‹stanbul Haramidere’de 1.000 m2’lik kapal› alana kurulu
olan Do¤ufl Motor Sporlar›’n›n ana faaliyetleri aras›nda
sponsorluk ve etkinlik yönetimi, yay›n, yar›fl organizasyonlar›,
teknik bak›m ve tuning yer almaktad›r.
Do¤ufl Motor Sporlar› aktivitelerine Türkiye Distribütörlü¤ü
Do¤ufl Grubu bünyesinde bulunan VW AG markalar›ndan
SEAT ile bafllanm›flt›r. "SEAT Cup Türkiye" 4 Nisan 2004’te
Madrid yar›fl› ile start alm›flt›r. Toplam 8 ayaktan oluflan
SEAT Cup Türkiye'nin son aya¤› ‹zmit Körfez Pisti'nde
24 Ekim 2004'te gerçekleflmifltir.

Pilotlar›n kupa için verdi¤i mücadele, pist alan›nda gerçeklefltirilen e¤lenceli aktiviteler, benzersiz konser ve flovlarla her yafltan
insan›n ilgi oda¤› olan SEAT Cup, organizasyonu ile de herkesin be¤enisini toplam›fl, motorsporlar›na getirdi¤i farkl› anlay›fl›yla
pilotlara ve motorsporlar› tutkunlar›na kusursuz bir atmosfer yaratm›flt›r. 2004 y›l› içerisinde motorsporlar›na dinamizm getiren
SEAT Cup Türkiye yar›fllar›, ülkemizdeki motorsporlar› seyirci say›s›n› ortalama 2.000’den 14.000’e ç›kararak büyük bir rekora
imza atm›flt›r.

2005 y›l› içerisinde ise tuning faaliyetleri ve SEAT Cup Türkiye yar›fllar›na ek olarak “VW Polo Ladies Cup” yar›fllar› gerçeklefltirilecektir.
Türkiye’de gerçekleflecek ilk bayanlar kupas› olmas›n›n yan› s›ra dizel araçlarla koflulan ilk yar›fl olma özelli¤ine de sahip olan
VW Polo Ladies Cup’› yar›flseverlerin be¤enisine sunacak olan Do¤ufl Motor Sporlar›, önümüzdeki dönemlerde de ilklere imza
atmaya devam edecektir.

Do¤ufl Motor Sporlar›, 2004 y›l›nda yar›fl organizasyonlar›n›n yan› s›ra tuning faaliyetlerine de a¤›rl›k vermifltir. VW, Audi, Skoda
ve SEAT marka araçlara özel ABT tuning uygulamalar›n› baflar›yla gerçeklefltirmifltir.
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DOGUS

S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi.

Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmetleri
A.fi
Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmeleri A.fi. 1984 y›l›nda
kurulmufltur ve yine bir Do¤ufl Grubu kuruluflu olan
Garanti Sigorta A.fi.‘nin yetkili ‘’A’’ acentesidir.
1995 y›l›na kadar geliflen süreçte çal›flmalar›n›
h›zland›ran Do¤ufl Sigorta daha genifl pazara hitap
edebilmeyi ve daha büyük bir portföye sahip olabilmeyi
hedeflemifltir.
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Do¤ufl Sigorta, 2004 y›l›nda hizmet verdi¤i müflterilerine yönelik çal›flmalar›n›, risk de¤erlendirme ve pazarlama a¤›rl›kl› yürütmüfl,
teknolojinin tüm imkanlar›ndan yararlanarak kaliteli ve h›zl› hizmet anlay›fl›n› benimsemifltir. Riskleri en do¤ru flekilde saptamaya
ve oluflan hasarlar›n k›sa zamanda ödenmesini sa¤lamaya özen gösteren Do¤ufl Sigorta, verimlili¤ini yükselterek devam ettirmifltir.
2004 y›l›nda tüm ürünlerle toplam 12.146 milyar TL istihsal, 1.462 milyar TL komisyon geliri elde etmifl olan Do¤ufl Sigorta, 2005
y›l›nda da ayn› ilkeleri benimseyerek çal›flmalar›na devam edecektir.
2001 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi‘nin, Do¤ufl Sigorta A.fi.‘ye %40 oran›nda ortakl›k pay› ile ifltirak etmesi
flirketin yap›s›nda olumlu geliflmelere yol açm›flt›r. Do¤ufl Sigorta; bu kat›l›mla, Do¤ufl Otomotiv Grubu’na sigorta alan›nda destek
vermeye bafllam›flt›r. Bu çerçevede, sektör ihtiyac›na cevap verebilen ve oluflabilecek risklere karfl› genifl kapsaml› olan ihtiyari
veya zorunlu sigorta poliçelerinin oluflturulmas›na yönelik çal›flmalara a¤›rl›k verilmifltir. Grup sinerjisinden yararlan›lmas› suretiyle,
Do¤ufl Otomotiv Pazarlama A.fi.‘nin merkezlerine ve yetkili sat›c›lar›na tali acentelik verilerek, 3. flah›slara sat›lan otolar›n sigorta
poliçelerinin yap›lmas› sa¤lanmaktad›r.
2003-2004 y›llar›nda Do¤ufl Sigorta, Do¤ufl Otomotiv müflterilerine daha iyi hizmet verebilmek amac›yla Anadolu Sigorta A.fi.,
‹sviçre Sigorta A.fi., Baflak Sigorta A.fi. ve Axa Oyak Sigorta A.fi. ile yetkisiz acentelik anlaflmas› yaparak çal›flma alan›n›
geniflletmifltir.
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DÖNEM ‹Ç‹NDE ESAS SÖZLEfiMEDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER
fiirketimiz dönem içinde hisse senetlerini halka arz etti¤inden, esas sözleflmesinin sermaye piyasas› mevzuat›na uygunlu¤unu
sa¤lamak üzere afla¤›da belirtilen de¤ifliklikleri yapm›flt›r.
(Eski) Madde: 3- MAKSAT VE MEVZUU:

(Yeni) Madde: 3- MAKSAT VE MEVZUU:
fiirket, karayolu tafl›mac›l›¤› ve arazi ifllerinde kullan›lan her türlü vas›talar ile bina ve alt yap› inflaatlar›nda kullan›lan ifl makinalar›,
deniz tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan yat motoru dahil çeflitli araç motorlar› ve aksam› ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullan›lan
araç, makina ve teçhizat›n k›smen veya tamamen imali, montaj›, ithali, bak›m ve servisi, yedek parça imali iflleri ile otomotiv
sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteli¤i, mümessilli¤i, pazarlanmas›, da¤›t›m›, yedek parça ithali, ihrac›, sat›fl›, montaj›
bunlar›n bak›m ve ticaretini yapmak üzere kurulmufltur.

fiirket, karayolu tafl›mac›l›¤› ve arazi ifllerinde kullan›lan her türlü vas›talar ile bina ve alt yap› inflaatlar›nda kullan›lan ifl makinalar›,
ziraat ve askeri alanlarda kullan›lan araç, makina ve teçhizat›n k›smen veya tamamen imali, montaj›, bak›m ve servisi, yedek
parça imali iflleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteli¤i, mümessilli¤i, pazarlanmas›, da¤›t›m›, yedek parça
ithali, ihrac›, sat›fl›, montaj›, bunlar›n bak›m ve ticaretini yapmak üzere kurulmufltur.

fiirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve mevzuunu gerçeklefltirmek için afla¤›da belirtilen ifllemleri yapabilecektir.

fiirket bu faaliyetlerini yürütebilmek maksat ve mevzuunu gerçeklefltirmek için afla¤›da belirtilen ifllemleri yapabilecektir.

b) ‹mal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yar› veya tam mamul, malzeme ve aksam› ve flirketin kuraca¤› fabrika,
imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair iflyerleri için her çeflit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alet ve edavat›
ithal ve mübayaa etmek veya bunlar› kira veya baflka suretler ile temin etmek.

