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Kurumsal Profil

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.
Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin toptan ithal pazarında lider
distribütör konumundadır. Şirket:

inşa edilen treyler fabrikası ile üretim alanında da önemli
yatırımlara imza atmıştır.

•
•
•
•
•

Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki başarılı operasyonunu
yurtdışına taşımaya yönelik olarak da yatırımlar
yapmaktadır. Şirketin VW Grubu’yla güvene dayalı
yakın işbirliğinin bir sonucu olarak İsviçre’nin Lozan
kentinde açtığı Porsche yetkili satış ve servis merkezi
D-Auto Suisse, ilk tam hizmet yılı olan 2010’da önemli
bir satış başarısı elde etmiştir.

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, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT,
Skoda, Scania, Krone ve Meiller 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 rekabet
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.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na bağlı tüm
markaları çatısı altında bulunduran dünyadaki tek
şirkettir. 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
aksesuvar 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
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1.700’ü aşan 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 %11,2 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,
çevre ve sosyal sorumluluk alanındaki projeleriyle de
desteklemektedir. 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, ayrıca
2010 yılında bir ilke daha imza atarak Türk otomotiv
sektöründe ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu
hazırlamış ve yayımlamıştır.
Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv, inşaat,
medya, turizm, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde
faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesidir.

VİZYONUMUZ

STRATEJİMİZ

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır.

Doğuş Otomotiv’in kurumsal stratejisi üç ana eksen
üzerine inşa edilmiştir: “Büyük ol, yakın ol, yaratıcı ol.”

MİSYONUMUZ
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe;
• Müşteri odaklılık prensibi üzerine 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 şirkettir.

“Büyük ol” diyen Doğuş Otomotiv, Türkiye’de ve
uluslararası pazarlarda hizmette bulunduğu bütün
işkollarında sistematik, verimli ve kârlı faaliyet
göstererek büyümeyi ve bu büyümenin bir sonucu
olarak insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır.
“Yakın ol” diyen Doğuş Otomotiv, müşterileri başta
olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini anlamayı,
etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentilerin üzerine çıkmayı
hedeflemektedir.
“Yaratıcı ol” diyen Doğuş Otomotiv, farkın ancak
yaratıcı olmakla ortaya çıkabileceğini düşünerek, ürün
geliştirme, müşteri hizmeti ve iş konsepti açısından
katılımcı bir anlayışla sürekli yeniliklerle pazarda rekabet
avantajı yaratmakta, süreç iyileştirme yönünden ekip
çalışması ile işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük
maliyetli yapacak önlemler geliştirmektedir.

Finansal Göstergeler
SPK (mn TL)

2010

2009

2008

Satışlar (adet)

89.202

50.789

55.307

DOAS Pazar Payı

%11,2

%8,9

%10,6

İkinci El Satışlar

12.550

10.746

13.125

Net Satışlar

3.428

2.129

2.144

Faaliyet Giderleri

(283)

(224)

(269)

202

78

23

%5,9

%3,6

%1,1

485

302

291

%14,1

%14,2

%13,6

150

31

-110

%4,4

%1,4

-%5,1

EBIT (Faaliyet Kârı)
EBIT Marjı
Brüt Kâr
Brüt Kâr Marjı
Net Dönem Kârı
Net Dönem Kâr Marjı

Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DOAS.IS kodu ile işlem görmektedir.
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Scania
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen
ve Audi
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

1994
%0,5
Pazar
Payı

Skoda
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı

Porsche
distribütörlük
anlaşması
Scania
Endüstriyel ve
Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması
AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

1995

1996

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

1997

1999

Krone
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen
Financial
Services AG ile
tüketici finansman
ortaklığı

2000

%5,8
Pazar
Payı

Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları

Toplam Araç Parkı 700,000’i aşkın
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Operasyonların
birleştirilmesi

Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

2003

SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu
AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK
kuruldu

Thermo King
distribütörlük
anlaşması

Lamborghini ile
iyi niyet mektubu

Bentley ile
iyi niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

Lozan’da
Porsche bayiliği
anlaşması

Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması

Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi
İkinci temettü
ödemesi
Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk projesi

