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Raporun 

Faaliyct Raporumuz 01.01.2008 — 30.09.2008 dOnemini kapsamaktadir

Ortaklik Yapisi 

Dogus-GE GYO, hisse senetlerinin %49'u Uorsa'da islem gOrmektedir.

Ticaret Unvant Grubu Tara Pay Adedi Pay Tutari

Dogu§1-lolding AS A Nama 938.425

Dogu§ Holding A$ B I lamiline 22.976.475

23.913.900
GE Real estate
europe A Nama 938.425
GE Real estate
europe B llamiline 22.976.475

23.913.900

I Ialka Acik Ktsim B Hamilinc 45.952.000

Genet To s lam 93.780.000

Toplam adenmis Sermaye
Kayitli Scrmaye

Vinetim ye Denetim Kurulu Uyeleri

93.780.000
500.000.000

YOnetim kurulunda icradan sorumlu iiye bulunmamaktadir. Yedi ki ilik yOnetim kurulunun iki
ayesi bagintstz ii.ye stattistinde olup bogus Grubu ye GE Real estate europe ile herhangi

yoktur. Uyelerin sirket disinda iistlenecekleri gOrevlere dair bir sinirlama yoktur. Uyelerin
niteliklcri konusunda Sermaye Piyasast Mevzuatinin smirlayict hiikiimlerine uyulmaktadir.
YOnetim kurulu sirketin vizyon, misyon ye stratejik hedeflerini internct sitesi ye faaliyet raporu
yoluyla kaniuoyuna actklamaktadtr. Uyelerin yetki ve sorumluluklart ve secim kriterleri csas
sOzlesmede belirtilmistir. YOnetim kurulunda her iiyenin esit oy hakkt olup, ayda bir defadan az
olmamak Lizere toplanti dtizeMenmekte ve sekreteryast sirket taratIndan gerceklestirilmektedir.
YOnetim kuruluna bagli olarak I4 Denetim Komitesi meveut olup, iki tiyeden olusan hit komite
malt tablolarda actklanan bilgilerin onaylanmast ile gorcvlidir. Sirket sadece bag:9111w yOnetim
kurulu iiyelerine her yil genel kurulca belirlenen huzur hakki bedeli iidemektedir.



ADI SOYADI
Hfisnfi Akhan
Lennart Sten
Ertan Nihat.Seving
ltiistii Erk Ozbelge
Ilakan Eren
M.Bahadir 'Feker
M.Ogan Karatuna

CNVANI
YOnetim Kurulu Baskam
YOnetim Kurulu Balkan Vekili
YOnetim Kurulu Uyesi
YOnetim Kurulu Uyesi
YOnctim Kurulu Uyesi
YOnctim Kurulu Uyesi

 KuruluUyesi

BA6IMSIZLIK DURUMU

Bagimstz
Bagirnstz
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21 Nisan 2008 tarihinde gerceklestirilen 2007 yili Ortaklar Olagan Genet Kurul Toplantistnda
YOnctim Kurulu Uyeligine secilen Olivier Piani'nin 01 May's 2008 tarihinde istifasi ile bosalan
YOnetim Kurulu Uyeligine ilk genel kurul toplantisinda ortaklartn onayma stmulmak ilzere
Erk Ozbelge secilmisttir.

21 Nisan 2008 tarihinde gerceklestirilen 2007 yth Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisinda
YOnetim Kurulu Uyeligine secilen Karim 1-labra'nin 26 Eyliil 2008 tarihinde istilast ile bosalan
Yiinetim Kurulu Uyeligine 06 Ekim 2008 tarihinde Mark Hutchinson secilmis ancak kendisinin
14 Kamm 2008 tarihinde istifasi ile bosalan YOnetint Kurulu Uyeligine ilk genel kurul
toplantisinda ortaklarm onayina sunulmak iizere Lennart Sten secilmistir.

21 Nisan 2008 tarihinde gerccklestirilen 2007 yilt Ortaklar Olagan Genel Kurul ..Toplantist ve 14
Karim 2008 tarihinde gerceklesen istifa ye atama somas' YOnetim KuruluUyeleri asag,Klaki
gibidir

Sirketimizin Denetim Kurulu 2 fiyeden olusmakta olup, ilyeler 1 yil stireyle gOrev yapmak azere
Ortaklar Genel Kurul toplantisinda secilmcktedir.

