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Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nde 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren
faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan Kurumsal Yönetişim İlkeleri uygulanmıştır.
1. KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Şirketimiz, 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca Tebliğ) kapsamında eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk
kavramlarını benimsemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.01.2014 tarih 2014/1 sayılı
Bülteni’ndeki açıklamasına göre Şirketimiz, BİST 2. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır.
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin hazırladığı metodolojide tanımlanan 401 kriter incelemesi sonrası, Şirketimizin Tebliğ’e büyük
oranda uyum sağladığı görülmüştür. 27.12.2013 itibariyle 90,50 (10 üzerinden 9,05) olan
Kurumsal Yönetişim Derecelendirme notu, Şirketimizin bu alanda yaptığı sürekli iyileştirme
çalışmaları neticesinde 15.12.2014 tarihi itibariyle 92,51’e (10 üzerinden 9,25) yükselmiştir.
Bu sonuç, Şirketimiz için oluşabilecek risklerin önemli ölçüde tespit edildiğinin ve bu risklerin kontrol altına alınabildiğinin, pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde
gözetildiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda, kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık
alanlarında üst düzeye ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışma
koşulları, Kurumsal Yönetişim İlkeleri ile uyum arz etmektedir.

Alt Kategoriler

Ağırlık

Alınan Not

Pay Sahipleri

0,25

93,17

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

0,25

94,67

Menfaat Sahipleri

0,15

90,90

Yönetim Kurulu

0,35

91,18

TOPLAM

1,00

92,51

Kurumsal Yönetişim Derecelendirme Raporu’na, Şirketimizin web sayfasından ve http://
www.dogusotomotiv.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal-yonetisim.aspx linkinden ulaşılabilir.
Genel olarak; Şirketimiz Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam uyum sağlamakla beraber, zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğuna da uyum göstermekte olup Kurumsal Yönetişim
uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve aşağıda özetlenmiş olan henüz uygulanmayan hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, Esas Sözleşme’de bir hüküm veya uygulama bulunmamasına karşın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanmaktadır.
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• Genel Kurul Toplantıları, Genel Kurul Toplantı çağrılarında belirtildiği şekilde kamuya açık
olarak yapılmaktadır.
• Azlık haklarının kullandırılmasına özen gösterilmektedir. Bununla beraber, hakların kapsamının genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara
da bu hakların tanınması, Esas Sözleşme’de yer almamıştır.
• Çalışanların ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı için destekleyici mekanizma ve modeller oluşturulmuştur. Madde 4.2. (Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı)
konuya ilişkin detayları içermektedir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nda hâlihazırda iki (2) kadın üye görev yapmakta olup, %25’ten
az olmamak kaydıyla kadın üye hedef oranı ve zamanı belirlemek için gerekli politikalar geliştirilme aşamasındadır.
Yönetim Kurulu’nda özeleştiri ve performans değerlendirilmesi yapılmakla birlikte, üyelerin
bu değerlendirmeler çerçevesinde ödüllendirilme ve azledilme uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulumuz gerekli politikaları oluşturma aşamasındadır.
Kurumsal Yönetişim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve
idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler,
yıllık Faaliyet Raporu vasıtasıyla kamuya toplu olarak açıklanmaktadır.
Önümüzdeki dönemde de; 2014 yılında olduğu gibi, Kurumsal Yönetişim İlkeleri içselleştirilerek mevzuattaki gereklilik ve gelişmeler de dikkate alınarak uyum ve iyileştirme gerektiren
alanlara çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımlarımız sürdürülecektir.
2. PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. 3
Ocak 2014 tarihli Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nin 11’inci maddesi gereğince Yatırımcı
İlişkileri Bölümü’nün yeniden yapılandırılmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölüm yöneticisi olarak,
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz’ün, bölüm personeli olarak, Sn. Halide Müge Yücel ve Sn. Bahar Efeoğlu’nun görevlendirilmesine
karar verilmiş ve 30.06.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları:
Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Hasan Hüsnü Güzelöz
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (201358)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (700296)
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi
Halide Müge Yücel
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Bahar Efeoğlu Ağar
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Yatırımcı İlişkileri İletişim:
Telefon: (0262) 676 90 58 – 59
Faks: (0262) 676 90 96
E-mail: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerine ve potansiyel yatırımcılara yönelik olarak, kamuya
açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol
açmayacak şekilde, Şirket ile ilgili faaliyetler, finansal durum ve stratejiler hakkında düzenli
bilgilendirme yapmanın yanı sıra gelen bilgi taleplerini yanıtlamakla sorumludur. Yatırımcı
İlişkileri, Şirket ile mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında çift yönlü iletişim ve güvene
dayanan bir köprü kurar.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri, her hafta düzenli olarak CFO/Mali ve İdari İşler Genel Müdürü’ne raporlama yapmaktadır. Haftalık raporlar konsolide edilerek Yönetim Kurulu CFO/Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
tarafından aylık olarak bilgilendirilir. Her senenin başında, o seneye ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Stratejik Planı hazırlanarak, CFO/Mali ve İdari İşler Genel Müdürü’ne sunulmaktadır. Ayrıca,
Bölüm yıl içindeki tüm faaliyetlerini kapsayan “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu”nu hazırlayarak oldukça detaylı bir formatta Yönetim Kurulu’na yılda bir kez sunmaktadır.
2014 yılı içinde, pay sahiplerinin tüm başvuru ve sorularına herhangi bir ayrım yapılmaksızın telefon, e-posta veya bire bir görüşmeler yoluyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından
cevap verilmiştir. Dönem içerisinde 1.500’ün üzerinde farklı kişiden telefon alınmış, farklı
zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca, 1.900’ün üzerinde yazılı (e-posta ve faks aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır.
2014 yılında 122’si ile bire bir, 112’si ile grup ve 13’ü ile telekonferans yoluyla olmak üzere,
toplam 247 yatırımcı kurum ile toplantı yapılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 14 yatırımcı
konferansına ve 2 roadshow’a katılım olmuştur. Belli aralıklarda yapılan analist bilgilendirme toplantıları kapsamında, dönem içerisinde 3 analist grup toplantısı ve 1 çoklu katılımlı
telekonferans yapılmış ve 146 analist çeyreksel finansallarımız ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla Amsterdam, Boston, Frankfurt, Londra, Prag, Singapur, Stegersbach, Stokholm ve New York’ta ziyaretler
gerçekleştirilmiştir.
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki geçmişe dönük ve sürekli güncellenen bilgi ve açıklamalar, kapsamlı olarak Doğuş Otomotiv internet sitesi olan www.
dogusotomotiv.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
Özel Denetçi atanması talebi hakkı Esas Sözleşme’de ayrıca düzenlenmemiş olsa da,
TTK’nın 438. Maddesi uyarınca “Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için
gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel
Kurul’dan isteyebilir ve Genel Kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz
gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden bir özel
denetçi atanmasını isteyebilir.” Ancak dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir
talep olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu
tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
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2.3. Genel Kurul Toplantıları
2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2014 tarihinde saat
10:00’da “Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş /
İstanbul” adresinde yapılmıştır.
Pay sahiplerinin toplantıya katılımını artırmak amacıyla, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde,
toplantı hem şirket genel merkezinin bulunduğu mahalde hem de Elektronik Genel Kurul
Sistemi üzerinden yapılmıştır.
Menfaat sahipleri ile medyaya açık olarak yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin
davet, kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 5 Mart 2014 tarih ve 8521 sayılı nüshasında ilan edilmek
suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Aynı şekilde Şirketimiz; 6102 sayılı TTK 437’nci maddesi
çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi ile
ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetişim İlkeleri gereği yapması gereken bildirim ve
açıklamaları da yine aynı tarihte pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 220.000.000 TL’lik sermayeye tekabül eden 220.000.000
adet hisseden 165.978.390 adet hisse vekâleten, 11.680.237 adet hisse e-imza olmak üzere, toplam 177.658.627 adet hisse temsil edilmiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, Genel Kurul gündem
maddelerini açıklayan bilgilendirme dokümanları da yayımlanmıştır. Bu kapsamda, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı
ile Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı hakkında bilgiler, pay sahipleri ile
paylaşılmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetleri hakkında bilgiler ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek işlemler, ilişkili taraflarla işlemler, teminat, rehin ve ipotekler
konusunda bilgilere de yer verilmiştir. Genel Kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıkları
açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiş, “diğer“ “çeşitli” gibi ibarelerin
yer almamasına özen gösterilmiştir.
27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin soru sorma hakları ilgili mevzuat gereğince kullandırılmış olup, gelen sorulara anında cevap verilmiştir. Gündem maddeleri ayrı ayrı oylanmış, oylar sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulmuştur. Toplantı başkanı, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde,
açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar
altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vermiştir. Toplantı başkanı, Genel Kurul
Toplantısı sırasında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun
doğrudan Genel Kurul Toplantısı’nda cevaplandırılmasını sağlamıştır. Toplantı sırasındaki
sorular ile bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Pay sahipleri, söz konusu toplantıya herhangi bir gündem maddesi konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı talepte
bulunmamıştır. Genel Kurul tutanakları internet sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık
tutulduğu gibi, Şirket merkezimizde de incelenebilmektedir.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısım-
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larının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden
bir işlemi kendi veya başkası adına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak izin verilmesi hususuna da
Genel Kurul gündeminde yer verilmiştir. 2013 faaliyet yılında anılan nitelikte işlem gerçekleşmemiş ve imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri
adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Yönetim Kurulu’na
bilgi ulaşmadığı bilgisi verilmiştir.
SPK’nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca, Şirketin ilişkili taraflarla olan yaygın ve
süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiş ve detaylar Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları ile ilgili tamamlayıcı notlarında yer
almıştır. Ayrıca bu bilgilere http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/
istirakler-ve-bagli-ortakliklar/iliskili-taraf-islemleri.aspx adresinden ulaşılması mümkündür.
Aynı şekilde, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve kullanıcıları hakkında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Dönem içinde Şirketimiz Esas
Sözleşmesi’nde bir değişiklik yapılmamıştır.
2.4. Oy ve Azlık Hakları
Şirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır ve Şirket kârına katılım içermemektedir. Oy
haklarının kullanımına yönelik olarak Esas Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Genel
Kurul’da temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkânı sağlanmaktadır. Genel
Kurul bilgilendirme dokümanlarında; Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ve
oy hakkında imtiyaz konusunda bilgi verilmektedir. Bir hissenin bir oy hakkı verdiği ve oy
hakkında herhangi bir pay grubuna imtiyaz tanınmadığı açıkça ifade edilmektedir. Şirketin
beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.
Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst
sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak
ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullanılmasına özen gösterilmektedir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde, azınlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma
yöntemine yönelik düzenlemeler yer almamaktadır.
2.5. Kâr Dağıtım Zamanı ve Şekli
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr
dağıtımı yapmaktadır. Kârın dağıtım tarihi ve şekli, gerekli mevzuat gözetilerek Yönetim
Kurulu’nun önerisi üzerine Olağan Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kâr dağıtımı, internet
sitemizde de yer alan Şirketimiz “Kâr Dağıtım Politikası”na uygun olarak yapılmakta olup,
27 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2013 yılı kârından, brüt
220.000.000,-TL nakit temettü dağıtımı yapılmıştır.
2.6. Payların Devri
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakta olup, Şirketimizce payların
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serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Payların devri konusunda
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulur. Şirketimiz hisse senetleri yurtdışı borsalara kote değildir.
3. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, ticari sır niteliği dışındaki bilgi
ve gelişmelerin nasıl açıklanacağı Şirketimizin Bilgilendirme Politikası’nda belirtilmiştir. Bu
doğrultuda Şirketimiz kamuya adil, zamanında, doğru, eksiksiz, kolay erişilebilir, anlaşılabilir,
yorumlanabilir ve eşit şekilde bilgi aktarımda bulunmuştur. Bilgilendirme Politikası, mevzuat
ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağına, bu bilgilerin ne şekilde, hangi
sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağına ve Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin bilgileri içermektedir.
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar da Bilgilendirme Politikası’nda
yer almaktadır. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan
abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile
ilişkilendirilebilir nitelikte hazırlanır.
Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz
kişiler; Dr. Berk Çağdaş (Mali ve İdari İşler Genel Müdürü - CFO); Yeşim Yalçın (Mali İşler
Direktörü); Kerem Talih (Finans ve İdari İşler Direktörü) ve Engin Kaya (Genel Muhasebe
Müdürü)’dır. Adı geçen kişiler, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek üzere görevlendirilmiştir.
Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki içsel veya sürekli bilgiler, olay ve
gelişmeleri içeren özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun II-15.1 sayılı tebliği
ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında, tam, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenerek, kamuya açıklanmıştır.
Özel durum açıklamaları, BİST ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilmekte ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir
başlık altında yayınlanmaktadır. Şirketimizce 2014 yılı içerisinde 25 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
31 Aralık 2014 - 27 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşen Duyuru ve Özel Durum
Açıklamaları:
Yukarda belirtilen tarih aralığında gerçekleşen duyuru ve özel durum açıklamalarına ilişkin
son durum detayları aşağıdadır:
• 31.12.2014 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlemeye Tabi Tutulacak Şirketler
Listesi
Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”nde yer alacak şirketlerin belirlenmesi çalışmaları kapsamında, değerlemeye tabi şirketler listesinin, 2015
yılı Ocak-Mart döneminde BIST 50 Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerden oluşmasına karar verilmiştir.
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EIRIS tarafından yapılacak değerleme çalışmasında şirketlerin 30/06/2015 tarihi itibariyle
kamuya açık olan bilgileri dikkate alınacak, bu değerleme çalışması sonucunda endeks
seçim kriterlerindeki eşik değerlerini geçen şirketler Kasım 2015 - Ekim 2016 döneminde
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacaktır.
• 28.01.2015
Şirketimiz iştiraklerinden Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. tarafından, Man Finansman
A.Ş.’nin hisselerinin 100%’ünü satın alması hususunda, bahsi geçen şirket ortakları ile
müzakerelere başlanıldığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.
• 29.01.2015
Krone Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin toplam sermayesinde Şirketimiz ve Doğuş
Holding A.Ş.’nin toplamda sahibi olduğu %49 oranına karşılık gelen payların tamamının
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH’ye satılarak devredilmesi hususunda, anılan taraflar
arasında 29.01.2015 tarihli bir satış sözleşmesi imzalanmış olup, pay devir işlemi Rekabet Kurumu’ndan gerekli iznin alınmasından sonra tamamlanacaktır. Buna bağlı olarak,
Krone markalı ürünlerin Türkiye’de satış, pazarlama ve dağıtımı konusunda Şirketimizle
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH arasında varolan distribütörlük sözleşmesinin de
karşılıklı varılan mutabakatla sonlandırılmasına karar verilmiştir.
• 16.02.2015
LPD Holding A.Ş.’nin toplam sermayesinin %49’unu temsil eden Şirketimiz ve Doğuş
Grubu ile LeasePlan Corporation N.V. arasında 05.11.2014 tarihinde imzalanmış satış
sözleşmesi sonrasında, gerekli yasal izinler alınmış ve satış devir işlemi tamamlanmıştır.
Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim ortak bulunmamaktadır. Ancak dolaylı iştirakten arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri kamuoyuna 2004 yılında yayımlanan halka arz izahnamesinde açıklanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki “Şirket Genel Bilgi
Formu”nda da bu bilgiler güncellenmektedir.
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, Şirketin kurumsal internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr)
aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış
olan açıklamalar ile tutarlıdır.
Şirketin internet sitesinde, mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret
sicili bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, Yönetim Kurulu, değişikliklerin
yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi’nin
son hali, özel durum açıklamaları, yatırımcı bilgilendirme sunumları, finansal raporlar, faaliyet
raporları, Genel Kurul Toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
vekâleten oy kullanma formu, iç yönerge, Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası,
Ücretlendirme ve Tazminat Politikası, Şirketin Kendi Paylarını Geri Alma Politikası, Bağış ve
Yardım Politikası, Kurumsal Sorumluluk Politikaları, İnsan Kaynakları Politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında Şirkete ulaşan bilgi
talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer almaktadır.
Şirketin ortaklık yapısı, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle %5’ten
yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi
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imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde kamuya açıklanmıştır. İnternet sitesinde yer
alan bu bilgiler, uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak da
yayımlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri, Türkçenin yanı sıra eşanlı şekilde İngilizce olarak da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
açıklanmaktadır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine
yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile
tutarlı şekilde özet olarak sunulmaktadır.
3.2. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu’nu Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve SPK Kurumsal Yönetişim İlkeleri’ne uygun ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Faaliyet Raporu, finansal tablolarla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur. Yıllık Faaliyet Raporu,
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır ve kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanır. Son
beş yıllık faaliyet raporları internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporlarının içeriğinde;
• Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin özgeçmişleri ve görev sürelerine,
• İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye,
• İşletmenin finansman kaynakları ve çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının
niteliği ve tutarı hakkında bilgiye,
• Dönem içinde Esas Sözleşme’de yapılan değişiklikler ve nedenlerine,
• Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu’na ve
• Yıllık Faaliyet Raporu’na dair bağımsız denetçi raporuna ulaşmak mümkündür.
Ayrıca; mevzuatta ve Kurumsal Yönetişim İlkeleri’nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara
ek olarak yıllık Faaliyet Raporlarında;
• Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında
bilgiye,
• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
• Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri ve bu komitelerin toplanma
sıklığına,
• Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında
bilgiye,
• Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
• Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
• Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden
onay verilmesi gerekliliği hususları dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.
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4. MENFAAT SAHİPLERİ
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Doğuş Otomotiv Grubu’nun menfaat sahipleri olan müşteriler, pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, devlet ve sosyal çevre, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirmeler; BIST’te yapılan özel durum açıklamalarının, gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, bağımsız denetçi raporlarının ve finansal tabloların, bireysel ve kurumsal
yatırımcılara yapılan sunumların ve Şirket hakkında üçüncü şahıslar tarafından hazırlanmış
raporlar ve Kurumsal Sorumluluk Raporlarının yazılı ve görsel medya kanallarında ve internet
sitemizde yayımlanması suretiyle gerçekleştirilmektedir.
İlgili tüm fonksiyon ve marka görüşleri alınarak, Süreç Yönetimi kontrolünde geliştirilen Şirket prosedürlerinin güncel iş akış enstrümanları olarak değerlendirilmesi olağan faaliyetlerimizdendir. Bu amaca uygun olarak ve bilgi paylaşımı gerektiren birçok alanda çalışanlarımız,
kendileri için hazırlanan intranet kanalıyla, Şirketle ilgili konular hakkında bilgilendirilmektedir. Dönemsel olarak düzenlenen yönetim bilgilendirme toplantılarıyla da başarılara, stratejilere ve hedeflere yönelik unsurlar vurgulanarak, Şirketin yol haritası çalışanlarla şeffaf bir
şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca, telefon ile alınan sorular veya talepler hızla değerlendirilerek
ilgili bildirimler yapılmaktadır.
Şirketin kamuya açık tüm finansal raporları ve bilgileri, Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz, adil, geçerli ve anlaşılır bir biçimde kamu ile paylaşılmaktadır.
Varlıkların korunması/kullanımı, Şirket güvenliğinin sağlanması ve suiistimallerin önlenmesi/
tespiti söz konusu olduğunda, menfaat sahiplerinin bu gibi durumları Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilecekleri mekanizmalar mevcuttur.
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılımına dair gerekli kanallar faaliyete geçirilmekte ve iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.
Pay sahipleri: Pay sahiplerinin yönetime katılımı ve haklarının korunması, ilgili kanunlar ve
mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek sağlanmaktadır.
Çalışanlar: Çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma mekanizmalarına
dahil edilmelerinin haricinde intranet ortamında talep, öneri ve görüşlerini paylaşabilecekleri
platformlar oluşturulmuştur. Öneri ve Ödül Sistemi doğrultusunda katılım sağlayan çalışanlarımızın görüşleri yetkili takımlar tarafından ele alınmakta ve gerektiğinde ödüllendirilmektedir.
Çalışan memnuniyeti anketlerine eklenen sosyal, çevresel ve ekonomik konularla ilgili çalışan beklentilerinin sorgulandığı anket sorularının yanıtları konsolide edilerek Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda yayınlanmakta, aynı zamanda üst yönetimin görüşlerine düzenli olarak
sunulmaktadır. Şirket birimlerinin tümünün temsilinden oluşan Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu, çalışmalarını düzenli olarak İcra Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Sorumluluk
İzleme Konseyi’ne sunmaktadır.
Müşteriler: Düzenli olarak bağımsız bir şirket tarafından müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Müşteri İlişkileri Departmanı’na gelen müşteri talepleri ve anketler yoluyla elde
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edilen müşteri görüşleri, yetkili departmanlarca değerlendirilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bununla beraber, yıl içinde düzenlenen yetkili satıcı organizasyonlarıyla müşteriler
Şirket stratejisi ve planları hakkında bilgilendirilmektedir. Daha etkili, verimli ve kaliteli hizmet
anlayışına paralel olarak, menfaat sahipleriyle Şirket politika ve kararlarının şekillenmesinde
aktif rol oynayan toplantıların yapılması ve sonuçların değerlendirilerek aksiyon alınması katılım sürecinin bir parçasıdır.
Yönetime doğrudan katılan hâkim ortaklarımız haricindeki ortaklarımız ise düzenlenen Genel
Kurullar vesilesiyle yönetime iştirak etmektedir.
4.3 İnsan Kaynakları Politikası
Bir hizmet şirketi olarak Doğuş Otomotiv, gücünü kurumsal değer olarak kabul ettiği insan
kaynağından almaktadır. Bu çerçevede İnsan Kaynakları Politikamız;
•
•
•
•
•
•
•

