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Raporun
Faaliyet Raporumuz 01.01.2008 — 31.12.2008 dOnemini kapsamaktadir

Ortaklikin envan"
Dog-u§-GE Gayrimenkul Yatinm Ortakligi A.$.

Sirketin Tarikesi
Ilk kez 1995 plinda Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yapilan yasal diizenlemeler ile iilkemizde
uygulama zemini bulan Gayrimenkul Yatinm Ortakligi (GYO) §irketleri 1997 plindan itibaren
halka acilarak Borsa'da i§lem gOrmeye ba§lami§tir. Sirketimiz, 25 Temmuz 1997 tarihinde 5
milyon TL kaptli sermayesi ye 250.000 TL Odenmi§ sermayesi ile Osmanli GYO iinyamyla
Borsa'daki iiciincii GYO §irketi olarak i§lem gOrmeye ba0ami§ ye IMKB 100 endeksine dahil
edilmi§tir.
2001 yili sonunda her ikiside Dogu§ Grubuna ait olan Osmanli ye Garanti Bankalannin birle§mesi
neticesinde %51 sermaye pap Garanti Bankasi miilkiyetine gecen §irket Garanti Bankasenin bir
mali i§tiralci haline gelmi§tir. Ticaret iinyani da Dogu§-GE GYO olarak tescil edilmi§ ye §irketin
kaptli sermayesi 500 milyon TL dir. Odenmi§ sermayesi ise 2007 yili itibari ile 93,78 milyon
TL' ye cikanlmWir.
Dogu§-GE GYO'nun ortaklik yapisi Garanti Bankasi'nin hisselerinin %50 sini GE Real Estate
Europe'a ye %SO sini Dogru§ Holding A.5. ye satmasi iizerine 1 Aralik 2006 tarihinden itibaren
ortaklik yapisi, %25,5 Dogru§ Holding A.5., %25,5 GE Real Estate Europe ye %49 halka acik
§eklinde degi§mi§tir.
Halen IMKB -Ulusal 100 ye IMKB-GMYO sektOr endekslerine dahil olan hisse senetleri ulusal
pazarda "DGGYO" koduyla i§lem gOrmektedir.
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Vizyon/Misyon
Dogu§-GE GYO, yeni ortaklik yapisiyla birlikte GE Real Estate' in global deneyimi ye giiclii
sermayesi ile Dog-u§ Grubu'nun finans, in§aat ye gayrimenkul alanlanndaki tecriibesini
birle§tirerek yaratacagi sinerji ile Tiirkiye'nin Onde gelen yatirimci ve geli§tirici §irketlerinden biri
olmayi hedeflemi§tir.
Dogru§-GE GYO, istikrarli bir bilytime saglayarak yatinm portfOyiiniin degerini yiikseltmeyi, bu
§ekilde ortaklanna hisse senetlerinden gerek kar pap gerekse piyasa degerinde anti§ §eklinde en
yiiksek faydayi saglarken ayni zamanda geli§tirdigi projeler ile de hitap ettigi mu teri kitlesine en
yiiksek tatmini saglamayi misyon edinmi§tir.

Ortakhk Yams'
Dogu§-GE GYO, hisse senetlerinin %49'u Borsa'da i§lem gOrmektedir.

