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VøZYON
Toplumsal yaúamda saydamlÕk, ekonomik yaúamda bireyin refah ve istikrarÕna
etkin olarak katkÕ yapacak ticari ve endüstriyel platformlarda verimli ve
sürdürülebilir yatÕrÕmlarÕn gerçekleútirilmesi.

MøSYON
Nihai kullanÕcÕya dayalÕ olarak iúleyen perakende piyasalarda sunulan ürün ve
hizmetlerde en ça÷daú ticari ve teknolojik uygulamalarÕ izlemek, geliútirmek ve
gerçekleútirmek; Türkiye ve bölgemizde bu çalÕúmalarÕn etkin olarak yürütülmesi
için gerekli kurumsal imkan ve kabiliyetleri hayata geçirmek.
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KURUM PROFøLø
Yönetim Kurulu BaúkanÕ AydÕn Do÷an, 1959 yÕlÕnda Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne
kaydolmuú, iú hayatÕna atÕlmÕútÕr. ølk úirketini 1961 yÕlÕnda kurmuútur. Otomotiv
alanÕnda ticari faaliyetlerde bulunmak amacÕyla oluúturulan bu giriúim, daha
sonra Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù. adÕnÕ alacak yapÕlanmanÕn ilk adÕmÕ
olmuútur. Do÷an Grubu, bugün Türk ekonomisinin önemli bir itici gücüdür.
11 uluslararasÕ grupla stratejik ortaklÕ÷Õ bulunan Do÷an Grubu 18 ayrÕ ülkede
faaliyet göstermektedir. Her açÕdan Türkiye için örnek teúkil eden Grubun
1960’larda baúlayan serüveni, Türkiye’nin en büyük ulusal petrol da÷ÕtÕm
úirketine ve medya liderli÷ine kadar uzanmÕútÕr. Do÷an Grubu do÷rudan iútirakleri,
stratejik ortaklÕklarÕ ve ticari temsilciliklerindeki 25 bine yaklaúan insan kayna÷Õ ile
Türkiye’nin hemen her noktasÕnda geniú bir ürün yelpazesinde tüketicisine hizmet
vermektedir.
Do÷an Holding, teknolojiyi ve modern yönetim uygulamalarÕnÕ ürün-hizmet
döngüsünün her aúamasÕnda etkin olarak kullanmaktadÕr. Hedefi, paydaúlarÕ için
artan oranda katma de÷er üretmek olan Do÷an Holding gerçekleútirdi÷i üretim ve
ticari faaliyetlerin tümünde kurumsal yönetimin ve etik de÷erlerin örnek bir
uygulayÕcÕsÕdÕr.
Do÷an Holding’in kurumsal stratejisinin temel de÷erlerini; yenilikçilik, tutarlÕlÕk,
esneklik, úeffaflÕk, kalite, sosyal sorumluluk, müúteri odaklÕlÕk, ekip çalÕúmasÕ
oluúturmaktadÕr.
Do÷an Holding, odaklandÕ÷Õ enerji ve medya sektörleri baúta olmak üzere, tüm
faaliyet alanlarÕnda giriúimcili÷i, saygÕnlÕ÷Õ ve gücü ile öne çÕkmakta ve
müúterilerinin hayatÕnda fark yaratma hedefi ile hareket etmektedir.
Do÷an ùirketler Grubu’nun 9 úirketinin hisse senedi øMKB Ulusal PazarÕ’nda
iúlem görmektedir. Hisse senetleri ve 31.12.2009 itibarÕyla performanslarÕ
hakkÕndaki baúlÕca bilgiler aúa÷Õda sunulmuútur.
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Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 1.03 TL
Hisse Adedi 2,450 Milyon
Piyasa De÷eri 1,689 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü DOHOL
Do÷an YayÕn Holding A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 1.39 TL
Hisse Adedi 802 Milyon
Piyasa De÷eri 746 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü DYHOL

Petrol Ofisi A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 5.75 TL
Hisse Adedi 577.5 Milyon
Piyasa De÷eri 2,222 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü PTOFS

Hürriyet Gazeticilik ve MatbaacÕlÕk A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 1.87 TL
Hisse Adedi 552 Milyon
Piyasa De÷eri 691 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü HURGZ

Ditaú Do÷an Yedek Parça ve ømalat A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 2.48 TL
Hisse Adedi 10 Milyon
Piyasa De÷eri 17 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü DITAS

Do÷an Gazetecilik A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 3.76 TL
Hisse Adedi 105 Milyon
Piyasa De÷eri 264 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü DGZTE

Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 2.60 TL
Hisse Adedi 16.5 Milyon
Piyasa De÷eri 29 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü CELHA

Do÷an Burda Dergi YayÕncÕlÕk ve Paz. A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 2.50 TL
Hisse Adedi 18.3 Milyon
Piyasa De÷eri 33 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü DOBUR

Milpa Ticari ve SÕnai Ürünler Pazarlama
Sanayi Ticaret A.ù.
Hisse fiyatÕ 31 AralÕk 1.12 TL
Hisse Adedi 36.1 Milyon
Piyasa De÷eri 24 Milyon USD
øMKB øúlem Sembolü MIPAZ
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YÖNETøM KURULU BAùKANI MESAJI
De÷erli OrtaklarÕmÕz,
2009 yÕlÕ mevcut küresel krizin ülkemizi de ciddi anlamda etkiledi÷i ve ekonomimizin kaçÕnÕlmaz
olarak olumsuz olarak etkilendi÷i bir dönem oldu. Bu dönemde dÕú ticaretimiz ve özellikle dÕú satÕm
hacimlerimiz dünya pazarlarÕndaki talep daralmasÕnÕn sonuçlarÕnÕ do÷rudan yansÕtÕrken, ülke içinde de
üretimde yaúanÕlan önemli düúüúler yeni yatÕrÕmlar ve istihdam üzerinde olumsuz etkilere neden oldu.
Do÷an Grubu, 2009 yÕlÕnda yaúanÕlan bu belirsizlik ve daralma sürecinde, iktisadi faaliyetlerini
sürdürülebilir olarak geliútirmek ve krizin etkilerini asgari düzeyde tutmak için gerekli giriúim ve
önlemleri ön plana çÕkarttÕ. Bu dönemde mevcut yatÕrÕmlarÕmÕzÕ koruyarak, performans ölçülerimizi
piyasa payÕ, yüksek likidite ve operasyonel etkinlik hedefleri üzerinden de÷erlendirdik. Bu
de÷erlendirme sonucunda, baúta enerji ve medya olmak üzere faaliyet alanlarÕmÕzda lider
konumumuzu koruduk ve yeni yatÕrÕm giriúimlerimizi sürdürdük.
Bu yÕl, úirket olarak yatÕrÕmcÕlarÕmÕzÕn beklentileri ile ilgili de÷erlendirmelerimiz ve sermaye
piyasalarÕnÕn sa÷lÕklÕ iúleyiúi yönündeki anlayÕúÕmÕz do÷rultusunda 01.01.2008-31.12.2008 hesap
dönemine ait finansal tablolarÕmÕzda yer alan geçmiú yÕl karlarÕndan ortaklarÕmÕza 245 milyon TL
tutarÕnda nakit temettü da÷ÕttÕk.
2009 yÕlÕ içinde Holding bünyesinde kurumsal yönetim ilke ve yapÕlanmalarÕnÕn geliútirilmesi
yönünde daha önce baúlattÕ÷ÕmÕz çalÕúmalarÕ yeni bir aúamaya getirdik. ùirketimizin bu alandaki
imkan ve uygulamalarÕnÕn Sermaye PiyasasÕ Kurulu tarafÕndan yayÕnlanan Kurumsal Yönetim
ølkelerine uyum düzeyini ölçmek amacÕyla bir derecelendirme çalÕúmasÕna girdik. Bu çalÕúma
sonucunda Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù. 8.26 notu ile derecelendirildi ve úirketimiz hisseleri
øMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamÕna dahil edildi.
2009 yÕlÕnda, bir yandan küresel krizin etkileri ile baú etmeye çalÕúÕrken di÷er yandan da bu dönemde
maruz kaldÕ÷ÕmÕz vergi cezalarÕ nedeniyle maalesef çok ciddi bir hukuki u÷raú içine girdik. AralarÕnda
Türkiye ekonomisi ve uluslararasÕ piyasalarda benzeri görülmemiú mebla÷larda cezalarÕn yer aldÕ÷Õ
çok sayÕda dosya 2009 yÕlÕnda yargÕya intikal etti.
Çok büyük bir samimiyet ve açÕklÕkla ifade etmek isterim ki, Grubumuz vergi ahlakÕnÕ her zaman en
büyük de÷er olarak korumuú ve yÕllardÕr Türkiye’nin en üst mertebede vergi ödeyen bir kurumu olarak
temayüz etmiútir. Son vergi cezalarÕ ile ilgili olarak da kendimize ve haklÕlÕ÷ÕmÕza güveniyor,
ba÷ÕmsÕz yargÕnÕn en do÷ru kararÕ verece÷ine kuvvetle inanÕyoruz.
2010 yÕlÕnda kurumsallaúma çabalarÕna daha büyük hÕz verece÷iz. BaúlattÕ÷ÕmÕz yeniden yapÕlanma
süreci içinde Holding ve iútirak yönetimlerinin daha etkin hale getirilmesini, konsolide karlÕlÕ÷Õn ve
performansÕn artÕrÕlmasÕnÕ öngörüyoruz.
Bütün bu çabalarÕmÕzda bize destek olan tüm çalÕúanlarÕmÕza, iú ortaklarÕmÕza, müúterilerimize, yerli
ve yabancÕ hissedarlarÕmÕza içten teúekkürlerimi sunuyorum.
2010 yÕlÕnÕn ülkemiz ve dünya ekonomisi için daha sa÷lÕklÕ ve baúarÕlÕ olmasÕnÕ dilerim.
SaygÕlarÕmla,
AydÕn Do÷an
Yönetim Kurulu BaúkanÕ
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YÖNETøM KURULU

ùirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri (*);
øcracÕ/ øcracÕOlmayan

Üye

Görev

AydÕn DOöAN

Baúkan

øcracÕ

ømre BARMANBEK

Baúkan Vekili

øcracÕ

Vural AkÕúÕk (1)

Baúkan Vekili

øcracÕ

RagÕp Nebil øLSEVEN

Baúkan Vekili
ve Genel Koordinatör

øcracÕ

Arzuhan Do÷an YALÇINDAö

Üye

øcracÕ Olmayan

Vuslat Do÷an SABANCI

Üye

øcracÕ Olmayan

Hanzade Do÷an BOYNER

Üye

øcracÕ

Mehmet Ali YALÇINDAö

Üye

øcracÕ Olmayan

Zekeriya YILDIRIM

Uye

øcracÕ Olmayan

Taylan BøLGEL

Üye

øcracÕ Olmayan

Ali øhsan KARACAN

Üye

øcracÕ Olmayan

(1) ùirketimizin Yönetim Kurulu Baúkan Vekili SayÕn A.Vural AkÕúÕk kiúisel nedenlerle Yönetim Kurulu
Üyeli÷inden 28.02.2009 tarihi itibarÕyla ayrÕldÕ÷ÕnÕ bildirmiútir. ùirketimizin yapÕlacak ilk Genel Kurul
ToplantÕsÕ’na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Baúkan Vekilli÷ine SayÕn R. Nebil ølseven’in
getirilmesine karar verilmiútir.

(*) 09.07.2009 tarihinde yapÕlan Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’nda Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
Yönetim Kurulu’na, AydÕn Do÷an, ømre Barmanbek, RagÕp Nebil ølseven, Arzuhan Do÷an YalçÕnda÷, Vuslat
Do÷an SabancÕ, Hanzade Do÷an Boyner, Mehmet Ali YalçÕnda÷, Taylan Bilgel, Ali øhsan Karacan
seçilmiútir.
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyeliklerine Taylan Bilgel ve Ali øhsan Karacan, Denetim Kurulu
Üyeliklerine ise Memduh Coúkuner ve Cem Soylu atanmÕútÕr. Yönetim Kurulu, 31.07.2009 tarihli
toplantÕsÕnda, AydÕn Do÷an’Õ Yönetim Kurulu BaúkanÕ, ømre Barmanbek ve R. Nebil ølseven’i Yönetim Kurulu
Baúkan Vekilleri olarak belirlenmesine karar vermiútir.
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YÖNETøM DEöERLENDøRMESø ve ANALøZø
2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inden itibaren Türkiye’yi de etkilemeye baúlayan küresel
kriz, úirket yönetimlerini risk alma, verimlilik, kârlÕlÕk gibi fonksiyon, hedef ve
stratejilerini gözden geçirme durumunda bÕraktÕ. Böyle bir ortamda özellikle risk
yönetimi mekanizmalarÕ, verimlilik/kârlÕlÕk analizleri denetimleri önem kazandÕ.
Do÷an Holding,bu dönemde öncelikli hedef olarak belirledi÷i mevcut faaliyet
alanlarÕnda verimlilik ve pazar payÕ kontrolü ile operasyonel kar marjlarÕnÕ koruma
alanlarÕndaki çalÕúmalara yo÷unlaúÕrken yeni yatÕrÕmlar için hedefledi÷i sektörlerin
yakÕndan takibine de devam etmiútir. Grubumuzda 2009 yÕlÕnda gerçekleútirilen
önemli iúlemler aúa÷Õdaki gibidir:
x

ùirketimizin yurtdÕúÕndaki mevcut yatÕrÕmlarÕnÕn ve Holding’in ilgi
alanlarÕnda yapÕlacak yeni yatÕrÕmlarÕn konsolide edilmesi ve etkin
koordinasyonu amacÕ ile uluslararasÕ bir yatÕrÕm úirketi olarak Hollanda’da
kurulu, hisselerinin tamamÕna sahip oldu÷umuz, DHI Investment BV
ünvanlÕ bir ba÷lÕ ortaklÕk oluúturulmuútur.

x

Müúterek yönetime tabi úirketlerimizden Petrol Ofisi A.ù., içinde Akçakoca
açÕklarÕndaki do÷algaz üretim sahalarÕnÕn da yer aldÕ÷Õ toplam 8 adet
deniz arama ruhsatÕnÕ kapsayan projede, Toreador Türkiye Ltd. ùti.’nin
(TOREADOR) sahip oldu÷u %36,75 hissenin, %26,75’lik bölümünün satÕn
alÕnmasÕna karar vermiútir. 2009 yÕlÕnÕn üçüncü ayÕnda tamamlanan
iúlemde, satÕn alÕm bedeli KDV hariç 55 milyon ABD DolarÕ olmuútur.

x

Sermayesinde %100 oranÕnda pay sahibi oldu÷umuz Hollanda’da kurulu
DHI Investment BV’nin 18.000 Euro olan sermayesinin, tamamÕ nakden
karúÕlanmak suretiyle 65.000.000 Euro’ya yükseltilmesinde, yeni pay alma
hakkÕmÕzÕn tamamen kullanÕlmasÕna karar verilmiútir.

x

Sermayesine %20 oranÕnda iútirak etti÷imiz Ray Sigorta A.ù.'nin
77.000.000 TL olan çÕkarÕlmÕú sermayesinin tamamÕ nakden karúÕlanmak
suretiyle, 97.020.000 TL'ye artÕrÕlmasÕnda yeni pay alma hakkÕmÕzÕn
tamamen kullanÕlmasÕna karar verilmiútir. Ray Sigorta A.ù.’deki
hisselerimize iliúkin olarak, 19 Mart 2007 tarihli HissedarlÕk ve Hisse AlÕm
Sözleúmesi’nde 2010 yÕlÕnda kullanÕlmasÕ öngörülmüú olan %10
oranÕndaki hisse satÕú opsiyonunun erken kullanÕlmasÕna ve 970.199.999
adet hissesinin (tescili beklenen sermaye artÕúÕnÕ da dikkate alarak), Ray
Sigorta’nÕn büyük orta÷Õ olan TBIH Financial Services Group N.V’ye
devredilmesine karar verilmiútir. Devir iúlemleri 1 Eylül 2009 tarihinde
19.766.236 ABD DolarÕ satÕú bedeli esas alÕnarak tamamlanmÕútÕr.

x

ùirketimizin sermayesine %74,53 oranÕnda iútirak etti÷i ba÷lÕ ortaklÕ÷ÕmÕz
Do÷an YayÕn Holding A.ù.’nin 29.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararÕna
istinaden, 618.500.000 TL olan çÕkarÕlmÕú sermayesinin tamamÕ nakden
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karúÕlanmak suretiyle, 802.000.000 TL’ye artÕrÕlmasÕnda yeni pay alma
hakkÕmÕzÕn tamamen kullanÕlmasÕna karar verilmiú ve A÷ustos 2009’da
tamamlanan iúlemler sonucunda yeni pay alma haklarÕmÕzÕn tamamÕ
kullanÕlmÕútÕr.
x

x

Sermayesinde %99 oranÕnda pay sahibi oldu÷umuz ba÷lÕ ortaklÕ÷ÕmÕz DYapÕ Real Estate, Investment and Construction S.A.'nÕn 115.813.400,00
Ron (30.004.000,00 Euro) olan ödenmiú sermayesinin, nakden
113.497.140,00 Ron (27.023.128,57 Euro) artÕrÕlarak 229.310.540,00
Ron'a (57.027.128,57 Euro) çÕkarÕlmasÕ ile gerçekleútirilen sermaye
artÕrÕmÕ, sermayesinin tamamÕna sahip oldu÷umuz DHI Investment BV’nin
katÕlÕmÕ ile gerçekleútirilmiú olup, sermaye artÕrÕmÕ sonrasÕnda D-YapÕ Real
Estate, Investment and Construction S.A.'nÕn sermayesinin %50'si
do÷rudan ùirketimize, %50’si DHI Investment BV’ye ait duruma gelmiútir.
D-YapÕ Real Estate, Investment and Construction S.A. nakit sermaye
artÕúÕ ile elde etti÷i fonu mevcut banka kredisinin kapatÕlmasÕnda
kullanmÕútÕr.
Do÷an Holding, 2009 yÕlÕnÕn dokuz aylÕk döneminde østanbul Menkul
KÕymetler BorsasÕ’ndan yapÕlan satÕnalÕmlar ile halka açÕk Grup
úirketlerindeki iútirak oranlarÕnÕ artÕrmaya devam etmiútir. Do÷an Holding’in
hisse alÕmÕ gerçekleútirilen söz konusu Grup úirketlerindeki do÷rudan hisse
oranlarÕ, 31 AralÕk 2008 ve 31 AralÕk 2009 tarihleri itibarÕ ile aúa÷Õdaki
gibidir:
Petrol Ofisi
Do÷an YayÕn Holding
Hürriyet Gazetecilik
Çelik Halat
Ditaú

31.12.2008
54,17%
72,76%
5,20%
78,46%
66,67%

31.12.2009
54,17%
74,53%
11,09%
78,69%
73,59%

x

2008 yÕlÕnda ùirketimizin sermayesi, tamamÕ iç kaynaklardan karúÕlanmak
suretiyle 950.000.000 TL (%63,33 oranÕnda) arttÕrÕlarak, 1.500.000.000
TL'den, 2.450.000.000 TL'ye yükseltmiútir. Bu çerçevede ùirketimizin
KayÕtlÕ Sermaye TavanÕ 2.000.000.000 TL’den 4.000.000.000 TL’ye
yükseltilmiútir.

x

ùirketimizin sahibi oldu÷u Petrol Ofisi A.ù. hisselerinin kÕsmen veya
tamamen Petrol Ofisi A.ù.'de yönetim orta÷Õ oldu÷umuz OMV
Aktiengesellschaft'a (OMV) satÕlmasÕna yönelik görüúmelere baúlanmÕú;
yapÕlan de÷erlendirmeler sonucunda faaliyetlerin mevcut yapÕ içinde
yürütülmesi ortaklarca uygun bulunmuútur. Mevcut durumda Petrol Ofisi
A.ù.’de Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.'nin %54,17, OMV'nin
ise %41,58 hissesi bulunmaktadÕr.
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x

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ, Do÷an Holding’in müúterek teúebbüse
tabi iútiraklerinden POAù’Õn ve POAù’Õn ba÷lÕ ortaklÕklarÕ ile POAù’Õn
sermayesinin yarÕsÕndan fazlasÕna sahip olan ortak sÕfatÕyla ùirketimizin 1
yÕl süreyle kamu ihalelerine katÕlmamalarÕ hakkÕnda karar almÕú, bu karara
iliúkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ aleyhine yürütmenin
durdurulmasÕ ve söz konusu kararÕn iptali istemiyle POAù tarafÕndan
açÕlan davada 17 Temmuz 2009 tarihinde mahkemece söz konusu
yasaklama kararÕnÕn yürütmesinin durdurulmasÕna karar verilmiú ve
sözkonusu kararÕn kaldÕrÕldÕ÷Õ Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ Elektrik
Üretim A.ù. tarafÕndan 26 A÷ustos 2009 tarihli Resmi Gazete’de ilan
edilmiútir.

x

Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurumu'nun Grubun müúterek teúebbüse tabi
teúebbüslerinden POAù’Õn ve iútiraki Erk Petrol’ün aleyhinde uyguladÕ÷Õ
idari para cezalarÕna iliúkin kararlarÕnÕn daha önce DanÕútay ødari Dava
Daireleri Genel Kurulu tarafÕndan yürütmesi durdurulmuú olup, davalarÕ
esastan görüúen DanÕútay 13. Dairesi söz konusu kararlarÕn iptaline karar
vermiútir.

x

Sermayesinde %11,09 oranÕnda do÷rudan iútirakimiz olan Hürriyet
Gazetecilik ve MatbaacÕlÕk A.ù.'nin 460.000.000 TL olan çÕkarÕlmÕú
sermayesinin tamamÕ nakden karúÕlanmak suretiyle, 552.000.000 TL'ye
artÕrÕlmasÕnda yeni pay alma haklarÕmÕzÕn tamamÕ kullanÕlmÕútÕr.

x

Do÷rudan ve dolaylÕ ba÷lÕ ortaklÕklarÕmÕz ile müúterek yönetime tabi
teúebbüslerimize AralÕk 2008 ile 2009 yÕlÕ içinde tebli÷ edilen vergi/ceza
ihbarnameleriyle, ilgili úirketlerden talep edilen vergi aslÕ ve cezalarÕ
toplamÕ (gecikme faizleri hariç) 5 milyar TL seviyesindedir. Söz konusu
ihbarnameler ile ilgili açÕlan davalar ve di÷er yasal süreçler halen devam
etmekte olup, talep edilen vergi asÕl ve cezalarÕ ile devam etmekte olan
yasal süreçlere iliúkin detaylÕ açÕklamalar 1 Ocak–31 AralÕk 2009 ara
hesap dönemine ait Özet Konsolide Finansal TablolarÕn 22 no’lu
dipnotunda verilmiútir.

x

30 Eylül 2009 tarihinde gerçekleútirilen ùirketimiz Ola÷anüstü Genel Kurul
ToplantÕsÕ’nda 1 Ocak 2008 – 31 AralÕk 2008 hesap dönemine ait finansal
tablolarÕmÕzda yer alan geçmiú yÕl karlarÕndan, Türk Ticaret Kanunu ve
Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayÕtlarÕmÕzda ise ola÷anüstü
yedeklerden karúÕlanmak suretiyle, ortaklarÕmÕza 245.000.000 TL tutarÕnda
ve ùirketimiz çÕkarÕlmÕú sermayesinin %10'u oranÕnda nakit kar da÷ÕtÕmÕ
yapÕlmasÕna karar verilmiú ve 2 Ekim 2009 tarihinde kar da÷ÕtÕmÕ
ödemelerine baúlanÕlmÕútÕr.

x

Ba÷lÕ ortaklÕ÷ÕmÕz Do÷an YayÕn Holding A.ù.'nin, yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕna yönelik olarak, Do÷an YayÕn Holding A.ù.’ye yeni
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ortaklar alÕnmasÕ ve/veya Do÷an YayÕn Holding A.ù.'nin iútiraklerindeki
ortaklÕk paylarÕnÕn tamamen veya kÕsmen satÕlmasÕ, hisse de÷iúimi veya
stratejik ortaklÕklar kurulmasÕ da dahil olmak üzere, muhtelif iúbirli÷i
olanaklarÕnÕn araútÕrÕlmasÕ ve bu süreçte yer alabilecek danÕúman
kuruluúlarÕn tespit edilmesi amacÕyla çalÕúmalara baúlanÕlmasÕna karar
verilmiútir.
x

ùirketimiz uygulamalarÕnÕn Sermaye PiyasasÕ Kurulu ("SPK") Kurumsal
Yönetim ølkeleri'ne uyum düzeyinin tespiti amacÕyla, SPK'nÕn Sermaye
PiyasasÕnda Derecelendirme Faaliyetleri ve Derecelendirme KuruluúlarÕna
øliúkin Esaslar Tebli÷ uyarÕnca, Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim
ølkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan,
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ù.'ye
("Saha") yaptÕrÕlan SPK Kurumsal Yönetim ølkeleri'ne uyum
derecelendirmesine iliúkin çalÕúmalar neticesinde Saha, ùirketimizi 10
üzerinden 8,26 (%82,64) notu ile derecelendirmiútir. ùirketimiz hisse
senetleri 4 KasÕm 2009 tarihi itibarÕyla øMKB Kurumsal Yönetim Endeksi
kapsamÕna dahil edilmiútir.

x

ùirketimiz Yönetim Kurulu, istikrar içinde büyümek, mevcut iktisadi gücü
ve konumunu korumak/geliútirmek, ülke sÕnÕrlarÕ dÕúÕna taúan yatÕrÕm
faaliyetlerinde güçlü yabancÕ ortaklÕklar tesis etmek amacÕyla yeni bir
yapÕlanmaya gitme kararÕ almÕútÕr.
Kurumsal yapÕnÕn güçlendirilmesi, holding ve iútirak yönetimlerinin
etkinleútirilmesi, konsolide karlÕlÕ÷Õn ve performansÕn arttÕrÕlmasÕ amacÕnÕ
güden yeni yapÕ úu temel de÷iúim unsurlarÕnÕ içerecektir:
1. Do÷an Holding ve Do÷an YayÕn Holding'in yönetim yapÕlarÕ
sadeleútirilerek -mevzuat ile zorunlu kÕlÕnan durumlar hariç- iki
holding ortak bir profesyonel ekip tarafÕndan yönetilecektir.
2. øútiraklerimiz faaliyet alanlarÕ itibariyle Holding’e
raporlayacaklardÕr.
3. Aile bireyleri, Do÷an Grubu úirketleri bünyesinde yürüttükleri icrai
faaliyetleri 2010 yÕlÕnÕn ilk altÕ ayÕ içinde profesyonel CEO'lara
devrederek aynÕ úirketlerin yönetim kurulu baúkanÕ olarak görev
yapacaklardÕr. AyrÕca, yeni yapÕda, yukarÕdaki icrai olmayan
görevlerine ilave olarak, Holding Yönetim Kurulu'nda yer alarak,
birlikte, tüm grubun stratejik geliúmesinden, gelecek tasarÕmÕndan
ve konsolide performansÕndan sorumlu olacaklardÕr.
4. Yeni dönemde, Do÷an ùirketler Grubu Holding'in ve Do÷an
YayÕn Holding'in Onursal BaúkanlÕ÷ÕnÕ AydÕn Do÷an, Yönetim
Kurulu BaúkanlÕ÷Õ'nÕ Arzuhan Do÷an YalçÕnda÷ üstlenecektir.

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.

11

2009 Faaliyet Raporu

Yeniden yapÕlanmanÕn, Holding ve øútirak genel kurullarÕnÕn ardÕndan 2010 yÕlÕnÕn
ilk altÕ ayÕ içerisinde tamamlanmasÕ hedeflenmiútir.
31 AralÕk 2009 tarihli bilanço döneminden 9 Nisan 2010 tarihine kadar yine aynÕ
baúlÕk altÕnda de÷erlendirilebilecek aúa÷Õdaki stratejik ortaklÕk ve iú geliútirme
faaliyetleri gerçekleúmiútir.
x

ùirketimizin ba÷lÕ ortaklÕklarÕndan Do÷an Enerji YatÕrÕmlarÕ Sanayi ve
Ticaret A.ù.'nin, sermayesinde %33 oranÕnda pay sahibi oldu÷u proje
úirketi Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Limited ùirketi, yürütmekte
oldu÷u 513 MW kapasiteli hidroelektrik santrali projesi kapsamÕnda, 750
Milyon Amerikan DolarÕ tutarÕnda uzun vadeli proje finansman kredisi
temin etmiútir. Proje ile ilgili baraj ve santral inúaatÕnÕn 2012 yÕlÕ sonuna
kadar tamamlanmasÕ planlanmakta olup, ùirketimiz ana faaliyet
alanlarÕndan biri olan enerji üretimi alanÕndaki söz konusu krediye,
inúaatÕn tamamlanma süresi ile sÕnÕrlÕ olmak üzere, di÷er hissedar gruplarÕ
ile birlikte müúterek ve müteselsil kefil sÕfatÕyla taraf olmuútur. AltÕ ayda bir
faiz ödemeleri yapÕlacak olan kredinin ana para geri ödemesi ise elektrik
üretimine geçilmesinden sonra baúlayacak altÕúar aylÕk 15 eúit taksit ile
2020 yÕlÕnda tamamlanacaktÕr.

x

ùirketimiz ile Axel Springer AG'nin bir ba÷lÕ ortaklÕ÷Õ arasÕnda, ba÷lÕ
ortaklÕ÷ÕmÕz Do÷an YayÕn Holding A.ù.'de sahip oldu÷umuz hisse
senetlerinin bir kÕsmÕnÕn satÕúÕna iliúkin 19.11.2009 tarihinde mutabakata
varÕlmÕú, söz konusu iúlemin tamamlanabilmesi için mutabakatta yer alan
ön koúullar sa÷lanamadÕ÷Õ için bahse konu Do÷an YayÕn Holding A.ù.
hisse senetlerinin devri gerçekleútirilmemiú ve 19.02.2010 tarihinde
yapÕlmÕú olan mutabakat gere÷ince süreç sona erdirilmiútir.