Doğuş Grubu’nun değerlerini benimseyen (Biz samimiyetle çözer, uygular, geliştiririz),
Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip,
Müşterinin önemini bilen,
Öğrenme ve gelişmeye istekli,
Kurum içerisinde verimliliği esas alan,
Sistem odaklı yaklaşım sergileyen,
Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen

çalışanları Şirketimize kazandırmayı, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı
ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımayı vurgulamaktadır. İnsan
Kaynakları Politikası’na ek olarak, “Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız” ile birlikte çalışan
memnuniyeti, çalışan sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir istihdam, çalışanların eşit haklara
sahip olması ve çalışanlarla açık ve şeffaf iletişim, üst yönetimle doğrudan diyalog platformları hedeflerimiz kamuya açıklanmıştır.
4.4 Etik Kurallar ve Kurumsal Sorumluluk
Doğuş Otomotiv Etik Kodu ve Etik Kuralları
Şirketimiz bünyesinde bir Etik Çalışma Grubu kurularak, yapılan düzenli ve titiz çalışmalar
sonucunda Etik Kod hazırlama süreci tamamlanmış ve 2012 yılında hayata geçirilmiştir.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu, sadece Şirketimiz yönetici ve çalışanlarını değil, tedarikçilerimiz
de dahil olmak üzere birlikte iş yaptığımız tüm paydaşlarımızı işaret ederek, etik iş yapma
anlayışımızı detaylı ve kapsamlı bir biçimde açıklamaktadır. Doğuş Otomotiv Etik Kod İlkeleri
hem Kurumsal Sorumluluk Raporumuz kapsamında hem de internet sitemiz üzerinden tüm
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
Etik Kod’un çalışanlarımız tarafından tam olarak anlaşılabilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler 2014 yılında yüz yüze, seanslar halinde ve soru-yanıt yöntemi kullanılarak planlanmış ve
raporlama dönemi içinde 72’si mavi yakalı çalışanlarımız olmak üzere toplam 400 kişiye Etik
Kod eğitimleri verilmiştir. 2015 yılı içinde Doğuş Oto Bölgeleri de dahil olmak üzere Etik Kod
eğitimlerimiz devam edecektir.
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Doğuş Otomotiv Etik Kodu hakkında yetkili satıcı ve servislerimiz düzeyinde de bilgilendirme
çalışmaları 2014 yılı içinde devam etmiştir. Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamına dahil
edilen 10 yetkili satıcı ve servisimize yapılan ziyaretlerde Etik Kod ile ilgili bilgilendirmeler de
danışman katılımıyla yapılan toplantıların gündemine eklenmiştir.
Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken kullandığımız yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan
kurumsal davranış biçimimizdir.
• Otomotiv değer zincirinin her aşamasında güçlü ve güvenilir bir kurum olarak varlığımızı sürdürmek için çalışanlarımızın katkısına inanırız.
• Yönettiğimiz markaların paydaşlarımız gözünde itibarını önemser, bu itibarın tüm sorumluluk alanlarımızdaki performansımızla paralel ilerlemesini sağlarız.
• Daha güvenli, sağlıklı, çevreye duyarlı, konforlu ulaşım hakkının sosyal refahın bir parçası olduğunun bilincindeyiz.
• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, Yetkili Satıcı ve Servislerimiz ve tüm diğer kilit paydaşlarımızla açık iletişim, saygı ve hoşgörülü hizmet anlayışına dayalı diyalog platformlarıyla kendimizi sürekli geliştiririz.
• Kilit paydaşlarımızın beklentilerini düzenli olarak sorgular, bu beklentilere en iyi yanıtı
vermek için paydaşlarımızla işbirliği yaparız.
• Uluslararası güven ve kalite anlayışının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri
olarak, paydaşlarımızın bu konudaki farkındalığının ve performansının her geçen gün
daha da artması için çaba harcarız.
• Genç nesillerin benimseyeceği ve davranış değişikliği sağlayacak faaliyetlerle, trafikte
güvenliğin yaşamsal değerine dikkat çekeriz.
• Faaliyetlerimizin çevreye olan, muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlama yapar, politikalar belirler ve uygularız.
• Çalışanlarımızın sosyal, ruhsal ve mesleki katkılarının Doğuş Otomotiv Grubu için yaşamsal değerini bilerek hareket eder, onların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde
öncelikli kabul ederiz.
Sosyal Sorumluk detayları, Genel Bilgiler bölümü altında 4.11.1.4 Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları başlığı altında daha kapsamlı anlatılmıştır.
5. YÖNETİM KURULU
5.1 Yönetim Kurulu İşlevi
Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun
düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirketi idare ve temsil etmiştir. Yönetim Kurulu, Şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda Şirketin icra organları tarafından yapılan çalışmaları koordine etmiş, aynı
zamanda Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan
politikalara uygunluğunu gözeterek, Şirket yönetiminin performansını denetlemiştir. Kurul,
Şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.
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Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri
Önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da, zor pazar koşullarına rağmen, Doğuş Otomotiv
mevcut iş kollarında stratejisini gözeterek başarılı iş sonuçlarına imza atmıştır. Böylelikle,
önümüzdeki dönemde de Şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda maliyet yönetimimizi sürekli iyileştirmek, “taraftar müşteri” yaratmak ve tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza,
müşterilerimize ve hissedarlarımıza sürdürülebilir bir şekilde büyüyen verimli bir Şirket olmak
hedefimizdir.
Vizyonumuz:
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.
Misyonumuz:
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe, müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en
üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi
iyi kullanan, güvenilir, otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi
hedefleyen bir otomotiv şirketidir.
Stratejimiz:
BÜYÜK OL – YAKIN OL – YARATICI OL
BÜYÜK OL diyerek;
• Doğuş Otomotiv’in Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda değer zincirinin her alanında,
sistematik, verimli ve kârlı faaliyet alanı genişlemesini ve katma değer büyümesini,
• Bu büyümenin hızlı ve sistematik gelişimi için ve aynı zamanda bunun bir sonucu olarak insan gücü kariyer gelişimini,
YAKIN OL diyerek;
• Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp, onlarla
olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı,
• Doğuş Otomotiv’in verimlilik ve kârlılık yönünden operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde
finansal ve operasyonel durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,
YARATICI OL diyerek;
• Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli
olarak yeniliklerle pazarda farklılık ve rekabet avantajı yaratmayı,
• Süreç iyileştirme yönünden yine katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri “daha yalın,
daha hızlı, daha hesaplı” yapacak önlem ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal
stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.
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5.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.
Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır. Yönetim Kurulu, bu amaca yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde
bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yöneticiler ile sürekli ve etkin
işbirliği içerisindedir. Gerekli görülen durumlarda yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına
katılmaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına,
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerinde yer verilmektedir.
Yönetim Kurulu çalışma usul ve esaslarına bakıldığında;
• Yönetim Kurulu’nun idari yapısı, görev ve sorumlulukları,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıya çağrılmasına ve toplantıya hazırlanmasına ilişkin
süreçler,
• Yıllık toplantı sayısı ve toplantı planlaması hakkında bilgiler,
• Toplantı gündeminin oluşturulma yöntemi,
• Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin üyelere akış süreçleri,
• Her üyenin bir oy hakkı olduğu,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirlerine ve yöneticilerin Yönetim Kurulu’na bilgi verme
yükümlülüğü,
• Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı ve komiteler,
• Yönetim Kurulu’nun performansının değerlendirilmesi ve ilkelerde sayılan daha birçok
konu hükme bağlanmıştır. Uygulamada da bu yönetmeliğe uygun hareket edilmektedir.
5.3. Yönetim Kurulu’nun Yapısı
Şirket Yönetim Kurulu bir (1) başkan ve sekiz (8) üye olmak üzere toplam dokuz (9) kişiden
oluşmaktadır. Bu haliyle Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasında en az beş (5) üyenin bulunması koşuluna uyulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları,
ayrıca komitelerin oluşum ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından
yeterli üye sayısı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu’nda bir (1) icrada görevli olan ve sekiz (8)
olmayan üye bulunmaktadır. Üyelerin çoğunluğu, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
Diğer yandan Yönetim Kurulu’nda icracı olmayan üyelerden üçü (3) Kurumsal Yönetişim İlkeleri’ndeki tanımlara uygun olarak bağımsız üye niteliğini haizdir. Bağımsız üyelerin mevzuat,
Esas Sözleşme ve ilkelerde yer alan kriter çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanları Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nda iki (2) kadın üye görev yapmaktadır. Şirketin, Yönetim Kurulu’nda kadın üyeler için –yüzde 25’ten az olmamak kaydıyla– bir
hedef oran ve zaman belirlenmesine yönelik politikalar geliştirilme aşamasındadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.
Bölümü’nde yer alan niteliklerle örtüşüp, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden yapılmaktadır.
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Yönetim Kurulu Üyeleri Aclan Acar, Süleyman Kadir Tuğtekin, Hayrullah Murat Aka, Emir
Ali Bilaloğlu, Özlem Denizmen Kocatepe, Ekrem Nevzat Öztangut, Recep Yılmaz Argüden,
Ferruh Eker ve Emine Gülden Özgül’dür. Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’dır. Şirketimiz
Yönetim Kurulu’nda üç bağımsız üye bulunmakta olup, Recep Yılmaz Argüden, Ferruh Eker
ve Emine Gülden Özgül bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri, 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni görevlerine seçilmiştir ve üyelik beyanları 2013 yılı Faaliyet Raporu’nda yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri
aşağıda yer almaktadır.
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nden mezun olan Sayın Aclan Acar, lisansüstü derecesini aynı fakülteden Bankacılık ve Sigortacılık alanında almıştır. Sayın Aclan
Acar ayrıca Vanderbilt Üniversitesi, ABD’de ekonomi dalında lisansüstü eğitimi yapmıştır. 1990 yılında Doğuş Grubu’na katılan Sayın Aclan Acar, Ocak 2006’dan bu yana
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Pazarlama’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Sayın Aclan Acar, aynı zamanda Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetişim Komitesi,
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin üyesidir.
Süleyman Kadir Tuğtekin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1973 yılında mezun olan Sayın Süleyman Tuğtekin, UK/UMIST’te yüksek lisans M.S.C. eğitimi yapmıştır. 1986
yılında Doğuş Grubu bünyesine katılan ve Sektör Başkanlığı dahil, çok sayıda görev
üstlenen Sayın Süleyman Tuğtekin, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Doğuş Otomotiv Stratejik Planlama ve İş Geliştirme
Komitesi Üyesi olan Sayın Süleyman Tuğtekin, aynı zamanda Meiller ve Krone ortak
şirketlerinin Danışma Kurulu Üyesi ve Doğuş Tarımsal Ar-Ge Hizmetleri A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanıdır.
H. Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Murat Aka, ODTÜ İşletme Bölümü’nde lisans (1984) ve Boğaziçi Üniversitesi’nde
İş İdaresi Bölümü’nde yüksek lisans - MBA (1987) yapmıştır. 2007 yılında Harvard Business School’da 172. Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı (AMP172) tamamlamıştır.
1987 yılında Doğuş Grubu’na katılmış olup, halen Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinin yanı sıra Doğuş Oto Pazarlama, VDF Finansman A.Ş. ve iştirakleri ile LeasePlan Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim/Risk Komitesi Başkanlığını yürütmektedir. Sayın Murat
Aka, aynı zamanda Garanti Emeklilik A.Ş. Denetim Komitesi Üyesi, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğuş Spor Yatırımları ve DGS Koruma ve Özel Güvelik Hizmetleri şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.
E. Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Die Technische Universität Berlin Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan Sayın E. Ali
Bilaloğlu, yüksek lisans eğitimini de aynı fakültede tamamlamıştır. 2000 yılında Doğuş Grubu’na katılan Sayın E. Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanlığını,
Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto ve Yüce Auto Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.
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Özlem Denizmen Kocatepe
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği Bölümü’nde tamamlayan
Sayın Özlem Denizmen, MIT Sloan School of Management’ta MBA yüksek lisansı
yapmıştır. Stanford’da Etkileme Teknikleri, GE Crotonville Merkezi’nde Liderlik, Harvard Business School’da İleri Seviye Yönetim programlarını tamamlamıştır. 2000 yılından bu yana Doğuş Grubu’nda Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiş olan Sayın Özlem Denizmen, Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Üyesidir. Topluma hizmet alanında ise Sayın Özlem Denizmen, Para
Durumu Kişisel Finans Sosyal Girişimi ve FODER Finansal Okuryazarlık Derneği’nin
kurucusudur. Sayın Özlem Denizmen, 2014 yılında Global Reporting Initiative’in (GRI)
Yönetim Kurulu’nda görev almaya başlamıştır.
Nevzat Öztangut
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1984-1994 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi’nde Denetçi ve Baş Denetçi
olarak görev yapan ve 1992-1994 seneleri arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim
görevlisi olarak çalışan Sayın Nevzat Öztangut, halihazırda Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra, D.ream Doğuş Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanlıkları, TOBB Sermaye
Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği ve Garanti Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
yürütmektedir. Sayın Nevzat Öztangut, Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım
Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyelikleri ve 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri
T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Sayın Nevzat Öztangut, 2000-2013 yılları arasında
Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı yapmıştır.
R. Yılmaz Argüden
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni birincilikle ve öğrenci liderliği için Rektör
Ödülü alarak tamamlayan Sayın Yılmaz Argüden, Stratejik Analizler alanındaki doktorasını RAND Graduate School’da Üstün Başarı Ödülü’yle almıştır. 2012 yılından bu
yana Doğuş Otomotiv’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve
Riskin Erken Saptanması Komiteleri Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
olarak görev almaktadır. Sayın Yılmaz Argüden, ARGE Danışmanlık’ın ve RothschildTürkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin kurucusudur. UN Global Compact Ulusal Ağlar
Dünya Başkanı seçilmiştir.
Ferruh Eker
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adana Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Sayın Ferruh Eker, Harvard Business
School’da 156. Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı tamamlamıştır. 1979 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda göreve başlamış olup, banka bünyesinde çeşitli görevler
yapmıştır. Garanti Leasing ve Garanti Faktoring Genel Müdürlüğü görevlerinden 2004
yılı sonunda ayrılıp, daha sonra kendi kurduğu Turde Gayrimenkul Yatırım İnş. Dan. ve
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Madencilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Mart 2012’den itibaren Doğuş
Otomotiv Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup, aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığını sürdürmektedir.
E. Gülden Özgül
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayın Emine Gülden Özgül, Osmanlı Bankası’nda Merkezi Operasyonlardan Sorumlu Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Oyakbank Operasyon, Proje Yönetimi ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Emine Gülden Özgül, bankanın 2008 yılında
ING Bank’a satışından sonra bu bankada aynı görevini sürdürmüştür. Operasyonel
süreçlerin iyileştirilmesiyle verimliliğin bu yönde artırılması ve yeniden yapılandırma
konularında deneyim sahibi olan Sayın Emine Gülden Özgül, Mart 2013’ten itibaren
Doğuş Otomotiv’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ücret Komitesi Başkanlığı
görevlerini yürütmektedir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Beyanları:
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5.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Şirket
Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu toplantı sayısı, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına yer verilmiştir. Yönetim Kurulu toplantıları her yılın başında belirlenmekte ve katılımcılara duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanmakta ve toplantı günleri
önceden bütün üyelere sirküle edilmektedir. Yönetim Kurulu, 2014 yılında 12 kez toplanmış
ve tüm toplantılara katılım sağlanmıştır. Katılımın olmadığı durumlarda ise genel usul çerçevesinde üyeler bilgilendirilmiş ve görüşleri alınmıştır. Yönetim Kurulu’nda görüşülen konular
ayrıca toplantı notları haline getirilir ve saklanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin her konuda farklı
görüş açıklama ve bu konuda kararlara şerh düşme imkânı bulunmaktadır. Şirketin stratejik
hedefleri, faaliyet sonuçları ve performans göstergeleri Yönetim Kurulu tarafından düzenli
aylık toplantılar aracılığıyla izlenmektedir.
Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir üyeye veto hakkı
tanınmamıştır. Yönetim Kurulu toplantıları, mevzuat ve Esas Sözleşme’nin Yönetim Kurulu
toplantılarına ilişkin düzenlemelerine uygun yapılmaktadır.
5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetişim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi mevcuttur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış, bu komitenin görevleri de Ücret Komitesi tarafından yerine
getirilmiştir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmiş, yazılı dokümanlar olarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kamuya duyurulmuş ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite
üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetişim,
Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komiteleri’nin ise en az başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olup, bu Komitelerde İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür görev almamıştır.
Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim
Kurulu tarafından sağlanmıştır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticileri toplantılarına davet
etmekte ve görüşlerinden faydalanmaktadır. Komiteler tarafından sunulmuş raporlar Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek Şirketimizce ilgili aksiyonlar alınmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite
• Ferruh Eker (Başkan - Bağımsız YKÜ)
• Recep Yılmaz Argüden
SPK Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde tanımlanmış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Denetim Komitesi
Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak
Yönetim Kurulu’na gözetim görevinde yardımcı olmaktadır.
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Bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu adına, Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminin etkinliğine ve yeterliliğine, bu sistemler ile muhasebe
ve raporlama sistemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve bu düzenlemede yer alan
esaslara uygun olarak işleyişine, üretilen bilgilerin bütünlüğüne, iç kontrol sistemi ve
bağımsız denetimle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanmasına, muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirim ve ihbarların gizlilik
içinde değerlendirilmesine yönelik yöntem ve kriterlerin belirlenmesini sağlar.
Komite, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesinin yanı sıra, görev ve sorumluluk alanı ile ilgili tespit ve değerlendirmeleri çerçevesindeki hususlar hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi vermektedir.
Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin
değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini
de alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak bildirir. Konuyla ilgili olarak,
2014 yılında Yönetim Kurulu’na toplam 4 defa yazılı bildirim sunulmuştur.
Komite, 2014 yılında dokuz (9) kez toplanmıştır. İç Denetim Departmanı tarafından
Komite’ye yapılan sunumlarda denetim faaliyetleri neticesinde iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerine ilişkin tespitler hakkında bilgilendirme yapılmış ve alınan
kararlar Komite toplantı tutanaklarına işlenmiştir. Komite üyeleri tarafından, Yönetim
Kurulu ile paylaşılması karara bağlanan yüksek risk seviyesine sahip denetim bulguları
hakkında 2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na 4 defa bilgilendirme yapılmıştır.
Kurumsal Yönetişim Komitesi
•
•
•
•

