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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nde 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmıştır.
1. PAY SAHİPLERİ
1.1.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yürütülmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Departmanı sorumluları:
CFO/Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
Dr. Berk Çağdaş
Telefon: (0262) 676 90 90
Faks: (0262) 676 90 96
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Verda Beste Taşar
Telefon: (0262) 676 90 58
Faks: (0262) 676 90 96
E-mail: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr
Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorularına herhangi bir ayrım yapılmaksızın telefon, e-posta
veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilmiştir. Dönem içerisinde 2.600’ün üzerinde farklı kişiden telefon alınmış,
farklı zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca 2.750’nin üzerinde yazılı (e-posta ve faks
aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. Dönem içerisinde 192 adet birebir toplantı,
4 adet çoklu katılımlı telekonferans ve 2 adet analist toplantısı gerçekleştirilerek 192 adet bireysel ve kurumsal
yatırımcı ile hissedara bilgilendirme yapılmıştır. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla,
Londra, Frankfurt, Stockholm ve New York’ta yatırımcı ziyaretleri yapılmıştır.
1.2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Biriminin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Doğuş Otomotiv internet sitesinde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2012
yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.
1.3. Genel Kurul Bilgileri
2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde saat 11:00’de “Muallim Naci
Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş / İstanbul” adresinde yapılmıştır.
Menfaat sahipleri ile medyaya açık olarak yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin davet, kanun ve ana
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sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 7 Mart 2012
tarih ve 8021 sayılı nüshasında ve ayrıca 7 Mart 2012 tarihli Radikal gazetesinin Türkiye baskısında ilan edilmek
suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; toplam 220.000.000 TL’lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden 167.647.133 TL’lik sermayeye karşılık gelen 167.647.133 adet hissenin tamamı vekâleten temsil edilmiştir.
30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin soru sorma hakları ilgili mevzuat gereğince kullandırılmış olup gelen sorulara anında cevap verilmiştir.
Genel Kurul tutanakları internet sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulduğu gibi, şirket merkezimizde
de incelenebilmektedir.
30 Mart 2012 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 2012 yılı içinde toplam 1.903.900 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.
Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklikler
30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uyum çerçevesinde esas sözleşmenin aşağıda yeni şekilleri ile belirtilen maddeleri tadil edilmiştir.
Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.
Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.
b) Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın
altına red gerekçesini yazarak imzalar.
c) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
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d) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine
uyulur.
Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim
İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 22- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar ve Genel Kurul toplantı ilanları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile
belirlenmiş süre, esas, içerik ve şartlara uygun olarak yapılır.
Madde 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

a) Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı
sayılır.
1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır ve şirket kârına katılım veya oy imtiyazı içermemektedir.
1.5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası 30 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında pay
sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.
Birinci Temettü
Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak ve bu konuda yapılmış Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, söz konusu Kurul tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.
İkinci Temettü
Safi kârdan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, Birinci Temettü, Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılacak Temettü ve
Personele Dağıtılacak Temettü düşürüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul tarafından kısmen veya tamamen
ikinci temettü olarak dağıtılabileceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.
Dağıtım İlkeleri
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği imkân ve zorunluluklara uyularak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında bulunulması halinde imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri
ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş ve kurulabilecek olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin mevzuat hükümleri aynen uygulanır.
1.6. Payların Devri
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
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2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Bilgilendirme Politikası
2.1.1. Amaç
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası’nın amacı, pay ve
menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, ticari sır niteliği dışındaki bilgi ve
gelişmeler hakkında adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde
bilgi sunmaktır.
2.1.2 Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu düzenleme; şirket çalışanları, kamu otoriteleri, müşteriler, tedarikçiler, kredi verenler, yatırımcılar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, şirkete yatırım yapmayı düşünen tasarruf
sahipleri ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü iletişimin esaslarını belirler.
Şirketimizde kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz aşağıdaki dört
personel mevcut olup kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir:
Dr. Berk Çağdaş
Yeşim Yalçın
Kerem Talih
Engin Kaya

Mali ve İdari İşler Genel Müdürü (CFO)
Mali İşler Direktörü
Finans ve İdari İşler Direktörü
Genel Muhasebe Müdürü

Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri “Yatırımcı
İlişkileri Birimi” tarafından yanıtlanır.
2.1.3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca Şirketimizce kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve
araçları aşağıda belirtilmiştir.
a. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
b. Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük
gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri gibi ilan ve duyurular,
c. Pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, tele-konferans veya
birebir görüşmeler ve hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
d. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
e. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
f. Telefon, elektronik posta (e-posta), fax ve diğer iletişim araçları,
g. Kurumsal internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr)
2.1.4. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Uygulamalar
2.1.4.1 Özel Durumlar
Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK’nın ilgili tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine
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yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının
pazarlanması amacıyla kullanılamaz.
Özel durum açıklamaları, İMKB ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanır.
2.1.4.2 Özel Durumları Kamuya Açıklamaya Yetkili Kişiler
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Yatırımcı İlişkileri
Birimi” tarafından yürütülmektedir. Özel durum açıklamaları Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer
alan Mali İşler Direktörlüğü’nce hazırlanmakta ve imzaya yetkili kılınmış dört sorumlu personelden en az ikisinin
müşterek onayıyla özel durumlar kamuya açıklanmaktadır.
2.1.4.3 İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., yasal hak ve meşru menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel
bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını
sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan
kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK’nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklar.
Şirket içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde ertelenen bilgi, ertelemenin ortaklığın
yasal haklarını korumasına etkisi, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin
gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler aldığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki
verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlar.
2.1.4.4. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Alınan Önlemler
Şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin, iş akdi ile veya başka şekilde kendisine bağlı
çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi hazırlanır ve bu liste değişiklik olduğunda güncellenir. Bu listede yer alan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul
etmesi ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.
İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olanlarca, Şirketimize ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından
kişilere açıklanması, içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak kabul edilir. Bu durumda, yetkisiz olarak yapılan açıklamanın içerdiği bilgiler, Şirketimizin yetkili kıldığı kişiler tarafından özel durum açıklaması yoluyla kamuya
duyurulur.
Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına,
finansal hizmet sunanlara, derecelendirme kuruluşlarına vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken
bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak nitelendirilmez. Bunun
için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu
bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.
Basın toplantıları, tanıtım toplantıları, yatırımcı bilgilendirme toplantıları gibi sınırlı sayıda kişilere yapılan açıklamalarda, açıklama bilinçli olarak yapılıyorsa aynı anda, diğer durumlarda ise gecikmeksizin kamuya duyurulur.
İçsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda ise gecikmeksizin bir açıklama yapılır.

