
DURAN-DOĞAN BASIM ve AMBALAJ SANAYİ A.Ş.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

 

Sayın Ortaklarımız, 

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 

21/06/2016 günü saat 10:00’da “Swissôtel The Bosphorus, Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 | Maçka, Beşiktaş, 

İstanbul adresinde yapılacaktır.  

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik 

ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci 

tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 

tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik 

ortamda katılım,  pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle 

EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına 

kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 

gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri 

veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 

28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine 

uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterlidir. 

Ayrıca, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin 

depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak 

istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri 

şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, 

hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 

16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen 

"kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin 

vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz 

veya www.ddpack.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer 

alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir. 

Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir. 

2015 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, 

Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum raporu, 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi 

toplantıdan önceki üç hafta süresince Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy-İSTANBUL 



adresindeki Şirket merkezimizde ve Ömerli Mah. Sercan Sok. Arnavutköy adresindeki Şubemizde ve 

www.ddpack.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.  

 

  



EK-1 

2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 

GÜNDEM 

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı 

Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, 

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında 

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, 

müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, 

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

7. Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2015 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmeleri,  

8. Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesinin aşağıdaki taslağa göre değiştirilmesi hususunun 

görüşülmesi, 

YENİ ŞEKİL 

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler 

Madde 23- 

A. Yönetim Kurulunun Teşkili 

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde 

yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  

Yukarıdaki A Bendi Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla, 

Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre en az 5 (beş) en fazla 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 

yapılır. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2(iki) yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini her 

zaman değiştirebilir. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya 

başkan yardımcısının tekrar seçilmesi mümkündür. 



B. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler 

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye 

Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu 

çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, 

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.  

Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 

oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. 

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından 

belirlenir ve kamuya açıklanır.  

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin 

teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal 

Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir ve kamuya açıklanır. 

9. 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 

10. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının 

belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un 

onayına sunulması,   

11. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim 

yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

12. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 

13. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 

14. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun 

ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin 

onaylanması, 

15. 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 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 girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve 

yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,  



17. Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

18. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve 

menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında 

pay sahiplerine bilgi verilmesi,  

20. Dilek ve temenniler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKALETNAME 

DURAN-DOĞAN BASIM Ve AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 

 

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ’nin 21/06/2016 günü, saat 10:00’da “Swissôtel The Bosphorus, 

Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 | Maçka, Beşiktaş” Istanbul adresinde yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul 

toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli 

belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _________________’ı vekil tayin ediyorum. 

Vekilin (*); 

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: 

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 

belirlenmelidir. 

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul 

gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin 

seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle 

verilir. 

Gündem Maddeleri (*) _________________ Kabul _______________ Red Muhalefet Şerhi 

_________________ 

1.  

2.  

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 

vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin 

özel talimat : 

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c. Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Özel talimatlar; Varsa Pay Sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 

1. Aşağıda detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a. Tertip ve serisi:* 

b. Numarası/Grubu:** 

c. Adet-Nominal Değeri: 

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa grubuna ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin 

listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

 

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*)  

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: 

Adresi: 

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 



2015 YILINA AİT 21 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 

1. 21 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 

21/06/2016 Salı günü saat 10:00’da “Swissôtel The Bosphorus” otelinde “Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 | Maçka, 

Beşiktaş, İstanbul” adresinde yapılacaktır.  

 

Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik 

ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılacak gerçek kişi pay 

sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Tüzel kişi temsilcilerinin ise ayrıca 

vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan 

pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve söz konusu temsilcilerin Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde 

öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza 

beyanı bulunan vekaletnameleri, genel kurulda ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. 

Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını 

bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin 

Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen pay 

sahiplerinin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara 

müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki 

paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik ” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel 

Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, 

öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan 

Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım,  pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay 

sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini 

kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına 

kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel 

Kurula katılmaları mümkün değildir. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi 

Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme 

elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir. 

 

2015 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana 

sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, 

2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-

17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yayımlanması gerekli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 

toplantıdan önceki üç hafta süresince Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy-İSTANBUL adresindeki 

Şirket merkezimizde ve Ömerli Mah. Sercan Sok. Arnavutköy adresindeki Şubemizde ve www.ddpack.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla,  

 

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 



2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 

uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde 

yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 16.575.787,50 TL ’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) 

itibari değerde 1.657.578.750 adet paya bölünmüştür. 

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır. 

Şirketimizin paylarının tamamı hamiline yazılı olup, herhangi bir grup ayrımı ve imtiyazlı pay yoktur. 