OtoMotion açılışı

Bugatti ile iyi
niyet mektubu

Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete girişi

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

Krone ile
üretim anlaşması
Oto-Fix
Ekspres Servis

Doğuş Otomotiv
15. yıl

İlk temettü ödemesi

2004

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu

2005

2006

Porsche Lozan
Bayisi açılışı

2007
%11,4
Pazar
Payı

Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

2008

2009
BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi
Sürdürülebilirlik
Raporunun
yayımlanması

2010
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Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu

Aclan Acar

Süleyman Kadir Tuğtekin

H. Murat Aka

E. Ali Bilaloğlu

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Fakültesi’nden mezun olan Sayın
Aclan Acar, lisansüstü derecesini aynı fakülteden Bankacılık ve
Sigortacılık
alanında
almıştır.
Sayın Aclan Acar ayrıca ABD’de,
Vanderbilt Üniversitesi’nde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimi yapmıştır. 1990 yılında Doğuş
Grubu’na katılan Sayın Aclan Acar,
Ocak 2006’dan bu yana Doğuş
Otomotiv ve Doğuş Oto Pazarlama’
nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yürütmektedir.

Boğaziçi
Üniversitesi
Makine
Mühendisliği bölümünden 1973
yılında mezun olan Sayın Süleyman
Tuğtekin, U.K. / U.M.I.S.T’de yüksek lisans eğitimi yapmıştır. 1986
yılında Doğuş Grubu bünyesine
katılan ve Sektör Başkanlığı dahil
çeşitli görevler üstlenen Sayın
Süleyman Tuğtekin, Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Doğuş Oto Pazarlama Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Strateji
Komitesi Üyesi’dir. Sayın Süleyman
Tuğtekin aynı zamanda Meiller ve
Krone ortak şirketlerinin Danışma
Kurulu Üyesi’dir.

Sayın Murat Aka ODTÜ İşletme bölümünde lisans (1984), Boğaziçi
Üniversitesi’nde İş İdaresi bölümünde yüksek lisans (1987) yapmıştır.
2007 yılında Harvard Business
School’da 172. Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı tamamlamıştır.
Sayın Murat Aka, Doğuş Otomotiv
Servis, Doğuş Oto Pazarlama, vdf
Tüketici Finansmanı, LeasePlan
Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim/Risk
Komitesi Başkanı’dır. Sayın Murat
Aka aynı zamanda Garanti Emeklilik,
Doğuş GE Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı ve Doğuş Spor Yatırımları
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Die Technische Universitat Berlin
Mühendislik Fakültesi’nden mezun
olan Sayın E. Ali Bilaloğlu, yüksek
lisans eğitimini de aynı fakültede
tamamlamıştır. 2000 yılında Doğuş
Grubu’na katılan Sayın E. Ali
Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv İcra
Kurulu Başkanlığı’nı, Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu
Üyeliklerini yürütmektedir.

Özlem Denizmen Kocatepe

Hasan Hüsnü Güzelöz

Nevzat Öztangut

Cem Yurtbay

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde
tamamlayan Sayın Denizmen, MIT
Sloan School of Management’ta
MBA yüksek lisansı yapmış, ayrıca
Stanford, GE Crotonville, Harvard
Business School’da ileri seviye yönetim programlarını tamamlamıştır.
Doğuş Holding Strateji Başkanı ve
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Denizmen, 1999 yılından bu yana Doğuş Grubu’nda Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme,
Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiştir. Sayın Denizmen,
aynı zamanda, Türkiye’de finansal
okuryazarlık alanında ilk girişim platformu olan “Para Durumu” inisiyatifinin kurucusudur. Sayın Denizmen,
2011 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Liderler
listesine seçilmiştir.

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın
Hasan Güzelöz, lisans eğitimini
1986 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk bölümünde tamamlamıştır.
1995 yılından bu yana Doğuş
Grubu
şirketlerinde
üstlendiği
Hukuk Müşavirliği ve Yönetim
Kurulu Üyelikleri görevlerini sürdürmektedir.