Finansal durum
2008 yÕlÕnÕn özellikle üçüncü çeyre÷inde ivme kazanan uzun yÕllardÕr görülmemiú
boyuttaki küresel kriz baúta Türkiye olmak üzere Do÷an ùirketler Grubu Holding
A.ù. (“Do÷an Holding”) ve ba÷lÕ ortaklÕklarÕnÕn iú yaptÕ÷Õ ülkeleri de etkilemiú ve
bu ülke ekonomilerinde büyümenin yavaúlamasÕna ve küçülmeye yol açmÕútÕr.
Küresel krizin 2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde yo÷unlaúmasÕ ve özellikle Türkiye’ye
bu tarihten itibaren yansÕmaya baúlamasÕ nedeniyle, bu geliúmelerin 2009 yÕlÕ
sonuçlarÕ üzerindeki etkisi belirgin olarak izlenebilmektedir. Türkiye østatistik
Kurumu (TÜøK) tarafÕndan açÕklanan milli gelir verilerine göre, GSYøH; 2009
yÕlÕnda %4,7 oranÕnda daralmÕútÕr. Küresel krizin Türkiye ekonomisine
yansÕmalarÕna paralel olarak Do÷an Holding’in, 2009 yÕlÕ net satÕú gelirleri geçen
yÕlÕn aynÕ dönemine kÕyasla %17 oranÕnda azalarak 10,3 milyar TL seviyelerinde
gerçekleúmiútir.
Do÷an Holding’in 31 AralÕk 2009 itibarÕ ile aktif toplamÕ 9,5 milyar TL, cari oran ve
likidite oranlarÕ ise sÕrasÕyla 1,35 ve 1,15 olarak gerçekleúmiútir. Do÷an Holding’in
bilanço yapÕsÕnda, önceki dönemlerde oldu÷u gibi yüksek likidite korunmuútur. 31
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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AralÕk 2009 itibarÕ ile 2,3 milyar TL olan hazÕr de÷erler ve kÕsa vadeli finansal
yatÕrÕmlar toplamÕ aktif toplamÕnÕn dörtte birini oluúturmaktadÕr.
Do÷an Holding’in (azÕnlÕk paylarÕ dahil) toplam özsermayesi 31 AralÕk 2009 itibarÕ
ile 4,2 milyar TL; toplam borçlarÕn özsermayeye oranÕ da 1,3 seviyesinde
gerçekleúmiútir.
Finansal sonuçlar
2009 yÕlÕnda toplam 10,3 milyar TL olarak gerçekleúen satÕú gelirleri
toplamÕnÕn %24’ü medya yatÕrÕmlarÕndan, % 74’i enerji yatÕrÕmlarÕndan ve %2’si
ise di÷er yatÕrÕmlardan sa÷lanmÕútÕr. Toplam satÕú gelirlerinin sektör bazÕnda
da÷ÕlÕmÕ 2008 ve 2009 yÕllarÕ için aúa÷Õdaki gibi gerçekleúmiútir.

MilyonTL

Medya
Toplam içindeki payÕ

Enerji
Toplam içindeki payÕ

Di÷er
Toplam SatÕú Gelirleri

2009
2.432

2008
2.874

24%

23%

7.631

9.308

74%

74%

253

319

2%

3%

10.317

12.500

De÷iúim
-15%
-18%
-21%

-17%

Medya sektöründe satÕú gelirlerinin 2,9 milyar TL’den 2,4 milyar TL’ye %15
oranÕnda azalmasÕndaki ana neden, 2009 yÕlÕnda sinema ve internet hariç tüm
mecralarÕn reklam gelirlerinde düúüú görülmesidir. 2009 yÕlÕnda Türkiye'de reklam
harcamalarÕnÕn bir önceki yÕlÕn aynÕ dönemine göre %14 küçülerek yaklaúÕk 3,0
milyar TL’ye düútü÷ü tahmin edilmektedir.
2009 yÕlÕnda 7,6 milyar TL seviyelerinde gerçekleúen enerji sektörü satÕú
gelirleri, bir önceki yÕla göre daha düúük seyreden petrol fiyatlarÕ ve yaúanan
küçülmeye paralel olarak geçen yÕlÕn aynÕ dönemine göre %18 oranÕnda
azalmÕútÕr. Bununla beraber Petrol Ofisi, 2009 yÕlÕnÕ benzinde %24,
motorinde %28, oto-LPG’de %18 ve siyah ürünlerde %46 pazar payÕyla
kapatmÕútÕr.
Di÷er baúlÕ÷Õ altÕnda toplanan sektörlerin raporlanan satÕú gelirlerinde
gözlemlenen düúmenin nedeni, bu gelirlerin önemli bir bölümünün ülke genelinde
daralan otomotiv sektörü ile iliúkili sanayi ve ticaret úirketlerinden oluúmasÕdÕr.
Genel ekonomik daralma karúÕsÕnda 2009 yÕlÕ hedeflerinde operasyonel kar
marjlarÕnÕ korumayÕ planlayan Do÷an Holding’in, 2009 yÕlÕ sonuçlarÕ bir önceki
yÕlÕn aynÕ dönemiyle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda satÕú gelirlerinde 2,1 milyar TL tutarÕnda
azalÕú olurken, 2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inden itibaren uygulamaya koyulan
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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verimlilik ve maliyet kontrol çalÕúmalarÕ sonucu brüt kar ve FAVÖK oranlarÕ
ortalama 1 baz puan seviyesinde düúüú göstermiútir. 2008 yÕlÕnda %10,5 olan
brüt kar marjÕ 2009 yÕlÕnda %9,4 olarak gerçekleúirken, satÕú gelirlerindeki azalÕúa
karúÕn FAVÖK seviyesindeki azalÕú 254 milyon TL ile sÕnÕrlÕ kalmÕú; 2008
yÕlÕnda %5,7 olan FAVÖK marjÕ 2009 yÕlÕnÕn aynÕ döneminde %4,4 olarak
gerçekleúmiú ve 2009 yÕlÕnda FAVÖK 456 milyon TL olarak gerçekleúmiútir.
Azalan satÕú gelirlerinin yanÕ sÕra, sabit karakterli amortisman ve itfa paylarÕ ile,
2008 yÕlÕnda 10 milyon TL net di÷er gelir elde edilmesine karúÕlÕk 2009 yÕlÕnda
106 milyon TL net di÷er gider gerçekleúmesinin etkileri sonucu finansman
giderleri öncesi dönem zararÕ 44 milyon TL olarak gerçekleúmiútir. Net di÷er
gelir/giderlerdeki de÷iúim büyük oranda, ba÷lÕ ortaklÕk hisse alÕm ve satÕm
karlarÕndaki azalma ile karúÕlÕk giderlerindeki artÕúlardan kaynaklanmaktadÕr.
Do÷an Holding, 2009 yÕlÕ net faiz gideri 148 milyon TL, net kur farkÕ gideri 6
milyon TL ve di÷er kalemler sonrasÕ toplam net finansal giderleri 156 milyon TL
olarak gerçekleúmiútir.
2009 yÕlÕ vergi öncesi zarar 200,5 milyon TL; azÕnlÕk paylarÕ sonrasÕ Ana
OrtaklÕ÷a düúen dönem zararÕ 2009 yÕlÕnda 114,1 milyon TL olarak
gerçekleúmiútir.

1 Ocak–31 AralÕk 2009 ara döneminde temel özet finansal göstergeler aúa÷Õdaki
gibidir:
ÖZET BøLANÇO (MilyonTL)

31.12.2008 31.12.2009
Dönen VarlÕklar
Duran VarlÕklar
Toplam VarlÕklar

KÕsa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ana OrtaklÕk DÕúÕ Paylar
Ana OrtaklÕ÷a Ait Özsermaye

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.

2008'e göre
De÷iúim

5.619
4.989
10.608

4.295
5.250
9.545

-24%
5%
-10%

2.973
2.932
852
3.851

3.177
2.126
767
3.474

7%
-27%
-10%
-10%
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ÖZET GELøR TABLOSU ( Milyon YTL)
Milyon YTL
2008
12.500
1.308
710
68

2009
10.317
966
456
-114

2008

2009

10%
6%
1%

9%
4%
-1%

2008

2009

Cari Oran
Likidite OranÕ
Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler/Öz sermaye ve A.O.D. P
HazÕr de÷erler+menkul kÕym/KVadeli yükümlülükler

1,89
1,68
0,56
1,25
1,18

1,35
1,15
0,56
1,25
0,71

Hisse BaúÕna Kâr/(Zarar)

0,03

-0,05

Net SatÕúlar
Brüt Kâr
FVAÖK
Ana OrtaklÕk Net Dönem KârÕ

FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr
ÖNEMLø ORANLAR

Brüt Kâr MarjÕ (%)
FVAÖK MarjÕ (%)
Net Kâr MarjÕ (%)

A.O.D.P -> Ana OrtaklÕk DÕúÕ Paylar
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VERøMLøLøK VE OPERASYONEL ETKøNLøK
Do÷an Holding úirketler grubu yönetiminde, kaynaklarÕn verimli kullanÕmÕ,
maliyetlerin kontrolü ve süreçlerin etkinleútirilmesi iú yapma kültürünün önemli bir
bölümünü teúkil eder. Verimlilik ve operasyonel etkinlik, küresel krizle mücadele
ederken Do÷an Holding ve ba÷lÕ úirketlerinin gündeminde yer alan en önemli
konular arasÕnda öne çÕkmaktadÕr.
Do÷an Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren müúterek yönetime tabi
ortaklÕ÷Õ Petrol Ofisi’nde, madeni ya÷ faaliyetlerinde üretim maliyetlerinin optimize
edilmesi amacÕyla 2009 Ocak ayÕ sonunda Alia÷a Madeni Ya÷ FabrikasÕ
kapatÕlarak, üretimin Derince Madeni Ya÷ fabrikasÕnda devam edilmesine karar
verilmiú; yurtdÕúÕndan bitmiú ürün olarak ithal edilen sentetik motor ya÷larÕ, Petrol
Ofisi madeni ya÷ fabrikasÕnda üretilmeye baúlamÕú ve yüksek oranda maliyet
avantajÕ sa÷lanmÕútÕr. ùirket 2009’da, otomasyon ve elektronik takip sistemlerine
yatÕrÕmlarÕnÕ sürdürmüú; böylelikle hem daha hÕzlÕ ikmal yapÕlabilmesi hem
araçlarÕn performansÕnÕn ölçülebilmesi hem de müúteri risklerinin anlÕk olarak
gözlemlenebilmesi daha etkin hale gelmiútir. 2009 yÕlÕ sonunda Genel Müdürlük
binasÕnÕn ve Derince dÕúÕnda kalan terminallerin elektrik tüketim ihtiyaçlarÕnÕn
karúÕlanmasÕ amacÕyla Ak Enerji ile sözleúme imzalanmÕú, da÷ÕtÕm firmalarÕndan
temin edilen fiyata göre %8 avantaj sa÷lanmÕútÕr.
Do÷an YayÕn Holding; reklam sektöründeki daralmanÕn etkilerini aza indirmek
adÕna tüm faaliyetlerindeki sabit giderlerin kontrol altÕna alÕnmasÕ için maliyet
düúürücü önlemler geliútirmiútir. Gazete ve dergilerde maliyet düúürücü
önlemlerin yanÕ sÕra dergi portföyü optimize edilmiú, gazetelerde sayfa sayÕlarÕ
düúürülerek eklerde azaltmaya gidilmiú, gazete ve dergi fiyatlarÕnda farklÕ
oranlarda zam uygulanmÕútÕr. Bu dönemde özellikle iade oranÕnÕ düúürücü ve
satÕú adetlerini iyileútirici çalÕúmalara odaklanÕlmÕútÕr. TV yayÕncÕlÕ÷Õnda ise gerek
yapÕm maliyetleri gerekse iletiúim harcamalarÕnda bütçe optimizasyonu
yapÕlmÕútÕr. Bunun yanÕ sÕra; Grup úirketi olan D Prodüksiyon tarafÕndan düúük
maliyetle hazÕrlanan programlara yer verilmiú ve Kanal için verimli bir iúbirli÷i
sa÷lanmÕútÕr. Digital Platformda ise 2008 yÕlÕnda süresiz ve ücretsiz olarak
sunulan kanal sayÕsÕ 2009 yÕlÕnda azaltÕlarak Pay-TV geçiú süreci hÕzlandÕrÕlmÕútÕr.
Grubun sanayi úirketlerinde ise üretimde iúgücü verimlili÷i artÕrÕlmÕú ve
operasyonel etkinlik amacÕyla yeni yatÕrÕmlar yapÕlmÕútÕr. Çelik Halat’ta, A÷ustos
ayÕnda tamamlanan beton demeti yatÕrÕmÕ ile üretim kapasitesinde artÕú
sa÷lanÕrken, toplam elektrik ve do÷al gazÕn yÕllÕk ortalama tüketimi düúürülmüútür.
Çelik Halat, asansör halat üretim kapasitesini 2 adet tel çekme makinesi ve 1
adet halat örme makinesi revizyonu yaparak %25 artÕrmÕútÕr.
Ditaú, OEM ve BYP sektörlerine hizmet verirken koúullarÕn üretim, pazarlama ve
satÕú açÕsÕndan farklÕ özellikler taúÕdÕ÷ÕnÕ dikkate alarak; OEM ve BYP
organizasyonunu yeniden tasarlamÕú, mevcut üretim tesisi içerisinde OEM ve
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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BYP üretimini ayrÕ ayrÕ yapacak iki üretim parkÕ oluúturmuútur. 2009’da ayrÕca
montaj tesisindeki üretim verimlili÷ini %20 oranÕnda artÕrmak üzere bir proje
çalÕúmasÕ baúlatÕlmÕútÕr.
Grubun ticaret úirketleri Milpa ve Hürriyet Pazarlama ise mevcut inúaat projeleri
etaplar halinde yÕllara yayÕlmÕú, pazarlama bütçelerinin sÕkÕ denetimi sa÷lanmÕú
ve kriz süresince finansman ihtiyacÕ en aza indirilmiútir. YÕl içinde uygulanan
CRM bilgisayar sistemi ise raporlama ve kayÕt tutmada zaman-personel verimlili÷i
sa÷lamÕútÕr.
Do÷an Holding’in finansal hizmetler alanÕnda faaliyet gösteren úirketi DD Konut
FinansmanÕ, 2009 yÕlÕnda verimlili÷i artÕrmak üzere Eylül ayÕnda internet úubesini
hayata geçirmiútir. ønternet úubesi, úubesiz yapÕlan iúlemler ile satÕú ekibinin
üzerindeki operasyonel yükün azaltÕlmasÕnÕ ve performansÕn artmasÕnÕ
sa÷lamÕútÕr.
2009 yÕlÕnda turizm yatÕrÕmlarÕnda da verimlilik ve operasyonel etkinli÷in
artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar sürdürülmüútür. Bu do÷rultuda Milta Bodrum
Marina, hizmet kalitesini artÕrmak, zaman ve personel tasarrufu sa÷lamak
amacÕyla elektrik ve su kullanÕm hizmetini geliútirerek ön ödemeli sisteme geçiú
yapmÕútÕr. IúÕl Club ise 2009 yÕlÕ öncesinde uygulamaya baúladÕ÷Õ, teknik birim
tarafÕndan kullanÕlan “otomasyon sistemi”ni ve operasyon takip sistemi “system
4444”ü yürütmeye devam etmiú, ciddi anlamda enerji ve zaman tasarrufu
sa÷lamÕútÕr.
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YENø YATIRIMLAR VE PROJELER
Do÷an Grubu úirketleri, 2009 yÕlÕnda operasyonel verimlili÷i artÕrÕcÕ süreç
iyileútirmeleri, ürün ve hizmet kalitesini geliútiren yeni yatÕrÕmlar yapmaya devam
etmiútir. BunlarÕn yanÕnda yeni co÷rafyalardaki yatÕrÕm ve ticaret fÕrsatlarÕnÕ
de÷erlendiren Do÷an Holding bu alanda da yatÕrÕmlarÕna devam etmiútir.
Petrol Ofisi, 2009 yÕlÕnda istasyon yatÕrÕmÕ stratejisini büyük úehir merkezlerinde
ve ana arterlerde bulunmadÕ÷Õ lokasyonlardaki istasyonlarÕn devreye alÕnmasÕ
üzerine kurmuútur. Bu kapsamda; 41 adet yeni inúa edilen veya transfer
istasyonu a÷Õna eklemiú, 365 istasyonla kontrat yenilemiú, 200’ün üzerinde
istasyonda alt ve üst yapÕ iyileútirmeleri gerçekleútirmiútir. Petrol Ofisi 2009’da;
YarÕmca ve Alia÷a’da ilk LPG depolama ve dolum terminallerinin inúaatÕna
baúlamÕú, Alia÷a terminaline ve Derince Madeni Ya÷ FabrikasÕ’na kapasitenin
artÕrÕlmasÕ amacÕyla 6 adet ilave tank yapmÕútÕr. ùirket, havacÕlÕk faaliyetleri
kapsamÕnda da yatÕrÕmlarÕnÕ sürdürmüú; Denizli ve Urfa’da hava ikmal
merkezlerinin kurulmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. 2009’da ayrÕca Didim ve Kemer’de iki
marina içi istasyon inúaasÕ tamamlanmÕú, SÕ÷acÕk’ta bir marina istasyonu
inúaatÕna baúlanmÕútÕr. ùirket, Haramidere ve øskenderun terminallerinin
endüstriyel arÕtma sistemlerini ise 1 milyon ABD DolarÕ tutarÕnda yatÕrÕmla
yenilemiútir.
Petrol Ofisi iútiraki olan Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.ù. Mart
ayÕnda, Akçakoca açÕklarÕndaki do÷al gaz üretim sahalarÕnÕ ve arama ruhsatlarÕnÕ
kapsayan projede, Toreador’un sahibi oldu÷u hisselerin %26,75’lik bölümünü
devralmÕú, TPAO’dan sonra ikinci en büyük hissedar konumuna gelmiútir. Petrol
piyasasÕnda faaliyette bulunan ortaklarÕnÕn stok ve iúletme ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamak üzere 2009 yÕlÕnda kurulan Marmara Depoculuk Hizmetleri A.ù.,
Marmara Ere÷lisi’nde faal bir depolama tesisini yÕl içinde satÕn almÕútÕr.
Esas faaliyet konularÕ arasÕnda Petrol ve Maden KanunlarÕ ile ilgili mevzuat
uyarÕnca her türlü yeraltÕ zenginliklerinin çÕkarÕlmasÕ, iúletilmesi ve bunlarla ilgili
di÷er faaliyetlerin yürütülmesi olan Do÷an Holding ba÷lÕ ortaklÕ÷Õ Do÷an Enerji
YatÕrÕmlarÕ Sanayi Ticaret A.ù. (Do÷an Enerji), petrol ve do÷al gaz arama ve
geliútirme faaliyetleri kapsamÕnda yapÕlan yatÕrÕmlar ile, Irak'Õn kuzeyinde yer alan
Erbil arama ve geliútirme ve Khalakan arama projelerine dahil olmuútur. Üretim
dönemi imtiyazlarÕ 20 yÕl olan bu projelerden Erbil sahasÕnda petrol keúfi yapÕlmÕú
olup, üretimin 2011 yÕlÕnda baúlamasÕ öngörülmektedir.
Do÷an YayÕn Holding’in 2009 yÕlÕnda yatÕrÕmlarÕnÕ teknoloji ve internet alanÕnda
yo÷unlaútÕrmÕútÕr. Grubun internet sitelerinin trafi÷ini artÕrma çalÕúmalarÕ ve yeni
sitelerin oluúturulmasÕ konusunda yatÕrÕmlarÕ devam etmiú, yazÕlÕ basÕnda baskÕ
kalitesini, makine hÕzÕ ve teknolojisini artÕracak makine yatÕrÕmlarÕ
gerçekleútirilmiútir. Görsel basÕnda ise düz ekran ve HD uyumlu televizyon sahibi
izleyici sayÕsÕnÕn hÕzla artmakta oldu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda, Kanal D ve Star
HD kanallarÕnÕn lansmanlarÕ hem markalar adÕna prestij kazandÕrmÕú hem de
içerik sa÷layan kanallar arasÕnda yer alma fÕrsatÕ yakalanmÕútÕr. Bunun yanÕ sÕra
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.

