
DOGU$ GE CYO

DOCI.J$-CE CAYRIMENKUL YMIRIM ORTAKL161 A.$.

1 Ocak 2009 —31 Mart 2009

Ylinctim Kurulu
Faali) et Rattan'



DOC:US-GE CAYRIMENKUI. VATIRIM ORTAKI,W:1 A.S.

SERI:XI NO:29 SAYILI TERI,V;F, ISTINADEN HAZIRLANNIIS
YONF.TIM KURULU FAALIVF.T RAI'ORU

Raporun Diinemi

Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 — 31.03.2009 dänemini kapsamaktadir

Ortaklltln Onvam 

Dogus-GE Gayrimenkul Yaurim OrtakInli

Sirketin "I'arilicesi

Ilk kez 1995 ydinda Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yapilan yasal diizenlemeler ile iilkemizde
uygulama zemini bulan Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (CiY0)sirketleri 1997 ydindan itibaren
halka acilarak Borsa'da islem günneye bashunistir. Sirketimiz. 25 Temmuz 1997 tarihinde 5
milyon Ti. kayith sermayesi ye 250.000 TL iidenmis sermayesi ile Osmanli (WO tinvainyla
Borsa'daki tic:Linea GY0 sirkcti olarak islcm geirmeye basIztmis yelMKII 100 cndeksine dahil
edilmistir.

2001 yili sonunda her ikiside Dogus Ciruhuna ail olan Osmanli ye Garanti Bankalarinin birlesmesi
neticesinde %51 sermaye pay! Garanti Rankasi malkiyetine gegen sirkct Garanti Bankasi i nin bir
mall istiraki haline gelmistir. Ticaret iin yam da Dogus-GE CYO olarak tescil edilmis ye sirketin
kayith sermayesi 500 milyon	 Odenmis sermayesi ise 2007 yiliitihari ile 93,78 milyon
Tl.'ye eikardmistir.

Dogus-GE GYO'nun ortaklik yapisi Garanti 13ankasiThin hisselerinin %50 sini GE Real Estate
Europe'a ye %50 sini Dogus Holding A.S. ye satmata ilzerine I Arahk 2006 tarihinden itibaren
ortaklik yamsi, %25.5 Doguy I bolding A.$., %25,5 GE Real Estate Europe ye %49 halka aeik
seklinde dcgismistir.

I lalen 1MKB-Ulusal 100 ye iNAKB-GMY0 sat& cndckslerine dahil olan hisse senetleri ulusal
pazarda "DGGYO" koduyla islem gärmektedir.
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Vizyon/Misyon

Doges-GE GYO, yeni ortakhk yaptsiyla birlikte GE Real Fstate'in global deneyimi ye
sermayesi ile Dogus Gruha'nun finans, insaat ye gayrimenkul zdanlarmdaki teerfibesini
hirlestirerek varatacagi sinerji ile Ifirkiye'nin iinde gelen yattrunct ye gelistirici sirketlerinden biri
olmayt hedellemistir.

Dogus-GE GYO, istikrarli bir biiyiime saglayarak yattrun portfiiyiinfin degerini yiikseltmeyi, ha
sekilde ortaklarma hisse senetlerinden gerek kar pay' gerekse piyasa degerinde ants seklinde en
yUksek fayday' saglarken aynt zamanda gelistirdigi projeler ile de hitap ettigi miisteri kitlesine en
yfiksek tatmini saglamayt misyon edinmistir.

Ortakhk Yams]

Dogus-GE GYO, hisse senetlerinin °/049'uliorsa'cla islem gfirmektedir.

