DO⁄Ufi MOTOR SPORLARI

Do¤ufl Motor Sporlar› Organizasyon Pazarlama Servis ve Ticaret A.fi., Do¤ufl Grubu markalar› müflterilerinin spor
etkinlikleri platformunda buluflturmak amac›yla 2003 y›l›nda kurulmufltur. Müflteriye giden yolda iletiflim platformlar›
oluflturmak ve müflterinin bu platformda sunulan markalar› bütün duyular›yla hissetmesini mümkün k›lmak Do¤ufl Motor
Sporlar› A.fi.’nin amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.
‹stanbul Esenyurt’ta 1,000 m2 kapal› bir alanda faaliyet gösteren Do¤ufl Motor Sporlar›’n›n ana faaliyetleri aras›nda
sponsorluk ve etkinlik yönetimi, yay›n, yar›fl organizasyonlar›, teknik bak›m ve tuning operasyonlar› yer almaktad›r.
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2004 y›l›nda VW AG markalar›ndan SEAT’›n Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde düzenlenen SEAT Leon Cup organizasyonunu
SEAT Cup Türkiye olarak uygulamaya koyan Do¤ufl Motor Sporlar›, uygulamaya bafllad›¤› ilk projesiyle tek marka
kupalar› içinde benzersiz bir marka yaratm›flt›r. Halen Türkiye’nin “En Güçlü Cup”› ünvan›n› koruyan SEAT Cup Türkiye,
2005 y›l›nda da halk›n, bas›n›n ve motor sporlar› tutkunlar›n›n ilgisini çekmeyi baflarm›flt›r. Özellikle 2005 y›l›nda global
motor sporlar› faaliyetlerinin gerçeklefltirildi¤i ülkemizde, Formula 1, WTCC ve DTM gibi önemli organizasyonlar
öncesinde start alan SEAT Cup Türkiye, ününü yurtd›fl›nda da duyurmufltur.

Birbirinden renkli isimlerin yer ald›¤› ve y›l boyunca rekabetin sürdü¤ü VW Polo Ladies Cup’›n ilk aya¤› 22 May›s Pazar
günü ‹zmit Körfez pistinde gerçeklefltirilmifltir. 2005 y›l›nda ülkemizde gerçeklefltirilen F1 ve DTM öncesi piste ç›kan
VW Polo Ladies Cup’›n y›l içindeki en önemli aya¤›ysa 18 Eylül 2005 tarihindeki DTM (Deutsche Tourenwagen Masters)
yar›fl› öncesinde EuroSpeedway Lausitz pistinde gerçekleflmifltir.

SEAT Sport’un düzenlendi¤i, Türkiye ile birlikte ‹spanya, Almanya ve ‹ngiltere organizasyonlar›nda 2005 y›l›nda ilk
dört s›rada yer alan pilotlar›n yar›flt›¤› “SEAT Super Copa”, Do¤ufl Motor Sporlar› aç›s›ndan heyecan ve gurur veren
bir aktivite olmufltur. Türk bas›n›n›n da ilgi gösterdi¤i yar›flta Türkiye üçüncü olarak büyük bir baflar› kazanm›flt›r. Tüm
tak›mlar SEAT Cup Türkiye’nin 16 adet Leon Cup arac›yla piste ç›karken, araçlar›n bak›mlar› Do¤ufl Motor Sporlar›’n›n
teknik elemanlar› taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Türkiye’de yaratt›¤› heyecan f›rt›nas›n› Almanya’n›n
Klettwitz kentinde düzenlenen DTM yar›fllar›na da
tafl›yan VW Polo Ladies Cup pilotlar›, böylece bir
ilke daha imza atarak, DTM öncesinde Almanya’da
piste ç›km›fllard›r.

Do¤ufl Motor Sporlar›, 2005 y›l› içerisinde kad›nlar›n
motor sporlar›na ilgisini art›ran “VW Polo Ladies Cup”
organizasyonuyla farkl›l›¤›n› ortaya koymufltur. Türkiye’de
gerçeklefltirilen ilk bayanlar kupas› olarak tarihe geçen
“VW Polo Ladies Cup”, ayn› zamanda Türkiye’nin dizel
motorlu araçlarla koflulan ilk tek marka kupas› olarak da
Türk motor sporlar› tarihine geçmifltir.
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DO⁄Ufi S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi

Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmeleri A.fi., 26 Mart 1984 tarihinde kurulmufltur ve yine bir Do¤ufl Grubu kuruluflu olan
Garanti Sigorta A.fi.’nin yetkili “A” tipi 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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S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi.

2001 y›l› May›s ay›nda gerçeklefltirdi¤i yeniden yap›lanma süreci ile ifl planlar›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 2001 y›l›nda
Do¤ufl Otomotiv Servis A.fi’nin, Do¤ufl Sigorta A.fi.’ye %40 oran›nda ortakl›k pay› ile kat›lmas› sonras›nda yap›s›nda
olumlu geliflmeler olmufltur. Do¤ufl Sigorta; bu kat›l›mla Do¤ufl Otomotiv Grubu’na sigorta konusunda destek vererek
sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilecek, oluflabilecek risklere karfl› genifl kapsaml› ihtiyari veya zorunlu sigorta
poliçelerinin oluflturulmas› için tüm müflteri portföyüne yönelik çal›flmalar›n› art›rm›flt›r.

Do¤ufl Sigortan›n vizyonu, Do¤ufl Grubu flirketlerine, çal›flanlar›na, tali acentelerine ve di¤er müflterilerine kaliteli,
güvenli, h›zl› ve en iyi hizmeti verecek flekilde müflteri ihtiyaçlar›na yönelik çal›flma anlay›fl›n› prensip edinerek sigorta
arac›l›¤› yapmakt›r.

Grup sinerjisinden yararlanarak, Do¤ufl Oto Pazarlama A.fi.’nin merkez ve tüm flubelerine tali acentelik verilmifl, üçüncü
flah›slara sat›lan araçlar›n sigorta poliçelerin›n yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.
Do¤ufl Sigorta, otomotiv sektöründe müflterilerine yüksek standartlarda kaliteli hizmet vermek amac›yla, 2003-2004
y›llar› aras›nda Anadolu Sigorta, ‹sviçre Sigorta, Baflak Sigorta ve Axa Oyak Sigorta A.fi.’leriyle yetkisiz acentelik
anlaflmas› yaparak çal›flma alan›n› geniflletmifltir.