1984 yılında Hacettepe Üniversitesi
Ekonomi bölümünden mezun olan
Sayın Nevzat Öztangut, 1984-1994
yılları arasında SPK’da denetçi ve
baş denetçi olarak görev yapmıştır. Sayın Nevzat Öztangut, 1994
yılından bu yana Doğuş Grubu şirketlerinde üstlendiği Yönetim ve
İcra Kurulu Üyeliklerinin yanında
Takasbank A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği, Türkiye Sermaye Piyasası
Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı,
IFIE (Uluslararası Yatırımcı Eğitim
Forumu) ve AFIE (Asya Yatırımcı
Eğitimi Forumu) Yönetim Kurulu Üyelikleri, ICSA (Uluslararası
Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi)
Emerging Market Komitesi Başkanlığı ve Garanti Yatırım Ortaklığı
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir.

Ticari İlimler Akademisi İşletme
bölümü mezunu olan Sayın Cem
Yurtbay, 1998 yılında Doğuş
Otomotiv ailesine katılmıştır. Sayın
Cem Yurtbay, Doğuş Otomotiv ve
Doğuş Oto Pazarlama’da Yönetim
Kurulu Üyesi’dir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu

E. Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Giovanni Gino Bottaro

Dr. Berk Çağdaş

İlhami Eksin

Anıl Gürsoy

Kerem Güven

Mustafa Karabayır

Tolga Senyücel

Vedat Uygun

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

Die Technische Universitat Berlin
Mühendislik Fakültesi’nden mezun
olan Sayın E. Ali Bilaloğlu, yüksek
lisans eğitimini de aynı fakültede
tamamlamıştır. 2000 yılında Doğuş
Grubu’na katılan Sayın E. Ali
Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv İcra
Kurulu Başkanlığı’nı, Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu
Üyeliklerini yürütmektedir.

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın mesajı

Doğuş Otomotiv olarak, pek çok yönden başarılarla
dolu ve çıtamızı biraz daha yükselttiğimiz bir yılı geride bıraktık. Yıl içerisinde yaşanan gelişmeler, elde ettiğimiz başarılar kadar, küresel krizin etkilerinden hızla
sıyrılan Türkiye ekonomisinin izlediği olumlu seyir bakımından da sevindiriciydi. Dünyadaki durgunluğun büyük ölçüde devam ettiği ve özellikle Akdeniz kuşağındaki Avrupa ülkelerinin finansal sorunlarının devam ettiği 2010 yılında Türkiye’nin sergilediği başarılı performans, uluslararası ölçekte ses getirdi ve başarılı bir örnek olarak ülkemizi adeta dünyanın vitrinine çıkardı.
Türkiye’nin dinamizmini ve gelecek potansiyelini ortaya koyan bu durum, piyasaların kazandığı canlılıkla birlikte, bizlere de hedeflerimize ulaşmamız için pozitif bir
motivasyon sağladı.
2010 yılında dünya ekonomisinde yaşananlar, yeni küresel denge dağılımının nasıl bir hızla oluştuğunu kanıtlar nitelikteydi. Yıl boyunca Amerika ve Batı Avrupa’da
küresel krizin artçı sarsıntıları devam ederken, BRIC
olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin
gibi ülkeler, ucuz işgücü ve yüksek üretim potansiyelleri sayesinde ciddi boyutlarda yabancı sermaye çekmeyi
ve hızla büyümeyi sürdürdüler. Bazı çevrelerce BRICT
kısaltmasıyla bu gruba dahil edilen Türkiye ise, diğerlerinden ayrışan özelliklerine rağmen, dünyanın büyük ve
en önemli ekonomilerinden biri olarak yıl boyunca sıkça adından söz ettirdi. 2010 yılında Türkiye ekonomisi
tüm beklentileri aşarak yüzde 8,9 bir büyüme gösterdi.
Yılın ilk çeyreğinde büyüme oranları çift haneli seviyelere ulaşırken, büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıda olmasını sağlamak için yılın ikinci yarısında alınan
önlemlerle olası risklerin önüne geçildi.
Dünyada üretim ve tüketim dağılımında ortaya çıkan
değişiklikler otomotiv sektöründe de kendini hissettirdi.
ABD ve Kıta Avrupası gibi otomotiv sektörü için hayati
öneme sahip ana pazarlarda yaşanan daralma, Uzakdoğu ve BRIC ülkeleri gibi alternatif pazarlarda yaşa10