Ticaret Unvam Grubu Tilril Pay Adedi Pay Tutan

Dogus Holding AS A Nama 938.425

Dogus !biding AS B Hamiline 22.976.475

23.913.900
GE Real estate
europe A Nama 938.425
GE Real estate
curope B Hamiline 22.976.475

23.913.900

I lalka Acik Kisim B I lamiline 45.952.000

Genel Toplam 93.780.0001

Toplam °delimits Sermaye
Kayttlt Sermaye

93.780.000
500.000.000

YOnetim ye Denetim Kurulu Oveleri

Yedi kisilik yfinetim kurulunun iki ayes' bagunstz eye statfistinde olup Bogus Gruhu ye GE Real
Estate Europe ile herhangi bir iliskileri yoktur. Uyelerin sirket dismda ilstleneeekleri giire y lere dair
bir smirlama yoktur. Uyelerin nitelikleri konusunda Sermaye Piyasast Nlevzuattrun smirlaytet
hiikihnlerine uyulmaktadir. Yfinetim kurulu sirketin vizyon, tnisy n ve strateji 	 de rini Internet
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sitcsi vc faaliyet raporu yoluyla kamuoyuna aciklamaktadir. Oyelerin yetki ve sorumluluklan ye
secim kriterlcri esas sOzlesmede belirtilmistir. YOnetim kurulunda her ilyenin esit oy hakkt olup,
ayda hir defadan az olmamak iizere toplann diizenlenmekte y e sekreteryasi sirket tarafindan
gerceklestirilinektedir. Winetim kuru luna hat-di olarak Ic Denetim Komitesi mevcut olup, iki
Oyeden olusan bu komite mall tablolarda aciklamm hilgilerin onaylanmasi ile gorevlidir. Sirket
sadece bagimsit yiinetim kurulu iiyelerine her yil genel kuruica helirlenen huzur hakki bedeli
tidemektedir.

06 Mars 2009 tarihinde gerceklestirilen 2008 yili Ortaklar Olagan Genel Kurul Top'anus! . ye 07
Mayis 2009 tarihinde gerceklesen Winetim Kurulu toplanttst somas] YOnetirn Kurulu Llyeleri
asagidaki gibidir ;

ADI SOYADI
Murat Irian
Lennart Sten
I layrullah Murat Aka
Riistu Erk Ozhelge
I lakan Eren
M.Bahadir Teker
M.Ahmet Unaydin

CINVAN1
Yeinetim Kurulu Ilaskani
Ytinetim Kurulu Flaskan Vekili
Yiinetim Kurulu t lyesi
Yänetim Kurulu tlyesi
Yijnetim Kurulu Uyesi ye Genel Mfithir
Yonetim Kurulu Uyesi
Yiinetim Kurulu Uyesi

BA6IMSIZLIK DURUMU

Bagunsa
13agimsiz

$irketimizin Denetim Kurulu 2 uyeden olusmakta olup, nyder 1 yil siireyle giirev yapmak iizere
Ortaklar Genel Kurul toplannsinda secilmektedir.

06 Mayis 2009 tarihli Ortaklar Olagan Gene! Kurul Toplantismda, Denetim
Adem Durak ye Suat I lakki Gtizet secilmistir.

Yatinm Stratejisi

Kurulu Oyeligine   

Doges-GE GYO; gayrimenkul gelistirme Ye yatirim faaliyetlerini insaat, finansman Ye pazarlama
alanlarmda dencyim ve uzmanlik gerektiren, kurumsal hir yapida profesyonelce
zorun lu olan verimli ve karli hir gelir kaynagi olarak giirmektedir.

Dogus-GE CYO; stratejik olarak basta Istanbul olmak tizere metropol sehirlerde orta ye orta-fist
gelir gruhuna hitap eden, belirli hir konsept yaklasimu ()Ian, mimari olarak Ozglin ve finansal olarak
erisilebilir konut gelistinne projeleri ilc diizenli, diisiik riskli ‘e yiiksek kira getirileri
saglayahilecek ticari gayrimenkullere ye gelistirme projelerine yaturtm yapmayr hedetlemistir.

Kira getirilerinin cltistik oldugu hallerde gel istirilecek konut projelerinin sattst esas ahrunaktadur.
Ru sekilde saglanan gayrimenkul sans gelirleri ile yOksek kira getirisine sahip p lan halihazirda
kiralanahilir durumdaki ticari gayrimenkullerden Ode edilen kira gelirlerinin dengeli hir sekilde

• • c
enqui Yatm • .. .
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portibyde yer altruist bu sekilde sans Ye kiralama kaynakh gelirlerin yattrtm segmentleri baz
alinarak cesitlendirilmesi amaclanmaktadir.

Diger yandan halthazirda kiralanahilir gayrirnenkuller ile gelistinne projeleri arastnda da belirli Hr
dengenin saglanmasi. hu sekilde sirketin her tannin saglam hir nakit akisma sahip olmast yaninda
gelistirme projelerinin saglayabilecegi ytiksek gelistinne karlanndan ye biiyiimc potansiyelinden
de yararlandmasi amaclanmaktadr.

PortfOyde esas alman hir diger cesitlendirme kriteri de eogralt farkliltkur. Ru amada sirket
pontbytinii olusturan gayrimenkullerin yurticinde farklt bOlgelerde konumlanmastna dikkat
edildigi gibi belirli oranda yundgonda da yattrun yaptlarak iilkelcrin ye brilgelerin tasidtklan
risklerin dengelenmesi hedellentnektedir.