a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonlar›, sat›fl
ma¤azalar› ve bürolar› tesis ve infla etmek veya baflka suretlerle temin etmek ve bunlar› iflletmek.
b) ‹mal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yar› veya tam mamul, malzeme ve aksam› ve flirketin kuraca¤› fabrika,
imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair iflyerleri için her çeflit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alet ve edavat›
ithal ve mübayaa etmek veya bunlar› kira ile veya baflka suretler ile temin etmek.
c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve s›nai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve ifl taahhütlere
giriflmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak.
d) Konu ile ilgili her türlü ticari acental›k, içte ve d›flta her türlü nakliye, gümrükleme iflleri, komisyonculuk ve mümessillik
faaliyetlerinde bulunmak.
e) Pazarlama ve da¤›t›m ifllerini yürütmek üzere ma¤azalar, galeriler, servis istasyonlar›, yedek parça sat›fl bürolar› kurar, infla
eder veya ettirir, kiralar, iflletir.
f) Genel mümessillikler al›r ve bu ifllerle ilgili her nevi anlaflmalar› yapar. Mevzuu ile olmak kayd› ile yerli ve yabanc› firmalardan
mümessillik, müflavirlik, temsilcilik, acental›k al›r ve yerli ve yabanc› firmalara mümessillik, temsilcilik, müflavirlik ve acental›k
verir.
g) Mevzuu ile ilgili olmak kayd› ile patent, ihtira berat›, marka, Know-How anlaflmalar› yapmak, bunlar› sat›n almak, kiralamak,
gerekirse satmak.
h) Maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydal› görüldü¤ü takdirde yerli ve yabanc› kurulmufl ve kurulacak flirket ve firmalarla
yeni flirketler kurar, kurulmufl flirket ve teflebbüslere ortak olur. Arac›l›k yapmamak kayd› ile hisse senetlerini veya paylar›n›
sat›n al›r ve gerekti¤inde bunlar› satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde tahvil ihraç eder. Arac›l›k yapmamak kayd› ile istikraz
sözleflmeleri yapar.
i) Memleket içinde veya d›fl›nda uzun orta veya k›sa vadeli teminatl› veya teminats›z istikrazlar akdeder ve tahvilat ihraç eder.
j) fiirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller sat›n al›r, gerekti¤inde satar, infla eder veya ettirir, kiralar, gayrimenkullerini
ipotek eder, gayrimenkullerini di¤er flah›s veya flirketlerin borçlar›n›n teminat› olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi
flah›slara ipotek eder.
‹potekleri fek ettirir, menkullerini terhin eder, giriflti¤i ifl ve taahhütlerin gerektirdi¤i hallerde baflkalar›na ait mal ve gayrimenkul
mallar üzerinde flirket lehine rehin, iflletme rehni veya aynî haklar iktisap eder ve fek ettirir.
Yukar›daki bentlerde gösterilen muamelelerden baflka ileride flirket için faydal› ve lüzumlu görülecek baflka ifllere giriflilmek
istenildi¤i takdirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar al›nd›ktan
sonra flirket diledi¤i iflleri yapabilecektir, esas sözleflme de¤ifltirilmesi mahiyetinde olan bu karar›n uygulanmas› için Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›'ndan gereken izinin al›nmas› gerekecektir.

a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonlar›, sat›fl ma¤azalar›
ve bürolar› tesis ve infla etmek veya baflka suretlerle temin etmek ve bunlar› iflletmek.

c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve s›nai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve ifl taahhütlere
giriflmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak.
d) Konu ile ilgili her türlü ticari acental›k, içte ve d›flta her türlü nakliye, gümrükleme iflleri, komisyonculuk ve mümessillik
faaliyetlerinde bulunmak.
e) Pazarlama ve da¤›t›m ifllerini yürütmek üzere ma¤azalar, galeriler, servis istasyonlar›, yedek parça sat›fl bürolar› kurar, infla
eder veya ettirir, kiralar; iflletir.
f) Genel mümessillikler al›r ve bu ifllerle ilgili her nevi anlaflmalar› yapar. Mevzuu ile olmak kayd› ile yerli ve yabanc› firmalardan
mümessillik, müflavirlik, temsilcilik, acental›k al›r ve yerli ve yabanc› firmalara mümessillik, temsilcilik, müflavirlik ve acental›k verir.
g) Mevzuu ile ilgili olmak kayd› ile patent, ihtira berat›, marka, Know-How anlaflmalar› yapmak, bunlar› sat›n almak, kiraya vermek,
kira ile tutmak, gerekirse satmak.
h) Mevzuata uygun olmak flart›yla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydal› görüldü¤ü takdirde yerli ve yabanc› kurulmufl
ve kurulacak flirket ve firmalarla yeni flirketler kurar, kurulmufl flirket ve teflebbüslere ortak olur. Arac›l›k yapmamak kayd› ile hisse
senetlerini veya paylar›n› sat›n al›r ve gerekti¤inde bunlar› satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasas›
arac› ihraç eder. Arac›l›k yapmamak ve menkul k›ymet portföy yöneticili¤inde bulunmamak kayd› ile istikraz sözleflmeleri
yapar.
i) Memleket içinde veya d›fl›nda uzun orta veya k›sa vadeli teminatl› veya teminats›z istikrazlar akdedebilir ve yurt d›fl›nda
mevzuata uygun olarak sermaye piyasas› araçlar› ihraç edebilir.
j) fiirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller sat›n al›r, gerekti¤inde satar, infla eder veya ettirir, kiralar, gayrimenkullerini ipotek
eder, gayrimenkullerini yat›r›mc›lar›n ayd›nlat›lmas›n› teminen, özel haller kapsam›nda Sermaye Piyasas› Kurulunca aranan
gerekli aç›klamalar›n yap›lmas› kayd›yla di¤er flah›s veya flirketlerin borçlar›n›n teminat› olmak üzere bankalara veya hakiki
veya hükmi flah›slara ipotek eder.
k) Yat›r›mc›lar›n ayd›nlat›lmas›n› teminen, özel haller kapsam›nda Sermaye Piyasas› Kurulu’nca aranan gerekli aç›klamalar›n
yap›lmas› kayd›yla 3. fiah›slar lehine kefalet ve ipotek verebilir.
‹potekleri fek ettirir, menkullerini terhin eder, giriflti¤i ifl ve taahhütlerin gerektirdi¤i hallerde baflkalar›na ait mal ve gayrimenkul
mallar üzerinde flirket lehine rehin, iflletme rehni veya aynî haklar iktisap eder ve fek ettirir.
Yukar›daki bentlerde gösterilen muamelelerden baflka ileride flirket için faydal› ve lüzumlu görülecek baflka ifllere giriflilmek
istenildi¤i takdirde, mevzuata uygun olmak kayd›yla Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak
ve bu yolda karar al›nd›ktan sonra flirket diledi¤i iflleri yapabilecektir, esas sözleflme de¤ifltirilmesi mahiyetinde olacak bu karar›n
uygulanmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izin
al›nacak ve gerekli tescil ve ilan yap›lacakt›r.
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(Eski) Madde: 4- MERKEZ VE fiUBELER:

(Eski) Madde: 8- SERMAYEN‹N ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

fiirketin merkezi, ‹stanbul ‹li fiiflli ‹lçesindedir. Adresi Eski Büyükdere Cad. Ayaza¤a Köyü Yolu No:23 Maslak - ‹STANBUL’dur.
Adres de¤iflikli¤inde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayr›ca Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap›lan tebli¤at flirkete yap›lm›fl say›l›r. Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr›lm›fl
olmas›na ra¤men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say›l›r. fiirket, T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›’na haber vermek flart›yla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurt içi ve yurt d›fl›nda sürekli veya geçici irtibat
Büro, fiube ve Mümessillikler açabilir.

fiirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre art›r›l›p azalt›labilir.