nan talep artışıyla birlikte yeni bir denge noktası buldu.
Örneğin bugüne kadar en büyük pazarı hep Almanya
olan Audi, tarihinde ilk kez Çin’de kendi ulusal pazarından daha fazla satış gerçekleştirdi. Benzer bir şekilde
Yunanistan’da yaşanan krizin yol açtığı talep gerilemesi, kısmen Türkiye pazarındaki büyüme ile dengelendi. Böylece otomotiv sektörü açısından toplam pazarda
önemli bir değişiklik olmazken, satış kompozisyonunda
önemli farklılaşmalar ortaya çıktı.
Türkiye’deki otomotiv sektörü de, büyümeye yönelik
tahminlerde olduğu gibi, 2010 içerisinde beklentilerin
üzerinde satış rakamlarına ulaştı. Yüzde 3 seviyesinde öngörülen büyüme hızına paralel olarak 550.000600.000 düzeyinde yapılan toplam pazar tahminleri,
büyüme hızının ortalamada yüzde 8,9’a ulaşmasıyla yıl
boyunca birkaç kez revize edildi ve yıl sonu itibariyle
ağır ticari araç dahil 799.880 adede ulaşarak tarihi bir
rekora imza attı. Bu yükselişte, ekonomideki büyüme
kadar döviz kurlarının istikrarlı seyretmesi, kredi faizlerinin makul seviyede olması, bankacılık sektörünün otomotiv kredilerine sıcak bakması ve ertelenmiş araç yenileme planlarının realize olması gibi faktörler de önemli rol oynadı.
Birçok güçlü markayı içinde barındıran Şirketimiz 2010
yılında büyüyen pazarda pazar payını önemli ölçüde artırmıştır. Ben bu başarıyı, en somut ifadesiyle, “işimizi iyi yapma” yönündeki çabalarımızın bir karşılığı olarak görüyorum. Her zaman olduğu gibi, 2010 yılında da
görevlerimizi sektör standartlarının çok üzerinde yerine
getirmek için büyük bir özveriyle çalıştık. 2010’da, bugüne kadar ısrarla sürdürdüğümüz yatırımlarımızın ve
pazarlama çalışmalarının somut sonuçlarını aldık. Her
biri kendi segmentinin en güçlü temsilcisi olan markalarımızı, kendisi de bir marka haline gelmiş olan Doğuş Otomotiv’in güven veren kurumsal kimliğiyle birleştirerek, müşterilerimizin kendilerini daha mutlu ve
özel hissedebilecekleri bir ortam yarattık. Bütün bunla-

rın ötesinde, tahminleri büyük ölçüde aşan araç taleplerini makul sürelerde ve en uygun şartlarla temin etmek üzere tedarik zinciri yönetiminde üst düzey bir performans sergiledik. Lojistik, gümrükleme ve üretim gibi
farklı alanlarda sergilediğimiz organizasyon yeteneği ve
uyum, Doğuş Otomotiv’in yıllar içinde biriktirip geliştirdiği deneyimlerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha
gösterdi. Sektörün neredeyse iki katına varan bir büyüme hızına ulaşan Doğuş Otomotiv, Türk otomotiv sektöründeki yerini daha da sağlamlaştırdı.
Yıl içerisinde, gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızda da önemli mesafeler kat ettik. Üretime yönelik
olarak, treyler üretimi yapacak olan Krone fabrikamız
2010 yılında deneme üretimine hazır hale geldi. Hizmet sektöründe de, müşterilerimizle buluşma noktalarına yönelik yatırımlarımız hız kazandı. Bu kapsamda,
Bursa’da 38 dönüm büyüklüğündeki bir alana yayılan
satış ve servis noktamızı 2011 yılında hizmete sokacağız. Benzer bir yatırıma yönelik olarak Ankara-Çankaya
ve İstanbul-Kartal’da da somut adımlar attık. Temsil ettiğimiz markaların 2010 yılında birçok cazip modelle ürün
portföyünü genişletmesi, satış ve servis ağımızdaki gelişmelere ek olarak pazardaki etkinliğimizi daha da artırdı.
Biz, Doğuş Otomotiv olarak, iştigal alanımızdaki her konuya uzun vadeli bakıyoruz. Planlı ve sabırlı adımlarla,
sektördeki etki alanımızı halka halka genişletiyoruz. Ancak işimize duyduğumuz saygı, bizi sadece satışları artırmaktan ve yüksek kârlar elde etmekten fazlasını yapmaya motive ediyor. Biz, uzun dönemli hedeflere ancak kurumsal yapılarla ulaşılabileceğini, başarının ise
ancak böyle bir yapının etkili bir şekilde çalıştırılabilmesiyle elde edilebileceğine inanıyoruz.
Bu bakışla kendimizi geliştirmeye yönelik çabalarımız,
halka açıldığımız 2004 yılından beri kesintisiz bir şekilde sürüyor. Kurumsal yönetişim ilkelerinin benimsenmesi, güçler ayrılığı prensibinin yerleştirilmesi, etkili raporlama sistemlerinin yaratılması, süreçlerin doğru yönetilmesi ve operasyonun yalınlaştırılması, bu yönde
attığımız adımlardan sadece bazılarıydı. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların temelinde, her zaman
gelecek öngörüsü ile hareket etmemiz yer aldı. Kurumsal yönetim anlayışını benimseyen genç ve dinamik bir
şirket olarak gelecek tasarımımızı hep birlikte yaptık.
Şirketimiz çalışanlarından oluşan bir ekiple yönümüzü
doğru tayin etmeye ve rotamızı en kısa sürede tamamlamaya yönelik vizyon ve strateji çalışmaları gerçekleş-

