
DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. 
 
 
TARİH:01/02/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 01.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Şirket yönetimimiz tarafından yapılan verimlilik ve reorganizasyon çalışmaları sonucunda 1 Şubat 2008 tarihi itibariyle 
şirketimizin personel sayısı 268 kişi olmuştur.” 

                
 
TARİH:04/02/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 04.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Şirketimiz tarafından 1 Şubat 2008 tarihinde M424 referans numarasıyla yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden 
yapılan ek açıklamadır. 
Şirketimizin tarafından en son kamuya açıklanmış olan 30 Eylül 2007 tarihli bilanço dipnotlarımızda belirtilen konsolide 
personel sayımız 336 kişidir. Yönetimimiz tarafından yapılan verimlilik ve reorganizasyon çalışmaları sonucunda 
personel sayımız 268 kişiye düşürülmüştür. 

                
 
TARİH:18/02/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 18.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“18.12.2007 tarihinde M423 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin 
Sermaye Piyasası Kurulunun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek 
açıklamadır. 
Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin hazırlıklar halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu 
takdirde kamuya bilgi sunulacaktır.” 

                
  

 
TARİH:13/03/2008 
 
HABER:  
 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan 
 

TARİH: 14/03/2008  
 
HABER: 
 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan 
 
TARİH:01/04/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 01.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Yönetimimiz tarafından yapılan verimlilik ve reorganizasyon çalışmaları sonucunda personel sayımız 04.02.2008 tarih 
REF M 425 sayılı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere 268 kişiye düşürülmüştü. Bu çalışmaların devamı 
neticesinde son durum itibarıyla personel sayımız 227 kişi olmuştur.” 
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DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. 
 
TARİH:18/04/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 18.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“18.02.2008 tarihinde M427 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulunun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. 
Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin hazırlıklar halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu 
takdirde kamuya bilgi sunulacaktır.” 

                
 
TARİH:25/04/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 25.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu 25.04.2008 tarihli toplantısında, 2007 yılı faaliyet döneminde Seri:XI, No:25 
sayılı Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden 
Geçmiş Bilançosunda ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış Bilançosunda dönem zararı olması nedeniyle kar 
dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Genel Kurulun görüşüne sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel 
Kurulun görüşüne sunulacak Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde bilginize sunulmuştur.” 
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:08/05/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran-Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.’nin 08.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Dikran Mihran Acemyan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevine devam etmekte olup, Genel Müdürlük görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yapılan 
müzakereler sonucunda genel müdürlük görevinden ayrılmasının kabulüne ve yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmakta olan Dikran Acemyan’ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.” 

                
 
TARİH:28/05/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 28.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/05/2008 tarihli toplantısında aldığı 2008/08 sayılı kararı uyarınca, 2007 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısı, şirket merkezimiz olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi, Mustafa İnan 
Caddesi, No:41, Hadımköy, Çatalca/İstanbul adresinde 18/06/2008 Çarşamba günü saat 14:00'te aşağıdaki gündem 
maddeleri doğrultusunda yapılacaktır." 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:18/06/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 18.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“18.04.2008 tarihinde M430 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulunun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. 
Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin hazırlıklar halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu 
takdirde kamuya bilgi sunulacaktır.” 

                
 
TARİH:18/06/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 18.06.2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 
 
- 2007 yılında dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, 
- Bağımsız Denetim Şirketi olan Güreli YDT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2008 yılı için yapılan Denetim ve Tasdik 
Sözleşmesinin kabulüne,  
- Denetçiliğe 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut, Adnan Rasim Burtgil ve Hüsnü Büyükgökçesu’nun 
seçilmesine  
karar verildiği bildirlmiştir. 
Toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler” bölümünde 
yayınlanmaktadır.  

                
 
 
 



DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. 
 
TARİH:23/07/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 23.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olan Oktay Duran bu görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Dikran Mihran Acemyan’da bu görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yapılan 
müzakereler sonucunda bu isteklerin kabulüne, 
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Dikran Mihran Acemyan’ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 
ise Oktay Duran’ın atanmasına, 
Şirketin’in Genel Müdür Yardımcılığı Görevine, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Duran’ın atanmasına karar verilmiştir.” 

                
 
TARİH:15/08/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 15.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“18/06/2008 tarihinde M437 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. 
Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin hazırlıklar halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu 
taktirde kamuya bilgi sunulacaktır." 

                
 
TARİH: 28/08/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 

Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan 
 
TARİH:19/09/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran-Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.’nin 19.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Şirketimizin 19.09.2008 tarihinde yapılan 16 sayılı yönetim kurulu toplantısında; İngiltere’de ticari faaliyetlerimizin 
yürütülmesi için şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin belirlenmesi ve ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi 
konusunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.” 

                
 
TARİH:14/10/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 14.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“15/08/2008 tarihinde M443 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. 
Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin hazırlıklar halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu 
taktirde kamuya bilgi sunulacaktır." 

                
 
TARİH: 17/10/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan 
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DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. 
 
TARİH:13/11/2008 
 
HABER:  

DURDO Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 13.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Yönetimimiz tarafından yapılan verimlilik ve reorganizasyon çalışmaları sonucunda personel sayımız 01.04.2008 tarih 
REF M 428 sayılı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere 227 kişiye düşürülmüştü. Bu çalışmaların devamı 
neticesinde son durum itibarıyla personel sayımız 190 kişi olmuştur.” 

                
 
TARİH:02/12/2008 
 
HABER:  

SAGYO 
DURDO 

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Yönetim kurulumuzun 18 Mart 2008 tarihinde yapılan toplantısında alınan karara göre; 
İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Hadımköy Sırt Yolu Mevkii, 29LIIB Pafta, 374 Ada No, 3 Parsel üzerinde Yıldız Holding A.Ş. 
adına kayıtlı Fabrika Binasını, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin yaptığı değerleme raporundaki tesisin arsa dahil 
toplam Pazar değeri KDV hariç 18.240.000 YTL değer üzerinden gayrimenkulün portföyümüze alımına ilişkin yürütülen 
tapu işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. ile değerleme raporu 
kira tespitinden az olmamak kaydıyla 92.708 USD+KDV (aylık) üzerinden 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
kira kontratı imzalanmıştır.” 

                
 
TARİH: 05/12/2008  
 
HABER: 

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 05.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
“14.10.2008 tarihinde M447 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına İlişkin Sermaye 
Piyasası Kurulunun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. 
Şirketimizin sermaye arttırımına ilişkin hazırlıklar halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni yeni bir gelişme olduğu 
takdirde kamuya bilgi sunulacaktır.” 

                
 
TARİH: 25/12/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe  İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. Dikran Mihran Acemyan 
 

http://www.imkb/

