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Kurumsal Profil
Finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm,
gayrimenkul ve enerji sektör lerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesi olan Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin toptan ithal pazarında lider distribütör konumundadır. Şirket:
•
•
•
•
•

Binek araç
Haﬁf ticari araç
Ağır vasıta
Endüstriyel ve deniz motorları
Soğutma sistemleri

alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki
14 uluslararası markanın temsilcisidir. Doğuş Otomotiv,
bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek
Araç, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini,
Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania, Krone, Meiller
ve markalarından ve bu markaların 80’i aşkın modelinden
oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket
ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania
Engines ve soğutma sistemleri pazarında Thermo King
markalarıyla hareket etmektedir.
Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini
bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından
birine sahiptir. Tüm ükeye yayılmış olan 500’ü aşkın
temas noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış,
servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz
bir şekilde sunmasını sağlamaktadır.
İthalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri dışında
şirket, otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda hizmet portföyünü giderek genişletmektedir.
Doğuş Otomotiv, tüketici ﬁnansmanı, yedek parça ve
aksesuar ticareti, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el
araç ticareti, ﬁlo kiralama, hızlı servis, araç muayene ve
sigortacılık gibi hizmet alanlarının yanı sıra son yıllarda
Sakarya’da hizmete giren Meiller Doğuş Damper
Fabrikası ve Krone ﬁrmasının ortaklığında İzmir Tire’de
inşa edilen treyler fabrikası ile üretim alanında da
önemli yatırımlara imza atmıştır.
Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki başarılı operasyonunu
yurtdışına açma yönünde de girişimlerde bulunmaktadır. Şirketin VW Grubu’yla güvene dayalı yakın iş-
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birliğinin bir sonucu olarak İsviçre’nin Lozan kentinde
açtığı Porsche yetkili satış ve servis merkezi D-Auto
Suisse, son yıllarda önemli bir satış başarıları elde etmiştir. 2.000’den fazla çalışanıyla Doğuş Otomotiv,
Türkiye’deki otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biridir. Kurulduğu günden bu yana ödün
vermeden sürdürdüğü müşteri memnuniyetine odaklı
dinamik hizmet anlayışı sayesinde Doğuş Otomotiv,
kurumsal itibar araştırmalarında Türkiye’nin en beğenilen ve en çok güven duyulan markaları arasında üst
sıralarda yer almaktadır. Otomotiv sektöründe %15,4
pazar payına sahip olan şirket, toptan ithal pazarında
lider distribütör konumundadır.
2004 yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv hisseleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda “DOAS.IS”
kodu ile İMKB 100 içerisinde işlem görmektedir.
Doğuş Otomotiv, ticari faaliyetlerini sürekli geliştirme
ve büyüme hedeﬂeri doğrultusundaki etkinliklerini,
sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da desteklemektedir.
Şirket aynı zamanda Kurumsal Yönetim Endeksinde
işlem görmekte olup 2012 yılında Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği (TKYD) tarafından İMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde bulunan 44 şirket arasından yapılan değerlendirme sonucunda Notunu En Çok Artıran
Kurum” Ödülü’nü almıştır.
Şirket, 2010 yılında bu yöndeki en önemli adımlarından biri olarak “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi”ni imzalamış ve hem çalışanlarına, hem
de bir parçası olduğu toplum ve çevreye ilişkin sorumluluklarını uluslararası düzeyde taahhüt altına almıştır.
Doğuş Otomotiv, Türk otomotiv sektöründe ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu hazırlayarak üstlendiği öncü rolü 2012 yılında B tipi rapor yayımlayarak
sürdürmüştür.
İş planlarını “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonuyla oluşturan Doğuş Otomotiv, kurumsal stratejisini “otomotiv değer zincirinin her alanında var olma”
hedefi üzerine inşa etmektedir. Doğuş Otomotiv, sektöründe Türkiye’nin en geniş marka ve hizmet ağına
sahip şirketidir.

Vizyonumuz:
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.
Misyonumuz:
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe, müşteri
odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini
hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv
değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet
vermeyi hedefleyen bir otomotiv şirketidir.
Stratejimiz:
BÜYÜK OL – YAKIN OL – YARATICI OL
BÜYÜK OL diyerek;
• Doğuş Otomotiv’in Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda değer zincirinin her alanında, sistematik,
verimli ve kârlı faaliyet alanı genişlemesini ve katma değer büyümesini,
• Bu büyümenin hızlı ve sistematik gelişimi için
ve aynı zamanda bunun bir sonucu olarak insan
gücü kariyer gelişimini,
YAKIN OL diyerek;
• Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı,
• Doğuş Otomotiv’in verimlilik ve kârlılık yönünden
operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde finansal ve operasyonel
durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,

Finansal Göstergeler
SPK (mn TL)
Satışlar (adet perakende)
DOAŞ Pazar Payı
İkinci El Satış Adedi (DOD)
Net Satışlar (mn TL)
Faaliyet Giderleri (mn TL)
EBİT (mn TL)
EBİT %
Brüt Kâr (mn TL)
Brüt Kâr Marjı (%)
Net Kâr (mn TL)
Net Kâr Marjı (%)

YARATICI OL diyerek;
• Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle
pazarda farklılık ve rekabet avantajı yaratmayı,
• Süreç iyileştirme yönünden yine katılımcılık ve
ekip çalışması ile işleri “daha yalın, daha hızlı,
daha ucuz” yapacak önlem ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.
İnsan Kaynakları Yaklaşımımız
“Bir hizmet şirketi olarak Doğuş Otomotiv, gücünü
İnsan Kaynağı’ndan almaktadır.
Doğuş Otomotiv’in insan kaynakları vizyonu çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür
oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İK uygulamaları
ile en çok tercih edilen şirket olmaktır.
Bu çerçevede politikamız; Doğuş Grubu’nun değerlerini (Biz; samimiyetle çözer, uygular, geliştiririz.)
benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve
gelişmeye istekli, kurum içerisinde verimliliği esas
alan, sistem odaklı yaklaşım sergileyen, yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve potansiyellerini en verimli
şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.
Bu vizyon ve politika doğrultusunda İnsan Kaynakları
alanında yapılan yatırımlar ile; en iyi çalışanların şirkete
kazandırılması, tüm çalışanların doğru hedeflere yönlendirilmesi ve yüksek kurumsal performansın sürekli
kılınması, sahip olunan yeteneklerin geliştirilerek organizasyonun geleceğe taşınması amaçlanmaktadır.

2009

2010

2011

2012

50.979

88.850

112.399

125.563

%8,9

%11,2

%12,6

%15,4

10.746

12.550

15.659

16.937

2.129

3.428

4.808

5.132

(224)

(283)

(357)

(395)

78

202

240

318

%3,7

%5,9

%5,0

%6,2

302

485

597

713

%14,2

%14,1

%12,4

%13,9

31

150

142

260

%1,5

%4,4

%3,0

%5,1

Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DOAS.IS kodu ile işlem görmektedir.
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DOĞUŞ OTOMOTiV KİLOMETRE TAȘLARI

1.000.000’u aşan
araç parkı

%0,5
Pazar
Payı

Krone
distribütörlük
anlaşması

Scania
distribütörlük
anlaşması

Porsche
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen
ve Audi
distribütörlük
anlaşması
Scania
Endüstriyel ve
Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması
Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

1994
6

1995

%5,8
Pazar
Payı

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

Skoda
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı
Operasyonların
birleştirilmesi

İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

1996

1997

1999

Volkswagen
Financial
Services AG ile
tüketici finansman
ortaklığı

2000

Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

2003

%11,4
Pazar
Payı

Thermo King
distribütörlük
anlaşması

AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK
kuruldu

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu

Lamborghini ile
iyi niyet mektubu

Bentley ile
iyi niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

İkinci temettü
ödemesi

Lozan’da
Porsche bayiliği
anlaşması

Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması

Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması

OtoMotion açılışı

Oto-Fix
Ekspres Servis

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni

Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete girişi

Bugatti ile iyi
niyet mektubu

Doğuş Otomotiv
15. yıl

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu

Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

Porsche Lozan
Bayisi açılışı

BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

Sürdürülebilirlik
Raporu’nun
yayımlanması

Krone ile
üretim anlaşması

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

2009

2008

2010

2007
Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk projesi

2006
İlk temettü ödemesi

2005

%15,4
Pazar
Payı

Kurumsal
Derecelendirme
Puanını en çok yükselten
şirket unvanı (8,63 Puan)

2004

%12,6
Pazar
Payı

Kurumsal
Derecelendirme
Puanı (7,80 Puan)

2011
2012
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DOĞUŞ OTOMOTiV YÖNETiM KURULU
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7

6

2

1

2

5

8

8

Süleyman Kadir TUĞTEKİN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hasan Hüsnü GÜZELÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen KOCATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

3

6

9

10

1

3

8

5

4

Aclan ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı

E. Ali BILALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Hayrullah Murat AKA
Yönetim Kurulu Üyesi

Ferruh EKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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7

10

Osman Cem YURTBAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Nevzat ÖZTANGUT
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Recep Yılmaz ARGÜDEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DOĞUŞ OTOMOTiV İCRA KURULU

