
DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 

29 MART 2017 TARĠHLĠ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili. 

 

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 

 

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden 

Sayın Olaf Holzhäuser’in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Karl Günter Sell’in Yönetim 

Kurulu Üyeliği’ne atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması. 

 

4. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1798 

Sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 

16.02.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin 6.maddesinin, ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında 

karar alınması. 

 

5. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 

okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

6. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün 

okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

7. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve 

onaya sunulması.  

 

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, 

işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 

 

9. Şirket'in ”Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması 

yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev 

yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 

 

11. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda 

ortakların bilgilendirilmesi. 

 

12. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.  

 



13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim 

Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya 

sunulması. 

 

14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve 

hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır 

belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye 

piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 

Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya 

sunulması. 

 

16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman 

ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve 

onaya sunulması.   

 

17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş ve 

işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 

 

18. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran 

pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş 

ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 

önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi 

kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa 

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

19. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili 

düzenlemeler kapsamında Şirket’in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde, sosyal 

yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi 

verilmesi. 

 

20. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, 

rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 

ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ 

 

SERMAYE VE PAYLAR  

Madde 6 – 

 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 

sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.  

 

Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her 

biri 1,-TL itibari değerde 40.000.000 adet paya 

bölünmüştür. 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 

19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) 

itibari değerinde 19.559.175 adet paya 

bölünmüştür. Bu hisselerin 7.823.670,-TL 

sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama 

yazılı A Grubu; 7.823.670.-TL sermayeye karşılık 

gelen 7.823.670 adedi nama yazılı B Grubu; 

3.911.835,-TL sermayeye karşılık gelen 3.911.835 

adedi hamiline yazılı C Grubu paylardan 

oluşmaktadır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 

yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 

kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan 

ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 

konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.  

Yönetim Kurulu, 2012–2016 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye 

tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç 

SERMAYE VE PAYLAR  

Madde 6 – 

 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

Kayıtlı Sermaye Sistemi’ni kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 

sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçmiştir.  

 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her 

biri 1,-TL itibari değerde 40.000.000 adet paya 

bölünmüştür. 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 

19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) 

itibari değerinde 19.559.175 adet paya bölünmüştür. 

Bu hisselerin 7.823.670,-TL sermayeye karşılık 

gelen 7.823.670 adedi nama yazılı A Grubu; 

7.823.670.-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 

adedi nama yazılı B Grubu; 3.911.835,-TL 

sermayeye karşılık gelen 3.911.835 adedi hamiline 

yazılı C Grubu paylardan oluşmaktadır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 

yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım 

kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya 

da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan 

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz 

konusu yetkinin Genel Kurul’da verilmemesi 

durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye 

artırımı yapılamaz. 

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 

gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye 

Tavanı’na kadar nama veya hamiline yazılı pay 



ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.  

 

Kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5’inin temsil 

edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az % 

61’ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı 

kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni 

alınarak artırılabilir. 

 

Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatının sair ilgili hükümleri dahilinde 

ihraç edilir. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı 

karar ile itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye 

ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen 

veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya 

yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin 

üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarını kısmen veya tamamen 

sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan 

edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz.  

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil 

edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.  

 

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde, kayden izlenir.  

 

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar 

artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 

yetkilidir.  

 

Kayıtlı Sermaye Tavanı, sermayenin 4/5’inin temsil 

edildiği Genel Kurul’da, Şirket’in sermayesinin en az 

% 61’ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile 

alacağı kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni 

alınarak artırılabilir. 

 

Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nın sair ilgili hükümleri dahilinde ihraç 

edilir. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile 

itibari değerinin üzerinde ve altında pay ihraç 

etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını 

kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar 

almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun itibari 

değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya 

tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde 

ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, 

pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 

kullanılamaz.  

 

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil 

edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.  

 

Şirket’in sermayesini temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.  

 

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar 

artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 




