
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

  

Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve 

karara bağlamak üzere 31.03.2014, Pazartesi günü saat 15:00’ da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 

Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır. 

 

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya 

fiilen bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik 

ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip 

olmaları gerekmektedir.  

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay 

sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik 

Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları 

gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz 

elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” 

(MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr”  adresindeki web sitesinden edinebilirler. 

 

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo 

ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, 

“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. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna 

gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.   

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri 

için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer 

hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.doganholding.com.tr 

adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi 

(“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede 

bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı 

gerekmektedir.   

 

2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal 

Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımı Yapılmaması hakkındaki 

teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula 

Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-

17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket 

merkezinde, www.doganholding.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve “MKK”nın “EGKS”nde 

pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

 

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 

YÖNETİM KURULU  



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 

31.03.2014 TARİHLİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili. 

 

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

 

3. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya 

sunulması. 

 

4. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve 

onaya sunulması. 

 

5. 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.  

 

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından 

ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 

 

7. Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

8. Yönetim Kurulu’nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin 

okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak 

üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 

 

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

yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi. 

 

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.  

 

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

Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği 

olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim 

Kurulu’ na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 

 

14. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 

2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar 

Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması. 

 

15. 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.   

 



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

işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 

 

17. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun 

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

eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 

çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı 

ortaklıklarının 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. 

 

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

düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, 

dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 

 

19. 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.   

 