74

Şirket çalışanları içsel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda SPK düzenlemelerine uygun olarak
bilgilendirilir ve tüm çalışanlar gizliliğin sağlanması için çaba göstererek sorumluluk içinde hareket eder. Diğer
yandan çalışanların sadece görev tanımlarıyla sınırlı bilgilere ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınır.
2.1.4.5. Haber ve Söylentiler Hakkındaki Açıklamalar
Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme
sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı
konusunda SPK’nın ilgili tebliğleri uyarınca özel durum açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın
yayın organlarına ve Reuters gibi veri dağıtım kanallarına ulaştırılması, kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.
Basın yayın organlarında çıkan ve SPK mevzuatı uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, ancak
şirket üst yönetimi tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.
2.1.4.6. Ortaklık Haklarının Kullanımı
Ortaklık haklarının kullanımına ilişkin aşağıda yer alan hususların kesinleşmesi Şirket Yönetim Kurulu’nun kararına
bağlıdır. Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki konulara ilişkin karar alması halinde bu konular, özel durum açıklaması
yapmak ve kurumsal internet sitesi, T. Ticaret Sicil Gazetesi ile günlük ulusal gazetede ilan edilmek suretiyle kamuya açıklanır.
a. Genel Kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri, Genel Kurul’a katılım prosedürü, Genel Kurul’a
katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ile gündem dışı
konuların Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanması, Genel Kurul’un toplanamaması, toplam pay sayısı ve
toplam oy haklarına ilişkin bilgi ile Genel Kurul’a katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği,
b. Kâr dağıtımına ilişkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma hakkının kullanımı,
artırılan payların iptali, birleşme, bölünme.
2.1.4.7. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirketimizin finansal tabloları SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun konsolide olarak hazırlanmaktadır.
Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil
edilerek sunulur.
Finansal tablolar, Denetimden Sorumlu Komite’nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır; finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve sorumlu yöneticilerden birisinin veya
görevlendirilmiş iki sorumlu yöneticinin ortak imzasıyla SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan sorumluluk
beyanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur. Finansal tablolar SPK’ca
belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.
Finansal tablolar kamuya duyurulduktan en geç bir iş günü sonra şirketimizin kurumsal internet sitesinde, kullanıcıların kolayca ulaşabilecekleri şekilde ilan edilir. Şirketin yasal mevzuat gereği herhangi bir otoriteye verilmek
üzere hazırladığı diğer mali tablolar ilgili kurumlarla birlikte eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur. Yıllık finansal tablolar her yıl olağan Genel Kurul toplantılarının ardından
T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir. Finansal tabloların hazırlanması sürecinde, bu tabloların hazırlanmasında
ve kontrolü sırasında kullanılan bilgilerin ve taslak finansal tabloların gizliliğinin korunması konusunda azami
dikkat gösterilir.
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2.1.4.8. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Şirketimizin Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak
hazırlanır, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
üzerinden kamuoyuna duyrulur.
Yıllık faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır ve kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanır. Dileyen
sermaye piyasası katılımcıları faaliyet raporlarının Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini pay sahipleriyle ilişkiler biriminden temin edebilirler.
2.1.4.9. Beklentilerin Açıklanması
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., kamuya açıkladığı bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman
beklentilerini açıklayabilir. Şirketimizin beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve
diğer faktörlerin, gerçek sonuçlarının beklentilerden bir kısmı veya tamamından önemli ölçüde veya kısmen farklılaşabileceği açık bir şekilde ifade edilir.
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.
Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler tablo ve
raporlar kamuya açıklanır.
2.1.4.10. Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile İletişim
Pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin sorumluluğundadır. Yatırımcı
İlişkileri Birimi, Şirketin daha önce kamuya açıklanmış olan her türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eşit muamele ederek paylaşır.
Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu
kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler.
Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanları, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile yapacağı görüşme ve bilgilendirmelerde,
ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları hakkında yönlendirme yapmaz. Ancak, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik
konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli
unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir.
Yapılacak sunumlar, bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, telekonferanslar ve birebir görüşmeler mümkün
olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılara yönelik hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi
notları, tüm pay sahiplerinin ilgili dokümanlara aynı anda ulaşmasını teminen bu toplantılarla eş zamanlı olarak
Şirketin internet sitesinde yayınlanır.
Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları, Şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından
yapılır.
Şirketimiz kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla
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sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Şirketimiz kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve
bağlı oldukları kuruluşları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklayabilir.
2.1.4.11. Kurumsal Internet Sitesi Ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, adresi
www.dogusotomotiv.com.tr’dir. Aşağıda internet sitemizde yer alan bilgilerin bir kısmı verilmektedir. Kurumsal internet sitemizin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara sürekli olarak yer verilir.
HAKKIMIZDA
Doğuş Grubu Hakkında
Doğuş Otomotiv Hakkında
Kilometre Taşları (tarihçe)
Markalar
İştirakler ve Kuruluşlar
Yönetim
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Yönetim Kurulu
İcra Kurulu
Değerler ve İlkeler
Vizyon-Misyon-Strateji
Kurumsal Değerler
Kurumsal İtibar
Kurumsal İtibar Araştırması
Çalışma İlkelerimiz
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
Etik İlkeler
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Kurumsal
İlkeler
Bilgilendirme Politikası
Strateji
Denetim Komitesi
Bağımsız Denetim
Kâr Dağıtımı
Ortaklık Yapısı
SPK’ya Uygunluk
Genel Kurul Toplantıları
Özel Durum Açıklamaları
Gerekli Belgeler
Yatırımcı Paketi
Finansal Göstergeler
Analist Bilgileri
Stockwatch
Şirket Profili
Finansal Tablolar
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“Hisse dowload opsiyonlu, calculator
Holdings calculator”
Teknik Analiz
Yabancı Yatırımcı Payları
Geçmiş Hisse Değerleri
Takvim
Faaliyet Raporları
2004-2009 Dokümanlar
Faydalı Linkler
İletişim
KURUMSAL SORUMLULUK
Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal Sorumluluk Anlayışı
Trafik Hayattır
Kültür-Sanat-Spor
Çevre Politikamız
Eğitim Laboratuvarı/Yaşasın Okulumuz Projesi
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Bilgilendirme Politikası
Sosyal Paydaşlarla İlişkiler
Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız
BASIN ODASI
Basın Bültenleri
2010 Yılı Basın Bültenleri
Bülten Arşivi
2009
2008
2007
Görsel Arşivi
Logolar
İletişim
İNSAN KAYNAKLARI
Genel Başvuru
Açık Pozisyonlar
İnsan Kaynakları Vizyonumuz
İnsan Kaynakları Politikamız
Çalışan Profili
Çalışma Hayatımız
Çalışma Saatleri
İzin Hakları
Yan Haklar
İnsan Kaynakları Uygulamaları
İşe Alma ve Yerleştirme
D-Staj Programı
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Ücret Politikası
Performans Sistemi
Potansiyel Belirleme ve Yedekleme
Öneri ve Ödül Sistemi
İç Eğitim Programı
E-Oryantasyon Programı
Eğitim Programları
İLETİŞİM
İletişim Bilgileri
Adres-Telefon
Kroki
Marka İletişim Bilgileri
Şikayet-Öneri-Memnuniyet
Sponsorluk Başvuru
Sponsorluk Başvuru Kriterlerimiz
Yatırımcı İlişkileri İletişim
DOAŞ Yatırımcı İlişkileri
Adres-Telefon
Fax - E-mail
YS Başvuru Formu
Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin dışarıdan değiştirilmesini önleyecek yeterli güvenlik tedbirleri
alınmıştır.
2.1.4.12. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda idari sorumluluğu olan kişiler;
• Ortaklığın, yönetim veya denetim organlarının üyeleri,
• Bu organların üyesi olmadığı halde, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler,
olarak tanımlanmıştır.
Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde
idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler işlemi
yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.
2.1.4.13. Yürürlük
Bu bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürülüğe girer. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik
gerektiğinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu’nun onayından geçtikten sonra, Genel
Kurul’un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

