2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı
Şirketimizin 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 27 Mart 2015 Cuma günü
saat 10:00’da “Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, OrtaköyBeşiktaş/İstanbul” adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır. Finansal tablolar ve
bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun
karın dağıtım teklifi, toplantı çağrısı-gündem-vekaletname örneği, toplantı tarihinden
önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.dogusotomotiv.com.tr internet
adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
1) Ortaklık Yapısı / Oy hakkı
Şirketimizin, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL, kayıtlı
sermaye tavanı (SPK izni 2013-2017 yılları arasında geçerli) 660.000.000 TL’dir.
Sermayenin tamamı; hamiline yazılı, nominal değeri 1,-TL paylara bölünmüş ve
her biri 1 oy hakkına sahip olup, sermayede imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
PAY SAHİBİNİN ÜNVANI

ORAN

HİSSE ADEDİ

Doğuş Holding A.Ş.

35,21%

77.461.218

77.461.218

Halk Ortaklığı
Doğuş Araştırma Geliştirme
Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.
Doğuş Nakliyat Ve Ticaret A.Ş.

34,50%

75.900.000

75.900.000

30,29%

66.638.086

66.638.086

0,00%

404

404

0,00%

292

292

Ve

Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
TOPLAM

TUTARI -TL

100,0% 220.000.000 220.000.000

2) Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler
Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının (Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., D-Auto
Suisse SA ve D-Auto Limited Liability Company) geçmiş hesap döneminde
gerçekleşen ve gelecek hesap dönemleri için planladığı, ortaklık faaliyetlerini
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
3) Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri
Genel kurul toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi
veya seçimi bulunmamaktadır.
4) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri bulunmamaktadır.
5) Esas Sözleşme Değişikliği
Genel kurul toplantı gündeminde, esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
6) Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek İşlemler (Gündem madde: 10)
2014 faaliyet yılı içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca;
a) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu
üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.
b) İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri
adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında
yönetim kuruluna bilgi ulaşmamıştır.
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7) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler (Gündem madde: 8)
Bağımsız Denetim Raporunun 29. maddesinde “İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve
Bakiyeler” başlığı altında yer alan ve 2014 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş
olan “Varlık ve hizmet alım satım işlemleri” ile “Yaygın ve süreklilik arz eden
işlemleri”, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen oranlara ulaşmamıştır.
8) Bağış ve Yardımlar (Gündem madde: 7)
Şirketimiz tarafından, 29.03.2013 tarihli Genel Kurul’da kabul edilen politikaya
uygun olarak yapılan Bağış ve Yardımlar listesi;
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
2014 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

TUTAR -TL

AYHAN ŞAHENK VAKFI

1.523.050

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

1.094.700

TÜRK PETROL VAKFI

650.000

BESNİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

47.274

YENİBİRLİDER DERNEĞİ

15.000

ŞİŞLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

12.165

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI

10.000

DİĞER DERNEK VE KURUMLAR

46.866

TOPLAM

3.399.055

9) Üçüncü Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler
(Gündem madde: 9)
Bağımsız Denetim Raporunun 16. maddesinde de yer aldığı üzere, şirketimiz
tarafından olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat,
rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

Ekler:
1. Esas Sözleşme
2. Genel Kurul İç Yönergesi
3. Kar Dağıtım Politikası
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DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:
Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında
Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bir
Anonim Şirket kurulmuştur.
KURUCU ORTAĞIN ÜNVANI

TABİYETİ

1. Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

T.C.

2. Doğuş Holding A.Ş.

T.C.

3. Ana Yatırım A.Ş.

T.C.

4. Garanti Holding A.Ş.

T.C.

5. Somtaş Tarım ve Ticaret A.Ş.

T.C.