21 Nisan 2008 tarihli Ortaklar Olagan Genel Kurul .. Toplantisinda, Denetim Kurulu Uyeligine, Alp
Kmay ye R. Erk Ozbelge secilmis olup , R.Erk Ozbclge'nin 01 May's 2008 tarihinde denetim
Kurulu iiyeliginden istifasi ile ycrine fl'K 351. maddesi hiikmii geregi yapilacak ilk Genel Kurul
ToplantisCna kadar gorev yaparnak Ozere diger denetim Kurulu Uyesi Alp Kmay tarafindan Erhan
Sancak 01 Maps 2008 tarihinde denetci olarak se4ilrnistir. Erhan Sancak in 20 Ekim 2008
tarihinde istiafst ile diger denetim Kurulu iiyesi Alp Kmay taralindan Onur Yikekal denetci olarak  
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Kar	 Politikasi ye 2007 YiImin Kar Da itimr

$irket karmin ciagitum konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu konuda Sermaye Piyasasi
Mevzuati hUkiimlerine uytdmaktadir. Her yil dagitilacak kar, yOnetim kurulu onerisi ile genel
kurul tarafindan tespit edilmekte ye yinc mevzuatin OngOrdiigii siire icinde dagitilmaktadir.

21 Nisan 2008 tarihinde yapdan Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantismda, $irketimizin 2007
yill kart dikkate ahnarak hesaplanan birinci temettii tutarmm ineveut Odenmis sermayemizin
%5'indcn az olmasi nedeniyle 2007 yrlr karmuzIn dagitilmayarak, kanunen ayrdmasi zortmlu
yedekierin ayrdmasindan sonra, oniirniizdeki dOnemlercle gerceklestirihnesi planlanan sermayc
artu • imlarinda kullandrnak Uzere olaganiisai yedeklere aktarilmasma karat verildi

Kurumsal YOnetim ilkeleri Uyum Raporu 

SPK'nin 10.12.2004 tarih ye 48/1588 sayili Toplanu Karart geregince; IMKB'dc islem gOren
sirketlerin laaliyet raporlarmda ye Internet sitele •inde kurumsal yiinetim ilkelerine uyumla ilgili
Beyan ye Uytun Raporlar(na yer verilmeleri uygun

Sirketimiz, SPK tarafmdan yaymilanan Kurumsal YOnetim ilkeleri'ne uyum konusunda azarm
cabayi gOstermektedir. 'Film pay sahiplerinin e itligi, bilgilendirme sorumlulugu ve kurumsal
yOnetim prensiplerine bagh olarak, sOz konusu ilkcicrin uygulamaya gecirilmesi ve yariitidmesi
sirketimizin temel amaclan arasmda yer almaktadtr. Sirketimizee siirdfirtilen cahsmalar, bu
ilkelerin sorumlulugu cercevesinde tatbik ve takip edilmekte olup, "'Kurumsal YOnetim Ilkeleri
Uyum Raporu" sirketimizin Internet adresi www.dogusgegyo.com  veIlik Faaliyet raporlart
icinde yaynnlantmstir.

Risk YOnetim Politikasi

YOnetsel riskier Sirket Yiinetim Kurulu ilyelerinden olusan Denetimden Sorumitt Komite
tarafindan periyodik olarak gOzden gecirilmekte, YOnetim Kurulu'na Onerilerde bulumnaktadir.,
Denetimden Sorundu Komite ye YOnetim Kurulu, almmast gereken Onlemleri belirlemekte ve
Genel MI:Aar araelligi ile gerekli talitnatlart sirket yoneticilerine vermektedir.

Kiralanabilir gayrimenkuller ile gelistirme projeleri arasinda da belirli bir dengenin saglanmasi, bu
sekilde sirketin her zaman saglam bir nakit akisina sahip olmasi yamnda gelistirme projelerinin
saglayabileeegi	 yilksek gelistirme karlarmdan ye btlytime potansiyetinden de yararlandmasi
amaclanmaktadir. Sirketin portrOyUncle her zaman verimlilik ve likidite prensipleri gOzetilir.
PortrOydeki gayrimenkullerden verimi diisenler icin getirilerini yUkseltineye Onelik tedbirler
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alinir, gerekirsc sates imkanlari degerlendirilir. Likidite herzaman kuvvetli tutulurken nakit ye
nenkul ktymet portfOyii aktif olarak prolesyonelee yOnetilir. Yanritularda her zaman altarnatif
yattrun imkanlarimn ve kaynak maliyetinin iizerinde bir getiri saglaninasi hedellenmektedir.

$irketimiz Doges Holding bilnyesinde bulunan i4 denetim gruhu taralmea periyodik olarak
dentlenmekte olup yilhk denetim planlari geregince, belirli periyotlarda i4 kontrol mekanizmasun
denetlemekte ve tespit ettigi konular ile gOrtislerini list yOnctime bildirmektedir.

