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a) i.Raporun dönemi: 01.01.2011 – 30.06.2011
ii.Ortaklığın unvanı: Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
iii.Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve
üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri
(başlangıç ve bitiş tarihleriyle): 28.12.2010 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl için
seçilmişlerdir.
Mahmut Nedim Koç
Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Koç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Derya Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
Eyyüp Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
b) i. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:
 Sektörde yaygın olan kayıt dışı çalışan işletmelerin, Şirketin rekabet gücüne etkisi,
 Üretim maliyetlerinin neredeyse yarısını oluşturan hammadde-pamuk fiyatlarında
meydana gelen dalgalanmaların Şirketin maliyetlerine ve karlılığına etkisi,
 Faaliyet konusu sebebiyle üretim teknolojilerini yakından takip etme ve modernizasyon
yapma gerekliliği,
 Rekabet edilen ülke ve pazarlarda ülkemize göre çok daha düşük maliyetlerle enerji,
işçilik ve hammadde sağlanabilmesinin rekabet üzerindeki etkileri,
 Dünya Ticaret Örgütü kararları gereği ülkeler arası kota uygulamasının bulunmayışı
sebebiyle maliyetlerin yüksek olduğu ülkemizde bulunan şirketlerin pazar paylarında
gerçekleşebilecek düşüşler.
ii. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler,
işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:
Yoktur.
iii. işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü
politikası: Safi kârdan;
a) Ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tespit ettiği miktar ve oranda
birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
c) Yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın
yüzde 10’u (%10) (A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere
ayrılır.
d) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15’i
Yönetim Kurulu’nun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.
e) Arta kalan kısım, şirket Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile
kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut
gelecek yıllara devredilebilir.
Türk Ticaret Kanunu 466’ıncı maddesinin 2.ci fıkrasının 3 no’lu bendi hükmü saklıdır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,
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müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına
karar verilemez.
c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
Şirketimiz sektördeki birçok firmadan farklı olarak, üretim, pazarlama ve mağazalarda
perakende satış alanlarının tümünde faaliyette bulunmakta, üretiminin % 90’nını kendi
bünyesinde yapmaktadır. Koleksiyonun üretimlerinde depoya giriş süreleri önem taşıdığı için
ihtiyaç doğrultusunda fason dikim atölyelerine sadece dikim yapılmak üzere kesimi firma
tarafından yapılan mamuller verilmektedir. Franchise satış sistemi olarak, bayilik ve alt
kiracılık sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemin toplam satışlar içindeki payı % 2,5’ dur.
Krizin etkilerinin yeni yeni geçmeye başladığı dönemde şirket stoklarını azaltmayı tercih
etmiş, 2010’da ise ekonomik toparlamaya olan güvenin artmasıyla şirket stoklarını
arttırmıştır. Yine aynı dönemde, Şirket 2010 yılında global ekonomik toparlamanın süreceği
beklentisiyle finansal yatırım yapma kararı almış bu da alım satım amaçlı menkul kıymetler
kaleminde 6.039.542 TL’lik artışa neden olmuştur.
ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Şirket, kurulduğu 1984 yılından beri, ürettiği iç giyim, pijama, gecelik, eşofman, büyük
beden, hamile ve loğusa kıyafetleri, mayo, deniz şortu ürünleri ile hizmet vermeye devam
etmektedir. 1984 yılında şahıs şirketi olarak kurulan firma, 1988’de limited şirket olmuş,
2004’te ise Koç ailesince satın alınmış ve anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştür. 2004
yılında Dagi kuruluşundan sonraki en büyük değişim sürecini yaşamıştır. Önce logosunu
yenilemiş, ardından mağaza sayısını arttırmıştır. Merkezi binaya geçilmiştir. 6200 m2 ’lik
kapalı alan ile üretimi de içine alacak şekilde tekrar yapılanmıştır. Ürünlerde kullanılan
hammaddeler değiştirilmiştir. Özellikle 2004 yılında tüm ürün portföyü yeniden
tasarlanmıştır. Dagi erkek ve kadınlar için çamaşır, pijama, eşofman, çorap ve mayo üretimi
yapan bir firma konumuna gelmiştir.
d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul
toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:
Yoktur.
e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:
Şirket, ilk mağazasını 1989 yılında Şişli/İstanbul’da açmıştır. Alışveriş merkezi mağazacılığı
Dagi için Akmerkez ile başlamıştır. Marka, zaman içinde yeni açılan merkezlerde de yerini
almıştır. Dagi, bugün Türkiye’nin pek çok şehrinde tüketicisine ulaşmaktadır. Alışveriş
merkezleri haricinde şehir merkezlerindeki mağazalarıyla da yaygınlığını arttırmaktadır.