2.2. Özel Durum Açıklamaları
Şirketimizce 2012 yılı içerisinde 13 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalara
kote değildir.
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2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimiz kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibariyle ortaklık yapısını, Yönetim
Kurulu’nu, imtiyazlı payları, Esas Sözleşme’nin son halini, yıllık faaliyet raporlarını, özel durum açıklamalarını, yatırımcı bilgilendirme sunumlarını, periyodik mali tablo ve raporları, izahnameleri ve halka arz sirkülerlerini, Genel Kurul toplantılarının gündemlerini, katılanlar cetvelini, toplantı tutanaklarını ve vekâleten oy kullanma formunu “www.
dogusotomotiv.com.tr” internet sitesinde yayımlamaktadır.
2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
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 bilgiler güncellenmektedir.
2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, faaliyet raporunun Organizasyon Şeması başlığı altında
yer alan organizasyon şemasında kamuya duyurulmuştur.
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Doğuş Otomotiv Grubu’nun menfaat sahipleri olan müşteriler, pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, devlet ve sosyal
çevre, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirmeler; İMKB’ye 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 medya kanallarında ve internet sitemizde yayımlanması suretiyle
gerçekleştirilmektedir. Tüm işlevsel 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 çalışanlar ile şeffaf bir şekilde
paylaşılmaktadır. Ayrıca, telefon ile alınan sorular veya talepler hızla değerlendirilerek ilgili bildirimler yapılmaktadır.
2012 yılı içinde mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan herhangi bir durum oluşmamıştır. Menfaat sahiplerinin bu gibi durumları Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilecekleri mekanizmalar mevcuttur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Kurumsal Yönetim 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