Ticaret Unvani

Grubu

Tiirii

Dogu§ Holding AS

A

Nama

Dogru§ Holding A$

B

Hamiline

Pay Adedi

Pay Tutari
938.425
22.976.475

23.913.900
GE Real estate
europe
GE Real estate
europe

A

Nama

B

Hamiline

938.425
22.976.475

23.913.900
Halka Acik Kisim

B

Hamiline

45.952.000

Genet Toplam

93.780.000

Toplam Odenmi§ Sermaye
Kayrtli Sermaye

93.780.000
500.000.000

YOnetim ye Denetim Kurulu Uyeleri
Yedi ki ilik yOnetim kurulunun iki tiyesi bagimsiz iiye statiisiinde olup Dogu Grubu ve GE Real
Estate Europe ile herhangi bir ili§kileri yoktur. Uyelerin §irket di§inda iistlenecekleri gOrevlere dair
bir simrlama yoktur. Uyelerin nitelikleri konusunda Sermaye Piyasasi Mevzuatimn simrlayici
hiikiimlerine uyulmaktadir. YOnetim kurulu §irketin vizyon, misyon ye stratejik hedeflerini internet
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sitesi ye faaliyet raporu yoluyla kamuoyuna aciklamaktadir. Uyelerin yetki ye sorumluluklan ve
secim kriterleii esas sOzle§mede belirtilmi§tir. YOnetim kurulunda her iiyenin e§it oy hakki olup,
ayda bir defadan az olmamak iizere toplanti diizenlenmekte ve sekreteryasi §irket tarafindan
gercekle§tirilmektedir. YOnetim kuruluna bagli olarak 19 Denetim Komitesi mevcut olup, iki
ilyeden olu§an bu komite mali tablolarda aciklanan bilgilerin onaylanmasi ile gOrevlidir. $irket
sadece bagimsiz yOnetim kurulu iiyelerine her yil genel kurulca belirlenen huzur hada bedeli
Odemektedir.

21 Nisan 2008 tarihinde gercekle§tirilen 2007 yili Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantismda
YOnetim Kurulu Uyeligine secilen Olivier Piani'nin 01 Mars 2008 tarihinde istifasi ile bo§alan
YOnetim Kurulu Uyeligine ilk genel kurul toplantismda ortaklann onayina sunulmak iizere Rii§tii
Erk Ozbelge secilm4ttir.
21 Nisan 2008 tarihinde gercekle§tirilen 2007 yell Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantismda
YOnetim Kurulu Uyeligine secilen Karim Habra'nin 26 Eyliil 2008 tarihinde istifasi ile bo§alan
YOnetim Kurulu Uyeligine 06 Ekim 2008 tarihinde Mark Hutchinson secilmi§ ancak kendisinin
14 Kasim 2008 tarihinde istifasi ile bo§alan YOnetim Kurulu Uyeligine ilk genel kurul
toplantismda ortaklann onayina sunulmak iizere Lennart Sten secilmi§tir.02 Ocak 2009 tarihinde
Ertan Nihat Sevinc'in istifasi ile bo§alan YOnetim Kurulu Uyeligine ise ilk genel kurul
toplantisinda ortaklann onayina sunulmak iizere Hayrullah Murat Aka secilmi§tir.
21 Nisan 2008 tarihinde gercekle§tirilen 2007 yele Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi ye 14
Kasim 2008 ile 02 Ocak 2009 tarihinde gercekle§en istifa ve atamalar sonrasi YOnetim Kurulu
Oyeleri a§agidaki gibidir

ADI SOYADI
UNVANI
BAdIMSIZLIK DURUMU
Hiisnii Akhan
YOnetim Kurulu Ba§kam
Lennart Sten
YOnetim Kurulu Ba§kan Vekili
Hayrullah Murat Aka YOnetim Kurulu Uyesi
Rii§tii Erk Ozbelge
YOnetim Kurulu Uyesi
Hakan Eren
YOnetim Kurulu Uyesi ye Genel MU&
M.B ahadir Teker
YOnetim Kurulu Uyesi
Bagimsiz
M.Ogan Karatuna
YOnetim Kurulu Uyesi
Bagimsiz
Sirketimizin Denetim Kurulu 2 iiyeden olumakta olup, iiyeler 1
Ortaklar Genel Kurul toplantismda secilmektedir.

siireyle giirev yapmak iizere

21 Nisan 2008 tarihli Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantismda, Denetim Kurulu Uyeligine Alp
Kmay ve R.Erk Ozbelge secilmi§tir. R.Erk Ozbelge'nin 01 Mars 2008 tarihinde denetim Kurulu
iiyeliginden istifasi ile yerine TTK 351.maddesi hukmu geregi ya • ilacak ilk Genel Kurul
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Toplantisi'na kadar gOrev yapmak iizere diger denetim Kurulu iiyesi Alp Kinay tarafindan Erhan
Sancak denetci olarak secilm4tir. Erhan Sancak 'in 20 Ekim 2008 tarihinde istifasi ile yerine Onur
Yiicekal denetci olarak secilmi§tir.