Mağazalar Türkiye genelinde dağılmış olup illere göre mağaza sayıları farklılık
göstermektedir.
Şirket halka arzdan sağlanan nakit girişi ile ortaklığın dünyada pazar payının genişletilmesi,
DAGİ markasını güçlendirme amacıyla yeni satış noktaları oluşturulması, reklam planlaması
ile marka bilinirliğinin artırılması, ayrıca yurt içinde DAGİ markasının teşkilatlandırılması,
mevcut kısa vadeli finansal borçlarına mahsuben kullanarak finansal borçlardaki azalma
sonucu giderlerin düşürülmesi ve karlılık oranının yükseltilmesini planlanmaktadır.
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f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması,
Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmaları
Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak
konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir. Söz konusu
ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde düzenlenen Uyum
Raporu aşağıda ve şirketimizin internet sitesinde (www.dagi.com.tr) yer almaktadır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımı:
Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na
raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere
“Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur. Birimin başlıca görevleri;
a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak
üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
iletilmesini sağlamak,
f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek.
İletişim bilgileri;
Birim Sorumlusu
Telefon
E-mail
Adres

: Ahmet İmir
: 0212 240 40 65
: yatirimci@dagi.com.tr
: Birahane Sok. Ünkar İş Hanı Kat:1 No:3 Bomonti Şişli İstanbul

Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal
yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları
hakkında raporlama yapmak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve
“Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” sertifikalarına sahip Ahmet İmir
atanmıştır.

2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:
Pay sahiplerinin bilgi talepleri ilkeler çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak
kaydıyla en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta olup önerileri de şirket üst
düzey yönetimine iletilmektedir.
Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir
madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir ve bugüne
kadar özel denetçi talebi gelmemiştir.
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3. Genel Kurula Katılım Hakkı:
Pay sahipleri yılda en az bir defa olağan genel kurul halinde, şirket işlerinin gerektirdiği
durumlarda olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki
esaslar uygulanır:
Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 no’lu
hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul
toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa,
olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.
Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun
372–378 ve 388. no’lu maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri
uygulanır.
Amacına yönelik olarak hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin, elektronik ortamda
pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve diğer raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme
değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve şirket faaliyetleri hakkındaki önemli
değişiklikleri içeren bilgilerin, şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay
sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen
gösterilir.
Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve
gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısına davet için
yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde
gerçekleştirilir.
Periyodik mali tablo ve dipnotlarının, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde
hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun, tüm faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi içermesine
özen gösterilir.
4. Oy Hakkı:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin
her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne
dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı
prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde
kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul
toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller, kendi oylarından başka temsil
ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsilde Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
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5. Azınlık Hakları:
Ortaklarımız arasında şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, ve karşılıklı iştirak ilişkisi içinde
bulunan şirketler bulunmamaktadır.
Şirket Ana Sözleşmesi’nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm
bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer
verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim
ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin
hüküm uygulanmaktadır
6. Kar Payı Hakkı:
Şirketimizin kar dağıtım politikası;
Şirketin bir bilanço devresi içindeki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin toplamından;
ödenen, tahakkuk ettirilen her türlü masraflar, giderler, amortismanlar, vergi ve benzeri mali
yükümlülükler ve ayrılması gereken karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten
sonra kalan kısım safi(net) kârı oluşturur. Safi kârın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.
Bu şekilde tespit olunan safi kârdan;
f) Ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
g) Geri kalan kısmından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tespit ettiği miktar ve oranda
birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.
h) Yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın
yüzde 10’u (%10) (A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere
ayrılır.
i) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15’i
Yönetim Kurulu’nun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.
j) Arta kalan kısım, şirket Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile
kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut
gelecek yıllara devredilebilir.
Türk Ticaret Kanunu 466’ıncı maddesinin 2.ci fıkrasının 3 no’lu bendi hükmü saklıdır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikli kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına kâra
verilemez.
Senelik kârın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca tespit
edilir.