18

2009 Faaliyet Raporu

iúitsel basÕnda da teknik alanda yeni yatÕrÕmlara yer verilmiútir; bu yatÕrÕmlar ile
teknik altyapÕ a÷ÕnÕn geniúletilmesi ve verici sisteminin güçlendirilmesi
amaçlanmÕútÕr.
Çelik Halat, 2009 yÕlÕnda hitap etti÷i sektörlerin yüksek kalitede çelik tel talebini
daha yüksek teknolojili ekipmanlarla daha verimli ve daha kaliteli ürünlerle
karúÕlamak amacÕyla yeni patent galvaniz hattÕ ile iki tel çekme makinasÕ ve bir
örme makinasÕndan oluúan beton teli ve demeti yatÕrÕmlarÕnÕ gerçekleútirmiútir.
ùirket’in yÕl içerisinde gerçekleútirdi÷i beton teli ürünündeki kalite parametrelerinin
iyileútirme çalÕúmalarÕ, üretimin %35 artmasÕnÕ sa÷lamÕú; yurtiçi ve yurtdÕúÕnda
rekabet gücünü artÕrmÕútÕr.
Ditaú’Õn 2009 yÕlÕnda gerçekleútirdi÷i yeni yatÕrÕmlarÕn ilki otomatik stabilizör
rotkolu montaj hattÕ yatÕrÕmÕdÕr. Otomotik montaj hattÕ, Tofaú-Fiat ve Ford hafif
ticari araçlarÕnda kullanÕlan stap ürününün montajÕ için kullanÕlmaktadÕr.
Normalize fÕrÕnÕnda Program Lojistik Kontrol’e (PLC) geçilmesi ve CNC boru
bükme tezgah yatÕrÕmÕ, ùirket’in 2009’da hayata geçirdi÷i di÷er yatÕrÕm projeleridir.
Bu yatÕrÕmlar ürün kalitesini artÕrarak úirkete rekabet avantajÕ yaratmÕútÕr.
Yeni Ürün ve Hizmetler, Pazarlama KanallarÕ, Pazarlar
Do÷an Holding, 2009 yÕlÕnda yeni pazarlara adÕm atarak hizmet verdi÷i
co÷rafyanÕn sÕnÕrlarÕnÕ geniúletmiú; yeni pazarlama kanallarÕ ile müúterilerine
farklÕ yollarla ulaúmayÕ baúarmÕú, yenilikleri takip ederek yeni ürün ve hizmetler
geliútirmiútir.
Petrol Ofisi 2009 yÕlÕnda gerçekleútirdi÷i yeni yatÕrÕmlarÕn yanÕ sÕra sundu÷u yeni
ürünlerle de dikkat çekmiútir. Euro 4 ve Euro 5 motorlu Seçici Katalitik øndirgeme
(SCR) sistemli dizel araçlar için geliútirilen AdBlue®’yu MayÕs ayÕnda
müúterileriyle buluúturan Petrol Ofisi, LPG’li araçlar için motorun aúÕrÕ ÕsÕnmadan
kaynaklanan hararetini önlemek üzere özel olarak üretilen Maxima Auto LPG
10W-40’Õ binek araç motor ya÷larÕ portföyüne eklemiútir. ùirket’in 2009’da
müúterilerine sundu÷u hizmetlerden biri de, tüketicilerin hayatÕnÕ kolaylaútÕrmayÕ
ve daha fazla fayda sa÷lamayÕ amaçlayan Positive Card olmuútur. Petrol Ofisi,
farklÕ pazarlama kanallarÕ geliútirmeye de önem vermektedir. Bu do÷rultuda;
General Motors (GM), yapÕlan iúbirli÷iyle Türkiye’deki Opel, Saab ve Chevrolet
marka araç kullanÕcÕlarÕna Petrol Ofisi V/Max Performans Serisi yakÕtlarÕnÕ tavsiye
etmeye baúlamÕútÕr. DenizBank ile yapÕlan iúbirli÷i kapsamÕnda ise 2006 yÕlÕndan
beri istasyonlardan yapÕlan akaryakÕt satÕúÕ için çiftçilere özel uygulanan Üretici
Kart programÕna, 2009’da yine istasyondan satÕúÕ yapÕlan madeni ya÷ ürünleri de
dahil edilmiútir. ùirket, en son akÕllÕ ya÷ teknolojileri ile üretilen Maxima Motor
Ya÷larÕnÕ iútiraki olan KÕbrÕs Türk Petrolleri aracÕlÕ÷Õyla KKTC’li vatandaúlarÕn
hizmetine sunmuútur.
Do÷an YayÕn Holding’in 2009 yÕlÕnda televizyon yayÕncÕlÕ÷Õ alanÕnda yeni ürünler
sunmuútur. Do÷an YayÕn Holding aynÕ zamanda kanallarÕn içeri÷ini mobil ve
internet üzerinden paylaúarak yeni gelir modelleri yaratmÕútÕr. Digital Platform
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alanÕnda ise; D-Smart aydan aya iú modeli ile aylÕk ödemeli model lanse edilmiú,
Smartinternet ile Türkiye’de ilk defa internet ve TV birleútirilerek tüketiciye tek
faturada sunulmuútur. ønternet alanÕnda; yeni internet siteleri (tipeez.com,
hurriyetkiyasla.com) lanse edilmiú ve var olan markalarÕn internet sitelerinin
(Ekonomist, Hey Girl, Level) oluúturulmasÕ tamamlanmÕútÕr.
Medya yatÕrÕmlarÕmÕz içerisinde yer alan D&R, 2009 yÕlÕ içerisinde 9 yeni ma÷aza
açmÕú ve toplam ma÷aza sayÕsÕnÕ 90’a çÕkartmÕútÕr. Toplam ma÷aza satÕú alanÕ
ise %15 artarak 36 bin 100 metrekare olarak gerçekleúmiútir. Global krizin etkileri
sektörde birçok firmanÕn faaliyetine son vermesine ve dolayÕsÕyla alÕúveriú
harcamalarÕnÕn düúmesine etken olmuútur. Ancak, D&R bu dönemde
müúterilerine sundu÷u ödeme avantajlarÕ ve hesaplÕ fiyat politikasÕ ile gelirlerini
ve karlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmayÕ baúarmÕútÕr.
Sanayi yatÕrÕmlarÕmÕzda Çelik Halat, yurtiçinde daralan pazarÕn etkisiyle
yurtdÕúÕnda çalÕúmakta oldu÷u kanallarÕ geliútirilmek üzere Türki Cumhuriyetler,
Orta Do÷u, Güney Afrika ve Amerika’da bulunan yeni firmalarla çalÕúmaya
baúlamÕú, Ditaú ise BYP satÕúÕnda yeni bir marka ve satÕú kanalÕ oluúturarak
DøPAR markalÕ ba÷ÕmsÕz yedek parçalarÕ Türkiye’de oluúturdu÷u distribütörlük
a÷Õ içinde satÕúa sunmuútur.
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RøSK YÖNETøMø
Risk yönetimi; Yönetim Kurulu’nun belirledi÷i stratejiler do÷rultusunda
grubumuzun sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaúmasÕ hedeflerine
ulaúÕlmasÕnda; riskleri etkin bir biçimde belirlemek, ölçmek, yönetmek ve öneriler
geliútirmek kaydÕyla etkin olarak icra edilmektedir. Sürdürülebilir bir yönetim ve
sa÷lÕklÕ bir büyüme için risk yönetimi büyük önem taúÕmaktadÕr. Do÷an Holding ve
ba÷lÕ úirketleri, global krizin etkilerini en aza indirmek amacÕyla 2009 yÕlÕnda risk
yönetimi faaliyetlerini iú oda÷ÕnÕn merkezinde tutmuútur. Bu do÷rultuda, grup
úirketlerinin üst düzey yöneticileri ile periyodik risk belirleme ve analiz çalÕúmalarÕ
yapÕlmaktadÕr.
Do÷an Holding iútirakleri ve ba÷lÕ ortaklÕklarÕ, 2009 yÕlÕnda operasyonel ve
finansal risklerini yakÕn takibe almÕú, iúletme sermayesi ve likidite yönetimi
alanlarÕnda önemli tedbirler geliútirmiútir. ùirketler, mamul fiyatlarÕnda
operasyonel olarak hedging mekanizmasÕ sa÷lamÕú, kur paritelerinde meydana
gelebilecek olasÕ dalgalanmalara karúÕn forward iúlemleri yapmÕútÕr. BunlarÕn
yanÕnda piyasa riski için bilanço aktif-pasif kalemlerinin piyasa faiz oranlarÕna
duyarlÕlÕ÷Õ, durasyon, döviz pozisyonu ve likidite riski ölçümleri yapÕlmakta ve
günlük bazda izlenmektedir.
Do÷an Holding, bu dönemde holding bünyesinde ve iútiraklerinde Risk Yönetim
Bölümlerinin oluúturulmasÕnÕ sa÷lamÕú kurumsal risk yönetimi programÕ
uygulamasÕna geçmiútir. Program; risk de÷erlendirmelerini úirket karar alma
süreçlerinin ayrÕlmaz bir parçasÕ haline getirerek, organizasyon genelinde risk
farkÕndalÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕnÕ, maruz kalÕnan risklerin yönetilmesini
amaçlamaktadÕr.
Bu çerçevede Petrol Ofisi’nde kurumsal risk yönetimi faaliyetleri, úirket üst düzey
yöneticilerinin oluúturdu÷u Risk Komitesi ve Denetim ve Yönetiúim Direktörlü÷ü
bünyesindeki Risk Müdürlü÷ü tarafÕndan koordine edilmektedir.
Finansal risk yönetimi, Do÷an YayÕn Holding’in belirledi÷i genel esaslar ve kendi
yönetim kurullarÕ tarafÕndan onaylanan politikalar çerçevesinde tüm ba÷lÕ ortaklÕk
ve müúterek yönetime tabi ortaklÕklar tarafÕndan da uygulanmaktadÕr. Kredi riski,
medya grubunun (“Grup”) taraf oldu÷u sözleúmelerde karúÕ taraflarÕn
yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir. Grup, kredi riskini, temel olarak kredi
de÷erlendirmeleri ve karúÕ taraflara kredi limitleri belirleyerek tek bir tarafa yönelik
toplam riskin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ yöntemiyle kontrol etmektedir. Kredi riski, müúteri
tabanÕnÕ oluúturan kuruluú sayÕsÕnÕn çoklu÷u ve bunlarÕn farklÕ iú alanlarÕna
yaygÕnlÕ÷Õ dolayÕsÕyla da÷ÕtÕlmaktadÕr. Grup, faiz haddi bulunduran varlÕk ve
yükümlülüklerin tabi oldu÷u faiz oranlarÕndaki de÷iúiminin etkisinden do÷an faiz
oranÕ riskine açÕktÕr. Grup bu riski, faiz oranÕna duyarlÕ olan varlÕk ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluúan do÷al tedbir ve türev araçlarÕn
sÕnÕrlÕ kullanÕmÕ ile yönetmektedir. 31 AralÕk 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle
Grubun de÷iúken faiz oranlÕ finansal borçlarÕ a÷ÕrlÕklÕ olarak ABD dolarÕ
cinsindendir.
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Çelik Halat, 2009 yÕlÕnda hazÕrladÕ÷Õ “Çevresel Etkilerin De÷erlendirilmesi
Prosedürü” ve “Risk De÷erlendirme Prosedürü” ile tüm çevresel, iú sa÷lÕ÷Õ ve
güvenli÷i ile ilgili riskleri de÷erlendirmiútir. YapÕlan risk ve etki de÷erlendirme
çalÕúmalarÕ sonucunda; iú kazasÕ sayÕsÕnda 2008’e oranla %37, iú günü kaybÕnda
ise yine geçen yÕla oranla %31 iyileúme sa÷lamÕútÕr.
DD Konut FinansmanÕ; piyasa, kredi ve operasyonel risk yönetimi için belirledi÷i
politika ve kurallarÕ izlemektedir. Kredi de÷erlendirmede konut finansmanÕna
uygun úekilde kredi skorlama modülü kullanÕlmakta olup, söz konusu modül Kredi
KayÕt Bürosu, TCMB ve Kimlik PaylaúÕm Sistemi veri tabanlarÕ ile entegre
çalÕúmaktadÕr. Operasyonel risklerin belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi için ise, iú
akÕúlarÕ ve kontrol mekanizmalarÕ oluúturulmuútur. Bu kapsamda
de÷erlendirilebilecek olasÕ operasyonel zararlar, Operasyonel Risk Komitesi
tarafÕndan tespit ve takip edilmekte, riskin en aza indirilebilmesi için gerekli
aksiyonlar alÕnmaktadÕr.
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øNSAN KAYNAKLARI
Do÷an Holding’in stratejik hedeflerine ulaúabilmesindeki en önemli sermayesi insan
kayna÷ÕdÕr. HÕzlÕ, atak, genç, e÷itimli ve küresel bakÕú açÕsÕna sahip insan kaynaklarÕ
potansiyelini oluúturmayÕ amaçlayan Do÷an Holding; çalÕúanlarÕna, kültür farklÕlÕ÷Õ
gözetmeksizin her bakÕmdan adil ve eúit olanaklar sa÷lamaktadÕr.
Do÷an Holding, çalÕúanlarÕn memnuniyetini sürekli ön planda tutarak kuruma
ba÷lÕlÕklarÕnÕ güçlendirmeyi ve organizasyonun bütününe katma de÷er sa÷lamalarÕnÕ
hedeflemektedir.
ønsan KaynaklarÕ PolitikalarÕ
Do÷an Holding, çalÕúanlarÕn Õrk, milliyet, din, cinsiyet ve inançlarÕna saygÕlÕ olmayÕ,
gerekli özeni göstermeyi ve haklarÕnÕ korumayÕ görev bilmektedir. Bu do÷rultuda
çalÕúanlarÕ için bireysel farklÕlÕklarÕ do÷ru biçimde de÷erlendirecek sistemleri kurmayÕ ve
iúletmeyi, kiúisel ve mesleki açÕdan geliúimleri için uygun ortam hazÕrlamayÕ, ömür boyu
ö÷renmenin sürdürülebilmesi için elveriúli iúyeri iklimini sa÷lamayÕ gözetir.
Do÷an Holding ve grup úirketlerinin ortak de÷erleri ve stratejileri çerçevesinde insan
kaynaklarÕ süreçleri; insan kaynaklarÕ planlamasÕ, iú tanÕmlarÕ ve iú de÷erleme, e÷itim,
performans de÷erlendirme ve ücret yönetimi olarak gruplandÕrÕlmÕútÕr. Bu süreçler,
sektörel ve bölgesel gereklilikler dikkate alÕnarak de÷erlendirilmektedir.
Nitelikli ønsan Kayna÷Õ KazanÕmÕ
Do÷an Holding, ekibe yeni katÕlacaklarÕn birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdi÷i
yetkinlik ve kariyerin uyum içinde olmasÕna; yeni katÕlanlarÕn, dünyayÕ takip eden, takÕm
çalÕúmasÕna yatkÕn, de÷iúime ve geliúime açÕk olmalarÕna önem verir.
E÷itim ve Geliúim
Do÷an Holding’in e÷itim hedefi, çalÕúanlarÕna belirli bilgi, beceri ve davranÕúlarÕ
kazandÕrmak ve bunlarÕ kendi yaúamlarÕnda da uygulayabilecek donanÕma sahip
olmalarÕna destek sa÷lamaktÕr.
Performans Geliúimi
Do÷an Holding’in insan kaynaklarÕ uygulamasÕnÕn temelinde çalÕúanlarÕnÕn kiúisel ve
kariyer geliúimine katkÕda bulunmak yatar. ÇalÕúanlarÕn yetkinlikleri ve mesleki becerileri
performans de÷erlendirme sistemi çerçevesinde objektif olarak de÷erlendirilmekte ve
geliúmeye açÕk yönleri e÷itimlerle desteklenmektedir.
Ücret Yönetimi
Sürekli de÷iúen bir iú ve istihdam ortamÕna uygun esnek bir yapÕ aracÕlÕ÷Õyla, do÷ru iúe
do÷ru ücret ödemek ve úirket içi dengeleri korumak için piyasa koúullarÕ do÷rultusunda
belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikasÕ uygulanmaktadÕr.
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ENERJø
Do÷an Holding’in stratejik iúkollarÕndan biri enerji yatÕrÕmlarÕdÕr. Holding, enerji
sektöründe petrol ve gaz ile elektrik da÷ÕtÕm ve üretim olmak üzere iki alana
odaklanmÕútÕr. Holding’in bu alanlardaki hedefi bölgesel bir güç olmak ve enerji
alanÕndaki yatÕrÕmlarÕ ile kendisini gelece÷e, Türkiye’yi uluslararasÕ düzeyde etkin
platformlara taúÕmaktÕr.
Do÷an Holding, petrol ve gaz alanÕnda gösterdi÷i da÷ÕtÕm ve üretim faaliyetlerini
Petrol Ofisi çatÕsÕ altÕnda orta÷Õ OMV ile birlikte yönetmektedir. Grubun enerji
alanÕndaki ilk yatÕrÕmÕ olan Petrol Ofisi, Türkiye’nin en yaygÕn da÷ÕtÕm alanÕna
sahip akaryakÕt da÷ÕtÕm úirketidir. Holding yeni alanlara yatÕrÕm yapma kararÕ
do÷rultusunda elektrik da÷ÕtÕm ve üretim yatÕrÕmlarÕna yönelmiútir. Do÷an
Holding’in iútirakleri arasÕnda yer alan Do÷an Enerji her türlü kaynaktan enerjinin
üretimini, iletimini, da÷ÕtÕmÕnÕ, toptan ve perakende iç ve dÕú ticaretini yapmak
amacÕyla kurulmuútur.
Petrol Ofisi
Türkiye’nin akaryakÕt sektöründeki lider kuruluúu Petrol Ofisi A.ù. 1941 yÕlÕnda
kurulmuú ve 1983 yÕlÕnda anonim úirket yapÕsÕna kavuúmuútur. Petrol Ofisi’nin
faaliyet konusunu yurtiçi ve yurtdÕúÕndan akaryakÕt temin etmek ve satmak,
da÷ÕtÕmÕnÕ tanzim etmek, depolamak, rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü
madeni ya÷ ve gres ile bunlarÕn yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve
harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satÕúÕnÕ, ithalini ve
ihracÕnÕ yapmak oluúturmaktadÕr. ùirket’in 2009 sonu itibarÕyla 3.008 (Petrol Ofisi:
2.811, Erk: 197) istasyon bayii, 1 madeni ya÷ fabrikasÕ, 10 akaryakÕt ve 2 LPG
terminali, bir irtibat bürosu ve 35 hava ikmal ünitesi bulunmaktadÕr. Türkiye’nin
depolama kapasitesi en yüksek akaryakÕt da÷ÕtÕm úirketi olan Petrol Ofisi, 2009
yÕl sonu itibarÕyla 10 akaryakÕt terminalinde yaklaúÕk 1 milyon m3 depolama
kapasitesine sahip bulunmaktadÕr. Söz konusu terminallerin ülkenin her
noktasÕna da÷ÕlmÕú olmasÕ, ürünlerin daha etkili ve hÕzlÕ bir úekilde
da÷ÕtÕlabilmesini sa÷layarak önemli bir rekabet avantajÕ yaratmaktadÕr.
30 Eylül 2009 itibarÕyla Petrol Ofisi’nin Haramidere, Derince, KÕrÕkkale, Alia÷a,
Antalya, Mersin, øskenderun, Trabzon, Samsun, Batman, Aksaray illerinde
terminali bulunmaktadÕr ve EPDK’da kayÕtlÕ toplam kapasite 989.279m3
seviyesindedir.
2009 yÕlÕ, Türkiye’nin enerji ihtiyacÕnÕn üçte birini karúÕlayan petrol sektörü
açÕsÕndan zor bir yÕl olmuútur. Petrol Ofisi; 2009 yÕlÕnda toplam 5,14 milyon
metreküp beyaz ürün, 875 bin ton siyah ürün ve 570 bin eúde÷er metreküp
Otogaz satÕúÕ gerçekleútirmiútir. ùirket’in beyaz ürün ve siyah ürün satÕúlarÕ 2008
yÕlÕnÕn sÕrasÕyla %5,3 ve %46,8 gerisinde; Otogaz satÕúlarÕ ise 2008’in %3
üzerinde gerçekleúmiútir. Petrol Ofisi, 2009 yÕlÕnÕ benzinde %24, motorinde %28,
oto-LPG’de %18 ve siyah ürünlerde %46 pazar payÕyla kapatmÕútÕr.
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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2009 yÕlÕnda akaryakÕt sektörünü etkileyen önemli bir geliúme, Enerji PiyasasÕ
Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) motorin ve benzinlerde iki ay süreyle tavan fiyat
uygulamasÕna baúlamasÕ olmuútur. Tavan fiyat uygulamasÕ devam ederken;
Temmuz ayÕ içerisinde Maliye BakanlÕ÷Õnca bazÕ akaryakÕt türlerinden alÕnan
maktu ÖTV tutarlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ, tüketiciye yansÕyan akaryakÕt fiyatlarÕnÕn
“tavan fiyat” öncesi düzeye gelmesine neden olmuútur. 29 AralÕk 2009 tarihinde
ise, maktu ÖTV tutarlarÕnda bir kez daha artÕúa gidilmiútir.
Türkiye’nin kendi alanÕndaki lider kuruluúu Petrol Ofisi, yÕla damgasÕnÕ vuran
olumsuz piyasa koúullarÕna ra÷men, her zaman tüketicilerine ve kurumsal
müúterilerine en üst kalitede ürün ve hizmet sunma vizyonundan ödün
vermeyerek müúteri memnuniyeti odaklÕ etkinliklerini 2009 boyunca sürdürmüútür.
Bu dönemde Petrol Ofisi’nin temel önceli÷i, krizin ve di÷er olumsuzluklarÕn
úirketin faaliyetleri, iú ortaklarÕ, çalÕúanlarÕ ve en önemlisi müúterileri üzerindeki
etkilerini en alt seviyede tutmak ve pazar payÕnÕ koruyarak, müúteri odaklÕ
çalÕúma prensibinden ödün vermeksizin sektörün geliúimine yön veren projelere
ve tüketicilere yarar sa÷layan uygulama ve yatÕrÕmlara planlÕ bir úekilde devam
etmek yönünde olmuútur. Bu anlayÕú, sektörde artan rekabet ortamÕnda gün
geçtikçe daha önemli hale gelen tüketici ba÷lÕlÕ÷Õna olumlu yönde katkÕda
bulunmuú ve artan müúteri sayÕsÕ ve güven olarak geri dönmüútür.
Petrol Ofisi’ni akaryakÕt sektörünün lideri yapan farklÕlaútÕrÕcÕ unsurlardan biri de
teknoloji kullanÕmÕdÕr. ùirket yönetimi, dünyadaki yenilikleri güncel olarak takip
etmenin önemine inanmakta ve kaliteli hizmet prensibinin hayata geçirilmesinde
teknolojiden geniú biçimde yararlanmaktadÕr. Petrol Ofisi tüm dünyada, yüksek
teknolojiyi bu kadar geniú bir bayi a÷Õ üzerinde etkin bir úekilde kullanan az
sayÕda akaryakÕt úirketinden biridir.
Kaliteyi artÕrmaya yönelik teknoloji uygulamalarÕnÕn en önemlisi, istasyon
tanklarÕnÕn ve pompalarÕn 365 gün 24 saat uydu kanalÕyla denetlenmesini
sa÷layan “Uydu Takip Sistemi”dir. Bu sistem, ana da÷ÕtÕm a÷Õnda yer alan
istasyonlardaki tank seviyelerinin ve akaryakÕt satÕú hareketlerinin online olarak
izlenebilmesini ve böylece dÕúarÕdan giriúlerin tespit edilebilmesini sa÷lamaktadÕr.
2009 sonu itibariyle pompa ve tank otomasyonu gerçekleútirilen bayi sayÕsÕ
1.600’e ulaúmÕú ve böylece istasyon satÕúlarÕnÕn hacim olarak yaklaúÕk %75’i
merkezden takip edilebilir hale gelmiútir.
Bunun dÕúÕnda bayilerde kullanÕlan teknolojik otomasyon sistemleri, geliútirilen ek
uygulamalar sayesinde müúterilerin hayatÕnÕ kolaylaútÕran ve tüketicilere çeúitli
avantajlar sa÷layan pazarlama/satÕú araçlarÕna da olanak vermektedir. Online
sisteme ba÷lÕ olarak gerçek zamanlÕ çalÕúan PositiveCard, AutoMatic, KartlÕ
AutoMatic, Prepaid Kart, Bayi Filo Kart, Lojistik Kart ve Lokal Cari Kart gibi
uygulamalarÕn her biri, kendi alanÕnda örnek teúkil eden öncü ve yaratÕcÕ
çözümlerdir.
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Petrol Ofisi, perakende faaliyetlerinde sa÷ladÕ÷Õ liderlik baúarÕsÕnÕ ticari ve
endüstriyel satÕúlarda da göstermekte ve bu alanda sahip oldu÷u hizmet ve
rekabet üstünlü÷üyle her yÕl pazar ortalamasÕnÕn üzerinde bir büyüme
gerçekleútirmektedir. Sanayi, madencilik, tarÕm, lojistik ve inúaat gibi sektörlerde
faaliyet gösteren büyük ve küçük çaplÕ kurumsal müúteriler nezdinde Petrol Ofisi,
yurt geneline yayÕlmÕú lojistik a÷Õ, güçlü altyapÕsÕ ve uzun yÕllarÕn birikimine dayalÕ
operasyonel hizmet baúarÕsÕyla toptan satÕúlarda da en çok tercih edilen
akaryakÕt tedarikçisi konumundadÕr.
2010 yÕlÕna iliúkin, sektörle ilgili en önemli geliúme, Rekabet Kurumu’nun, intifa
sözleúmelerinin beú yÕl ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna yönelik kararÕnÕn, daha önceden
yapÕlmÕú ve halen geçerli intifa sözleúmelerini de kapsamasÕ ve geriye yönelik
uygulama içermesidir. Sözleúme sürelerinin geriye yönelik olarak kÕsaltÕlmasÕ,
akaryakÕt da÷ÕtÕm úirketleri tarafÕndan bayilere yapÕlan ve beú yÕldan daha uzun
süreler karúÕlÕ÷Õ olan yatÕrÕm ve finansal desteklerin ne olaca÷Õ sorusunu ortaya
koymuútur.
Petrol Ofisi’nin 2010 yÕlÕnda temel önceli÷i, krizin ve sektörel olumsuzluklarÕn
faaliyetler, iú ortaklarÕ ve çalÕúanlar baúta olmak üzere tüm paydaúlar üzerindeki
etkisini minimumda tutmak, müúteri odaklÕ çalÕúmalara ve yatÕrÕmlara planlÕ olarak
devam etmek olacaktÕr. Petrol Ofisi 2010 yÕlÕnda, yatÕrÕmlarÕnda güçlü fizibilite
çalÕúmalarÕnÕ, Türkiye geneline yayÕlmÕú bayi a÷ÕnÕn yönetiminde eksiksiz denetim
mekanizmalarÕnÕ, insan kaynaklarÕnda ise konusunda uzman personel
istihdamÕnÕ ve ba÷lÕlÕ÷Õ ön planda tutmayÕ sürdürecektir.
Petrol Ofisi A.ù.
OrtaklÕk YapÕsÕ
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam SatÕúlar
Net Kar

2009
%54,17 Do÷an Holding
%41,58 OMV Aktiengeselschaft
% 4,25 Di÷er

6.933,1 Milyon TL.
3.014,8 Milyon TL.
14.094,9 Milyon TL.
287,4 Milyon TL.
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2008
%54,17 Do÷an Holding
%41,58 OMV Aktiengeselschaft
% 4,25 Di÷er

6.935,1 Milyon TL.
2.753,4 Milyon TL.
17.194,4 Milyon TL.
100,9 Milyon TL.
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Elektrik Da÷ÕtÕm ve Üretim YatÕrÕmlarÕ
Do÷an Holding, Türkiye için büyük önem teúkil eden elektrik alanÕnÕ temel yatÕrÕm
konularÕndan biri olarak belirlemiútir. Ülkenin içinde bulundu÷u elektrik arzÕ
sÕkÕntÕsÕnÕ ve buna yönelik devletin sa÷lamakta oldu÷u yatÕrÕm ortamÕnÕ gözeterek,
hidroelektrik santral projeleri, nükleer santral projesi, çeúitli yerli linyit sahalarÕnÕn
elektrik üretim amacÕyla de÷erlendirilmesi projeleri, ithal kömür yakÕtlÕ termik
santral projeleri, yeni ve ikinci el do÷al gaz santral projeleri, rüzgar elektrik
santrali projeleri, jeotermal santral projeleri vb. her türlü elektrik üretim projesini
takip etmektedir.
Do÷an Holding’in ba÷lÕ ortaklÕklarÕ arasÕnda yer alan Do÷an Enerji her türlü
kaynaktan enerjinin üretimini, iletimini, da÷ÕtÕmÕnÕ, toptan ve perakende iç ve dÕú
ticaretini yapmak amacÕyla kurulmuútur.
Bu çerçevede Do÷an Enerji YatÕrÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù., Boyabat Elektrik
Üretim ve Ticaret Limited ùirketi’ne %33 oranÕnda pay sahibi olmuútur. 13 KasÕm
2007 yÕlÕnda EPDK’dan lisansÕ alÕnan Boyabat BarajÕ ve HES projesi için inúaat
çalÕúmalarÕ devam etmektedir. ølk etapta projenin anahtar teslim yapÕmÕ için
Do÷uú ønúaat ile 28 KasÕm 2008 tarihinde sözleúme imzalanmÕútÕr. Projede
mobilizasyon ve kazÕ çalÕúmalarÕ tamamlanmÕú olup gövde betonu döküm
faaliyetlerine devam edilmektedir. YapÕlan sözleúme gere÷i, Boyabat BarajÕ ve
HES projesi KasÕm 2012 yÕlÕnda devreye girerek elektrik üretimine baúlayacaktÕr.
Boyabat BarajÕ ve HES projesi 513 MW kurulu güç ile Türkiye’de özel sektör
tarafÕndan inúa edilen en büyük özel sektör santrallerinden biridir. Proje
kapsamÕnda üretilecek olan yÕllÕk yaklaúÕk 1.5 milyar kWh'Õn Türkiye’nin enerji
konusunda dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ azaltmada önemli rol oynamasÕ beklenmektedir.
ømzalanan kredi anlaúmasÕ ile projenin finansmanÕ sa÷lanmÕútÕr.
Boyabat BarajÕ ve HES projesi ülke ekonomisine önemli ölçüde katkÕlar
sa÷lamaktadÕr. Mevcut inúaat faaliyetlerinde bu yÕl itibarÕyla yaklaúÕk 1.200 kiúi
istihdam edilmekte olup bu rakamÕn önümüzdeki yÕllarda 2.000 kiúi seviyesine
ulaúmasÕ beklenmektedir.
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MEDYA
Do÷an Holding yatÕrÕm portföyünün stratejik odaklarÕndan birini ve geleneksel
iúkolunu temsil eden medya yatÕrÕmlarÕ, 1997 yÕlÕndan bugüne Do÷an YayÕn
Holding A.ù. (DYH) çatÕsÕ altÕnda sürdürülmektedir.
Türk medyasÕnda önemli bir yere sahip Do÷an YayÕn Holding (DYH); gazete,
dergi ve kitap yayÕncÕlÕ÷Õ, televizyon, radyo yayÕncÕlÕ÷Õ ve yapÕmcÕlÕ÷Õ, internet,
dijital dünya, basÕm, da÷ÕtÕm ve yeni medya alanlarÕnda çalÕúmaktadÕr.
øçerik üreticiler, gazeteler, dergiler, kitap yayÕncÕlarÕ, televizyon kanallarÕ, radyo
istasyonlarÕ ve bir müzik úirketinden oluúmaktadÕr. Servis sa÷layÕcÕlar ise da÷ÕtÕm,
perakendecilik, prodüksiyon, dijital platform, internet ve basÕm úirketlerinin yanÕ
sÕra bir de faktoring úirketinden oluúmaktadÕr.
KaynaklarÕn birleútirilmesi ve optimum entegrasyon ilkesiyle faaliyet gösteren tüm
bu úirketler, sa÷lÕklÕ bütünleúmenin oluúturdu÷u güçlü bir sinerjiyle çalÕúÕrlar. DYH
úirketlerinin birço÷u faaliyet gösterdi÷i sektörde önemli bir yere sahiptirr. Do÷an
YayÕn Holding, Hürriyet, Do÷an Gazetecilik ve Do÷an Burda hisseleri østanbul
Menkul KÕymetler BorsasÕ (øMKB)’nda iúlem görmektedir.
Do÷an Holding’in medya yatÕrÕmlarÕndaki hedefi, liderli÷ini sürdürmek ve küresel
pazarlarda rekabet etmektir. Medyadaki anlayÕúÕ do÷ru, tarafsÕz ve kaliteli
haberciliktir. Gazete, dergi, kitap, radyo ve televizyon yayÕncÕlÕ÷Õ, yapÕmcÕlÕk,
basÕm, dijital medya, da÷ÕtÕm, perakende ve alternatif telekom alanlarÕnda faaliyet
göstermektedir.
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Do÷an YayÕn Holding’in ana faaliyet alanlarÕ üç ana baúlÕkta toplanmaktadÕr.
YazÕlÕ BasÕn

Görsel ve øúitsel BasÕn

Perakende ve Ma÷azacÕlÕk

o
o

o

o
o

Gazete YayÕncÕlÕ÷Õ
Dergi ve Kitap
YayÕncÕlÕ÷Õ BasÕm ve
Da÷ÕtÕm

DYH; Hürriyet, Milliyet,
Radikal, Posta, Vatan,
Fanatik, Referans ve
Hürriyet Daily News olmak
üzere sekiz günlük gazete,
25 periyodik dergi, çocuk ve
gençlik dergileri
yayÕmlamaktadÕr. AyrÕca,
kitap yayÕncÕlÕ÷ÕnÕn yanÕ sÕra
Do÷an Ofset ve Do÷an
Printing Center (6’sÕ yurtiçi
ve biri Almanya olmak üzere
7 basÕm tesisi) ile basÕm
alanÕnda faaliyet
göstermekte; Yaysat ile de
Türkiye’deki
gazetelerin %63’ünün,
dergilerin ise %71’inin
da÷ÕtÕmÕnÕ yapmaktadÕr.
Hürriyet çatÕsÕ altÕnda Rusya
ve Orta Avrupa’nÕn seri ilan
sektöründe en önemli úirketi
olan Trader Media East
bulunmaktadÕr. DMI ile
Avrupa’da gazete yayÕncÕlÕ÷Õ
alanÕnda faaliyet
göstermektedir.

o

Televizyon ve Radyo
YayÕncÕlÕ÷Õ ve
YapÕmcÕlÕk
Dijital TV Platformu

Sektörün
lokomotif
televizyon kanallarÕ: Kanal
D, Star TV, CNN Türk;
radyo kanallarÕ Radyo D,
Slow Türk Radyo ve Radyo
Moda ve grubun dijital
platformu
D-Smart
çok
sayÕda tematik ve izle-öde
kanalÕnÕn yanÕ sÕra Türksat
uydusundaki mevcut tüm
kanallarÕna
eriúim
sa÷lamaktadÕr.
AynÕ
zamanda D Productions ile
televizyon, sinema, reklam
yapÕmcÕlÕ÷Õ
faaliyetlerinde
bulunmaktadÕr. Kanal D
Romanya
ile
Romanya
televizyon sektöründe ilk
beúte yerini almÕútÕr.
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D&R
Do÷an Da÷ÕtÕm medya
dÕúÕ ürünler