Do¤ufl Sigorta A.fi.’nin misyonu ise; minimum çal›flan ve en az maliyetle Do¤ufl Grubu’nun tüm flirketlerine sigorta
ifllemlerinde risklere karfl› oluflturulacak teminatlarla ve uygun fiyatlarla yap›lmas›n› sa¤lamak; tali acentelerin otomotiv
müflterilerine sunduklar› sigorta ürünlerindeki sat›fllar›na her türlü deste¤i vermek; Do¤ufl Grubu çal›flanlar›n›n tüm
sigorta ihtiyaçlar›n› karfl›layacak sigorta paketlerinin tan›t›m›n› yaparak ileride do¤abilecek risklerine karfl› tam bir
güvence sa¤lamak; Do¤ufl Grubu flirketleri ile ortak aktivitilerde Do¤ufl müflterisi memnuniyetini sa¤lamak; Garanti
Sigorta iflbirli¤i ve ileri donan›m ve bilgi birikimli dinamik kadrosuyla yeni sigorta ürünlerini en yüksek verimlili¤i
sa¤layacak flekilde tüm müflterilerine sunmak ve Do¤ufl Holding’in gücü ve güvenilirli¤ini her alanda oldu¤u gibi
sigortac›l›k sektöründe de perçinlemekdir.
Do¤ufl Sigorta 2005 y›l›nda da hizmet verdi¤i müflteri kitlesi ile çal›flmalar›n› teknolojiden yararlanarak daha kaliteli
ve daha h›zl› risk de¤erlendirmesi yaparak ve pazarlamaya a¤›rl›k vererek devam ettirmifltir, Bu çerçevede riskleri
en do¤ru flekilde saptayarak, oluflan hasarlar›n k›sa zamanda ödenmesini sa¤lam›fl ve flirket verimlili¤ini yükseltmifltir..
2005 y›l›nda tüm ürünlerle toplam 18.6 milyon YTL istihsal, 1.3 milyon YTL komisyon geliri elde etmifltir. Do¤ufl Sigorta
2006 y›l›nda da ayn› ilkeyle çal›flmalar›na devam edecektir.
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI (devam›)

Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim fiirketi’nde 31 Aral›k
2005 tarihinde sona eren faaliyet döneminde afla¤›daki aç›klamalar
paralelinde Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uygulanm›flt›r. Söz konusu faaliyet
döneminde flirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde
faaliyet raporu ve internet sitesinin kapsam›n› zenginlefltirmifl, pay
sahiplerinin daha fazla bilgiye daha h›zl› eriflimi için çal›flmalara
bafllam›flt›r.

Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
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.

PAY SAH‹PLER‹

a) fiirketin Safi Kar›:
fiirketin safi kar›, flirketin 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. Safi (net) kar, varsa geçmifl y›l
zararlar›n›n düflürülmesinden sonra s›ras› ile afla¤›da gösterilen
flekilde tevzi olunur.

Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler Do¤ufl Holding bünyesindeki
Yat›r›mc› ‹liflkileri Departman› taraf›ndan yürütülmektedir.
Yat›r›mc› ‹liflkileri Departman›:
Departman Yöneticis› : Özlem Denizmen
Yat›r›mc› ‹liflkileri
: ‹dil Bora
Telefon
: 0212 286 24 25
Faks
: 0212 335 30 90
E-mail
: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
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 80 farkl› kifliden telefon al›nm›fl, farkl›
zamanlarda ayn› kiflilere talep üzerine tekrar bilgi verilmifltir. Ayr›ca
50 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 Do¤ufl Otomotiv internet sitesinde yer almakta ve
düzenli olarak güncellenmektedir. fiirket Esas Sözleflmesi’nde,
Özel denetçi atanmas› bir hak olarak düzenlenmemifltir. 2005
y›l›nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al›nmam›flt›r.
Genel Kurul Bilgileri
fiirketimizin 2005 y›l› faaliyet döneminde, 2004 y›l› faaliyetlerine
iliflkin ola¤an genel kurulu toplant›s› yap›lm›flt›r. 21 Nisan 2005
tarihinde, saat 11:00’de Hyatt Regency Otel, Taflk›flla Caddesi
No:1 Taksim-‹stanbul adresinde yap›lan toplant›da, toplam
110,000,000,00,000.-TL.lik sermayeye tekabül eden
110,000,000,000 adet hisseden 6,000,000,000 - TL.lik sermayeye
karfl›l›k 6,000,000 adet hissenin asaleten, 72,565,373,000,000 TL.lik sermayeye karfl›l›k 72,565,373,000 adet hissenin de vekaleten
olmak üzere toplam 72,571,373,000 adet hissenin toplant›da temsil
edilmifltir. Menfaat sahipleri ile medya belirtilen Genel Kurul
toplant›s›na kat›lm›flt›r. Toplant›ya ait davet, Kanun ve Ana
sözleflmede öngörüldü¤ü gibi ve gündemi ihtiva edecek flekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 31 Mart 2005 tarih ve 6272 say›l›
nüshas›nda ve ayr›ca ‹sranbul’da ç›kan 4 Nisan 2005 tarihli Sabah
ve Radikal Gazeteleri’nin Türkiye bask›lar›nda ilan edilmek suretiyle
süresi içinde yap›lm›flt›r.
2004 y›l› içerisinde kurum ve kurulufllara yap›lan ba¤›fllar hakk›nda
genel kuruldaki hissedarlar›n bilgilendirilmesi amac›yla aç›klamalarda
bulunulmufl; hissedarlardan 478,000,000 adet hisseyi temsilen
Vekil Say›n Burcu ALTAY sözalmak suretiyle bahsi geçen ba¤›fllara
ilke olarak s›cak bakmad›klar›n› bildirmifltir. Ayr›ca gündemin dilekler
maddesinde; Av. Vuslat SÜMEN’in “Yönetim kurullar›’nda bayan
temsilci görevlendirilmesi” fleklindeki temennisi tutana¤a geçirilmifltir.
Genel kurula kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas› için Türkiye çap›nda yay›n
yapan gazetelerde ilan verilmek suretiyle toplant› ça¤r›s› yap›lm›flt›r.
Genel kurul tutanaklar› internet sitemizde sürekli olarak pay
sahiplerine aç›k tutuldu¤u gibi, flirket merkezimizde de
incelenebilmektedir.
Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
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;