tirdik. Bu çalışmaları, bütçe ve kritik başarı faktörleriyle
stratejinin eşgüdümlü olmasını sağlayan planlama faaliyetleri izledi. Odağımızı kaybetmeden, şirketimizi geleceğe taşımaya yönelik olarak attığımız tüm bu adımlar,
2010 yılında yepyeni bir aşamaya ulaştı. Bu da, Doğuş
Otomotiv’in sadece yönetim yapısı, kurumsallığı ve finansal başarılarıyla değil, sosyal sorumluluklar itibariyle de örnek bir şirket haline getirilmesiydi.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global
Compact”ı imzaladığımız 2010 yılı, bu yönüyle şirketimiz için umut dolu bir başlangıcı simgeliyor. Bu girişime katılmak suretiyle, insan hakları, işgücü, çevre ve
yolsuzlukla mücadele konularında gösterdiğimiz duyarlığı gönüllü olarak beyan ettik. Ayrıca yine 2010 yılında, Türk otomotiv sektörünün ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu yayımlayarak bu alandaki öncülüğümüzü bir kez daha gösterdik. Böylece dünyanın takip
ettiği sürdürülebilirlik konusunda hem Şirketimiz, hem
de sektör adına önemli bir adım atmış olduk. Raporun
hazırlanmasında farklı kademelerden yaklaşık 25 kişilik gönüllü bir ekip, mevcut işlerinin yanında büyük bir
fedakârlığa katlanarak bu güzel sonuç için emek verdiler.
Doğuş Otomotiv ailesinin mensupları olarak hepimiz
yaşamın sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şekilde devam
etmesinden sorumluyuz. Amacımız bir yandan şirketimizi büyütüp geliştirirken, bir yandan da çevre ve sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürülebilir bir sürecin parçası olmaktır. 2010, bu konuda da somut ilerlemelerin
kaydedildiği bir yıl oldu.
Yıl boyunca izlemekten büyük haz duyduğumuz bu
adımların atılmasında bize her an destek veren başta
Doğuş Grubu olmak üzere tüm paydaş ve yatırımcılarımıza, bir aile anlayışıyla çalıştığımız tüm yetkili satıcı
ve servislerimiz ile tedarikçilerimize, duydukları güvenle bize güç veren müşterilerimize ve sergiledikleri ekip
çalışmasıyla şirketimize değer katan tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
11