D&R müzik ve kitap ma÷aza
zinciriyle (2009 yÕlÕ sonunda
18 ilde 90 ma÷azaya
ulaúmÕútÕr) kitap, müzik, film,
dergi,
elektronik,
hobi,
aksesuar
ve
kÕrtasiye
ürünlerini
birlikte
sunmaktadÕr. AyrÕca Do÷an
Da÷ÕtÕm da medya dÕúÕ
ürünlerin
da÷ÕtÕmÕnÕ
gerçekleútirmektedir.
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Gazeteler
DYH Grubu 2009 yÕlÕnda 1.676 bin adet günlük tiraj rakamÕyla %35 pazar payÕna sahiptir.
Türkiye’nin en güçlü markalarÕndan Hürriyet ve Milliyet’in yanÕ sÕra ülkenin en çok satan gazetesi
Posta’yÕ da bünyesinde bulunduran DYH 2009 yÕlÕnda, toplam gazete tirajÕndaki %35 oranÕnda
pazar payÕyla lider konumunu korumuútur
Hürriyet: YayÕn hayatÕna baúladÕ÷Õ 1948 yÕlÕndan bu yana Türk basÕnÕnda özgür ve
ba÷ÕmsÕz gazetecili÷in sembolü olan Hürriyet, farklÕ görüúleri yansÕtan yazarlarÕ ve
habercilik anlayÕúÕyla Türkiye’de ciddi ve popüler gazetecili÷in öncüsüdür.
Referans: HÕzla de÷iúen Türkiye’nin her bakÕmdan dünyayla bütünleúmiú, geniú ufuklu,
genç iú insanlarÕnÕn ve iú dünyasÕnÕn nabzÕnÕ tutan Referans, bu alanda önemli bir boúlu÷u
doldurmaktadÕr.
Hürriyet Daily News: Türkiye’nin en eski øngilizce gazetesi olarak 47 yÕldÕr kesintisiz bir
biçimde yayÕn hayatÕna devam etmektedir. Türkiye’de yaúayan yabancÕ uyruklularÕn baúta
gelen yerel haber kayna÷ÕdÕr.
Milliyet: YayÕn hayatÕna baúladÕ÷Õ 1950 yÕlÕndan bu yana “basÕnda güven”in simgesi olan
ve gazetecilik dünyasÕnda etik de÷erlerin yerleúmesine öncülük eden Milliyet, saygÕn
yazarlarÕ ve habercileriyle her alandan fikir insanlarÕnÕn en çok baúvurduklarÕ, güvenirli÷i
tartÕúÕlmaz bir gazetedir.
Radikal: 13 Ekim 1996 tarihinde yayÕn hayatÕna baúlayan Radikal, Türk basÕnÕna radikal
yenilikler getiren, ba÷ÕmsÕz ve derinlikli içeri÷iyle kentli okurlarÕn vazgeçilmez gazetesidir.
Posta: YayÕn hayatÕna baúladÕ÷Õ 1995’ten bu yana benimsedi÷i yenilikçi ve özgün
gazetecilik anlayÕúÕyla Türkiye’nin en yüksek tirajlÕ ve en çok okunan gazetesidir.
Vatan: “Türkiye’de do÷ru olan her haberi yazabilen bir gazete olmalÕ,” ilkesiyle yayÕn
hayatÕna baúlayan Vatan, çok kÕsa sürede Türkiye’nin dört büyük gazetesi arasÕna girmeyi
baúarmÕútÕr.
Fanatik: 20 KasÕm 1995 tarihinde yayÕn hayatÕna baúlayan ve Türkiye’nin ilk günlük spor
gazetesi olan Fanatik, her yaútan sporsevere hitap etmektedir.
TME Gazeteleri
Iz Ruk v Ruki: Elden ele anlamÕna gelen Iz Ruk v Ruki, günlük emlak, araç kariyer, di÷er
hizmet alanlarÕnÕ kapsayan seri ilan gazetesidir; 1992 yÕlÕndan bu yana Rusya’nÕn ve Do÷u
Avrupa’nÕn lideri ve bölgenin en güçlü markalarÕndan biri olarak faaliyet göstermektedir.
Rusya’da 100 kenti kapsayan geniú bir da÷ÕtÕm a÷Õna sahip olan Iz Ruk v Ruki, Ukrayna ve
Kazakistan’da da yayÕmlanmaktadÕr. AralÕk 2009 sonu itibariyle toplam yazÕlÕ basÕn aylÕk
tirajÕ 7,2 milyonun üstündedir.
Expressz: Günlük reklam gazetesi olarak, haftalÕk dört dergisiyle seri ilan pazarÕnda
Macaristan’Õn lider yayÕncÕ kuruluúudur. YayÕnlarÕ ülke genelinde satÕlmakta ve yerel
reklam verenlere ulaúmaktadÕr.
Oglasnik: HÕrvatistan’Õn %60 pazar payÕyla lider seri ilan yayÕncÕsÕdÕr. Ayda 160 bin ilan
listeleyen dört farklÕ haftalÕk yayÕnÕ vardÕr.
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Dergiler
DYH dergi yayÕncÕlÕ÷Õndaki lider konumunu sürdürmektedir. Pazarda tahminen %34 paya
sahip olan Do÷an Burda, toplam dört haftalÕk, 22 aylÕk ve 27 çeúit di÷er periyotlardaki yayÕnÕyla
2009 yÕlÕnda 6,97 milyon satÕú adedine ulaúmÕútÕr. DYH’nin dergi yayÕmlayan di÷er iútirakleriyle
birlikte toplam pazar payÕ %36 dolayÕndadÕr.
Do÷an Burda Dergi: Temmuz 2005’ten bu yana Do÷an Burda Dergi YayÕncÕlÕk ve
Pazarlama A.ù. adÕyla faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizin dergi yayÕncÕlÕ÷Õnda lider
kuruluúudur. Bünyesinde 25 ayrÕ dergi barÕndÕrmaktadÕr.
Do÷an Egmont: Do÷an Egmont YayÕncÕlÕk, 0-14 yaú aralÕ÷Õna yönelik dergi ve kitaplarÕyla
alanÕnda lider yayÕnevidir.
Do÷an Kitap: Her ay çok satan listelerinin üst sÕralarÕnda yer alan kitaplarÕ ve satÕú
baúarÕsÕyla Do÷an Kitap sektördeki en etkili yayÕnevidir.
Televizyon ve Radyolar
DYH TV izlenme oranlarÕnda da lider konumundadÕr. øzlenme oranÕ 2005 yÕlÕnda toplamda
%15 iken Star TV’nin katÕlÕmÕndan sonra tüm gün ve tüm kiúilerde Kanal D ve Star TV için 2009
yÕlÕnda %22,7’ye, “prime time” da ise %28,4’e ulaúmÕútÕr.

Ulusal Kanallar
Kanal D: Televizyon yayÕncÕlÕ÷Õna getirdi÷i ça÷daú, yaratÕcÕ, yenilikçi ve özgün yaklaúÕmla
Türkiye’nin vizyonunu yansÕtmaktadÕr. 2009 verilerine göre Kanal D, “prime time”, tüm
kiúilerde %20 izlenme oranÕ ile liderli÷ini korumaktadÕr.
Star TV: øzlenme oranlarÕ açÕsÕndan birçok iddialÕ projeyi geride bÕrakan ve belirli bir
standardÕ yakalayan kaliteli dizileri, filmleri, rekabette önde giden Star Haber Bülteni,
ùampiyonlar Ligi karúÕlaúmalarÕ ve zengin görsel yapÕsÕyla Star TV önemli bir ulusal
kanaldÕr.
CNN Türk: 11 Ekim 1999’da Do÷an Medya Grubu ve Time Warner’Õn ortak giriúimiyle
kurulan CNN Türk, Türkiye’de yabancÕ bir medya kuruluúuyla ortak kurulan ilk televizyon
kanalÕ olmasÕnÕn yanÕ sÕra, CNN adÕyla Atlanta dÕúÕnda yönetilen ve 24 saat ulusal bir dilde
haber yayÕncÕlÕ÷Õ yapan ilk ulusal kanaldÕr.
TNT: YayÕn hayatÕna 3 Mart 2008’de baúlayan ulusal televizyon kanalÕ TNT, DYH’nin Time
Warner ile CNN Türk’te baúlayan iúbirli÷ini daha ileri bir düzeye taúÕmÕútÕr. Dizi film ve
sinema a÷ÕrlÕklÕ yayÕn yapan TNT, zaman zaman konser yayÕnÕ da yapmaktadÕr.
Cartoon Network: DYH ve Time Warner iúbirli÷inin bir baúka örne÷i olan Cartoon
Network, yayÕmladÕ÷Õ çizgi filmler ile kÕsa sürede çocuklarÕn en be÷endi÷i kanallar arasÕnda
yerini almÕútÕr.

ønteraktif TV
FIX TV: Do÷an TV Holding’in içerik sa÷ladÕ÷Õ; yerli ve yabancÕ en yeni klipleri ve özel dizi
kliplerini izleyiciyle buluúturan interaktif e÷lence ve müzik kanalÕ Fix Tv özellikle genç
kitlenin takip etti÷i melodi, chat ve quiz showlarÕyla mobil dünyayla izleyici arasÕnda köprü
görevi görmektedir.
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Dijital Hizmetler
Do÷an Platform: DYH’nin biliúim sektöründeki temsilcisidir. Do÷an Platform’un ana faaliyet
alanlarÕ kurumsal ve bireysel internet eriúimi, telekom hizmetleri, müúteri hizmetleri (ça÷rÕ
merkezi) ve mobil teknolojileridir. Toplam sinerjiyi artÕrmak için D-Smart operasyonlarÕ ile Do÷an
Platform faaliyetleri yönetsel olarak birleútirilmiútir.
Dijital TV Platformu - D-Smart: D-Smart, Do÷an TV Holding’in 2006 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕnda
yatÕrÕmÕna baúladÕ÷Õ ve ùubat 2007 tarihinde pazara çÕkan dijital platformudur. D-Smart tematik
kanallarÕ, çok sayÕda yerli ve yabancÕ kanalÕ, radyolarÕ, ayrÕca tüm ulusal kanallarÕ içinde
barÕndÕran; son dakika, borsa, hava durumu gibi güncel haberlere tek tuú ile ulaúÕlabilen
interaktif özelliklere sahiptir. Dijital TV yayÕnÕ sektörünün önemli oyuncusu D-Smart ile internet ve
katma de÷erli servisler üzerine hizmet veren, alternatif telekom operatörleri arasÕnda önemli bir
yere sahip olan Smile ADSL, pazardaki yeni dinamikleri dikkate alarak ve müúterilerin ihtiyaçlarÕ
do÷rultusunda Ocak 2010 itibariyle tek bir organizasyon altÕnda toplanmÕútÕr.
Do÷an Teleshopping: Ocak 2007’de faaliyete geçen Do÷an Teleshopping, televizyon yayÕnlarÕ
ve internet üzerinden faaliyet gösteren bir uzaktan satÕú úirketidir. Tele-alÕúveriú programÕ “Her
Eve LazÕm” ve 24 saat alÕúveriú kanalÕ olan D Shopping ile 2009 sonuna dek 380.000 müúteriye
460.000 ürün teslim etmiútir. 2010 baúÕ itibariyle D-Smart operasyonlarÕyla birleútirilmiútir.

Radyo YayÕncÕlÕ÷Õ
Radyo D: TamamÕ dijital sistemler üzerinden dünya standartlarÕnda Türkçe pop müzik yayÕnÕ
yapan Radyo D, Türkiye’de ulusal yayÕn yapan ilk radyo istasyonlarÕndandÕr.
CNN Türk Radyo: CNN Türk’ün Do÷an Medya Grubu ve Time Warner ortak giriúimiyle kurulan
iúitsel yayÕn kuruluúudur. CNN Türk Radyo 24 saat boyunca hayatÕn tüm yönlerini CNN Türk’ün
do÷ru, tarafsÕz, güvenilir, objektif habercili÷iyle ve anÕnda dinleyiciye ulaútÕrmaktadÕr.
Slow Türk: Günün 24 saati, sadece en güzel aúk úarkÕlarÕna yer veren yayÕn akÕúÕyla Slow Türk,
kÕsa sürede en çok dinlenen ve tercih edilen radyolardan biri olmayÕ baúarmÕútÕr.
Radyo Moda: 24 saat boyunca a÷ÕrlÕklÕ olarak Türkçe pop úarkÕlara yer veren Radyo Moda, aynÕ
zamanda her tür müzi÷in en moda úarkÕlarÕnÕ dinleyicileriyle buluúturmaktadÕr.

TV ve Müzik YayÕncÕlÕ÷Õ
D Productions: YaratÕcÕ ve dinamik bakÕú açÕsÕ, yüksek teknik olanaklarÕ ve yenilikçi kadrosuyla
televizyon, sinema, reklam, klip prodüksiyonlarÕ ve program-film da÷ÕtÕm aya÷Õyla Türkiye’nin bu
alandaki öncü kuruluúudur.
Kanal D Home Video: Girdi÷i her alanda fark yaratan D Productions, uyguladÕ÷Õ düúük fiyat
politikasÕyla Kanal D Home Video markasÕnÕ daha geniú kitlelerle buluúturarak ev sinemasÕna
kalite ve çeúitlilik katmaya devam etmektedir.
Do÷an Music Company (DMC): 2000 yÕlÕnda kurulan, hit úarkÕlarÕn yapÕmcÕsÕ DMC, %19
oranÕnda pazar payÕyla müzik sektörünün önemli oyuncularÕndandÕr.
ønternet
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www.hurriyet.com.tr ve www.milliyet.com.tr, Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk 10 internet sitesi
içinde yer almaktadÕr. DYH internet reklamcÕlÕ÷Õ alanÕnda da haber siteleri ve geniú bir yelpazede
hizmet veren çeúitli portalleriyle pazarÕn önde gelen oyuncularÕndan biridir. Alexa verilerine göre
hurriyet.com.tr, 2009 yÕlÕnda Türkiye'de Türkçe içerikli portaller arasÕnda birinci, tüm dünyada ise
350. sÕradadÕr. Sitenin kayÕtlÕ üye rakamÕ 2009 yÕlÕnda 1.370.000 kiúiye ulaúmÕútÕr.
Haber AjansÕ
Do÷an Haber AjansÕ (DHA): 1999’da Do÷an Grubu bünyesindeki Mil-ha ve Hürriyet Haber
AjansÕ’nÕn görevlerini üstlenen DHA, deneyimli muhabirleri ve haber foto÷rafçÕlÕ÷ÕnÕn yanÕ sÕra
görsel ve iúitsel haberler konusunda uzman bir kurumdur.
Da÷ÕtÕm ve Perakendecilik
Yaysat: Yaysat, Türkiye’deki en yaygÕn basÕlÕ medya da÷ÕtÕm örgütüdür. ùirket, 23 ulusal ve 19
bölgesel gazetenin; 19 adet haftalÕk, 2 adet iki haftalÕk, 145 adet aylÕk, 179 adet iki aylÕk ve daha
uzun süreli yayÕmlanan yerli derginin yanÕ sÕra 265 yabancÕ yayÕnÕn yurt çapÕnda da÷ÕtÕmÕndan
sorumludur.
DPP: Dergi pazarlama ve planlamasÕndaki rakipsiz liderli÷ini sürdüren DPP, yabancÕ ortaklÕ÷Õ ve
rasyonel atÕlÕmlarÕyla sektörde büyük bir saygÕnlÕk kazanmÕútÕr.
D&R: Bugün 18 ildeki 90 ma÷azasÕyla kitap, müzik, film, dergi, multimedya, elektronik, oyun,
hobi, aksesuar ve kÕrtasiye ürünlerini birlikte sunan D&R, 100 bini aúkÕn ürün çeúidi, iúlem hacmi
ve uyguladÕ÷Õ konseptlerle sektörün önemli bir oyuncusudur.
YurtdÕúÕ faaliyetlerimiz:
Do÷an Media International (DMI): Do÷an Media International 1999 yÕlÕnda DYH’nin Avrupa'ya
açÕlan penceresi olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuútur. DYH’nin Avrupa oluúumu,
yayÕncÕlÕ÷Õn yanÕ sÕra, Hürriyet Zweigniederlassung Deutschland adÕ altÕnda faaliyet gösteren
matbaasÕnda dört kÕtadan yedi dilde 21 yayÕnÕn baskÕsÕnÕ gerçekleútirmektedir. Bu yayÕnlar
arasÕnda Grup gazeteleri olan Hürriyet, Milliyet ve Fanatik dÕúÕnda, uluslararasÕ günlük finans
gazeteleri The Wall Street Journal Europe ile The Financial Times, Amerikan gazetesi
Stars&Stripes, Alman spor gazetesi Sportwelt, MÕsÕr gazetesi Al-Ahram ile Suudi Asharq AlAwsat bulunmaktadÕr. FarklÕ periyotlu üretimler arasÕnda Polonya gazetesi Info&Tips, KRV
bölgesinden Rhein Hunsrück ve kanaat önderleri için önemli kaynaklar olarak nitelendirilen The
GermanTimes, The Asia Pacific Times ve New Europe sayÕlabilir. Bu yayÕnlarla birlikte
matbaada basÕlan toplam gazete sayÕsÕ, günde 300 bin adedi bulmaktadÕr.
Trader Media East Limited (“TME”): Hürriyet’in bünyesinde faaliyet gösteren TME, baúta
emlak, otomotiv ve insan kaynaklarÕ olmak üzere, çÕkardÕ÷Õ günlük ve haftalÕk gazeteler, dergiler
ve internet siteleri vasÕtasÕyla sektörel seri ilan yayÕncÕlÕ÷Õ yapmakta ve baúta Rusya ve Do÷u
Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunmaktadÕr.
TME’nin 2009 sonu itibariyle internette toplam 28 ürünü (Rusya 6, Ukrayna 3, Beyaz Rusya 4,
Macaristan 5, HÕrvatistan 5, Slovenya 2, Bosna 1, SÕrbistan 1) ve yazÕlÕ basÕnda da toplam 191
ürünü (Rusya 145, Beyaz Rusya 19, Kazakistan 13, Ukrayna 6, Macaristan 4, HÕrvatistan 4)
bulunmaktadÕr.
Kanal D Romanya: ùubat 2007’de Romanya’da yayÕna geçen Kanal D Romanya, kÕsa sürede
Romanya’da ulusal çapta yayÕn yapan 40 televizyon kanalÕ arasÕnda beúinci TV olma baúarÕsÕnÕ
göstermiútir. 2009 yÕlÕnda Romanya televizyon reklam yatÕrÕmlarÕnÕn %25 küçüldü÷ü bir ortamda
tüm gün izlenme oranlarÕnda %4,4 payÕyla beúinci sÕrada yer alan Kanal D Romanya, reklam
pazarÕndaki payÕnÕ da artÕrarak %5,6’ya çÕkarmÕútÕr.
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Di÷er Faaliyetler
Do÷an DÕú Ticaret: Do÷an DÕú Ticaret Müm. ile IúÕl øthalat øhracat Müm. A.ù., Do÷an Grubu’nun
kullandÕ÷Õ hammadde ve promosyon malzemelerinin ithalatÕndan sorumludur.
Do÷an Factoring: Do÷an Factoring ticari alacaklar konusunda yapÕlan geniú kapsamlÕ risk
analizi sayesinde müúterilerinin muhtemel ödeme sorunlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕnda önemli rol
oynayarak katma de÷er sa÷lamaktadÕr.

Do÷an YayÕn Holding A.ù.
OrtaklÕk YapÕsÕ

2009
%74,53 Do÷an Holding
%22,50 Di÷er
% 2,30 Do÷an Ailesi
%0,67 AydÕn Do÷an VakfÕ

Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam SatÕúlar
Net Kar / (Zarar)
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4.198,8 Milyon TL.
1.388,8 Milyon TL.
2.435,2 Milyon TL.
-343,0 Milyon TL.
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2008
%72,76 Do÷an Holding
%24,27 Di÷er
%2,30 Do÷an Ailesi
%0,67 AydÕn Do÷an VakfÕ

4.658,8 Milyon TL.
1.524,0 Milyon TL.
2.879,9 Milyon TL.
-323,9 Milyon TL.
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SANAYø
Sanayi Grubu, Do÷an Holding’in en eski yatÕrÕm alanlarÕndan birini oluúturmaktadÕr.
Grubun çatÕsÕ altÕnda Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ù., Ditaú Do÷an Yedek Parça ve
ømalat A.ù. ve Do÷an Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ù. yer almaktadÕr. Reel
sektörde faaliyet gösteren bu úirketler, olumlu faaliyetleri ve büyüme hareketleri ile
Do÷an Holding’in gücüne güç katmaktadÕr.
Çelik Halat
1962 yÕlÕnda kurulup 1968 yÕlÕnda ilk kez çelik halat üretimine geçen Çelik Halat ve Tel
Sanayi A.ù., Do÷an Holding’in en eski sanayi yatÕrÕmlarÕndan biridir. ùirket bugün çelik
halat, endüstriyel yüksek karbonlu galvanizli tel, son iúlem galvanizli tel, monotoron,
endüstriyel yaylÕk tel, yatakçÕ yaylÕk tel, lastik teli, beton teli ve beton demeti üretmekte;
otomotiv yan sanayinden beyaz eúya yan sanayine, telekomünikasyondan enerjiye
kadar pek çok sektöre hizmet vermektedir.
2009 yÕlÕnda global ekonomik krizinden olumsuz etkilenen Çelik Halat, yÕlÕn ikinci
yarÕsÕndan itibaren pahalÕ hammadde sto÷unu eriterek ve kapasite kullanÕmÕnda artÕú
sa÷layarak, brüt kar marjÕnÕ iki haneli rakamlara ulaútÕrmÕútÕr. ùirket, yatÕrÕm yapÕlan bir
yÕl olmasÕna karúÕn 2009 yÕlÕnÕ pozitif EBITDA ile kapatmÕútÕr. Çelik Halat, 2009’da
yurtiçindeki daralmaya karúÕn yurtdÕúÕ pazarlarda aktif bir satÕú politikasÕ uygulamÕútÕr. Bu
politika sonucunda; yurtdÕúÕ satÕúlar cirosu 2008 yÕlÕ seviyesinde tutunurken, toplam satÕú
gelirleri içindeki payÕ 2009’da %24’ten %31’e yükselmiútir. ùirket 2009 yÕlÕnda pazara
yeni ürün sunmak yerine, mevcut ürünlerin ve üretim kapasitesinin gerçekleútirilmesine
yönelik çalÕúmalar yapmÕú, beton demeti ürünündeki yatÕrÕmlarÕnÕ sonuçlandÕrarak üretim
kapasitesini 3 katÕna çÕkarmÕútÕr. Çelik Halat, önümüzdeki yÕllarda yapmayÕ planladÕ÷Õ
yeni yatÕrÕmlarla büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.
ÇELøK HALAT A.ù.
OrtaklÕk YapÕsÕ
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam SatÕúlar
Net Kar

2009
2008
%78,69 Do÷an Holding
%78,46 Do÷an Holding
%21,31Di÷er
%21,54Di÷er
71,9 Milyon TL.
70,9 Milyon TL.
30,9 Milyon TL.
34,2 Milyon TL.
75,9Milyon TL.
101,1Milyon TL.
-3,3 Milyon TL.
5,4 Milyon TL.

Ditaú
Ditaú Do÷an Yedek Parça ve ømalat A.ù. rotbaúÕ, rotil, rotkolu, salÕncak kolu, çeki kolu,
stabilizatör kolu ve V çeki kolu gibi elemanlarÕ üretmek amacÕyla 1972 yÕlÕnda kurulmuú,
1978 yÕlÕnda faaliyete geçmiútir. Bugün Türkiye’nin en büyük rot üreticisi olan Ditaú,
1990 yÕlÕnda Do÷an Holding bünyesine dahil olmuútur. ùirket, otomotiv yan sanayinde
araç üreticilerine (OEM) ve yedek parça piyasasÕna (BYP) rot ve aksam tasarÕmÕ
yapmakta ve üreterek satmaktadÕr. Sahip oldu÷u know-how, mühendislik sistemleri,
iúgücü, entegre tesis ve marka bilinirli÷i Ditaú’Õn en büyük gücünü oluúturmaktadÕr.
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Ditaú 2009 yÕlÕnda, yÕllardÕr süregelen Tofaú iú ortaklÕ÷Õ sayesinde Fiat ile Giulietta
modelinde kullanÕlacak stab çubuklarÕ için co-designer olmuú ve Fiat/øtalya’ya direkt
sevkiyatlara baúlamÕútÕr. 2011 yÕlÕnda seri üretimine baúlanacak olan Daimler SFTP
(Strategical Future Truck Project) Projesi için de tedarikçi olarak seçilen Ditaú ayrÕca,
Tofaú’Õn yeni Doblo projesinde de co-designer olarak yer almÕú ve %100 tedarikçi olarak
seri üretime baúlamÕútÕr. 2009’da orijinal yedek parça tarafÕ ile yapÕlan kampanyalar
sayesinde iliúkiler kuvvetlendirilmiú, müúteri kazanÕmlarÕ sa÷lanmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda Ditaú
markalÕ 162 adet yeni ürün geliútirilmiútir. Dipar markalÕ ürünlerde ise; ön düzen grubuna
309, fren grubunda fren balatasÕ ürünlerine 49 adet yeni ürün ve fren grubuna yeni
kategori olarak 41 adet fren diski ürünü eklenerek, toplam ürün sayÕsÕ 499 adede
ulaúmÕútÕr. ùirket’in mevcut bayi yapÕsÕ ise 2009 yÕlÕ içerisinde korunmuú, Dipar markasÕ
için yeni satÕú kanallarÕ yaratÕlmÕútÕr.

DøTAù A.ù.
OrtaklÕk YapÕsÕ
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam SatÕúlar
Net Kar

2009
2008
%73,59 Do÷an Holding
%66,67 Do÷an Holding
%26,41 Di÷er
%33,33 Di÷er
35,8 Milyon TL.
40,0 Milyon TL.
22,2 Milyon TL.
26,1 Milyon TL.
28,9 Milyon TL.
33,9 Milyon TL.
-4,0 Milyon TL.
-1,0 Milyon TL.

Do÷an Organik Ürünler
Do÷an Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ù., Kelkit bölgesinde yatÕrÕm yapmak isteyen
Do÷an Holding’in yaptÕrdÕ÷Õ araútÕrmalar sonucunda bölge úartlarÕna ve insanÕna en
uygun alanÕn süt ve besi hayvancÕlÕ÷Õ oldu÷una karar verilmesiyle 2002 yÕlÕnda Kelkit’te
kurulmuútur. Bölgenin TarÕm ve Köyiúleri BakanlÕ÷Õ tarafÕndan organik tarÕm için pilot
alanlardan biri olarak tanÕmlanmasÕyla organik hayvancÕlÕk projesi hayata geçirilmiútir.
2005 yÕlÕnda Do÷an Organik’in Avrupa Birli÷i øúletmeler Müdürlü÷ü tarafÕndan
Avrupa’daki sosyal sorumluluk ilkesi taúÕyan en iyi 10 yatÕrÕmdan biri oldu÷u
belgelenmiútir. 2006 yÕlÕnda Dünya GÕda Günü’nde FAO (Dünya GÕda Örgütü) tarafÕndan
yÕlÕn en iyi tarÕmsal yatÕrÕm ödülünü almÕútÕr. ùirket ayrÕca Avrupa Birli÷i’nden akredite bir
kontrol ve sertifikasyon kuruluúu tarafÕndan verilen organiklik sertifikasÕna sahiptir.
Do÷an Organik, Türkiye’nin tek organik çi÷ süt üreticisi, iç pazarda satÕlan organik içme
sütünün tek hammadde tedarikçisi ve Avrupa’nÕn en büyük organik hayvancÕlÕk
iúletmelerinden biridir. Organik Ürün Üreticileri Derne÷i’nin kurucu üyesi olan ùirket
ayrÕca, Avrupa Birli÷i’nden akredite bir kontrol ve sertifikasyon kuruluúu tarafÕndan
verilen organiklik sertifikasÕna sahiptir. Organik Ürün Üreticileri Derne÷i’nin kurucu üyesi
olan ùirket, organik tarÕm/hayvancÕlÕk ve gÕda üzerine düzenlenen sempozyum ve
konferanslarda deneyimlerini aktarmanÕn yanÕ sÕra bölge çiftçisine yönelik organik tarÕm
ve hayvancÕlÕ÷Õ kapsayan e÷itim çalÕúmalarÕ yapmaktadÕr.

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.