80

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 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.
3.3. İnsan Kaynakları Politikası
Bir hizmet şirketi olarak Doğuş Otomotiv, gücünü kurumsal değer olarak kabul ettiği insan kaynağından almaktadır. Bu çerçevede insan 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 kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve potansiyellerini en
verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.
İnsan Kaynakları politikasına 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.
3.4. Etik Kodu ve Etik Kurallar
Doğuş Otomotiv Etik Kodu
2011 yılında uluslararası standartlarda ve doğrudan Doğuş Otomotiv iş süreçlerini kapsayan etik süreçleri ve ilgili
vakaları içerecek bir Etik Kod çalışması kapsamında Şirketimiz bünyesinde bir Etik Çalışma Grubu kurulmuştur.
Bir yıl süren çalışmaların sonucunda küresel şirketlerin Etik Kodları incelenmiş, mevcut örnekler Doğuş Otomotiv
Etik İlkeler Prosedürü ve ilgili diğer prosedürler ve uygulama alanlarıyla kıyaslanmıştır. İnsan Kaynakları departman yöneticileriyle ortak çalışmalar yürütülerek Etik Kod’un işlerliği üzerinde çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan
çalışmalar sonucunda Etik Kod hazırlama süreci tamamlanmış, Yönetici Uygulama Akım Şeması düzenlenmiştir.
Çalışmaların sonuçları 2012 yılında Doğuş Otomotiv Üst Yönetimi’ne sunularak geri bildirimler değerlendirilmiş ve
Etik Kod 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.
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Etik Kurallar
Doğuş Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi tarafından;
• Doğuş Grubu değerleri, kurum kültürü ve stratejilerimiz çerçevesinde çalışanlarımızın müşteriler, tedarikçiler,
şirket ile ticari ilişki içerisinde bulunan diğer firma ve kişiler ile medya ile ilişkilerini düzenleyen ve Kurumsal
İletişim Rehberi ile de tüm esasları tanımlanan,
• Zaman ve kaynak kullanımı, şirkete ait bilgi gizliliği ve güvenliği, çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler ile ilgili
uygulama esaslarında etik ilke ve değerleri belirleyen,
“Etik İlkeler Prosedürü” oluşturulmuş ve intranette çalışanlarımıza duyurulmuştur. Ayrıca Doğuş Otomotiv Etik
İlkeleri tüm paydaşlarımızın bilgisine hem Kurumsal Sorumluluk Raporumuz kapsamında, hem de internet sitemiz
üzerinden kamuya açıklanmaktadır.
Bu prosedürde yer alan değer ve ilkelere ek olarak, toplumsal değer yargılarına ve yasal kurallara ters düşen
yaklaşım ve davranışları ve buna bağlı cezai yaptırımları düzenlemeyi amaçlayan Disiplin Yönetmeliği de İnsan
Kaynakları ve Süreç Yönetimi tarafından hazırlanarak tüm çalışanlarımıza duyurulmuş ve intranette çalışanların
erişimine sunulmuştur.
4. YÖNETİM KURULU
4.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu üyeleri Aclan Acar, Süleyman Kadir Tuğtekin, Hayrullah Murat Aka, Emir Ali Bilaloğlu, Hasan
Hüsnü Güzelöz, Özlem Denizmen Kocatepe, Ekrem Nevzat Öztangut, Osman Cem Yurtbay, Ferruh Eker ve Recep Yılmaz Argüden’dir. Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’dır. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda iki bağımsız üye
bulunmakta olup Ferruh Eker ve Recep Yılmaz Argüden bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. Şirket Yönetim
Kurulu bir (1) başkan ve dokuz (9) üye olmak üzere toplam on (10) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda
icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakta ve çoğunluk icracı olmayan üyelerden oluşmakta olduğundan
bu haliyle Yönetim Kurulu yapısında ilkelere uygunluk sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin biri (1) icracı, diğer
dokuzu (9) ise icracı değildir. Diğer yandan kurulda icracı olmayan üyelerden ikisi (2) bağımsız üyedir.
Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri, mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını Aday Gösterme Komitesine sunmuştur. Aday Gösterme Komitesi, bağımsız üyelik
için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alan değerlendirmelerini
5 Mart 2012 tarihli bir rapor ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuş ve şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday
listesini Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Ferruh Eker ve Recep Yılmaz Argüden 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel
Kurul’da bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir. Bağımsızlık beyanlarına Doğuş Otomotiv resmi internet sitesinden
ulaşılabilmektedir.
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 Başkanlığı’nı yürütmektedir.
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Süleyman Kadir Tuğtekin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1973 yılında mezun olan, Sayın Süleyman Tuğtekin U.K.
/ U.M.I.S.T’de yüksek lisans eğitimi yapmıştır. 1986 yılında Doğuş Grubu bünyesine katılan ve Sektör Başkanlığı
dahil,çok sayıda çeşitli görevler üstlenen, Sayın Süleyman Tuğtekin Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan
Vekili, Doğuş Oto Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Strateji Komitesi Üyesi’dir. Aynı zamanda Meiller ve
Krone Ortak şirketlerinin Danışma Kurulu üyesidir.
H. Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Aka ODTÜ İşletme bölümünde lisans (1984), Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi bölümünde yüksek lisans
(1987) yapmıştır. 2007 yılında Harvard Business School’da 172. Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı tamamlamıştır. 1987 yılında Doğuş Grubu’na katılan Sayın Murat Aka, Doğuş Otomotiv Servis Yönetim Kurulu Üyeliğinin
yanısıra Doğuş Oto Pazarlama, Vdf Tüketici Finansmanı, LeasePlan Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu
Üyesi ve Denetim/Risk Komitesi Başkanı’dır. Sayın Murat Aka aynı zamanda Garanti Emeklilik 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 Universitat 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 Başkanlığı’nı, Doğuş Otomotiv , Doğuş Oto ve Yüce Auto Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.
Hasan Hüsnü Güzelöz
Yönetim Kurulu Üyesi
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Hasan Güzelöz, lisans eğitimini 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümünde tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ile
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nde üstlendiği Hukuk Müşavirlikleri ile Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
Şirketleri Yönetim Kurulu üyelikleri yanında halka açık anonim ortaklıklardan Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğuş Grubu’nun muhtelif şirketleri Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bu görevlerinin yanında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Sermaye Piyasası
Hukuku dersleri vermektedir.
Özlem Denizmen Kocatepe
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamlayan Özlem Denizmen, MITSloan
School of Management’ta MBA yüksek lisansı yapmıştır. Denizmen ayrıca, Stanford’ta Etkileme Teknikleri, GE
Crotonville Merkezinde Liderlik, Harvard Business School’da İleri Seviye Yönetim programlarını tamamlamıştır.
2000 yılından bu yana Doğuş Grubu’nda Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiş olan Sayın Özlem Denizmen, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Topluma hizmet
alanında ise Denizmen Para Durumu kişisel finans sosyal girişimi ve FODER Finansal Okuryazarlık Derneğinin
kurucusudur.
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Nevzat Öztangut
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1984-1994 seneleri arasında SPK Denetleme Dairesi’nde
Denetçi - Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. Eş zamanlı olarak 1992-1994 seneleri arasında Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Hali hazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanısıra, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, Garanti Bankası/Garanti
Yatırım Fon Kurulu Üyeliği, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Takasbank Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Genç Başarı Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Öztangut, 2007 – 2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanlığı yapmıştır.
Cem Yurtbay
Yönetim Kurulu Üyesi
Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümü mezunu Sayın Cem Yurtbay, 1998 yılında Doğuş Otomotiv ailesine katılmıştır. DOD ikinci el markasının kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş olan Sayın Cem Yurtbay, Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto Pazarlama’da Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Dr. Yılmaz Argüden
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini Birincilikle tamamlayan Sayın Yılmaz Argüden, Stratejik Analizler alanındaki doktorasını RAND Graduate School’da Üstün Başarı Ödülüyle almıştır. 2012 yılından bu yana Doğuş
Otomotiv’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
olarak görev almaktadır. Sayın Argüden ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Rothchild-Türkiye’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. UN Global Compact Türkiye Temsilcisidir.
Ferruh Eker
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adana Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Sayın Ferruh Eker, Harvard Business School da 156. Dönem İleri
Yöneticilik Programını tamamlamıştır.1979 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulunda göreve başlamış olup, banka
bünyesinde çeşitli görevler yapmıştır. Garanti Leasing ve Garanti Faktöring Genel Müdürlüğü görevlerinden 2004
yılı sonunda ayrılıp, daha sonra kendi kurduğu Turde Gayrimenkul Yatırım İnş. Dan. ve Madencilik A.Ş’ de Yönetim
Kurulu Başkanı olmuştur. Mart 2012’den itibaren de Doğuş Otomotiv Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış
olup halen bu görevlerini sürdürmektedir.
4.1.1.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünde yer alan niteliklerle
örtüşüp, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden yapılmaktadır.
4.1.2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9., 12. ve 13.
maddelerinde yer verilmektedir.
4.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Toplantıları her sene başında belirlenmekte ve katılımcılara duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu, en
az ayda bir kez toplanmakta ve toplantı günleri önceden bütün üyelere sirküle edilmektedir. Yönetim Kurulu 2012
yılında 12 kez toplanmıştır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu toplantı sayısı, Yönetim Kurulu toplantı
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ve karar nisabına yer verilmiştir. 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 ana sözleşmenin Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerine uygun
yapılmaktadır.
4.3 Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu
Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi teşkil edilmiş olup Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Riskin Erken
Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Bu komitelerin görevleri
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komiteler, kendi iç yönetmelikleri kapsamında toplantılarını yürütmektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi; üç (3) üyeden müteşekkil olup “Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması
halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan üyelerden
oluşturulmuş olması” ilkesine uygun bir yapılanma sağlanmıştır. Komite başkanı bağımsız üyedir. Denetim komitesi ise iki (2) bağımsız üyeden teşkil edilmiştir. Komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı
Ferruh Eker (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Yılmaz Argüden (Üye - Bağımsız YKÜ)
Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı
Yılmaz Argüden (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Aclan Acar
Hasan H. Güzelöz
Yönetim Kurulu’nda belirlenmiş olan komiteler ve komite üyeleri ile sorumluları şöyledir:
• Bayi Komitesi: Osman Cem Yurtbay, Emir Ali Bilaloğlu
• Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi: Özlem Denizmen, Emir Ali Bilaloğlu, Süleyman Tuğtekin
• Disiplin Komitesi: Hasan Hüsnü Güzelöz, Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu üyelerinin diğer görev dağılımı aşağıdaki gibidir;
• 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 (IMKB)
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4.4. 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.
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte ve böylelikle şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi,
gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir. Komite, risk yönetim sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirerek her iki ayda bir Yönetim
Kurulu’na Durum Değerlendirme Raporu sunar.
Olasılık, etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik 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 Kurumsal Yönetim Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca bilgilendirilmektedir.
4.5. Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri
Doğuş Otomotiv, 2010 yılında değişen pazar şartlarına ve çevre koşullarına uygun bir şekilde Doğuş Otomotiv’in
önümüzdeki 3-5 yıllık süreçteki stratejisini belirlemek üzere, yönetim seviyesindeki 14 kişilik bir ekip belirli bir
metodoloji çerçevesinde ve Strateji Yönlendirme Komitesi’nin yönergesi ile çalışmalarını tamamlamış olup, yeni
strateji haritası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
2010 strateji çalışması sonunda Doğuş Otomotiv’in vizyon ve misyonunda bir değişiklik yapılmamıştır. Strateji
çalışmasının sonucunda, mevcut işkollarında, öncelikli olarak iç pazarda, ama dış fırsatları da gözeterek büyümek
ve insan kaynağı ile bilgi teknolojilerinde gelişimi ön planda tutmak, öne çıkan noktalar olmuştur. Strateji haritasına paralel oluşturulan stratejik metrikler de şirketin iş planı ve bütçe hedeflerine entegre edilerek uygulanması ve
takibi sağlanmaktadır. Ayrıca performans takibi için metrikler periodik olarak raporlanmakta olup Yönetim Kurulu
ve Strateji Yönlendirme Komitesi seviyesinde de takip edilmektedir.
2012 yilinda Dogus Otomotiv, belirlemiş oldugu stratejiler doğrultusunda basarılı iş sonuçlarina imza atmıştır.
Strateji Yönlendirme Komitesi periodik toplantılarina devam etmiştir. Ayrica bu dönemde bağli ortak sirketlerinden Doğuş Oto Pazarlama da ayni paralelde strateji calişmalarını tamamlayarak yol haritasını belirlemiş olup yeni
strateji haritası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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
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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 ucuz” yapacak önlem ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.
4.6. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde Şirket’le işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanıp uygulanmaması, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’le işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerine paralel olarak ve bu
konuda Genel Kurul’da alınan kararlara göre yapılacak olan düzenlemeler benimsenmiştir.
4.7. Mali Haklar
2012 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 23.971 bin TL tutarındadır.
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Genel Bilgiler
1. GENEL BİLGİLER
1.1.
Şirket Hakkında Genel Bilgiler
Şirket Unvanı : Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirket Adresi : Maslak Mahallesi, G-45 Ahi Evran Polaris Cad.
Ayazağa, Şişli/ İSTANBUL
Yönetim Merkezi : Şekerpınar Mahallesi Anadolu Caddesi No: 22 41490 Şekerpınar - Çayırova / Kocaeli
Şirket Telefonu : (0262) 6769090
Şirket Faksı : (0262) 6769096
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 2012 tarihi itibarıyla şirketimizin çıkarılmış sermayesinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin, 275 milyon TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 5 yıl süreyle 660 milyon TL olarak yeniden belirlenmesi
için ilgili onaylar alınmış olup ilk Genel Kurulumuz’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiş olup şirketimize ait imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
1.4.
Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
2012 yılı içinde çalışan ortalama personel sayısı mavi yakalılar için 717, beyaz yakalılar için ise 1.339 kişidir.
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1.4.1. 2012 Yılı Üst Düzey Yönetici Bilgileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
Adı Soyadı