Sirketin portlOyande her tannin yerimlilik ve likidite prensipleri gozetilir. Ponthydeki
gayrimenkullerden verimi dasenler min getirilerini yukseltmeye ytinelik tedbirler alttur, gerekirse
salts imkanlan degerlendirilir. I,ikidite herzaman kuvvetli tutulurken nakit ye menkul klymet
portfiiya aktif olarak profesyonelee yOnetilir. Yannmlarda her zaman alternatif yatirtm
imkanlannin ve kaynak maliyetinin tizerinde bir getiri saglanmasi hedefienmektedir.

Doges-GE (iY0, yatirmilartnda ticari kaygilar yamnda suulinin en list kalite standartlannt da
gOzetir. Gelistirilen konut projelerinde belirli hir mimari konseptin Ye yasam gustostinun olmasi,
stnifintn kalite standartlannt hir adim iiteye ta.simast ye tinansal olarak ulastlabilir olmast
Onemlidir. Ticari projelerde ise yaranet fikirler ve Oncii tasanmlar yardimtyla ticari gayrimenkulan
degerinin antrilmasi hedellenir. I3u amacla sirket yurtici ye yurtdisi sektOrel gelismeleri yakindan
takip eder, Tarkiye'de yeniliklerin uygulanmasinda anal rola astlenir.

Kar Dagitim Politikast ye 2008 YlltnIn Kar Dagitnnt

Sirket kantun dagnimi konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Ru konuda Sermaye Piyasast
Meyzttatt Inikamlerine tiyulmaktadir. I ler vii dagittlacak kar. yOnetim Limit] tinerisi lie genet
kind tarafindan tespit edilmekte ve vine meyzuatm OngOrdagii sure icinde dagnilmaktadir.

06 Mars 2009 tarihinde yaptlan Ortaklar Olagan Gene) Kurd Toplannsinda, Sirketimizin 2008
yill VUK'na gore hazirlanmis malt tablolannda olusan 7.972.744.-FL mrannin Gednis YtIlar
Zararlart hesabma aktanlmasma Ye kar clagannt yapilmamasma karar verildi

DOnem !cinde Ya Ilan Ana Setzlesme 

DOnem icinde Esas Stizlesmede herhangi hir degisiklik olmatmsttr.
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Kurumsal Yonetim ilkeleri tlyum Raporu

SPK - nin 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayth Top[anti Kam geregince; IMKI3'de islem gOren
sirketlerin faaliyet raporlarinda vc Internet sitelerinde kurumsal yiSnetim ilkelerine uyumla
Beyan ye liyum Raporlari'na yer verilmeleri uygun

Sirketimiz, SPK tarafmdan yaytmlanan Kurumsal YOnetim ilkeleri'ne uyum konusunda azatm
cabayi gOstertnektedir. Him pay sahiplcrinin esitligi. hilgilendirme sorumlulugu ve kurumsal
yOnetim prensiplerine bagh olarak. soz konusu ilkelerin uygulamaya gecirilmesi Ye yiiriitillmesi
sirketimizin wind amaclart arasmda yer almaktadir. Sirketimizee siirdtiriden calismalar. bu
ilkelerin sorumlulugu cercevesinde tathik ye takip edilmekte olup, "'Kurumsal YOnetim Ilkeleri
LIyum Raporu" sirketimizin Internet adresi vivw.dogusgegyo.com ye Yillik • aliyet raporlart
icinde yaytmlantnistir.

Risk Yonetim Politikasi

YOnetsel riskier Sirket Yonetim Kurulu Oyelerinden olusan Denetimden Sorumlu Komite
taratindan periyodik olarak gozden gecirilmekte. YOnetim Kuntlu'nzt onerilerde bulullIllaktadir.,
Denctimden Sorumlu Komite Ye YOnetim Kurillu, alinmast gereken OnlemIcri helirlemekte ye
Gene! Widtir arztedigi lie gerekli talimatlart sirket yOnetieilerine vermektedir.