37

2009 Faaliyet Raporu

TøCARET
Do÷an Grubu’nun ilk faaliyet alanlarÕndan birini oluúturan Ticaret Grubu çatÕsÕ altÕnda
Do÷an Oto, Milpa ve Hürriyet Pazarlama úirketleri yer almaktadÕr. Bu üç úirketin
faaliyetleri, kendi üretimi olmayan ve ithalat ya da satÕn almayla edindi÷i ürünleri
tüketiciye satÕú ve pazarlama yoluyla sunmak üzerine kuruludur. Holding’in nakit
yaratmasÕna kaynak sa÷layan, piyasada var olan güvenilirli÷ini pekiútiren Ticaret Grubu
ùirketleri, faaliyetlerine Türkiye ve dünya konjonktürüne göre yön vermektedir.
Do÷an Oto
Sektör lideri Ford Otosan’Õn 3S bayii olarak Ford marka araçlarÕn satÕúÕ ve satÕú sonrasÕ
hizmetleri alanÕnda faaliyet göstermekte olan Do÷an Oto, 1963 yÕlÕnda kolektif úirket
olarak kurulmuú, 1974 yÕlÕnda anonim úirket statüsüne geçmiútir. Tüm dünya
pazarlarÕnda oldu÷u gibi ulusal Türkiye pazarÕnda da gücünü koruyan Ford Otosan’Õn
bayili÷ini yürüten Do÷an Oto’nun ürün gamÕnda Ford marka binek araçlar, hafif, orta ve
ticari araçlar yer almaktadÕr. Müúteri profili A, B ve C gruplarÕndan oluúan ùirket’in
portföyünde yaklaúÕk 30 bin sadÕk müúteri bulunmaktadÕr. Do÷an Oto’nun bayisi oldu÷u
Ford Otosan, 2009 yÕlÕnÕ sektör lideri olarak tamamlamÕútÕr. Do÷an Oto, 1.189 adet araç
satÕúÕ ile Ford pazar payÕnÕn %1,4’ünü gerçekleútirerek Ford bayileri arasÕnda 5. sÕrada
yer almÕútÕr.
Milpa
Milpa Ticari ve SÕnai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ù. 1980 yÕlÕnda Türk
tüketicisinin ihtiyaç duydu÷u sÕnai ürünleri uygun ödeme koúullarÕyla pazarlamak üzere
kurulmuútur. ùirket, yÕllar içinde binlerce aileye ev, otomobil, elektronik cihazlar ve di÷er
dayanÕklÕ tüketim mallarÕnÕ pazarlayarak sektörde haklÕ bir güven oluúturmuútur. Milpa,
30 yÕllÕk geçmiúinde müúterisiyle arasÕnda güvene dayalÕ bir iliúki oluúturan Milpa, son 4
yÕldÕr faaliyetlerini gayrimenkul alanÕna odaklamÕú, 2009 yÕlÕnÕn ilk aylarÕnda 993
ba÷ÕmsÕz bölümün yer aldÕ÷Õ Milpark KonutlarÕ Projesi’ni pazara sunmuútur. Projenin
imalat ve satÕú süreçlerinin 5 yÕl içerisinde tamamlanmasÕ hedeflenmektedir.
MøLPA
OrtaklÕk YapÕsÕ

2009
%65,00 Do÷an Holding
%35,00 Di÷er

Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam SatÕúlar
Net Zarar

88,6 Milyon TL.
22,8 Milyon TL.
0,1 Milyon TL.
-9,4 Milyon TL.

2008
%65,00 Do÷an Holding
%35,00 Di÷er
87,8 Milyon TL.
32,2 Milyon TL.
-4,9 Milyon TL.

Hürriyet Pazarlama
Hürriyet Ticari ve SÕnai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ù. 1995 yÕlÕnda
kurulmuútur. 50 bini aúkÕn aileye ulaúan Hürriyet Pazarlama, 2007 yÕlÕna kadar
pazarlama faaliyetlerini sürdürmüú, 2007 yÕlÕnda gayrimenkul geliútirme alanÕna girerek
662 ba÷ÕmsÕz bölümden oluúan Automall Projesi’ni geliútirmiú ve 2009 yÕlÕnda projeyi
tamamlayarak sahiplerine teslim etmiútir.
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FøNANSAL HøZMETLER
DD Konut FinansmanÕ A.ù.
DD Konut FinansmanÕ A.ù., Do÷an YayÕn Holding ve Do÷an Holding ortaklÕ÷Õ ile Nisan
2006 tarihinde kurulmuú, ùirket’in %49 hissesi Temmuz 2007 tarihinde Deutsche Bank
A.G.’ye satÕlmÕútÕr. ùirket, 2007 baúÕnda 5582 sayÕlÕ Konut FinansmanÕ (Mortgage)
YasasÕ’nÕn yürürlü÷e girmesiyle BDDK’ya lisans baúvurusunda bulunmuú ve Haziran
2008’de BDDK’dan alÕnan faaliyet izni ile konut finansmanÕ alanÕndaki faaliyetlerine
baúlamÕútÕr.
Konut FinansmanÕ YasasÕ kapsamÕnda faaliyet gösteren ilk konut finansmanÕ úirketi olan
DD Konut FinansmanÕ; uzman kadrosu, hÕzÕ, teknik alt yapÕsÕ, kaliteli hizmet anlayÕúÕ ile
ev sahibi olmak isteyen herkese uygun ürünler sunarak sektörün önde gelen konut
finansmanÕ úirketi olmak vizyonuyla hareket etmektedir. Do÷an Grubu ve Deutsche
Bank A.G. ortaklÕ÷Õnda faaliyetlerini sürdüren ùirket, Do÷an Holding’in medya ve
perakende gücünün yanÕ sÕra Deutsche Bank’Õn uluslararasÕ finansal piyasalardaki
deneyimlerinden faydalanmaktadÕr.
østanbul’da faaliyet göstermekte olan DD Konut FinansmanÕ, satÕú faaliyetlerini úube,
internet, ça÷rÕ merkezi ve direkt satÕú ekibi kanallarÕ üzerinden sürdürmektedir.
Pazarlama faaliyetlerini ise inúaat projeleri, emlak ofisleri ve internet üzerinden
yürütmektedir. 2008 yÕlÕ Temmuz ayÕnda açÕlan Maçka ùubesi’nin yanÕ sÕra, 2009 yÕlÕ
Nisan ayÕnda Genel Müdürlük’te merkez satÕú ekibi de satÕú faaliyetlerine baúlamÕútÕr.
2009 yÕlÕ Eylül ayÕnda hayata geçirilen internet úubesi ile müúterilerin baúvurularÕnÕn
durumunu, kredilerinin detaylarÕnÕ, sigorta ve ödemelerini izlemeleri, kredilerine iliúkin
ödeme talimatÕ vermeleri ve sigorta talebinde bulunmalarÕ sa÷lanmÕútÕr.
DD Konut FinansmanÕ, müúterilerin ihtiyaçlarÕna yönelik ürünler sunmakta olup, ekonomi
ve piyasadaki geliúmeler de takip edilerek, müúterilerin ihtiyaçlarÕ ve ihtiyaçlara yönelik
ürünler yeniden konumlandÕrÕlmÕútÕr. Sigorta acenteli÷i için BDDK’dan alÕnan onayÕn
ardÕndan 2009 yÕlÕ Temmuz ayÕnda sigorta satÕúÕna baúlanmÕú ve müúterilerin kredileri
ile ba÷lantÕlÕ sigorta talepleri de karúÕlanmÕútÕr.
DD Konut FinansmanÕ Türkiye’de GYODER (Gayrimenkul YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ Derne÷i),
ABD’de MBA (Mortgage Bankers Association) ve Avrupa’da EMF (European Mortgage
Federation) üyesidir.
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TURøZM
Milta Turizm øúletmeleri A.ù.
Do÷an Holding, turizm yatÕrÕm ve iúletmecilik faaliyetlerini Milta Turizm øúletmeleri A.ù.
çatÕsÕ altÕnda sürdürmektedir. 1982 yÕlÕnda kurulan Milta; IúÕl Club ile otel, Milta Bodrum
Marina ile marina ve IúÕl Tur ile seyahat acentesi iúletmecili÷i kategorilerinde hizmet
vermektedir.
Gücünü güçlü grup yapÕsÕ ve dinamik çalÕúan kadrosundan alan Milta, Türk turizminin
geliúmesine ve ülkeye döviz giriúi sa÷layarak Türk ekonomisine katkÕda bulunmayÕ
hedeflemekte; baúta marina iúletmecili÷i olmak üzere çeúitli alanlarda müúteri
beklentilerine hÕzlÕ çözüm üreterek, kaliteli hizmet vererek, sektörel akÕmlara uyum
sa÷layarak rekabet avantajÕ sa÷lamaktadÕr. Do÷an Holding’in turizm alanÕndaki stratejisi,
çatÕsÕ altÕndaki kuruluúlarÕn sektörel geliúmelere uyumlu hale getirilmesidir.
Milta Bodrum Marina
Milta Bodrum Marina, hizmet kalitesi ile Akdeniz havzasÕndaki ilk 10 marina arasÕnda yer
almaktadÕr. Türkiye’nin en yo÷un trafi÷e sahip yat limanÕ olan Milta Bodrum Marina’nÕn
müúteri portföyünde yelkenli ve motor-yat tekne sahipleri, charter firmalarÕ ve tekne
acenteleri bulunmaktadÕr. Geniú hizmet yelpazesi, úehir içinde olmasÕ ve havaalanÕna
yakÕnlÕ÷Õ, Milta Bodrum Marina’nÕn rakipleri karúÕsÕndaki en önemli avantajlarÕdÕr. 25
ülkeden 345 marina arasÕnda en iyi hizmet veren 50 marinadan bir tanesi olan Milta
Bodrum Marina, denizcilikte en yüksek seviyeye yükselerek ve dünya yatçÕlarÕna tavsiye
edilme hakkÕnÕ kazanarak “5 AltÕn ÇÕpa” uluslararasÕ kalite ödülünü almÕú bulunmaktadÕr.
Marina ayrÕca, uluslararasÕ platformda büyük önemi olan “Ulusal Mavi Bayrak” ödülüne
1997 yÕlÕndan 2009 yÕlÕna kadar her yÕl layÕk görülmüútür.
IúÕl Club
Bodrum bölgesinin en iyi tesisleri arasÕnda yer alan, Milta Turizm øúletmeleri A.ù.
tarafÕndan iúletilmekte olan IúÕl Club, müúterilerine geniú yelpazede hizmet sunmaktadÕr.
Tesiste Türk ve uluslararasÕ mutfaklarÕn örneklerinin tadÕlabildi÷i 600 kiúilik bir restoran,
170 kiúilik toplantÕ ve 40 kiúilik çok amaçlÕ salon, kuaför, dükkanlar, yüzme havuzu,
çocuk havuzu, aletli jimnastik salonu, hamam, sauna, masaj salonlarÕ, mini kulüp,
okçuluk tesisi, üç adet tenis kortu, voleybol, çok amaçlÕ spor sahasÕ, su sporlarÕ alanÕ,
açÕk atÕú poligonu ve paintball sahasÕ bulunmaktadÕr.
IúÕl Tur
Do÷an Holding’in aracÕlÕk hizmetleri alanÕndaki yatÕrÕmÕ olan IúÕl Tur, 1997 yÕlÕndan bu
yana müúterilerine yurtdÕúÕ turlar, yurtiçi oteller, iç ve dÕú hat bilet satÕúÕ ve TCDD bilet
satÕúÕ konularÕnda hizmet sunmaktadÕr. IATA, THY, Pegasus, Onur Air, Atlas Jet, Sun
Express, TCDD ve Deniz Line’Õn yetkili bilet satÕú acentesi olan IúÕl Tur, filo ve günlük
araç kiralamasÕ da yapmaktadÕr. IúÕl Tur’un TÜRSAB, TÜRSAB Rent a Car ve IATA
belgeleri bulunmaktadÕr.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Do÷an Grubu güçlü ve ça÷daú bir toplumun evrensel de÷erlere saygÕlÕ, sosyal ve
ekonomik sorunlarÕn çözümüne katkÕda bulunacak ça÷daú nesillerin yetiúmesiyle varlÕk
bulaca÷Õna inanmakta; sosyal sorumluluk faaliyetleri ile genç nesilleri bu do÷rultuda
yetiútirmeyi amaçlamaktadÕr.
Türkiye, genç nüfusu ve büyüme trendi içindeki ekonomisiyle geliúmekte olan bir ülke
konumundadÕr. Türkiye’nin ça÷daúlaúma yolundaki bu süreci içinde, ekonomik
kalkÕnmanÕn lokomotifi olan özel sektöre büyük bir rol düúmektedir. SorumluluklarÕnÕ
yerine getirme gayretindeki özel sektörün, son dönemlerde toplumsal geliúim için dikkate
de÷er bir çaba sergilemeye baúladÕ÷Õ açÕktÕr. Do÷an Holding, ça÷daú Türkiye resminde
kendisine düúen sorumluluklarÕn bilincinde bu ülke ve gençler için çalÕúmaya devam
etmektedir. Holding, AydÕn Do÷an VakfÕ aracÕlÕ÷Õyla kazanÕmlarÕnÕ toplumla paylaúÕrken
Do÷an Grubu úirketleri sosyal sorumluluk projeleri ile paydaúlarÕna de÷er yaratmaktadÕr.
Bu bilinçle Medya Grubu úirketlerimiz sosyal sorumluluk destek, bilinçlendirme ve
sürdürülebilirlik alanlarÕnda sayÕsÕz faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetler arasÕnda
Türkiye’de yaygÕn olarak gerçekleútirilen projeleri ana baúlÕklarÕyla aúa÷Õda
sunulmaktadÕr.
"Aile øçi ùiddete Son!" KampanyasÕ
Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ 6’ncÕ yÕlÕnda
Hürriyet Gazetesi Kurumsal øletiúim Koordinatörlü÷ü, kurumsal vatandaúlÕk ilkelerine
uygun, bilimsel ve hukuki de÷erlere ba÷lÕ bir sivil toplum kuruluúu yöntemiyle yürüttü÷ü
Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ’nÕ, 2009’da altÕncÕ yÕlÕna ulaútÕrdÕ.
Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ’nÕn 2009’daki ilk büyük etkinli÷i, 8 Mart Dünya
KadÕnlar Günü haftasÕnda düzenledi÷i Güldünya ùarkÕlarÕ konseri oldu. 2008’de, 25
KasÕm Dünya KadÕna Yönelik ùiddete Son Günü'nde, tüm geliri Aile øçi ùiddet Acil
YardÕm HattÕ’na ba÷Õúlanmak üzere Türkiye’nin 13 ünlü kadÕn sanatçÕsÕnÕ ilk kez bir
araya getiren Güldünya ùarkÕlarÕ Albümü’nü piyasaya çÕkaran Hürriyet Aile øçi ùiddete
Son! KampanyasÕ, 9 Mart 2009’da da bu albümün konserini gerçekleútirdi.
Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ, 2009 yÕlÕ 8 Mart Dünya KadÕnlar Günü’nde BakÕrköy
KadÕn Cezaevi’nde hem tutuklulara, hem de gardiyanlara moral ve ümit vermek için bir
toplantÕ düzenledi. ToplantÕya Ajda Pekkan ve Aylin AslÕm da katÕldÕ. Kampanya
sorumlularÕ ile Pekkan ve AslÕm, cezaevinde kalan yüzlerce kadÕnla bir sohbet toplantÕsÕ
düzenledi ve kadÕn haklarÕ ve aile içi úiddetle mücadeleyle ilgili mesajlar verdi.
MayÕs 2009’da Mardin’in Bilge Köyü’nde yaúanan katliamdan sonra, Hürriyet Aile øçi
ùiddete Son! KampanyasÕ da yaralarÕn sarÕlmasÕ için köye akÕn eden uzmanlar
arasÕndaki yerini aldÕ. Kampanya, birlikte çalÕútÕ÷Õ uzmanlardan bir Psikolojik Destek
Ekibi oluúturdu ve iki gün boyunca Bilge Köyü’ndeki ma÷durlara bazen, konuúarak
bazen de sadece onlarla birlikte oturup yanlarÕnda olduklarÕnÕ hissettirerek destek verdi.
Yetkililerle iúbirli÷i için adÕmlar attÕ.
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Hürriyet Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ’nÕn en önemli ayaklarÕndan biri olarak
østanbul Valili÷i deste÷iyle 15 Ekim 2007 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek 7 gün 24
saat açÕk Acil YardÕm HattÕ, 2009’da etki alanÕnÕ ve arayan sayÕsÕnÕ geniúletti. øki yÕlÕn
sonunda 18 bin arama kaydeden Hat, 8.573 kiúiye bilgi, hukuki ve psikolojik destek
verirken, 500’e yakÕn acil durumdaki úiddet ma÷duruna da polis ya da jandarma
iúbirli÷iyle yardÕm etti.
Bir østanbul numarasÕna sahip olan ve baúlangÕçta østanbul’da yaúayan úiddet
ma÷durlarÕna yardÕm için açÕlan Hat, 2009 yÕlÕ boyunca Türkiye’nin 81 úehrinin 78’inden
ve 12 farklÕ ülkeden aranarak, bilinirli÷ini artÕrdÕ÷ÕnÕ gösterdi.
Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ, Türkiye çapÕndaki e÷itim çalÕúmalarÕna, giderek daha
fazla talep alarak, yÕl boyu devam etti.
Hürriyet HakkÕmÕzdÕr/Tren Özgürlüktür
1948 yÕlÕnda kurulmuú olan Hürriyet Gazetesi’nin 60. yÕlÕnÕn, Birleúmiú Milletler ønsan
HaklarÕ Evrensel Bildirgesi’nin yayÕnlanmasÕnÕn 60. yÕlÕna tesadüf etmesiyle Hürriyet,
yÕldönümü kutlamalarÕnÕn ana temasÕ olarak “insan haklarÕ” konusu ele aldÕ.
Hak kavramÕnÕ insanlarÕn gündelik hayatÕna sokmak, onlarÕ haklarÕ konusunda
bilgilendirmek üzere Türkiye Cumhuriyet Devlet DemiryollarÕ (TCDD) ile bir ortaklÕk
kuruldu ve “Hürriyet HakkÕmÕzdÕr/Tren Özgürlüktür” projesi oluúturuldu. Kars'tan
Edirne'ye, içinden demiryolu geçen 45 Anadolu kenti ve kasabasÕna u÷rayacak ‘Hürriyet
HakkÕmÕzdÕr Treni’ hazÕrlandÕ.
13 vagondan oluúan 340 metrelik Hürriyet Treni’nin yolculu÷u 1 Temmuz 2008’de
Kars’ta baúladÕ, 45 gün sonra Edirne’de sonlandÕ. Bu yolculukta Hürriyet’in en önemli
proje orta÷Õ TCDD'ydi; projede UluslararasÕ Af Örgütü baúta olmak üzere kamu sektörü,
özel sektör ve sivil toplum kuruluúlarÕ bir arada yer aldÕ.
Hürriyet Treni, u÷radÕ÷Õ úehirlerde insanlara “hak" kavramÕnÕ anlatÕp, onlarÕ sahip
olduklarÕ haklar konusunda bilgilendirirken, aynÕ zamanda bu úehirlerin insan haklarÕ
konusundaki önceliklerini ve taleplerini gazete yayÕnlarÕ ile duyurdu.
9 Eylül – 29 Ekim 2009 tarihleri arasÕnda ikincisi gerçekleútirilen Hürriyet ønsan HaklarÕ
Treni’yle de 38 úehir ve 8 ilçeyi dolaútÕ.
Hürriyet Aile øçi ùiddete Son! KampanyasÕ ekibi Hürriyet ønsan HaklarÕ Treninin 2009
yolculu÷una katÕlarak, geçen yÕl trende yaptÕ÷Õ aile içi úiddet farkÕndalÕk çalÕúmasÕnÕ
tamamlayÕcÕ bir etkinlik gerçekleútirdi: Her úehirde vakalarla birebir çalÕúan kurumlarÕn
temsilcileriyle, sorunla mücadelede nasÕl bir iúbirli÷i ve iletiúim içinde olmalarÕ gerekti÷i,
görev paylaúÕmÕnÕn úekli, güçlü ve güçsüz yanlarÕnÕn ortaya çÕkarÕlmasÕ ve sorunun
çözümüne toplu bir bakÕúa nasÕl sahip olunabilece÷i konularÕnda, “Kurumlar arasÕ
øúbirli÷i”ni amaçlayan, iki saatlik bir interaktif çalÕúma yaptÕ.
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“Baba Beni Okula Gönder” KampanyasÕ
23 Nisan 2005’te baúlatÕlan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasÕ, Milliyet’in sosyal
sorumluluk projeleri gelene÷inin en büyük ve en son adÕmÕdÕr. Kampanya çerçevesinde
kÕz çocuklarÕnÕn okula gönderilmesiyle ilgili sorunlar saptandÕ, maddi destek
çalÕúmalarÕnÕn yanÕ sÕra toplumsal bilincin geliútirmesine yönelik bir dizi etkinlik
düzenlendi.
Fikir anneli÷ini Do÷an Gazetecilik Yönetim Kurulu Baúkan Vekili Hanzade Do÷an
Boyner’in yaptÕ÷Õ bu geniú kapsamlÕ ve etkin kampanya çerçevesinde öncelikli 15 il
saptandÕ. KampanyanÕn öncüsü Milliyet’in de 1 milyon YTL katkÕda bulundu÷u “Baba
Beni Okula Gönder” KampanyasÕ için pek çok kuruluú; yurt, derslik ve burs konusunda
destek verdi.
AsÕl hedefi, e÷itim seferberli÷ini tüm Türkiye’ye yaymak ve her kÕz çocu÷unu okullu
yapmak olan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasÕ, içinde maddi destek, toplumsal
bilinci geliútirme ve yapÕsal sorunlarÕn giderilmesine yönelik etkinliklerin bulundu÷u üç
boyutlu bir çalÕúma olarak tasarlandÕ ve uygulandÕ.
Geçen dört buçuk yÕl içinde 29 yurdun yapÕmÕnÕ Milliyet ve çeúitli kuruluúlar üstlendi.
YaklaúÕk 7 bin 156 kÕz çocu÷una e÷itim bursu sa÷landÕ ve 11 ilkö÷retim okulunun yapÕmÕ
tamamlandÕ.
BunlarÕn dÕúÕnda AÇEV’le birlikte 5 ilde, 500 anne babaya “Çocu÷um ve Ben” konulu
e÷itim seminerleri verildi. YatÕlÕ ølkö÷retim Bölge OkullarÕ ve Pansiyonlu ølkö÷retim Bölge
okullarÕnÕn yöneticilerine iki günlük özel bir e÷itim gerçekleútirildi. Kamil Koç Otobüsleri
yurtlarÕn sosyal odalarÕnÕn donanÕmlarÕnÕ üstlendi. Yurtlarda kalan kÕz ö÷rencilere müzik
dersleri verilmeye baúlandÕ.
Öte yandan üniversitelerle çok yönlü iúbirli÷i zemini oluúturuldu. SabancÕ Üniversitesi
Toplumsal DuyarlÕlÕk Dersi kapsamÕnda Kars Merkez Vaksa KÕz Ö÷renci Yurdu ve
SarÕkamÕú Milliyet KÕz Ö÷renci Yurdu’na ziyaretler düzenledi. IúÕk Üniversitesi de
Toplumsal Sorumluluk Dersi’ni müfredatÕna ekledi ve Mardin Milliyet KÕz Ö÷renci
Yurdu’nda çeúitli etkinlikler gerçekleútirdi.
Türkiye Aile Sa÷lÕ÷Õ Planlama VakfÕ iúbirli÷iyle yurtlarda kalan kÕz ö÷rencilere “Hijyen ve
Sa÷lÕk” konusunda seminerler verildi. Yurt yöneticileri ve sorumlu ö÷retmenler için her yÕl
østanbul’da bir hafta süreyle ergenlik dönemi, yurt yönetimi, iletiúim becerileri, bütçe
yönetimi vb. konularÕ içeren çeúitli destek e÷itimleri düzenlendi.
Kamuoyu oluúturmak ve konuyla ilgili sosyal duyarlÕlÕ÷Õ artÕrmak konusunda Milliyet
gazetesi üzerine düúeni yaptÕ. KÕz yurtlarÕna kadÕn yönetici atanmasÕ, burs
yönetmeli÷inin de÷iúmesi gibi yapÕsal sorunlarÕn giderilmesinde Milliyet’te yayÕmlanan bu
haberlerin büyük etkisi oldu. BasÕnda güvenin simgesi olan Milliyet, kampanya için tüm
Türkiye’ye ça÷rÕda bulundu÷unda, okuyucularÕndan da büyük bir destek geldi.
Okul harçlÕ÷ÕnÕ gönderen çocuklardan yurt yaptÕran Limak Holding’e, HacÕ Ömer
SabancÕ VakfÕ’ndan valiliklere, Türkiye Odalar Borsalar Birli÷i’nden kÕz çocuklarÕna burs
veren Petrol Ofisi’ne, Türkiye Ekonomi BankasÕ’na, Metro Group’a, Garanti BankasÕ’na,
Enka VakfÕ’na, Oriflame’e ve Siemens’e kadar çok sayÕda kiúi ve kuruluú “Baba Beni
Okula Gönder” KampanyasÕ’na gönülden destek verdiler.
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Ça÷daú YaúamÕ Destekleme Derne÷i (ÇYDD) Milliyet’in bu kampanyasÕnda en önemli,
en etkin orta÷Õ oldu. ÇYDD’nin yanÕ sÕra Türk Üniversiteli KadÕnlar Derne÷i, Türkiye Aile
Sa÷lÕ÷Õ ve Planlama VakfÕ, Anne Çocuk E÷itim VakfÕ gibi kurumlarla Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ ve mülki idare amirleri de kampanyaya etkin bir biçimde katkÕda bulundular.
Büyük bir seferberli÷e sahne olan kampanya kapsamÕnda 32 milyon TL’nin üzerinde
ba÷Õú toplandÕ. 300 bine yaklaúan kiúinin bireysel olarak ba÷Õúta bulunmasÕ,
kampanyanÕn Türk halkÕnÕn duygularÕnÕ çok derinden etkiledi÷inin açÕk bir ifadesidir.
Milliyet’in yaptÕ÷Õ haberlerden etkilenerek ailelerin kÕz çocuklarÕnÕ okula göndermeye
baúlamasÕ; e÷itimlere katÕlan okul yöneticilerinin köyleri dolaúarak kÕz çocuklarÕnÕ
okullarÕna toplamaya çalÕúmasÕ sayesinde, kampanyanÕn katma de÷erinin çok yükseldi÷i
ve bu úekilde okula kazandÕrÕlan kÕz çocuklarÕnÕn sayÕsÕnÕn, bilinenin çok daha üstünde
oldu÷u düúünülmektedir.