İcra Kurulu
Başkanı’nın mesajı

2009’da 15. kuruluş yılını kutlayarak önemli bir dönüm noktasını geride bırakan Doğuş Otomotiv, 2010’da
da elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan bir yıla
imza attı. Gerek satış gelirleri, gerekse kârlılık açısından 2010’da Şirketimizin sergilediği performans hepimize haklı bir gurur yaşatırken, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi-Global Compact’ı imzalayarak
kurumsal sosyal sorumluluk alanında çok önemli bir basamağa adım atması, 2010’u hep hatırlanacak bir yıl
olarak bizler için farklı bir yere taşıdı. Şirketimiz, topluma karşı sorumlu ve hesap verebilir bir firma olmak
amacıyla başladığı bu yöndeki faaliyetlerini, Türk otomotiv sektöründe bir ilk olarak, yine yıl içerisinde Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu kamuoyu
ile paylaşarak sürdürdü. Doğuş Otomotiv’in etki alanlarındaki konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine
getirme isteğinin bir taahhüdü olan bu rapor, sürdürülebilirlik kavramını temel ilke kabul eden Şirketimiz için,
bir bakıma gelecekteki rotamızı gösteren bir rehber niteliğindeydi.
2010 yılına damgasını vuran ekonomik koşullar, genel
olarak yıl boyunca pozitif bir seyir izledi. Küresel finansal krizin ardından 2009 yılı sonunda hissedilmeye başlayan toparlanma sinyalleri 2010 yılında güçlenerek somut bir şekilde kendini göstermeye başladı. Krizden en
çok etkilenen Avrupa piyasaları günden güne toparlanırken, Türkiye de genel olarak iyi ve etkin bir şekilde
yönetmeyi başardığı krizin etkilerini hızla geride bıraktı. Ortaya çıkan iyimser tablo, diğer pek çok alanda olduğu gibi, otomotiv sektörüne de belirgin bir canlılık kazandırdı. Ekonominin göreceli olarak istikrar kazanarak
hızlı toparlanması, tüketici güven endeksinin pozitif olması, bankaların kredi faizlerinin düşmesi ve bankaların uygun koşullarla otomobil kredisi vermesi, otomotiv sektörüne olumlu yansıdı. En önemlisi, beklentilerin
olumlu yönde gelişmesi, Türkiye genelinde otomobil satışlarını son derece hareketli bir evreye soktu.
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Gerçekten de 2010’da, toplam otomotiv pazarına yönelik olarak yıl başında yapılan 550-600 bin adetlik tahminler fazlasıyla aşılarak 799.880 gibi rekor bir seviyeye ulaşıldı. Otomotiv sektörünün hemen her segmentinde büyüme yaşandı. En fazla büyüyen segmentler arasında, önceki sene krizden fazlasıyla etkilenen ağır ve
hafif ticari araçlar başı çekti. 2010 içerisinde binek, hafif ticari ve ağır ticari araç toplam pazarı bir önceki yıla
göre yüzde 41,7 büyüdü.
Bu olumlu tablo içinde, Doğuş Otomotiv olarak biz de
gurur verici sonuçlar elde ettik. Bazı markalarımız, kendi segmentlerinde en yüksek büyüme oranlarını elde
ederek pazarın çok üzerinde bir performans sergilediler. Bir önceki yıla göre binek araçta yüzde 57, ticari
araçta yüzde 133, lüks segmentte yüzde 56 ve ağır ticari araçta yüzde 213 oranında bir büyüme kaydettik.
Şirketimiz, yılın büyük bölümünde tarihindeki en düşük
araç stoklarıyla çalıştı. Stoklarımızı iyi yönettik; sektöre göre daha olumlu tahminler yaptık. Pazar payımızı,
2010 sonu itibariyle toplam 89.202 adetlik satışla yüzde 11’e yükselttik.
Şirketimizin yurtdışı yatırımı olan D-Auto Suisse, henüz
çok genç bir girişim olmasına rağmen 2010 yılında güçlü bir performans göstererek İsviçre’de çok önemli başarılara imza attı. Yıl içerisinde 160 adet yeni araç satışı yapan D-Auto Suisse, ilk çeyrekte Porsche CH’nin
yaptığı süreç denetiminden “çok iyi” derecesi aldı ve
satış sonrası hizmetler alanında 2010 Porsche Service Excellence birinciliğine layık görüldü. Şirketimiz henüz 15 aydır faaliyette olduğu halde, bölgedeki faaliyet
alanı payını yüzde 13’lerden yaklaşık yüzde 30’lara çıkarmayı başardı.
Benzer bir başarıyı Türkiye’deki ikinci el pazarında da
elde ettik. Şirketimiz, ikinci el otomobil satışlarında yıl
sonu itibariyle 12.550 adetlik bir satış rakamına ulaşarak, kurumsal rakiplerinin önündeki lider konumunu

daha da sağlamlaştırdı. 2010, ikinci el piyasasında ilk
günden beri sabırla oluşturduğumuz güven ortamının
yanı sıra bu alana yönelik yatırımlarımızın ve geliştirdiğimiz yaratıcı çözümlerin bir bakıma meyvesini topladığımız bir yıl oldu.

