
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 
  
Şirketimiz’in Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak 
üzere 23.08.2017 Çarşamba günü saat 11:00’da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 
34676 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. 
 
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(“MKK”)’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”)’nden elektronik ortamda da katılarak oy 
kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay 
sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.  
 
Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik 
ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı’na katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK’dan ve/veya MKK’nın 
“www.mkk.com.tr”  adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nden edinebilirler. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na 
katılma ve oy kullanma hakkı, paylarını depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay 
sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 
paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. 
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nın kamuya ilan 
ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na 
MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar 
listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak 
için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü 
anılan liste üzerinden yapılacaktır.   
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak 
kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe 
uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası 
noterce onaylanmış olarak Şirketimiz’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği 
Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz’in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Şirket Kurumsal 
İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin 
(temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS’den 
yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hurriyetkurumsal.com/


e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. 
SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun 
olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 
 
Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü 
ve Vekâletname Formu ile SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli 
açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren,  
 
- 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi’nde, 

 
- Yeni Doğan Mahallesi, Girne Bulvarı, No:275/A, Adana-Ceyhan Karayolu 5. Km. 01260 

Yüreğir/Adana adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Adana DPC Şubesi’nde, 
 
- Söğütözü Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:102, Çankaya/Ankara adresinde Hürriyet 

Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DMC Şubesi’nde, 
 

- Osmangazi Mahallesi, Özal Bulvarı, No:120, Esenboğa Yolu üzeri 15. Km 06150 Sarayköy 
Pursaklar / Ankara Ankara DPC Şubesi’nde   

 
- Yenigöl Mahallesi, Serik Caddesi, No:80, Havalimanı Yolu 8. Km. 07300 Muratpaşa/Antalya 

adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Antalya DPC Şubesi’nde, 
 
- Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Green White Plaza No:5 Kat:6 D:16 Nilüfer /Bursa 

adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bursa Şubesi’nde, 
 
- Orhangazi Mahallesi, 1650 Sokak, No:2, Doğan Media Tesisleri Esenyurt/İstanbul adresinde 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul DPC Şubesi’nde, 
 
- Şehitler Caddesi, No:16/1 Alsancak/İzmir adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 

İzmir Şubesi’nde, 
 
- Fatih Mahallesi, Ege Caddesi, No:36, 35414 Gaziemir/İzmir adresinde Hürriyet Gazetecilik ve 

Matbaacılık - A.Ş. İzmir DPC Şubesi’nde, 
 
- Nuroğlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, 10. Cadde, No:1, 61900 Arsin/Trabzon adresinde 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Trabzon DPC Şubesi’nde, 
 
Şirketimiz’in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki  Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve MKK’nın e-
GKS’de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  
 
 
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
YÖNETİM KURULU  
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HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
23.08.2017 TARİHLİ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 
 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili. 
 
2. Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 

 
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-

E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-
431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas 
Sözleşmesi’nin “Sermayenin Artırılması” başlıklı 7’nci maddesinin, “Yönetim Kurulu” başlıklı 
13’üncü maddesinin, “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 14’üncü maddesinin tadili 
hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması. 

 
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev 

yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 
 
5. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda 
ortakların bilgilendirilmesi. 

 
6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

Eski Şekli: Yeni Şekli: 

SERMAYENİN ARTIRILMASI  
Madde 7  
 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye 
tavanı genel kurul kararı ile Sermaye 
Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. 
Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler 
yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu 
kararıyla artırılır.  
 
Şirket sermayesinin artırma kararının 
uygulanmasında Sermaye Piyasası 
Mevzuatının gerekleri yerine getirilir.  
Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin 
artırmaya katılmaları, hariçten yeni pay 
sahipleri alınması, olağanüstü yedek akçe 
veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde 
yapılabilir.  
 
Sermaye artırımlarında yönetim kurulu yeni 
pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle 
arta kalan payların itibari bedellerinden 
yüksek bir bedelle halka arz etmeye 
yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya 
fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar 
verilmesi halinde pay sahiplerine şirketteki 
payları oranında bedelsiz pay verilir. 
 

SERMAYENİN ARTIRILMASI  
Madde 7  
 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 
kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye 
tavanı genel kurul kararı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun izni alınarak artırılabilir. 
Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler 
yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu 
kararıyla artırılır.  
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair 
mevzuat hükümlerine göre çıkarılmış 
sermayesini artırır. Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda hüküm bulunmayan hallerde 
Türk Ticaret Kanunu’na ve ilgili mevzuata 
uyulur.   
 

YÖNETİM KURULU 
Madde 13  
 
Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri 
tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yönetilir ve temsil olunur. Yönetim 
Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
belirlenen oranda veya adette üyesi, 
bağımsız üye niteliğine haiz adaylar 
arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu 
üye adaylarının belirlenmesinde, aday 
gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, 
seçilmesinde, azil ve/veya görevden 
ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 
yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat 
hükümlerine uyulur.   