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

 

Hissedar Hisse Tutarı (TL) 
Sermaye 

Oranı (%) 
Oy Hakkı 

Oy Hakkı 

Oranı (%) 

Lgr Internatıonal Socıete 

Anonyme 
5.584.188,93 33,69% 558.418.893 33,69% 

Dikran Mihran Acemyan 1.617.435,75 9,76% 161.743.575 9,76% 

İbrahim Okan Duran 1.318.178,50 7,95% 131.817.850 7,95% 

Oktay Duran 1.376.296,25 8,30 % 137.629.625 8,30 % 

Dikran Acemyan 828.983,75 5,00 % 82.898.375 5,00 % 

Diğer * 5.850.704,32 35,30% 585.070.432 35,30% 

Toplam 16.575.787,50 100.00 % 1.657.578.750 100.00 % 

(*) Sermayedeki payı % 5’ in altında kalanlar hissedarları göstermektedir. 

 

Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı % 32,01 olup, halka açık paylar yukarıdaki tabloda 

“Diğer” başlıklı kısmın içinde yer almaktadır. 

2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek 

Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:  

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 

planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. 

2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya 

    Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri Hususları Hakkında Bilgi: 

 

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine 

ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-

17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir 

 

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde 

konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri birimine yazılı herhangi bir talep iletilmemiştir. 

 



2.5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Hakkında Bilgi: 

 

2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşmenin “Yönetim Kurulunun Teşkili ve 

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler” başlıklı 23. Maddesinin tadiline ilişkin madde yer almaktadır. 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin güncel hali www.ddpack.com.tr olan Şirketin kurumsal internet sitesinde yer 

almaktadır. 

 

3. 21 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Genel 

Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı 

seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir Oy Toplama Görevlisi ve 

Tutanak Yazmanı görevlendirilir.  

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na 

yetki verilmesi, 

 

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 

geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na yetki verecektir. 

 

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 

 

TTK Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 

üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubemizde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve 

www.ddpack.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal 

yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve 

onayına sunulacaktır. 

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, 

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubemizde, MKK’nın Elektronik Genel 

Kurul portalında, KAP’ta ve www.ddpack.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın 

incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 

özeti okunarak Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel 

Kurul’un onayına sunulması, 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 

üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve www.ddpack.com.tr 

adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız hakkında 

bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından 

ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

http://www.ddpack.com.tr/
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7. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun 2015 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi,  

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem 

ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

8. Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesinin aşağıdaki taslağa göre değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler” 

başlıklı 23. Maddesinin, şirketimiz yönetim kurulu tarafından uygun görülen EK/2’de yer alan Esas Sözleşme 

tadil maddeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

9. 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilecektir. 

10. Şirket’in Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının 

belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 

 

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 

01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 9.372.039 -TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net 

Dönem Zararı” oluşmuştur.  II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer 

alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1’de yer 

almaktadır. Kâr dağıtım önerisi Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. Kar Dağıtım önerimize ilişkin tablo Şirketimiz 

Merkezi’nde ve şubemizde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve KAP’ta ilan edilmiştir.    

 

11. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine 

ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın 

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir 

12. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 

 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu 

üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. 

 

13. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilmesi, 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve esas sözleşmemiz çerçevesinde hazırlanan 

Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası’na ilişkin bilgi verilecektir. Bu amaçla 

hazırlanan ücret politikası EK/3’ de yer almaktadır. 

 

14. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması, 

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden 



Sorumlu Komitemizin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun 

seçimi konusu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

15. 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 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 girip girmediği 

hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 

uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu 

bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya 

ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul 

tutanağına işlenir.  

 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi 

verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. 

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin 

verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 
 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 

birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un 

onayı ile mümkündür. 17.06.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu 

üyelerine 2015 faaliyet yılı için TTK’nın 395. ve 396. madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir. Bu 

düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2016 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu 

Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

17. Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 

2015 yılında yapılan toplam 7.750-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi 

verilecektir. Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahipleri tarafından belirlenecektir. 

 

18. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler 

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri uyarınca, şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin 

ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul’un bilgisine sunulmak zorundadır. Bu madde oya 

sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. 

 

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel 

Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir. 

 

20. Dilek ve Temenniler 

 

 

 

            



EK/1 

 

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 

2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.575.787,50 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 365.427,98 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi  

 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3. Dönem Kârı 
(7.900.079) (7.467.966) 

4. Ödenecek Vergiler ( - ) 
(1.471.960) - 

5. Net Dönem Kârı ( = ) 
(9.372.039) (7.467.966) 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 
(8.103.387) (7.042.751) 

7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )   

8. 

 

Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım 

Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı  

( - )  

 

9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 

(=)   

10. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )   

11. 

 

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı    

12. Ortaklara Birinci Temettü  
  

 -Nakit    

 -Bedelsiz   

 - Toplam   

13. 

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü    

14. 