3

7

5

4

1

2

5

8

Anıl GÜRSOY
İcra Kurulu Üyesi

İlhami EKSİN
İcra Kurulu Üyesi

Tolga SENYÜCEL
İcra Kurulu Üyesi

3

6

9

1

6

2

8

9

E. Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı

Dr. Berk ÇAĞDAŞ
İcra Kurulu Üyesi

Kerem GÜVEN
İcra Kurulu Üyesi
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7

Giovanni Gino BOTTARO
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa KARABAYIR
İcra Kurulu Üyesi

Vedat UYGUN
İcra Kurulu Üyesi

9

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın mesajı
Dünya ekonomisinde 2008 yılından bu yana devam
eden dalgalı seyir, bazen ümitlerin yeşerdiği, bazen
de iyimserliğin yerini karamsarlığa bıraktığı bir şekilde
2012 yılında da devam etti. 2012 yılı, küresel ölçekte
son yıllarda Batı’dan Doğu’ya doğru yaşanan güç
kaymasının kendini açıkça gösterdiği bir yıl olarak
geride kaldı. Euro bölgesi ekonomik dalgalanmanın ilk
şokunu atlatmış görünse de, karar alma süreçlerinde
yaşanan gecikmeler ve yapısal önlemlerin alınamaması
nedeniyle yaşanan sorunlar devam etti. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşları Avrupa’daki finansal
reformlarla ilgili belirsizliği, giderek artan borç yükünü
ve kırılgan piyasalardaki baskıyı gerekçe göstererek yıl
boyunca birçok AB ülkesinin notunu düşürdü. Bir önceki
yıl tarihinde ilk kez notu düşürülen ABD ise, kararları
tek bir merkezden alıyor olmasının avantajını kullanarak
2012’de kendini biraz daha toparladı. Buna rağmen yılın
son günlerine damgasını vuran mali uçurum tartışmaları
tüm dünyada tedirginlik yarattı.
2012 yılında küresel ekonominin lokomotifi, dünyanın en
hızlı gelişen ekonomisi olan Çin idi. BRIC topluluğunun
diğer üyelerinde bir yavaşlama gözlenmekle birlikte,
dünya ekonomisinin yükselen güçleri olan bu
ülkelerin önümüzdeki dönemde konumlarını daha da
geliştireceklerine dair beklentiler devam ediyor. Diğer
taraftan, son yıllarda ortaya koydukları performansla
dikkatleri üzerine çeken Kolombiya, Endonezya,
Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika’yı ifade eden
CIVETS ise, ekonomi çevrelerinde giderek daha fazla
konuşulmaya başladı.
Küresel güç dengelerindeki değişimin en net
gözlemlendiği alanlardan biri olan otomotiv sektöründe
son yıllarda ortaya çıkan eğilimler 2012 yılında da
etkisini sürdürdü. Batı ülkelerinde otomobil satışları
düşerken, dünyada üretilen yaklaşık 88,5 milyon aracın
büyük bölümü, gelişen pazarlarca tüketildi. Özellikle
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Avrupa otomobil pazarında ciddi daralma yaşanırken,
ABD’deki büyük otomotiv firmaları da toparlanmakta
olan ekonomiye rağmen sıkıntılarından henüz tam olarak
kurtulamadı. Diğer taraftan Çin, Hindistan, Meksika,
Brezilya, Latin Amerika, Türkiye ve Rusya, otomotiv
sektöründeki büyümesini sürdürdü. Dolayısıyla, Batı’da
azalan otomobil satışlarını, yükselen ülkelerdeki artış
telafi etti diyebiliriz. Bu durum, eskiden Amerika’da ve
Avrupa’da üretim yapan firmaların yeni tesislerini artık
Hindistan, Çin ve Latin Amerika ülkelerinde kurmayı
tercih etmesi, güç kaymasını daha da hızlandırdı.
Türkiye’deki otomotiv pazarı bağlı olduğu birçok etken
ve koşullar nedeni ile birçok ülkeden farklılaşıyor
diyebilirim. Öncelikle, Türkiye’de büyük bir motorlu
taşıt üretim kapasitesi mevcut. Yapılan üretimin önemli
bir bölümü Avrupa’ya ihraç ediliyor. Son yıllarda
hükümetimizin vizyon ve desteğiyle ihracat pazarı daha
da genişledi. Otomotiv sektörü, 2012 yılında Türkiye’nin
ihraç kalemleri arasındaki lider konumunu korudu.
Üretime ek olarak yan sanayi, satış sonrası servis
hizmetleri ve diğer sektörler üzerindeki canlandırıcı
etkisiyle otomotiv sektörü, Türkiye’deki ekonominin ana
oyuncularından biri olmayı geçtiğimiz yıl da sürdürerek
hem istihdama, hem de Türkiye’nin büyüme hızına
önemli katkıda bulundu.
Türkiye’de 2012 yılında 777,761 adet araç satıldı.
Böylece, çok başarılı bir yıl olan 2011’e göre sektörde
%10,03’lük bir daralma yaşandı. Doğuş Otomotiv, bu
tablo içerisinde gerçekleştirdiği 124.707 adet satış ile bir
önceki yıla göre %12 büyüme kaydederek, hedeﬂerine
ulaştığı çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Sektörün
daraldığı 2012’de hemen tüm markalarında pazar payını
artıran Doğuş Otomotiv, zor koşullarda hem ciro hem de
adet bazında büyüme kaydetti. Şirketimiz, bu başarısıyla
kendi alanında Türkiye’nin lider firması olduğunu bir kez
daha kanıtladı.

Bu başarının gerisinde büyük bir takım çalışması yatıyor.
On yıla yakın zamandır sürdürdüğümüz yapılanma
çalışmalarımız, otomotiv değer zincirinin her alanında
faaliyet göstermemizi sağlayan verimli bir organizasyon
kurmamızı sağladı. Özellikle, 2004 yılında halka
açılmamızın ardından kurumsallaşma çalışmalarında
önemli mesafe kat ettik. Yalın yönetim sistemiyle
maliyetlerimizi kontrol altına alırken, müşterilerin
ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verecek
prosedürleri geliştirdik. Eğitimden süreç ve tasarım
değişikliğine kadar, birçok alana ciddi yatırım yaptık.
Müşteri memnuniyeti odağında, yetkili satıcı ağımızı ve
işimizin en kritik noktalarından biri olan satış sonrası
hizmetlerimizi geliştirmeye büyük önem verdik.
Ticari başarıya odaklanırken, kurumsal sosyal
sorumluluklarımızı da hiçbir zaman unutmadık.
Çevresine, insan kaynaklarına, müşterilerine değer
veren, topluma değer katan ve çalışmalarını her koşulda
etik prensipler çerçevesinde yürüten bir şirket olmayı
amaçladık. Bu yönde sektörümüzde birçok ilke imza
attık. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
imzalayarak, bu alanda sektörümüze öncülük ettik. Yine,
otomotiv sektöründe ilk kez Etik Kod uygulamasını 2013
yılında devreye almak üzre, 2012 yılında tamamladık.
2012 yılında, toplumda trafik güvenliği konusunda pozitif
kültür değişimi yaratmayı amaçladığımız Trafik Hayattır
platformumuz kapsamında çalışmalarımıza devam
ettik. Sürdürülebilir kurgularla hayata geçirdiğimiz trafik
güvenliği bilinçlendirme çalışmalarımız, çocuk, genç
ve yetişkinlere uygun farklı eğitim ve projelerle hayata
geçti. Kalite odaklı çalışmalarımızın güzel bir sonucu
olarak, bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası
ödüle layık görüldük. Son olarak, Volkswagen’in dünya
çapında yaptığı araştırmada, dünyanın en iyi distribütörü
seçildik. Bu değerli ödülü 2012 yılında gururla aldık.
Ancak müşterilerimizden gördüğümüz teveccüh, bizim
için ödüllerin her zaman en büyüğü oldu. Müşteri
memnuniyetini felsefe olarak özümsemiş, açık,
şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini
benimsemiş bir şirket olmanın sonuçlarını, küçülen bir
pazarda büyüyerek 2012 yılında bir kez daha aldık. Yıl
içinde bizi gururlandıran başarılardan bir diğeri de, 1
milyon araç sınırını aşmamız oldu. 1994 yılından beri
sürdürdüğümüz çabaları taçlandıran bu tarihi rakamın
hazzını hep birlikte yaşadık.