Recep Yılmaz Argüden (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Aclan Acar
Hasan Hüsnü Güzelöz
Ekrem Nevzat Öztangut
Kurumsal Yönetişim Komitesi; Şirkette Kurumsal Yönetişim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip, Kurumsal Yönetişim Uyum
Raporu ile kamuya açıklama görevini yerine getirmektedir. Söz konusu Komite dört (4)
üyeden müteşekkil olup, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, iki (2) üye
de icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesidir. Diğer bir üye ise Yatırımcı İlişkileri Bölüm
Yöneticisi olarak görev yapmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17-1 Tebliği
uyarınca Kurumsal Yönetişim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Komitedeki bu değişiklik 30.06.2014 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
Kurumsal Yönetişim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla
üyesinin bulunması halinde ise çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur,
ve bu haliyle Komite yapısının Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygunluğu sağlanmıştır.
Komite, 2014 yılında beş (5) kez toplanmıştır.
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Aday Gösterme Komitesi
Görevleri, Ücret Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
•
•
•
•

Recep Yılmaz Argüden (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Aclan Acar
Hayrullah Murat Aka
Hasan Hüsnü Güzelöz
Riskin Erken Saptanması Komitesi dört (4) üyeden müteşekkil olup, Komite Başkanı
bağımsız üye statüsündedir. Komite, 2013 Nisan ayı itibariyle Kurumsal Yönetişim
Komitesi’nden ayrı bir yapıya kavuşturulmuş ve Komitenin çalışma ilkeleri oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir. Komite, 2014 yılında biri Denetimden Sorumlu Komite ile birlikte olmak üzere toplam altı (6) toplantı gerçekleştirerek, risklerin erken tespiti
ve denetim konularına yönelik kararlarda sinerji vurgusu da yapmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen,
stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya
sahiptir. Güncellenen iş hedefleri, yeni düzenlemeler ve pay sahiplerinin talepleri gibi
tetikleyici nedenler de gerçekçi risk yönetimini desteklemektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir. Risk yönetimi
ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçiren Komite, her
iki ayda bir Yönetim Kurulu’na durum değerlendirme raporları sunmuş ve raporları
denetçi ile paylaşmıştır.
Olasılık, muhtemel etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel,
stratejik, uyum ve dış çevre riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük ve ilgili genel müdürlükler tarafından
izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Denetimden
Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca bilgilendirilmektedir.
Ücret Komitesi
• Emine Gülden Özgül (Başkan - Bağımsız YKÜ)
• Aclan Acar
• Süleyman Kadir Tuğtekin
Ücret Komitesi, 2013 Nisan ayı itibariyle Kurumsal Yönetişim Komitesi’nden ayrı bir
yapıya kavuşturulmuştur. Üç (3) üyeden oluşan Ücret Komitesi’nin başkanı bağımsız
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üyedir. Komite, 2014 yılında iki (2) toplantı yapmış ve toplantı sonuçlarını Yönetim
Kurulu’na raporlamıştır.
Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş diğer komiteler ve komite üyeleri ile sorumluları şöyledir:
• Bayi Komitesi: Osman Cem Yurtbay, Emir Ali Bilaloğlu
• Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi: Özlem Denizmen Kocatepe, Emir Ali
Bilaloğlu, Süleyman Kadir Tuğtekin
• Disiplin Komitesi: Hasan Hüsnü Güzelöz, Emir Ali Bilaloğlu
• Uyum Komitesi: E. Nevzat Öztangut, H. Hüsnü Güzelöz, H. Murat Aka
• İnsan Kaynakları Komitesi: Aclan Acar, Emir Ali Bilaloğlu, H. Hüsnü Güzelöz
• Endüstriyel Yatırımlar ve İnşaat İşleri: Süleyman Kadir Tuğtekin
• Finansal İştirakler: Hayrullah Murat Aka
• Hukuk Konuları: Hasan Hüsnü Güzelöz
• Pay Sahipleri ile İlişkiler: Hasan Hüsnü Güzelöz (BIST)
5.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan
Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esasları
yazılı hale getirilmiş, Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve elektronik ortamda kamuoyu ile
paylaşılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır ve bu üyelerin
ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlenmiştir.
Şirketimiz, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticiye
borç ve kredi vermemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin performans
ölçümlemeleri profesyonel bir kuruluşun da desteği ile ve objektif kriterler uygulanarak değerlendirilmiştir.
2014 yılında Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler ile sağlık sigortası ve SSK işveren paylarını da içerecek
şekilde mali haklar toplamı 35.737 bin TL tutarındadır.
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Genel Bilgiler
1. GENEL BİLGİLER
Faaliyet Raporu, 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.
1.1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler
Şirket Unvanı :
Şirket Adresi :

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Maslak Mahallesi, Ahi Evran Polaris Cad. Doğuş Center No.4
İç Kapı No:7
Sarıyer / İSTANBUL
Yönetim Merkezi :
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
41420 Çayırova / KOCAELİ
Şirket Telefonu :
(0262) 676 9090
Şirket Faksı :
(0262) 676 9096
Şirket Web Adresi :
www.dogusotomotiv.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi : 19/11/1999
Şirket Ticaret Sicil No : 429183 / 376765
1.2. Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinde bir değişiklik olmamıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Sermayedeki
Payı (TL)

Sermayedeki
Payı (%)

Doğuş Holding A.Ş.

77.461.218,00

35,21

Halka Ortaklığı

75.900.000,00

34,50

Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.

66.638.086,00

30,29

696,00

0,00

220.000.000,00

100,00

Diğer Doğuş Grubu Şirketleri
TOPLAM

1.3. İmtiyazlı Paylar
Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ortaklık yapısı yukarıda belirtilmiş olup, Şirketimize
ait imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
1.4. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
2014 yılında çalışan ortalama personel sayısı mavi yakalılar için 757, beyaz yakalılar için ise
1.488 kişidir.
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1.4.1. 2014 Yılı Üst Düzey Yönetici Bilgileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Adı Soyadı

Görevi

Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetişim
Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi

Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi Üyesi, Ücret
Komitesi Üyesi

Hayrullah Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi, Uyum Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi, Bayi Komitesi Üyesi, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi
Üyesi, Disiplin Komitesi Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Üyesi

Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi Üyesi

Ekrem Nevzat Öztangut

Yönetim Kurulu Üyesi, Uyum Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetişim Komitesi Üyesi

Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetişim
Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Ferruh Eker

Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Emine Gülden Özgül

Yönetim Kurulu Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı

* Ayrıca Sn. Cem Yurtbay Bayi Komitesi’nde; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz Disiplin Komitesi, Uyum Komitesi ve İnsan Kaynakları
Komitesi’nde görev almaktadır.