7. Payların Devri:
Şirket Ana Sözleşmesi’nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası:
Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk,
tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları
yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket,
pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer
verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel
durum açıklamalarına konu bilgilerin, kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere
erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız
denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben
SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanır.
Eş zamanlı olarak şirket web sitesinde de (www.dagi.com.tr) yayımlanır.
Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin
takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve
yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla
beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının
sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri
arasında yer alır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Birimi,
gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına
bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar
düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan
sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve
benzeri talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve
yanıtlanır.
Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin
duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler
içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli
olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.
Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından
bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya
sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin sıkça sorulan sorular
bölümünde de yayımlanır.
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Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz
yetkilidir.
9. Özel Durum Açıklamaları:
Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BIY programı
üzerinden IMKB ve SPK’ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar,
kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde, zamanında kamuya duyurulur.
10. İnternet Sitesi ve İçeriği:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere, şirketin
kurumsal internet sitesi www.dagi.com.tr adresinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli
güncellenmektedir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:
Şirket sermayesinin son durum itibariyle %52,04’üne Mahmut Nedim Koç, %3,25’ine Adil
Koç, %3,25’ine Mehmet Koç, %3,25’ine Derya Koç, %3,25’ine Eyyüp Koç ve %34,95’ine
ise diğer yatırımcılar sahiptir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:
Şirketin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi, üçüncü kişilere ve kamuya
açıklanmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi
bulunan; iç kuruluş yapısı, organizasyonu, malî, iktisadî, nakit durumu, araştırma ve
geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri,
fiyatlandırma politikaları, pazar payları, toptancı ve müşteri ağları, belge, elektronik
ortamdaki kayıt ve verilerin ticari sır niteliği taşıması, şirketin ancak üst yönetiminin haiz
olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, yasal bir zorunluluk
olmadığı için söz konusu isimler açıklanmamaktadır.
İçsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili bilgiler, 8 yıl süre ile muhafaza edilmek ve talep
edilmesi halinde Kurul ve Borsa’ya göndermek üzere hazırlanan dosyada tutulmaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan
ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri,
kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar,
bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler
şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Şirket Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda düzenleme
yapılmamasına rağmen, şirket yönetimince menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima
dikkate alınmaktadır.
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15. İnsan Kaynakları Politikası:
DAGİ’de, insana biçilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları (İK) biriminin stratejik bir rolü
bulunmaktadır. İK, çağdaş ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemiş, firmamızın stratejik
kararlarında etkin olan bir yapıya sahiptir.
İnsan Kaynakları birimi, DAGİ’nin hedefleri doğrultusunda gerek merkez idari – teknik
birimleri, gerek sahada yer alan mağazaları ile işbirliği içinde, verimli çalışmayı, proaktif
yaklaşımı, objektif ve adil olmayı temel alarak çalışmalarını yürütmektedir.
DAGİ’li Olmak
DAGİ’de seçme ve yerleştirmede temel ilkemiz; açık olan pozisyonun ihtiyaç duyduğu
yetkinliklere sahip adaylarımızın DAGİ Ailesi’ne katılmasını sağlamak, çalışanlarımıza
kariyer yolunda gerekli her türlü desteği vererek hedefe giden yolda birlikte yürümektir.
Mağazalarımıza başvuru yapmak isteyen adaylarımız, her mağazamızda yer alan “Dagi İnsan
Kaynakları
Aday
Başvuru
Formu”nu
doldurmak
suretiyle
başvurularını
gerçekleştirebilmektedir. Adaylarımızın özgeçmiş bilgileri mağazalarımız tarafından
merkezimize yönlendirilmektedir.
DAGİ Kariyer ve Yükselme:
Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlarımız için öncelik, iç kaynağımızda, kendi
personelimizdedir. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylarımız yöneticileri ve
performansları göz önünde bulundurularak seçim sürecine dahil edilirler.
DAGİ’de yükselen personelimizin, yetki ve sorumluluklarının yanında, ücreti de pozisyona
uygun olarak artırılmaktadır.
Staj Olanaklarımız:
Uygulanmakta olan staj sisteminin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerimizden başarılı
olanlarına firmamız bünyesinde çeşitli birimlerimizde staj olanağı vermek, onların
potansiyellerini ve performanslarını gözlemlemek, DAGİ beklentilerini karşılayanları ise
kurumumuza kazandırmaktır.