edecek standartları geliştirebilmek ve ufuk açan
öncü uygulamalara imza atabilmektir. Biz, bu
sorumluluğumuzun bilincinde olarak, sektörü
geliştirmeye yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde
giderek artırmayı hedefliyoruz. Sektörümüzde de büyük
bir ihtiyaç olduğuna inandığımız yaratıcılık ve inovasyon
alanında kendimizi geliştirmeyi, yeni dönem hedefleri
arasında öncelikli görüyoruz.
Geçmiş başarılarımızda olduğu gibi, gelecek
planlarımızda da en önemli rolü hiç kuşkusuz Doğuş
Otomotiv’in çalışanları oynayacak. Bugüne kadar elde
ettiğimiz tüm başarıların arkasında, müşterilerin ihtiyaç
ve beklentilerinin üzerinde yaratıcı bir hizmet sunabilme
arzusunu her zaman içinde hisseden çalışanlarımız
yer alıyor. Doğuş Otomotiv’in geldiği nokta, aslında
insan özkaynağımızın bir sonucudur. Bu vesileyle, tüm
çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.
Doğuş Otomotiv olarak, dünyanın en büyük ve lider
otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen Grubu’yla
çalışmanın ayrıcalığına sahibiz. Volkswagen’in
geliştirdiği teknolojiler, satış sonrası hizmetler ve
ürün tedarikinde verdiği destek, Türkiye pazarında
kazandığımız başarıda çok önemli bir role sahip.
Volkswagen’in muazzam ARGE yatırımlarıyla geliştirdiği
çevre dostu teknolojiler de bizi büyük ölçüde
destekliyor. Bu konularda dünyanın en iyisiyle çalışmak
bize hem mutluluk, hem de güç veriyor.
Son olarak, maddi ve manevi olarak her zaman
arkamızda olan, önemli kararlar almamızda bize cesaret
aşılayarak önümüzü açan hissedarlarımızın desteğine
dikkat çekmek isterim. 2012 yılında, Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği tarafından, İMKB Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde bulunan 44 şirket arasında “Kurumsal
Yönetim Notunu En Çok Artıran Kurum” ödülüne layık
görülmemiz, elbette ki bu desteğin bir sonucuydu.
Bize duydukları güven ve verdikleri desteklerinden
ötürü başta Doğuş Grubu olmak üzere tüm yatırımcı ve
hissedarlarımıza teşekkürü borç biliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Aclan Acar

Liderlik, hem zorluk hem de sorumluluk içerir.
Liderliğin gereklerinden biri, sektöre örnek teşkil
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İcra Kurulu
Başkanı’nın mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Kurulduğu 1994 yılından bu yana faaliyet gösterdiği
otomotiv sektörünün gelişiminde katma değer katan
Doğuş Otomotiv, 2012 yılını da birçok alanda farklı
başarılara imza atarak tamamladı. Sektör ortalamasının
üzerinde bir büyüme yakalayan Doğuş Otomotiv,
2012 senesinde de başarı grafiğini istikrarlı bir
şekilde yukarıya taşıdı. Otomotiv değer zincirinin tüm
halkalarında operasyonlarını başarıyla yürüten ve bu
alanlarda çıtayı sürekli yukarıya çeken Doğuş Otomotiv,
bugün 18 yıllık birikimi ile hedeﬂerine doğru güçlü ve
sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Otomotiv sektörünün rekor yılı olarak tarihe geçen
2011 yılının ardından, 2012 yılında Türk otomotiv
pazarı, beklentilerimize paralel olarak daralma yaşadı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı
%10,03 azalarak 777.761 adet olarak gerçeklesti.
Hedeﬂerini doğru tanımlayabilme ve stratejik bir şekilde
bu hedeﬂerini operasyon süreçlerine aktarabilme
kabiliyetine sahip Şirketimiz, satışlarını bir önceki yıla
göre %12 arttırarak 124.707 adete çıkardı. Şirketimiz
hayata geçirdiği başarılı faaliyetleri ile bugün diğer
şirketlere emsal teşkil etmektedir.
Doğuş Otomotiv’in 2012 yılında elde ettiği başarılı
neticeler sadece satış rakamları üzerinde olmadı.
Aynı zamanda distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz
markaların uluslararası alanda elde ettiği başarılar
Şirketimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu. 2012
yılının hem Doğuş Otomotiv ve hem de Şirketimizin
Türkiye’de distribütörlük faaliyetlerini gerçekleştirdiği
markaları için başarılar ile dolu bir yıl olarak tarihe
geçti. 2012 senesinde elde edilen başarıların

12

tohumlarını Şirketimiz, tüm çalışanları ile omuz omuza
çalışarak, hep birlikte attı. Doğuş Otomotiv olarak
bünyemizde bulundurduğumuz 14 markalarımız ile
hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok ödüle
layık görülerek başarılarımızı taçlandırdık. Volkswagen
AG’nin uluslararası alanda düzenlediği, satış ve satış
sonrası hizmetlere ilişkin araştırmaları sonucunda
Doğuş Otomotiv Volkswagen Araç olarak “Yılın En
İyi Distribütörü” ödülüne layık görüldük. Audi AG’nin
satış sonrası hizmetler alanında dünya çapında yetkili
servisleri arasında gerçekleştirdiği “Twin Cup Dünya
Finali”nde, 2011 ve 2012 yıllarında birincilik ve ikincilik
koltuğuna biz oturduk. Yine geçtiğimiz sene “En iyi
Servis Çalışanı Ödülleri’nin” şampiyonu Türkiye SEAT’ın
Yetkili Servisinden çıkmıştır. Yıl boyunca özveriyle
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvelerini toplamak
bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Doğuş
Otomotiv olarak gelecek yıllarda da başarıyı elden
bırakmayarak, yüksek bir performansla yeni dünya
birinciliklerine ulaşacağımıza dair inancım tam.
Bu olumlu tabloyu gelecek yıllara aktarabilmek
için başarılarımızı daim kılmamız elzemdir. Hayata
geçirdiğimiz işleri daha ileriye götürerek, gelecek
nesillere aktarabilmek, Doğuş Otomotiv’in başarı
yolculuğunun kilit unsurları arasında yer almaktadır.
Şirketimiz için sürdürülebilir bir başarıya ulaşmanın
yolu ise sürekli Şirketimize, çalışanlarımıza, müşterimize
yatırım yapmaktan geçmektedir. Doğuş Otomotiv için
ilerlemenin tek koşulu sürekli gelişimi elden bırakmadan,
geleceğe odaklanarak yatırımlara devam etmektir.
Yatırımlarımızın belki de en değerlisi insan kaynağımıza
yaptığımız yatırımdır ve Şirketimizin bugün elde ettiği
tüm başarıların temelinde en önemli oyunculardan
biri çalışanlarımızdır. 2012 yılında büyük bir gururla

1 milyon’uncu aracımızın şatışını gerçekleştirdik. Bu
önemli rakam ve başarı başta Şirketimize güvenen, işini
özveri ve bağlılıkla yapan ve hergün geliştirmeye çalışan
ekip arkadaşlarımızın; bizi her adımımızda destekleyen
yöneticilerimiz ve sermayedarımızın; ülke genelindeki
tüm yetkili satıcı ve servislerimizde görev yapan değerli
ekip arkadaşlarımızın eseridir. Doğuş Otomotiv olarak
bugün ulaştığımız bu başarının mimarları çalışanlarımız
ve yetkili satıcı teşkilatımızdır.
Bu bakış açımız paralelinde Şirketimiz alt yapısı ile
birlikte müşteri ve çalışan memnuniyeti alanında oldukça
değerli yatırımlar gerçekleştirdik ve önemli kazanımlar
elde ettik. Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımızı,
müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin
mükemmeliği ile harmanlamakta ve sektörümüze adeta
bu alanlarda yön vermekteyiz. Müşteri memnuniyeti
odaklı vizyonumuz doğrultusunda tüm iş süreçlerimizi
yapılandırmakta ve operasyonlarımızın gelişimi için
uygun zeminler oluşturmaktayız. Kalite alanında sahip
olduğumuz lider konumuz sayesinde sektörümüze
örnek teşkil ediyoruz. Bu avantajımız sayesinde fırsatları
rahatlıkla tanımlayabilme kabiliyetine sahibiz. Bu da bize
uzun vadede başarı kapısını aralamaktadır.

ile ‘güven’ duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme odaklı
iş planlarımızı hayata geçirmeye ve faaliyetlerimizi tüm
paydaşlarımızın kazanımlarını arttırmaya yönelik olarak
şekillendirmeye devam edeceğiz. Başta çalışanlarımız
olmak üzere bizi hep daha iyiye ve ileriye taşıyan tüm
paydaşlarımıza destekleri ve varlıkları için teşekkürlerimi
sunuyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu

Doğuş Otomotiv olarak biz inanıyoruz ki “mutlu
müşteriler için öncelikli olarak mutlu çalışanlarımız
olmalı.” İnsan kaynağımızı en değerli sermayemiz
olarak addetmekte, faaliyetlerimizin kusursuzluğu ile
müşterilerimizi taraftarımıza dönüştürme azmindeyiz.
Bizimle aynı yolda yürüyen ve bize kalpten bağlı
olan müşterilerimiz ile gelecek yıllarda daha da
büyüyeceğimize inanıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda
markalarımızın üretiminde, sunumunda, satışında,
satış sonrasında gösterilen titizlik ve kaliteli hizmet
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Dr. Berk Çağdaş
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
Doğuş Otomotiv 2012 yılında bir önceki yılın üzerinde
bir performans sergileyerek hem otomotiv pazar
performansı hem de operasyonel ve finansal yönetim
anlamında sürdürülebilir başarısını pekiştirmiştir.
Şirketimizin büyüyen operasyonlarının finansmanı,
finansal risk yönetim unsurları göz önünde
bulundurularak, piyasa koşullarına göre en uygun
maliyetlerle gerçekleştirilmiş, nakit akışımız,
tedarikçilerimiz olan araç üreticileri ve yetkili satıcı
ağımızı da dikkate alacak şekilde son derece dikkatli
ve disiplinli yönetilmiştir. Ayrıca, yetkili satıcılarımızın
tamamına yakın bir kısmını, VDF Faktoring ile
beraber oluşturduğumuz sisteme dahil etme sürecini
tamamlayarak daha etkin bir nakit akış yönetimi
altyapısına ulaşılmıştır. Piyasa riski, operasyonel
riskler, döviz ve faiz riskleri günlük bazda entegre
bir sistem tarafından takip edilerek etkin bir şekilde
yönetilmiştir. Böylelikle, Doğuş Otomotiv olarak
paydaşlarımız açısından en az maliyetli, en sağlıklı, en
risksiz ve kazanç getiren finansal yapının oluşması ve
sürdürülebilir kılınması hedeﬂenmiş ve başarılmıştır.
Mevzuat, genel kabul görmüş standart ve ilkeler
ile şirket prosedürlerine uygun finansal raporlar
yüksek doğrulukta ve belirlenmiş terminler
dahilinde hazırlanmış, bağımsız denetim çalışmaları
koordine edilmiş ve kayıt düzeninin otomasyonuna
yönelik Turkuaz projelerinin (POS tahsilatları,
e-mutabakat..v.b.) uygulamaya alınmasına devam
edilmiştir. Doğuş Otomotiv açısından, bankacılık
sistemi ile kurulan karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli
iyi ilişkiler sayesinde şirketin kaynak çeşitliliği, en
düşük maliyetlerle arttırılmış ve finans giderlerinde
ciddi tasarruﬂar elde edilmiştir.
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Pay sahiplerinden direkt olarak veya aracı kurumlar
kanalıyla gelen bilgi talebi ve soruların tamamı
2012 yılında yanıtlanmış ve ilgili bilgi ve dokümanlar
pay sahiplerine ulaştırılmıştır. Yurtdışında yerleşik
kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla,
yatırımcıların en yoğun bulunduğu Londra, Frankfurt,
New York, Prag ve Stockholm gibi şehirlerde
yatırımcı ziyaretleri gerçekleştirilerek, yerleşik
kurumsal pay sahiplerine, şirket ile ilgili bilgi aktarımı
yapılmıştır. 2012 yılında toplam 192 yatırımcı ile
görüşülmüştür.
Risk odaklı süreç analizleri ve katma değerli iş
kontrolleri ile bir adım önde olmayı ilke edinen
şirketimiz, öncelikli risk alanlarını operasyonel ve
finansal raporlarla takip ederek, yatırımlara ve giderlere
yönelik kontroller sonucunda ilgili birimler ile yakın ve
zamanlı koordinasyon sağlamıştır. Şirketin sektördeki
mali durumu, halka açık veriler kullanılarak hazırlanan
rakip analizleri ile izlenirken, gelir tarafında marka ve
yetkili satıcı performansları da düzenli olarak takip
edilmiştir.
Yıl içinde gündem oluşturan tematik çalışmalara da yer
verilmiştir. Kurumsal risk yönetimi, iç yönetmeliklerin
revizyonu, raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi
ve kurumsal sorumluluk gibi birçok alanda önemli
çalışmalar tamamlanmış ve şirketin ilgili yönetim
organları tarafından onaylanmıştır.
Tedarikçilerin denetiminde görev alan ekip için TSE
ISO 22000 eğitimi sağlanmıştır. Ayrıca, taşeron
firmaların İSG Yönetmeliği kapsamında denetim
altına alınmasının yanısıra, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
konusunda kapsamlı çalışmalar hayata geçirilmiştir.

2012 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret
Kanunu, Yeni Borçlar Kanunu ve Tüketici Mevzuatı
başta olmak üzere yeni mevzuat düzenlemeleri
hakkında ilgili birimler / iş kolları bilgilendirilerek uyum
çalışmalarının koordine edilmesinin yanısıra şirketimizin
olası risklerine karşı önceden önlem alınabilmesi için
sözleşmeli avukatlar ve danışmanlar aracılığıyla da
hukuki anlamda danışmanlık sağlanmış ve gerekli
yönlendirmeler yapılmıştır.
Bilgi Teknolojileri operasyonları açısından ise; DOAŞ
Değer Zinciri Yazılımı TURKUAZ’da verimlilik, hız
ve kalite artışı sağlayan katma değerli uygulamalar
hayata geçirilmiş ve müşteri odaklı, kullanıcı dostu
geliştirmelerin sonucu olarak, kullanıcı memnuniyeti
%93.2 gibi yüksek bir orana yükselmiştir.
Çevre duyarlılığı ve tasarruf amacıyla, mevcut
sunucular Bulut Bilişim teknolojisiyle konsolide edilmiş,
teknolojik gelişmeler, trendler takip edilerek şirketimizin
online mecralarda etkin olmasını sağlayacak öncü
uygulamalar hazırlanmıştır.
Özetlemek gerekirse; Doğuş Otomotiv Mali ve İdari
İşler Genel Müdürlüğü olarak şirketimizin hedefleri
doğrultusunda politika, prosedür ve metodoloji
geliştirme/uygulama, sürekli iyileştirme, fonksiyon/iş
kolları arasındaki sinerji ve kaynakların verimli kullanımı
her zaman olduğu gibi bu dönemde de ajandamızda
yer alan önemli faaliyet konularını oluşturmaktadır
ve bu doğrultudaki yaklaşımımız aynı hassasiyetle
sürdürülecektir.
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Rakamlarla Türkiye Ekonomisi
ve Otomotiv Sektörü
2011 yılında %8,5 büyüyerek dünyanın en hızlı

2011 yılında istisnai bir başarı sergileyen otomotiv

gelişen ekonomileri arasında yer alan Türkiye,

sektörü de ekonomideki yavaşlamaya ayak

2012’de hız keserek yılın ilk 9 ayında %2,6

uydurarak, 2012 yılında bir önceki yıla göre

büyümüştür. Büyümede esas itici güç ihracat

binek otomobillerde %7, hafif ticari araçlarda

olurken, iç talep daralmış, hanehalkı tüketimi

%18, ağır ticari araçlarda ise %13 küçülmüştür.

azalmış ve özel sektör yatırımları küçülmüştür.

Yıl içinde motorlu taşıtların vergilerinin artması,

İç talepteki durgunluk ve ithalattaki gerileme,

pazarın daralmasında etkili olmuştur. 2012 yılında

bir yandan Türkiye’nin en önemli sorunlarından

Türkiye’de, ağır vasıta dahil 809.543 adet araç

biri olan cari açığın azalmasını sağlarken, bir

satılmıştır. Bu rakam, toplam pazarın bir önceki

yandan da yıllık tüketici enflasyonunun %6,16’ya

yıla göre ortalama %10,6 küçüldüğünü ifade

gerilemesini sağlamıştır. Türkiye, 2012 yılını

etmektedir.

istikrarlı bir şekilde geçirmiştir.

GSMH GELİŞME HIZI

TÜFE ENFLASYONU
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Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)
2010

2011
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Binek

520,653
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Hafif Ticari
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Ağır Ticari
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10,500

6,182
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Doğuş Otomotiv’de 2012 Yılı
2012 yılında 1 milyonuncu aracını satan Doğuş Otomotiv, sektörün üzerinde
bir performans göstererek daralan pazarda büyümüş ve sektördeki güçlü
konumunu daha da perçinlemiştir.

Geride bıraktığımız son birkaç yılda, otomotiv
sektörü özelinde küresel boyutta bir mevzi değişimi
göze çarpmaktadır. Özellikle, ekonomik güç
dengelerinde batıdan doğuya doğru bir değişim
trendi dikkat çekmektedir. Son üç yıldır Avrupa
otomotiv pazarındaki üst üste daralma ise bu
değişimin bir çıktısı niteliğindedir. Ekonomik
konjonktüre oldukça bağımlı olan otomotiv
sektörünün Türkiye’deki mevcut durumuna
baktığımızda 2012 senesi olumlu bir yıl olmuştur.
2011 yılında rekor satış rakamlarına ulaşan Türk
otomotiv pazarı 2012 yılında beklentilere paralel
olarak normal seyrine geri dönüş yaşamış ve
pazar konsolide olmuştur. Türkiye’de 2012 yılında
perakende pazarında toplam 777.761 adet binek
ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş ve otomotiv
pazarı bu iki segmentte bir önceki yıla göre 10,3
daralma göstermiştir.
Otomotiv sektörünün daha sakin ve beklentilerin
altında bir yıl geçirmesine karşın Doğuş Otomotiv
2012’de de hız kesmemiş ve tüm hedeflerine
ulaşarak daralan pazarda satışlarını bir önceki yıla
göre %12 artırmayı başarmıştır. Bir distribütör
olarak dünyanın en değerli marka portföylerinden
birine sahip olan şirket, bunun yarattığı rekabet
avantajını “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet”
vizyonu ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma”
prensibiyle birleştirerek pazardaki konumunu 2012
yılında daha da güçlendirmiştir. Yılın kayda değer
gelişmelerinden biri olarak 1 milyonuncu aracını
satan Doğuş Otomotiv, başarısını 2012 yılında
Volkswagen tarafından sunulan “Dünyanın En
İyi Distribütörü” ödülüyle taçlandırmıştır. Doğuş
Otomotiv;