 

YÖNETİM KURULU 
Madde 13  
 
Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri 
tarafından seçilecek en az 7 ila en çok 11 
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 
yönetilir ve temsil olunur. Yönetim 
Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından belirlenen oranda veya adette 
üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar 
arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu 
üye adaylarının belirlenmesinde, aday 
gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, 
seçilmesinde, azil ve/veya görevden 
ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 
yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat 
hükümlerine uyulur.   

 



Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet 
alanına ilişkin işlem ve tasarrufları 
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel 
bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş 
ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme 
yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim 
görmüş kişilerden seçilmesi esastır.  

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile 
sair mevzuat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Yönetim Kurulu,  Esas Sözleşme 
hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’ nun 367. 
maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç 
Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi 
kısmen veya tamamen bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine, veya üçüncü 
kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya 
Komitelere devretmeye yetkilidir.  

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü 
takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket 
işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların 
uygulanmasının izlenmesini üstlenecek 
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle 
görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim 
Kurulu murahhas üyelerinin her birinin 
sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu’nca 
belirlenir.  

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan 
alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu 
devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler 
nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim 
kurulunun yetkisine giren ve devri kabil 
olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek 
kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. 

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin 
bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye 
seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi 
bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi 
ve faaliyetler ile alınan kararların 
uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve 
sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 553/2 madde hükmü saklıdır.  

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet 
alanına ilişkin işlem ve tasarrufları 
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel 
bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş 
ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme 
yeteneği bulunan ve tercihen yüksek 
öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.  

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket’in ve pay 
sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim,  
izleme, yönlendirme ve denetim amacına 
yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve 
müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim 
kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, 
Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı 
dernekler, vakıflar,  kamu yararına çalışan 
veya bilimsel araştırma, geliştirme 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, 
üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi 
kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki 
görevler Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği 
kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür. 

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur.  

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir 
Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili 
seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi 
halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan 
vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını 
belirler.   

Başkan ve Başkan Vekili’nin bulunmadığı 
toplantılara sadece o toplantı için belirlenen 
üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, 
kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün 
şekilde yapılmasını ve alınan kararların 
kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine 
Başkan tarafından devredilen yetki ve 
sorumlulukları üstlenir ve Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın herhangi bir nedenle 
katılamadığı kurul toplantılarını yönetir.   

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev 
yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul’un 
seçim kararında görev süresi açıkça 
belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış 
addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar 
seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu 
üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple 
boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri 
taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul’un 
onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği 
Genel Kurul tarafından onaylanmak 



Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal 
üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, 
Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış 
ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin 
hususların; Yönetim Kurulu’nca bu yönde bir 
belirleme yapılmadıysa tamamının yerine 
getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve 
sorumludurlar. 

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur.  

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir 
Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili 
seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi 
halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan 
vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını 
belirler.   

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı 
toplantılara sadece o toplantı için belirlenen 
üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, 
kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün 
şekilde yapılmasını ve alınan kararların 
kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; 
bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu 
Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine 
Başkan tarafından devredilen yetki ve 
sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi 
bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını 
yönetir.   

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev 
yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun 
seçim kararında görev süresi açıkça 
belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış 
addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar 
seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu 
üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple 
boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri 
taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun 
onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği 
Genel Kurul tarafından onaylanmak 
koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini 
tamamlar.  

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin 
bulunması veya gündemde madde 
bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, 
Yönetim Kurulu üyelerini her zaman 
görevden alabilir. 

koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini 
tamamlar.  

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin 
bulunması veya gündemde madde 
bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, 
Yönetim Kurulu üyelerini her zaman 
görevden alabilir. 

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi 
adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman 
değiştirebilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi 

adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman 

değiştirebilir. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE 
YETKİLERİ 
Madde 14  
 
Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve 
işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş 
bulunan görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu 
Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel 
Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve 
işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, 
Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat 
hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder 
ve yetkilerini kullanır.  

Kanundan veya Esas Sözleşme’den doğan 
bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, 
başkasına devreden organlar veya kişiler, bu 
görev ve yetkileri devralan kişilerin 
seçiminde makul derecede özen 
göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, 
bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu 
olmazlar.  

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay 
sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim,  
izleme, yönlendirme ve denetim amacına 
yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve 
müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim 
kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, 
Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı 
dernekler, vakıflar,  kamu yararına çalışan 
veya bilimsel araştırma, geliştirme 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, 
üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi 
kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki 
görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği 
kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür. 