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 15. 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 semayeye 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 kurulu 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:
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 ayr›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 kar
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 verilemiyece¤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. Kar da¤›t›m›na iliflkin olarak Sermaye Piyasas› Kurulu’nca
ç›kar›lm›fl veya ç›kar›lacak düzenlemelere uyulur.
Paylar›n Devri
fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler
bulunmamaktad›r.
KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
fiirket Bilgilendirme Politikas›
fiirketimizde, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri bafll›¤› alt›nda belirtildi¤i
flekilde bilgilendirme politikas› oluflturulmufltur. fiirketimizce alt›flar
ayl›k dönemler itibariyle yat›r›mc› bilgilendirme toplant›lar› yap›lmakta,
bu toplant›larda yat›r›mc›lar›m›za, sektör pazar durumu, pazardaki
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 kitle iletiflim araçlar› yolu ile
yat›r›mc›lar›m›zla paylafl›lmaktad›r. Toplant›lar ile ilgili her
türlü bilgi ayr›ca web sitemizde de yay›nlanmaktad›r.
2005 y›l›nda flirketimizin bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesi
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n Ferit F. fiahenk veya kendisinin
yetkilendirece¤i kifli veya kifliler taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimizce 2005 y›l› içerisinde 26 özel durum aç›klamas› yap›lm›fl,
bunlardan iki tanesi için ‹MKB’ye ek aç›klama yap›lm›flt›r. fiirket
hisse senetleri yurtd›fl› borsalara kote de¤ildir.
fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
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›, vekaleten oy kullanma formunu,
www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yay›nlanmaktad›r.
Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketimizde gerçek kifli ortak bulunmamaktad›r. Ancak dolayl›
ifltirakten ar›nd›r›lm›fl gerçek kifli pay sahipleri kamuoyuna 2004
y›l›nda yay›nlanan halka arz izahnamesinde aç›klanm›fl olup
kamuoyunda bu hususa iliflkin ayr›ca aç›klama yap›lmas›n›
gerektirmeyecek kadar bilinirlik mevcuttur.
‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin
Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden bilgi ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin listesi faaliyet
raporunda organizasyon flemas› bafll›¤› alt›nda yer alan
organizasyon flemas›nda kamuya duyurulmufltur.
MENFAAT SAH‹PLER‹
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Do¤ufl Otomotiv Grubu menfaat sahipleri olan müflteriler, pay
sahipleri, çal›flanlar, tedarikçiler, devlet ve sosyal çevre kendilerini
ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirmeler,
IMKB’ye yap›lan özel durum aç›klamalar›, gerçeklefltirilen genel
kurul toplant› tutanaklar›n›n, ba¤›ms›z denetçilerin raporlar› ve mali
tablolar›, yaz›l› medya kanallar›nda ve internet sitemizde
yay›nlanmaktad›r. Çal›flanlar›m›z kendileri için haz›rlanan intranetten
flirketle ilgili konular hakk›nda bilgilendirilmektedir.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Yönetime kat›l›m konusunda Kurumsal Yönetim Esaslar›’n›n temel
al›nmas› prensibi benimsenmifltir.