• 125.563 adet perakende araç satışı (ağır vasıta
dahil),
• Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını
kapsayan 14 temsilciliği,
• Çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine
sunduğu 80’den fazla farklı model seçeneği,
• 17.000 adet ikinci el araç satışı,
• 2.000’i aşkın çalışan,
• 500’ü aşkın müşteri kontak noktası,
• 1.000.000’u aşan toplam araç parkı
ile Türk otomotiv sektörünün lider kuruluşu
olduğunu 2012 yılında bir kez daha göstermiştir.
Satış başarıları
Doğuş Otomotiv tarafından pazara sunulan
markaların önemli bir bölümü 2012 yılında daralan
pazarın üzerinde büyümüş ve satış hedeflerine
ulaşarak pazardaki konumlarını güçlendirmişlerdir.
Volkswagen Binek Araç, 2012 yılında satışlarını
%20,2 oranında artırarak çok başarılı bir yılı geride
bırakmıştır. 2012 yılında izlenen başarılı ürün
ve iletişim stratejileri ve yeni model lansmanları
sayesinde Volkswagen Binek Araç, pazar payını
%12 düzeyine çıkarmış ve Türkiye’de en çok
satan otomobiller arasında 2. sıraya yükselmiştir.
Volkswagen gibi Audi de 2012 yılında 13.720 adet
satışla bir önceki yıla göre %14 büyüme kaydetmiş
ve pazar payını %2,47 oranında artırmıştır. Audi,
2012 yılında 13.720 adet satışla tarihindeki en
yüksek satış adedine ulaşmıştır. Porsche 2012
yılında satış adetlerini %12 oranında artırmıştır.
Porsche, yeni açılan satış noktaları, satış sonrası
hizmetlerdeki büyüme ve düzenlenen pazarlama
aktiviteleriyle 2012 yılında 497 adetlik yeni bir satış
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rekoruna imza atmıştır. Porsche Türkiye, Orta ve
Doğu Avrupa bölgesinde yer alan 25 ülke arasında
satış başarısı itibariyle 3. sırada yer almıştır. Doğuş
Otomotiv’in üst segment markalarından Bentley
de yılın en çok büyüyen otomobil markası olma
başarısına ulaşmış ve Otomobil Distribütörleri
Derneği tarafından ODD Satış ve İletişi Ödülleri,
2012 Gladyatörleri yarışmasında ödüle layık
görülmüştür. 2012 yılında önemli satış başarısı elde
eden markalardan bir diğeri de Škoda olmuştur.
Türkiye’deki satışlarını bir önceki yıla göre yaklaşık
%33 oranında artırarak 10.118 adede yükselten
Škoda, dünyada elde ettiği satış başarılarını
Türkiye’de de tekrarlamış ve pazarın üzerinde bir
büyüme sergilemiştir.
2012 yılında hafif ve ağır ticari araç sınıflarındaki
daralma binek otomobil pazarına göre daha
yüksek olmuştur. Buna rağmen, Doğuş Otomotiv’in
temsil ettiği ticari araç markaları bu olumsuzluktan
daha az etkilenerek 2012’de başarılı bir performans
sergilemiştir. Volkswagen Ticari Araç, toplam hafif
ticari araç pazarındaki payını %11,8’e, ithal ticari
araç pazarındaki payını ise %28,3’e yükseltmiştir.
Araç parkı 2012 yılında 21.701 adede ulaşan
Scania, yeni ürün seçenekleriyle fark yaratmayı
ve gerek on-road, gerek off-road alanında tercih
edilen bir marka olmayı sürdürmüştür. Scania,
türkiye pazarında en çok tercih edilen markalar
arasında yer almış ve lojistik sektörüne önemli bir
artı deger kazandırmıştır.Avrupa’nın önde gelen yarı
treyler markalarından Krone, 2012 yılında toplam
674 adet satış gerçekleştirmiş ve 2011 yılına göre
pazar payını %2 artırarak %11’e yükseltmiştir.
Krone, bu performansla ithal soğutuculu treyler
pazarındaki liderliğini sürdürmüştür. Dünyanın önde
gelen soğutma sistemi markası Thermo King de
Türkiye pazarında 2012 yılında yaklaşık %30 artışla
toplam 507 adetlik bir satış başarısına ulaşmıştır.
Yeni lansmanlar
2012 yılında elde edilen satış başarılarında,
müşterilere sunulan yeni model ve motor
seçeneklerinin de önemli katkısı olmuştur.
“Dünyanın en yenilikçi otomotiv markası”
vizyonuyla kendini ve teknolojisini sürekli geliştiren
Volkswagen, İstanbul 2012 Autoshow fuarında

lansmanını gerçekleştirdiği yeni Golf modeliyle
satışlarını %16,9 oranında artırarak %12,9 segment
payına ulaşmıştır. Passat’ın yeni CC modeli de,
1.4 TSI 160 PS Tiptr. DSG motorun ürün gamına
eklenmesiyle satışlarını %267 artırarak önemli bir
performans yakalamıştır. Son yıllarda ürün gamını
büyük ölçüde geliştiren Audi ise 2012 yılında
Q3, A1 Sportback ve A3 için lansman çalışmaları
yapmıştır.
Porsche’nin 2012 başında yenilenen efsanevi 911
model yelpazesi, ilk kez İstanbul 2012 Autoshow
fuarında sergilenen Carrera 4S modelinin de
eklenmesiyle genişlemiştir. Porsche, 4 Mayıs 2012
tarihinde açılışı yapılan Mersin’deki yeni showroom
ile Türkiye genelindeki satış noktası saysını 7’ye
yükseltmiştir.
SEAT, Haziran ayında yenilenen Yeni Ibiza model
ailesiyle 2012 yılında önemli bir satış başarısı
elde etmiştir. Ibiza SportCoupé, Ibiza 5 kapı ve
Sportourer versiyonlarından oluşan Ibiza model
ailesi, 2.886 adet ve %50’lik payla 2012 yılında en
çok satan model olmuştur. Kasım ayında İstanbul
Autoshow fuarında sergilenen Yeni Leon ve Yeni
Toledo modelleri de, marka imajının ve bilinirliğinin
artmasına önemli katkı sağlamıştır.
Škoda, 2012 yılında Citigo ve Rapid modellerini
tüketicilerin beğenisine sunmuştur. Škoda’nın SUV
segmentindeki ilk aracı olan ve şehir içi günlük
kullanıma yönelik özelliklerinin dışında çeşitli akıllı
çözümler sunan Yeti, ürün gamına 2012 yılında
GreenLine serisinin 1.6 TDI motor seçeneğini de
eklemiştir.
Volkswagen Ticari Araç, 2011 yılında Amarok
modeliyle giriş yaptığı pick-up segmentinde çok
başarılı bir performans sergileyerek 2012 yılında
%20,3 pazar payı ile 1. sıraya yükselmiştir. Kısa
zamanda sınıfının lideri haline gelen Amarok’un,
otomatik şanzımanlı modeli 2013 yılında pazara
sunulmuştur. Volkswagen Ticari Araç’ın tüm
dünyada önemli bir satış başarısına imza atan
Caddy modelinin yeni üyesi Yeni Caddy Sportline
da 2013 yılında Türkiye pazarına sunulmuştur.
Scania, Krone ve Meiller, 2012 yılında Hannover’de
gerçekleşen IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda pazara
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uygun ve yenilikçi ürünleriyle ziyaretçileriyle
buluşmuştur.
Satış sonrası hizmetler
Doğuş Otomotiv, müşteri memnuniyetinin
sürekliliğini sağlamada en önemli rolü üstlenen
Satış Sonrası Hizmetler’e büyük önem vermekte
ve bu alanda kendini sürdürülebilir bir şekilde
geliştirmektedir. Doğuş Otomotiv bünyesindeki
markaların elde ettiği başarılı sonuçlar ve kazandığı
ödüller, şirketin bu konudaki gelişme arzusunun en
önemli göstergeleridir.
2012 yılında Mardin’de Yetkili Servis açarak hizmet
ağını daha da genişleten Volkswagen Binek Satış
Sonrası Hizmetler (SSH), Türkiye çapındaki Yetkili
Servis noktasını 69’a ulaştırmıştır. Türkiye’den
3 Volkswagen Yetkili Servisi, Volkswagen AG
tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Servis
Kalitesi Ödülü Yarışması’nda Avrupa’daki en iyi
100 Yetkili Servis arasına girmeyi başarmıştır. 2012
yılında parça cirosu %25, işçilik cirosu ise %21
artış göstermiştir.
2012 yılında Satış Sonrası Hizmetler cirosunda
%24 artış elde eden Audi markasının müşterilerinin
servis sadakat oranı %78 olarak gerçekleşmiştir.
Bu oran, premium segmentte Avrupa çapında
örnek teşkil eden önemli bir başarı göstergesidir.
Audi AG tarafından satış ve satış sonrası
alanlarında müşteri memnuniyetini ölçmek üzere
gerçekleştirilen CSS araştırmasında, şimdiye
kadar kaydedilen en yüksek puanlara 2012
senesinde ulaşılmıştır. Audi Twin Cup Satış Sonrası
Yarışması’nda Doğuş Otomotiv Audi, tüm dünya
ülkeleri arasında servis ve teknik alanlarda ikinci
olarak servis kalitesinin dünya standartlarının
üzerinde olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca Doğuş
Otomotiv Audi, Audi AG tarafından gerçekleştirilen
IACS araştırmasında ilk üçe girmiş, “Şikâyet Var”
adlı internet sitesinin hazırlamış olduğu 2012
otomobil sektörü raporunda da müşteri şikâyeti
yönetiminde en başarılı marka seçilmiştir.
Porsche, 2012 yılında gerçekleştirdiği servis
kampanyaları ile müşterilerinin Yetkili Servis bağlılık
oranını %79’a, müşteri memnuniyet anketi puanını
da 108’e yükseltmiştir. Porsche, 2012 yılı içerisinde
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iPad ile araç kabul projesini hayata geçirmiş ve
aksesuar satışlarını ciro bazında 2011 yılına göre
3 kat artırmıştır. Satış sonrası hizmetler alanında
Yetkili Servis iş emri adetleri 2011 yılına göre %35,
toplam ciro ise %56 oranında artış göstermiş ve
satış sonrası hizmetler alanında rekor büyüme
gerçekleştirilmiştir.
Benzer bir başarıya imza atan SEAT markası
da, 2012 yılında %10 oranında artan SEAT araç
parkına yönelik olarak gerçekleştirdiği servis
kampanyaları sayesinde müşterilerinin Yetkili Servis
bağlılık oranını %60’a, satış sonrası hizmetlerdeki
müşteri memnuniyet anketi puanını da 97’ye
yükseltmiştir.
Scania, 24 saat müşteri danışma hattı sayesinde
Türkiye ve Avrupa’daki müşterilerine kendi
dillerinde konuşan operatörlerce yanıt vermiş
olup, 24 adet acil yol yardım aracı ile bulundukları
noktalara acil yardım hizmeti ulaştırmıştır. Türkiye
genelindeki 21 adet Scania Yetkili Servisi’nde 2012
yılında 74.158 iş emri açılmıştır.
Krone ve Meiller, büyüyen araç parkı ve Izmir
Tire’de faaliyete geçen Krone Doguş Treyler
fabrikası ve Sakarya’da faaliyete geçen Meiller
Doğuş Damper fabrikasından dolayı artan
beklentilere cevap vermek üzere, Satış Sonrası
Hizmetler alanında yeni bir yapılanmaya
gitmişlerdir. Tüm Yetkili Servis teşkilatı ve
yedek parça operasyonlarındaki iyileştirmeleri
kapsayan bu yapılanmanın, uzun vadede müşteri
memnuniyeti ve hizmet kalitesinde artışı olarak geri
dönmesi beklenmektedir.
Ödüller
Doğuş Otomotiv ve markaları, 2012 yılında satış,
satış sonrası hizmetler, müşteri memnuniyeti
ve iletişim alanlarında çok sayıda ödüle layık
görülmüştür. Örneğin, SEAT Türkiye, Portekiz’de
düzenlenen İkinci SEAT Uluslararası Satış
Sonrası Konferansı’nda, yedek parça ve aksesuar
performansının birlikte değerlendirildiği “Dünya
Çapında Orijinal Parçalar Ödülü”nün sahibi
olmuştur. Almanya’nın ticari araç sektöründeki
uzman dergileri tarafından düzenlenen ve bu yıl
16’ncısı gerçekleştirilen geleneksel “En İyi Ticari

