
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
 

 
Ticaret Odası : İstanbul 
Ticaret Sicil No : 373764 
 
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak 
üzere 26Mart2014Çarşamba günü, saat 15:30’da şirket merkezinin bulunduğu “Maslak Mahallesi, Ahi 
Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Şişli/İstanbul” adresinde  kamuya açık 
olarak yapılacaktır. 
 
Yönetim kurulunca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) sağlanacak “ Pay Sahipleri Çizelgesi”ne 
göre düzenlenecek  “Genel Kurul Toplantısına Katılabilecekler Listesi”nde yer alan bütün pay 
sahiplerimiz genel kurul toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Bu pay 
sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci 
olarak gönderebilirler.  

 
Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini  kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel 
kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki 
belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalayarak  genel kurul toplantısına katılabilirler. Gerçek veya tüzel 
kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri 
zorunludur. Pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için temsil belgesinin 
noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan temsil belgelerinde noter huzurunda 
düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekmektedir. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
tarafından kayden izlenen borsaya kote Şirketimizin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından 
sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle EGKS’de işlem 
yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini 
kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Genel 
kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak 
sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EKGS’den bildirmelidirler.  
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezi’mizden (Doğuş Center Maslak/Şişli-İstanbul) 
veya www.dogusgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı 
“Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da 
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 
vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan 
vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluk nedeniyle kabul 
edilmeyecektir. 
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Genel kurula elektronik ortamda veya fiziki olarak hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, 
temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur. Genel kurula elektronik ortamda katılım, 
hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girmeleriyle 
gerçekleşecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin 
www.dogusgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica 
olunur. 
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genek kurula katılma ve oy kullanma hakkı, 
pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın genel kurul 
toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 
 
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2013 yılına ait Finansal 
Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim 
kurulu faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin 
bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde, 
www.dogusgyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) E-Yönet ile 
Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. 
 
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanılma 
hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca 
taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 
 
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
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