(Yeni) Madde: 4- MERKEZ VE fiUBELER:
fiirketin merkezi ‹stanbul ‹li fiiflli ‹lçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi No: 65 B/Blok Kat:6 Maslak - ‹STANBUL’dur. Adres
de¤iflikli¤inde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayr›ca Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap›lan tebli¤at flirkete yap›lm›fl say›l›r.Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr›lm›fl
olmas›na ra¤men yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say›l›r. fiirket, T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›’na ve Sermaye Piyasas› Kurulu’na ve gerekti¤inde sair kamusal mercilere haber vermek flart›yla ve yürürlükte
bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt d›fl›nda sürekli veya geçici irtibat Büro, fiube ve Mümessillikler açabilir.
(Eski) Madde: 6- SERMAYES‹:
fiirketin sermayesi 110.000.000.000.000 - (yüzontrilyon) TL.d›r
Bu sermaye herbiri 1.000-TL. k›ymetinde 110.000.000.000 adet hamiline yaz›l› hisseye bölünmüfltür.
fiirketin halen mevcut 43.921.572.887.000 - (k›rküçtrilyondokuzyüzyirmibirmilyarbeflyüzyetmiflikimilyonsekizyüzseksenyedibin)
TL.s› tamamen ödenmifltir.
Bu kerre art›r›lan 66.078.427.113.000 - (altm›flalt›trilyonyetmiflsekizmilyardörtyüzyirmiyedimilyonyüzonüçbin) TL.s› sermayenin;
a) 14.495.333.944.770 - (ondörttrilyondörtyüzdoksanbeflmilyarüçyüzotuzüçmilyondokuzyüzk›rkdörtbinyediyüzyetmifl) TL.l›k k›sm›
Amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin yeniden de¤erlemesi sonucunda oluflan ve bilançonun pasifinde yer alan De¤er Art›fl
Fonu’ndan (V.U.K.’nun mükerrer 298. maddesi gere¤ince)
b) 180.203.805.512 - (yüzseksenmilyarikiyüzüçmilyonsekizyüzbeflbinbeflyüzoniki) TL.l›k k›sm› maliyet art›fl fonundan,
c) 51.402.889.362.718 - (ellibirtrilyondörtyüzikimilyarsekizyüzseksendokuzmilyonüçyüzaltm›flikibinyediyüzonsekiz) TL.l›k k›sm›
Fevkalade Yedek Akçelerden karfl›lanm›flt›r.
fiirket sermayesine eklenen fonlar ve fevkalade yedek akçeler karfl›l›¤› ç›kar›lacak hisse senetleri ortaklara bedelsiz olarak
verilecektir.
(Yeni) Madde: 6- SERMAYES‹:
fiirketin esas sermayesi 110.000.000.000.000 - (yüzontrilyon) TL.’d›r. Bu sermayenin tamam› herbiri 1.000 TL. k›ymetinde
hamiline yaz›l› 110.000.000.000 adet hisseye bölünmüfltür. fiirketin sermayesi tamamen ödenmifltir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hamiline
yaz›l› hisse senetleri ihraç edilmesi sureti ile sermayenin art›r›lmas›n› Genel Kurul’a teklif eder.
(Eski) Madde: 7- H‹SSE SENETLER‹:
fiirket hisse senetlerinin tamam› hamiline yaz›l› olup, hisse senet bedelleri ödeninceye kadar hamiline yaz›l› hisse senedi ihraç
edilemez. Hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di¤er mevzuat hükümlerine tabidir. fiirket Yönetim Kurulu birden
fazla pay› temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki kupürler halinde hisse senedi ç›karmaya yetkilidir.
(Yeni) Madde: 7- H‹SSE SENETLER‹:
fiirket hisse senetlerinin tamam› hamiline yaz›l›d›r. Hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Mevzuat›
ve ilgili di¤er mevzuat hükümlerine tabidir. fiirket Yönetim Kurulu birden fazla pay› temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki
kupürler halinde hisse senedi ç›karmaya yetkilidir.

(Yeni) Madde: 8- SERMAYEN‹N ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:
fiirketin sermayesi gerekli yasal izinler al›nmak kayd›yla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine
göre art›r›l›p azalt›labilir.
(Eski) Madde: 9- YÖNET‹M KURULUNUN GÖREVLER‹, ÜYE SAYISI VE SÜRES‹:
fiirketin iflleri ve yönetimi Genel Kurul taraf›ndan seçilen asgari 3 üyeden teflkil olunacak bir yönetim kurulu taraf›ndan yürütülür.
Yönetim Kurulu ilk toplant›s›nda aralar›ndan bir baflkan ve baflkan yard›mc›s› seçer. Yönetim Kurulu görev süresi 3 y›ld›r.
Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul taraf›ndan her zaman görevden al›nabilir.
(Yeni) Madde: 9- YÖNET‹M KURULUNUN GÖREVLER‹, ÜYE SAYISI VE SÜRES‹:
fiirketin iflleri ve yönetimi Genel Kurul taraf›ndan seçilen asgari 3 azami 11 üyeden teflkil olunacak bir yönetim kurulu taraf›ndan
yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplant›s›nda aralar›ndan bir baflkan ve baflkan yard›mc›s› seçer. Yönetim Kurulu görev süresi
3 y›ld›r. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul taraf›ndan her zaman görevden al›nabilir.
(Eski) Madde: 10- YÖNET‹M KURULU TOPLANTILARI:
Yönetim Kurulu flirket iflleri lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak en az ayda bir kez toplanmas› zorunludur.
Yönetim Kurulu azalar›n›n yar›dan bir fazlas›yla toplan›r ve kararlar›n› toplant›ya kat›lanlar›n ço¤unlu¤uyla al›r. Oylarda eflitlik
olmas› halinde teklif red edilmifl say›l›r.
Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullan›l›r. Çekimser oy kullan›lmaz. Red oyu veren, karar›n alt›na red gerekçesini
yazarak imzalar.
(Yeni) Madde: 10- YÖNET‹M KURULU TOPLANTILARI:
Yönetim Kurulu flirket iflleri lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak en az ayda bir kez toplanmas› zorunludur.
Yönetim kurulu, üyelerinin yar›dan bir fazlas›yla toplan›r ve kararlar›n› toplant›ya kat›lanlar›n ço¤unlu¤uyla al›r. Oylarda eflitlik
olmas› halinde teklif red edilmifl say›l›r.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullan›l›r. Çekimser oy kullan›lmaz. Red oyu veren, karar›n alt›na red gerekçesini
yazarak imzalar.
(Eski) Madde: 12- fi‹RKET‹ TEMS‹L VE ‹LZAM:
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.
fiirket taraf›ndan verilecek bütün belgelerin ve yap›lacak sözleflmelerin geçerli olabilmesi için bunlar›n flirketin ünvan› alt›na
konmufl ve flirketi ilzama yetkili kiflilerin imzas›n› tafl›mas› gereklidir.
Kimlerin flirketi ilzama yetkili olaca¤› yönetim kurulunca tespit edilir.
Yönetim Kurulu kendi içinden murahhas üye veya üyeler atamaya ve ücretlerini tespite yetkilidirler.
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(Yeni) Madde: 12- fi‹RKET‹ TEMS‹L VE ‹LZAM:

(Eski) Madde: 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Genel Kurul toplant›lar› ve toplant›lardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

fiirket taraf›ndan verilecek bütün belgelerin ve yap›lacak sözleflmelerin geçerli olabilmesi için bunlar›n flirketin ünvan› alt›nda
flirketi ilzama yetkili 2 kiflinin imzas›n› tafl›mas› gereklidir.