Araçlar ve Markaları” yarışmasında ise Meiller,
2012 yılında da “En İyi Damper” markası seçilerek
art arda 8. kez bu ödülün sahibi olmuştur.
Thermo King Türkiye, satış ve servis alanında elde
ettiği başarılar nedeniyle 2012 yılında “Platin Satış
& Platin Servis Sağlayıcısı” olarak OEM tarafından
ödüllendirilirken, Volkswagen Binek Araç, 2012
yılında iletişim alanında Kristal Elma ödülünün
sahibi olmuştur.
Doğuş Otomotiv, distribütörlüğünü yaptığı
markaların haricinde bir şirket olarak da
yürüttüğü faaliyetlerin kusursuzluğu sayesinde
birçok saygın kuruluş ve yayınların her yıl
düzenli olarak gerçekleştirdiği itibar araştırma
listelerinde hep üst sıralarda yer almaktadır.
2012 yılında Doğuş Otomotiv “Capital Dergisi’nin
düzenlediği araştırmanın ‘Otomotiv Sektöründe
En Çok Beğenilen Şirket’ kategorisinde otomotiv
sektöründe 1’nci sırada yer almıştır. Doğuş
Otomotiv başarıyla uyguladığı kurumsal yönetişim
ilkeleri doğrultusunda 2011 yılında 7,80 olan
kurumsal derecelendirme notunu 2012 yılında
8,63 çıkarmıştır. Şirket, kaydettiği bu puan artışı
ile 2012 yılının ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notunu En Çok Arttıran Şirket”i seçilmiştir.
İsviçre’de mükemmel hizmet, rekor büyüme
İsviçre’nin Lozan kentinde Porsche Yetkili Satıcı ve
Servisi olarak 2009 yılında açılışı gerçekleştirilen
D-Auto Suisse, 2012 yılında toplam 184 adet yeni
araçla bugüne kadarki en yüksek satış başarısını
elde etmiştir. Merkezde 2012 yılında toplam 6.337
adet araca servis hizmeti verilmiştir. Porsche
standartları ile Türk misafirperverliğini mükemmel
bir şekilde buluşturan D-Auto Suisse, yoğun
rekabetin yaşandığı İsviçre pazarında rakiplerinin
bir adım önünde yer almaktadır.
Üretim tesisleri
Doğuş Otomotiv’in 2008 yılında Adapazarı’nda
faaliyete geçirdiği Meiller Doğuş Damper
fabrikası, 2012 yılında daralan pazarda 382 adet
damper satışı gerçekleştirmiş ve Türkiye’deki
1.500’üncü damperini müşterisine teslim etmiştir.
Diğer taraftan, 2008 yılında Krone ile Doğuş

Otomotiv arasında imzalanan üretim anlaşması
doğrultusunda İzmir Tire’de inşasına başlanan
Krone Doğuş Treyler fabrikası 2012 yılında üretime
başlamıştır. 35 milyon Euro’luk yatırım yapılan
fabrikanın resmi açılışının 2013’ün ilk çeyreğinde
yapılması planlanmaktadır.
İkinci el piyasasının lideri
Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal ikinci el
markası olan DOD, 1999 yılından bu yana sektörde
güvenin sembolü haline gelmiş ve geliştirdiği yeni
projelerle kurumsal ikinci el sektöründe birçok ilke
imza atmıştır. İkinci el araç alım satımında sanal
ve fiziksel anlamda en büyük kurumsal şirket olma
misyonuyla hareket eden DOD, 2012 yılında önceki
yılda kırdığı satış rekorunu da geçerek 17.000 adet
araç satışı gerçekleştirmiştir.
DOD, 2012 yılı içerisinde dijital pazarlama
çalışmalarına ağırlık vererek, başta sosyal medya
olmak üzere, dijital dünyanın çeşitli mecralarında
öncü başarılara imza atmış ve dijital platformu
en başarılı uygulayan şirketlerden biri olmuştur.
DOD, sosyal medyada hayata geçirdiği yeniliklere,
dünyada ilk kez, Facebook’tan Online Açık Artırma
uygulamasını da eklemiştir.
Filo kiralama şirketlerine ait, kiralama süreci
tamamlanmış araçlarının da satışını gerçekleştiren
DOD, 2012 yılında bu alanda yapılan yeni
anlaşmalarla filo araçlarında %51’lik bir artış elde
etmiş ve Yetkili Satıcılara 1.513 adet filo aracı
temin etmiştir.
Operasyonel kiralama
Operasyonel kiralama alanında faaliyet gösteren
LeasePlan Türkiye, beşinci faaliyet yılında başarılı
sonuçlara imza atmıştır. Sektördeki durağan
görünüme rağmen pazarın üzerinde büyüyen
LeasePlan Türkiye, filosunu %17 büyütmüş ve
toplam araç portföyünü 9.427 adede yükseltmiştir.
Trafik güvenliğinin teminatı: TÜVTURK
Araçların yola güvenli bir şekilde çıkmalarını
sağlayarak trafik güvenliğine önemli katkı sağlayan
TÜVTURK, 2012 yılında tüm faaliyet alanlarında
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büyüme sağlamış ve cirosunu %15 artırmıştır.
TÜVTURK, 2012 yılında bir önceki yıla göre
%3’lük artışla 6,3 milyon aracın periyodik araç
muayenesini gerçekleştirmiş ve 2 milyon aracın
egzoz gazı emisyon ölçümlerini yapmıştır.

2011 yılında başlanan ve Türkiye’de kendi
sektöründe bir ilk olan uluslararası Etik Kod
çalışmaları 2012 yılında tamamlanmış ve Doğuş
Otomotiv Etik Kodu internet sitesi aracılığıyla tüm
detaylarıyla kamuyla paylaşılmıştır.

2012 yılında hizmet ağını genişleten TÜVTURK,
Antalya Kaş, Sivas Suşehri, İstanbul Tuzla ve
Şanlıurfa Birecik istasyonlarını açarak 196 sabit
istasyona ulaşmıştır. 2012 yılında motosikletler
için şehir içlerinde, ulaşımı kolay noktalarda özel
istasyonlar açmaya başlayan TÜVTURK, egzoz
gazı emisyon ölçümleri yapan gezici istasyon
sayısını da 11’den 67’ye yükseltmiştir. 2012’de
beşinci faaliyet yılını tamamlayan TÜVTURK,
müşteri memnuniyetini %90, marka bilinirliğini
de %80’ler seviyesine getirmenin mutluluğunu
yaşamıştır.