Yatirlm Stratejisi
Dogu-GE GYO; gayrimenkul geli§tirme ve yatinm faaliyetlerini in§aat, finansman ye pazarlama
alanlannda deneyim ve uzmanlik gerektiren, kurumsal bir yapida profesyonelce
zorunlu olan verimli ye karli bir gelir kaynagi olarak gOrmektedir.
Dogu§-GE GYO; stratejik olarak ba§ta Istanbul olmak iizere metropol §ehirlerde orta ye orta-fist
gelir grubuna hitap eden, belirli bir konsept yakla§imi olan, mimari olarak ozgun ye finansal olarak
eri§ilebilir konut geli§tirme projeleri ile diizenli, dii§iik riskli ye yiiksek kira getirileri
saglayabilecek ticari gayrimenkullere ye geli§tirme projelerine yatinm yapmayi hedeflemi§tir.
Kira getirilerinin dii§iik oldugu hallerde geli§tirilecek konut projelerinin sati§i esas alinmaktadir.
Bu §elcilde saglanan gayrimenkul sati§ gelirleri ile ytiksek kira getirisine sahip olan halihazirda
kiralanabilir durumdaki ticari gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin dengeli bir §ekilde
portfOyde yer almasi bu §elcilde sati§ ye kiralama kaynakli gelirlerin yatinm segmentleri baz
alinarak ce§itlendirilmesi amaclanmaktadir.
Diger yandan halihazirda kiralanabilir gayrimenkuller ile geli§tirme projeleri arasinda da belirli bir
dengenin saglanmasi, bu ekilde §irketin her zaman saglam bir nakit Alma sahip olmasi yaninda
geli§tirme projelerinin saglayabilecegi yiiksek geli§tirme karlanndan ye biiyiime potansiyelinden
de yararlanilmasi amaclanmaktadir.
PortfOyde esas alinan bir diger ce§itlendirme kriteri de cografi farkliliktir. Bu amacla §irket
portfoyiinii oltWuran gayrimenkullerin yurticinde farkh bOlgelerde konumlanmasina dikkat
edildigi gibi belirli oranda yurtch§inda da yatinm yapilarak ulkelerin ye bedgelerin ta§idiklan
risklerin dengelenmesi hedeflenmektedir.
Sirketin portrOyiinde her zaman verimlilik ve likidite prensipleri gOzetilir. Portfbydeki
gayrimenkullerden verimi dii§enler icin getirilerini yiikseltmeye yOnelik tedbirler alimr, gerekirse
sati§ imkanlan degerlendirilir. Likidite herzaman kuvvetli tutulurken nakit ye menkul kiymet
portfOyii aktif olarak profesyonelce yOnetilir. Yatirimlarda her zaman alternatif yatinm
imkanlannm ye kaynak maliyetinin iizerinde bir getiri saglanmasi hedeflenmektedir.
Dogu§-GE GYO, yatinmlannda ticari kaygilar yamnda sinifimn en fist kalite standartlanm da
gOzetir. Geli§tirilen konut projelerinde belirli bir mimari konseptin ye ya§am gustosunun olmasi,
simfinin kalite standartlanm bir adim &eye ta§imasi ve finansal olarak ula§ilabilir olmasi
Onemlidir. Ticari projelerde ise yaratici fikirler ye Oncii tasanmlar yardimiyla ticari gayrimenkuliin
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degerinin artirilmasi hedeflenir. Bu amnia §irket yurtici ye yurtch§i sektOrel geli§meleri yakindan
takip eder, Tiirkiye'de yenilikierin uygulanmasinda Oncii rolii iistlenir.

Kar Dakitim Politikasi ye 2007 Yihnin Kar Dakitmu
$irket kannin dagitum konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu konuda Sermaye Piyasasi
Mevzuati hiikiimlerine uyulmaktadir. Her yil dagitilacak kar, yOnetim kurulu Onerisi ile genel
kurul tarafindan tespit edilmekte ye yine mevzuatm OngOrdiigii Aire icinde dagitilmaktadir.
21 Nisan 2008 tarihinde yapilan Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisinda, $irketimizin 2007
yili kart dikkate alinarak hesaplanan birinci temettii tutarinin mevcut Odenmi§ sermayemizin
%5'inden az olmasi nedeniyle 2007 yili kanmizm dagitilmayarak, kanunen aynlmasi zorunlu
yedeklerin aynlmasmdan sonra, Ontimitzdeki danemlerde gercekle§tirilmesi planlanan sermaye
arttinmlannda kullamlmak iizere olaganiistii yedeklere aktanlmasma karar verildi

Diinem icinde Yapilan Ana Stizleme
DOnem icinde Esas SOzle§mede herhangi bir degi§iklik olmaim§tir.