‹nsan Kaynaklar› Politikas›
‹nsan kaynaklar› uygulamalar› yürütülürken temel al›nan prensip,
iflletmenin her kademesinde insan odakl› yönetimin, kurum kültür
ve stratejilerine ba¤l› kal›narak uygulanmas›n› sa¤lamakt›r. Do¤ufl
Otomotiv Grubu ‹nsan Kaynaklar› Politikam›z teknolojinin geliflim
h›z›nda bir dinamizmde, iç ve d›fl rekabet avantaj› yaratan, kurumun
en de¤erli aktif yat›r›m› olan insana öncelik veren bir fonksiyon
olmakt›r. ‹nsan kayna¤› politikam›z do¤ru insan›n do¤ru ifle
yerlefltirilmesi olup, kurum strateji ve kütürü ile uyumlu, güçlü
profilleri bünyemizde görevlendirmek ve sürekli e¤itim ile ekip
üyelerimizin kiflisel geliflimlerini desteklemektir.
Dünyadaki genel ekonomik geliflmeler, h›zl› sektörel de¤iflim nedeni
ile ortaya ç›kan gereksinimler ve Türkiye ekonomisini de göz önünde
bulundurularak belirlenen insan kayna¤› ihtiyac› do¤du¤unda; h›zla
de¤iflen trendlere, belirlenen yeni strateji ve hedeflere ayak
uydurabilecek, belirsizliklere karfl› dirençli, ortaya ç›kabilecek yeni
durum ya da koflullara k›sa sürede adapte olabilecek profiller
yetifltirmek büyük önem tafl›maktad›r. Sürekli de¤iflimin esas
oldu¤u ifl yaflam›nda kurum ya da kurulufllar›n karfl›s›na ç›kan
f›rsatlar› do¤ru zamanda de¤erlendirebilen, sistemin bütününü
görebilen, genifl bak›fl aç›s›na sahip çal›flma arkadafllar› ile çal›flma
f›rsat› yakalayabilmeleri konusunda geliflime yat›r›m yapmak öncelikli
hedefimizdir.
‹nsan kaynaklar› ve e¤itim koordinatörlü¤ü; Otomotiv Grubu
bünyesindeki flirketlerin ifle al›m, kariyer planlama, özlük iflleri,
performans yönetimi, e¤itim ve gelifltirme gibi insan kaynaklar›
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› ve E¤itim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan yürütülen ifle al›m,
iflten ç›k›fl, terfi ve görev de¤iflikli¤i fonksiyonlar› ve çal›flanlar›n
sahip olduklar› temel haklar ve sorumluluklar yaz›l› hale getirilerek,
çal›flanlara duyurulmufl ve intranette paylafl›lm›flt›r. Ayr›ca intranette
yer alan anketler bölümü arac›l›¤› ile çeflitli konularda anketler
düzenlenmektedir. Elde edilen tüm sonuçlar yine çal›flanlar ile
intranet arac›l›¤› ile paylafl›lmaktad›r. Çal›flanlar›n önerilerinin
de¤erlendirmeye al›nd›¤› bir öneri teflvik sistemi yine intranet
üzerinden yürütülmektedir.
Do¤ufl Otomotiv Grubu bünyesinde oluflan aç›k pozisyonlar için
öncelik çal›flanlar›m›za verilmekte, söz konusu pozisyonlar intranette
yer alan kariyer f›rsatlar› bölümünde duyurulmaktad›r. Bu bölümde
ilan› bulunan göreve kendisinin uygun oldu¤unu düflünen
çal›flanlar›m›z do¤rudan baflvuruda bulunabilmektedirler. Gelen
baflvurular ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan
incelenerek kriterlere uymayan adaylar bilgilendirilmektedirler.
Kriterlere uygun olan adaylar ise, ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
Koordinatörlü¤ü taraf›ndan yöneticilerine de bilgi verilmek suretiyle
ifle al›m de¤erlendirme sürecine dahil edilmektedir.
Do¤ufl Otomotiv Grubu flirketlerinde uygulanmakta olan ücret
sistemi görevlerin ait olduklar› fonksiyonlara ba¤l› olarak gruplanm›fl
ifl ailelerine göre kurulmufltur. Bant sistemi ad› verilen bu uygulamada
benzer görevleri yerine getiren çal›flanlar benzer ücretleri
almaktad›rlar. Çal›flanlarla iliflkileri yürütmek amac› ile henüz spesifik
bir bölüm kurulmam›fl olmakla birlikte organizasyonel geliflimde
görev yapan ekibimiz çal›flanlarla görsel ve yaz›l› iletiflimin kuruldu¤u
intranet projesinden ve geliflmelerin, bilgilendirmelerin yap›ld›¤›
duyurulardan sorumludurlar. Bu ve benzeri uygulamalar sonucunda
çal›flanlar›m›zdan ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir flikayet
gündeme gelmemektedir.

Do¤ufl Otomotiv
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Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
fiirketimizin bünyesinde müflteri memnuniyetini sa¤lamak ad›na
bir Müflteri ‹liflkileri ve Operasyon Departman› bulunmaktad›r.
Müflteri memnuniyetini sa¤laman›n yan› s›ra müflteri ba¤l›l›¤›n› ve
sadakatini yükseltmek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk›ndaki
taraf›m›za telefon, faks, e-mail ya da mektupla ulaflan müflteri
flikayetlerini kay›t alt›na almak, ilgili departmanlarla görüfltükten
sonra çözümlemek ve ivedilikle müflterileri konu hakk›nda
bilgilendirmek departman›n görevleri aras›nda bulunmaktad›r.
Ayr›ca müflteri bilgileri sürekli güncellemek yan›nda benzer
flikayetlerden hareketle çal›flanlar›m›z› ve bayilerimizi bu yönde
rehabilite etmek, süreç iyilefltirmeleri yapmak da bu departman›n
görevleri aras›ndad›r. Ayr›ca müflterilerin teflekkürleri de ilgili
departmanlarla ve çal›flanlarla paylafl›lmaktad›r. Di¤er yandan
ça¤r› merkezimizde bütün bu hizmetlerin yan›nda yol yard›m
hizmetleri, elektronik postalar, telemarketing ve lansman hizmetleri
de verilmektedir.
fiirketin müflteri ve tedarikçileri ile iliflkileri kalite politikas›
do¤rultusunda yürütülmektedir. Kalite politikas› :
1. Koflulsuz müflteri memnuniyetini 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.
Sosyal Sorumluluk
Volkswagen E¤itim Laboratuar› (Kas›m 2005)
Do¤ufl Otomotiv, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile özel bir protokol sonucu
fiiflli Endüstri ve Meslek Lisesi’nde, Do¤ufl Otomotiv Volkswagen
E¤itim Laboratuar›’n› ö¤rencilerin hizmetine açm›flt›r. 16 kiflilik iki
s›n›ftan oluflan e¤itim laboratuar›nda her y›l 32 ö¤renciye e¤itim
verilerek ifl imkan› sa¤lanacakt›r.
Genç Avrupal› T›r Sürücü Yar›flmas› (Haziran 2005)
Do¤ufl Otomotiv, kara yollar›nda yol güvenli¤inin sa¤lanmas› ve
trafik kazalar›n›n azalmas›nda sürücülerin genç yaflta e¤itilmesinin
önemini göz önünde bulundurarak, e¤itimli sürücülerin güvenli ve
ekonomik araç kullan›m›n›n temel araç oldu¤u Genç Avrupal› T›r
Sürücüsü 2005 Yar›flmas›’n›n Türkiye etaplar›n› Scania markas›
arac›l›¤›yla gerçeklefltirmifltir. Yar›flma, Avrupa çap›nda t›r sürücüleri
aras›nda yap›lm›fl, Avrupa Birli¤i ve Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i
taraf›ndan desteklenmifltir. Haziran-Temmuz döneminde Samsun,
Konya, ‹zmir, Adana ve ‹stanbul illlerinde bölge finalleri
gerçeklefltirilen yar›flmada, adaylara aras›ndan trafik kurallar›,
güvenli ve ekonomik sürüfl, a¤›r ticari araç teknolojisi ve teorik yol
güvenli¤i konulu test s›nav›nda baflar›l› olan 50 bölge finalistine,
bölge yar›fllar›nda ekonomik ve güvenli sürüfl e¤itimi verildikten
sonra yar›flmac›lar›n›n manevra ve sürüfl yetenekleri test edilmifltir.
Do¤ufl Otomotiv, güvenli sürüfl konusunda sosyal bilincin yay›lmas›
amac› ile Genç Avrupal› T›r Sürücüsü 2005 Yar›flmas› ile bafllatt›¤›
e¤itimli sürücü yetifltirme misyonunu vermifl oldu¤u sürüfl e¤itimlerini
devam ettirmektedir.
Do¤ufl Çocuk Trafik Kulübü Trafik Temal› Rap yar›flmas›
(Haziran 2005)
Çocuklar›n trafikle ilgili duygu, düflünce ve isteklerini özgürce ifade
edebilmelerini sa¤lamay› amaçlayan “Trafik Temal› Rap Yar›flmas›”
‹stanbul Valili¤i, ‹stanbul Milli E¤itim Müdürlü¤ü, ‹stanbul Trafik
Denetleme fiube Müdürlü¤ü ve Do¤ufl Çocuk iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilmektedir. Çeflitli okullardan en az 3, en fazla 5 kifliden
oluflan gruplar kurarak yar›flmaya kat›lan çocuklar, DJ Funky C
taraf›ndan düzenlenen alt yap› üzerine söz yazarak canl› performans
sergilemektedirler.
Gaziantep Onkoloji Hastahanesi’ne destek (Nisan 2005)
Do¤ufl Otomotiv, lösemi hastal›¤› olan çocuklara yard›mc› olabilmek
amac›yla Gaziantep Onkoloji Hastahanesi Pediatri Bölümü’ne ba¤›fl
yapm›flt›r.