Kiralanahilir gayrimenkul ler Ile gelistinne projeleri arasmda da hclirli bir dengenin saglanmast, hu
sekilde sirketin her zaman saglam hir nakit aktstna sahip olmast yaninda gelistirme projelerinin
saglayabitecegi yiiksek gelistirme karlarmdan ve hilynme potansiyelinden de yararlandmast
amaclanmaktadir. Sirketin portfOyOnde her zaman verimlilik ve likiditc prensipleri giizetilir.
Portalydeki gayrimenkullerden verimi du enter icin getirilerini yUkseltmeye yiinelik tedhirler
almir. gerekirse sates imkanlart degerlendirilir. I,ikidite heriaman kuvvetli tutulurken nakit ye
menkul kismet portrOyil aktif olarak profesyonelce yiinetilir. Yatirimlarda her zaman aitarnatif
yattrim imkanlartnin ye kaynak matiyetinin uzerinde hir getiri saglanmast hedellenmektedir.

Sirketimiz Dogus Holding hiinycsinde hulunan ic denetim entbu tarafinea periyodik olarak
dentlenrnekte olup yillik denetim planlart geregince, belirli periyotlarda i 4 kontrol inekanizmasitu
dcncttemckte Ye tespit ettigi konular Ile gOriislerini Fist yOnetime hildirmcktedir.
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Yatinm Portfi$yii

Istanbul / Taksim, Ticari Cavrimenkul
Istanbul'un en merkezi yeri olan Taksim meydanmda konumlu elan isyeri. The Marmara Oteli nin
zemin katinda bulunmakta olup. 2008 sonunda yaplan ekspertize Ohre sirket portfflyOnde %9,9
payi elan bina, 6 katta toplam 1350 m 1 kapali alana sahip olup turn katlan T.Garanti Bankast A.S.
tarafindan kiralannustir.Gayrimenkul sirket portfOyOne 1998 yilinda dahil edilmistir. 2008 yili
sonunda SPK. lisansh Taksim Kurumsal Degerleme ye Danismanlik A.$. tarafindan hazirlanan
ekspertiz raporuna gore rayic degeri 18.250.000 y ri. 'dir

Istanbul / Levent, Ticari Gayrimenkul
Istanbul, Levenrte Nispetiye Caddesi'ni kesen Gonca Sokak itzerinde konumlu Man isyed. Levent

komsu olup ce yresinde banka subeleri Ye List gelir gruplanna air meskenler
bulunmaktadm Merkezi is yeri akst iiterinde olmasi nedeniy. le yOksck hir js potansiyeli ye reklam
kabiliveti hulunan bina 374 m 2 kapali alana sahip olup sirket portray/One 1998 yilrnda dahil

Sirket portfflyande %2,I'lik payi olan hinanin tarnamr T.Garanti Bankasi A.S. tarafindan
kiralanmis olup. 2008 yili sonunda Taksim Kurumsal Degerleme ye Danismanlik A.S. tarafindan
tespit edi len ckspertiz degeri 3.950.000 YTL'dir.

Istanbul / Etiler, Ticari Cayrimenkul
Etiler Nispetiye Caddesi iizerinde konumlu bina 3 katta 300 m = kapali alana sahip olup sirket
portlOy.Tme 2003 yilinda dahil edilmis, 2004 yilinda ise tamarnen yikdarak yeniden insaa edilmis,
turn insaat masraflan da iidenmek iizere Dogus Otornotiv i c kiralannustur.
Sirket ponlOyOnde °/03.9 . 1ik payi olan bina Akmerkez t e yakinli g r. cevredeki is potansiyeli ve
yiiksek gelir cruplannin konut alam &mast nedeniyle stirekli deger antis potansiyeline haizdir.
Celen Kurumsal Gayrimenkul Degerleme ye Danismanlik A.S.	 tarafindan hazirlanan 2008
ekspertiz raporuna gore rayic degeri 7.347.000 YTL'dir.

Antalya / Merkcz, Ahsveris Merkezi, "Antalya 2000 Plaza" 
Antalya 2000 Plaza, kentsel rantin en yiiksek oldu gu yogurt yaya ve arac trafigine sahip Recep
Peker Caddesi iizerinde 92 bagrmsrz bolumden olusan. 9000 In = ofis, carst, sinarna Ye fast-food
boliimlerinden olusan hir ofis ve ahsveris merkezi hinasidrr. Binanin %56,8 mUlkiyeti sirket
portfOyUne 2000 yilinda dahil edilmistir.
Sirket portfOyUnde %3.6 paya sahip ohm binamn degeri, celcn Kurumsal Gayrimenkul Degerleme
ve Danismanlik A.S. tarafindan hazirlanan 2008 ckspertiz raporuna gOre rayic degeri 6.574.000
YTL'dir.