Kurumsal Vinetim Ilkeleri Uyum Raporu
SPK'nin 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayili Toplanti Karan geregince, IMKB'de i§lem gOren
§irketlerin faaliyet raporlannda ye internet sitelerinde kurumsal yOnetim ilkelerine uyumla ilgili
Beyan ye Uyum Raporlan'na yer verilmeleri uygun gOriilmii§tiir.
Sirketimiz, SPK tarafindan yayimlanan Kurumsal YOnetim Ilkeleri'ne uyum konusunda azami
cabayi giistermektedir. Tiim pay sahiplerinin a itligi, bilgilendirme sorumlulugu ye kurumsal
yOnetim prensiplerine bagli olarak, sOz konusu ilkelerin uygulamaya gecirilmesi ve yiiriittilmesi
irketimizin temel amaclan arasinda yer almaktadir. Sirketimizce siirdiiriilen cali§malar, bu
ilkelerin sorumlulugu cercevesinde tatbik ve takip edilmekte olup, "'Kurumsal YOnetim Ilkeleri
Uyum Raporu" §irketimizin internet adresi www.dogusgegyo.com ve Yillik Faaliyet raporlan
icinde yaylinlanmi§tir.

Risk Yiinetim Politikasi
YOnetsel riskier Sirket YOnetim Kurulu tiyelerinden olu§an Denetimden Sorumlu Komite
tarafindan periyodik olarak gOzden gecirilmekte, YOneti Kurulu'na One •
e bulunmaktadir.,

3

6
DOOU
enkul Yeti

klial A.

DOdUS-GE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIdI A.S.
SERi:XI NO:29 SAYILI TEBLidE iSTiNADEN HAZIRLANMIS
YONETiM KURULU FAALIYET RAPORU
Denetimden Sorumlu Komite ve YOnetim Kurulu, almmasr gereken Onlemleri belirlemekte ye
Genel Mild& araciligi ile gerekli talimatlan §irket yOneticilerine vermektedir.
Kiralanabilir gayrimenkuller ile geli§tirme projeleri arasmda da belirli bir dengenin saglanmasi, bu
§ekilde §irketin her zaman saglam bir nakit alu§rna sahip olmasr yaninda geli§tirme projelerinin
saglayabilecegi yiiksek geli§tirme karlarmdan ye bilyilme potansiyelinden de yararlamlmasr
amaclanmaktadir. Sirketin portfOyiinde her zaman verimlilik ye likidite prensipleri gOzetilir.
PortfOydeki gayrimenkullerden verimi dii§enler icin getirilerini yiikseltmeye yOnelik tedbirler
alimr, gerekirse sat§ imkanlan degerlendirilir. Likidite herzaman kuvvetli tutulurken nakit ye
menkul kiymet portfOyii aktif olarak profesyonelce yOnetilir. Yatinmlarda her zaman altarnatif
yatrnm imkanlannin ye kaynak maliyetinin iizerinde bir getiri saglanmasr hedeflenmektedir.
Sirketimiz Dogu§ Holding bUnyesinde bulunan is denetim grubu tarafinca periyodik olarak
dentlenmekte olup yillik denetim planlari geregince, belirli periyotlarda is kontrol mekanizmasim
denetlemekte ye tespit ettigi konular ile gOrii0erini iist yOnetime bildirmektedir.

Yatirim Portftiyii
Istanbul / Taksim, Ticari Gayrimenkul
Istanbul'un en merkezi yeri olan Taksim meydamnda konumlu olan i§yeri, The Marmara Oteli'nin
zemin katinda bulunmakta olup, 2008 sonunda yapilan ekspertize gore §irket portfOyiinde %9,9
pap olan bina, 6 katta toplam 1350 m2 kapali alana sahip olup , film katlan T.Garanti Bankasi A.$.
tarafindan kiralanmr§trr.Gayrimenkul §irket portfOyiine 1998 yilinda dahil edilmi§tir. 2008
sonunda SPK lisansli Taksim Kurumsal Degerleme ye Dam§manlik A.S. tarafindan hazirlanan
ekspertiz raporuna gore rayic degeri 18.250.000 YTL `dir

Istanbul / Levent, Ticari Gayrimenkul
Istanbul, Levent'te Nispetiye Caddesi'ni kesen Gonca Sokak iizerinde konumlu olan i§yeri, Levent
Car§rsena kom§u olup cevresinde banka §ubeleri ye iist gelir gruplanna ait meskenler
bulunmaktadir. Merkezi i§ yeri aksi iizerinde olmasi nedeniyle yiiksek bir i§ potansiyeli ye reklam
kabiliyeti bulunan bina 374 m 2 kapali alana sahip olup §irket portrOyiine 1998 plinda dahil
edilmi§tir.
Sirket portfOyiinde %2,1'lik pap olan binamn tamami T.Garanti Bankasi A.S. tarafindan
kiralanmr§ olup, 2008 yili sonunda Taksim Kurumsal Degerleme ye Dam§manlrk A.$. tarafindan
tespit edilen ekspertiz degeri 3.950.000 YTL'dir.