Yatirim Portfkiyii

Istanbul / Taksim, Ticari Gavrimenkul
Istanbul'un en merkezi yeti olan Taksim meydatunda konumlu olan isyeri, The Marmara Oteli'nin
zemin katmda bulunmakta olup, sirket portfiiyiinde %4,8 pays olan bina, 6 katta toplam 1350 m2
kapali alana sahip olup , turn katlart T.Garanti Hankasi A.$. taralmdan kiralanmis bulunan
gayrimenkul sirkct portlOy(ine 1998 yilinda dahil edilmistir. 2007 yili sonunda SPK lisansh Flit

Gayrimenkul Degerleme A.S. tarahndan hazirlanan ekspertiz raporuna gore rayic degeri 7.425.000
`dir

Istanbul / Levent, Ticari Gavrimenkul
Istanbul, I .event'te Nispetiye Caddesini kesen Gonca Sokak fizerinde konumlu olan isyeri, Levent
Carsisi'na komsu olup cevresinde banka subeleri ve iist gelir gruplarma	 ait meskenler
bulunmaktadir. Merkezi is yeti akst Lizerinde olmast nedeniyle yiiksek bir i potansiyeli ve reklam
kabiliyeti bulunan bina 374 m 2 kapali alana sahip olup sirket portlbytine 1998 yilinda dahil
ediltni tit.
Sirket porttbytinde	 pays olan binanin tamann T.Garanti Bankasi A.$. taralmdan
kiralanmis olup, 2007 yili sonunda Elit Gayrimenkul Degcrleme A.S. taralmdan tespit edilen
ekspertiz degeri 2.245.000 YTL'dir.

Istanbul / Etiler, Ticari Gayrimenkul 
Etiler Nispetiye Caddesi tizerinde konumlu bina 3 katta 300 m 2 kapali alana sahip olup sirket
porta-5)4111e 2003 yilinda dahil edilmis, 2004 yilinda ise tamamen yikilarak yeniden insaa edilmis,
him insaat masrallart da odenmek fizere Dogus Otomotiv'e kiralanmishr.
Sirket portrOyiinde %3,2'lik pay! olan bina Akmerkez'e yakinligi, cevredeki	 potansiyeli ve
yilksek gelir gruplarmin konut alant olmasi nedeniyle sfirekli deger artis potansiyelinc haizdir. Elit
Gayrimenkul Degerleme taralindan hazirlanan 2007 ekspertiz raporuna gOre rayic degeri
5.010.000 YTIAlir.
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Antalya / Merkez, All$veris Merkezi, "Antalya 2000 Plaza" 
Antalya 2000 Plaza, kentsel ration en yiiksek oldugu yogun yaya ye arac trafigine sahip Recep
Peker Caddesi fizerinde 92 bagimsiz bOltimden olusan, 9000 m 2 oils, car§i, sinama ye fast-food
bOlfinilerinden olusan bir offs ye ali§veri§ merkezi binasidtr. Binanin %56,8 miilkiyeti sirket
portlOytine 2000 yilinda dahiledilmistir.
$irket portlOyilnde %4,2 paya sahip olan binanin degeri, Flit Gayrimenkul Degerleme tarafindan
hazirlatian 2007 ekspertiz raporuna gore rayic degeri  6.440.000 YTL'dir.'dir.

Istanbul / Crn • anive, Konut Projesi, "Evidea" 
Nvidea Projesi, Umraniye CekrnekOy'de toplam 473 konuttan olusan ye insaatina 2004 yili icinde
baslatian, §irketin ilk konut projesidir. Yap! Kredi Koray GYO ile %50 payla kurulan bir adi
ortaklik tarafindan

geli§tirilen proje Doges in§aat ye Koray in§aat Konsorsiyuniu tarafindan insaa edilerek 2007
yi I inda tamamlanmistir.
Toplam 34.000 m"lik bir arsa fizerinde geli§tirilen Evidea projesi'nde 73.000 m 2 konut alani.
24.500 m 2 sosyal tesis alani olmak uzere toplam 101.000 rn 2 in§aat alani planlanmis olup,
in§aatinin %100'fi tamamlanmi olan Evidea konutlarmin tamami 	 2007 yil sore itibariyle
sahiplerine teslim edilmi§tir.