Arka Koltuk Benim Kampanyas› (Nisan 2005)
Do¤ufl Çocuk ve Do¤ufl Otomotiv, çocuklar›n araç içi can
güvenli¤inin sa¤lanmas› ve ölüm-yaralanma oranlar›n›n azalt›lmas›n›
hedefleyen “Arka Koltuk Benim” projesini bafllatm›flt›r. Kampanya
ile hedeflenen arka koltukta oturman›n çocu¤un can güvenli¤i
aç›s›ndan önemli oldu¤u bilincinin hem çocuklara hem de ailelere
yerlefltirilmesidir. Proje kapasam›nda, ‹stanbul ‹l Milli E¤itim
müdürlü¤ü ve ‹stanbul Trafik Denetleme fiube Müdürlü¤ü’nden
destek al›narak ‹stanbul’da belirlenen pilot okullara e¤itim otobüsleri
ile gidilerek trafik e¤itimi verilmifltir. Televizyon kanallar›nda yay›na
giren reklam filmi ve Do¤ufl Otomotiv bayileri arac›l›¤›yla
kampanyan›n duyurumu sa¤lanm›flt›r.
Trafikte Ortak Dil ‹flaretleri (fiubat 2005)
Do¤ufl Çocuk Trafik Klübü, ‹stanbul’daki tüm ilkö¤retim okullar›na
“Trafikte Ortak Dil ‹flaretleri” konulu posterler asm›flt›r. Posterlerde,
gündelik hayatta s›kça karfl›lafl›lan trafik iflaretleri anlamlar›, trafik
güvenli¤ini bozan unsurlara karfl› çocuklar›n kendilerini nas›l
koruyabilecekleri anlat›lmaktad›r.
Gelece¤in Sanatç›lar›na Dikkat Sergisi (Ocak 2005)
Autoshow 2004’te, Do¤ufl Otomotiv Stand›’nda yer alan “Çocuk
Alan›”na kat›l›p e¤lenceli aktivitelerle hofl vakit geçirmenin yan› s›ra
el becerilerini de gelifltiren çocuklar›n yapt›¤› trafik konulu resimlerden
oluflan “Gelece¤in Sanatç›lar›na Dikkat Sergisi”, Do¤ufl Otolar’da
sergilenmifltir.
YÖNET‹M KURULU
Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
2005 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeleri
Ferit Faik fiAHENK, Süleyman SÖZEN, fiadan GÜRTAfi,
Erman YERDELEN, Aclan ACAR, Süleyman Kadir TU⁄TEK‹N,
Sait Alper UYAR, Tanju ÖZENÇ, Cem YURTBAY ve
M. Sad›k Naci KURTULAN’d›r. ‹lgili dönemde Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› Ferit Faik fiAHENK taraf›ndan yap›lm›flt›r.
fiirketimiz Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmamakla birlikte,
Yönetim Kurulu, yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli nitelikleri
haiz kiflilerden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin flirket
d›fl›nda baflka görev veya görevler almas›n›n belirli kurallara
ba¤lan›p ba¤lanmad›¤› ve/veya s›n›rland›r›l›p s›n›rland›r›lmad›¤›
hususunda Türk Ticaret Kanunu’na uygun düzenlemeler
benimsenmifltir. fiirketin stratejik hedefleri, faaliyet sonuçlar› ve
performans göstergeleri Yönetim Kurulu taraf›ndan düzenli ayl›k
toplant›lar arac›l›¤›yla izlenmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. Yönetim
Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden
seçilmektedir.
fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi.’nin vizyonu global f›rsatlar
ile büyüyen, operasyonel mükemmellikle çal›flan, yenilikçilik ile fark
yaratan, tüm paydafllar›na sürekli katmade¤er sa¤layan bir otomotiv
flirketi olmakt›r.
Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
‹ç denetim ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluflturmak ve
ifllerli¤ini kontrol etmek, nihai olarak Yönetim Kurulu fonksiyonlar›
içerisinde yer almaktad›r. Finansal riskler Finans Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan izlenmekte ve Yönetim Kurulu ile Denetim Komitesi’ne
raporlanmaktad›r. Operasyonel riskler, ‹ç Denetim Departman›
bulgular›na istinaden marka yöneticileri ile flirket politikalar›na
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uygunluk esaslar›na göre yönetilmektedir. Yönetim Kurulu denetim
fonksiyonunun yürütülmesini, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluflan
Denetim Komitesi’ne vermifltir. Denetim Komitesi faaliyetlerini
Denetim Komitesi Tüzü¤ü çerçevesinde gerçeklefltirmektedir. Buna
uygun olarak, iç kontrol mekanizmalar›n› denetleyen bir ‹ç Denetim
Departman› mevcut olup bu departmanda faaliyetlerini Uluslararas›
‹ç Denetim Standartlar› do¤rultusunda haz›rlanm›fl Do¤ufl Otomotiv
Servis ve Ticaret A.fi. Denetim Departman› Yönetmeli¤i çerçevesinde
sürdürmektedir. Her üç ayda bir asgari olmak üzere gerekti¤inde
‹ç Denetim Departman›, Denetim Komitesi’ne denetim bulgular› ve
aksiyon gerektiren konular ile ilgili bilgi vermektedir.