(Yeni) Madde: 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Kimlerin flirketi ilzama yetkili olaca¤› yönetim kurulunca tespit edilir.
Yönetim Kurulu kendi içinden murahhas üye veya üyeler atamaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplant›lar› ve toplant›lardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasas› Kanunu’nun
11. maddesinde yer alan nisapla ilgili hükümler sakl›d›r.
(Eski) Madde: 18- TOPLANTI YER‹:

(Eski) Madde: 13- GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI:

Genel Kurullar, flirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun görece¤i yerlerde toplan›r.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar› yönetim kurulunca atan›r. Genel Müdür ve Genel Müdür yard›mc›lar›n›n ekonomik,
mali hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmas› gerekir.

(Yeni) Madde: 18- TOPLANTI YER‹:
Genel kurullar, flirketin merkezinin bulundu¤u mahalde toplan›r.

Genel Müdür, yönetim kurulu kararlar› do¤rultusunda, Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre özen ve baflar›
ile flirketi yönetmekle yükümlüdür.

(Eski) Madde: 20- TEMS‹LC‹ TAY‹N‹:

(Yeni) Madde: 13- GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI:

Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahipleri, kendi aralar›ndan veya hariçten tayin edecekleri vekil vas›tas›yla temsil olunabilirler.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar› Yönetim Kurulu’nca atan›r.
Genel müdür, yönetim kurulu kararlar› do¤rultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre özen ve
baflar› ile flirketi yönetmekle yükümlüdür.
(Eski) Madde: 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI:
Genel Kurul ola¤an ve ola¤anüstü olarak toplan›r.
Ola¤an genel kurul, flirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve y›lda en az bir defa toplan›r ve Türk Ticaret
Kanununun 369. maddesi hükmü gözönüne al›narak yönetim kurulu taraf›ndan haz›rlanan gündemdeki konular› görüflüp karara
ba¤lar.
Ola¤anüstü genel kurul flirket ifllerinin gerektirdi¤i hallerde toplanarak gerekli kararlar› al›r.
Ola¤an ve ola¤anüstü genel kurulun toplanma yeri ve zaman› usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi
hükmü sakl›d›r.
(Yeni) Madde: 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI:
Genel kurul ola¤an ve ola¤anüstü olarak toplan›r.
Ola¤an genel kurul, flirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve y›lda en az bir defa toplan›r ve Türk Ticaret
Kanununun 369. maddesi hükmü gözönüne al›narak yönetim kurulu taraf›ndan haz›rlanan gündemdeki konular› görüflüp
karara ba¤lar.
Ola¤anüstü genel kurul flirket ifllerinin gerektirdi¤i hallerde toplanarak gerekli kararlar› al›r.
Ola¤an ve ola¤anüstü genel kurulun toplanma yeri ve zaman› usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi
hükmü sakl›d›r.
Genel Kurul toplant›lar› mevzuat gerektirdi¤i biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Sermaye Piyasas› Kurulu ve
gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

(Yeni) Madde: 20- TEMS‹LC‹ TAY‹N‹:
Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahipleri, kendi aralar›ndan veya hariçten tayin edecekleri vekil vas›tas›yla temsil olunabilirler.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun halka aç›k anonim flirketlerde vekaleten oy kullan›lmas›na iliflkin düzenlemeleri sakl›d›r.
(Eski) Madde: 21- OYLARIN KULLANMA fiEKL‹:
Genel kurul toplant›lar›nda oylar el kald›rmak suretiyle verilir. Ancak haz›r bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin
ondabirine sahip olanlar›n iste¤i üzerine gizli oya baflvurmak gerekir.
(Yeni) Madde: 21- OYLARIN KULLANMA fiEKL‹:
Genel kurul toplant›lar›nda oylar el kald›rmak suretiyle verilir. Ancak haz›r bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin
yirmidebirine sahip olanlar›n iste¤i üzerine gizli oya baflvurmak gerekir.
(Eski) Madde: 22- ‹LANLAR:
fiirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. f›kras› hükümleri sakl› kalmak flart›yla, flirket merkezinin bulundu¤u
yerde ç›kan bir gazete ile en az 15 gün evvel yap›l›r.
Ancak, genel kurul’un toplant›ya ça¤r›lmas›na ait ilanlar›n Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gere¤ince ilan ve
toplant› günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yap›lmas› zorunludur.
Sermayenin azalt›lmas›na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulan›r.
Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü sakl›d›r.
(Yeni) Madde: 22- ‹LANLAR, RAPORLAR VE AÇIKLAMALAR:
fiirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. f›kras› hükümleri sakl› kalmak flart›yla, flirket merkezinin bulundu¤u
yerde ç›kan bir gazete ile en az 15 gün evvel yap›l›r.
Ancak, genel kurulun toplant›ya ça¤r›lmas›na ait ilanlar›n Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gere¤ince ilan ve
toplant› günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yap›lmas› zorunludur.
Sermayenin azalt›lmas›na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulan›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilanlara iliflkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü sakl›d›r.
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Türk Ticaret Kanunu hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, Sermaye Piyasas› mevzuat›nda öngörülen mali tablo ve raporlarla
ba¤›ms›z denetim raporu, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca belirlenen esaslar dahilinde kamuya duyurulur ve bu Kurul’a
gönderilir.

f) ‹kinci Temettü:
Safi kardan yukar›daki mebla¤lar düflüldükten sonra kalan k›s›m, Genel Kurul taraf›ndan k›smen veya tamamen ikinci
temettü olarak da¤›t›labilece¤i gibi, ola¤anüstü yedek akçe olarak da ay›r›labilir.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemelerine göre yap›lacak özel durum aç›klamalar› ile Kurul’ca öngörülecek her
türlü aç›klamalar, usulüne uygun olarak, zaman›nda yap›l›r.

g) ‹kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

(Eski) Madde: 24- KÂRIN TESP‹T‹ VE DA⁄ITIMI:

Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi 3. f›kras› hükmü uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr›l›r.

fiirketin genel masraflar› ile muhtelif amortisman bedelleri gibi flirketçe ödenmesi veya ayr›lmas› zorunlu olan her türlü karfl›l›klar›n
hesap y›l› sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar› teflkil eder.

h) Da¤›t›m ‹lkeleri:

Bu suretle meydana gelecek kârdan;
a) % 5 kanuni yedek akçe ayr›l›r,
b) Ödenmifl sermaye üzerinden ortaklara % 5 oran›nda birinci kâr pay› ayr›l›r.
c) Safi kâr›n yukar›daki flekillerde da¤›l›m›ndan sonra bakiye kâr tutar›ndan azami %10'a kadar olan ve da¤›t›m esaslar›
genel kurul’ca kararlaflt›r›lacak tutar Yönetim Kurulu Üyeleri’ne da¤›t›labilir ve kalan tutar›n›n ise ertesi y›la aktar›lmas›na veya
ortaklara da¤›t›lmas›na genel kurul karar verir.

i. Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ayr›lmad›kça ve esas sözleflmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasas› düzenlemelerinin verdi¤i imkan ve
zorunluluklara uyularak da¤›t›lmad›kça; baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kâr aktar›lmas›na ve temettü
da¤›t›m›nda bulunulmas› halinde imtiyazl› pay sahiplerine, kat›lma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere çeflitli amaçlarla kurulmufl ve kurulabilecek olan vak›flar ve bu gibi kifli
ve/veya kurumlara kâr pay› da¤›t›lmas›na karar verilemeyece¤ine iliflkin mevzuat hükümleri aynen uygulan›r.
ii. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut paylar›n tümüne, bunlar›n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al›nmaks›z›n
eflit olarak da¤›t›l›r.
iii. Kâr da¤›t›m›na iliflkin olarak Sermaye Piyasas› Kurulu’nca ç›kar›lm›fl veya ç›kar›lacak düzenlemelere uyulur.