1.4.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı

Görevi

Öğrenim Durumu

Emir Ali Bilaloğlu

İcra Kurulu Başkanı

Yüksek Mühendis

İzzet Berk Çağdaş

Mali ve İdari İşler Genel Müdürü

Endüstri ve İşletme Mühendisliği
Yüksek Lisansı/Doktora

Giovanni Atilla Gino
Bottaro

Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Marka Genel Müdürü

Makine Mühendisliği

İlhami Eksin

Scania, Krone, Meiller, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü

İktisat

Anıl Gürsoy

DOD, Seat ve Porsche Marka Genel Müdürü

İşletme

Kerem Güven

VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Mustafa Karabayır

Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü

Jeoloji Mühendisliği / İnşaat
Mühendisliği Yüksek Lisansı

Tolga Senyücel

Škoda Yüce Auto Genel Müdürü

İşletme / MBA

Vedat Uygun

VW Binek Araç Marka Genel Müdürü

Makine Mühendisliği / MBA

Koray Bebekoğlu

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Maden Mühendisliği / MBA

Ela Kulunyar

İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü

İşletme

Kerem Talih

Finans ve İdari İşler Direktörü

İktisat

Yeşim Yalçın

Mali İşler Direktörü

İktisat
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2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2014 yılında Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve
benzeri ödemeler ile sağlık sigortası ve SSK işveren paylarını da içerecek şekilde mali haklar
toplamı 35.737 bin TL tutarındadır.
3. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
2014 yılında Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.1. Yatırımlar
Şirketimiz 2014 yılı içerisinde toplam 115.315 bin TL tutarında maddi duran varlık yatırımı
gerçekleştirmiştir. Bu yatırım tutarı, test ve tahsis taşıtları, inşa edilen Lojistik ve Yedek Parça ek tesislerinden oluşmaktadır. Devam etmekte olan yatırımlar ise Şekerpınar’da faaliyete
geçen Teknoloji Merkezi ve Kartal binası inşaatı masraflarını içermektedir.
4.2. İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile Şirketimizin hizmetlerinin etkin, güvenilir ve
kesintisiz bir şekilde yürütülmesi esas alınırken, sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilir olması ve korunması için de güvence ortamı yaratılmaktadır.
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Kontrol Bölümü, uluslararası anlamda benimsenen “kontrol” kavramına yakın durarak, konuyu
daha yönetsel bir biçimde ele almaktadır. Bunun gereği olarak, işlemlerin tamamlanmasından sonra aksiyon almak yerine, gerçekleştirilmeleri esnasında ve tercihen öncesinde uygulanabilecek yol ve yöntemleri kapsayan, süreçlere adapte edilmiş, sorumluluğu sadece
denetçi faaliyetlerine yüklemeyen, hatta aksine tüm kurum çalışanlarının farkındalığı üzerine
inşa etmeye çalışan bir anlayışla hareket etmektedir.
Şirkette, Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış DOAŞ İç Denetim
Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bir İç Denetim Departmanı mevcuttur. Departman, risk esaslı hazırlanmış olan
ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde, Şirketin süreçlerini ve iç kontrol faaliyetlerini belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak
denetlemekte ve gözden geçirmektedir. İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen
olağan denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarına ilişkin olarak 2014 yılında Denetimden Sorumlu Komite’ye 8 sunum yapılmıştır. Komite sunumlarında, iç kontrol, risk yönetimi
ve yönetişim süreçlerine yönelik denetim tespitlerine yer verilmiş ve alınan kararlar toplantı
tutanaklarına kaydedilmiştir. Komite üyeleri tarafından, Yönetim Kurulu ile paylaşılması karara bağlanan yüksek risk seviyesine sahip denetim bulguları hakkında Yönetim Kurulu yıl
içinde ayrıca bilgilendirilmiştir.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu tarafından, iç denetim faaliyetlerinin
uluslararası standartlar çerçevesinde yürütülmesine verilen önemin göstergesi olarak kabul
edilen “İç Denetim Kalite Güvence” değerlendirmesinden geçen Doğuş Otomotiv İç Denetim Departmanı, “Kurumsal Farkındalık” kategorisinde “2014 Yılı İç Denetim Farkındalık
Ödülü”ne layık görülmüştür.
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2014 yılında, Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.’nin iç denetim faaliyetlerinin kalite güvence
değerlendirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların genel amacı, iç denetim faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygunluğunun ve performansının
şirket üst yönetiminin beklentilerini ne seviyede karşıladığının değerlendirilmesi ve iç denetim faaliyetlerinin benzer sektörlerde faaliyet gösteren iç denetim birimleri ile kıyaslanması
neticesindeki iyi uygulamalar ışığında gelişim fırsatlarının belirlenmesidir. Bağımsız denetim
firması PwC tarafından gerçekleştirilen kalite güvence değerlendirmesi sonucunda Doğuş
Otomotiv İç Denetim Departmanı faaliyetlerinin Standartlara ve Etik Kurallara “Genellikle
Uyumlu” olduğu belirlenmiştir.
4.3. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
Ticaret Unvanı

Faaliyet Konusu

Doğuş Holding A.Ş.

Holding Şirketi

Leaseplan Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş.

Operasyonel Araç
Kiralanması

Vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri
A.Ş.

Sigorta ve Aracılık Hizmetleri

D-Auto Suısse SA

Ödenmiş/
Çıkarılmış
Sermayesi

Şirketin
Sermayedeki
Payı

Para
Şirketin
Şirket ile Olan
Birimi Sermayedeki İlişkinin Niteliği
Payı (%)

856.027.050,00

31.575.087,00

TL

3,69

BAĞLI MENKUL
KIYMET

6.400.000,00

1,00

TL

0

BAĞLI MENKUL
KIYMET

50.000,00

1,00

TL

0,00

BAĞLI MENKUL
KIYMET

Porsche Lozan Bölge
Distribütörü

11.788.000,00

11.782.248,00

CHF

99,95

BAĞLI ORTAKLIK

Doğuş Auto-Mısr For Tradıng
Manufacturıng Vehicles JSC

Oto Alım-Satımı ve SS
Hizmetleri

72.000.000,00

71.950.000,00

EGP

99,93

BAĞLI ORTAKLIK

Doğuş Oto Pazarlama Ve
Ticaret A.Ş.

Oto Alım-Satımı ve SS
Hizmetleri

45.000.000,00

43.288.270,00

TL

96,20

BAĞLI ORTAKLIK

D-Auto Limited Liability
Company

Oto Alım-Satımı ve SS
Hizmetleri

150.000.000,00 150.000.000,00

IQD

100

BAĞLI ORTAKLIK

Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji
Hizmetleri A.Ş.

Bilişim Teknolojisi Altyapısı
ve Yazılım

6.750.000,00

3.105.000,00

TL

46

İŞTİRAK

Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.

Sigorta Aracılık Hizmetleri

1.265.000,00

531.232,00

TL

42,00

İŞTİRAK

74.000.000,00

35.520.000,00

TL

48

3.265.300,00

1.231.999,00

TL

37,73

56.400.000,00

27.636.000,00

TL

49

İŞ ORTAKLIĞI

Tüvturk Güney Taşıt Muayene
Taşıt Muayene İstasyonları
İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.

25.250.000,00

8.332.836,00

TL

33,00

İŞ ORTAKLIĞI

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene
Taşıt Muayene İstasyonları
İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.

67.100.000,00

22.143.895,00

TL

33,00

İŞ ORTAKLIĞI

5.100.000,00

1.924.230,00

TL

37,73

İŞTİRAK

130.000.024,00

62.400.003,00

TL

48

İŞTİRAK

2.100.000,00

1.049.999,40

TL

50

İŞTİRAK

Krone Doğuş Treyler Sanayi ve
Treyler Üretimi ve Satışı
Ticaret A.Ş.*
Lpd Holding A.Ş.*

Holding Şirketi

Meiller Doğuş Damper Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti.**

Damper Üretimi ve Satışı

Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.

Otomotiv Ürün ve Hizmetleri

Volkswagen Doğuş Tüketici
Finansmanı A.Ş.

Otomotiv Tüketici
Finansmanı

Yüce Auto Motorlu Araçlar
Ticaret A.Ş.

Skoda Türkiye Distribütörü

İŞ ORTAKLIĞI
İŞTİRAK

* İlgili şirketlere ait bilgiye, Kurumsal Yönetişim Uyum Raporu’nun 3. Bölümü’nde bulunan Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlığı altındaki Özel
Durum Açıklamaları kısmında yer verilmiştir. Ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyuru yapılmıştır.
** Çıkarılmış sermayenin 51 milyon TL’si ödenmiş, 5,4 milyon TL’si ödenmemiştir.
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4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Şirketimizin sermaye yönetimi yaklaşımında 2014 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır ve bu dönem içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.
4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Doğuş Otomotiv’in, 2014 yılında neticelenen; özel ve kamu denetimine ilişkin herhangi bir
ihtilafı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret
A.Ş. hakkında, Gelir İdaresi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2009-2010 yılları
trafik tescil hizmeti komisyonlarına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; 2009 yılı için
toplam 1.237 bin TL vergi ve cezası tebliğ edilmiş (iptali için dava açılmıştır), 2010 yılı için
henüz tebligat yapılmamıştır.
4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar bulunmamaktadır.
4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı
Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
4.8 Hizmet alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme
Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı, derecelendirme ve diğer konularla ilgili olarak hizmet aldığı şirketlerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması
ve uyuşmazlığı yoktur. Gerek yapılan sözleşmeler gerekse Şirket içi çalışma düzenlerimizle
çıkar çatışmalarının olmamasına titizlikle uyulmaktadır.
4.9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve Genel Kurul Kararlarının
Yerine Getirilmesine İlişkin Bilgiler
Şirketimizin faaliyet dönemi içinde ulaşamadığı bir hedef ve yerine getirmediği bir Genel
Kurul kararı bulunmamaktadır.
4.10. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
2014 yılı içinde Şirketimizin olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
4.11. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
4.11.1. CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi
Şirketimiz bünyesinde, müşteri memnuniyetini yönetmek ve sadakatini/kârlılığını yükseltecek çalışmalar yapmak, müşterilerimize daha yakın olabilmek, müşterilerimizle ilişkilerimizi
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takip ve kayıt altına alabilmek amacıyla CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Birimi, Stratejik
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü altında yapılandırılmıştır.
CRM Birimi’nin temel sorumlulukları arasında:
1. Müşteri verilerinin doğru, güncel ve ulaşılabilir şekilde saklanması için gerekli tüm
çalışmaların yerine getirilmesi,
2. Kurum içerisinde müşteri odaklı çalışma anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesinin sağlanması,
3. Süreç iyileştirme amaçlı olarak iç ve dış müşteri memnuniyet araştırmalarının (CSS,
CSI, DSS) yapılması, sonuçlarının ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
4. Yetkili satıcı ve markalardan gelen talepler doğrultusunda direkt pazarlama faaliyetlerinin (e-mail, sms, mms, direkt posta ve web) izinli pazarlama dahilinde optimizasyonu sağlanmış olarak gerçekleştirilmesi, ölçümlenmesi ve raporlanması,
5. Markaların pazarlama ve satış faaliyetlerini hedef kitleye uygun olarak yapılandırabilmeleri için gerekli analizlerin sunulması,
6. Markalar, yetkili satıcı ve servisler ile ortak projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi,
7. Sosyal ve dijital medya dinleme ve raporlama hizmetinin alınması, sosyal medya
üzerinden gelen müşteri şikâyetlerine ve satış fırsatlarına dönüş yapabilecek yazılımın geliştirilmesi,
8. CRM çalışmalarının marka performansına etkisinin ölçümlenmesi amacı ile tasarlanan “CRM Karnesi”nin yönetimi yer almaktadır.
4.11.2. Değer ve İlgi Merkezi
Şirketimiz, “Taraftar Müşteri Yaratmak” vizyonuyla satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla üçüncü partilerden aldığı diyalog (ilgi yönetimi), yol yardım ve çağrı
merkezi (anket ve rezervasyon) operasyon hizmetlerini kendi bünyesinde yeni bir kalite anlayışı ile birleştirmiştir. Müşteriye verilen önemi ve hizmet kalitesini vurgulamak için “Değer ve
İlgi Merkezi” (DİM) adı verilen birim; beklentinin üzerinde yaratıcı hizmet sunmak, değer ve
güven vererek taraftar müşterilerimizin sayısını artırmak amacıyla Kasım 2014’te Kavacık’ta
ayrı bir lokasyonda, Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı altında yapılandırılmıştır.
Müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza destek veren DİM, yaptığı projelerle
hizmet kalitesinin yanı sıra hizmet çeşitliliğini de artırmaktadır. Müşteri temas noktalarına
hizmet ve kalite standardı getirmeyi hedefleyen DİM operasyonu, marka ve yetkili satıcılara
sağladığı raporlama özellikleri ile tüketici beklenti ve görüşlerinin anlık ve şeffaf olarak takip
edilmesini sağlamaktadır.
DİM’in sağladığı hizmetlerin kapsamı aşağıdaki gibidir:
1. İlgi Yönetimi: Doğuş Otomotiv tarafından ithal edilen marka araçlar ve yetkili satıcı
ve servislerle ilgili gelen taleplerin (istek, şikâyet, tavsiye, teşekkür, vb.) yönetilmesi; müşteri ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması, böylece müşterilerimize hak ettikleri değer ve ilginin gösterilmesidir. Bu talepler telefon, e-posta, chat, fax, sosyal
medya ve mektup gibi çeşitli iletişim kanallarından gelmektedir.
2. Yol Yardım: Doğuş Otomotiv tarafından ithal edilen marka araçlara verilecek yol
yardım hizmetlerini kapsamaktadır. Yol yardım hizmetlerinin ana amacı, müşterilerin yollarına devam etmelerinin sağlanmasıdır.