Görevi

Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkanı & Kurumsal Yönetim Kom.
Üyesi

Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hayrullah Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi

Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Hüsnü Güzelöz

Yönetim Kurulu Üyesi & Kurumsal Yönetim Kom.
Üyesi

Osman Cem Yurtbay

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Nevzat Öztangut

Yönetim Kurulu Üyesi

Ferruh Eker

Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Kom.Başkanı

Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Kom. Üyesi
Kurumsal Yönetim Kom. Başkanı

1.4.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel;
Adı Soyadı

Görevi

Öğrenim Durumu

Emir Ali Bilaloğlu

Doğuş Otomotiv Genel Müdürü – CEO

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 &
Bugatti Marka Genel Müdürü

Makine Mühendisliği

İlhami Eksin

DOD & Scania Endüstriyel ve Deniz
Motorları Marka & Thermo King
Genel Müdürü

İktisat

Anıl Gürsoy

Porsche & Seaat Marka Genel Müdürü

İşletme

Kerem Güven

VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Mustafa Karabayır

Lojistik Hizmetler Genel Müdürü

Jeoloji Mühendisliği/İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisansı

Tolga Senyücel

Scania & Krone & Meiller
Genel Müdürü

İşletme/MBA

Vedat Uygun

VW Binek Araç Marka Genel Müdürü

Makine Mühendisliği/MBA

Koray Bebekoğlu

Doğuş Otomotiv Stratejik Pazarlama
ve Kurumsal İletişim Direktörü

Maden Mühendisliği/MBA

Ela Kulunyar

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve
Süreç Yönetimi Direktörü

İşletme

Kerem Talih

Finans ve İdari İşler Direktörü

İktisat

Yeşim Yalçın

Doğuş Otomotiv Mali İşler Direktörü

İktisat
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2. YÖNETIM ORGANI ÜYELERI VE ÜST DÜZEY YÖNETICILERE SAĞLANAN MALI HAKLAR
2012 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 23.971 bin TL tutarındadır.
3. ARAŞTIRMA GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI
2012 yılında Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.
4. ŞIRKET FAALIYETLERI VE FAALIYETLERI ILIŞKIN ÖNEMLI GELIŞMELER
4.1.
Yatırımlar
Şirketimiz 2012 yılı içerisinde toplam 98.008 bin TL tutarında maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu
tutarın çoğunluğu test aracı olarak satın aldığımız taşıtlar ile devam etmekte olan yatırımlardan oluşmaktadır.
Devam etmekte olan yatırımlar ise Şekerpınar’da faaliyete geçecek olan ek lojistik ve yedek parça merkezinin inşaat masrafları ile Ankara’da inşaası süren servis alanı ve showroom binası için tarafımızdan karşılanması zorunlu
masrafları içermektedir.
4.2.
İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Kontrol Bölümü, iç kontrol
sisteminin takibi ve geliştirilmesi amacıyla, Şirketin kontrol ortamının güçlendirilmesi başta olmak üzere; mali
sonuç(lar) doğuran ve/veya şirketi taahhüt altına sokabilecek operasyonların izlenmesi, potansiyel risklerin tespit
edilerek gerekli tedbirlerin alınması, hedeflenen sonuçların ve verimliliğin sağlanması, finansal duruma ilişkin raporların güvenilirliğinin temini, yürürlükteki mevzuat ve prosedürlere uygunluk, paydaşların doğru bilgilendirilmesi
ve tüm bu konularda yönetim mercilerine proaktif destek sağlamaktadır.
Şirkette, Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış DOAŞ İç Denetim Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde Denetim Komitesi’ne bağlı olarak denetim faaliyetlerini sürdüren bir İç Denetim Departmanı
mevcuttur. Söz konusu 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.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tanımlanmış bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ise faaliyetlerini Denetim Komitesi Tüzüğü 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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4.3.

Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı

Faaliyet Konusu

Ödenmiş/
Çıkarılmış
Sermayesi

Şirketin
Sermayedeki
Payı

Para
Birimi

Doğuş Holding A.Ş.

Holding Şirketi

856.027.050,00

31.575.087,00

TL

BAĞLI
3,69 MENKUL
KIYMET

Garanti Yatırım Ortaklığı
A.Ş.

Portföy İşletmeciliği

30.000.000,00

9.113,01

TL

BAĞLI
0,03 MENKUL
KIYMET

Leaseplan Otomotiv
Servis ve Ticaret A.Ş.

Operasyonel Araç
Kiralanması

TL

BAĞLI
0 MENKUL
KIYMET

Vdf Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.

Sigorta ve Aracılık
Hizmetleri

50.000,00

1,00

TL

BAĞLI
0,00 MENKUL
KIYMET

D-Auto Suisse SA

Porsche Lozan
Bölge Distribütörü

20.500.000,00

20.490.000,00

CHF

99,95

BAĞLI
ORTAKLIK

Doğuş Auto-Mısır 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

Doğuş Bilgi İşlem ve
Teknoloji Hiz. A.Ş.

Bilişim Teknolojisi
Altyapısı ve Yazılım

1.050.000,00

483.000,00

TL

46,00 İŞTİRAK

Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.

Sigorta Aracılık
Hizmetleri

1.265.000,00

531.232,00

TL

42,00 İŞTİRAK

Krone Doğuş Treyler
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Treyler Üretimi ve
Satışı

74.000.000,00

35.520.000,00

TL

48,00 İŞTİRAK

Lpd Holding A.Ş.

Holding Şirketi

3.265.300,00

1.231.999,00

TL

37,73 İŞTİRAK

Meiller Doğuş Damper
Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.

Damper Üretimi ve
Satışı

39.000.000,00

19.110.000,00

TL

49,00 İŞTİRAK

Tüvturk Güney Taşıt
Muayene İstasyonları
Yapım İşletim A.Ş.

Taşıt Muayene
İstasyonları

25.250.000,00

8.332.836,00

TL

33,00 İŞTİRAK

Tüvturk İstanbul Taşıt
Muayene İstasyonları
İşletim A.Ş.

Taşıt Muayene
İstasyonları

67.000.000,00

11.257.060,00

TL

16,80 İŞTİRAK

Tüvturk Kuzey Taşıt
Muayene İstasyonları
Yapım İşletim A.Ş.

Taşıt Muayene
İstasyonları

67.100.000,00

22.143.895,00

TL

33,00 İŞTİRAK

Vdf Servis ve Ticaret
A.Ş.

Otomotiv Ürün ve
Hizmetleri

5.100.000,00

1.924.230,00

TL

37,73 İŞTİRAK

Volkswagen Doğuş
Otomotiv Tüketici
Tüketici Finansmanı A.Ş. Finansmanı

70.000.000,00

33.599.996,00

TL

48,00 İŞTİRAK

2.100.000,00

1.049.999,40

TL

50,00 İŞTİRAK

Yüce Auto Motorlu
Araçlar Ticaret A.Ş.

Skoda Türkiye
Distribütörü

6.400.000,00

1,00

Şirketin
Şirket İle
Sermayedeki Olan İlişkinin
Payı (%)
Niteliği
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4.4.
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Şirketimizin sermaye yönetimi yaklaşımında 2012 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır ve bu dönem
içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.
4.5.
Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Şirketimiz 2012 yılı içerisinde vergi idaresi tarafından 2007 yılına ilişkin düzenlenen rapor kapsamında eleştiri yapılan konuları, vergi idaresi ile uzlaşarak neticelendirmiştir.
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 idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya
adli yaptırımlar yoktur.
4.8.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılma ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesine
ilişkin bilgiler
Şirketimizin faaliyet dönemi içinde ulaşamadığı bir hedef ve yerine getirmediği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.
4.9.
Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
2012 yılı içinde Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
4.10.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