Istanbul / Etiler, Ticari Gayrimenkul
Etiler Nispetiye Caddesi iizerinde konumlu bina 3 katta 300 m2 kapali alana sahip olup §irket
portfOyiine 2003 plinda dahil edilmi§, 2004 plinda ise tamamen plularak yeniden in§aa edilmi§,
turn in§aat masraflan da Odenmek iizere Dogu§ Otomotiv'e kiralanmr§trr.
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Sirket portfiViinde %3,9'lik pay" olan bina Akmerkez'e yakinligi, cevredeld i§ potansiyeli ye
yiiksek gelir gruplannin konut alani olmasi nedeniyle siirekli deger arti§ potansiyeline haizdir.
Celen Kurumsal Gayrimenkul Degerleme ve Dam§manlik A.S. tarafindan hazirlanan 2008
ekspertiz raporuna gore rayic degeri 7.347.000 YTL'dir.
Antalya / Merkez, Alisveris Merkezi, "Antalya 2000 Plaza",
Antalya 2000 Plaza, kentsel rantin en yiiksek oldugu yogun yaya ye arac trafigine sahip Recep
Peker Caddesi iizerinde 92 bagimsiz bOliimden olu§an, 9000 m 2 ofis, car§i, sinama ye fast-food
beiliimlerinden olu§an bir ofis ye ali§veri§ merkezi binasidir. Binanin %56,8 mulkiyeti §irket
portfiViine 2000 yilinda dahil edilmi§tir.
Sirket portfiViinde %3,6 paya sahip olan binanm degeri, Celen Kurumsal Gayrimenkul Degerleme
ye Dam§manlik A.S. tarafindan hazirlanan 2008 ekspertiz raporuna gore rayic degeri 6.574.000
YTL'dir.
Istanbul / emranive, Konut Projesi, "Evidea"
Evidea Projesi, Umraniye CekmelcOy'de toplam 473 konuttan olu§an ye in§aatma 2004
icinde
ba§lanan, §irketin ilk konut projesidir. Yapi Kredi Koray GYO ile %50 payla kurulan bir adi
ortaklik tarafindan
geli§tirilen proje Dogu§ in§aat ye Koray in§aat Konsorsiyumu tarafindan in§aa edilerek 2007
yrlinda tamamlanrm§tir.
Toplam 34.000 m2 lik bir arsa iizerinde geli§tirilen Evidea projesi'nde 73.000 m 2 konut alani,
24.500 m2 sosyal tesis alani olmak iizere toplam 101.000 m2 in§aat alani planlanmi§ olup,
in§aatimn %Iowa tamamlanmi§ olan Evidea konutlanmn tamami 2007 yrl sonu itibariyle
sahiplerine teslim edilmi§tir.
Istanbul / Maslak, Alt§veris Merkezi Projesi, "Doiu§ Power Center"
Dogru§ Power Center, Tiirkiye'de yalmzca biiyiik magaza alanlarina yer vermesi ye farkli magaza
miksi ile bir ilk olmu§tur. Otomotiv showroom ye servis alanlari, gida market, miizik market, ev
mobilyalan, sportif &tinier ye foodcourt gibi iiniteler bu miks icinde yer almaktadir. Maslak gibi
merkezi i§ alani olarak tanimlanan §ehirici bir lokasyonda bulunan ve yalmzca "Big Box" olarak
tanimlanan bilyiik magazalara yer
veren Dogru§ Power Center, yurtch§mdaki Orneklerinin aksine ytiksek kaliteli bir is dekorasyon ye
tefii§ ile tamamlanmi§tir. Bu durumun en bilyilk etkeni Maslak-Levent bOlgesinin list diizey
egitimli beyaz yakali personelin call tigi TUrkiye'nin bankacilik ve finans merkezi olmasidir.
Ayrica merkezin sahil yolu, TEM ye ES yollari ile her iki kOpriiniin baglanti yollanna ye yeni
metro istasyonuna olan
cok buyuk bir ulaim avantaji sagliyor.
Dogru§ Power Center, magaza miksinde yeralan markalara da cok Onemli bir avantaj sagliyor.
Genellikle §ehir icindeki "mall" tarn ali§veri§ merkezlerinde uygun maliyetle yeterli biiyiikliikte
alan bulamayan magazalar merkezi alanlann di§ma kaymak zorunda kaliyorlar ve bu da ula§mak
istedikleri mii§teri kitlesini cezbetmekte dezavantaj yaratabiliyor. Dogu§ Power Center, bu tiir
magazalara Maslak gibi son derece merkezi bir bOlgede geni§ alanlarda cali§abilme rahatligi
sunuyor. Merkezin toplam kapali alani 58.000 m2 olup bunun 33.000 m2 'si
aza alanlanndan
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olu§maktachr. Merkezdeki 13.000 m2 kapali ve 9.000 m2 acik otopark toplam 900 aracin park
etmesine olanak tamyor. Dogu§ Power Center projesinin in§aati Km= 2006'da bitirilmi§ ye
kullanima acilmi§tir. 2008 yili sonunda SPK lisansli Taksim Kurumsal Degerleme ye Dam§manlik
A.S. tarafindan hazirlanan ekspertiz raporuna gore rayic degeri 147.486.000 YTL dir.