97

3. Anket: Veri ve hizmet kalitesinin denetimi için müşterilerin aranması ve belirli bir
metin üzerinden hedeflenen cevapların alınmasıdır.
4. Randevu: Yetkili servislerin randevu planlamasının yapılmasıdır. İlgili yetkili servislerle atölye planlaması dahilinde koordinasyon kurulmasını da içerir.
5. 2. El Satış: DOD markasının müşterilerinden web sitesi, sosyal medya ve telefonla
gelen araç/bilgi isteklerinin araştırılması, sonuçların müşterilere sunulması ve müşterilerin yetkili satıcılarla bağlantısının kurulmasını içerir.
6. Proje Bazlı Çalışmalar:
a. Sahadan gelen istek, şikâyet ve talepleri analiz etmek, raporlamak ve iyileştirme projeleri gerçekleştirmek,
b. SSH ekiplerine acil servis hizmetleri hakkında düzenli geri bildirimler sağlamak, eksiklerin giderilmesi ve standardın sağlanmasına katkıda bulunmak,
c. Markaların müşteri ilişkileri projelerini hayata geçirmek (örnek olarak Lead
sisteminin yönetimi, VW Ticari Araç Premium projesi için özel çağrı merkezi
hizmeti verilmesi ve benzeri projelerin operasyonlarının yürütülmesi),
d. Proje bazlı olarak bir marka veya yetkili satıcının müşterilerini aramak suretiyle veri güncelleme çalışmaları gerçekleştirmek,
e. Markaların yıllık planlama çalışmalarına dahil olarak proje geliştirmek,
f. Gelişime açık yetkili satıcılarda müşteri deneyimlerini gözlemleyerek müşteri
ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirmek ve çıktılarını teşkilata
yaymak,
g. Telemarketing çalışmaları (aksesuvar, garanti satışı, vb.) gerçekleştirmek.
4.11.3. Tedarikçilerimiz
Öncelikli paydaşlarımız arasında yer alan tedarikçi firmalarımız ile çalışmalarımız açık ve verimli ilişkiler kurma anlayışıyla yürütülmektedir. Bu şekilde, Doğuş Otomotiv, tüm tedarikçi
firmaları ile uzun soluklu işbirlikleri geliştirmektedir.
Doğuş Otomotiv’in 1994 yılında Volkswagen ve Audi markalarının distribütörlüğünü alması
ile başlayan, distribütörlüğünü yaptığı uluslararası markaların üreticileriyle şeffaf ve yakın ilişkisi 20 yıldır gelişerek sürmektedir. Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na bağlı markaları
çatısı altında toplayan dünyadaki tek şirkettir. Tüm sosyal paydaşları ile ilişkilerinde “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu doğrultusunda hareket eden Doğuş Otomotiv, bu
anlayışın bir sonucu olarak uzun vadeli ve sürekli gelişen iş ortaklıklarına imza atmaktadır.
Kalite yönetimi konusunda Volkswagen, Audi, SEAT markaları ve Lojistik Merkezi için Almanya TÜV’den ISO 9001:2000 sertifikasına sahip olan Şirket, müşteri memnuniyetini ve
kaliteyi en önemli değerleri olarak görmektedir.
Doğuş Otomotiv, birlikte çalışacağı tedarikçi firmaları seçerken azami özeni gösterir. Tedarikçi seçim ana kriterlerini sağlayan firmaların yerinde denetimleri gerçekleştirilir. Denetimler
sonucunda alınan puanlara göre değerlendirmeler yapılarak tedarikçilerin onaylı listedeki
yerlerini koruması ya da çıkartılması sağlanır. Bu kriterler, listeye yeni girecek firmalar için de
geçerlidir.
Tedarikçinin TSE, ISO 9001 Sertifikası/TSE kalite belgeli olması, üretici tarafından onay sertifikalı olması, sektöre göre güncel tarihli TOBB Kapasite Raporu bulunması, SGK ve vergi
borcunun olmaması, seçim kriterleri arasında yer almaktadır. Temizlik hizmeti, yemek hizmeti, matbaa basılı evrak, personel taşımacılığı, güvenlik, tekstil gibi ana hizmet alanlarında
firma seçim ve değerlendirme kriterleri oluşturulmuş ve 2014 yılı için çalışılan şirketlerimizin
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bu kriterlere göre değerlendirmeleri yapılmıştır. 2011 yılında tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere bir ek protokol hazırlanarak ekonomik, çevresel ve sosyal risklerin öngörülmesi ve Doğuş Otomotiv’in kurumsal sorumluluk vizyonunun tedarikçilerimiz arasında da benimsenmesi
sağlanmıştır. Doğuş Otomotiv, tedarik zincirini de etkili bir şekilde yönetmektedir. Şirketin
tedarik zinciri yönetimi detaylı bir şekilde bu yıl beşincisi yayımlanan Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nda (http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/kurumsal-sorumluluk.aspx) yer almaktadır.
4.11.4. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
KURUMSAL SORUMLULUK
Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zinciri içinde sosyal ve ekolojik paydaşları için en üst düzeyde sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek, dünyada ve Türkiye’de örnek bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt etmektedir.
Kurumsal Sorumluluk stratejimiz, otomotiv değer zinciri içinde sürekli büyümeye odaklanarak tam, zamanında ve doğru hizmet anlayışıyla üstün performans göstererek paydaşlarımız
için vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır. Performansımızı, politikalarımıza paralel olarak belirlediğimiz önceliklere göre değerlendirerek izlemekte ve yönetmekteyiz.
Doğuş Otomotiv olarak küresel standartların gerekliliklerini, doğrudan faaliyet alanımızla ilgili önceliklerimizi ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak Kurumsal Sorumluluk
anlayışımızı tanımladık. Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel
sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken, kullandığımız yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal davranış biçimimizdir.
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Doğuş Otomotiv, 2009 yılından beri GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama
Çerçevesi’ne uygun Kurumsal Sorumluluk Raporu yayınlamaktadır. Söz konusu çerçeve
kapsamında raporlama yapılan performans alanlarıyla ilgili kurumsal politikalar 2010 yılında
Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu üyeleri tarafından kurulan alt komisyonlarda çalışılmış
ve hazırlanan politikalar Kurumsal Sorumluluk İzleme Komitesi’ne sunularak onaylanmıştır.
Politikalarımız, Kurumsal Sorumluluk Raporları kapsamında yayınlanarak internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.
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KURUMSAL SORUMLULUK YÖNETİMİ
Doğuş Otomotiv’de Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sorumluluk yönetimi, tüm iş süreçlerimizde
sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirmek, sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda
liderlik yapabilmek ve yol göstericiliği teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu
ve İcra Kurulu düzeyinde sürdürülebilirlik konusunda liderliği üstlenmenin, sürdürülebilirlik
yönetiminin ve ilgili performansların Şirketimizin kültürüne, süreçlerine ve iş ilişkilerine entegre olabilmesi için çok kritik bir önemi olduğunu biliyoruz.
Faaliyetlerimizle ilgili riskleri anlamak ve proaktif biçimde yönetebilmek için sürdürülebilirlik
yönetimine sistemli bir yaklaşım uyguluyoruz. İşimizle ilgili aldığımız kararların, titizlikle hesaplanmış riskler ve bu risklerin hassas bir biçimde yönetilmesini de içermesi, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer sağlamaktadır.
Bu nedenle Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, yüksek standartlarda kurumsal yönetişim, iş
etiği ve hesap verebilirlik yeteneği ve deneyimini geliştirerek profesyonel ve etik bir kurum
yönetimi sağlanabileceği görüşüyle hareket etmektedir. Kurumsal Sorumluluk ile ilgili alanlarda tam kontrol ve kurumsal stratejiyle paralellik sağlanması amacıyla 2010 yılında Sürdürülebilirlik İzleme Komitesi görevini Doğuş Otomotiv İcra Kurulu üstlenmiştir. Komite, Doğuş
Otomotiv’in tüm sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk alanlarıyla ilgili performansından
ve bu performansla ilgili hedeflerin izlenmesinden sorumludur. Şirketin tüm birimlerinin temsilcilerinden oluşan Kurumsal Sorumluluk Takımı, yıl içinde düzenli olarak Komite’ye raporlama yapmaktadır. Kurumsal Sorumluluk Yönetimi ile ilgili detaylı bilgiler Doğuş Otomotiv
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Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda yayınlanmaktadır: http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/
kurumsal-sorumluluk.aspx
PAYDAŞ KATILIMI
Doğuş Otomotiv’in 20 yıldır Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü olarak sürdürdüğü kurumsal liderlik anlayışının temelinde, tüm karar alma süreçlerinde paydaş beklentilerini dikkate alma, bu beklentiler doğrultusunda hedefler belirleme ve paydaşlarıyla sürekli, şeffaf
ve düzenli diyalog geliştirme politikası bulunmaktadır. Doğuş Otomotiv, paydaşlarıyla bir
araya gelebileceği, onların beklentilerini sorgulayabileceği tüm platformları iş süreçlerinin bir
parçası olarak kabul etmektedir.
Faaliyet gösterdiği alanlarda başarılı olan, kazancını toplumla paylaşan ve sorumluluklarını
yerine getiren Doğuş Otomotiv, boyutu ve duruşuyla kamuoyuna güven veren, kurumsal
yönetişim ilkelerini benimsemiş, etik ilkeleri gözeten bir kurumdur. Kurumsal iletişim ve ilişkilerin yönetiminde aktif rol üstlenmektedir. Bilgiyi belirli bir perspektif içinde sunan şirketimiz,
sektörle ilgili gelişmelere de yön vermektedir. Paydaşlarına yakın bir şirket olmayı hedefleyen
Doğuş Otomotiv, yüksek iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymaktadır.
Paydaşlarının yaptığı değerlendirmelere önem veren ve onların çıkarlarının korunmasına saygı gösteren; beklentilerini tespit ederek ve sürekli izleyerek bu beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet sunan bir şirket olarak algılanmak, Doğuş Otomotiv’in iş hedefleri, stratejik büyümesi
ve sosyal çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Doğuş Otomotiv, iş dünyasıyla
ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarında, öncü ve lider konumuna uygun aktif roller üstlenmektedir. Doğuş Otomotiv’in kurumsal iletişim çalışmaları ve ilişkileri dürüstlük, şeffaflık ve
bilgilendirme temeline dayanmaktadır. Doğuş Otomotiv’in iletişim stratejileri ve uygulamaları, şirketin Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından yönetilmekte ve
yürütülmektedir. Doğuş Otomotiv’in paydaşları ile paylaştığı, şirkete ve kurum sözcülerine
ilişkin tüm bilgiler, Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından dürüstlük
ilkesi ön planda tutularak hesap verebilir ve şeffaf bir iletişim yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır.
Paydaş Katılımı Stratejisi
Doğuş Otomotiv’in sürekli ve karşılıklı iletişim odaklı Paydaş Katılımı Stratejisi, 2009 yılında
gerçekleştirilen çalıştaylarla Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu tarafından belirlenmiştir. Kilit paydaşlarla geliştirilen her türlü diyalog platformu, geri bildirimler üzerinden değerlendirilmektedir. Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Stratejisi orta ve uzun vadede
sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluk alanlarımızda farkındalık geliştirme, sürekli ve
açık iletişim, geri bildirim ve iyileştirme performansları üzerine kurgulanmıştır.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
Tüketicilerin değişen beklentileri, teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, küreselleşme, yeni
birleşme ve satın alma operasyonları ve işbirlikleri nedeniyle otomotiv sektörünün ekosistemi de büyük bir değişim geçirmektedir. Bireylerin mobilite tanımına yaklaşımlarının da hızla
değişeceği yeni bir yüzyılda yaşıyoruz. Çoklu model ulaşım sistemleri giderek daha fazla
yaygınlaşıyor, tüketicilerin çevresel sorumluluk, güvenlik ve bilgi isteğini karşılayacak akıllı araçlar çoğalıyor. Otomotiv şirketleri ise sorumlu büyümeyi sağlamalarına yardımcı olacak yeni iş modelleri geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu dinamik yeni çağda, Doğuş
Otomotiv bireylere özel mobilite çözümleri, perakende sektöründe yenilikçi satış teknikleri,
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küresel düzenleme ve uygulamalarıyla kapsamlı ortaklık ve işbirliklerinin gelecek on yılda
başarının anahtarı olduğuna inanmaktadır.
Söz konusu değişime liderlik edecek şirketlerin, geleceğin şirketleri olmaya aday olduklarına
inanan Doğuş Otomotiv, otomotiv ekosistemi içinde distribütör olarak çevresel performansını her geçen gün daha da ileriye taşıyarak;
•
•
•
•

Müşterilerin güvenini sağlamlaştırmayı,
Yetkili Satıcı ve Servis Ağı ile etki alanı içinde değişim yaratmayı,
Atık yönetimi ve verimlilik konusunda farkındalık yaratmayı,
Ekolojik çevreyi de kilit paydaşı kabul ederek, kaynakları tasarruflu kullanmayı taahhüt
etmektedir.