Istanbul / Maslak, Allsyeris Merkezi Projesi, "Dokus Power Center" 
Doges Power Center, Tfirkiye'de yalnizca bilyfik magaza alanlarina yer yerniesi ve larkh magaza
miksi ile bir ilk olmustur. Otomotiv showroom ye servis alanlari, gida market, mtizik market, ev

sportif ill-tinier ye foodcourt gibi finiteler bu miks icinde yer almaktadir. Maslak gibi
merkezi is alani olarak tanimlanan sehirici bir lokasyonda hulunan ve yalnizca "Big Box" olarak
tammlanan bfiyfik magazalara yer
veren bogus Power Center, yurtdisindaki Orneklerinin aksine ytiksek kaliteli bir lc dekorasyon ye
tefri§ ile tamamlanmt§tir. Bu durumun en baytik etkeni Maslak-I,event bOlgesinin fist diizey
egitimli beyaz yakali personelin Falrstrgt Tfirkiye'nin bankacilik ye !Mans merkezi olmasidir.
Ayrica merkezin sahil yolu, TEM ye E5 yollari ile her iki kOpri1nfin baglanti yollarina ye yeni
metro istasyonuna olan yakinligt cok hiiyiik bir ula§im avantaji sagliyor.
Dogu * Power Center, magaza miksinde yeralan markalara da cok Onemli bir avantaj sagliyor.
Genellikle §chir icindeki "mall" tarzt ahsveris merkezlcrinde uygun maliyetle yeterli bfiytikliikte
alan bulamayan magazalar merkezi alanlarin di§ina kaymak zorunda kaliyorlar ye bu da ula§mak
istedikleri mti§teri kitlesini cezbetmekte dezavantaj yaratabiliyor. bogus Power Center, bu tiir
magazalara Maslak gibi son derece merkezi bir bOlgede genic alanlarda calisabilme rahatligi
sunuyor. Merkezin toplam kapali alani 58.000 m 2 olup bunun 33.000 m"si magaza alanlanndan
olusmaktadir. Merkezdeki 13.000 m2 kapali ye 9.000 m2 acik otopark toplam 900 araein park
etmesine olarak taniyor. Doges Power Center projesinin in§aati Kasim 2006'da bitirilmi§ ye
kullanima acilmistir. 2007 ytlr sonunda SPK lisansli Flit Gayrimenkul Degerleme A.S. tarafindan
hazirlanan ekspertiz raporuna gore rayic degeri 126.090.000 YTL	 olup, Sirkct portlOyfinde
%81,4 paya sahiptir.
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2008 Viii Eylilt 2009 diinemi itibariyle gelimeler

Romanva / Biikres, Yati•mdar
Romanya'da yatirim projeicri gelistirmek ve gayrimenkul yatinmlan yapmak tizere Yam Kredi
Koray GYO A.S. lie %50 - %50 ortaklikta "GKY Real Estate Investments SA" adinda kurtilmus
olan sirket	 hisselerinin tamztrninin Romanya'da faaliyet gOsteren Mctaltrade International SRI,
lirmasina sans suretiyle devri gerceklestirilmistir.Sirketimizin , GKY'de sahip oldugu hisselerin
tamamimn 4.050.579 Euro karsiliginda 3 EyIiil 2008 tarihinde imzalanan sOzIseme uyarinca satisi
gerceklesmistinAynca Sans bedeline ilave olarak ;sermaye avansi olarak Odenmis bulunan
550.000 Euro ye sirketimiz ile GKY arasinda akdedilmis danismanlik sOzlesmesi bedeli olan
104.945 Euro sans ve devir bedeli lie e§ zamanli olarak tahsil

Bursa Projesi 
Sirket, 2007	 yill Temmuz ayinda miilkiyeti iki Lark!, lirmaya ait olan Bursa'daki arsalann
fizerinde, Sirket taralindan arsalara ili kin imar durtimlarimn alinmasini ye kesinlesmcsini
miiteakip hasilat paylasnm esasiyla ails yens merkezi ve konutlardan olusan bir proje
gelistirilmesine yonclik olarak bir niyet mektubu imtalamistir. Siiresi bir	 olan proje
gelistirilmesine konu niyet mcktubuntin stiresi uzatilmayarak 2 Eylid 2008 tarihinde feshinc karar
verilnristir.
Dokus-Ge CYO otis kulesi projesi
Sirket'in mtilkiyetinde bulunan Maslak DPC arazisi azerinde otis binasi insa edilmesine iliskin
projelendirme calismalanna Mayis 2008 tarihinde baslanmis, ancak, Sirket'in 21 Ekim 2008 tarih
ye 242 sayili yOnetim kundu karar uyarinca; offs binam yatinmi, yasanmakta olan ekonomik
kosullar dikkate alinarak, yapilacak yatmmin Sirket'in gelir beklentilerini karsilamayacak duruma
gelmesi nedeniyle yatirimin ertelenmesine karar verilmistir.

30 Eyliil 2008 itibariyle hazirlanan POrtfOy tablosuna gore Sirketimizin Portly Degeri 154,9
milyon YTL, Net Aktil Degeri ise 135,7 milyon YTL'dir..

Di'ger
30.09.2008 itibariyle 12.0000 YTL Toplurn GOnallaleri Vakfin'a bagis ve yardtm yapilmistir.
Sirketimizin 3 1 .09.2008 tarihi itban Ile personel sayisi 22'dir.
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