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı 
karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim 
kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha 
fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 
üçüncü kişilere devredebilir. En az bir 
yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 
olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve 
bunların temsil şekillerini gösterir kararın 
noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE 
YETKİLERİ 
Madde 14  
 
Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve 
işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş 
bulunan görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu 
Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel 
Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve 
işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, 
Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat 
hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder 
ve yetkilerini kullanır.  

Kanundan veya Esas Sözleşme’den doğan 
bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, 
başkasına devreden organlar veya kişiler, bu 
görev ve yetkileri devralan kişilerin 
seçiminde makul derecede özen 
göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, 
bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu 
olmazlar.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesi ile 
ilgili sair mevzuat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme 
hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 
367’nci maddesi çerçevesinde 
düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri 
çerçevesinde, yönetimi kısmen veya 
tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu 
üyesine, veya üçüncü kişilere, veya 
oluşturacağı Kurul veya Komitelere 
devretmeye yetkilidir. Bu kapsamda Şirket’in 
bir İcra Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
kapsamında varlığı zorunlu tutulan 
Komiteler’i oluşturur.   



tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri 
geçerli olmaz. Temsil yetkisinin 
sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü 
kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, 
temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir 
şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte 
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen 
sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci  maddesi 
hükümleri saklıdır. 

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve 
imzalanacak sözleşmelerin geçerli 
olabilmesi için bunların şirket adına imza 
koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına 
konmuş imzalarını taşıması şarttır. 

 

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü 
takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket 
işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların 
uygulanmasının izlenmesini üstlenecek 
murahhas üyeleri de saptamak suretiyle 
görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim 
Kurulu murahhas üyelerinin her birinin 
sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan 
alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu 
devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler 
nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim 
Kurulu’nun yetkisine giren ve devri kabil 
olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek 
kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu 
üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. 

Yönetim Kurulu tarafından sorumluluk 
alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın 
murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas 
üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın 
Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan 
kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve 
sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 553/2 madde hükmü saklıdır.  

Murahhas üyeler İcra Kurulu’nun doğal 
üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, 
Yönetim Kurulu tarafından bir belirleme 
yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlarla 
sınırlı faaliyetlerin; Yönetim Kurulu 
tarafından bu yönde bir belirleme 
yapılmadıysa faaliyetlerin tamamının yerine 
getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve 
sorumludurlar. 

Şirket’in dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu’nun alacağı 
karar üzerine, Şirket’in temsil yetkisi yönetim 
kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha 
fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 
üçüncü kişilere devredebilir. En az bir 
yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 
olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve 
bunların temsil şekillerini gösterir kararın 
noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde 
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şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte 
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen 
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konmuş imzalarını taşıması şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKÂLETNAME 
 

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 
 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 23.08.2017 Çarşamba günü, saat 11:00’da, Burhaniye 
Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak 
tanıtılan ..............................................................................................................’yı  vekil tayin ettim. 
 

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. 

  

  

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 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 

  

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve Toplantı 
Başkanlığı’nın teşkili. 
 

      

2. Toplantı Tutanağı’nın 
imzalanması hususunda 
Toplantı Başkanlığı’na 
yetki verilmesi. 

   

3. T.C. Başbakanlık 
Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 10.07.2017 
tarih ve 29833736-
110.03.02-E.8193 sayılı 
izni ve T.C. Gümrük ve 

   



Ticaret Bakanlığı’nın 
12.07.2017 tarih ve 
50035491-431.02-E-
00026470006 sayılı izni 
çerçevesinde ve izin 
alındığı şekliyle, Şirket 
Esas Sözleşmesi’nin 
“Sermayenin Artırılması” 
başlıklı 7’nci maddesinin, 
“Yönetim Kurulu” başlıklı 
13’üncü maddesinin, 
“Yönetim Kurulunun 
Görev ve Yetkileri” 
başlıklı 14’üncü 
maddesinin tadili 
hususunun pay 
sahiplerinin onayına 
sunulması. 

 

4. Yönetim Kurulu üye 
sayısının ve görev 
süresinin belirlenmesi ile 
belirlenecek sürede görev 
yapmak üzere Yönetim 
Kurulu üyelerinin seçimi. 
 

   

5. Genel Kurul’da oylamaya 
sunulup karara 
bağlanmaksızın, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve üst 
düzey yöneticiler için 
belirlenen “Ücret 
Politikası” ve politika 
kapsamında yapılan 
ödemeler hususunda 
ortakların bilgilendirilmesi. 

 
 

   

6. Yönetim Kurulu üyelerine 
görevleri süresince 
ödenecek ücretlerin 
belirlenmesi.  
 

 

   

 

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 

 

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 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 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 veya ÜNVANI(*) 

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

Adresi: 

 

 

 

 

 

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

 

İMZA 