•
•

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve
sorumluluklar›na flirket esas sözleflmesinde 12. ve 13. maddelerde
yer verilmektedir.

Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
fiirketimiz Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul taraf›ndan onaylanmas›
durumunda esas sözleflme hükümlerimize uygun olarak temettü
ödemesi yap›labilmektedir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar› senelik olarak belirlenir. Yönetim Kurulu,
en az ayda bir kez toplanmakta ve toplant› günleri önceden bütün
üyelere sirküle edilmektedir. Yönetim Kurulu Sekreteryas›, Yönetim
Kurulu Baflkan›’n›n önerisiyle haz›rlad›¤› toplant› gündemi tasla¤›n›
di¤er Yönetim Kurulu Üyeleri’ne gönderir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
gündem hakk›nda ilave veya de¤ifliklik önerilerinin Yönetim Kurulu
Baflkan› taraf›ndan de¤erlendirilmesini müteakip, gündem kesinlik
kazan›r. Yönetim Kurulu‘nda görüflülen konular ayr›ca toplant› notlar›
haline getirilir ve saklan›r. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her konuda
farkl› görüfl aç›klama ve bu konuda kararlara flerh düflme imkan›
bulunmaktad›r. fiirketimiz Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye
bulunmamaktad›r.

SERMAYE YAPISI VE
ORTAKLIK HAKKINDA B‹LG‹LER

fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde fiirket’le ifllem
yapma ve rekabet yasa¤›n›n uygulan›p uygulanmamas›, Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin, fiirket’le ifllem yapmalar› ve rekabet etmeleri
halinde bundan dolay› oluflabilecek ç›kar çat›flmalar›na iliflkin
konularda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerine
paralel olarak ve bu konuda Genel Kurul’da al›nan kararlara göre
yap›lacak olan düzenlemeler benimsenmifltir.
Etik Kurallar
Do¤ufl Otomotiv Grubu’nun kurumsal yönetim ilkeleri ve etik
de¤erlere verdi¤i önem paralelinde otomotiv çal›flanlar›n›n
müflteriler/tafleronlar, mal verenler ve flirket’in ticari iliflki içerisinde
bulunulan di¤er firma ve kiflilerle iliflkilerini, medya ile iliflkilerini
düzenleyen davran›fl kurallar›, sorumluluklar›, zaman ve kaynak
kullan›m› ve cinsel taciz konular›nda etik ilke ve de¤erleri belirleyen
Etik ‹lkeler Prosedürü ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan haz›rlanm›fl, bir duyuru arac›l›¤› ile yay›nlanm›fl ve
intranette tüm çal›flanlar›n eriflimine sunulmufltur. Prosedürde yer
alan etik ilkelere ayk›r› davran›fllar, yasalara, toplumun ve flirketimizin
de¤er yarg›lar›na ters düflen; çal›flanlar›n, müflterilerin haklar›n›
ihlal eden ve flirkete ve/veya kiflilere zarar veren davran›fllar Disiplin
Yönetmeli¤i kapsam›nda yaz›l› hale getirilmifl, söz konusu
davran›fllar›n mevcudiyeti durumunda uygulanacak cezai yapt›r›mlar
aç›klanm›flt›r. ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan
haz›rlanm›fl bu yönetmelik, bir duyuru arac›l›¤› ile yay›nlanm›fl ve
intranette tüm çal›flanlar›n eriflimine sunulmufltur.
Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›,
Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulu’nda belirlenmifl olan Komiteler ve Komite Üyeleri
ile sorumlular› flöyledir:
• Denetim ve Risk Komitesi: Murat Aka (Baflkan),
Süleyman Tu¤tekin (Üye)

•
•
•
•
•
•

Bayi Gelifltirme Komitesi: Cem Yurtbay (Baflkan)
Lojistik Komitesi: Süleyman Tu¤tekin (Baflkan),
Naci Kurtulan (Üye)
‹nsan Kaynaklar› Komitesi: Tanju Özenç (Baflkan)
Stratejik Planlama, ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc›
‹liflkileri Komitesi: Özlem Denizmen (Baflkan)
Hukuk Komitesi: Hasan Güzelöz (Baflkan), Murat Aka (Üye)
Sat›fl Sonras› ve Motor Sporlar› Komitesi: Saffet Üçüncü (Baflkan)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Naci Kurtulan (Baflkan)
Yurtd›fl› Marka ‹letiflimi ve Devlet ‹liflkilerinin Yönetimi:
Aclan Acar (Baflkan), Tanju Özenç (Üye)

2005 Y›l› Üst Düzey Yöneticileri Bilgileri
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ad›-Soyad›

Görevi

Ferit Faik fiAHENK

Yönetim Kurulu Baflkan›

Süleyman SÖZEN

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

fiadan GÜRTAfi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Görevli Üye

Erman YERDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Aclan ACAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Kadir TU⁄TEK‹N

Yönetim Kurulu Üyesi

Sait Alper UYAR

Yönetim Kurulu Üyesi ve Görevli Üye

Tanju ÖZENÇ

‹cra Komitesi / Yönetim Kurulu Üyesi

Cem YURTBAY

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Sad›k Naci KURTULAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde söz sahibi olan personelin
Ad›-Soyad›

Görevi

Ö¤renim Durumu

Erhan Ergün

Lojistik Hizmetler
Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i

Emir Ali Bilalo¤lu

Audi Porsche
Marka Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i
Makina Mühendisli¤i