Istanbul / iltnranive, Konut Projesi, "Evidea"
Evidea Projesi, Uniraniye Cekinekily'de toplam 473 konuttan olusan ve insaatma 2004 ydr icinde
baslanan, sirketin ilk konut prujesidir. Yap' Kredi Koray GYO ile %50 payla kurulan bin adi
ortaklik tarafindan
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gelistirilen prole bogus insaat ye Koray insaat Konsorsiyumu taratindan insaa edilerek 2007
yilinda tamamlanrn
Toplam 34.000 rtar lik bir arsa tizerinde geIistirilcn Evidea projesrnde 73.000 m 2 konut alant.
24.500 m 2 sosyal tesis alam	 olmak iizere toplam 101.000 tn 2 insztat akin' planlannus olup.
insaattnin %I 0011 tamamlanmts ohm E y idea kontalannin Imam! 2007 yil sums itihariyle
sahiplerine teslim edilmistir.

Istanbul / Maslak, Absveris Merkezi Projesi, "Dokus Power (:enter"
Dogus Power Center. Itirkiye'de yalnizea hiiyiik magaza alanlanna yer verrnesi ye farkli magaza
rniksi He hir ilk olmustur. Otomotiv showroom ve servis &atrium gtda market, muzik market, cv
mohilyalan, sportif &tinter ye foodcourt gibi uniteler bu miks ivinde yer almaktadtr. Maslak gibi
merkezi is alam olarak tammlanan sehirivi hir lokasyonda bulunan ye yalnizca "Big Box" olarak
tantmlanan buvuk magatalara yer
veren bogus Power Center, yundismdaki Orneklerinin aksine yUksek kaliteli bir Ic dekorasyon
tefris lie tamamlamnistir. 	 durumun en bilyiik etkeni Maslak-I.event bOlgesinin (1st duzey
egitimli beyaz yakali personelin cati.tingi TOrkiyeThin bankactlik ye finans merkezi olmastdir.
Aynca merkezin saint yolu, TEM ye E5 yollan ile her iki kOprianiin baglantt yollanna ye yeni
metro istasyonuna olan yakinligt cok biiyiik hir ulasim avantaji sagliyor.
Dogus Power Center, magaza miksinde yeralan markalara da cok iinemli hir avantaj sagliyor.
Genellikle sehir ivindeki "mall - tarzt altsveris merkezlerinde uygun maliyetle yeterli
alan bulamayan magazalar merkezi alanlann disina kaymak zorunda kaliyorlar ve bu da ulasmak
istedikleri mirsteri kitlesini eezbetmekte deza yantaj yaratahiliyor. Danis Power Center, bu
magazalara Maslak gibi son derece merkezi bir bOluede genic alanlarda calisabilme rahatligi
sunuyor. Merkezin toplam kapalt alani 58.000 in' olup hunun 33.000 mrsi magaza alanlartndan
olusmaktadir. Merkezdeki 13.000 nr 2 kapali ye 9.000 nr : avik otopark toplam 900 aracin park
etmesine olanak tantyor. Bogus Power Center projesinin insaati Kasim 2006'da bitirilmis ye
kullantina actImistir. 2008 yilt sonunda SPK lisansli Taksim Kurumsal Degerleme ye Danismanlik
A.S. taratindan hazirlanan ekspertiz raporuna gore rayic dated 147.486.000 YT1. dir.

2008 11 111 Onemli Geli meter

Romanva / Biikres, Yattrrmlar
Romanya'da yattrim projeleri gelistirmek ye gayrimenkul yam-1111km yapmak Ozere Yapi Kredi
Koray GYO A.S. ile %50 - %50 ortaklikta "GKY Real Estate Investments SA" adinda kurulmus
olan sirket 'in hisselerinin tamanunin Romanya'da faaliyet gesteren Metaltradc International SRL
lirmasina sates suretiyle devri gerceklestirilmistir.Sirketimizin , GKY'de sahip oldugu hisselerin
tatnammin 4.050.579 Euro karsiliginda 3 Eyliil 2008 tarihinde intzalanan siitlesme uyannea sans!
gerceklesmistir.Aynea Satts hedeline Have olarak :sermave a yansi olarak Litienmis bulunan
550.000 Euro ye sirkctimi7 ile GKY arasinda akdedilmis danismanlik süzlesmesi bedeli olan
104.945 Euro salts ye devir bedeli ile es zamanh olarak tahsil

8
1)06

kut yetin Orr , 1!§t A 5



DOIOUS-GE GAVRIMENKUI, VATIRIM ORTAKLI(I A.S.