‹kinci temettü hissesi olarak hissedarlara da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lan ve kara ifltirak eden kimselere da¤›t›lan k›s›mdan Türk Ticaret
Kanununun 466. maddesinin 2. f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince %10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

(Eski) Madde: 25- KÂRIN DA⁄ITIM ZAMANI:

(Yeni) Madde: 24- KÂRIN TESP‹T‹ VE DA⁄ITIMI:

Y›ll›k kâr›n pay sahiplerine hangi tarihte ve ne flekilde verilece¤i Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul taraf›ndan hükme
ba¤lan›r.

a) fiirketin Sâfi Kar›:
fiirketin sâfi kâr›, fiirketin ola¤an faaliyetlerinden elde etti¤i has›lat ile ola¤anüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere iliflkin
olarak yap›lan ola¤an giderler, amortisman ve ola¤anüstü gider, kurumlar vergisi ile ayn› mahiyetteki ödenmesi zorunlu
vergi ve fonlar›n indirilmesi suretiyle bulunan mebla¤d›r. Sâfi (net) kar, varsa geçmifl y›l zararlar›n›n düflürülmesinden
sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen flekilde tavzi olunur.
b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Sâfi kârdan, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyar›nca ödenmifl sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5 kanuni
yedek akçe ayr›l›r.
c) Birinci Temettü:
Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 15inci maddesi dikkate al›narak ve bu konuda yap›lm›fl Sermaye Piyasas› Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak, bu Kurul’ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.

(Yeni) Madde: 25- KÂRIN DA⁄ITIM ZAMANI:
Y›ll›k kâr›n pay sahiplerine hangi tarihte ve ne flekilde verilece¤i Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul taraf›ndan hükme
ba¤lan›r. Bu karar Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak al›n›r.
(Eski) Madde: 29- SANAY‹ VE T‹CARET BAKANLI⁄INA GÖNDER‹LECEK BELGELER:
fiirket ana sözleflmesinin yay›nland›¤› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshas› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na gönderilir.
(Yeni) Madde: 29- ‹LG‹L‹ MERC‹LERE GÖNDER‹LECEK BELGELER:
fiirket ana sözleflmesinin yay›nland›¤› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshas› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na, ana sözleflmenin
bir nüshas› da Sermaye Piyasas› Kurulu’na gönderilir. Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerinde öngörülen rapor ve
bilgiler ise mevzuata uygun olarak, zaman›nda bu Kurul’a gönderilir.
(Eski) Madde: 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Ancak, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerince daha yüksek bir oran belirlenmesi hali sakl› kalmak kayd›yla, 2004,
2005, 2006, 2007 ve 2008 y›llar› bilançolar›nda oluflabilecek da¤›t›labilir kâr›n asgari %50’si nakten veya mevzuat uyar›nca
sermayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak da¤›t›lacakt›r.

Bu ana sözleflmede mevcut olmayan hususlar hakk›nda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulan›r.

d) Yönetim Kurulu Üyelerine Da¤›t›lacak Temettü:

Bu ana sözleflmede mevcut olmayan hususlar hakk›nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri uygulan›r.

Yukar›daki indirimler yap›ld›ktan sonra birinci temettü miktar›na halel gelmemek üzere, Genel Kurul, da¤›t›labilir kar›n
%4’üne kadar bir mebla¤›, Yönetim Kurulu baflkan› ve üyelerine da¤›tabilir.

(Yeni) Madde: 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

e) Personele Da¤›t›lacak Temettü:
Yukar›daki indirimler yap›ld›ktan sonra birinci temettü miktar›na halel gelmemek üzere, Genel Kurul da¤›t›labilir kar›n
%4’üne kadar bir mebla¤›, flirket personeline da¤›tabilir.
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fi‹RKET SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA B‹LG‹LER

GENEL VE ‹DAR‹ FAAL‹YETLER

Ortakl›¤›n sermayesinde dönem içinde meydana gelen de¤ifliklikler, sermaye art›r›m› yap›lm›flsa, hisse senedi da¤›t›p da¤›tmad›¤›,
da¤›tmam›flsa nedenleri, ortak say›s›, hisse senetleri fiyatlar›n›n y›l içinde gösterdi¤i geliflme, son üç y›lda da¤›t›lan temüttü oranlar›,
ortakl›k sermayesinin %10'undan fazlas›na sahip olan ortaklar›n adlar›, paylar›n›n miktar ve sermayedeki oranlar›,
fiirketimizin sermayesinde dönem içinde gerçekleflen de¤ifliklikler, afla¤›daki tabloda belirtilmifltir.

Genel Faaliyetler

Art›r›m Tarihi

Art›r›m Tutar›
(Milyon TL)

19.03.2004

42.711.573

24.03.2004

66.078.427

YDDAF
(Milyon TL)

Yedekler
(Milyon TL)

14.495.334

51.402.889

Di¤er
(Milyon TL)

Yeni Sermaye Tutar›
(Milyon TL)

42.711.573

43.921.573

180.204

110.000.000

19.03.2004 tarihli sermaye art›r›m› birleflme nedeniyle oluflmufltur.

Belirtilen sermaye art›r›mlar›nda hisse senedi da¤›t›m› yap›lmam›flt›r. fiirketimizin 110 TRL TL’lik sermayesi SPK taraf›ndan
03.06.2004 tarihinde 90/666 say› ile kayda al›nm›flt›r. 17.06.2004 tarihinden itibaren hisse senetlerimiz ‹MKB Ulusal Pazar›’nda
ifllem görmeye bafllam›flt›r.

Sat›fllar ve Ciro
fiirketin 2004 y›l› toplam sat›fllar› bir önceki y›la oranla %70.5 artarak 46.265 adetten 78.889 adede yükselmifltir.
Sat›fl Adetleri
Binek
Volkswagen
Audi
Porsche
SEAT
Skoda
Hafif Ticari
Volkswagen
A¤›r Ticari
Scania

2003
33.859
21.123
2.551
91
5.092
5.002
10.891
10.891
1.515
1.515

2004
50.068
33.094
4.297
129
5.546
7.002
26.984
26.984
1.837
1.837

2003
240.941
135.196
17.751

2004
452.292
244.551
28.829

ODD verilerinden al›nm›flt›r.

Toplam Pazar

Hisse senedi fiyatlar›n›n y›l içinde gösterdi¤i geliflme afla¤›dad›r.

7
6

YTL

5
4
3
2
1

DOAS

fiirketimizin son ortakl›k yap›s› afla¤›da belirtilmifltir.
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17/06/04

17/07/04

0

fiirketimiz 2001, 2002 ve 2003 y›llar›nda kar da¤›t›m›
yapmam›flt›r. Ancak, fiirketimiz 19 Mart 2004 tarihinde Do¤ufl
Otomotiv Holding A.fi., Do¤ufl Motor Servis ve Ticaret A.fi.,
Do¤ufl A¤›r Vas›ta Servis Ticaret A.fi. ve Genpar Otomotiv
Ticaret A.fi. ile birleflmifl olup, birleflmeye mütakiben
ola¤anüstü yedek akçelerden temettü ödemesi yapm›flt›r.
fiirketimizin hisse senetlerinin halka arz› öncesinde ve
23.03.2004 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul
toplant›s›nda 53.000.000.000.000 TL temettü da¤›t›m›na
karar verilmifltir.
Da¤›t›m tarihi 31.03.2004 olup, bu tarihte gerçek kifli orta¤›m›z
bulunmad›¤›ndan (da¤›t›m stopaja tabi olmay›p brüt ve net
temettü eflittir), her 1.000 TL’lik hisseye net 481,8 TL temettü
ödenmifltir.