ADRESİ
Eski Büyükdere Caddesi,
Ayazağaköyü Yolu No:23
Maslak - İSTANBUL
İstinye Yokuşu Doğuş
Binaları
Maslak - İSTANBUL
İstinye Yokuşu Doğuş
Binaları
Maslak - İSTANBUL
İstinye Yokuşu Doğuş
Binaları
Maslak - İSTANBUL
İstinye Yokuşu Doğuş
Binaları
Maslak - İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI:
Şirketin unvanı “DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ”dir ve bu ana sözleşmede kısaca "şirket" olarak adlandırılacaktır.
MAKSAT VE MEVZUU:
Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve
kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş
makinaları, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç
motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç,
makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım
ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi
mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek
parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakımı ve ticaretini yapmak;
motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları
ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini
ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve
atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat makina teçhizat alet ve edevat
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ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek
üzere kurulmuştur.
Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek
için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere,
yapabilecektir.
a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika,
imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve
büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve
bunları işletmek.
b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam
mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane,
atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat,
makina, parçalar, teçhizat, alet ve edavatı ithal ve mubayaa etmek veya
bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.
c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai
muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek
ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak.
d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye,
gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde
bulunmak.
e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler,
servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya
ettirir, kiralar, işletir.
f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar.
Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik,
müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara
mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.
g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How
anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile
tutmak, gerekirse satmak.
h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için
faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket
ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak
olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın
alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde her
türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul
kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz
sözleşmeleri yapar.
i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya
teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak
sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
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j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde
satar, inşa eder, ettirir veya kiralar. Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri
ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel
kişiliği adına veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara
veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet verir,
ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin eder ve ettirir.
k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul
ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni
veya aynî haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir.
l) Şirket, Genel Kurul tarafından kabul edilen bağış ve yardım politikasında
belirlenen usul ve esaslar ile bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu,
tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak bağış yapabilir.
MERKEZ VE ŞUBELER:
Şirketin merkezi İstanbul İli Sarıyer İlçesindedir. Adresi Ayazağa Maslak
Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, 34398 -Sarıyer/
İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve mevzuat tarafından aranan
sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası
Kurulu’na ve gerektiğinde sair kamusal mercilere haber vermek şartıyla ve
yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt dışında sürekli veya
geçici irtibat büro, şube ve mümessillikler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ:
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYESİ:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izinle
2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000,-TL (Altıyüzaltmışmilyon Türk
Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 660.000.000
(Altıyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
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genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
tamamı
ödenmiş
220.000.000,(ikiyüzyirmimilyon) TL’dır. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde
hamiline yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.
PAYLAR:
Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
tabidir.
Payların nominal değeri 1,-TL olup, sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:
Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:
Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden
teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk
toplantısında aralarından bir başkan ve en az 1 (bir) başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi
biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az
ayda bir kez toplanması zorunludur.
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Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını
toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde
teklif red edilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy
kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak
imzalar.
b) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
c) 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.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
Yönetim Kurulu Üyelerine tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak
şartıyla huzur hakkı ödenebilir.
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ:
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair
mevzuat ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin
geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında şirketi ilzama yetkili
2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit
edilir.
Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen
veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye
devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun
için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime
bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği
takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
YÖNETİCİLERİN ÜNVANLARI:
Yönetim kurulu, iç yönerge hükümlerine göre yönetimi devredeceği ya da
şirkette görevli kişilerin unvanlarını da belirlemeye yetkilidir.
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DENETÇİ SEÇİMİ VE SÜRESİ:
Genel kurul, her faaliyet dönemi için ve bu süreyle sınırlı olmak üzere Türk
Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen
niteliklere sahip bir denetçiyi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış görevlerini yerine getirmek üzere
seçer.
DENETÇİNİN ÜCRETİ:
Denetçinin ücreti yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
GENEL KURUL TOPLANTILARI:
a) Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay
içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul,
gündemdeki konuları görüşüp gerekli kararları alır.
Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre ilan olunur.
Genel Kurul Toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekebilecek sair
mercilere duyurulur.
b) Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca
onaylanan ‘Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’
düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul
toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin
genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş
olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
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TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:
Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile
Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine tabidir.
TOPLANTI YERİ:
Genel kurullar, şirketin merkezinin bulunduğu mahalde toplanır.
BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:
Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili
bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat
düzenlemelerine göre hareket edilir.
TEMSİLCİ TAYİNİ:
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun esas ve usuller dairesinde
kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
olunabilirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ:
Genel kurul toplantılarında elektronik ortamda yapılacak genel kurullara
ilişkin yönetmelik ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında
genel kurulca onaylanmış iç yönerge düzenlemelerine ve ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
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.
HESAP DÖNEMİ:
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının
sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak
kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona
erer.
KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel
giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem
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karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) TTK’nın 519’uncu maddesi uyarınca % 5’i genel kanuni yedek akçeye
ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak
meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının,
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar
düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci
maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse
senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar
dağıtım kararı geri alınamaz.
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KÂRIN DAĞITIM ZAMANI VE ŞEKLİ, TEMETTÜ AVANSI:
a) Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından
kararlaştırılır.
b) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine
temettü avansı dağıtabilir.
YEDEK AKÇE:
Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri uygulanır.
YETKİLİ MAHKEME:
Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda şirket merkezinin
bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
İNFİSAH VE FESİH:
Şirket Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder.
Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel
kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve
tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için
Genel Kurulu toplantıya çağırır.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER:
Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden
iki nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, ana sözleşmenin bir nüshası da
Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde öngörülen rapor ve bilgiler ise mevzuata uygun olarak,
zamanında bu Kurul’a gönderilir.
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.
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KURUCU ORTAKLAR
DOĞUŞ OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

ANA YATIRIM A.Ş.

GARANTİ HOLDİNG A.Ş.

