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DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 
  
 GİRİŞ 
 
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara 
bağlamak üzere 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 11:00’de Kuştepe Mahallesi, 
Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:21-22-23-24, 
Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır. 
 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul 
Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi 
bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na 
katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin kamuya 
ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na 
“MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır 
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.  
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla 
kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde 
düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 sayılı Tebliği’nde 
öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak 
Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.  
 
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve 
Vekâletname Formu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, 
www.doganburda.com   adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ 
 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul 
Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi 
bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na 
katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin kamuya 
ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na, 
“MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır 
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla 
kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde 
düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 sayılı Tebliği’nde 
öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak 
Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz 
merkezinden veya Şirketimizin www.doganburda.com  adresindeki internet 
sitesinden de temin edilebilecektir.  
 
Esas Sözleşmenin 10’uncu maddesine uygun olarak; genel kurullar, Şirket yönetim 
merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin 
bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır. 
 

http://www.doganburda.com/
http://www.doganburda.com/
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Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, Esas Sözleşmenin 35’inci 
maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası 
Kurulu (“SPK”)’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını 
öngördüğü tüm hususlara yer verilir. 
 
Esas Sözleşmenin 35’inci maddesine göre; Şirkete ait ilânlar, SPK’nın Kurumsal 
Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri ve yürürlükte 
bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplantı tarihinden en az 21 
gün önce T.Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılır. Toplantı mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, 
elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir. 
 
Şirketimizin yapacağı ilânlar mevzuat gereği ayrıca İnternet Sitemiz’de de yayınlanır. 
 
Şirket Esas Sözleşmesinin 15’inci maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar 
el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin 
yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. 
 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil 
olunan her bir payın bir oy hakkı vardır. 
 
Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin kendilerini pay sahibi olan veya olmayan 
bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. 
 
Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde 
bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. 
Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı 
sahibi kullanır. 
 
Vekâleten oy verme konusundaki SPK’nın düzenlemelerine uyulur.  
 
Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay bir sahibinin oy 
hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 
uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine , oy hakkını en kolay ve uygun 
şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 
 

Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır; 
 
GÜNDEM           
         
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili. 

 
Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 
(“Yönetmelik”) doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve 
heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.   

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

Gerekçe : Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanağının 
imzalanması hususunda yetki verecektir.    

 
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Şirket 
Esas Sözleşmesi’nin 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 
20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. Ve 28. Maddelerinin tadili ile 29., 30., 31., 32., 
33., 34., 35., 36., 37., 38. Ve 39. Maddelerinin iptali hususlarının ortakların onayına 
sunulması. 

 
Gerekçe : 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu’na uyum esas sözleşme metin dilinin Türk Ticaret Kanunu’na 
uyumlaştırılması amacıyla tadil edilmektedir 

 