 

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü   

15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü   

16. Ortaklara İkinci Temettü   

17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe   

18. Statü Yedekleri   

19. Özel Yedekler   

20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK   

21.  

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 

- Geçmiş Yıl Kârı 

- Olağanüstü Yedekler 

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

    

 

  



EK/2 

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 
ANA SÖZLEŞME TADİL MADDELERİ 

 

 
ESKİ ŞEKLİ 

 
YENİ ŞEKLİ 

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu 

Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler 

Madde 23- 

A. Yönetim Kurulunun Teşkili 

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan 

üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer 

alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim 

Kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  

 

Yukarıdaki A Bendi Hükümler Saklı Kalmak 

Kaydıyla, 

Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul 

tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre altı 

üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2(iki) yıl için seçilirler. 

Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi 

mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın 

Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan 

yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan 

yardımcısının tekrar seçilmesi mümkündür. 

 

B. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak 

Komiteler 

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı 

bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası 

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen 

komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden 

Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday 

Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi 

ve Ücret Komitesi oluşturulur.  

Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday 

Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması 

durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin 

görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, 

çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim 

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu 

Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler 

Madde 23- 

A. Yönetim Kurulunun Teşkili 

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden 

oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer alacak bağımsız 

üyelerin sayısı ve nitelikleri ile Yönetim Kurulunun yapısı ve 

teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim İlkelerine uyulur.  

 

Yukarıdaki A Bendi Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla, 

Şirketin işleri ve idaresi ile temsil olunması Genel Kurul 

tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en az 5 

(beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu 

tarafından yapılır. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2(iki) yıl için seçilirler. Süresi 

dolan Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi 

mümkündür. Genel Kurul müddete bağlı olmaksızın Yönetim 

Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir de başkan 

yardımcısı seçer. Süresi biten başkan veya başkan 

yardımcısının tekrar seçilmesi mümkündür. 

 

B. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak 

Komiteler 

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir 

biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal 

Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler 

oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, 

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi 

oluşturulur.  

Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday 

Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması 

durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin 

görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma 

esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu 



kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.  

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer 

komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu 

üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür 

komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, 

görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 

oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri 

ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 

 

tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.  

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer 

komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev 

alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma 

esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası 

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen 

esaslar gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve 

kamuya açıklanır. 
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Ücretlendirme Esasları  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI  

 

I) Yönetim Kurulu Üyeleri  

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul’da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin 

bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar 

dikkate alınır.  

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, 

ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde 

bulundurulur.  

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Yönetim Kurulu 

Üyeleri’ne borç verilmez, kredi kullandırılmaz.  

 

II) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar;  

 

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey 

Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, 

Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.  

Şirketimiz’de “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, 

faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin 

sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer 

firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.  

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, 

deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde 

adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.  

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın 

bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü 

kişilerle paylaşmaması esastır. 
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VEKÂLETNAME 

 

DURAN-DOĞAN BASIM Ve AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 

 

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ’nin 21/06/2016 Salı günü saat 10:00’da “Swissôtel The 

Bosphorus” otelinde “Vişnezade Mah. Acısu Sok. No:19 | Maçka, Beşiktaş, İstanbul” adresinde yapılacak 

olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

_________________’ı vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin (*); 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

 TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

 Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 

yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 

 
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel 

kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red 

seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini 

belirtilmek suretiyle verilir. 

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu 

da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 

 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 



ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine 

ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

 

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*) 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

 

 

 İMZASI 
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TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ 

 

A) TEVDİ EDEN  

 

(1) Ad Soyad/Unvan:  

(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi 

Kimlik/MERSİS Numarası: 

 

(3)Adres:  

 

B) TEVDİ EDİLEN 

 

(4) Ad Soyad/Unvan:  

(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:  

(6) Adres:  

(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve 

Toplam İtibari Değeri: 

 

 

 

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve 

tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine 

ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih) 

 

 

 

Tevdi Eden Tevdi Edilen 

Kaşe/İmza Kaşe/İmza 

Açıklamalar: 

1) Payın sahibi yazılacaktır. 

2)Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik 

numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) 

yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır. 

3) Adres bilgisi yazılacaktır. 

4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır. 



5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır. 

6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır. 

7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A 

maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap 

numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir. 
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TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ 

 

(I) GENEL KURUL 

 

Genel Kurul Toplantısı 

Yapacak Şirket 

 

Genel Kurul Tarihi   

 

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR 

 

Gündem 

No(*) 

Kullanılacak Oy Açıklama (**) 

1 KABUL     □ 

RED     □ 

 

2 KABUL     □ 

RED      □ 

 

   

   

   

   

 

 

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin 

verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket 

edilir. 

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma 

talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.  

 

 

 

 

 