SOMTAŞ TARIM VE TİCARET A.Ş.
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Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim
Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme
hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret
Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Sermaye Piyasası Mevzuatı: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemelerini,
ç)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen
bölümlerinden her birini,
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak
genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde
genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen
tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama
memurundan oluşan kurulu,
f) Şirket: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatının, ilgili mevzuatın
ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay
sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri
veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik
göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte
kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz
etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri
imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim
kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
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(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı
sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, elektronik genel
kurul sistemi dahilinde ses ve görüntü kayda alma alet ve ekipmanları ile teknisyenlerinin
toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.
Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş
zamanda
yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu
üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 29 ncu maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen nisapların
sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin
yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu
olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan
yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy
toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin
toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de
görevlendirilebilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer
evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve
bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu
çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi
veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı
günü ile gündemin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen ve ilgili toplantı gündeminde yer alabilecek
usul ve esasların yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı
tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı
yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına
alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların,
gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış
değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan
izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay yazısının,
yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme
üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve
toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup
bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula
katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin
doğruluğunu kontrol etmek.
e) Varsa murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin, gündemde özellik arz
eden konular varsa bunlarla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal
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tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçinin toplantıda hazır
olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen
istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun
için gerekli tedbirleri almak.
g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri
belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz
vermek.
h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza
edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede
öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
i) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede
belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve kullanımına Kanun ve esas
sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar
almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları
tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte
ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında
belirtmek.
l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını,
finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy
kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla
hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur.
Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi
olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur.
Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme
sırası değiştirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması
zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların
görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.
ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları
hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması.
h) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi
aktarımı.
ı) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca,
yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket
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veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş
faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.
i) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren
sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular
görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave
edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,
gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl
sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin
madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar
verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali,
birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye
kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden
alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy
çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır
bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel
kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 ncu maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği
hususlar genel kurul gündemine alınır.
(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen
pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz
alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir.
Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder.
Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi
aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde,
sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden
sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma
süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi
uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen
yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin
sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma
süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı
konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde
ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
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Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu
genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp
okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul
hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay
sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır.
Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya
da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca
sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi
görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde
beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın
aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların
sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar
listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan
kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta
açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara
uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla
veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir.
Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân
sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı
başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının
toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil
edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme
yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız
yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek
şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa
geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir.
Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet
yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve
katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel
kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine
teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde,
tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, mevzuatta belirlenen süre içerisinde şirketin internet sitesine de
konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul
toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.
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(5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplantıdan sonra yapılması gereken bildirim
ve duyurular, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda genel kurul
toplantısına ilişkin yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler
Kanunun 1527 nci maddesi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve
yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel
kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci
fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler
MADDE 17 – (1) Şirketin halka açık yapısı nedeniyle, 06/12/2012 tarihli ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri,
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemeleri saklıdır.
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
MADDE 18 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla
karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir.
İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 20 – (1) Bu İç Yönerge, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketinin
29 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 29 Nisan 2013 tarih 8309
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile yürürlüğe girmiştir.
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Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimizin kâr dağıtımı politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme’nin “Kârın Tesbiti ve Dağıtımı”
başlıklı 24. maddesi, “Kârın Dağıtım Zamanı ve Şekli, Temettü Avansı” başlıklı
25. maddesi ve “Yedek Akçe” başlıklı 26. maddelerinde açıklanan usul ve esaslar
çerçevesinde, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde
bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları
arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
Şirketimiz
kârına
katılım
konusunda
Esas
Sözleşme'de
imtiyaz
bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı; Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan ilkeleri
dikkate alınarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Buna göre pay sahiplerine yapılacak olan;
a) Kâr Payı Dağıtım Oranı:
Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktar saklı kalmak
kaydıyla, sektörel ve ülke ekonomik şartlarında şirket faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikte herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde,
Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesap edilmiş dağıtılabilir kârın asgari
%50’si dağıtılır. Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonrası farklı bir oran
veya tutar Genel Kurula sunulabilir.
b) Kâr Payının Ödeme Şekli:
Dağıtılmasına karar verilen kâr payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz hisse
senedi olarak yapılır.
c) Kâr Payının Ödeme Zamanı:
Dağıtım tarihi; Genel Kurul sonrasında, mevzuatla düzenlenen tarih esas
alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
d) Kâr Payı Avansı:
Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi
verilebilir. Yönetim Kurulu’nca, verildiği yılla ve aldığı yetkiyle sınırlı olarak,
fakat ülke ekonomisinin ve sektörün durumu dikkate alınarak kâr payı
avansı dağıtılması olanaklıdır.
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