AydÕn Do÷an VakfÕ
AydÕn Do÷an VakfÕ; toplumun ve ülkenin her yönden kalkÕnmasÕna katkÕ sa÷layacak
giriúimlerde bulunmak üzere 15 Nisan 1996 tarihinde kurulmuútur. Her türlü sosyal
yardÕm iúlerinde bulunan VakÕf e÷itim, sa÷lÕk, bilimsel araútÕrma, kültür, sanat ve spora
geniú kapsamda katkÕda bulunmaktadÕr.
VakÕf, kuruluúundan bugüne ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalar düzenleyerek, ödüller
vererek, spor ve e÷itim kurumlarÕ yaptÕrarak; bu kurumlarda kaliteli e÷itim verilmesi için
destek sa÷lamaktadÕr. Güçlü idari ve mali bir yapÕya sahip olmak, mevcut amaca yönelik
faaliyetleri devam ettirmek, uluslararasÕ platformda iliúkileri kuvvetlendirmek VakfÕn
öncelikli hedefleri arasÕndadÕr.
AydÕn Do÷an UluslararasÕ Karikatür YarÕúmasÕ
Tüm ülkelerden profesyonel ve amatör karikatüristlere açÕk olan AydÕn Do÷an
UluslararasÕ Karikatür YarÕúmasÕ, Türkiye’nin uluslararasÕ arenada tanÕnan geleneksel
yarÕúmasÕdÕr. 2009 yÕlÕnda 26’ncÕsÕ düzenlenen serbest konulu YarÕúma’ya, 85 ülkeden
1.116 sanatçÕ 3.127 karikatür ile katÕlmÕútÕr. Türk ve yabancÕ otoritelerden oluúan
Seçiciler Kurulu øtalyan sanatçÕ Alessandro Gatto’yu birincili÷e, Türkiye’den Kürúat
Zaman’Õ ikincili÷e, Lüksemburg’dan Pol Leurs, Romanya’dan Cetin Cerchez-Abdula ve
Rusya Federasyonu’ndan Yuriy Kosobukin’i üçüncülü÷e layÕk görmüútür.
Sergiler
AydÕn Do÷an UluslararasÕ Karikatür YarÕúmasÕ kapsamÕnda sergilenmeye de÷er görülen
eserler her yÕl halkÕmÕzÕn ve özellikle de üniversitelerde ö÷rencilerin ilgisine
sunulmaktadÕr. 2009 yÕlÕnda da Türkiye’nin çeúitli illerinde yarÕúmada ödül kazanan
karikatürlerden oluúan sergiler yapÕlmÕútÕr.
Genç øletiúimciler YarÕúmasÕ
AydÕn Do÷an VakfÕ, her yÕl nitelikli medya çalÕúanlarÕnÕn yetiúmesine katkÕ sa÷lamak ve
iletiúim alanÕnda sürekli geliúimi teúvik etmek amacÕyla Genç øletiúimciler YarÕúmasÕ
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düzenlemektedir. 8 AralÕk 2009 tarihinde ödül töreni gerçekleútirilen 21. Genç
øletiúimciler YarÕúmasÕ’na 23 üniversiteden 796 ö÷renci 738 çalÕúma ile katÕlmÕútÕr.
AydÕn Do÷an Ödülü
2009 yÕlÕnda 13’ncüsü düzenlenen AydÕn Do÷an Ödülü’nün konusu “tiyatro” olarak
belirlenmiútir. AydÕn Do÷an Ödülü, alanlarÕnda yaptÕklarÕ çalÕúmalarla hem mesleklerine
hem de Türkiye’ye önemli hizmetlerde bulunan kiúilere verilmektedir. Seçiciler Kurulu,
2009 yÕlÕnda AydÕn Do÷an Ödülü’nü; oyuncu, yönetmen, dramaturg, uyarlamacÕ olarak
50 yÕldÕr tutarlÕ çizgisinden ödün vermeyen, 40 yÕldÕr Dostlar Tiyatrosu’nu yine aynÕ
çizgide sürdüren ve baúarÕlarÕnÕn yanÕ sÕra ça÷Õna tanÕk olan sanatçÕ Genco Erkal’a
vermiútir.
E÷itim projeleri
AydÕn Do÷an VakfÕ kuruluúundan itibaren Türkiye’nin ça÷daú ve saygÕn bir toplum
olmasÕ amacÕyla e÷itim alanÕnda pek çok projeye imza atmÕútÕr. VakfÕn bugüne kadar
gerçekleútirdi÷i e÷itim binasÕ projeleri úöyle sÕralanmaktadÕr:
• Sema IúÕl Do÷an ølkö÷retim Okulu / Gümüúhane
• Atatürk Üniversitesi AydÕn Do÷an Özel ølkö÷retim Okulu / Erzurum
• AydÕn Do÷an ølkö÷retim Okulu / Göztepe-østanbul
• Yaúar ve ørfani Do÷an Endüstri Meslek Lisesi / Kelkit-Gümüúhane
• Milliyet Anadolu Ö÷retmen Lisesi / Erzincan
• Hürriyet Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi / Erzincan
• AydÕn Do÷an Ticaret Meslek Lisesi / østanbul
• Gümüúhane Üniversitesi Kelkit AydÕn Do÷an Meslek Yüksekokulu / Gümüúhane
• Galatasaray Üniversitesi AydÕn Do÷an Oditoryumu / østanbul
• TEGV Sema ve AydÕn Do÷an E÷itim ParkÕ / østanbul
• Sema Do÷an ParkÕ / Kelkit-Gümüúhane
• AydÕn Do÷an Bilim ve Sanat Merkezi / Afyon
Kelkit AydÕn Do÷an Meslek Yüksekokulu
27 Temmuz 2002’de temelleri atÕlan ve 28 Eylül 2003’te 90 ö÷renci ile e÷itime baúlayan
Gümüúhane Üniversitesi’ne ba÷lÕ Kelkit AydÕn Do÷an Meslek Yüksekokulu’nun ö÷renci
sayÕsÕ 2008-2009 ö÷renim yÕlÕnda 526’ya ulaúmÕútÕr. Okul, normal e÷itiminin yanÕ sÕra
VakfÕn deste÷i ile yo÷un øngilizce e÷itimini de baúarÕyla devam ettirmektedir. AydÕn
Do÷an Meslek Yüksek Okulu’nda Organik TarÕm ProgramÕ’nÕn bulunmasÕ ve burada çok
sayÕda ö÷rencinin ö÷renim görüyor olmasÕ tarÕmÕn bölgede kalÕcÕ ve sürdürülebilirli÷i
açÕsÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr.
AydÕn Do÷an Ticaret Meslek Lisesi
1998 yÕlÕnda AydÕn Do÷an VakfÕ tarafÕndan yaptÕrÕlÕp Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷Õúlanan
AydÕn Do÷an Anadolu øletiúim Meslek Lisesi’nin adÕ Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ kararÕyla AydÕn
Do÷an Ticaret Meslek Lisesi olarak de÷iútirilmiútir. Okul, iletiúim e÷itimi vermeye devam
etmektedir.
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KÕz ö÷renci yurtlarÕ
AydÕn Do÷an VakfÕ tarafÕndan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasÕ çerçevesinde
yaptÕrÕlan ve Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷Õúlanan Nene Hatun Lisesi AydÕn Do÷an KÕz
Ö÷renci Yurdu (Erzurum), AydÕn Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu (Erzincan), HacÕ Hüsrev
Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu (Kelkit), AydÕn Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu (Kürtün), AydÕn
Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu (Köse) ve AydÕn Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu (ùiran), AydÕn
Do÷an VakfÕ’nÕn yo÷un deste÷iyle faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
TEGV Sema ve AydÕn Do÷an E÷itim ParkÕ
1996 yÕlÕnda açÕlan Türkiye E÷itim Gönüllüleri VakfÕ’na ba÷lÕ FÕndÕkzade Sema ve AydÕn
Do÷an E÷itim ParkÕ’nÕn tüm e÷itim alanlarÕ, AydÕn Do÷an VakfÕ’nÕn katkÕlarÕyla
yenilenmiú ve parkÕn yÕllÕk gideri yine AydÕn Do÷an VakfÕ tarafÕndan üstlenilmiútir.
AçÕldÕ÷Õ günden bugüne 36 bine yakÕn çocu÷a e÷itim deste÷i veren Sema ve AydÕn
Do÷an E÷itim ParkÕ; 27 bin metrekare açÕk alanda idari bina, e÷itim binasÕ, misafirhane,
gönüllü akademisi ve rampa altÕ olmak üzere 5 bina ve 1 spor salonundan oluúmaktadÕr.
Gümüúhane’de Sema Do÷an ParkÕ
Gümüúhane’nin kültürel ve sosyal hayatÕna katkÕ sa÷lamak amacÕyla yaptÕrÕlan Sema
Do÷an ParkÕ 24 Temmuz 2008’de açÕlmÕútÕr. Park’Õn içindeki kapalÕ alanlarda dü÷ün
törenleri, konser ve konferans gibi e÷lence ve kültürel etkinlikler için kullanÕlmak üzere
tasarlanan çok amaçlÕ bir salon bulunmaktadÕr. KapalÕ alanda ayrÕca; yöre insanlarÕnÕn el
becerilerinin geliútirilmesi ve özellikle kadÕnlarÕn el eme÷inin de÷erlendirilmesi için
oluúturulmuú atölyeler ve yöre mutfa÷ÕnÕ yaúatmak ve geliútirmek amaçlÕ çalÕúmalarÕn
yapÕlaca÷Õ bir lokanta yer almaktadÕr. AçÕk alanda ise antik dönemde oldu÷u gibi da÷Õn
do÷al e÷imine uygun olarak yerleúen sinema, tiyatro, konser, halk oyunu ve konferanslar
için düzenlenen bir amfi tiyatro ile çocuk oyun alanlarÕ, spor, piknik gibi etkinlikler için
tasarlanmÕú alanlar bulunmaktadÕr.
London School of Economics
DünyanÕn en saygÕn e÷itim kurumlarÕndan biri olan London School of Economics
(LSE) Avrupa Enstitüsü bünyesinde kurulan ve modern Türkiye’nin tanÕtÕmÕna büyük
katkÕ sa÷layacak Ça÷daú Türk ÇalÕúmalarÕ Kürsüsü destekçileri arasÕnda AydÕn Do÷an
VakfÕ da bulunmaktadÕr. Kürsü’nün DanÕúma Kurulu’nun 2009 yÕlÕ dönem baúkanlÕ÷ÕnÕ
AydÕn Do÷an VakfÕ yapmÕútÕr.
E÷itim Reformu Giriúimi (ERG)
AydÕn Do÷an VakfÕ, Türkiye’de “Herkes için kaliteli e÷itim” hedefi ile hareket etmektedir.
VakÕf, ülkenin toplumsal ve ekonomik geliúmesini sa÷layacak e÷itim reformu ve bunun
için gerekli olan araútÕrma, savunu ve izleme çalÕúmalarÕnÕn, Türkiye’nin önde gelen
vakÕflarÕ ile birlikte yapÕlmasÕna destek oluyor. Bu do÷rultuda; E÷itim Reformu Giriúimi
adÕ altÕnda çalÕúan platformun Yönetim Kurulu’nun aktif bir üyesi olarak görev almaktadÕr.
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EK 1:

Kurumsal Yönetim ølkeleri Uyum Raporu
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DOöAN ùøRKETLER GRUBU HOLDøNG A.ù.
KURUMSAL YÖNETøM øLKELERø
UYUM RAPORU
31 AralÕk 2009

øÇøNDEKøLER
1.

SAYFA

KURUMSAL YÖNETøM øLKELERøNE UYUM BEYANI
BÖLÜM I- PAY SAHøPLERø

4
5

2.

Pay Sahipleri øle øliúkiler Birimi

5

3.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme HaklarÕnÕn KullanÕmÕ

6

4.

Genel Kurul Bilgileri

6

5.

Oy HaklarÕ ve AzÕnlÕk HaklarÕ

8

6.

Kar Da÷ÕtÕm PolitikasÕ ve Kar Da÷ÕtÕm ZamanÕ

8

7.

PaylarÕn Devri

9

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ùEFFAFLIK

10

8.

ùirket Bilgilendirme PolitikasÕ

10

9.

Özel Durum AçÕklamalarÕ

11

10.

ùirket ønternet Sitesi ve øçeri÷i

11

11.

Gerçek Kiúi Nihai Pay Sahipleri

13

12.

øçeriden Ö÷renebilecek Durumda Olan Kiúiler

13

BÖLÜM III- MENFAAT SAHøPLERø

15

13.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

15

14.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime KatÕlÕmÕ

15

15.

ønsan KaynaklarÕ PolitikasÕ

15

16.

Müúteri ve Tedarikçilerle øliúkiler HakkÕnda Bilgiler

16

17.

Sosyal Sorumluluk

16

BÖLÜM IV- YÖNETøM KURULU

19

18.

Yönetim Kurulunun YapÕsÕ, Oluúumu ve Ba÷ÕmsÕz Üyeler

19

19.
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1.

KURUMSAL YÖNETøM øLKELERøNE UYUM BEYANI
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù. (“Do÷an Holding” veya “ùirket”), Sermaye PiyasasÕ Kurulu
(“SPK”) tarafÕndan yayÕnlanan Kurumsal Yönetim ølkeleri’nin (“ølkeler”) eúitlik, úeffaflÕk, hesap
verebilirlik ve sorumluluk kavramlarÕnÕ benimsemiú olup faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde
uyum sa÷lamayÕ hedeflemiútir.
Bu hedef çerçevesinde derecelendirme notunun tespiti ve øMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne
dahil olmak amacÕyla, 9 Mart 2009’da SPK’nÕn Sermaye PiyasasÕnda Derecelendirme Faaliyetleri
ve Derecelendirme KuruluúlarÕna øliúkin Esaslar Tebli÷ uyarÕnca, Türkiye’de SPK Kurumsal
Yönetim ølkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, SAHA
Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ù (“Saha”) ile derecelendirme
sözleúmesi imzalanmÕútÕr. Saha’nÕn SPK ølkeleri’ne uygun olarak yürüttü÷ü derecelendirme
çalÕúmalarÕ neticesinde ùirketimiz, 10 üzerinden 8,26 (%82,64) notu ile derecelendirmiú ve 4
KasÕm 2009 tarihinden itibaren øMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmuútur.
Derecelendirme süreci sonunda SPK’nÕn konuya iliúkin Kurul kararÕ çerçevesinde, dört alt
kategorinin farklÕ úekilde a÷ÕrlÕklandÕrÕlmasÕ ile 8,26 olarak belirlenen nihai derecelendirme
notunun alt kategoriler itibariyle da÷ÕlÕmÕ aúa÷Õdaki gibidir:

Pay Sahipleri
Kamuyu AydÕnlatma ve ùeffaflÕk
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu

8,55
9,21
8,90
6,28

Bu not; ølkeler’e tam uyum konusunda halen tamamlanmasÕ gereken bazÕ noktalar olmakla birlikte
ùirketimizin kurumsal yönetim risklerini belirleme ve yönetme yolunda kararlÕ bir çalÕúma
baúlatmÕú oldu÷unun, gerekli iç kontrol ve yönetim sistemlerinin uygulanmasÕnda önemli bir
mesafe kaydetti÷inin ifadesi olarak de÷erlendirilmektedir.
ùirketimizde 31 AralÕk 2009 tarihi itibariyle ølkeler’e uyum düzeyini artÕrmaya yönelik çalÕúmalar
devam etmektedir.Hali hazÕrda uygulanmakta olan ølkeler dÕúÕnda kalan ve henüz uygulanmayan
prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasÕnda herhangi bir çÕkar çatÕúmasÕna yol açmamÕútÕr.
ùirketimizin, Saha tarafÕndan yayÕnlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme
www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadÕr.

SaygÕlarÕmÕzla,

R. Nebil øLSEVEN
Yönetim Kurulu Baúkan Vekili
Genel Koordinatör

ømre BARMANBEK
Yönetim Kurulu Baúkan Vekili
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Raporu

BÖLÜM I- PAY SAHøPLERø
2.

Pay Sahipleri øle øliúkiler Birimi

2.1.

Pay sahipli÷i haklarÕnÕn kullanÕlmasÕnda mevzuata, Ana Sözleúme’ye ve di÷er úirket içi
düzenlemelere uyulmakta ve bu haklarÕn kullanÕlmasÕnÕ sa÷layacak her türlü önlem alÕnmaktadÕr.

2.2.

ùirketimizde, pay sahipleri ile ùirket arasÕndaki tüm iliúkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi
edinme haklarÕ gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sa÷lamak amacÕyla “Pay Sahipleri ile
øliúkiler Birimi” oluúturulmuútur. Söz konusu birimin baúlÕca görevleri úunlardÕr:
a) Pay sahiplerine iliúkin kayÕtlarÕn sa÷lÕklÕ, güvenli ve güncel olarak tutulmasÕnÕ sa÷lamak.
b) ùirket ile ilgili kamuya açÕklanmamÕú, gizli ve ticari sÕr niteli÷indeki bilgiler hariç olmak
üzere, pay sahiplerinin úirket ile ilgili yazÕlÕ bilgi taleplerini yanÕtlamak.
c) Genel Kurul toplantÕsÕnÕn yürürlükteki mevzuata, ana sözleúmeye ve di÷er úirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
d) Genel kurul toplantÕsÕnda, pay sahiplerinin yararlanabilece÷i dokümanlarÕ hazÕrlamak.
e) Oylama sonuçlarÕnÕn kaydÕnÕn tutulmasÕnÕ ve sonuçlarla ilgili raporlarÕn pay sahiplerine
yollanmasÕnÕ sa÷lamak.
f) Mevzuat ve úirketin bilgilendirme politikasÕ dahil, kamuyu aydÕnlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek.
g) Sermaye piyasasÕ faaliyetlerinin yürütülmesini sa÷lamak.
h) YatÕrÕmcÕ iliúkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sa÷lamak.
ødari olarak Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ olan Pay Sahipleriyle øliúkiler
Birimi’nin, fonksiyonel olarak, 2010 yÕlÕ içinde oluúturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi’ne
ba÷lanmasÕ planlanmaktadÕr.

2.3.

Pay Sahipleri ile øliúkiler Birimi’nde, Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanÕ baúkanlÕ÷Õnda, Mali
øúler Bölüm BaúkanlÕ÷Õ, YatÕrÕmcÕ øliúkileri ve Kurumsal øliúkiler Bölüm BaúkanlÕ÷Õ ve Hukuk
Bölüm BaúkanlÕ÷Õ ekipleri görev yapmaktadÕr.

2.4.

2009 yÕlÕ içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracÕ kurumlar vasÕtasÕyla gelen bilgi talebi ve
sorularÕn tamamÕ yanÕtlanmÕú, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sÕr niteli÷inde olanlar hariç
olmak üzere, eúitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaútÕrÕlmÕútÕr.
AyrÕca, YatÕrÕmcÕ øliúkileri ve Kurumsal øliúkiler Bölüm BaúkanlÕ÷Õ pay sahipleriyle iliúkilerde
proaktif bir yaklaúÕm sergilemek adÕna, kamuoyuna yapÕlan açÕklamalar ve özel durum
açÕklamalarÕndan farklÕ olarak, yönetimin mesajlarÕnÕ ve ùirket ile ilgili yönetim stratejilerini aracÕ
kurumlar nezdinde yaptÕ÷Õ düzenli toplantÕlarla pay sahiplerine ulaútÕrmaktadÕr. Bu ba÷lamda
Do÷an Holding merkezinde çeúitli aracÕ kurumlarla toplantÕlar gerçekleútirilmiútir.
Yurt dÕúÕnda yerleúik kurumsal yatÕrÕmcÕlara bilgi vermek amacÕyla, 2009 yÕlÕ içerisinde geliúmekte
olan pazarlara yatÕrÕm yapmak isteyen yatÕrÕmcÕlarÕn en yo÷un oldu÷u bölgeler olan Londra, ve
New York’ta yatÕrÕmcÕ ziyaretleri yapÕlmÕú ve Eylül ve Ekim aylarÕnda uluslararasÕ yatÕrÕmcÕ
kuruluúlar tarafÕndan düzenlenen bilgilendirme toplantÕlarÕna iútirak edilerek yurt dÕúÕnda yerleúik
kurumsal pay sahiplerine úirket yöneticileri ile yüz yüze görüúebilme imkanÕ sa÷lanmÕútÕr.
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Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanÕ baúkanlÕ÷Õnda faaliyet gösteren Pay Sahipleriyle øliúkiler
Birimi personeli ve iletiúim bilgileri aúa÷Õda yer almaktadÕr.:
øsim

Unvan

Tel

E-mail

Serdar KÕrmaz

Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanÕ

(216) 556 93 44

serdark@doganholding.com.tr

Yener ùenok

Mali øúler Bölüm BaúkanÕ

(216) 556 93 44

yeners@doganholding.com.tr

Özge Bulut MaraúlÕ

YatÕrÕmcÕ øliúkileri ve Kurumsal øliúkiler (216) 556 93 44
Bölüm BaúkanÕ

ozgem@doganholding.com.tr

Selma Uyguç

Hukuk Bölüm BaúkanÕ

selmau@doganholding.com.tr

(216) 556 93 44

AyrÕca, Genel Koordinatör faaliyet sonuçlarÕ hakkÕnda kamuoyunu basÕn ve internet sitesi
vasÕtasÕyla bilgilendirmektedir.
BunlarÕn yanÕsÕra, ùirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde
úirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak øngilizce ve Türkçe olmak üzere pay sahiplerimizin
bilgisine sunulmaktadÕr.
2.5.

Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleúmeye uyuma azami özen gösterilmekte
olup, 2009 yÕlÕnda pay sahibi haklarÕnÕn kullanÕmÕ ile ilgili olarak ùirketimize intikal eden herhangi
bir yazÕlÕ/sözlü úikayet veya bilgimiz dahilinde bu konuda ùirketimiz hakkÕnda açÕlan idari/kanuni
takip bulunmamaktadÕr.

3.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme HaklarÕnÕn KullanÕmÕ

3.1.

Bilgi alma ve inceleme hakkÕnÕn kullanÕmÕnda, azÕnlÕk ve yabancÕ pay sahipleri dahil tüm pay
sahiplerine eúit iúlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.

3.2.

2009 yÕlÕ içerisinde úirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracÕ kurumlar vasÕtasÕyla dolaylÕ
olarak gelen bilgi taleplerinin tamamÕ zamanÕnda karúÕlanmÕútÕr.

3.3.

ùirketle ilgili geliúmelerin yer aldÕ÷Õ sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak
ùirketimizin kurumsal internet sitesinde yayÕnlanmaktadÕr. Bu kapsamda gelen talepler olmasÕ
halinde, pay sahipleri kurumsal internet sitemize yönlendirilmekte ve tüm bilgi ve belgeler,
internet sitemiz vasÕtasÕyla, pay sahiplerinin kullanÕmÕna eúit bir úekilde sunulmaktadÕr.

3.4.

Ana sözleúmede özel denetçi atanmasÕ talebi bir hak olarak düzenlenmemiú olmakla birlikte, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerince úirket hisselerinin %5 ve daha fazlasÕna sahip olan pay sahipleri
tarafÕndan kullanÕlabilmektedir. Ancak, bu hususta úimdiye kadar úirketimize ulaúan bir talep
olmamÕútÕr.

4.

Genel Kurul Bilgileri

4.1.

Dönem içinde úirketimizin 9 Temmuz 2009 tarihinde Ola÷an ve 30 Eylül 2009 tarihinde
Ola÷anüstü olmak üzere iki Genel Kurul toplantÕsÕ yapÕlmÕútÕr. ToplantÕlara davet Ana
Sözleúmemize uygun olarak Türkiye çapÕnda yayÕn yapan Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nde yayÕnlanmÕútÕr.

4.2.

Genel Kurul toplantÕlarÕndan önce pay sahiplerine toplantÕlarÕn gündem maddeleri ve bu
maddelerin genel kurul gündemine alÕnmasÕnÕn gerekçelerinin açÕklandÕ÷Õ Bilgilendirme dokümanÕ
ile Genel Kurul toplantÕlarÕna katÕlÕm prosedülerinin açÕklandÕ÷Õ KatÕlÕm Prosedürü hazÕrlanmÕú ve
pay sahiplerinin bilgisine sunulmuútur. Pay sahipleri tarafÕndan gündeme madde eklenmesi
yönünde herhangi bir talep ùirketimize ulaúmamÕútÕr
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4.3.

Genel Kurul toplantÕlarÕnÕn toplanma usulü, pay sahiplerinin katÕlÕmÕnÕ en üst seviyede
sa÷lamaktadÕr.

4.4.

Genel Kurul toplantÕlarÕmÕz, pay sahipleri arasÕnda eúitsizli÷e yol açmayacak úekilde, pay sahipleri
için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaúÕk usulde gerçekleútirilmiútir.

4.5.

Genel Kurul toplantÕlarÕmÕz, pay sahiplerinin katÕlÕmÕnÕ kolaylaútÕrmak amacÕyla, úirket merkezinin
bulundu÷u østanbul’da yapÕlmÕútÕr.

4.6.

ùirketimizin sermayesini temsil eden paylarÕn tamamÕ hamiline yazÕlÕ oldu÷undan, nama yazÕlÕ pay
sahiplerinin genel kurula katÕlÕmÕna iliúkin olarak, genel kurul tarihinden önce, pay defterine kayÕt
yaptÕrmalarÕ için bir süre öngörülmemiútir.

4.7.

Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’na iliúkin olarak hazÕrlanan, 01.01.2008 – 31.12.2008 hesap
dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun
2008 yÕlÕ dönem karÕ hakkÕndaki teklifi, ølan Metni, Denetim Kurulu ve Ba÷ÕmsÕz Denetim
RaporlarÕ ile Ana Sözleúme tadil metni, katÕlÕm prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanÕ ve
vekalet formu SPK Kurumsal Yönetim ølkeleri’ne uygun olarak Ola÷an Genel Kurul tarihinden üç
hafta önce; 30 Eylül 2009 tarihinde yapÕlan Ola÷anüstü Genel Kurul ToplantÕsÕ’na iliúkin ilan
metni, bilgilendirme dokümanÕ, katÕlÕm prosedürü ile vekalet formu ise toplantÕ tarihinden on beú
gün önce pay sahiplerimizin incelemesine açÕk bulundurulmuú ve www.doganholding.com.tr
adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almÕútÕr. Genel Kurul toplantÕlarÕnÕn tarihlerinin
ilanÕndan itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Pay Sahipleri øle øliúkiler Birimi’nce
cevaplanmÕútÕr.

4.8

Genel Kurul toplantÕsÕnda, gündemde yer alan konular tarafsÕz ve ayrÕntÕlÕ bir úekilde, açÕk ve
anlaúÕlabilir bir yöntemle aktarÕlmakta; pay sahiplerine eúit úartlar altÕnda düúüncelerini açÕklama
ve soru sorma imkanÕ verilmekte ve sa÷lÕklÕ bir tartÕúma ortamÕ yaratÕlmaktadÕr.

4.9.

Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕnda bazÕ pay sahiplerimizin gündemle ilgili sorularÕ Genel Kurul
esnasÕnda divan heyeti tarafÕndan cevaplanmÕútÕr.

4.10. Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’nda úirketin 2008 yÕlÕnda yapmÕú oldu÷u ba÷Õúlar ortaklarÕn
bilgisine sunulmuútur.
4.11. Genel Kurul toplantÕlarÕnda oylamalar açÕk ve el kaldÕrmak suretiyle yapÕlmÕútÕr. Oy kullanma
prosedürü toplantÕlara iliúkin ilanlar sÕrasÕnda Genel Kurul katÕlÕm prosedürlerinde ve toplantÕnÕn
baúÕnda pay sahiplerine duyurulmuútur.
4.12. Genel Kurullarda alÕnan kararlarda toplantÕ nisabÕ, úirket sermayesinin en az yarÕsÕna sahip olan
hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantÕda hazÕr olmasÕnÕ gerektirmekte olup, sözkonusu
toplantÕ nisaplarÕ Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’nda % 61,89 ve Ola÷anüstü Genel Kurul
ToplantÕsÕ’nda % 52,46 oranÕnda sa÷lanmÕútÕr.
4.13. Genel Kurul tutanaklarÕ úirket merkezinde bulundurulmuú ve isteyen pay sahibimize faks yolu ile
ulaútÕrÕlmÕútÕr. Bununla birlikte, Genel Kurullara iliúkin toplantÕ tutanaklarÕ ùirketimizin
www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadÕr.
4.14. Genel Kurul toplantÕlarÕmÕza, hissedarlarÕmÕz, bazÕ Yönetim Kurulu üyelerimiz, ùirketimiz
çalÕúanlarÕ ve ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúu katÕlmÕú, ancak di÷er menfaat sahipleri ve medya
katÕlmamÕútÕr.
4.15. ùirket Ana Sözleúmesi’nde ùirketin bölünme, önemli tutarda mal varlÕ÷Õ satÕmÕ, alÕmÕ, kiralanmasÕ
gibi kararlarÕn genel kurul tarafÕndan alÕnmasÕnÕ öngören bir madde yer almamaktadÕr.
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5.

Oy HaklarÕ ve AzÕnlÕk HaklarÕ

5.1. ùirketimizde oy hakkÕnÕn kullanÕlmasÕnÕ zorlaútÕrÕcÕ uygulamalardan kaçÕnÕlmakta; her pay sahibine,
oy hakkÕnÕ en kolay ve uygun úekilde kullanma fÕrsatÕ sa÷lanmaktadÕr.
5.2.

Herhangi bir pay sahibinin oy hakkÕna üst sÕnÕr getirilmemiútir.

5.3.

ùirket hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu de÷ildir.

5.4.

ùirketimizde her payÕn bir oy hakkÕ bulunmaktadÕr.

5.5.

ùirketimizde oy hakkÕnÕn iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanÕlmasÕnÕ öngörecek
úekilde bir düzenleme bulunmamaktadÕr.

5.6.

Ana Sözleúmemizde pay sahibi olmayan kiúinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasÕnÕ
engelleyen hüküm bulunmamaktadÕr.

5.7.

Pay sahiplerimiz, azÕnlÕk paylarÕnÕn yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte
bulunmamÕúlardÕr.

5.8.

Ana Sözleúmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadÕr.

5.9.

ùirketin pay sahipleri arasÕnda, karúÕlÕklÕ iútirak iliúkisi içinde olan úirketler bulunmadÕ÷Õndan,
genel kurulda bu yönde oy kullanÕlmamÕútÕr.

5.10. AyrÕca, Ana Sözleúmemizde, ilgili mevzuat ve Genel Kurul KararÕ ile her tipte intifa senedi
çÕkarÕlabilece÷i belirtilmekle birlikte, fiilen çÕkarÕlmÕú bulunulan bu tarz bir hisse senedi
bulunmamaktadÕr.

6.

Kar Da÷ÕtÕm PolitikasÕ ve Kar Da÷ÕtÕm ZamanÕ

6.1.

ùirketimizin karÕna katÕlÕm konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadÕr.

6.2.

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù., kar payÕ da÷ÕtÕmlarÕnÕ, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
PiyasasÕ Kurulu’nun öngördü÷ü oranlar dahilinde, Genel Kurul’da belirlenen tutarda ve yasal
süreler içerisinde gerçekleútirmektedir.
Buna göre ;
ùirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflarÕ, amortismanlarÕ, ödenen prim
ve ikramiyeleri ile karúÕlÕklarÕyla úirket tüzel kiúili÷ine terettüp eden vergiler ve mali
mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi
karÕ oluúturur.
Safi kardan,
 varsa geçmiú yÕllar zararlarÕ
 Sermaye PiyasasÕ Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar
düúüldükten sonra,
 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatÕn öngördü÷ü kanuni yedek akçe,
 Sermaye PiyasasÕ Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payÕ
ayrÕlÕr.
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Kalan bakiyenin kÕsmen veya tamamen ola÷anüstü yedek akçeye ayrÕlmasÕna veya da÷ÕtÕlmasÕna
karar vermeye, ùirket kar da÷ÕtÕm politikasÕ esaslarÕnÕ da dikkate alarak, Genel Kurul yetkilidir.
Pay Sahipleri ile kara katÕlan di÷er kiúilere da÷ÕtÕlmasÕ kararlaútÕrÕlmÕú olan kÕsÕmdan, çÕkarÕlmÕú
sermayenin % 5’i oranÕnda kar payÕ tutarÕnda bir mebla÷ düúüldükten sonra bulunan tutarÕn onda
biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fÕkrasÕnÕn 3. bendi hükmü uyarÕnca ikinci tertip
kanuni yedek akçe olarak ayrÕlÕr.
Yasa hükmü uyarÕnca ayrÕlmasÕ gereken yedek akçeler ayrÕlmadÕkça, ana sözleúmede pay sahipleri
için belirlenen birinci kar payÕ nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da÷ÕtÕlmadÕkça, baúka yedek
akçe ayrÕlmasÕna, ertesi yÕla kar aktarÕlmasÕna ve kar payÕ da÷ÕtÕmÕnda imtiyazlÕ pay sahiplerine,
katÕlma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve
iúçilere, ana sözleúmenin 4. maddesinde zikredilen vakÕflara ve bu gibi kiúi ve/veya Kurumlara kar
payÕ da÷ÕtÕlmasÕna karar verilemez.
6.3.