Doğuş Otomotiv, insana ve ortak yaşam alanlarına
karşı sorumlulukları çerçevesinde, toplumsal
katılımın en önemli unsurlarından biri olan trafik
güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı da
temel bir sorumluluk olarak görmekte ve “Trafik
Hayattır” projesiyle bireylerin trafikte karşılıklı saygı,
sorumlu davranış ve kurallara uyma konularında
gelişmesine önayak olmayı hedeflemektedir. Doğuş
Otomotiv, 2012 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği tarafından “Trafik Hayattır”
eğitim çalışmalarıyla, kurumsal sorumluluğun
yaygınlaştırılması ve bu alanda bilinç geliştirilmesi
kapsamında liderlik eden şirket seçilerek “Jüri Özel
Ödülü”ne ve “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Örnek Eğitim Uygulaması Ödülü”ne layık
görülmüştür. Bununla birlikte Trafik Hayattır ODD
İletişim ve Satış Ödülleri 2012 yarışmasında “Yılın
Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma
stratejisiyle hareket eden Doğuş Otomotiv,
faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini yönetmek
ve en aza indirmek ve geliştirdiği çözümleri
tüm paydaşlarına ulaştırmak amacıyla yürüttüğü
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına 2012
yılında da devam etmiştir. Sektörüne öncülük
yaparak 2009 yılında ilk Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu’nu hazırlayan Doğuş Otomotiv,
kurumsal sorumluluğun en temel ilkelerinden
biri olan şeffaflık ve hesapverebilirlik alanında
çalışmalarına aralıksız devam ederek raporlama
çalışmalarını düzenli olarak sürdürmekte ve bu
alanda kendi segmentinde liderliğini korumaktadır.
2012 yılında Kurumsal Sorumluluk çalışmalarını
daha da yaygınlaştırmak, sorumlu iş yapma bilincini
değer zinciri içinde yaygınlaştırmak hedefiyle
Yetkili Satıcı ve Servisleri arasından seçilen 3 pilot
şirkette de farkındalık çalışmalarına başlanmış
ve 2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu’na bu 3
Yetkili Satıcı ve Servis’in performanslarını da
eklenmiştir. İstanbul, Bursa ve Kayseri’deki Yetkili
Satıcı ve Servislere bu kapsamda kurumsal
sorumluluk eğitimleri sağlanmış, yapılan ziyaretlerle
danışmanlık hizmeti sunulmuş, kurumsal
sorumluluk alanında performans artırıcı önerilerde
bulunulmuştur.
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Trafik Hayattır!
Doğuş Otomotiv, faaliyet alanı ile ilgili olarak, 2004
yılından bu yana trafik güvenliği alanında “Trafik
Hayattır!” platformu kapsamında gerçekleştirdiği
bilinçlendirme uygulamlarıyla, toplumda kültürel
değişim yaratmayı hedeflemektedir. Hedef kitle
özelinde geliştirdiğimiz trafik güvenliği içerikli
farkındalık faaliyetlerimiz ile toplumun her kesimine
dokunmayı ve trafikte gösterilen davranışlarda
olumlu değişiklik yaratmayı amaçlıyoruz. Kurumsal
sorumluluk faaliyetlerimizin odağındaki trafik
güvenliği konulu eğitim odaklı çalışmalarımız,
kurum sözcülerimizin önderliği ile güçlendirilerek
sürdürülmektedir. Doğuş Otomotiv için “Trafik
Hayattır!” platformu, trafik olgusuna dair
duyarlılık ve algı oluşturmaya, bu algıyı mümkün
olduğunca yaymaya, yaygın olduğu kesimlerde
ise derinleştirmeye dayanmaktadır. Faaliyetlerimiz,
sürdürülebilir projelerle toplumun tüm kesimlerine
dokunabilmek ve fayda sağlamak amacıyla
yapılandırılmaktadır.

Doğuş Otomotiv, trafik güvenliği konusunda
önce kurum içerisinden başlayarak toplumun her
kesimine ulaşmayı hedeflemektedir. Kurumsal
trafik kültürünün oluşması ve pekişmesi amacı
ile öncelikli paydaşımız çalışanlara yönelik
trafikte ilk yardım yaklaşımı bilinçlendirme
eğitimleri ve güvenli sürüş eğitimlerinin 2011
yılında tamamlanmıştır. 2012 yılında da, eğitimler
özel sektörde farklı şirketlerin çalışanlarına
yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Eğitimlerde
“Trafikte İlkyardım” konusunda katılımcıların olası
olay ve kaza sırasında temel olarak yapacakları
teorik ve pratik olarak anlatılmaktadır. Konu
uzmanları ve akademisyenler tarafından hedef
gruplara göre farklılık gösteren içerikler ile
oluşturulan eğitimlerin Türkiye genelinde farklı
kurumlara taşınması planlanmaktadır.
Tüm kurum içi eğitim faaliyetlerinin
tamamlanmasının ardından, Doğuş Otomotiv
kurumsal trafik ilkelerini kurum çalışanları ile
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birlikte değerlendirerek belirlemiştir. Kurumsal
trafik güvenliği ilkelerinin çalışanlarımız
tarafından Çalışan Sözü olarak hayata geçirilmesi
planlanmaktadır. Doğuş Otomotiv, çalışanlarının
trafikte hayata saygı kavramını birebir uygulamaları
ve bu konuda gönüllü olarak görev alıp rol model
olmaları adına çalışmalarını devam ettirmektedir.
“Trafik Hayattır!” platformu, trafik güvenliği
konusunda geleceğin trafik kullanıcıları çocuklar
ve gençlerde sürdürülebilir farkındalık oluşturmayı
hedeflemektedir. Bu anlayış paralelinde 2012
yılında genç kuşağa yönelik merkezinde eğitim
felsefesi bulunan çeşitli etkinliklere imza atılmıştır.
Türkiye Bilim Merkezi Vakfı’nın işletmesi olan
günde 400 çocuğun ziyaret ettiği Şişli Bilim
Merkezi’nde Eylül 2011’de kurulan trafik güvenliği
eğitim alanında okul öncesi ve ilköğretim
öğrencilerine yönelik bilgiler verilmektedir. Sergi
alanında konusunda uzman akademisyen ve sergi
küratörü iş birliğinde, çocukların trafik güvenliği
algısının doğru davranışa yönlendirmesine yönelik
oyun ve görseller tasarlanmıştır. Eylül 2012’ye
kadar açık olan Trafik Güvenliği Sergisi’ni yaklaşık
80 bin çocuk ziyaret etmiştir.

Bununla birlikte, her yıl düzenlenen Doğuş Panayır
Günü’nde, çocuklara, eğitmenler eşliğinde özel
olarak kurulan parkurda traﬁk ışıkları ve işaretlerine
uyumdan, traﬁk güvenliği için emniyet kemeri ve
yaya geçidi kullanımına kadar geniş bir yelpazede
bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca bu geleneksel günde
çocuklara özel olarak hazırlanan “Traﬁk Yemini”
öğretilmektedir.
2012 yılında başlatılan bir diğer proje ise,
ilköğretim 2. sınıf öğrencisine yönelik trafik
güvenliği eğitimidir. Bu eğitimin ilköğretim
müfredatında bulunan Hayat Bilgisi dersinin
içeriğine eklenmesi amaçlanmaktadır. İl Milli
Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile ilk etapta İstanbul,
Kocaeli, Bursa, Ankara, Niğde şehirleri olmak
üzere 5 ilde gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri
ile 30 bin öğrenciye ulaşılmıştır. 2013 yılında,
eğitim faaliyetlerinin farklı illerde uygulanarak
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ders içeriklerinin
müfredata entegrasyonu üzerinde çalışmalar
sürdürülmektedir.
Yakın zamanda trafikte sürücü olarak aktif rol
alma potansiyelinde olan lise öğrencilerine yönelik
2011 yılında başlatılan bilinçlendirme faaliyetleri
2012 yılında da sürdürülmüştür. İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Yayın Grubu radyolarından Virgin Radio Türkiye
iş birliğinde İstanbul ilinde belirlenen liselerde
düzenlenen etkinliklerde, trafik temalı slogan
yarışmaları düzenlenmiştir. Lise öğrencilerinin traﬁk
güvenliği bilincinin artırılması amacıyla Şişli Terakki
Lisesi, İstek Kemal Atatürk Lisesi, Nişantaşı Işık
Lisesi, Açı Okulları, Notre Dame de Sion Fransız
Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ziyaret edilmiştir.
Sürücü olmaya en yakın grup olan lise öğrencilerine
yönelik bu farkındalık çalışmasıyla, öğrencilere
trafik güvenliği konusunda mesajlar eğlendirerek
iletilirken öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak
hazırladığı sloganlar Virgin Radio Türkiye’de canlı
bağlantılar aracılığı ile duyurulmuştur. Bunun
yanında, öğrencilere trafik konusunda olumlu
mesajların yer aldığı eğitici materyaller dağıtılmıştır.
Üniversiteye öğrencilerine yönelik de trafik
güvenliği eğitimi gerçekleştirilmesi için çalışmalar
gerçekleştirmekteyiz. Uzaktan eğitim sistemi
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içinde bulunan 3 kredili seçmeli Trafik Güvenliği
dersinde güvenli sürüş ve ilkyardım tekniklerine
ilişkin içerikler ve yararlı bilgiler paylaşılmaktadır.
Üniversite rektörlükleri ve sektörümüzün
önemli kurumlarından Pirelli ile işbirliğinde
yürütülen bu projemizin pilot uygulaması Kocaeli
Üniversitesi’nde 588 öğrencinin dersi seçmesi
ile uygulanmaktadır. 2013 yılında proje farklı
üniversitelerde daha da yaygınlaştırılacak ve daha
geniş kitlelere taşınacaktır.
Hedef kitlesi tüm toplum olan “Trafik Hayattır!”
platformunun çatısı altında Doğuş Otomotiv
müşterilerin yönelik farkındalık çalışmaları
geliştirilmektedir. Müşterilerine araç satışının
yanı sıra trafikte de güvenle seyahat etmelerinde
sorumluluk sahibi olduğuna inan Doğuş Otomotiv,
2011 yılında konusunda uzman eğitimciler ile
özel içeriklerle donatılmış eğitimler hazırlamıştır.
Tüm ülke genelinde Doğuş Otomotiv tarafından
satış ve pazarlama faaliyetleri yürütülmekte
olan markalarının satışından sorumlu personele
intranet tabanlı bilgisayar ile uzaktan erişim
imkanı sağlayan Trafikte Güvenlik Kültürü, Trafik
Güvenliğini Etkileyen Faktörler, Güvenli Sürüş,
İletişim ve Araç Bakımı konularını içeren eğitim
programı online olarak uygulanmıştır. Böylelikle
tüm yetkili satıcı ağımız satış personeli vasıtasıyla
müşterilerimizin trafik güvenliği konusunda

