�kan, Yonetim Kurulu'na 
se9ilmesi onerilen adaylann ozgeymi.<;,lerinin toplant1ya kat1lanlara dag1tilm1.<;, olmas1 nedeniyle Ba.';,kan, 
Yonetim Kurulu Oyelerinin seyimi hususunu oya sundu.
Geryek ki.<;,i Yonetim Kurulu Oyesi olarak;

1- Toplant1ya bizzat katilan ve yonetim kurulu ilyeligine aday oldugunu sozlil olarak beyan eden 
Tanju KAY A (

2- Toplant1ya bizzat katilamayan istanbul-Beyoglu 48.Noterliginin 31.03.2020 tarih, 36816 
yevmiye nurnarah adayhk beyam Bakanhk Temsilcisi tarafmdan gorillen, 
Mehmet AYDOGDU (

3- Toplant1ya bizzat kat1lamayan istanbul-Beyoglu 48.Noterliginin 31.03.2020 tarih, 36815 
yevmiye numarah adayhk beyani Bakanhk Temsilcisi tarafmdan gorillen, Ali Murat 
DiZDAR (4

4- Toplant1ya bizzat kattlan ve yonetim kurulu ilyeligine aday oldugunu sozlil olarak beyan eden ve 
hali haz1rda �irket Genel Mildilri.i gorevini ifa eden Mehmet <;iTiL'in 

Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyesi olarak; 

�irketimiz Yonetim Kurulu tarafmdan 26/02/2020 tarih 2020/05 say1h karan ile, Sermaye Piyasas1 
Kurulu'nun II-17.1 say1h "Kurumsal Yonetim Tebligi" yen;evesinde bag1ms1z yonetim kurulu i.iye 
adayhgma uygun gori.ilen, 
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5- Toplant1ya bizzat katilamayan istanbul-Beyoglu 48.Noterliginin 31.03.2020 tarih, 36817 yevmiye
numarah adayhk beyam Bakanhk Temsilcisi tarafmdan goriilen Sinan KAFADAR

6- Toplant1ya bizzat katilan ve yonetirn kurulubag1rns1z iiyeligine aday oldugunu sozlii olarak
beyan eden, Sn.Muharrem Faik OZTUN<; ,

2022 y1h faaliyet ve hesaplarm1 incelernek amac1yla toplanacak olagan gene! kurul toplant1sma kadar 
ii9 yilhgma gorev yapmak iizere Yonetim Kurulu Oyeliklerine se9ilmelerine, Bag1ms1z Yonetim 
Kurulu Oyelerine bu gorevleri nedeniyle 02.04.2020 tarihinden itibaren azami ayhk net 5.000 TL 
(Be�BinTurkLiras1)'na kadar huzur hakk1 odernesi yapilmasm1, bu smir dahilinde odenecek huzur 
hakkmm belirlenmesi hususunda Yonetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, diger Yonetirn Kurulu 
Oyelerine herhangi bir iicret ve huzur hakk1 odenmernesine, 

kat1lanlarm I TL'ye kar�1hk gelen hissenin RED oyuna kar�thk, 40.216.810,309 TL'ye kar�1hk gelen 
hissenin KABUL oyu ile OY <;OKLUGU ile karar verildi. 

7. Ba�kan, giindemin 7. maddesini tutanak yazmanma okuttu ve,

Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu diizenlerneleri geregmce Bag1ms1z Denetleme
Kurulu�u/Bag1ms1z Denet9i se9imi hakkmda karar almrnas1 hususunda Deniz Gayrirnenkul Yatmm
Ortakhg1 A.S. Yonetim Kurulu tarafmdan bir teklif verildigi goriildti. Teklifin okunmasm1 takiben
ba�ka bir teklifin olmad1gmm anla�Iimas1 iizerine, Ba�kan teklifi oya sundu

Yap1lan oylama sonucunda, Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kurulu dtizenlemelerine uygun
olarak Sirketimizin 2020 hesap donemine ili�kin denetim faaliyetlerini ger9ekle�tirmek tizere Yonetim
Kurulu tarafmdan Bag1ms1z Denetim Kurulu�u olarak belirlenen ve Gene! Kurul onayma sunulan
Vergi No:291 001 0976, Mersis No:0291001097600016, Ticaret Sicil No:304099 olan ve "Eski
Btiytikdere Cad. Maslak Mahallesi No: Maslakno l Plaza Maslak, 34398 Sanyer-istanbul" adresinde
mukim ORT Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mti�avirlik A.S. (DELOITTE TOUCHE
TOHMA TSU Oyesi) 2020 hesap donemine ili�kin denetim faaliyetlerini ger9ekle�tirrnek tizere
Bag1ms1z Denetirn Kurulu�u olarak se9ilmesine kat1lanlann 1 TL'ye kar�thk gelen hissenin RED
oyuna kar�1hk, 40.216.810,309 TL'ye kar�thk gelen hissenin KABUL oyu ile OY <;OKLUGU ile
karar verildi.

8. Ba�kan, gilndemin 8. maddesini tutanak yazmanma okuttu ve,

Serrnaye Piyasas, Kurulu'nun II-17. l Kurumsal Yonetim Tebligi, 12/4 madde htikmti geregi 2019
yilmda Sirketimiz tarafmdan tir;;tincti ki�iler lehine verdigi teminat, rehin, ipotek, kefaletler olmad1g1
ve bu i�lemler nedeniyle elde edilmi� gelir ve menfaat bulunmad1g1 hususunda Genet Kurul'a bilgi
verildi.
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