4.10.1.1.
CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi
Şirketimiz bünyesinde müşteri memnuniyetini yönetmek ve sadakatini/kârlılığını yükseltecek çalışmalar yapmak,
müşterilerimize daha yakın olabilmek, müşterilerimizle ilişkilerimizi takip ve kayıt altına alabilmek amacıyla CRMMüşteri İlişkileri Birimi, Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü altında yapılandırılmıştır.
CRM Birimi’nin temel sorumlulukları arasında:
• Müşteri verilerinin doğru, güncel ve ulaşılabilir şekilde saklanması için gerekli tüm çalışmaların yerine getirilmesi,
• Kurum içerisinde müşteri odaklı çalışma anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesinin sağlanması,
• Süreç iyileştirme amaçlı olarak iç ve dış müşteri memnuniyet araştırmalarının (CSS, CSI, DSS) yapılması ve markalardan gelen araştırma taleplerinin karşılanması, sonuçlarının ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
• 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,
• Markaların pazarlama ve satış faaliyetlerini hedef kitleye uygun olarak yapılandırabilmeleri için gerekli analizlerin sunulması,
• Markalar, Yetkili Satıcı ve Servisler ile ortak projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi,
• Talep eden markalar adına sosyal ve dijital medya dinleme ve raporlama hizmetinin alınması, sosyal medya
üzerinden gelen müşteri şikayetlerine ve satış fırsatlarına dönüş yapabilecek yazılımın geliştirilmesi,
• CRM çalışmalarının marka performansına etkisinin ölçümlenmesi amacı ile tasarlanan “CRM Karnesi”nin yönetimi yer almaktadır.
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4.10.1.2.
Müşteri Şikâyet Yönetimi
Şirketimizin bünyesinde müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla bir Müşteri İlişkileri ve Operasyon Departmanı
bulunmaktadır. Söz konusu departman, müşteri memnuniyetini sağlamanın yanında müşteri bağlılığını ve sadakatini yükseltmek amacıyla ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında tarafımıza telefon, faks, e-mail, mektup, sosyal
medya (facebook, twitter, vs.), internet sayfası üzerindeki canlı destek kanalları ile ulaşan müşteri şikâyet ve isteklerini kayıt altına almakta, çözümlemekte ve ivedilikle müşterilere konu hakkında bilgilendirmelerde bulunmaktadır.
Bu görevler yürütülürken hız ve ilgi en üst düzeyde tutularak müşterilere beklentilerinin üzerinde hizmet sunulması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak çağrı merkezimizde bütün bu hizmetlerin yanında e-mailing, telemarketing
ve lansman hizmetleri de verilmektedir. Diğer yandan müşteri şikâyetlerinin oluşmadan önlenmesi için bayilerin
eğitilmesi, yönlendirilmesi, sürekli motive edilmesi ve müşteri ile ilgili iş süreçlerinin analiz edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması da Müşteri İlişkileri ve Operasyon Departmanı tarafından uygun araçlarla gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca müşterilerimize yol yardım hizmetlerini veren tedarikçi firma bu departmanımız tarafından denetlenmekte
ve yönlendirilmektedir.
4.10.1.3.
Tedarikçilerimiz
Öncelikli paydaşlarımız arasında yer alan tedarikçi firmalarımız ile çalışmalarımızın 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 17 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. Tedarikçiler Listesi, “Tedarikçi
Kalite Sistem Denetimi Soru Listesi”ne göre ve aşağıda yer alan kriterler baz alınarak yılda en az Onaylı Tedarikçi
ve Değerlendirme Listesi’ndeki yerlerini korurlar. Bu kriterler listeye yeni girecek firmalar için de geçerlidir.
Tedarikçinin; TSE, ISO 9001 Sertifikası/TSE kalite belgeli olması, üretici tarafından onay sertifikalı olması, tarafımızdan denetimli olması, tavsiye edilmesi, uzun süreli çalışma deneyiminin olması ve grup şirketleri tarafından
seçilmiş olması seçim kriterlerimiz arasında yer almaktadır. Temizlik hizmeti, yemek hizmeti, matbaa alımları,
personel taşımacılığı, güvenlik gibi ana hizmet alanlarında firma seçim ve değerlendirme kriterleri oluşturulmuş ve
2012 yılı için çalışılan şirketlerimize 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. Tedarik zinciri yönetimimiz detaylı bir şekilde bu
yıl dördüncüsünü yayınladığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nda (http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/
kurumsal-sorumluluk.aspx) yer almaktadır.
4.10.1.4.
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
KURUMSAL SOSYAL 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.
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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.

Çalışan
Odaklılık

İş Sağlığı
ve
Güvenliği

Ekolojik
Çevreye
Saygı

Marka
İtibarı

Sosyal
Refah

Kurumsal
Sorumlulk
Vizyonumuz

Trafikte
Güvenlik

Paydaş
Diyaloğu

Güven ve
Kalite
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İşbirliği

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 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamında yayınlanarak internet sitesi üzerinden
paylaşılmaktadır.
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Atık Yönetimi
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Memnuniyeti
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İş Etiği
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Firma)

Enerji

Çalışan Sağlığı
ve Güvenliği

Çocuk İşçi ve
Zorla Çalıştırma

Eğitim ve
Bilgilendrme

Toplumsal
Kalkınma

Tedarikçiler

Lojistik

Eşit Haklar

Yerel Halkın
Hakları

Sorumlu
Pazarlama

İşbirliği ve
Diyalog

Çevre Dostu
Ürünler

Çalışanlarla
Diyalog
Strateji ve Yönetim

PAYDAŞ KATILIMI
Doğuş Otomotiv’in 17 yıldır Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü olarak sürdürdüğü kurumsal liderlik anlayışının
temelinde tüm karar alma süreçlerinde paydaş beklentilerini dikkate almak, bu beklentiler doğrultusunda hedefler
belirlemek, 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 ahlâkı 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.
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Paydaş Katılımı Stratejisi
Doğuş Otomotiv, 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,
küresel düzenleme ve uygulamalarıyla kapsamlı ortaklık ve işbirliklerinin gelecek on yılda başarının anahtarı olduğuna
inanmaktadır.
Söz konusu değişime liderlik yapacak 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 İklim Değişikliği’nden kaynaklanabilecek orta ve uzun vadeli riskleri yönetebilmek, gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılmasını sağlamak gibi konularda taahhütte bulunmaktadır. Bunun en önemli göstergesi ise Şirketimizin 2011
yılında Çayırova Merkez Binası’nda kullanılan enerjiyi rüzgâr enerjisinden sağlamaya başlamasıdır. Böylelikle tüm merkez
binaları ve operasyonlarında sıfır emisyon hedefine ulaşmak konusunda önemli bir girişimde bulunulmuştur.
ŞEFFAFLIK VE HESAPVEREBİLİRLİK
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.
ÖNCELİKLİ PAYDAŞIMIZ: ÇALIŞANLARIMIZ
Doğuş Otomotiv işinin sürekliliğinin 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.
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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, 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 birisi 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 Toplantılarına tüm Doğuş Otomotiv çalışanları katılabilmektedir. Ayrıca intranet ve e-posta yoluyla Şirketle ilgili bilgiler çalışanlarla düzenli olarak paylaşılmaktadır.
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 amacı ile 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, Şişli Endüstri Meslek Lisesi ve Samandıra Meslek Lisesi ile yürütülen çalışmalarla Meslek Liseleri’nde
laboratuvar ve sınıflar kurulmuş, ders programları oluşturulmuştur. Meslek Liseleri’nin uluslararası yarışmalara katılımlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yarışmaları düzenlemesine destek verilmektedir. Her yıl Volkswagen
sınıflarından mezun olan 50 öğrencinin %50’si Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis organizasyonumuzda (%60’ı Doğuş
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Oto’larda olmak üzere) istihdam edilmektedir. Ayrıca her yıl bu Meslek Liseleri’nde okuyan yaklaşık 100 öğrenciye
staj olanağı sağlanmaktadır.
4.11. Bağışlar ve Yardımlar
30 Mart 2012 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
2012 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR (TL)
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