Performans Yönetim Sistemimiz:
DAGİ olarak çalışanlarımızın başarılarını teşvik ve takdir etmek, iş tatmin düzeylerini kariyer
hedeflerini eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek ve kurumumuzla birlikte insan
kaynağımızı da geliştirmek amacıyla yılda 2 kez performans değerlendirme uygulaması
yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık
yönleri tespit edilir ve ilgili birim yöneticileri ile birlikte çalışana özgü gelişim planları
yapılandırılır ve aksiyon planları oluşturulur. Yıl içinde yapılan ara değerlendirme ve
geribildirimler ile çalışanlarımızın kişisel becerileri performansları geliştirilmektedir.
İnsan Kaynakları Temsilciliği:
Ahmet Can Oğuzoğlu, Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından; 11.07.2011 tarihinde Kurumsal
Yönetim İlkeleri III Bölüm IV. Madde'de belirtilen esaslar çerçevesinde çalışmalar yapmak,
çalışanlarla ilişkileri yürütmek ve sonuçları hakkında şirket üst yönetimini bilgilendirmek
üzere İnsan Kaynakları Temsilcisi olarak atanmıştır.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa: 10
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
16. Müşteri ve Tedarikçiler:
Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri
memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir.
Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle
karşılanarak, müşteriler bilgilendirilir. İyileştirme çalışmaları sistematik olarak
düzenlenmektedir. Gerek tedarikçilere yönelik, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki
memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür. Ayrıca, piyasalardaki gelişmeler dikkate
alınarak müşterilere ve tedarikçilere yönelik düzenlemelere önem verilmektedir.
17. Etik Değerler:
 Eşitlik ve İnsana Saygı:
Tüm iç ve dış müşterilerimiz, ırk, renk, cins, dil, din veya herhangi bir başka ayrım
gözetilmeksizin yasalarda ve DAGİ’de yer alan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden
yararlanmaktadır.


İyi Niyet ve Ahlak Kuralları:
Firmamız bünyesinde, 4857 sayılı iş kanunu temel alınarak hazırlanan “İşyeri Çalışma
Yönetmeliği” ve “İşyeri Disiplin Yönetmeliği” tüm çalışanlarımıza tebliğ edilmiş olup, iyi
niyet ve ahlak kurallarına uyulmakta ve korunması için yönetimce gerekli önlemler
alınmıştır.



Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti:
Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizin kaliteli ve sağlık koşullarına uygun olması,
müşterilerimizin her türlü beklentilerine karşılık verebilmemiz DAGİ kurum kültürünün
özünü oluşturmaktadır. Tüketici haklarına hak ettiği değeri veren, her durumda
müşterisinin yanında yer alan DAGİ, proje ve çalışmalarının merkezine koşulsuz müşteri
memnuniyetini yerleştirmektedir.

18. Sosyal Sorumluluk:
Gerek fabrika, mağaza ve bayilerimizin bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya
yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki
kriterlerine göre faaliyetler düzenlenmektedir.
Ulusumuzun en değerli varlıkları olan sevgili çocuklarımızın yaşam kalitesini ve eğitimlerini
artırmaya yönelik sosyal yardımlaşma kuruluşlarına (T.C Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TOÇEV, Türk Kızılay) ayni
yardımlar yapılmaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
19. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Bağımsız Üyeler:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşme’mizde belirlenen kurallar doğrultusunda
teşekkül eder. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda şirket Ana Sözleşmemizde
ve TTK’nda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatışmasına sebebiyet
vermemesi nedeniyle, Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya
çıkmamıştır.
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Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış,
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile TTK 334 ve 335. maddeleri doğrultusunda
işlem yapma hakkı tanınmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri;
Adı Soyadı
Görevi
Mahmut Nedim Koç Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Koç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
Eyyüp Koç
Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Payı (%)
52,04
3,25
3,25
3,25
3,25

20. Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri:
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5
nolu maddelerinde yer alan, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe
ve geçmişe sahip, şirketin faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgilidir.
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:
Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 8.ci maddelerinde Yönetim Kurulunun sorumlulukları
belirtilmiştir. Ana Sözleşmede yer almayan konularda, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat
geçerlidir. Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim
Kurulu’na karşı sorumludur.
22. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurul tarafından belirlenen hak ve menfaatler dışında
herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
23. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi ve finansal ve
operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini teminen, Denetimden Sorumlu
Komite oluşturulmuştur. Komite Üyeleri;
Adı Soyadı
Görevi
Adil Koç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Kurulu Üyesi
Mehmet Koç
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olmadığı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.
Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının,
mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız
denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Şirketin
muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve
şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin
başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin
gözetiminde gerçekleştirilir.
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İç Kontrol Mekanizması:
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından; 11.07.2011 tarihinde Şirketin iç denetimini yapmak ve
çalışmaları hakkında Denetim Kurulu’na raporlamalar yapmak üzere Elif Kızılelma İç
Denetim Sorumlusu olarak atanmıştır.
24. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları:
Yönetim Kurulu gündemi; Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, şirket işlerinin
gerektirdiği zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanının daveti ile toplanır. Toplantılar şirket
merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezi dışında
başka bir yerde yapılması da mümkündür.
Şirket Genel Müdürlük sekretaryasından yararlanılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı
konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve
aşağıda açıklanan önemli konuların görüşüldüğü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.
a) Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının
onaylanması,
b) Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile
ilgili konular,
c) Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
d) Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
f) İcra başkanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi,
g) Komitelerin oluşturulması,
h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının
%10’unun satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif
toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
i) Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
Sermaye artırımı veya azaltımı.
g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:
Şirketimiz tüm yönetim ve üretim faaliyetlerini kendi mülkü olan İstanbul Şişli Bomonti’de
yaklaşık 6200m2’lik fabrika binasında yürütmektedir. 2005 yılından sonra üretimin
modelinde değişikliğe gitmiş ve dünyada büyük markaların uyguladığı yönteme geçmiştir.
2010 yılında yaklaşık içeride ve dışarıda 1.950.000 adet ürün üretmiştir. Yeni üretim modeli
ile üretim emek yoğun kısmı içeride ve dışarıda yapıldığından Dagi’nin satışlarında olası
artışlarda bu üretim adedi ilave herhangi yatırım yapmadan 5.000.000 adede kadar
çıkarabilecektir.
ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin 7. maddesi ile 3, 6, 9, 14, 15.
maddeleri değiştirilmiştir.
h) Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Hisse senedi : 29.000.000 TL
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ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
Şirket tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Sektöründeki birçok firmadan farklı olarak,
tasarım, üretim, depolama, pazarlama ve satış alanlarının tümünde faaliyette bulunmaktadır
Üretimin % 90 ‘ı firma bünyesinde yapılmaktadır. Ürünün tasarlanmasından nihai satış
aşamasına kadar geçen süreç, her bir ürün için ayrı ayrı yapılmaktadır. Dagi her sezon (yılda 2
sezon) yaklaşık 250 ayrı model olmak üzere her modelden de en az 3 beden ve 2 renk üreterek
1.500 ürün üretmektedir. Dünyada moda markalarda ise genelde üretimin ilk aşaması
(Tasarım) şirketlerce yapılmakta diğer tüm süreçler ise outsource edilmektedir.
i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne
ölçüde gerçekleştirildiği:
Yoktur.
j) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki
gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki
gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla
karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:
Ürün Grubu
Adet
Tutar
Erkek Çamaşır
575.344
2.961.198,81
Erkek Bayan Konfeksiyon
245.394
3.861.845,20
Bayan Çamaşır+Sütyen
302.853
1.262.007,80
Bayan Mayo
47.609
439.195,45
1.171.200
8.524.247,26
k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları, satış koşulları ve
bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki
gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:
Ürün Grubu
Adet
Tutar
Erkek Çamaşır
455.680
4.274.173,75
Erkek Bayan Konfeksiyon
159.315
7.436.883,38
Bayan Çamaşır+Sütyen
318.119
2.943.976,68
Bayan Mayo
22.930
851.591,46
956.044
15.506.625,27
m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Yoktur.
n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların
adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:
Mahmut Nedim Koç
25 yıl
Adil Koç
15 yıl
Mehmet Koç
25 yıl
Derya Koç
2 yıl
Eyyüp Koç
2 yıl
Şeniz Katgı
20 yıl

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa: 14
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan
hak ve menfaatler:
Dönem başı 410 olan personel sayısı dönem sonunda 413’e ulaşmıştır. Personele dönem
içerisinde 2.132.486, 81 TL ücret ödemesi yapılmış olup diğer sağlanan menfaatler toplamı
ise 359.824, 51 TL’dir.
ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:
Türk Kızılayı Derneği
: 12.260 TL
TOÇEV Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğit. Vakfı : 1.500 TL
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
: 400 TL
p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:
Mağaza
Capitol Avm.