Tolga Senyücel

Scania Krone
Marka Genel Müdürü

‹flletme/MBA

‹zzet Berk Ça¤dafl

Finans ve Mali ‹fller
Koordinatörü

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

Hayrullah Murat Aka

Genel ‹dari ‹fller,
Hukuk ve ‹ç
Denetim Koordinatörü,
Kalite Yönetim Temsilcisi

‹flletme/‹flletme

Rüfltü Karaca

Bilgi Teknolojileri
Koordinatörü

‹nflaat Mühendisli¤i
Bilgisayar Mühendisli¤i

Tuba Köseo¤lu

‹nsan Kaynaklar›,
E¤itim Koordinatörü

Mütercim Tercümanl›k

Birgül Ak Karacahisarl›

VW Binek Araç
Marka Genel Müdürü

‹ktisat/MBA

Vedat Uygun

VW Ticari Araç
Marka Genel Müdürü

Makina Mühendisli¤i/MBA

Bahad›r ‹smail Gören

Katalonya Oto
Marka Genel Müdürü

‹flletme

Zafer Baflar

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

‹flletme

Saffet Üçüncü

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

Makina Mühendisli¤i
Endüstri Mühendisli¤i

Do¤ufl Otomotiv

Faaliyet
Raporu
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SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA B‹LG‹LER‹ (devam›)

GENEL VE ‹DAR‹ FAAL‹YETLER

DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU 2005 YILI ‹Ç‹NDE GERÇEKLEfiEN ÜST DÜZEY YÖNET‹C‹ HAREKETLER‹

Sat›fllar ve Ciro
fiirketin 2005 y›l› sat›fllar› bir önceki y›la oranla %10 artarak 79,079
adetten 87,141 adede yükselmifltir.

Yönetimde söz sahibi olan personelin
Ad› - Soyad›
Saim Fahrettin Gökflin
Hayrullah Murat Aka
Tuba Köseo¤lu
Naci Kurtulan

Görevi
Do¤ufl Oto Pazarlama ve
Ticaret A.fi. SSH
Genel Müdür Yard›mc›s›
Genel ‹dari ‹fller, Hukuk ve
‹ç Denetim Koordinatörü,
Kalite Yönetim Temsilcisi
‹nsan Kaynaklar› & E¤itim
Koordinatörü
Katalonya Oto Genel Müdürü

Ö¤renim durumu

Son 5 y›lda
ortakl›kta üstlendi¤i görevler

De¤ifliklik nedeni

Endüstri Mühendisli¤i

Genel Müdür Yard›mc›s›

Gruptan Ayr›ld›.

‹flletme/‹flletme

Koordinatör

Mütercim Tercümanl›k

Do¤ufl Holding ‹nsan
Kaynaklar› Bölüm Baflkan›

‹nsan Kaynaklar› & E¤itim
fonksiyonu ayr›ld›.
Do¤ufl Otomotiv Grubu ‹nsan
Kaynaklar› & E¤itim Koordinatörü oldu

Makina Mühendisli¤i

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU

31.12.2004 GERÇEKLEfiEN

31.12.2005 GERÇEKLEfiEN

KADROLU

DIfi KAYNAK

TOPLAM

KADROLU

DIfi KAYNAK

TOPLAM

KADROLU

DIfi KAYNAK

VW B‹NEK ARAÇ

43

5

48

45

0

45

52

0

VW T‹CAR‹ ARAÇ

39

4

43

39

1

40

46

0

SCANIA / KRONE

39

12

51

47

16

63

71

3

AUDI / PORSCHE

23

0

23

29

0

29

36

0

LOJ‹ST‹K H‹ZMETLER

88

30

118

88

30

118

123

4

DESTEK FONKS‹YONLAR

TOPLAM

31.12.2006 BÜTÇELENEN
KADROLU

DIfi KAYNAK

TOPLAM

61

0

61

46

63

0

63

74

79

0

79

36

40

0

40

127

135

8

143
228

86

46

132

89

51

140

157

32

189

189

39

BAY‹ YÖNET‹M‹

0

0

0

4

0

4

6

0

6

7

0

7

HAVUZ YÖNET‹M‹ & KANUN‹ KADROLAR

0

0

0

13

0

13

32

4

36

43

4

47

400

106

506

354

98

452

523

43

514

617

51

668

22

0

22

22

0

22

28

0

28

28

0

28

DO⁄Ufi MOTOR SPORLARI

0

12

12

17

1

18

0

0

0

DOD

0

0

9

0

9

DO⁄Ufi OTOMOT‹V SERV‹S
KATALONYA

0

570

673

197

870

893

60

953

1.313

75

1.388

DO⁄Ufi OTOMOT‹V GRUBU

873

225

1.098

1.061

295

1.356

1.461

104

1.513

1.967

126

2.093

% 100.00

110,000

Toplam

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›

Kaynak: ODD Toptan ve TA‹D verileri / Do¤ufl Otomotiv

fiirketin SPK muhasebe ilkelerine göre hesaplanan sat›fl has›lat›,
afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir:
YTL
Net Sat›fllar

2003
1,452,129

2004
2,307,345

2005
2,449,384

Y›llar itibariyle ithalat tutarlar› afla¤›da belirtilmifltir:
EURO
‹thalat (DOAS)

2003
413,048,134

2004
1,061,047,667

2005
1,238,805,290

KAR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹
Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim fiirketi Yönetim Kurulu Karar›
Toplant› No
Toplant› Tarihi
Toplant› Yeri

