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OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI -u Z \•Id 1~ 

Beta Gayrimenkul Degerleme Anonim ~irketinin 2013 yilma ait gene! kurul toplant1s1 30/04/2014 
tarihinde, saat 11:00 de, Sahray1cedit Mah. Mengi Sk. Mahmutbey i~hani No:28 Kat:l 0:1 Kad1koy I iSTANBUL 
adresinde, istanbul ii Gumruk ve Ticaret MudurlUgu'nun .J.4.~Ji,2.A~ tarih ve /.IJ4.6+ sayil1 yaz1lanyla 
gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Feyyaz BAL'm gozetiminde yapilm1~t1r. ~ 

TIK.' nun 416. Maddesi uyannca toplant1 gun ve gundeminin bildirilmesi suretiyle ilans1z ve 
merasimsiz olarak genel kurul toplant1ya ~agn yapilm1~t1r.Toplantmm yapilmasma ortakladan herhangi bir itiraz 
olmam1~t1r. Ham bulunanlar listesinin tetkikinde, ~irketin toplam 360.000 TL lik sermayesine tekabul eden 
360.000 Adet hisseden 324.000 Adet hisseye tekabul eden 324.000 TL lik sermayenin toplant1da asaleten, 
36.000 Adet hisseye tekabul eden 36.000 TL lik sermayenin toplant1da vekaleten olmak uzere 360.000 Adet 
hissenin toplant1da temsil edildiginin ve boylece gerek Kanun gerekse esas sozle~mede ongorulen asgari 
toplant1 nisabmm mevcut oldugunun anla~ilmas1 uzerine toplant1 Yonetim Kurulu Ba~kan1 Ebru Zeynep Din~el 
tarafmdan a~1larak gundemin goru~ulmesine ge~ilmi~tir. 

1 - Toplant1 ba~kanhgma Fatih Din~el'in, tutanak yazmanhgma Ebru Zeynep Din~el in se~ilmelerine 
oybirligi ile karar verildi. 

2- Gene! kurul tutanaklarmm imzalanmas1 i~in toplant1 ba~kanhgma yetki verilmesine oybirligi ile karar 
verildi. 

3 - 2013 yilma ait Y6netim kurulunun yilhk faaliyet raporu okundu, muzakere edildi, oybirligi ile kabul 
edildi. 

4- 2013 y1hna ait Denet~i raporu Denet~i tarafmdan okundu, muzakere edildi, oybirligi ile kabul edildi. 
5- 2013 yilma ait Bilan~o ve kar/zarar cetveli okundu, muzakere edildi. Bu finansal raporlar ayn ayn 

oybirligi ile kabul edildi. 
6- Gene! kurula okunan yonetim kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ile denet~i raporu hakkmda 

muzekkereye a~ild1. S6z alan olmad1. Ayn ayn yapilan oylamalar sonucu raporlar ve hesaplar oybirligi ile kabul 
edildi. 

7- 2013 y1h ~ah~malanndan dolay1 Yonetim Kurul ibras1na ge~ildi. Yonetim kurulu uyelerinin her biri 
kendi ibralannda sahibi olduklan paylardan dogan oy haklanni kullanmayarak toplant1ya katilan diger 
ortaklarm oybirligi ile ayn ayn ibra edildi. 2013 y1h ~ah~malanndan dolay1 denet~i oybirligi ile ibra edildi. 

8- Y6netim Kurulu ba~kan ve uyelerine; TIK'nin 395-396. maddelerinde yaz1h Muameleleri 
yapabilmelerine izin verilmesi hususunda karar ahnmasma ve yetki verilmesi oybirligi ile kabul edildi. 

9- Dilek ve temennilerde s6z alan olmad1. Toplant1 divan ba~kani tarafindan saat .. :OO'da sonland1r1ld1. 

BAKANLIK TEMSiLcisi DiVAN BA~KANI TOPLANTI YAZMANI 

Feyyaz AL Ebru Zeynep DiN~EL 
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