Binek
Hafif Ticari
A¤›r Ticari

fiirketin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› kapsam›nda
hesaplanan sat›fl has›lat›, afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir.
YTL
Net Sat›fllar

2003
1.452.129

2004
2.307.345

Y›llar itibariyle ithalat tutarlar› afla¤›da belirtilmifltir.
Eur
‹thalat Rakamlar› (DOAS)

2003
413.048.134

2004
1.061.042.867

Yat›r›mlar
1 - Yat›r›mlardaki geliflmeler,
2 - Teflvik tedbirlerinden yararlanma durumu, yararlan›lm›flsa
ne ölçüde gerçeklefltirildi¤i,
Mal ve Hizmet Üretimine ‹liflkin Faaliyetler
1 - ‹flletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullan›m
oranlar› ve bunlardaki geliflmeler, genel kapasite kullan›m
oran›,
2 - Faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki geliflmeler,
miktar, kalite, sürüm ve fiyatlar›n geçmifl dönem rakamlar›yla
karfl›laflt›rmalar›n› içeren aç›klamalar,
3 - Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatlar›, sat›fl has›latlar›,
sat›fl koflullar› ve bunlarda y›l içinde görülen geliflmeler,
4 - Rand›man ve prodüktivite katsay›lar›ndaki geliflmeler,
geçmifl y›llara göre bunlardaki önemli de¤iflikliklerin nedenleri.
Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler
1 - En az bir önceki dönem verileriyle karfl›laflt›rmal› olarak
Kurul'a gönderilen ayr›nt›l› bilanço ve bu tablonun kalemlerine
iliflkin aç›klamalar,
2 - En az bir önceki dönem verileriyle karfl›laflt›rmal› olarak
Kurul'a gönderilen ayr›nt›l› gelir tablosu ve bu tablonun
kalemlerine iliflkin aç›klamalar,

3 - Fon ve nakit hareketlerine iliflkin aç›klamalar,
4 - Yukar›daki tablolar ve bilgiler esas al›narak hesaplanan, mali durum, karl›l›k ve borç ödeme durumlar›na iliflkin temel rasyolar,
5 - Yukar›da yer alan aç›klamalar do¤rultusunda, ortakl›¤›n mali yap›s›n› iyilefltirmek için al›nmas› düflünülen önlemler.
‹dari Faaliyetler
1 - Üst yönetimde y›l içinde yap›lan de¤ifliklikler ve halen görev bafl›nda bulunanlar›n ad›, soyad› ve mesleki tecrübesi

Orta¤›n Ünvan›

Hisse Pay›

Hisse Tutar›

Do¤ufl Holding A.fi.

% 0,00

296.70

Katalonya Oto Servis ve Ticaret A.fi.

% 0,20

225.401.76

Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi.

% 0,00

56.27

DO⁄Ufi OTOMOT‹V SERV‹S VE T‹CARET A.fi.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ad›-Soyad›

Görevi

Bafllang›ç Tarihi

Bitifl Tarihi

Ferit Faik fiAHENK

Baflkan ve Görevli Üye

23.03.2004

2007

Süleyman SÖZEN

Üye

23.03.2004

2007

Erman YERDELEN

Üye

23.03.2004

2007

Do¤ufl ‹nflaat ve Ticaret A.fi.

% 35,36

38.891.676.10

Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi.

% 0,00

75.13

Do¤ufl Yap› Sanayi A.fi.

% 9,98

10.977.364.26

fiadan GÜRTAfi

Görevli Üye

23.03.2004

2007

Do¤ufl Nakliyat ve Ticaret A.fi.

% 0,00

200.36

Aclan ACAR

Üye

23.03.2004

2007

Somtafl Tar›m ve Ticaret A.fi.

% 19,96

21.954.929.42

Sait Alper UYAR

Görevli Üye

23.03.2004

2007

Süleyman Kadir TU⁄TEK‹N

Üye

23.03.2004

2007

Halka Aç›k

% 34,50

37.950.000.00

Yücel ARAT

Üye

23.03.2004

13-09-2004

Toplam

100

110.000.000.00

Tanju ÖZENÇ

Üye

13.09.2004

2007

Ad›-Soyad›

Görevi

Bafllang›ç Tarihi

Bitifl Tarihi

Mehmet ÇEV‹K

Denetçi

27.02.2004

2005

Murat ‹NAN

Denetçi

27.02.2004

2005

Denetçiler

6- Varsa, ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortakl›¤› belgesi, finansman bonosu, kara ifltirakli tahvil, hisse
senetleri ile de¤ifltirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutar›, bunlar›n ortakl›¤a getirdi¤i yük ve ödeme imkanlar›:
7- Ortakl›¤›n faaliyet gösterdi¤i sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakk›nda bilgi:

Do¤ufl Otomotiv
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DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU

2- Personel ve ‹flçi Hareketleri
2003 ve 2004 y›l› gerçekleflen personel say›lar› ve 2005 y›l› Personel Bütçe Say›lar› ekteki gibidir. Do¤ufl Otomotiv Grubu bünyesinde
yer alan flirketlerimizde kadrolu ve d›flkaynak olarak görev yapan personelimiz bulunmakta, dönemsel olarak kadrolu personel
istihdam› yap›lmamakla beraber proje bazl› dönemsel d›fl kaynak personel istihdam edilebilmektedir.

Yönetimde söz sahibi olan personelin
Ad› - Soyad›

Görevi

Ö¤renim Durumu

Erhan ERGÜN

Lojistik Hizmetler
Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i

Emir Ali B‹LALO⁄LU

Audi, Porsche
Marka Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i / Makina Mühendisli¤i

Tolga fiENYÜCEL

Scania, Krone
Marka Genel Müdürü

‹flletme / MBA

DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU

‹zzet Berk ÇA⁄DAfi

Finans ve Mali ‹fller Koordinatörü

‹flletme / ‹flletme Mühendisli¤i / ‹flletme - Finans

Hayrullah Murat AKA

‹K & E¤itim, Genel ‹dari ‹fller, Hukuk ve ‹ç Denetim
Koordinatörü, Kalite Yönetim Temsilcisi

‹flletme / ‹flletme

Rüfltü KARACA

Bilgi ‹fllem Koordinatörü

Birgül AK KARACAH‹SARLI

31.12.2003 GERÇEKLEfiEN

31.12.2004 GERÇEKLEfiEN

31.12.2005 BÜTÇELENEN

KADROLU

DIfi KAYNAK

TOPLAM

KADROLU

DIfi KAYNAK

TOPLAM

KADROLU

DIfi KAYNAK

TOPLAM

VW B‹NEK ARAÇ

43

5

48

45

0

45

52

0

52

VW T‹CAR‹ ARAÇ

39

4

43

39

1

40

45

1

46

SCANIA / KRONE

39

12

51

47

16

63

62

19

81

AUDI / PORSCHE

23

0

23

29

0

29

33

0

33

‹nflaat Mühendisli¤i /
Bilgisayar Mühendisli¤i

LOJ‹ST‹K H‹ZMETLER

88

30

118

88

30

118

100

10

110

DESTEK FONKS‹YONLAR

86

46

132

89

51

140

91

72

163

VW Binek Araç
Marka Genel Müdürü

‹ktisat / MBA

BAY‹ YÖNET‹M‹

0

0

0

4

0

4

6

0

6

HAVUZ YÖNET‹M‹ & KANUN‹ KADROLAR

0

0

0

13

0

13

13

0

13

VW Ticari Araç
Marka Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i / MBA

400

106

506

354

98

452

402

102

504

22

0

22

22

0

22

25

0

25

Katalonya Oto
Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i

19

0

19

Zafer BAfiAR

Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi.
Genel Müdürü

‹flletme

Fahrettin GÖKfi‹N

Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi.
Sat›fl Sonras› Hizmetler Genel Müdür Yard›mc›s›

Endüstri Mühendisli¤i

Saffet ÜÇÜNCÜ

Do¤ufl Motor Sporlar› Genel Müdürü
Do¤ufl Otomotiv Grubu Sat›fl Sonras›
Hizmetler ve Operasyon Yönetim Koordinatörü

Makina Mühendisli¤i
Endüstri Mühendisli¤i

Vedat UYGUN
Naci KURTULAN

DO⁄Ufi OTOMOT‹V SERV‹S
KATALONYA

12

DO⁄Ufi MOTOR SPORLARI
DO⁄Ufi OTO

451

119

570

673

197

870

909

211

1.120

DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU

873

225

1.098

1.061

295

1.344

1.355

313

1.668

3- Toplu Sözleflme Uygulamalar›,
Sendikal› çal›flan›m›z bulunmamaktad›r.
4- K›dem Tazminatlar› Yükümlülük Durumu,
Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. 2004 y›l› K›dem Tazminat yükümlülü¤ü 1.877 bin YTL'dir.

DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU 2004 YILI ‹Ç‹NDE GERÇEKLEfiEN ÜST DÜZEY
YÖNET‹C‹ HAREKETLER‹

5- Personel ve ‹flçiye Sa¤lanan Hak ve Menfaatler,
Sat›fl personeline prim uygulamas› vard›r.
Tüm kadrolu personele Sa¤l›k ve Hayat Sigortas›, üst yönetime araç tahsisi ve cep telefonu, kontör temini vard›r.
Do¤ufl Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan flirketlerin birleflmesi ile, iflletmenin her kademesinde standart uygulamalar›n hakim oldu¤u
bir yönetim anlay›fl› gelifltirilmifltir.

Yönetimde söz sahibi olan personelin
Ad› - Soyad›

Görevi

Ö¤renim Durumu

Son 5 Y›lda Ortakl›kta
Üstlendi¤i Görevler

Son Durum ‹tibariyle Ortakl›k
D›fl›nda Ald›¤› Görevler

De¤ifliklik Nedeni

Ali Ömer AKSAÇ

VW Genel Müdürü

‹flletme

Genel Müdür

Genoto General Otomotiv Pazarlama
ve Ticaret A.fi.’de Yönetim Kurulu Üyesi

Grup’tan ayr›ld›

Tanju ÖZENÇ

Audi Porsche Genel Müdürü

‹flletme

Genel Müdür

Genoto General Otomotiv Pazarlama
ve Ticaret A.fi.’de Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Zafer BAfiAR

Scania Genel Müdürü

‹flletme

Genel Müdür

Do¤ufl Oto
Genel Müdürü oldu

‹lhami EKS‹N

Bilgi ‹fllem Ve Operasyon
Koordinatörü

‹ktisat

Koordinatör

Grup’tan ayr›ld›

Birgül AK KARACAH‹SARLI

Binek Araç
Genel Müdür Yard›mc›s›

‹ktisat / MBA

Genel Müdür Yard›mc›s›

VW Binek Araç Marka
Genel Müdürü oldu

Vedat UYGUN

Ticari Araç
Genel Müdür Yard›mc›s›

Makina Mühendisli¤i Genel Müdür Yard›mc›s›
/ MBA

VW Ticari Araç Marka
Genel Müdürü oldu

Orhan ÜLGÜR

Do¤ufl Oto
Pazarlama ve Ticaret A.fi.

‹flletme

Bilge ÇALIKLI ARPACI

Do¤ufl Oto
Pazarlama ve Ticaret A.fi.

Tolga fiENYÜCEL

Scania Krone SSH Müdürü

‹flletme / MBA

Genel Müdür

Grup’tan ayr›ld›

Genel Müdür Yard›mc›s›

Grup’tan ayr›ld›

Müdür

Scania Krone
Marka Genel Müdürü oldu

Do¤ufl Otomotiv
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹
2004 y›l›nda Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan aç›klanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan prensipler uygulanmam›flt›r.
Pay Sahipleri
DOAfi’ta pay sahipleri ile iliflkiler Do¤ufl Holding bünyesindeki Yat›r›mc› ‹liflkileri Departman› taraf›ndan yürütülmekte olup; 2 personel
görevlendirilmifltir. Birim yöneticisi Özlem Denizmen olup, kurumsal ve bireysel yat›r›mc› iliflkileri ‹dil Bora taraf›ndan yürütülmektedir.
Dönem içinde pay sahiplerinin yapt›¤› tüm baflvuru ve sorunlar›na herhangi bir ayr›m yap›lmaks›z›n telefon veya e-posta yolu ile bilgi
verilmifltir. Dönem içerisinde 65 farkl› kifliden telefon al›nm›fl, farkl› zamanlarda ayn› kiflilere talep üzerine tekrar bilgi verilmifltir. Ayr›ca
33 yaz›l› (e-posta ve faks arac›l›¤› ile) baflvuru olmufl, talep edilen bilgiler taraflara sa¤lanm›flt›r. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyaca¤› tüm
gerekli bilgiler DOAfi internet sitesinde (www. dogusotomotiv.com.tr) adresinde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir.
fiirketimiz dönem içinde halka arz›n› tamamlad›¤›ndan, halka arz öncesinde yap›lan Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›lar› TTK
düzenlemelerine uygun olarak yap›lm›flt›r. fiirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yaz›l›d›r ve flirket kar›na kat›l›m veya oy imtiyaz›
içermemektedir.
fiirketimiz afla¤›da aç›klanan ve ana sözleflmemizde yer alan kar da¤›t›m politikas›n› Halka Arz Sirküleri ve ‹zahnamesinde kamuya
duyurmufltur. Buna göre;
a) fiirketin Sâfi Kar›:
fiirketin sâfi kâr›, fiirketin ola¤an faaliyetlerinden elde etti¤i has›lat ile ola¤anüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere iliflkin olarak yap›lan
ola¤an giderler, amortisman ve ola¤anüstü gider, kurumlar vergisi ile ayn› mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonlar›n indirilmesi
suretiyle bulunan mebla¤d›r. Sâfi (net) kâr, varsa geçmifl y›l zararlar›n›n düflürülmesinden sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen flekilde
tevzi olunur.
b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Safi kardan, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyar›nca ödenmifl sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayr›l›r.
c) Birinci Temettü:
Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 15inci maddesi dikkate al›narak ve bu konuda yap›lm›fl Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak, bu Kurul’ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.
Ancak, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 y›llar› bilançolar›nda oluflabilecek da¤›t›labilir kar›n asgari %50’si nakten veya mevzuat uyar›nca
sermayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak da¤›t›lacakt›r.
d) Yönetim Kurulu Üyelerine Da¤›t›lacak Temettü:
Yukar›daki indirimler yap›ld›ktan sonra birinci temettü miktar›na halel gelmemek üzere, Genel Kurul, da¤›t›labilir kar›n %4’üne kadar
bir mebla¤›, Yönetim Kurul Baflkan› ve üyelerine da¤›tabilir.
e) Personele Da¤›t›lacak Temettü:
Yukar›daki indirimler yap›ld›ktan sonra birinci temettü miktar›na halel gelmemek üzere, Genel Kurul, da¤›t›labilir kar›n %4’üne kadar
bir mebla¤›, flirket personeline da¤›tabilir.
f) ‹kinci Temettü:
Sâfi kârdan yukar›daki mebla¤lar düflüldükten sonra kalan k›s›m, Genel Kurul taraf›ndan k›smen veya tamamen ikinci temettü olarak
da¤›t›labilece¤i gibi ola¤anüstü yedek akçe olarak da ay›r›labilir.
g) ‹kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi 3. f›kras› hükmü uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr›l›r.
h) Da¤›t›m ‹lkeleri:
i. Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ayr›lmad›kça ve esas sözleflmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü
nakden ve / veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasas› düzenlemelerinin verdi¤i imkan ve zorunluluklara uyularak da¤›t›lmad›kça;
baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kâr aktar›lmas›na ve temettü da¤›t›m›nda bulunulmas› halinde imtiyazl› pay sahiplerine, kat›lma,
kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere çeflitli amaçlarla kurulmufl ve kurulabilecek
olan vak›flar ve bu gibi kifli ve / veya kurumlara kâr pay› da¤›t›lmas›na karar verilemeyece¤ine iliflkin mevzuat hükümleri aynen uygulan›r.
ii. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut paylar›n tümüne, bunlar›n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate al›nmaks›z›n eflit olarak da¤›t›lr.
iii.Kâr da¤›t›m›na iliflkin olarak Sermaye Piyasas› Kurulu’nca ç›kar›lm›fl veya ç›kar›lacak düzenlemelere uyulur.
fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.