ùirketimizin 2009 ve izleyen yÕllara iliúkin kar payÕ da÷ÕtÕm politikasÕ; “ùirketimizin, uymakla
yükümlü oldu÷u mevzuat ile büyüme stratejisi, performansÕ, yatÕrÕm ve finansman ihtiyaçlarÕ ile
sektörel, ulusal ve uluslararasÕ ekonomik koúullar dikkate alÕnarak finansal yapÕnÕn
optimizasyonuna imkan verecek úekilde, oluúacak kar payÕ, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi
úeklinde da÷ÕtÕlÕr” úeklinde belirlenmiú olup, SPK’nÕn 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayÕlÕ kararÕ
uyarÕnca kamuya duyurulmuú, faaliyet raporumuzda yer verilmiú ve 29 MayÕs 2007 tarihinde
yapÕlan ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda úirketimiz ortaklarÕnÕn bilgisine sunulmuútur.

6.4.

Kar da÷ÕtÕmÕnÕn Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasÕ’nÕn yürürlükteki mevzuatÕ çerçevesinde
yapÕldÕ÷Õ, øMKB’ye gönderilen periyodik finansal tablolarÕmÕz ve ba÷ÕmsÕz denetim raporlarÕmÕzÕn
ilgili dipnotlarÕnda da açÕklanmaktadÕr.

6.5.

ùirketimizin 2008 yÕlÕna ait Ola÷an Genel Kurul toplantÕsÕnda, 31 AralÕk 2008 tarihi itibariyle
hazÕrlanan konsolide finansal tablolarÕ üzerinden hesaplanan da÷ÕtÕlabilir karÕ SPK düzenlemeleri
çerçevesinde da÷ÕtÕlmayarak ùirket bünyesinde bÕrakÕlmÕútÕr. Daha sonra, yatÕrÕmcÕlarÕmÕzÕn
beklentileri ve sermaye piyasalarÕnÕn sa÷lÕklÕ iúleyiúi yönünde yaptÕ÷Õ de÷erlendirmeler neticesinde
Yönetim Kurulu’nun, ortaklarÕmÕza 245.000.000 TL tutarÕnda kar payÕ da÷ÕtÕmÕ yapÕlmasÕna iliúkin
teklifi 30 Eylül 2009 tarihinde yapÕlan Ola÷anüstü Genel Kurul ToplantÕsÕ’nda kabul edilmiútir.
Kar da÷ÕtÕmÕna 2 Ekim 2009 tarihinde baúlanmÕú ve baúvuru yapan tüm ortaklarÕmÕza yasal süre
içinde temettü ödemeleri yapÕlmÕútÕr.

7.

PaylarÕn Devri

7.1.

ùirket ana sözleúmesinde, pay devrini kÕsÕtlayan bir hüküm mevcut de÷ildir.

7.2.

AzÕnlÕk ve yabancÕ pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eúit muamele yapÕlmaktadÕr.
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BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ùEFFAFLIK
8.

ùirket Bilgilendirme PolitikasÕ

8.1.

ùirket Bilgilendirme PolitikamÕzÕn amacÕ, pay ve menfaat sahiplerine, úirketin geçmiú performansÕ
ile gelecek beklentilerine iliúkin bilgi ve geliúmeler hakkÕnda adil, zamanÕnda, do÷ru, eksiksiz,
anlaúÕlabilir, analiz edilebilir ve kolay eriúilebilir bilgi sunmaktÕr.

8.2.

Bu amaçla özel durum açÕklamalarÕnÕn, kamuya açÕklanan periyodik finansal tablo ve faaliyet
raporlarÕnÕn yanÕ sÕra ùirketimiz bilgilendirme toplantÕlarÕ düzenlemektedir. Bu toplantÕlara
yatÕrÕmcÕlar, analistler, yazÕlÕ ve görsel basÕn mensuplarÕ davet edilmektedir. Bu çerçevede, Genel
Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, bu toplantÕlara katÕlarak sunumlar
yapmaktadÕr.
Bu faaliyetlere ek olarak, hazÕrlanan tanÕtÕm dokümanlarÕ, veri da÷ÕtÕm kuruluúlarÕna yapÕlan
açÕklamalar, duyuru metinleri ve kurumsal internet sitemizde yer verilen haberler de bilgilendirme
politikamÕz çerçevesinde kullanÕlan di÷er araçlardÕr.

8.3.

Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanlÕ÷Õ, kamuyu aydÕnlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek
ve izlemek üzere görevlendirilmiútir. ùirket Bilgilendirme PolitikasÕ çerçevesinde bilgi vermeye
yetkili olan kiúiler ve iletiúim bilgilerine aúa÷Õda yer verilmiútir:
øsim

Unvan

Tel

E-mail

Serdar KÕrmaz

Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanÕ

(216) 556 93 44

serdark@doganholding.com.tr

Yener ùenok

Mali øúler Bölüm BaúkanÕ

(216) 556 93 44

yeners@doganholding.com.tr

Özge Bulut MaraúlÕ

YatÕrÕmcÕ øliúkileri ve Kurumsal
øliúkiler Bölüm BaúkanÕ

(216) 556 93 44

ozgem@doganholding.com.tr

Alper AltÕok

Muhasebe ve ødari øúler Müdürü

(216) 556 92 46

alpera@doganholding.com.tr

Hande Özer

Mali Kontrol Müdürü

(216) 556 92 59

handeo@doganholding.com.tr

Cengaver YÕldÕzgöz

YatÕrÕmcÕ øliúkileri UzmanÕ

(216) 556 92 73

cengavery@doganholding.com.tr

SorularÕn cevaplandÕrÕlmasÕnda, menfaat sahipleri arasÕnda fÕrsat eúitli÷inin bozulmamasÕna özen
gösterilmektedir.
8.4.

ùirketimizin ilk kez 2007 yÕlÕ içinde kamuya duyurulan Bilgilendirme PolitikasÕ, Yönetim
Kurulumuz tarafÕndan 2009 yÕlÕnda revize edilmiú ve 9 Temmuz 2009 tarihinde yapÕlan 2008 hesap
dönemine ait Ortaklar Ola÷an Genel Kurul toplantÕsÕnda ortaklarÕmÕzÕn bilgisine sunulmuútur.
Bilgilendirme PolitikasÕnÕn yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

8.5.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin do÷rudan ya da dolaylÕ olarak %5’ine sahip
olan pay sahipleri, ùirket’in sermaye piyasasÕ araçlarÕ üzerinde yapmÕú olduklarÕ iúlemleri,
Sermaye PiyasasÕ MevzuatÕna uygun olarak kamuya açÕklamaktadÕrlar.

8.6.

Konsolide finansal tablo ve dipnotlar, SPK’nÕn ilgili düzenlemeleri ile izin verildi÷i üzere UFRS
kapsamÕnda ve SPK’nÕn 5 Ocak - 9 Ocak 2009 tarih ve 2009/2 sayÕlÕ HaftalÕk Bülteni ile 28 Nisan
2009 tarih ve 5368 sayÕlÕ yazÕsÕ ile belirlenen sunum esaslarÕna uygun olarak hazÕrlanmÕú ve
kamuya açÕklanmÕútÕr.

8.7.

2009 yÕlÕ faaliyet raporumuz ile 2009 yÕlÕnÕn 3’er aylÕk dönemlerinde hazÕrlanan faaliyet
raporlarÕmÕz, Sermaye PiyasasÕ MevzuatÕna ve SPK tarafÕndan ilan edilen Kurumsal Yönetim
ølkeleri’ne uygun olarak hazÕrlanmÕútÕr.
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9.

Özel Durum AçÕklamalarÕ

9.1.

Kamuya yaptÕ÷ÕmÕz açÕklamalarda Sermaye PiyasasÕ MevzuatÕna, øMKB düzenlemeleri ile SPK
tarafÕndan yayÕnlanan Kurumsal Yönetim ølkeleri’ne uyulmaktadÕr.

9.2.

ùirketimiz tarafÕndan 2009 yÕlÕ içinde toplam 50 adet özel durum açÕklamasÕ yapmÕútÕr.
YaptÕ÷ÕmÕz 1 özel durum açÕklamasÕyla ilgili olarak SPK tarafÕndan ek açÕklama istenmiútir.
ZamanÕnda yapÕlmamÕú bir özel durum açÕklamamÕz bulunmamaktadÕr.

9.3.

ùirketimizde özel durum açÕklama yapma yetkisine sahip kiúiler belirlenmiú ve kamuya
duyurulmuú olup, özel durum açÕklamalarÕ, bu kiúilerin imzasÕ ile yapÕlmaktadÕr.

9.4.

ùirketimizin yurtdÕúÕ borsalara kote edilmiú hisse senedi bulunmadÕ÷Õndan, ilave kamuyu
aydÕnlatma yükümlülü÷ümüz do÷mamaktadÕr.

10.

ùirket ønternet Sitesi ve øçeri÷i

10.1. Kamunun aydÕnlatÕlmasÕnda, ùirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal
internet sitesi aktif olarak kullanÕlmaktadÕr.
10.2. ùirketimizin internet sitesinde, SPK’nÕn yürürlükteki mevzuatÕ uyarÕnca UFRS’ye uygun olarak
hazÕrlanan konsolide finansal tablolar, ba÷ÕmsÕz denetim raporlarÕ ile yÕllÕk ve ara dönem faaliyet
raporlarÕ yer almaktadÕr.
10.3. ønternet sitemizde yer alan bilgiler yabancÕ yatÕrÕmcÕlarÕn da yararlanmasÕ amacÕyla ayrÕca øngilizce
olarak da verilmektedir.
10.4. ønternet sitemizde mevcut bilgiler aúa÷ÕdadÕr;
a) Kurumsal
- Yönetim Kurulu Baúkan mesajÕ
- Vizyon ve misyon
- Kilometre taúlarÕ
- OrtaklÕk yapÕsÕ
- Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Komitesi ve Denetim Kurulu üyeleri)
- Yöneticiler (Genel Koordinatör, Grup BaúkanlarÕ, Bölüm BaúkanlarÕ)
- Kurum profili
- Kurumsal film
b) YatÕrÕmlar
- Enerji (Petrol Ofisi ve elektrik yatÕrÕmlarÕ)
- Medya (Gazete, Dergi, Kitap, Müzik, TV ve Radyo YayÕncÕlÕ÷Õ, Dijital Platform ve
Hizmetler, Haber AjansÕ, Da÷ÕtÕm ve di÷er hizmetler)
- Sanayi (Çelik Halat, Ditaú, Do÷an Organik Ürünler)
- Ticaret (Do÷an Otomobilcilik, Milpa, Hürriyet Pazarlama)
- Finansal Hizmetler (Ray Sigorta, DD Konut FinansmanÕ, Marbleton Property Fund)
- Turizm (Milta)
c) Kurumsal Yönetim
- OrtaklÕk yapÕsÕ
- Esas sözleúme
- ømtiyazlÕ Paylara øliúkin AçÕklama
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-

Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim ølkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Etik Kurallar
Bilgilendirme PolitikasÕ
Kar Da÷ÕtÕm politikasÕ

d) YatÕrÕmcÕ øliúkileri
-

-

Temel bilgiler (Ticaret Sicil, borsa, sermaye ve iletiúim bilgileri)
Hisse bilgileri (ønteraktif grafikler ve analist raporlarÕ)
Finansal tablolar ve ba÷ÕmsÕz denetim raporlarÕ
Faaliyet raporlarÕ
Genel Kurul (Genel Kurul ilanÕ ve gündemi, vekaleten oy kullanma formu, Genel Kurul
bilgilendirme dokümanÕ, Genel Kurul katÕlÕm prosedürü, yönetim kurulu faaliyet
raporlarÕ, genel kurul toplantÕ tutanaklarÕ )
Özel durum açÕklamalarÕ
YatÕrÕmcÕ sunumlarÕ
Analist listesi
SÕkça sorulan sorular
øletiúim bilgileri
YatÕrÕmcÕ iliúkileri site haritasÕ

e) BasÕn OdasÕ
-

Haberler
BasÕn bültenleri
Yönetici röportajlarÕ
Görsel galeri

f) Kurumsal Sosyal Sorumluluk
s

-

Do÷an Grubu ve KSS
AydÕn Do÷an VakfÕ
Baba Beni Okula Gönder
Aile øçi ùiddete Son
Hürriyet ønsan HaklarÕ

g) ønsan KaynaklarÕ
- ønsan kaynaklarÕ uygulamalarÕ
- ønsan kaynaklarÕ politikasÕ
- øú baúvurusu
10.5. Sermaye artÕrÕm ve kar payÕ ödeme tablolarÕ gerekli altyapÕ çalÕúmalarÕnÕn tamamlanmasÕnÕn
ardÕndan internet sitesinde yayÕnlanacaktÕr.
10.6. ùirket antetli ka÷ÕdÕnda, kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadÕr.
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11.
11.1.

Gerçek Kiúi Nihai Pay Sahipleri
ùirketimizin sermaye yapÕsÕ ve/veya yönetim kontrolüne iliúkin de÷iúiklikler Sermaye PiyasasÕ
mevzuatÕ ve SPK düzenlemeleri do÷rultusunda kamuya açÕklanmaktadÕr.

11.2. ùirketimizin 31 AralÕk 2009 tarihi itibariyle ortaklÕk yapÕsÕ aúa÷Õdaki gibidir;
PAY SAHøPLERø
Adilbey Holding A.ù. *
øMKB’de iúlem gören kÕsÕm
AydÕn Do÷an
IúÕl Do÷an
AydÕn Do÷an VakfÕ
Arzuhan Do÷an YalçÕnda÷
Vuslat Do÷an SabancÕ
Hanzade V. Do÷an Boyner
Y. Begümhan Do÷an FaralyalÕ
TOPLAM

PAY TUTARI (TL)
1.274.000.000
840.109.933
188.907.064
40.291.777
4.679.046
25.503.045
25.503.045
25.503.045
25.503.045
2.450.000.000

PAY ORANI
% 52,00
% 34,29
% 7,72
% 1,64
% 0,19
% 1,04
% 1,04
% 1,04
% 1,04
% 100

* ùirketimizin ana orta÷Õ Adilbey Holding A.ù.’nin 31 AralÕk 2009 tarihi itibariyle ortaklÕk yapÕsÕ
aúa÷Õdaki gibidir;
PAY SAHøPLERø

PAY TUTARI (TL)
72.800.000
41.440.000
41.440.000
41.440.000
41.440.000
41.440.000
280.000.000

AydÕn Do÷an
IúÕl Do÷an
Arzuhan Do÷anYalçÕnda÷
Vuslat Do÷an SabancÕ
Hanzade V. Do÷an Boyner
Y.Begümhan Do÷an FaralyalÕ
TOPLAM

PAY ORANI
% 26,00
% 14,80
% 14,80
% 14,80
% 14,80
% 14,80
% 100

11.3. 2009 yÕlÕnda bilgimiz dahilinde pay sahipleri, ùirket yönetiminde etkinlik sa÷lamak amacÕyla
herhangi bir oy sözleúmesi yapmamÕútÕr.

12.
12.1.

øçeriden Ö÷renebilecek Durumda Olan Kiúiler
Yönetim Kurulu BaúkanÕ ve Üyeleri, Denetçileri, Pay Sahipleri øle øliúkiler Birimi, Holding üst
düzey yöneticileri ve görevleri dolayÕsÕyla bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarÕn, bu bilgileri
kendilerine veya üçüncü kiúilere menfaat sa÷lamak amacÕyla kullanmasÕ yasaklanmÕútÕr.
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12.2.

øçeriden ö÷renebilecek durumda olan kiúilerin listesi aúa÷Õda yer almaktadÕr;
AdÕ SoyadÕ

UnvanÕ

AydÕn Do÷an
ømre Barmanbek
Vural AkÕúÕk *
RagÕp Nebil ølseven **
Arzuhan Do÷an YalçÕnda÷
Vuslat Do÷an SabancÕ
Hanzade Do÷an Boyner
Mehmet Ali YalçÕnda÷
Zekeriya YÕldÕrÕm
Taylan Bilgel
Ali øhsan Karacan

Yönetim Kurulu BaúkanÕ
Yönetim Kurulu Baúkan Vekili
Yönetim Kurulu Baúkan Vekili
Yönetim Kurulu Baúkan Vekili ve Genel Koordinatör
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yahya Üzdiyen
Reha MüstecaplÕo÷lu
Serdar KÕrmaz

Strateji Grup BaúkanÕ
Denetim Grup BaúkanÕ
Mali øúler ve Finansman Grup BaúkanÕ

Yener ùenok
Cem Kölemeno÷lu
Selma Uyguç
Özge Bulut MaraúlÕ
Melih ÖzaydÕn

Mali øúler Bölüm BaúkanÕ
Bütçe ve Finansman Bölüm BaúkanÕ
Hukuk Bölüm BaúkanÕ
YatÕrÕmcÕ øliúkileri ve Kurumsal øliúkiler Bölüm BaúkanÕ
Stratejik Planlama ve øú Geliútirme Bölüm BaúkanÕ

Alper AltÕok
Ali RÕza Karakullukçu
Hande Özer
Oktay HatÕrnaz

Muhasebe ve ødari øúler Müdürü
øútirakler Müdürü
Mali Kontrol Müdürü
Risk Yönetim Müdürü

Görev kapsamlarÕ çerçevesinde ba÷ÕmsÕz denetim ve tam tasdik hizmeti veren úirketlerin yetkilileri.

* 24 ùubat 2009 tarihinde görevinden ayrÕlmÕútÕr.
** 27 ùubat 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Baúkan Vekilli÷i görevini yürütmektedir.
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BÖLÜM III- MENFAAT SAHøPLERø
13.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

13.1. Raporun I. bölümünde ayrÕntÕlÕ olarak açÕklandÕ÷Õ üzere pay sahipleri ve yatÕrÕmcÕlara Sermaye
PiyasasÕ MevzuatÕ ve ùirket Bilgilendirme PolitikasÕ do÷rultusunda ve belirlenen araçlar
vasÕtasÕyla bilgilendirme yapÕlmaktadÕr.
13.2. ùirketimizin menfaat sahiplerini oluúturan pay sahipleri, yatÕrÕmcÕlar, finans kuruluúlarÕ ve
tedarikçilerimiz, úirketimiz ile ilgili bilgilere, düzenlenen toplantÕlar, sunumlar ile yazÕlÕ ve görsel
basÕnla paylaúÕlan haberler vasÕtasÕyla ve internet sitemiz aracÕlÕ÷Õyla ulaúabilmektedir.
13.3. AyrÕca, sadece çalÕúanlarÕmÕzÕn bilgi edinmesine ve iletiúimine yönelik olarak kullanÕlan bir
intranet sitemiz mevcuttur.

14.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime KatÕlÕmÕ

14.1. Menfaat sahipleri ile sürekli iletiúim kurulup, kendileri tarafÕndan ùirketimize iletilen talepler
de÷erlendirilmekte ve çözüm önerileri geliútirilmektedir.
14.2. Ana sözleúmede, menfaat sahiplerinin úirket yönetimine katÕlÕmÕnÕ öngören bir düzenleme yer
almamaktadÕr.
14.3. ÇalÕúanlarÕn úirketin genel faaliyetleri ve uygulamalarÕ hakkÕnda bilgilendirilmesi ve önerilerinin
alÕnmasÕ iúlevi, ùirket intranet sitesi vasÕtasÕyla yürütülmektedir.

15.

ønsan KaynaklarÕ PolitikasÕ

15.1. ùirketimizin insan kaynaklarÕ politikasÕnÕn ana esaslarÕ aúa÷Õda yer almaktadÕr;
a) ønsan kaynaklarÕnda, Õrk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrÕmÕ yapÕlmaz, eúit
koúullardaki kiúilere eúit fÕrsat sa÷lanÕr, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik
esas alÕnÕr ve açÕk kapÕ politikasÕ izlenir.
b) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici
seçilir.
c) øú yerinde, çalÕúanlara güvenli ve sa÷lÕklÕ bir çalÕúma ortamÕ ve kariyerlerini geliútirme
imkanÕ sa÷lanÕr.
15.2. ùirketimizin insan kaynaklarÕ birimi çalÕúmalarÕnÕ yukarÕda belirtilen esaslar çerçevesinde
yürütmektedir. Bu esaslar, insan kaynaklarÕ politikalarÕmÕzÕn detaylarÕ içinde yer almÕútÕr.
15.3. ùirketimiz çalÕúanlarÕ ile iliúkiler, insan kaynaklarÕ birimi tarafÕndan yürütülmektedir. ÇalÕúanlar ile
iliúkileri yürütmek üzere temsilci atanmasÕ uygulamasÕ bulunmamaktadÕr.
15.4. ÇalÕúanlar tarafÕndan ayrÕmcÕlÕk konusunda herhangi bir úikayet olmamÕútÕr.
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16.

Müúteri ve Tedarikçilerle øliúkiler HakkÕnda Bilgiler

16.1. ùirketimizin fiili faaliyet konusu iútirakleri, ba÷lÕ ortaklÕklarÕ ve müúterek yönetime tabi
teúebbüsleri (iliúkili kuruluúlar) yoluyla medya, enerji, telekomünikasyon, turizm, sigorta, sanayi
ve ticaret sektörlerinde yatÕrÕm yapmak ve iliúkili kuruluúlarÕna finansman, proje geliútirme,
organizasyon, pazarlama, yönetim danÕúmanlÕ÷Õ ve iç denetim hizmetleri vermektir. Holding úirketi
olmamÕz nedeniyle müúteri ve tedarikçilerimizi, a÷ÕrlÕklÕ olarak, iliúkili taraflar oluúturmaktadÕr.
16.2. øliúkili kuruluúlara sa÷lanan söz konusu hizmetler sÕrasÕnda úirketlerimizin ihtiyaçlarÕnÕn
giderilmesinin yanÕsÕra, bu úirketlere de÷er katÕlmasÕ da hedeflenmekte olup, yapÕlan iúlemler
piyasa koúullarÕna uygun fiyatlarla gerçekleútirilmektedir.

17.

Sosyal Sorumluluk

17.1.

ùirketimiz, kendisinin ve ba÷lÕ ortaklÕklarÕnÕn faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre
kirlili÷inin önlenmesi ve do÷al kaynaklarÕnÕn korunmasÕ konularÕndaki sorumluluklarÕn yerine
getirilmesini gözetmektedir.

17.2.

Bu çerçevede ùirketimiz, bir sosyal yatÕrÕm örne÷i olarak Gümüúhane ølimizin Kelkit yöresinde,
Türkiye’de sektöründe öncü olan ve ödüllendirilen, ba÷lÕ ortaklÕklarÕmÕzdan Do÷an Organik
Ürünler Tesisi yatÕrÕmÕnÕ gerçekleútirmiútir. Çevre, hayvan haklarÕ ve do÷al kaynaklarla dost olan
bu yatÕrÕmÕn di÷er bir özelli÷i de, “sözleúmeli çiftçilik” projesi ile bölge kalkÕnmasÕna yaptÕ÷Õ
katkÕdÕr. Bu yatÕrÕm, ülkemizin en önde gelen bölgesel kalkÕnma projelerinden birisidir.

17.3.

Do÷an Holding, sosyal sorumluluk bilinci ile ülke çapÕnda gerek bünyesindeki kurumlar aracÕlÕ÷Õ
ile, gerekse Do÷an Holding úemsiyesi altÕnda çeúitli Sivil Toplum KuruluúlarÕ ile ortak çalÕúmalar
yürütmekte olup, bu çalÕúmalarla ilgili bilgilere kurumsal internet sitemizde Kurumsal Sosyal
Sorumluluk baúlÕ÷Õ altÕnda yer verilmiútir.
Öte yandan, AydÕn Do÷an VakfÕ’nÕn faaliyetleri vasÕtasÕyla, ülkemizin çeúitli alanlardaki
kalkÕnmasÕna destek verilmektedir;
a)

AydÕn Do÷an VakfÕ 1996 yÕlÕnda ülkemizin güçlü, ça÷daú, saygÕn bir toplum haline
gelmesi, insanlarÕn kendilerini yönetmeleri ve sorunlarÕnÕ çözebilmeleri için temel
araçlara, tarafsÕz ve do÷ru bilgiye ulaúabilmelerine olanak sa÷lamak, toplumun e÷itim ve
kültür düzeyini geliútirecek yatÕrÕmlar, faaliyetler yapmak ve bu tür faaliyetleri
desteklemek amacÕyla kurulmuútur. VakÕf bu amaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için e÷itim,
kültür, sanat, sa÷lÕk, spor, bilim ve ekonomi alanlarÕndaki geliúme ve iyileútirme
çalÕúmalarÕna katkÕda bulunmakta, yapÕlan proje çalÕúmalarÕnÕ desteklemekte, yatÕrÕmlar
yapmaktadÕr.

b)

AydÕn Do÷an VakfÕ söz konusu amaçlarÕnÕn gerçekleúebilmesi için ülkemizdeki e÷itim
açÕ÷ÕnÕn kapatÕlmasÕ gerekti÷inin bilincinde olarak bir çok yöremizde e÷itim yatÕrÕmlarÕ
yapmaktadÕr.
AydÕn Do÷an VakfÕ’nÕn e÷itim alanÕndaki yatÕrÕmlarÕ arasÕnda; Sema IúÕl Do÷an
ølkö÷retim Okulu (Gümüúhane), Atatürk Üniversitesi AydÕn Do÷an ølkö÷retim Okulu
(Erzurum), AydÕn Do÷an ølkö÷retim Okulu (østanbul), Yaúar ve ørfani Do÷an Endüstri
Meslek Lisesi (Kelkit), Milliyet Anadolu Ö÷retmen Lisesi (Erzincan), Hürriyet Anadolu
Otelcilik Meslek Lisesi (Erzincan), iletiúim e÷itimi veren AydÕn Do÷an Ticaret Meslek
Lisesi (østanbul), Gümüúhane Üniversitesi Kelkit AydÕn Do÷an Meslek Yüksekokulu
(Kelkit) bulunmaktadÕr.
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Gümüúhane Üniversitesi Kelkit AydÕn Do÷an Meslek Yüksekokulu muhasebe, elektrikelektronik ve bilgisayar programcÕlÕ÷Õ, sivil havacÕlÕk bölümünün yanÕ sÕra Türkiye’de
organik tarÕm e÷itimi veren ilk ve tek kurumdur. AynÕ bölgede bulunan Do÷an Organik
Tesisleri ile birlikte çevrenin organik tarÕmda geliúmesi için çalÕúÕlmakta ve uluslararasÕ
standartta e÷itim ve üretim yapÕlmaktadÕr.
AydÕn Do÷an VakfÕ Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn düzenledi÷i “E÷itime % 100 Destek
Projesi” kapsamÕnda 2005 yÕlÕnda Gümüúhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli illerindeki
ilkö÷retim okullarÕna toplam 1600 adet bilgisayar ba÷ÕúlamÕú, halen de kendisine
baúvuruda bulunan çeúitli e÷itim kurumlarÕnÕn isteklerini de÷erlendirerek olanaklar
ölçüsünde e÷itim yardÕmÕ yapmaya devam etmektedir.
AydÕn Do÷an VakfÕ, amaca dönük giderlerinin % 80’ini e÷itim alanÕna yapmaktadÕr. Bu
amaç do÷rultusunda ve “Baba Beni Okula Gönder” KampanyasÕ çerçevesinde, Erzurum,
Nene Hatun Lisesi “AydÕn Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu”, Erzincan’da “AydÕn Do÷an KÕz
Ö÷renci Yurdu”, Kelkit’te “HacÕ Hüsrev Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu, Kürtün’de “AydÕn
Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu” ile Köse’de “AydÕn Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu”nun yanÕ sÕra
ùiran’da “AydÕn Do÷an KÕz Ö÷renci Yurdu”nu yaptÕrmÕú ve Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na
ba÷ÕúlamÕútÕr.
AydÕn Do÷an VakfÕ, yaptÕ÷Õ yardÕmlarla Afyon AydÕn Do÷an Bilim ve Sanat Merkezi
aracÕlÕ÷Õ ile üstün zekâlÕ ö÷rencilerin yetiúmesine de katkÕ sa÷lamaktadÕr.