Doğuş Otomotiv, iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek orta ve uzun vadeli riskleri yönetebilmek ve gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılmasını sağlamak gibi konularda taahhütte
bulunmaktadır.
ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK
Doğuş Otomotiv, faaliyet alanıyla ilgili sosyal, çevresel, ekonomik ve etik performansını 2009
yılından beri uluslararası standartlarda kamuya açık biçimde raporlamaktadır. Her yıl paydaşlarının bu performanslarla ilgili geri bildirimlerini değerlendirmekte ve bir sonraki yıl hedeflerini bu performanslara göre belirlemektedir. Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle
varsa şirketimiz hakkında verilen idari yaptırım ve cezalar hakkındaki açıklamalarımız da,
Kurumsal Sorumluluk Raporumuzda bulunan GRI İndeksinde yer almaktadır. Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporlarına internet sitemiz üzerinde http://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk-raporlarimiz.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.
DOĞUŞ OTOMOTİV ETİK KODU
Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir algı oluşturmayı, bu algıyı yaymayı ve yaygın
olduğu kesimlerde derinleştirmeyi amaçlayan, sektörler üstü bir konumda tüm topluma örnek olma vizyonuyla hareket eden Doğuş Otomotiv, 2012 yılında tüm paydaşları ile iş yapış
şeklini çizen Etik Kodu’nu da yayınlamıştır. Küresel standartlarda hazırlanan ve Türkiye’nin
yurtdışından adaptasyon olmayan ilk Etik Kodu olan Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile, Şirketimiz çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve rakipleri ile ilişkilerinde dürüst ve etik davranış sergileyeceğinin sözünü bu kez taahhüt altına alarak, belgelemiştir. Böylelikle öncelikli
hedeflerimizden birinin, mevcut ekonomik şartlarda ve rekabet ortamında faaliyetlerimizi
başarıyla yürütürken, sektörümüzdeki liderliğimizi koruyarak dürüst, güvenilir ve asla ödün
vermeyeceği etik kurallarıyla tanınan, itibarı yüksek bir şirket olmak olduğunun altını bir
kez daha çizmiştir. Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nun tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm
üçüncü partilerle paylaşılması ile ilgili çalışmalarımız 2014 yılında da devam etmiştir. Etik
Kod eğitimlerine 2014 yılı içinde başlanmış ve öncelikle Doğuş Otomotiv Genel Müdürülük
çalışanlarından başlamak üzere düzenlenen yüzyüze eğitimlere yaklaşık 400 kişi katılmıştır.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu Şirketimizin tüm etik konulardaki taahhüt ve politikalarını içermektedir ve şirketin resmi internet sitesinde kamuya açık bir biçimde yayınlanmaktadır:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/20151239023148_DOGUSOTOMOTIV_ETIKKOD.pdf
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ÖNCELİKLİ PAYDAŞIMIZ: ÇALIŞANLARIMIZ
Doğuş Otomotiv, işinin sürekliliğini ve gelecekte de bugün olduğu gibi güçlü, etik ve kaliteli
hizmet sunmaya devam etmesini sağlayacak en büyük gücün çalışanları olduğuna inanmaktadır.
Kilit paydaşı olarak gördüğü çalışanlarının verimli iş yapma süreçlerini sorumluluk anlayışıyla
pekiştirerek hem toplumsal anlamda, hem de şirket değeri için vazgeçilmez bir katkı olduğunun bilincindedir. Doğuş Otomotiv, Kurumsal Sorumluluk anlayışının temelinde çalışanlarının ve onlar için sağlanacak iyi iş ortamının yer aldığını, 2010 yılında yayınladığı Kurumsal
Sorumluluk Raporu’nda yer alan politikasıyla da ilan etmiştir.
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını iş hedeflerinin en üst sıralarına yerleştiren şirketimiz, Kurumsal Sorumluluk performansının her geçen gün daha da artmasının temel nedenini de bu
konuda çalışanlarının gösterdiği çaba ve ulaşılan farkındalığa bağlamaktadır.
Değişen iş dünyası yapısı, farklılaşan beklentiler ve koşullar, günümüzde şirketlerin çalışanlarını sadece yönetmelerini değil, onlarla işbirliği yaparak diyalog kurmalarını ve beklentilerini
sorgulamalarını da gerektirmektedir. Böylelikle çok daha verimli bir iş ortamı yaratılması,
yenilikçi ve rekabet edebilir bir şirket yapısının kurulması, diğer paydaşlarla çalışanlar aracılığıyla daha sağlıklı ilişkiler kurulması da sağlanacaktır.
Eşit Haklar
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri’nin 4. Maddesi, Adalet ve Eşitlik başlığı altında “Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize karşı adil davranır, ayrımcılıktan uzak dururuz,” şeklinde açıklanmıştır.
Doğuş Otomotiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya
da yasal düzenlemelerle korunan diğer sosyal statülerden bağımsız bir “Çalışanlar ve İyi İş
Ortamı Politikası” uygulamaktadır.
Çalışanlarımıza Sağlanan Faydalar
Tümü tam zamanlı olarak çalışan Doğuş Otomotiv çalışanlarının eşit haklara sahip olduğu ve
her bir çalışanın şirketimizin kilit paydaşlarından biri olduğu, Doğuş Otomotiv Temel Hak ve
Sorumluluklar Prosedürü’nde açıkça belirtilmektedir. Sağlık sigortası, hayat sigortası, yemek
ve servis, tüm çalışanlarımızın yararlandığı sosyal haklardır. Doğuş Otomotiv çalışanlarına
sağlanan diğer faydalar ve eğitim olanaklarımızla ilgili detaylı bilgiler, her yıl Kurumsal Sorumluluk Raporumuzda kamuyla paylaşılmaktadır.
Çalışanlarımızla İletişim
Doğuş Otomotiv’in her çalışanı, ilgili yöneticisiyle dilediği zaman doğrudan iletişim kurabilmektedir. Ayrıca üç ayda bir düzenlenen Yönetim Bilgilendirme Toplantılarında yöneticiler
ile üst yönetim, şirketin faaliyetleri ve işleyişi konusunda bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
İnsan Kaynakları Departmanı tarafından her uygulama değişikliğinde ve yıl sonlarında İK süreçlerinin detaylı biçimde paylaşıldığı İletişim Toplantıları’na, tüm Doğuş Otomotiv çalışanları
katılabilmektedir. Ayrıca intranet ve e-posta yoluyla şirketle ilgili bilgiler çalışanlarla düzenli
olarak paylaşılmaktadır. Doğuş Otomotiv Öneri Sistemi ile 2014 yılında, mavi yaka çalışanların da tüm süreçler ve Şirketle ilgili öneri ve görüşlerini doğrudan yönetimle paylaşmalarını
sağlayacak süreçler yenilenmiş ve öneri sistemine doğrudan katılımlarının teşvik edilmesiyle
hayata geçirilen öneri sayısında önemli artış sağlanmıştır.
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DOĞUŞ OTOMOTİV VE TOPLUM
“Trafik Hayattır!”
Doğuş Otomotiv, 2004 yılından beri faaliyet alanı ile ilgili olarak, trafik konulu sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında “Trafik Hayattır!” platformuyla, trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinci artırarak kültürel değişim yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım ile
trafik güvenliği konusunda kurum içerisinden başlayarak, sürdürülebilir projelerle toplumun
her kesiminde bilinçlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. “Trafik Hayattır!” toplumsal katılım
uygulaması, içinde bulunduğumuz topluma maksimum katkıyı sağlamak amacıyla bundan
sonraki dönemlerde de geliştirilerek devam ettirilecektir.
Meslek Liseleri ve Doğuş Otomotiv İşbirliği
Doğuş Otomotiv, meslek liseleri ile işbirliği geliştirerek, eğitime ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi, Samandıra Meslek
Lisesi, Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi ve Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek
Lisesi ile yürütülen çalışmalar yoluyla meslek liselerinde laboratuvar ve sınıflar kurulmuş, ders
programları oluşturulmuştur. Her yıl Volkswagen Sınıfları’ndan mezun olan öğrencilerin yarısı,
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis organizasyonumuzda istihdam edilmektedir. Ayrıca her yıl söz
konusu meslek liselerinde okuyan yaklaşık 100 öğrenciye staj olanağı sağlanmaktadır.
4.12. Bağışlar ve Yardımlar
27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi olarak ele
alınarak kabul edilmiş ve internet sitemizden ulaşılabilecek Doğuş Otomotiv Bağış ve Yardım
Politikamızda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, yıl içindeki bağışların detayı aşağıdaki
gibidir:
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar
Ayhan Şahenk Vakfı

1.523.050

Darüşşafaka Cemiyeti

1.094.700

Türk Petrol Vakfı

650.000

Besni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

47.274

Yenibirlider Derneği

15.000

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

12.165

Gazi Üniversitesi Vakfı

10.000

Diğer Dernek ve Kurumlar

46.866

TOPLAM
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Tutar (TL)

3.399.055

4.13. Şirketler Topluluğu
Şirketimiz, 2014 yılında hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle yaptığı işlemlerde, emsallerine aykırı olarak bu şirketler yararına bir işlem yapmamıştır. Dolayısıyla Şirketimizin, Türk Ticaret
Kanunu’nun 199’uncu maddesi kapsamında hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle yaptığı
işlemlerle ilgili aldığı bir önlem veya zarar denkleştirmesi de bulunmamaktadır.
5. FİNANSAL DURUM
5.1. Doğuş Otomotiv Hisse Bilgileri
Reuters kodu: DOAS.IS
Bloomberg kodu: DOAS.TI
Doğuş Otomotiv’in hisseleri 17 Haziran 2004 tarihinde halka arz olmuştur ve Borsa İstanbul’da (BİST)
“DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir.