Profilo Avm.
Merkez Mağaza
Olivium
İzmir Bornova
Metrocity Avm
Airport Avm.
Viaport
Göztepe Optımum
Starcıty
Marmara Forum
Cepa Avm.
Antares
Acity
Ankara Forum
İzmit Dolphin
Teraspark
İzmir Agora
İzmir Kipa
Trabzon
Forum Mersin
Real Dagi
Beylikdüzü Migros
Carousel Avm.
Optimum
Ankamall Avm. Migros
Konya Kule
Fatih
G.Antep( Muhtar)
Ümraniye Carrefour
Umraniye Cadde
Cevahir Avm.
Bursa Zafer Plaza
Bursa Carrefour
Maltepe Carrefour

Adres
Capıtol Avm. Tophaneli Cad Tophaneli Cad. No:22/23 Altunizade/İst.
Profilo Avm.Cemal Sahir Sokak. Kat :1no:125/126 Mecidiyeköy/İst
Birahane Sok.Koç Plaza No:3 Şişli/İst.
Olivium Avm Muammer Aksoy Caddesi No:56 Zeytinburnu/İst.
Kazım Dirik Mah. No: 372 B Blok 25 L Bornova /İzmir
Büyükdere Cad. No:171 B Blok No:102 1. Levent/İst.
Aiport Avm Atatürk Havalimanı Kavşağı Kat :2 No:77 Bakırköy/İst.
Viaport Avm Yenişehir Mah.Dedepaşa Cad.No:2/144 Kurtköy/Pendik /İst.
İstiklal Cad:Optimum A.V.M Kat:2 No:119 Yenisahra/İst.
Köyaltı Mevki Merkez Mh.Değirmenbahçe Cd.Kavak Sk. No:9 Yenibosna/İst.
Osmaniye Mh.No:199/B S-Blok Bakırköy/İstanbul
Cepa Avm. Eskısehır Yolu 7 Km No :2/ 232 Çankaya/Ankara
Anteras Avm.Halıl Sezai Erkut Cad. Afraz Sok.Kat:1 No:199 Etlik/ Ankara
Acıty Avm.F.Sultan Mehmet Bulv İst Yolu No:244/109 Yenimahll./Ankara
Forum Ankara Avm. Yozgat Bulvarı B Blok No:25/99 Keçiören/Ankara
Dolphin Avm.Körfez Mah.Sanayi Cad.Berk Sok.No:35 İzmit/Kocaeli
Teraspark Avm.Yenişehir Mah. 55.Sok.No:1/B-30 Yenişehir/Denizli
Mithatpaşa Cad. No: 1446 -A- 112 Balçova/ İzmir
Büyük Kipa Yeni Havaalanı Yolu No: 40/62 Büyük Kipa Çiğli /İzmir
Forum Trabzon Avm No:58 Trabzon
Forum Avm.Güvenevler Mah. 1.Cad. No:Ff 53 /Mersin
M/1 Merkez Avm. Merk. Yenimahalle 15/84 No:113 Seyhan/Adana
Beylikdüzü Migros Avm.E-5 Yolu Üzeri Zemin Kat/40 B.Çekmece/İst
Carousel Avm. H.Ziya Uşaklıgil Cad.No: 17 Bakırköy /İst.
Optimum Avm. Otoban Kavşağı Kat:1 No:43 Eryaman /Ankara
Ankamall A.V.M No:B/ 21 Yenimahalle /Ankara
Kule Site Avm. Feritpaşa Mah.Kule Cad. Kat :1 No:107 Selçuklu/Konya
Fevzi Paşa Cad. No:51 Fatih/ İst.
Değirmicem Mah: Gazimuhtar Paşa Bulvarı /Gaziantep
Ümraniye Carf. Avm.Inkılap Mah. Küçük Su Cad.No:68/16 /İst.
Alemdağ Cad. Aslanoğlu Apt. No:29 Ümraniye İstanbul
Büyükdere Cad. Meşrutiyet Mah.Şişli Kültür Ve Tic. Merkezi No: 22/173 /İst.
Zafer Plaza Mey.İtfaiyeyanı Cemal Nadir Cad. No :191/32 Ozmangazi / Bursa
Bursa Carref. Odunluk Yolu Mah. No :B/ 50 Nilüfer / Bursa
Maltepe Carrefour A.V.M Cevizli Mah. No : 73/89 Maltepe /İst.