: 2006/9
: 10/03/2006
: fiirket Merkezi

Yönetim Kurulu Aclan Acar’›n baflkanl›¤›nda toplanarak afla¤›daki konular› görüflmüfltür:
fiirketimizin 27 Mart 2006 tarihinde yap›lacak olan 2005 Y›l› Ola¤an Genel Kurulu Toplant›s›’nda, fiirket esas sözleflmesinin 24. maddesinde
düzenlenen kar›n da¤›t›m› esas›na uygun olarak Sermaye Piyasas› Kurulu Seri:XI No:25 say›l› tebli¤i uyar›nca Uluslararas› Raporlama
Standartlar›’na göre düzenlenmifl bilanço ve kar-zarar tablosu kapsam›nda hesaplanan 2005 y›l› kar›n›n SPK mevzuat›, TTK hükümleri
ve ana sözleflmemiz gere¤i afla¤›daki gibi,
Dönem Net Kar›
Genel Kurulunca Kar Da¤›t›m Karar›
Al›nmayan Ba¤l› Ortakl›k, ‹fltirak ve Müflterek Yönetime tabi Ortakl›k Kar› ( - )
I. Tertip Yedek Akçe ( - )
Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›fllar ( + )
Da¤›t›labilir Net Dönem Kar›
Ortaklara Temettü (Nakit)
(1,00 YTL’lik hisse bafl›na 0,4113 YTL Brüt / 0,3702 YTL Net)
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü (Nakit)
II. Tertip Yedek Akçe

111.405.000,00
15.780.000,00
5.387.239,48
244.727,91
90.482.488,43
% 50
% 1,3

45.243.000,00
1.211.111,11
4.095.411,11

tahsisinin, kalan kar›n ola¤anüstü yedekler hesab›na aktar›larak flirket bünyesinde tutulmas›n›n, kar da¤›t›m tarihinin 31 May›s 2006’y›
geçmemek kay›t ve flart› ile Yönetim Kurulu’nca belirlenmesinin,

1,00
0,80

Genel Kurula teklif edilmesine oybirli¤i ile karar verilmifltir.

0,60
0,40
0,20
0,00

25/11/05

37,950

14/10/05

% 34.50

Halka Aç›k

2005
51,503
32,049
4,705
153
6,570
8,026
33,163
33,163
2,475
2,073
402
87,141

1,20
DOAS

06/09/05

1

27/07/05

% 0.00

17/06/05

Di¤er

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

09/05/05

225

30/03/05

21,955

% 0.20

18/02/05

% 19.96

07/01/05

Do¤ufl Holding A.fi.
Katalonya

14/10/04

49,869

26/10/04

% 45,34

06/09/04

Do¤ufl ‹nflaat ve Ticaret A.fi.

27/07/04

Hisse Adedi (milyon)

17/06/04

Hisse Pay›

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 tarihde gerçek kifli
orta¤›m›z bulunmad›¤›ndan (da¤›t›m stopaja tabi olmay›p brüt ve
net temettü eflittir), her 1,000 TL’l›k hisseye net 481.8 TL temettü
ödenmifltir. fiirketimizin, 21 Nisan 2005 tarihinde yap›lan 2004 y›l›na
iliflkin Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda; fiirket Ana Sözleflmesi’nin
24. Maddesindeki Kar’›n da¤›t›m› esaslar›na uygun olarak 2004 y›l›
sonu 71,964,000.- YTL Net Kar’dan;
a) 2,279,065.79 YTL’n›n %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayr›lmas›na,
b) 34,848,000.- YTL’n›n ortaklara I. Temettü olarak 31.05.2005
tarihine kadar da¤›t›lmas›na,
c) 696,849.- YTL’n›n Yönetim Kurulu Üyelerine 31.05.2005 tarihine
kadar da¤›t›lmas›na,
d) 3,004,484.90 YTL’n›n II. Tertip Yedek Akçe olarak ayr›lmas›na
e) Kalan k›sm›n Fevkalade Yedek Akçe olarak ayr›lmas›na karar
verilmifltir. Ortaklara 1.00 YTL’lik hisse bafl›na net olarak da¤›t›lacak
temettü tutarlar›, tüzel Kifliler için 0.3168 YTL, Gerçek Kiflilere
(%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonras›) ise 0.2851 YTL olmufltur.

USD

Orta¤›n Ünvan›

2004
50,068
33,094
4,297
129
5,546
7,002
26,984
26,984
2.027
1.837
190
79,079

2005
442,838
277,358
33,305
3,990

fiirketimizde dönem içinde esas sözleflmede de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

119

Bu de¤iflikliklerden sonra fiirketimizin son ortakl›k yap›s› afla¤›da
belirtilmifltir.

2003
33,859
21,123
2,551
91
5,092
5,002
10,891
10,891
1,515
1,515
46,265

2004
452,292
244,551
28,829
4,952

DÖNEM ‹Ç‹NDE ESAS SÖZLEfiMEDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER

451

Ortaklar›m›zdan Do¤ufl Yap› Sanayi A.fi. , tüm aktif ve pasifleri ile
birlikte 30 Eylül 2005 itibariyle Do¤ufl ‹nflaat A.fi. ile birleflti¤inden,
fiirketimizdeki mevcut 10,977 milyon adet hisse karfl›l›¤› 10,977
bin YTL nominal de¤erdeki hisseleri Do¤ufl ‹nflaat A.fi.’ne intikal
etmifltir.
Ayr›ca, yine ortaklar›m›zdan Somtafl Tar›m ve Ticaret A.fi., tüm aktif
ve pasifleri ile birlikte 5 Aral›k 2005 itibariyle Do¤ufl Holding ile
birleflti¤inden, fiirketimizdeki mevcut 21,955 milyon adet hisse
karfl›l›¤› 21,955 bin YTL nominal de¤erdeki hisseleri Do¤ufl Holding’e
intikal etmifltir.

Binek
Volkswagen
Audi
Porsche
SEAT
Skoda
Hafif Ticari
Volkswagen
A¤›r Ticari
Scania
Krone
Toplam

2003
240,941
135,196
17,751

Kaynak: ODD Toptan ve TA‹D verileri / Do¤ufl Otomotiv

DO⁄Ufi OTO

fiirketimizin ç›kar›lm›fl sermayesinde dönem içinde bir de¤ifliklik
olmam›flt›r.

Binek
Hafif Ticari
A¤›r Ticari
Treyler Pazar›

Sat›fl Adetleri

2003, 2004 ve 2005 y›l› gerçekleflen personel say›lar› ile 2006 y›l› personel bütçe say›lar› ekteki gibidir:
31.12.2003 GERÇEKLEfiEN

Toplam Pazar

Do¤ufl Otomotiv

Faaliyet
Raporu
83