vekâleten oy kullanma formunu, www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yay›nlamaktad›r.
fiirketimizde gerçek kifli ortak bulunmamakla birlikte, dolayl› ifltirakten ar›nd›r›lm›fl gerçek kifli pay sahipleri dönem içinde yap›lan halka
arza iliflkin ‹zahnamede aç›klanm›flt›r.
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin listesi kamuya duyurulmam›flt›r.
Menfaat Sahipleri
fiirket ile ilgili tüm menfaat sahipleri (pay sahipleri, müflteriler, tedarikçiler, çal›flanlar, yat›r›mc›lar, devlet ve kamu) kendilerini ilgilendiren
hususlarda bas›n yay›n organlar›, DOAfi internet sitesi ve çeflitli toplant›lar yoluyla bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime
kat›l›m› konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yap›lmas› prensibi benimsenmifltir. Ayr›ca faaliyet gösterilen bölgeye
ve genel olarak kamuya yönelik sosyal faaliyetler gerçeklefltirilmektedir.
fiirketin stratejilerine uygun oluflturulan ‹nsan Kaynaklar› Politikalar› tüm ilgili taraflar›n kat›l›m›n› saptayacak ve flirket ihtiyaçlar›na cevap
verecek flekilde uygulanmaktad›r. Do¤ufl Otomotiv ‹nsan Kaynaklar›, Otomotiv Grubu bünyesindeki flirketlerin ifle al›m, kariyer planlama,
özlük iflleri, performans yönetimi, e¤itim ve gelifltirme gibi ‹K uygulamalar›n› yürütmek ve yönlendirmek amac›yla kurulmufl ve ayn›
zamanda tüm yetkili sat›c›lar için ifle al›m sürecinin koordinasyonunu da sa¤layan merkezi bir yap›lanmad›r.
‹nsan Kaynaklar› uygulamalar› yürütülürken temel al›nan pirensip, iflletmenin her kademesinde insan odakl› yönetimin kurum kültür ve
stratejilerine ba¤l› kal›narak uygulanmas›n› sa¤lamakt›r. Çal›flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmam›flt›r.
Çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusunda gelen herhangi bir flikayet bulunmamaktad›r.
fiirketin müflteri ve tedarikçileri ile iliflkileri kalite politikas› do¤rultusunda yürütülmektedir. Kalite Politikas›:
1. Koflulsuz müflteri memnuniyeti esas al›n›p müflteri odakl› yönetim sergilemek,
2. Hizmetin zaman›nda ve kusursuz verilmesini sa¤lamak,
3. Ürünlerde rekabetçi fiyat uygulamak,
4. ‹flleyiflimizi sürekli gözden geçirerek iyilefltirmek,
5. Da¤›t›m kalitesini en üst düzeyde tutmak
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri sayfa 83’te aç›klanm›flt›r. fiirket Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmamakla birlikte Yönetim
Kurulu yasal düzenlemelere göre gerekli nitelikleri tafl›yan kiflilerden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakk› ödenmemektedir.
Yönetim Kurulu y›l içinde 12 kez toplanm›flt›r.
fiirketin stratejik hedefleri, faaliyet sonuçlar› ve performans göstergeleri Yönetim Kurulu taraf›ndan düzenli ayl›k toplant›lar arac›l›¤›yla
izlenmektedir.
Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Stratejik Planlama Komitesi, ‹nsan Kaynaklar› Komitesi, Eitk Komitesi ve Bayi A¤› ve Bayi
Gelifltirme Komitesi kurulmufltur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi arac›l›¤›yla risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›n›n etkinli¤ini
izlemektedir.
fiirket Yönetim Kurulu üyelerinin dönem içinde flirketle ifl yapma ve rekabet yasa¤›, Genel Kurul kararlar› uyar›nca uygulanmamaktad›r.
Bu konuda dönem içinde gerçekleflmifl bir ç›kar çat›flmas› bulunmamaktad›r.

KAR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹
Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Karar›
Toplant› No : 2005/8
Toplant› Tarihi : 06/04/2005
Toplant› Yeri : fiirket Merkezi
Yönetim Kurulu Ferit Faik fiahenk’in baflkanl›¤›nda toplanarak afla¤›daki konular› görüflmüfltür.
fiirketimizin 21 Nisan 2005 tarihinde yap›lacak olan 2004 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu Toplant›s›’nda, fiirket esas sözleflmesinin
24. maddesinde düzenlenen kar›n da¤›t›m› esas›na uygun olarak SPK Seri XI No: 25 say›l› tebli¤ine göre düzenlenmifl bilanço ve
kar / zarar tablosu kapsam›nda hesaplanan 2004 y›l› kar› olan 72.326.000,00 YTL’nin TTK hükümleri ve ana sözleflmemiz gere¤i afla¤›daki
gibi,

fiirketimizce alt›flar ayl›k dönemler itibariyle yat›r›mc› bilgilendirme toplant›lar› yap›lmakta, bu toplant›larda yat›r›mc›lar›m›za, pazar durumu,
pazar pay›m›z, sat›fl adet ve tutarlar›m›z, dönemsel ve kümüle kar / zarar bilgilerimiz aç›klanmaktad›r. Ayr›ca flirketimizin önemli projeleri
ve aç›klanmas› gereken di¤er bilgiler yat›r›mc›lar›m›z ile paylafl›lmaktad›r. Toplant›lar ile ilgili her türlü bilgiler ayr›ca web sitemizde de
yay›nlanmaktad›r.

Konsolide Dönem Net Kar›
Genel Kurulunca Kar Da¤›t›m Karar› Al›nmayan Ba¤l› fiirket Kar› (-)
I. Tertip Yedek Akçe (-)
Da¤›t›labilir Net Dönem Kar›
Ortaklara Temettü (1,00 YTL’lik hisse bafl›na 0,3168 YTL)
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü
II. Tertip Yedek Akçe

fiirketimizce 2004 y›l› içinde 19 Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›fl, özel durum aç›klamalar› için SPK ve / veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama
talebi olmam›flt›r.

tahsisinin, kalan kar›n ola¤anüstü yedekler hesab›na aktar›larak flirket bünyesinde tutulmas›n›n, kar da¤›t›m tarihinin 31 May›s 2005’i
geçmemek kay›t ve flart› ile Yönetim Kurulu’nca belirlenmesinin,

fiirketimiz kamuyu ayd›nlatma kapsam›nda; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibariyle ortakl›k yap›s›n›, yönetim kurulu, imtiyazl› paylar›,
esas sözleflmenin son halini, y›ll›k faaliyet raporlar›n›, özel durum aç›klamalar›n›, yat›r›mc› bilgilendirme sunumlar›n›, periyodik mali tablo
ve raporlar›, izahnameleri ve halka arz sirkülerlerini, genel kurul toplant›lar›n›n gündemlerini, kat›lanlar cetvelini ve toplant› tutanaklar›n›,

Genel Kurul’a teklif edilmesine oybirli¤i ile karar verilmifltir.

Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k
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72.326.000,00
362.000,00
2.279.065,79
69.684.934,21
34.848.000,00
696.849,00
3.004.484,90

Do¤ufl Otomotiv

Faaliyet Raporu>87