2008 Yih Onemli Gelimeler
Romanya I Biikres, Yatirimlar
Romanya'da yatinm projeleri geli§tirmek ye gayrimenkul yatirimlan yapmak iizere Yapi Kredi
Koray GYO A.$. ile %50 - %50 ortaklikta "GKY Real Estate Investments SA" adinda kurulmu§
olan §irket 'in hisselerinin tamamimn Romanya'da faaliyet gOsteren Metaltrade International SRL
firmasina sati§ suretiyle devri gercekle§tirilmi§tir.Sirketimizin , GKY' de sahip oldugu hisselerin
tamamimn 4.050.579 Euro kar§iligmda 3 EyEll 2008 tarihinde imzalanan seale§me uyannca sati§i
gercekle§mi§tir.Aynca Sati§ bedeline ilave olarak ;sermaye avansi olarak Odenmi§ bulunan
550.000 Euro ye §irketimiz ile GKY arasinda akdedilmi§ dam§manlik seale§mesi bedeli olan
104.945 Euro sati§ ye devir bedeli ile a zamanli olarak tahsil

Bursa Projesi
Sirket, 2007 yili Temmuz aymda miilkiyeti iki farkh firmaya ait olan Bursa'dalci arsalann
iizerinde, $irket tarafindan arsalara ili§kin imar durumlanmn alinmasim ye kesinle§mesini
miiteakip hasilat payla§imi esasiyla all§ veri§ merkezi ye konutlardan olu§an bir proje
geli§tirilmesine yOnelik olarak bir niyet mektubu imzalami§tir. Siiresi bir yil olan proje
geli§tirilmesine konu niyet mektubunun stiresi uzatilmayarak 2 Eyliil 2008 tarihinde feshine karar
verilmi§tir.
Dotus-Ge GYO ofis kulesi projesi

Sirket'in miilkiyetinde bulunan Maslak DPC arazisi iizerinde ofis binasi in§a edilmesine ili§kin
projelendirme cali§malanna Maps 2008 tarihinde ba§lanmi§, ancak, Sirket'in 21 Ekim 2008 tarih
ve 242 sayili yOnetim kurulu karan uyannca; ofis binasi yatinmi, ya§anmakta olan ekonomik
ko§ullar dikkate alinarak, yapilacak yatinmin $irket'in gelir beklentilerini kar§ilamayacak duruma
gelmesi nedeniyle yatinmin ertelenmesine karar verilmi§tir.
31 Aralik 2008 itibariyle hazirlanan POrtfdy tablosuna gore $irketimizin Portfdy Degeri 184,9
milyon YTL, Net Aktif Degeri ise 165,4 milyon YTUdir..

Differ
31.12.2008 itibariyle 18.000 YTL Toplum GOniilliileri Vakfin' a bagi§ ve yardim yapilmi§fir.
Sirketimizin 31.12.2008 tarihi itban ile personel sayisi 14'dir.
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