* 31.12.2014 tarihi itibariyle verilmiştir (Kaynak: Reuters)

5.2. Operasyonel ve Finansal Göstergeler
Şirketimiz, 1.236.335 TL tutarında öz kaynağa sahip ve sermayesi karşılıksız kalmamış olup,
borca batık değildir.
Şirketimiz, sağlam bir finansal yapıya sahip olup, şirketin finansal yapısını iyileştirmek için
alınması düşünülen ek bir önlem bulunmamaktadır.
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Aşağıda yer alan finansal verilerin; Şirket yönetiminin finansal durum ve faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik yorum ve analizi çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Notlar ile dahil edilen diğer finansal
bilgilerle birlikte takip edilmesi gerekmektedir.
2014

2013

2012

155.995

155.056

126.636

7.693

6.603

5.132

Brüt Kâr (mn TL)

873

750

713

Faaliyet Giderleri (mn TL)

547

442

407

EBIT (mn TL)

326

308

306

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (mn TL)

11

7

6

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kâr/Zararlarındaki Paylar (mn TL)

83

29

57

Net Finansman Giderleri (mn TL)

123

68

59

Net Dönem Kârı (mn TL)

253

225

259

Hisse Başına Kazanç

1,14

1,02

1,17

10,45%

6,58%

7,31%

11,3%

11,4%

13,9%

Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)

7,1%

6,7%

7,9%

EBIT Marjı (%)

4,2%

4,7%

6,0%

Net Kâr Marjı (%)

3,3%

3,4%

5,0%

Toplam Varlıklar (mn TL)

2.827

2.464

2.223

Net Finansal Borç* (mn TL)

1.035

815

555

Toplam Özkaynaklar (mn TL)

1.236

1.118

1.187

115

93

108

ROA (%)

9,0%

9,1%

11,6%

ROE (%)

20,5%

20,1%

21,8%

0,84

0,73

0,47

Konsolide Gelir Tabloları
Satışlar / Adet (Toptan)
Net Satışlar (mn TL)

Fiyat/Kazanç Oranı (%)
Brüt Kâr Marjı (%)

Konsolide Finansal Durum Tabloları

Yatırım Tutarı** (CapEx) (mn TL)

Net Finansal Borç/Özkaynaklar

* Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları, Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Nakit ve Nakit Benzerleri dikkate alınmıştır.
** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
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5.3 Kâr Dağıtım Önerisi ve Tablosu
Şirketimizin 2014 faaliyet dönemine ait kâr dağıtım önerisi ve tablosuna EK 1’de yer verilmiştir.
6. RİSKLER
6.1 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
6.1.1 Risk Yönetimi Çerçevesi
Şirketimizin risk yönetim anlayışı, organizasyona, personele ve varlıklara yönelik tehditlerin
akılcı ve açık bir biçimde belgelenmiş yöntemler dahilinde asgariye indirilmesini ve gözetim
görevinin etkinliğinin artırılmasını ifade eder. Bu yaklaşıma uygun olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile Komite Yönetmeliği çerçevesinde
riskin doğru yönetilmesi için gerekli çalışmaların tutarlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini
sağlar. Aynı zamanda, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin
yönetilmesiyle ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi kadar, belirsizliklerin kimi zaman fırsatlar
yaratabileceği ve aksiyon alırken bu düşüncenin dikkate alınması da önem verilen hususlar
arasındadır.
Risk ve süreç odaklı olarak yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde sorumluluk üstlenen
Doğuş Otomotiv İç Denetim Departmanı, doğrudan Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu’na bağlı görev alırken, danışmanlık, öneri sunma ve üst yönetimin gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi noktasında sistematik destek sağlar ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi ile yılda bir kez gerçekleşen toplantılar kanalıyla bilgi alışverişinde bulunur.
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Kontrol Bölümü ise, kurum içi ve ilişkili tarafların kontrol farkındalığının güçlendirilmesine ilave
olarak; mali sonuç(lar) doğuran ve/veya Şirketi taahhüt altına sokabilecek operasyonların
izlenmesi, risklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması ve takibi, hedeflenen sonuçların ve verimliliğin sağlanması, iç ve dış raporların güvenilirliğinin temini, yürürlükteki mevzuat ve prosedürlere uygunluk ve paydaşların doğru bilgilendirilmesi konularında
yönetim mercilerine destek sağlamaktadır.
6.1.2 Risk Faktörleri ve Uygulamalar
Tanıma, doğru sınıflandırma, önceliklendirme, önlem alma, bilgi akışını sağlama ve gözetimin etkinliğini artırma prensipleri doğrultusunda, Şirketimiz tarafından ele alınan risk başlıklarının en anlaşılır halde ifade edilmesi esastır. Bu sebeple, firmamızın sektör deneyimi
ve insan kaynağı özellikle kendine özgü risklerin tanımlanmasında büyük önem taşımaktadır. Oluşturulan yapı ve sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Şirketimizin maruz kaldığı ve
kalabileceği riskler değerlendirilmekte ve aksiyon alınması hedeflenmektedir. Arama grup
çalışmaları ve saha mülakatları ile kapsamlı risk envanterine yönelik en doğru adımların
atılması ve sürecin parçası olan ilgili paydaşların farkındalığının kalıcı hale getirilmesi ayrıca
vurgulanan bir diğer hedeftir. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bazı örnekler aşağıda özetlenmektedir:
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Finansal Riskler
• Likidite Riski
Likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet bulundurmayı, kâfi miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Bu noktadaki sistemsel örgüt yapısı içerisinde, yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının sürekliliği, rekabetçi oranlara dayalı kalıcı ilişkiler ve finansal enstrümanların ve hizmetlerin çeşitliliği (krediler, faktoring kapasitesi vb) Şirket
yönetiminin öncelikli hareket ve karar alanlarıdır.
Yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilere olan borçlardaki vade yönetimi ve buna ilişkin finansman seçenekleri ile nakit çıkışlarının kontrollü olarak planlanması ve yatırımlara/giderlere yönelik kaynak yaratma seçeneği, üzerinde durulan bir diğer önemli husustur.
• Kur Riski
Şirketimizin, dalgalı kur sisteminin hem borç hem de alacak tarafında yaratabileceği
tüm olumsuzluklara karşı atılacak adımları ve döviz pozisyonuna ilişkin ihtiyaçları Mali
ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük tarafından Yönetim Kurulu’na verilen öneriler doğrultusunda kurul toplantılarında değerlendirilmekte ve takip edilmektedir.
İthalat işlemleri yoğun bir işletme olarak, gerekli görülen durumlarda türev ürünlerin
kullanılması, vadeli döviz işlemi sözleşmelerinin hayata geçirilmesi ve atıl nakdin yabancı para cinsinden değerlendirilmesi gibi seçenekler hem risk yönetimi, hem de
ileriye dönük daha doğru fiyatlandırma yapabilme açısından dikkate alınan önlemler
arasındadır. Döviz kurlarında yaşanan ani dalgalanmalar durumunda ek önlem olarak,
araç ithalatları kur hareketlerine göre yeniden organize edilmekte ve model bazlı kampanyalara ağırlık verilmektedir.
• Faiz Riski
Krediler açısından incelendiğinde, vade tercihleri, mevcut piyasa koşulları ve senaryo
testleri ile zenginleştirilen takip ve önlem alma çalışmaları, ilgili yönetim organları tarafından değerlendirilmekte ve uygun oran/enstrüman seçenekleri oluşturulmaktadır.
Faiz oranlarının varlıklar üzerindeki etkisine karşılık olarak ise uygun fiyatlandırma ile
vade koruması sağlanmaktadır.
• Alacak Riski
Gerçekleştirilen ortak faktoring projeleri ve işbirliği neticesinde, Doğuş Otomotiv ile
yetkili satıcılarımız ve servislerimiz arasındaki alacak/borç riski minimize edilmektedir.
Operasyonel Riskler
Şirketimiz, operasyonel risk unsurlarını ekonomik durum ve piyasa koşulları çerçevesinde
değerlendirerek belirlenen hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde yönetmektedir. Yoğun
rekabetin ve daha fazla potansiyelin tespit edildiği bölgeler üzerinde özellikle durularak,
buna uygun stratejiler geliştirilmekte, değişen pazar koşullarında öncü olmak ve başarılarımızı kalıcı kılabilmek için sürekli kendimize, çalışanlarımıza, müşterimize yatırım yapılmaktadır. Müşteri memnuniyeti sürdürülebilir başarı için kilit unsur olarak ele alınmaktadır. Ürün
uzmanlığı, müşteri takibi ve hizmet kalitesi ile satışların, marka pazar paylarının ve müşteri
sadakatinin artırılması hedeflenmektedir.
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• Tedarikçilerle İlişkiler
Tedarik devamsızlığı veya kesintisi, olası teslimat, kalite problemleri ve tedarikçinin
finansal ve teknik yeterliliği risklerine karşı Şirketimizde gerekli önlemler alınmaktadır. Tedarikçi performanslarının kayıt altına alınması, asgari teklif ve ihale koşulları ile
değerlendirme sistemi, sözleşme ile bağlayıcı zemin oluşturulması ve hukuk onayı,
teminat mektubu ve benzeri finansal enstrümanlar kanalıyla sunulan hizmetin güvence
altına alınması başvurulan yöntemlerden bazılarıdır.
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Şirketimizdeki İSG süreçlerinin etkin olarak icra edilebilmesi/yönetilebilmesi için İSG
kurulları ve organizasyon yapısı oluşturulmuştur. İSG kapsamında, tesislerimizin ve
çalışma ortamlarımızın risk analizleri, kaza araştırma çalışmaları, sivil savunma eğitimleri ve tatbikatları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, İSG kurul toplantılarında
güncel tespitler ve kanuni sorumluluklar her ay düzenli olarak değerlendirilip, takip
altına alınmaktadır. Yıl içerisinde, personelin farkındalığı bakımından eğitimler ve doğrudan uzman gözetiminde bilgi ölçmeye yönelik testler de düzenlenmiştir.
• IK Riski
Tüm görevlerin zamanında ve planlanan kalitede tamamlanabilmesi için yeterli sayıda
çalışan istihdamı ve her çalışana ait yazılı ve güncel iş tanımları hedeflenmektedir.
Çalışanların yetkinliği ve kurumsal farkındalığına yönelik olarak eğitim ihtiyaçlarının
düzenli şekilde belirlenmesi ve bu çalışmaların performans değerlendirmeleri ve şirket
gereksinimleri paralelinde ele alınması bir Şirket kültürü haline getirilmiştir. Özellikle
kritik pozisyonların gelişimine ve gerektiğinde ikamesine yönelik kariyer planı enstrümanları da düzenli olarak takip edilmektedir.
Diğer
• Kurum ilke ve kurallarının ihlaline karşı ve yönetişim prensibimizin bir parçası olarak,
küresel standartlara uygun şekilde oluşturulan ve Şirketin yönetim organları tarafından
onaylanan Etik Kod, kurumsal faaliyetlerin her aşamasında yasa ve yönetmeliklerin
de ötesinde bir iş yapma anlayışını ifade etmektedir. İçeriği ve şeffaflığı ile uygulamalı
ve anlaşılır anlatıma yer veren Etik Kod, tüm paydaşların gerek duyabileceği örnek bir
rehber olarak titizlikle hazırlanmıştır.
• Tesis yönetimi ve iş devamlılığı açısından bakıldığında, beklenmedik veya acil durum
sırasında/sonrasında uygulanması gereken aksiyonların/alternatif tedbirlerin devreye
alınması ve işlevselliğin muhafaza edilmesi amacıyla Şirketimiz bünyesinde birtakım
adımlar atılmıştır. Kocaeli Valiliği onaylı Sivil Savunma Planı paralelinde, Şirket sivil
savunma servislerine eğitim sağlanmakta ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca,
departmanların kritik iş süreçlerinin ve ilgili sorumlularının yer aldığı bir “İş Devamlılık
Planı” mevcut olup, bu plan çerçevesinde acil durum kurtarma, geri kazanım, iş uygulamaları, donanım, ekipman ve tedarik gibi konular ele alınarak periyodik test ve
eğitimle güncelliği sağlanmaktadır.
• Doğuş Otomotiv, 2009 yılında başlamış olduğu stratejik Kurumsal Sorumluluk çalışmalarıyla birlikte, sosyal ve çevresel risklerini de her yıl analiz etmekte ve hazırlanan
Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamında bu alanlara ilişkin yönetim tarzını ve hedeflerini paylaşmaktadır.
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7. DİĞER HUSUSLAR
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir.
Bu rapor; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, 27 Şubat 2015 tarihli ve 2015/09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri ile finansal raporlamadan sorumlu
yöneticinin 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin sorumluluk beyanına EK 2’de yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararıyla; Şirketimizin 31.12.2014
tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre
hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolarının ve Dipnotlarının onaylanmasına ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanarak
Şirketimize tevdi edilen Bağımsız Denetim Raporu’nun, Finansal Tablolar ve Dipnotlar ile
birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilmesine karar verilmiştir.
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EK 1. KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE TABLOSU
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EK 2. FİNANSAL RAPORLARDA SORUMLULUK BEYANI
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EK 3. YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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