sorumluluk geliştirmelerine ve güvenli sürüş
yapmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.
Türkiye genelinde satış personelimiz 100 binin
üzerinde müşterimize, araç satın alma süreçlerinde
trafik güvenliği konusunda doğru ve faydalı
bilgiler aktarmıştır ve aktarmaya da devam
etmektedir. Tüm bu çalışmalarla eş zamanlı olarak,
Doğuş Otomotiv olarak yenilenen araç teslimat
prosedürlerimize trafik güvenliğine ilişkin maddeler
ekledik. Artık her bir müşterimiz Emniyet Kemeri,
Çocuk Koltuğu, Güvenli Takip Mesafesi ve benzeri
önemli güvenlik konularında bir kez daha hatırlatma
yapıldıktan sonra aracını teslim almaktadır.
İki yılda bir düzenlenen ve binlerce ziyaretçinin
katıldığı Autoshow Fuarı’nda da “Trafik Hayattır!”
olarak yer aldık. Bu yıl da 1-11 Kasım tarihileri
aralığında Tüyap Fuarı’nda düzenlenen Autoshow’da
birçok aktivitenin yer aldığı stand kurularak
fuar ziyaretçilerine trafikte ilkyardım yaklaşımı
bilinçlendirme ve trafikte güvenli sürüş teorik
eğitimi verilmiştir. Fuar kapsamında sosyal medya
entegre trafik güvenliği mesajları verilmiş, çocuklara
uygulamalı oyun eşliğinde trafik kuralları öğretilmiştir.
Tüm bu çalışmalar paralelinde, ülkemizde karayolu
trafik güvenliğini artırmak için çalışan kamu ve özel
sektör kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteleri
tek bir platformda buluşturan ve Emniyet Genel
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internet sitesi ve yazılı/görsel basında yapılan
aktiviteler ile ilgili bilgiler paylaşılmakta, topluma
bilinçlendirici mesajlar verilmektedir. Doğuş
Otomotiv olarak, spordan sanata ve eğitime
kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen sponsorluk
projelerinde ve satış pazarlama faaliyetlerinde,
tüm markaların iletişiminde, kurumsal logolar ile
beraber “Traﬁk Hayattır!” logosunu da kullanarak
topluma traﬁk güvenliği mesajı verilmeye devam
edilmektedir.
“Trafik Hayattır!” platformu bünyesinde
gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri saygın
kuruluşlar tarafından da dikkat çekmiş olup farklı
projelerimiz farklı kategorilerde ödüllendirilmiştir.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
tarafından kurumsal sosyal sorumluluğu kurum

Müdürlüğü tarafından organize edilen Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin
üçüncüsü 16-18 Mayıs 2012 arasında Ankara’da
gerçekleştirilmiştir. Doğuş Otomotiv, bu önemli
buluşmaya trafik güvenliği konusunda toplumun
her kesiminde olumlu bir kültür değişimi yaratılması
amacıyla sürdürdüğü “Trafik Hayattır!” kurumsal
sorumluluk platformu ile katılım göstermiştir.
Çalışmalarımızla ilgili hazırladığımız sunumumuzu
paylaştığımız sempozyumda Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanan bildiri kitapçığında
çalışmalarımıza yer verilmiştir.
Kamu desteğini yanına alan Doğuş Otomotiv,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve RTÜK işbirliği ile TV
ve radyo kamu spotları hazırlamıştır. 7 adet radyo
kamu spotumuz EGM ve RTÜK işbirliği ile tüm
ulusal kanallarda ücretsiz yayınlanmıştır. EGM
işbirliği ile hazırladığımız 1 adet TV kamu spotumuz
da televizyonlarda yayınlanmaktadır. Yeni kamu
spotlarımız için çalışmalarımız sürmektedir. Virgin
Radio Türkiye’de trafik güvenliği konulu radyo
spot çalışmaları, Radio Eksen’de trafik konulu dj
konuşmaları, Kral FM’de trafik güvenliği konulu
radyo spot çalışmaları ile radyolar kanalı ile trafik
güvenliği konularında bilinçlendirme çalışmaları
yürütülmektedir. Ayrıca sosyal medya mecralarında
(Facebook, Twitter, Youtube), “Trafik Hayattır!”
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kültürü olarak içselleştiren şirketlerin çözümlerini
kamuoyu ile paylaşması için düzenlenen “KSS
Çözümleri Pazaryeri” etkinliğine Doğuş Otomotiv,
“Traﬁk Hayattır!” çalışmaları ile katılmıştır.
Türkiye’de sektöründe kurumsal sorumluluk
raporu hazırlayan ilk kurum olan Doğuş Otomotiv,
KSS Çözümleri Pazaryeri’nde düzenlenen ödül
töreninde, “Traﬁk Hayattır!” ilköğretim eğitim
çalışmalarıyla, “KSS Örnek Eğitim Uygulaması
Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü” ile toplam 2 ödüle
birden layık görülmüştür. Bununla birlikte,
Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından
düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2012
Gladyatörleri; ilki 2010 yılında düzenlenmiş
olan; yıl içinde sektörümüzde üretilmiş her
türlü iletişim ürününün belli başlı kriterlere göre
değerlendirilmesi ile ödüllendirilmektedir. 2012
yılının Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde
Doğuş Otomotiv, “Trafik Hayattır!” platformu
ile ödüle layık görülmüştür. Tüm bu takdirlerin
bize verdiği gurur ile, sürdürülebilirlik stratejimiz
paralelinde, trafik güvenliği konusunda “Trafik
Hayattır!”çalışmalarımızı tüm topluma yayarak
kültürel değişim yaratma yolunda faaliyetlerimize
devam edeceğiz.

Doğuş Grubu
1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, başarılı
geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen grupları arasında
yer almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider
olma vizyonuyla hareket etmektedir.
Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve
hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak
üzere sekiz sektörde faaliyet göstermektedir.
Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının arkasında,
müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim
yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi
kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve
yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe
gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde
özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat
ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal
sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata
geçirmektedir.
Doğuş Grubu, yaklaşık 180 şirketi ve 35 bine
yakın çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine;
üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik
bir insan kaynağı sunmaktadır. Doğuş Grubu,
markalarının değerini sadece Türkiye sınırları
içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de
yükseltmeyi hedeﬂemektedir. Grup, özellikle hizmet
sektöründe bölgesel bir lider olma vizyonunu ortaya
koymaktadır.

katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca Doğuş Grubu,
yeni yatırımlarıyla hız kesmeden farklı iş kollarında
büyümektedir. Global spor, moda ve eğlence
şirketi IMG ile Türkiye’de bir ortaklık anlaşması
imzalayan Doğuş Grubu ayrıca, Güney Kore’nin
en büyük gruplarından SK Group ile stratejik
ortaklığa adım atmıştır. Grup ayrıca yeme-içme
sektöründe İstanbul Doors Grubu ve uluslararası
Azumi Grup ile ortaklık anlaşması imzalamıştır.
Son olarak, Yunanistan’da Latsis Grubu’na bağlı
Lamda Geliştirme ve Kiriacoulis Grubu’na bağlı
ülkenin en büyük marina zinciri MedMarinas S.A.
ile, Hırvatistan’da ise Adriatic Croatia International
(ACI) ile yaptığı ortaklık anlaşmalarıyla gündeme
gelen Grup, marinacılık sektöründeki iddiasını bir
kez daha ortaya koymuştur.
Doğuş Grubu, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir
ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla
uyum sağlayarak Türkiye’deki değişimin öncüleri
arasında yer almaktadır.

Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için
müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel
alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya
ölçeğinde saygın markalar yaratarak, Türkiye’yi
bütün dünyada temsil etmektedir. Finansta
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.),
otomotivde Volkswagen AG ve TÜVSÜD, medyada
CNBC, MSNBC ve Condé Nast ve turizmde Hyatt
International Ltd. ve HMS International Hotel
GmbH (Maritim) gibi büyük küresel oyuncularla
sağladığı sinerji de bu sürece çok önemli
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