2009 yÕlÕnda AydÕn Do÷an Bilim ve Sanat Merkezinde bulunan çok amaçlÕ salon
ile oturma gruplarÕnÕn yenilenmesi ve binanÕn gerekli tadilatlarÕ için AydÕn Do÷an
VakfÕ nakdi yardÕmlar yapmÕútÕr. Bununa birlikte, tamamlanmasÕnÕn ardÕndan
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷Õúlanan kÕz ö÷renci yurtlarÕnda gerekli bakÕm ve
modernizasyon faaliyetleri yürütülmüú ve bilgisayarlarÕ yenilenmiútir.
c)

AydÕn Do÷an VakfÕ, aynÕ zamanda spor salonlarÕnÕn inúasÕ için de parasal destek
sa÷lamaktadÕr. Gümüúhane’de büyük bir spor kompleksi yaparak, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü÷ü’ne ba÷ÕúlamÕútÕr. (Gümüúhane AydÕn Do÷an Spor Salonu) AyrÕca, spor
e÷itimlerinin ve faaliyetlerinin en iyi düzeyde yapÕlmasÕ için Erzincan Milliyet Anadolu
Ö÷retmen Lisesi ile Kelkit’te bulunan Yaúar ve ørfani Do÷an Endüstri Meslek

Lisesi’ne prefabrik spor tesisleri yaptÕrÕp, ba÷ÕúlamÕútÕr.
d)

Galatasaray Üniversitesi AydÕn Do÷an Oditoryumu (østanbul), Türkiye Spor YazarlarÕ
Derne÷i AydÕn Do÷an E÷itim Merkezi (østanbul), Gazeteciler Cemiyeti AydÕn Do÷an
Kültür ve Sanat Galerisi (Ankara), Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi AydÕn Do÷an
Geriatri Klini÷i (Ankara) ve Kalender Metin Do÷an Aúevi (Kelkit), AydÕn Do÷an
VakfÕ’nÕn topluma kazandÕrdÕ÷Õ de÷erler arasÕndadÕr.

e)

AydÕn Do÷an VakfÕ, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir parçasÕ olarak, “Genç øletiúimciler
YarÕúmasÕ”, “AydÕn Do÷an Ödülü” ve hem Do÷an Grubu’nun hem de ülkemizin
tanÕtÕlmasÕna katkÕ sa÷layan ve bugüne kadar 130 ülkeden 6500 sanatçÕya eriúen “AydÕn
Do÷an UluslararasÕ Karikatür YarÕúmasÕ” gibi ulusal ve uluslararasÕ yarÕúmalar da
düzenlemektedir. Genç iletiúimciler yarÕúmasÕnda dereceye girenlere ödül veren VakÕf,
aynÕ zamanda bu kiúilere Do÷an Holding bünyesinde staj olanaklarÕ da sa÷lamaktadÕr.

f)

AyrÕca baúlangÕcÕndan bugüne kadar 36.000’e yakÕn çocu÷a e÷itim deste÷i veren Türkiye
E÷itim Gönüllüleri VakfÕ’na ba÷lÕ Sema ve AydÕn Do÷an E÷itim ParkÕ’nÕn tüm e÷itim
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alanlarÕ AydÕn Do÷an VakfÕ katkÕlarÕyla yenilenmiú ve VakÕf parkÕn yÕllÕk giderlerini
üstlenmiútir.
g)

DünyanÕn en saygÕn e÷itim kurumlarÕndan biri olan London School of Economics
modern Türkiye’nin tanÕtÕmÕna büyük katkÕ sa÷layacak olan ve LSE Avrupa Enstitüsü
bünyesinde kurulan “Ça÷daú Türk ÇalÕúmalarÕ Kürsüsü” destekçileri arasÕnda AydÕn
Do÷an VakfÕ da bulunmaktadÕr. Kürsü’nün DanÕúma Kurulu’nun 2009 yÕlÕ dönem
baúkanlÕ÷ÕnÕ AydÕn Do÷an VakfÕ yapmaktadÕr.

h)

Avrupa VakÕflar Merkezi’nin 31 MayÕs - 4 Haziran 2010 tarihleri arasÕnda Brüksel’de
yapÕlacak Avrupa VakÕflar HaftasÕ’nda AydÕn Do÷an VakfÕ temsil edilecek ve
Türkiye’den katÕlacak VakÕflarÕn Organizasyon Komitesi BaúkanlÕ÷Õ da AydÕn Do÷an
VakfÕ tarafÕndan yapÕlacaktÕr.

i)

AydÕn Do÷an VakfÕ Türkiye’de “Herkes için kaliteli e÷itim” hedefi do÷rultusunda
ülkenin toplumsal ve ekonomik geliúmesini sa÷layacak e÷itim reformu ve bunun için
araútÕrma, savunu ve izleme çalÕúmalarÕnÕ Türkiye’nin önde gelen vakÕflarÕ ile birlikte
yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak üzere “E÷itim Reformu Giriúimi” adÕ altÕnda çalÕúan platformun
Yönetim Kurulunda aktif bir üyesidir.

17.4. Do÷an Holding Yönetimi, ayrÕca kurumlarÕn yüksek performanslÕ, rekabetçi, iyi yönetilen ve
paydaúlarÕna en fazla artÕ de÷er yaratan kurumlar haline gelmesi için çalÕúmalarda bulunan Türkiye
Kurumsal Yönetim Derne÷i (TKYD)’nin kurulmasÕnda ve desteklenmesinde aktif rol almÕútÕr.
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BÖLÜM IV- YÖNETøM KURULU
18.

Yönetim Kurulunun YapÕsÕ, Oluúumu ve Üyeler

18.1. Yönetim Kurulu altÕ icracÕ olmayan, dört icracÕ üyeden oluúmaktadÕr.
18.2. ùirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;
Üye
AydÕn Do÷an
ømre Barmanbek
Vural AkÕúÕk
RagÕp Nebil ølseven
Arzuhan Do÷an YalçÕnda÷
Vuslat Do÷an SabancÕ
Hanzade Do÷an Boyner
Mehmet Ali YalçÕnda÷
Zekeriya YÕldÕrÕm
Taylan Bilgel

Ali øhsan Karacan

Görev
øcracÕ/øcracÕ Olmayan
Baúkan
øcracÕ
Baúkan Vekili
øcracÕ
Baúkan Vekili*
øcracÕ
Baúkan Vekili** /Genel Koordinatör øcracÕ
Üye
øcracÕ Olmayan
Üye
øcracÕ Olmayan
Üye
øcracÕ
Üye
øcracÕ Olmayan
Üye
øcracÕ Olmayan
Üye
øcracÕ Olmayan
Üye
øcracÕ Olmayan

* 24 ùubat 2009 tarihinde görevinden ayrÕlmÕútÕr.
** 27 ùubat 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Baúkan Vekilli÷i görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz arasÕnda ba÷ÕmsÕz üye bulunmamakta olup, yapÕlacak ilk Genel Kurul
toplantÕsÕnda yönetim kuruluna ba÷ÕmsÕz üye seçimi hususu dikkate alÕnacaktÕr.
18.3. ùirketimizde Yönetim Kurulu BaúkanlÕ÷Õ ve Genel Koordinatör’lük görevleri farklÕ kiúiler
tarafÕndan yürütülmektedir.
18.4. Yönetim Kurulu Üyeleri her yÕl Genel Kurul tarafÕndan belirlenmektedir. Üyeler en fazla 3 yÕl için
seçilebilmekte ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir.
18.5. Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir bölümü, ùirketimizin bir holding úirketi olmasÕ nedeniyle, grup
úirketlerimizin yönetim kurullarÕnda da görev yapmaktadÕr.
18.6. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiúleri kurumsal internet sitemizde yer almaktadÕr.

19.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

19.1. ùirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, genel olarak SPK Kurumsal Yönetim ølkeleri IV.
Bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüúmektedir.
19.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine iliúkin olarak ùirket ana sözleúmesinde hüküm yer
almamakla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin;
Yüksek ö÷renim görmüú,
Yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip,
ùirketin faaliyet gösterdi÷i alanlar ve yönetim konusunda bilgi ve deneyimi olan,
Mali tablo ve raporlarÕ okuma ve analiz etme yetene÷ine sahip,
ùirketin tabi oldu÷u hukuki düzenlemeler hakkÕnda temel bilgiyi haiz,
Mevzuata aykÕrÕlÕktan hüküm giymemiú,
Yönetim kurulu toplantÕlarÕna katÕlma irade ve imkanÕna sahip olan,
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kiúilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.
19.3. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin madde 19.2’de sayÕlan özellikleri haiz üyeler olmalarÕ nedeniyle
uyum programÕ uygulanmamaktadÕr.

20.

ùirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

20.1. ùirketimizin vizyonu; toplumsal yaúamda saydamlÕk, ekonomik yaúamda bireyin refah ve
istikrarÕna etkin olarak katkÕ yapacak ticari ve endüstriyel platformlarda verimli ve sürdürülebilir
yatÕrÕmlarÕn gerçekleútirilmesi; misyonu ise nihai kullanÕcÕya dayalÕ olarak iúleyen perakende
piyasalarda sunulan ürün ve hizmetlerde en ça÷daú ticari ve teknolojik uygulamalarÕ izlemek,
geliútirmek ve gerçekleútirmek; Türkiye ve bölgemizde bu çalÕúmalarÕn etkin olarak yürütülmesi
için gerekli kurumsal imkan ve kabiliyetleri hayata geçirmektir.
20.2. Vizyon ve misyonumuz ùirketimizin kurumsal internet sitesinde ve yÕllÕk faaliyet raporumuzda
kamuya duyurulmuútur.
20.3. ùirketimizin planlarÕ do÷rultusunda yöneticilerimiz tarafÕndan oluúturulan stratejik hedefler,
de÷erlendirilmek üzere Yönetim Kurulumuzun onayÕna sunulmaktadÕr.
20.4. ùirketimizin belirlenen hedeflere ulaúÕp ulaúmadÕ÷Õ, Yönetim Kurulumuz tarafÕndan her ay
düzenlenen toplantÕlarda de÷erlendirilmekte olup, ùirketimizin faaliyet sonuçlarÕ ve performansÕ
hazÕrlanan ayrÕntÕlÕ raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.
21.

Risk Yönetim ve øç Kontrol MekanizmasÕ

21.1. øç kontrol görevi, Yönetim Kurulu’na ba÷lÕ olarak görev yapan Denetim Grup BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan
yürütülmektedir.
Denetim Grup BaúkanlÕ÷ÕnÕn ana görevi; Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù. ve iútiraklerinde,
pay sahiplerinin hak ve çÕkarlarÕnÕ korumaya yönelik olarak, iúletme içi ve iúletme dÕúÕ risklere
karúÕ öneriler geliútirmek ve faaliyetlerin ve iúlemlerin Yönetim Kurulu kararlarÕna, plan, bütçe,
yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mevzuat ve genel kabul görmüú muhasebe ilkelerine
uygunlu÷unu araútÕrmak ve denetlemektir.
Denetim Grup BaúkanlÕ÷Õ, denetimlerini
“UluslararasÕ Denetim StandartlarÕ” ve COSO
(Committee of Sponsoring Organizations) tarafÕndan yayÕnlanan øç Kontrol Çerçevesi’ni baz
alarak gerçekleútirmektedir.
Bilgi teknolojileri denetimleri de COBIT (Control Objectives for Information and Related
Technology) çerçevesi baz alÕnarak gerçekleútirilmektedir.
AyrÕca, özel bilgisayar yazÕlÕmÕ vasÕtasÕyla denetim kapsamÕndaki úirketlerin süreçlerindeki
risklere iliúkin kontroller de÷erlendirilmektedir.
21.2. Denetim Grup BaúkanlÕ÷Õnca, Holding ve iútiraklerindeki faaliyetlerde riske açÕk önemli hususlar
tespit edilip de÷erlendirilmekte, risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin geliúimine katkÕda
bulunularak, organizasyona destek olunmakta ve organizasyonun risk yönetiminin etkinli÷i
gözlemlenmekte ve de÷erlendirilmektedir.
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Denetim Grup BaúkanlÕ÷Õ, denetim sonuçlarÕnÕ ve finansal ve operasyonel risklere iliúkin
bulgularÕnÕ Yönetim Kurulu’na raporlamaktadÕr. Yönetim Kurulu riskleri de÷erlendirmekte,
izlemekte ve gerekli kararlarÕ almaktadÕr.
21.3. ùirketimiz bir holding úirketi oldu÷undan a÷ÕrlÕklÕ olarak iliúkili úirketlerimizin mali performansÕ ve
finansal riskleri üzerinde durulmaktadÕr. Finansal risklerin yönetimi Mali øúler ve Finansman Grup
BaúkanlÕ÷ÕnÕn yetki ve sorumlulu÷unda takip edilmekte olup 2009 yÕlÕndan itibaren söz konusu
risklerin etkilerinin en aza indirilmesi ve kontrollerin sa÷lÕklÕ iúlemesi amacÕyla Risk Yönetim
Müdürlü÷ü oluúturulmuútur. Di÷er taraftan, iliúkili úirketlerimizin finansal riskleri ile birlikte,
operasyonel riskleri de Grup BaúkanlÕklarÕ ve Genel Koordinatör tarafÕndan takip edilmektedir.
21.4. Risk Yönetimi çalÕúmalarÕ kapsamnda, Holding ve grup úirketlerinde kullanÕlmak üzere “COSO
(Committee of Sponsoring Organisations) Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi” dikkate alÕnarak
Risk Yönetim Prosedürü’nün hazÕrlanmasÕna yönelik çalÕúmalar yapÕlmaktadÕr.
21.5. Finansal risklerin kontrolü için çeúitli senaryo çalÕúmalarÕ yapÕlmakta ve grup úirketlerinin baúta
likidite, tahsilat ve stok yönetimine iliúkin riskleri tespit edilerek düzenli olarak izlenmekte ve
Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadÕr.

22.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve SorumluluklarÕ

22.1. ùirket Ana Sözleúmesinde belirtildi÷i gibi, Yönetim Kurulu, úirketin yönetimi ve dÕúarÕya karúÕ
temsili görevlerini yerine getirmektedir. ùirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sÕnÕrlarÕ,
yönetim kurulunca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.
22.2. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararÕ ile yönetim iúlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya
bazÕlarÕ, Yönetim Kurulu Baúkan Vekillerine bÕrakÕlabilir.
22.3. Yönetim Kurulu, úirket iúlerinin yürütülmesi safhasÕ için kendi sürelerini aúan müddetlerde Genel
Koordinatör tayin edebilir.
22.4. Yönetim Kurulu’nun görevleri aúa÷Õda sÕralanmÕútÕr;
a)

Kurumsal felsefe ve misyonun tespiti.

b)

Vizyon, hedef ve stratejilerin kabulü.

c)

Mevcut bir iú kolundan çÕkma, yeni bir iú koluna girme kararlarÕ.

d)

Yeni bir úirket kurma, iútirak, úirket satÕn alma, satma, birleútirme, ortaklÕk kurma,
ortaklÕktan çÕkma, úirket kapatma kararlarÕ.

e)

Gayrimenkul alÕm/satÕmÕ.

f)

Ücret ve prim politikalarÕnÕn onayÕ.

g)

Kar da÷ÕtÕm politikasÕnÕn ve da÷ÕtÕlacak kar payÕnÕn belirlenmesi.

h)

Sermaye tahsisi, artÕrÕmÕ veya azaltÕmÕ.

Õ)

Borçlanma politikalarÕnÕn onayÕ.

i)

ùirketler ve çalÕúanlar için Etik Kurallar’Õn onayÕ.

j)

Bilgilendirme PolitikasÕ’nÕn onayÕ.

k)

ødari birimlerin oluúturulmasÕ veya faaliyetlerine son verilmesi.
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23.

l)

ødari ve mali denetimin sa÷lanmasÕ.

m)

Yönetsel faaliyetlere iliúkin prosedürlerin onayÕ.

n)

Konsolide bütçenin onayÕ.

o)

øútiraklerin bütçelerinin
de÷erlendirilmesi.

ö)

Yetki tespiti ve da÷ÕtÕmÕ.

p)

Genel Koordinatör’ün seçimi ve performansÕnÕn de÷erlendirilmesi.

r)

YÕllÕk iú programÕ, bütçe ve personel kadrosunun belirlenip onaylanmasÕ, bunlarda
gerekebilecek de÷iúikliklerin irdelenmesi ve kararlaútÕrÕlmasÕ.

s)

ùirketin hedeflerine ulaúma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiú performansÕnÕn gözden
geçirilmesi ve önlem alÕnmasÕ.

ú)

ùirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleúmeye, iç düzenlemelere ve oluúturulan
politikalara uygunlu÷unun gözetilmesi.

t)

Periyodik finansal tablolarÕn mevzuat ve uluslararasÕ muhasebe standartlarÕna
uygunlu÷unun, gerçekli÷inin ve do÷rulu÷unun sa÷lanmasÕ için gerekli önlemlerin
alÕnmasÕ ve onaylanmasÕ.

u)

ùirketin pay sahipleri ve halkla iliúkilerine iliúkin yaklaúÕmÕnÕn belirlenmesi, úirket ile pay
sahipleri arasÕnda yaúanabilecek anlaúmazlÕklarÕn giderilmesinde öncülük edilmesi.

ü)

Genel Kurul’un toplantÕya ça÷ÕrÕlmasÕ ve Genel Kurul toplantÕlarÕnÕn yasa ve ana
sözleúmeye uygun olarak yapÕlmasÕnÕn gözetilmesi.

v)

Genel Kurul’a sunulacak yÕllÕk faaliyet raporu ile üçer aylÕk ara dönemlerde kamuya
açÕklanacak faaliyet raporlarÕnÕn kesinleútirilmesi.

y)

Genel Kurul kararlarÕnÕn yerine getirilmesinin denetlenmesi.

z)

ùirket bünyesinde oluúturulacak yürütme ve danÕúma komitelerinin belirlenmesi, bunlarÕn
üyelerinin saptanmasÕ.

onayÕ,

iútiraklerin

performanslarÕnÕn

izlenmesi

ve

Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarÕ

23.1. Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanÕr, ancak ayda bir defa toplanmasÕ zorunludur.
23.2. Yönetim Kurulu toplantÕlarÕnda, alÕnan tüm kararlar, karar zaptÕna geçirilmektedir.
23.3. SPK Kurumsal Yönetim ølkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan aúa÷Õdaki
konularda, yönetim kurulu üyelerinin toplantÕlara fiilen katÕlÕmÕ sa÷lanmaktadÕr;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Faaliyet konularÕn belirlenmesi ile iú ve finansman planlarÕnÕn onaylanmasÕ
Genel Kurulun toplantÕya ça÷ÕrÕlmasÕ ve toplantÕnÕn organizasyonu
Genel Kurula sunulacak yÕllÕk faaliyet raporunun kesinleútirilmesi
Yönetim Kurulu BaúkanÕnÕn, Baúkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanmasÕ
ødari birimlerin oluúturulmasÕ veya faaliyetlerine son verilmesi
Genel Koordinatör’ün atanmasÕ veya azledilmesi
Komitelerin oluúturulmasÕ
Birleúme, bölünme, yeniden yapÕlanma
Kar payÕ politikasÕ, da÷ÕtÕlacak dönem karÕ miktarÕnÕn tespiti
Sermaye artÕrÕmÕ veya azaltÕmÕ
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23.4. ToplantÕ yeri úirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararÕ ile baúka bir yerde de toplanÕlabilir.
23.5. Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye
zamanÕnda ulaúmalarÕ sa÷lanmaktadÕr. ToplantÕlarda görüúülecek iúler, bir gündem ile toplantÕdan
önce üyelere tebli÷ edilmektedir.
23.6. Yönetim Kurulu gündemi ola÷an olarak aúa÷Õdaki konulardan (sayÕlanlarla sÕnÕrlÕ kalmamak üzere)
oluúmaktadÕr;
a)

Bir önceki toplantÕ zaptÕnÕn okunmasÕ

b)

Bir önceki toplantÕda alÕnan aksiyonlara iliúkin bilgi

c)

Ekonomideki geliúmeler

d)

Yasal düzenlemelerdeki geliúmeler

e)

ùirketlerin performanslarÕ

f)

ùirketlerin mali durumlarÕ

g)

Toplu de÷erlendirme

AyrÕca, aúa÷Õdaki konularÕn mevcut olmasÕ halinde, bunlar da gündeme alÕnÕr;
a)

YatÕrÕm projelerindeki geliúmeler

b)

YatÕrÕmÕn kabul veya reddi

c)

Piyasa de÷erlerindeki geliúme

d)

Personel ücret politikalarÕ

e)

Denetim raporlarÕnÕn de÷erlendirilmesi

f)

YÕllÕk bütçe ve iú planlarÕnÕn görüúülmesi

g)

Finansman politikalarÕnÕn tespiti

h)

Kar da÷ÕtÕm politikasÕnÕn tespiti

23.7.

Yönetim Kurulu SekreteryasÕ görevini, Hukuk Bölüm BaúkanlÕ÷Õ yürütmektedir.

23.8.

YÕl içinde yapÕlan yönetim kurulu toplantÕlarÕnda kararlar, toplantÕya katÕlan üyelerin oybirli÷i ile
alÕnmÕú olundu÷undan, toplantÕda farklÕ görüú açÕklanan konulara iliúkin herhangi bir oy gerekçesi
olmamÕútÕr. AyrÕca, sürekli görüú alÕúveriúi içinde olan üyelerce toplantÕlarda zapta geçirilmesi
gereken bir soru da yöneltilmemiútir.

23.9.

Yönetim Kurulu üyelerine sa÷lanan a÷ÕrlÕklÕ oy hakkÕ veya olumsuz veto hakkÕ bulunmamaktadÕr.

23.10. Yönetim Kurulu’nun seyahat /toplantÕ giderleri, görevi ile ilgili özel çalÕúma istekleri ve benzer
masraflarÕ herhangi bir sÕnÕrlama olmaksÕzÕn genel bütçeden karúÕlanmaktadÕr.
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24.

ùirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa÷Õ
Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK’nÕn yasakladÕ÷Õ hususlar dÕúÕnda kalmak úartÕyla, TTK’nÕn
334. ve 335. maddelerinde yazÕlÕ iúlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan izin
alÕnmaktadÕr. ùirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2009 yÕlÕnda kendi
adlarÕna ùirketimizin faaliyet konusu kapsamÕna giren alanlarda ticari faaliyette
bulunmamÕúlardÕr. .

25.

Etik Kurallar
ùirketimizin Etik KurallarÕ kurumsal internet sitemizde yayÕnlanarak kamuya duyurulmuútur.

26.

Yönetim Kurulunda Oluúturulan Komitelerin SayÕ, YapÕ ve Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ

26.1.

ùirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarÕnÕ sa÷lÕklÕ olarak yerine getirmesi
amacÕyla, SPK’nÕn yürürlükteki mevzuatÕna uygun olarak, Denetim Komitesi oluúturulmuútur.

26.2.

Denetim Komitesi Üyeleri;
Taylan Bilgel
: Yönetim Kurulu Üyesi, øcracÕ olmayan
Ali øhsan Karacan
: Yönetim Kurulu Üyesi, øcracÕ olmayan

26.3.

Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdi÷i niteliklere sahip olan kiúiler olup, Yönetim
Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sÕfatÕnÕ taúÕmayan üyeleri arasÕndan
seçilmiúlerdir.

26.4.

Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye PiyasasÕ MevzuatÕ ile uyumlu ve SPK Kurumsal
Yönetim ølkelerinde öngörüldü÷ü úekilde düzenli bir úekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2009
yÕlÕnda;
a)
b)

ùirket’in yÕllÕk/ara dönem finansal tablo ve dipnotlarÕ ile ba÷ÕmsÕz denetim raporlarÕ,
kamuya açÕklanmadan önce incelenmiú,
ùirket’in hizmet alaca÷Õ ba÷ÕmsÕz denetim úirketinin seçiminde görüú bildirilmiú ve
denetim sözleúmesini gözden geçirilmiútir.

26.5.

Denetim Komitesi yÕlda en az 4 kez toplanmakta ve toplantÕ kararlarÕnÕ yönetim kuruluna yazÕlÕ
olarak sunmaktadÕr.

26.6.

Denetim Komitesi kendi yetki ve sorumlulu÷u dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu’na
tavsiyelerde bulunmaktadÕr. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafÕndan verilmektedir.

26.7

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 2010 yÕlÕ içinde kurulmasÕ planlanmaktadÕr.

27.

Yönetim Kuruluna Sa÷lanan Mali Haklar

27.1. ùirket ana sözleúmemizde yer aldÕ÷Õ üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sÕfatlarÕ dolayÕsÕyla
ödenen ücretler Genel Kurul tarafÕndan tespit edilmektedir.
27.2. Yönetim Kurulu’nun mali haklarÕnÕn belirlenmesinde, ùirket performansÕ göz önünde
bulundurulmaktadÕr.
27.3. Yönetim Kurulu üyelerimiz, ùirketimizden do÷rudan veya dolaylÕ olarak nakdi veya gayrÕnakdi
kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb. teminatlar verilmemektedir.
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EK 2 :
Kar Da÷ÕtÕm PolitikasÕ
ùirketimizin, uymakla yükümlü oldu÷u mevzuat ile büyüme stratejisi, performansÕ ve yatÕrÕm ihtiyacÕ ile
sektörel, ulusal ve uluslararasÕ ekonomik koúullar dikkate alÕnarak finansal yapÕnÕn optimizasyonuna
imkan verecek úekilde, oluúacak kar payÕ, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi úeklinde da÷ÕtÕlÕr.

EK 3 :
Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù. Kar Da÷ÕtÕm Tablosu
Kar Da÷ÕtÕm Tablosu, mevzuatÕn ön gördü÷ü süre içerisinde kamuoyuna açÕklanacaktÕr.

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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2009 Faaliyet Raporu

EK 4:
Finansal Tablolar Sorumluluk BeyanÕ

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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2009 Faaliyet Raporu

EK 5:
Finansal Tablo, Faaliyet Raporu,Kurumsal Yönetim ølkeleri Uyum Raporu
Kabulüne øliúkin Yönetim Kurulu KararÕ

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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2009 Faaliyet Raporu

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
YÖNETøM KURULU KARARI
ToplantÕ Tarihi
: 09.04.2010
Karar No
: 4
ùirket Yönetim Kurulu aúa÷Õda imzasÕ bulunan üyelerin katÕlÕmÕyla gündemdeki konularÕ görüúüp
karara ba÷lamak üzere ùirket Merkezi’nde toplandÕ.
Gündem
: Finansal TablolarÕn OnaylanmasÕ
Karar
:
YapÕlan görüúmeler neticesinde ùirketimizin;
-

-

-

01.01.2009 - 31.12.2009 hesap dönemine ait, SPK’nÕn Seri: XI, No:29 sayÕlÕ Tebli÷i’ne
istinaden UMS/UFRS’ye uygun olarak hazÕrlanan ve sunum esaslarÕ, SPK’nÕn finansal
raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarÕnca belirlenen ve Denetim Komitesi’nin kararÕ da
dikkate alÕnarak incelenen konsolide finansal tablolarÕ ile ba÷ÕmsÕz denetim ve faaliyet
raporunun (raporlar) konsolide faaliyet sonuçlarÕ hakkÕnda gerçek durumu yansÕttÕ÷Õna,
ùirket’in izledi÷i muhasebe ilkeleri ile SPK StandartlarÕna uygun ve do÷ru oldu÷una ve
øMKB’ye gerekli bildirimlerin yapÕlmasÕna,
SPK’nÕn 10.12.2004 tarih ve 48/158 sayÕlÕ KararÕ ve SPK Kurumsal Yönetim ølkeleri
do÷rultusunda 2009 yÕlÕ faaliyet raporu ekinde yer almak üzere hazÕrlanan Kurumsal Yönetim
ølkeleri Uyum Raporunun kabulüne,
Sözkonusu raporlarÕn 2009 yÕlÕ Ola÷an Genel Kurulunun onayÕna sunulmasÕna,

oybirli÷i ile karar verilmiútir.

ONURSAL BAùKAN
AYDIN DOöAN

BAùKAN
ARZUHAN YALÇINDAö

BAùKAN VEKøLø
øMRE BARMANBEK

ÜYE
VUSLAT SABANCI

ÜYE
TAYLAN BøLGEL

BAùKAN VEKøLø
RAGIP NEBøL øLSEVEN

ÜYE
HANZADE V. DOöAN BOYNER

ÜYE
ALø øHSAN KARACAN

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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ÜYE
M. ALø YALÇINDAö

ÜYE
ZEKERøYA YILDIRIM

2009 Faaliyet Raporu

EK 6:

Denetim Kurulu Raporu

Do÷an ùirketler Grubu Holding A.ù.
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