SERI:XI NO:29 SAYILI Wilda ISTINADEN HAZIRLANMIS
YONETIM RUMBA; FAALIYET RAPORL

Bursa Projesi
5irket, 2007 yth Temmuz aymda rnidkiyeti iki larkh tirmaya ait olan Bursa'daki arsalarm
iizerinde, Sirket taralindan arsalara iliskin imar durumlannin almmasint ve kesinlesmesini
nniteakip Misdat paylasum esastyla ails veris merkezi ve konutlardan olusan hir proje
gelistirilmesine yiinelik olarak hir niyet mektuhu inizalamtstir. Stiresi bir yll olan proje
gelistirihnesine konu niyet mcktuhunun surest uzaulmayarak 2 Ey101 2008 tarihinde t'cshinc karar

DoEus-Ge CYO offs kulesi proles' 
$irket'in millkiyetinde hulunan Maslak DP(' arazisi Ozerinde ofis hinast insa edilmesine iliskin
projelendinne caltsmalarma May's 2008 tarihinde baslanmrs, aneak, Sirkerin 21 Ekim 2008 tarih
ve 242 sayth yOnetim kurulu karar uyannca; offs binast yatinrm, yasamnakta olan ekonomik
kosullar dikkate almarak, yamlacak yatinmin $irket'in gelir heklentilerini karstIztmayacak duruma
gelmesi nedernyle yanrimin ertelemnesine karar verilmistir.

J3 j lanco Diineminden Sonraki Onemlj Gelimeler
$irket'in 6 Nisan 2009 tarihli Yiinetim Kurulu toplantunda &man karar uyannac5irket
portfOyiinde yer alan Taksim Binast, 2 Nisan 2009 tarihi itihariyle Taksim Kurumsal Degerleme ve
Damsmanlik A.S. tarafindan haztrlana ekspertiz raporunda tespit edilen 10.541.328 ABD
Dolan+KDV deger dikkate almmak kaydryla, hir hiitiin halinde 11.000.000 ABD Dolart+KDV
hedel liesatilmast hususunda T. Garanti Banka_st AS liemuatabakaia vanlmrs olup, sirket ile alter
arasinda imialanan Gayrimenkul Sans Vaadi SOzlestnesi hiikiimierine istinaden sails hedeline
mahsuben 6.000.000 A BD Dolan On iideme 6 Nisan 2009 tarihi itihariyle tahsil edilmistir.Bakiye
hedel ise tapu devir ve tescil islemlerinin tamamlamnasiyla hid ikte tahsil edilecektir.

$irket'in 10 Nisan 2009 tarihli YOnetim Kurulu toplantunda alman karar uyartnca;$irket
portfOyiinde yer alan Etiler Binasr. 9 Nisan 2009 tarihi itibariyle Taksim Kurumsal Degerleme ve
Datusmanlik A.S. taralmdan ha/Adana ekspertiz raporunda tespit edilen 4.973.221 ABD
Dolan I KDV deger dikkate almmak kaythyla, bir htittin halinde K DV dahil 7.000.000 ABD Dolan
pesin hedelle Dogus !bolding AS'ye satdmis olup. tapu tescil islemi tamamlanarak satis bedeli
pcsin olarak 16 Nisan 2009 tarihinde tahsil edilmistir.

$irket'in 3 Nisan 2009 tarihli YOnetim Kurulu toplantunda alman karar uyannca;$irket
portleyOnde yer alan Levent Ulnas!, 18 Mart 2009 tarihi itibariyle Taksim Kurumsal Degerleme ve
Danismanhk A.5. tarafindan ha/Adana ekspertit raporunda tespit edilen 3.860.000 TI.+KDV
deger dikkate almmak kaydtyla, hir hiitiin halinde KDV dahil 4.700.000 T1, pesin bedelle Nejla
Isikhan'a satilmis olup, tapu tescil islemi tarnamlanarak sans bedeli pesin olarak 6 Nisan 2009
tarihinde tahsil edilmistir.

31 Mart 2009 itibariyle hazirlanan Mirtliiy tablosuna dire 5irketimizin Portfdy Degeri 183,7
milyon YT1.. Net Aktif Degeri ise 161.4 milyon
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DO6U$-GE GAYRIMENKUL YATIRIM ()WEAKER-A A.$.

SERI:X1 NO:29 SAYILITEBLICE ISTINADEN IIAZIRLANMIS
YONETIM KURIILII FAALIYET RAPORI

$irketimizin 31.03.2009 wail ithan lie personel sayisi I I dir.
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