bütörlerinden biri olan Şirketimize göndermesi, grubun
bize olan güveninin en açık göstergesiydi. Bu kapsamda, 2010 yılında iki bölge direktörü adayının eğitimlerini Şirketimizde tamamlaması, bizim için ayrı bir mutluluk ve kıvanç kaynağı oldu.

Sonuç olarak, tüm operasyonlarımız itibariyle, başarıya endekslendiğimiz bir yılı geride bıraktık. Elde edilen
bu başarıda, Doğuş Otomotiv olarak, son yıllarda hem
maliyet kontrolünü, hem de esnek gider yapısını bir yönetim felsefesi haline getirmiş olmamızın da çok büyük
katkısı oldu. Elde edilen sonuçlar, bir şirket için öngörülü hareket etmenin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Erken uyarı sistemlerini değerlendirerek kriz dönemine hazırlıklı girmemiz, en güç
dönemlerde bize büyük avantaj sağladı. Bu dönemde,
tavizsiz bir şekilde, hep birlikte maliyet kontrollü ve verimlilik odaklı bir yapıda hareket ettik. Nitekim 2010’da
daha da sağlamlaştırdığımız maliyet yapımız, yıl boyunca sektörden daha hızlı büyümemize olanak tanıdı.

Elbette ki bir şirketin geleceği, bu gibi tekil başarılara dayandırılamaz. 2010 yılında elde ettiğimiz başarı önemlidir. Ancak bundan daha önemli olan, söz konusu başarının gelecek yıllarda da sürdürülebilir olmasıdır. Sürdürülebilirlik kavramının her geçen gün önem
kazandığı dünyamızda, ekolojik, toplumsal ve ekonomik dengelerin korunması kadar, en önemli istihdam
kaynağı olan şirketlerin başarılarını devam ettirilebilmesi, yoğun rekabet içinde varlıklarını koruyabilmeleri açısından belki de en önemli hedeftir. Biz, Doğuş Otomotiv olarak, bunu yapabilecek her türlü donanıma sahip
olduğumuza inanıyoruz. Güçlü iş ortaklıklarımız, uluslararası boyutta yüksek itibarımız, güvenle özdeşleşmiş
markamız, sahip olmaktan her zaman övünç duyduğumuz değerli insan varlığımız, yatırımlarımız, teknoloji
altyapımız, ama hepsinden önemlisi geleceğe duyduğumuz güven, 2010 yılında elde ettiğimiz başarının basit bir tesadüf olmadığının kanıtları ve geleceğe yönelik
iyimserliğimizin en güçlü dayanaklarıdır.

Yıl içerisinde yeni modellerimizin de eklenmesiyle, toplam pazarın yüzde 70-80’ine hitap eden çok zengin bir
ürün gamına sahip olmanın avantajından yararlandık.
Yetkili satıcılarımızla uyumlu birlikteliğimizi geliştirerek
sürdürdük. Yetişmiş personelimizin yarattığı hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetine yönelik en önemli katma değerimiz olarak gördük. Gerçekten de hedef müşteri kitlemiz gerek markalarımıza, gerek sağladığımız finansman imkânlarına, gerekse satış ve servis ağımızdan kaynaklanan hizmet kalitesine yönelik memnuniyetini, 2010 yılında bizi her zamankinden daha fazla tercih ederek gösterdi.
Böylece satış gelirlerimizi 2010 sonu itibariyle 3,4 milyar liraya ulaştırırken, konsolide net kârımızı da geçen yıla göre 5 kat artırmayı başararak 149,5 milyon
TL’ye yükselttik. FVAÖK rakamımız ise önceki yıla göre
yüzde 130 artışla 222,3 milyon TL’ye çıktı. Önceki yıl
yüzde 4,5 olan FVAÖK marjımız, 2010 yılında yüzde
6,5 olarak gerçekleşti. Bu marj, Şirketimizin 2006’dan
bu yana kaydettiği en yüksek marj oldu. Türkiye’nin olduğu kadar, Avrupa’nın da en büyük bağımsız distribütörlerinden biri olan Şirketimizin gösterdiği bu performans, bizi olduğu kadar, temsil ettiğimiz markaların
üreticisi olan iş ortaklarımızı da fazlasıyla memnun etti.
Gerçekten de 2010 yılında VW Grubu markalarının tüm
dünyadaki en büyük satış cirolarından biri Şirketimizce
gerçekleştirildi. Ayrıca VW Grubu’nun yönetici adaylarını eğitim amacıyla dünya genelindeki en büyük distri-