912.700

EĞİTİM KURUMLARI

774.937

TÜRK PETROL VAKFI

385.000

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI

200.000

GAZİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

164.997

DİĞER OKULLAR
EĞİTİM VAKIFLARI VE DİĞER
DİĞER
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20.225
4.715
216.263
122.823

ÇANKAYA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

76.127

DİĞER DERNEK VE KURUMLAR

17.313

TOPLAM

1.903.900

4.12. Şirketler Topluluğu
Şirketimiz, 2012 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.
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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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(IMKB) “DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir.

Performans*
30.12.2012 Kapanış fiyatı (TL)

8,58

52 hafta - En yüksek (TL) (28 Aralık 2012)

8,66

52 hafta - En düşük (TL) (09 Ocak 2012)

2,84

1 aylık % değişim

6,8

3 aylık % değişim

23

6 aylık % değişim

54

1 yıllık % değişim

146

* 31.12.2012 itibariyle verilmiştir.							
Kaynak: Reuters
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5.2.

Operasyonel ve Finansal Göstergeler
2012

2011

2010

2009

126.836

113.598

89.202

50.789

5.132

4.808

3.428

2.129

Brüt Kâr (mn TL)

713

597

485

302

Faaliyet Kârı (mn TL)

315

240

202

78

Net Kâr (mn TL)

256

142

150

31

Toplam Aktifler (mn TL)

2.223

1.905

1.499

1.219

Toplam Özkaynak (mn TL)

1.187

870

737

533

Satışlar / Adet
Satışlar (mn TL)

Şirketimiz, 1.186.893 TL tutarında öz kaynağa sahip bulunmakta olup, 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.
5.3
Kâr Dağıtım Önerisi ve Tablosu
Şirketimiz 2012 faaliyet dönemine ait kar dağıtım önerisi ve tablosuna EK 1 ‘de yer verilmiştir.
6.

RİSKLER

6.1

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

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, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile Kurumsal Yönetim
Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde riskin doğru yönetilmesi için gerekli çalışmaların adil, şeffaf, hesap verilebilir,
sorumlu, tutarlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir ve böylelikle şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin
yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirir.
Risk odaklı ve süreç dinamiklerine bağlı olarak hazırlanan denetim planı çerçevesinde faaliyetlerini yöneten
Doğuş Otomotiv İç Denetim Departmanı, doğrudan Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu’na bağlı
görev üstlenirken, üst yönetimin gözetim fonksiyonuna sistematik destek sağlar.
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Finansal Kontrol Bölümü ise, kontrol ortamının güçlendirilmesine ilave olarak; mali sonuç(lar) doğuran ve/veya şirketi taahhüt altına sokabilecek
operasyonların izlenmesi, potansiyel risklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması, hedeflenen sonuçların
ve verimliliğin sağlanması, finansal duruma ilişkin raporların güvenilirliğinin temini, yürürlükteki mevzuat ve pro-
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sedürlere uygunluk, paydaşların doğru bilgilendirilmesi ve tüm bu konularda yönetim mercilerine proaktif destek
sağlamaktadır.
6.1.2 Risk Faktörleri ve Uygulamalar
Borçlanma seçeneklerinin özsermaye karlılığı üzerindeki muhtemel pozitif etkisine rağmen, finansal riskin kontrol
altında tutulması gerekliliği çerçevesinde; sermaye yapısının optimizasyonu kanalıyla varlıklar ve nakit akışları üzerindeki haklar, başka bir deyişle finansman seçenekleri, kaldıraç ve karlılık unsurlarının da gözetildiği bir platformda
dengelenmektedir.
Tanıma, doğru sınıflandırma, önlem alma, bilgi akışını sağlama ve gözetimin etkinliğini artırma prensipleri doğrultusunda şirketimiz tarafından ele alınan risk başlıklarının kurumsal stratejilere uygun ve en anlaşılır halde ifade edilmesi esastır. Buna paralel olarak oluşturulan yapı ve gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, şirketimizin maruz
kaldığı riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmektedir:
•

Finansal Riskler
Likidite Riski
Likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet bulundurmayı, kafi 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 factoring projeleri ve işbirliği neticesinde, Doğuş Otomotiv ile yetkili satıcılarımız ve servislerimiz arasındaki alacak/borç riski minimize edilmektedir.
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•

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 ve ilgili personelin
teknik bilgi ve becerilerinin yükseltilmesine çalışılmaktadır. 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.

•

Diğer
Kurum ilke ve kurallarının ihlaline karşı ve yönetişim prensibimizin bir parçası olarak, GRI (Global Reporting Initiative) çerçevesine uygun şekilde küresel standartlarda 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 sırası/sonrasında, uygulanması gereken aksiyonların/alternatif tedbirlerin devreye alınması ve işlevselliğin muhafaza edilmesi
amacıyla Şirketimiz bünyesinde birtakım adımlar atılmıştır. Çayırova Kaymakamlığı İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından 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.

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 28 Şubat 2013 tarihli ve 2013/06 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından
imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu’nun 7 Mart 2013 tarih ve 2013 /11 sayılı kararıyla; Şirketimizin
31.12.2012 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
Raporunun, Finansal Tablolar ve Dipnotlar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (KAP) ilan edilmesine karar verilmiştir.
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EK 1 - Kâr Dağıtım Önerisi ve Tablosu
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EK 2 - Denetleme Kurulu Raporu
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