Bu başarının elde edilmesinde 2010 boyunca yanımızda olan, bizimle hedef birliği yapan ve bu yönde hiçbir özveriden kaçınmayan tüm çalışan ve iş ortaklarımıza sağladıkları eşsiz katkı için teşekkürü borç biliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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Dr. Berk Çağdaş

Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
2008 ve sonrasında yaşanan küresel kriz, dünya ekonomisinde yapısal değişikliklere neden olmuştur. Dünyadaki dengeler değişmiş, ekonomik aktivite yavaşlamış, var
olan ekonomik ve siyasal sistemler sorgulanmıştır. Birçok belirsizliklerle başladığımız 2010 yılını, Doğuş Otomotiv olarak gerek doğru ve içerik olarak kapsamlı ekonomik tahminlerimizle, gerekse yönetim politikamız ve aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle başarılı bir şekilde tamamladık. CFO fonksiyonları olarak tüm marka ve işkollarına yoğun desteğimiz 2010 yılında da başarıyla devam etmiştir.
Finansman
2010 yılı, global ekonomik krizin etkilerinin bir anlamda
telafi edildiği, finansal ve operasyonel alanda şirketimizin büyüme ivmesi kazandığı bir yıl oldu. Finansman Departmanı olarak, şirketimizin büyüyen operasyonlarının
finansmanını, temel risk yönetim unsurlarını göz önünde
bulundurarak, piyasa koşullarına göre en uygun maliyetle gerçekleştirdik. Nakit akışımızı, ortak menfaatlerimize
hizmet edecek şekilde, tedarikçilerimiz olan araç üreticileri ve Yetkili Satıcı ağımızla birlikte ortak yönettik. Piyasa riski, operasyonel ve hukuki riskler, kur farkı ve faiz
riskleri, günlük bazda entegre bir sistem tarafından takip
edilerek etkin bir şekilde yönetildi.
Finansal Kontrol
Operasyonel verimlilik ve yalın yönetim prensiplerini ön
planda tutarak 2010 yılını tamamlayan şirketimiz, risk yönetimi ve kontrol ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Şirketin yatırım harcamalarına ve giderlerine ilişkin kontrollerin ve ilgili dokümantasyonun daha detaylı ele alındığı süreçlerde,
ilgili departman ve birimlerle direkt ve yakın koordinasyon sağlanmıştır. Bu çerçevede, özellikle bütçe kontrollerinin otomasyonu için büyük önem taşıyan Harcama Öncesi Onay Projesi’nin tüm şirkette uygulanması adına gerekli tüm adımlar ve takip çalışmaları hayata geçirilmiştir.
Bunun yanı sıra, Avrupa’daki ilk satış ve servis bayiliğimiz
olma özelliğini taşıyan bağlı ortaklığımız D-Auto Suisse
SA için kontrol ortamının tesisi bakımından departman,
kilit öneme sahip birtakım prosedür ve projelere ciddi şekilde katkıda bulunmuş, şirket ziyaretleri esnasında da
bizzat takip fırsatı yakalamıştır. Kontrol ortamının güçlendirilmesine yönelik benzer bir çalışmayı da, Bağlı Ortak14

lığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin de dahil
edildiği bir proje içinde başlatan departman; bir dizi toplantı sonrası hedef ve risk unsurlarını içeren test altyapısını oluşturmuştur. Şirketin faaliyet ve projelerine ait maliyet ve kaynak kullanımı 2010 yılında da yakından izlenerek finansal kararların alınmasına destek sağlanmıştır.
Hukuk
Hukuk Departmanı, şirketin karşılaştığı ve karşılaşabileceği hukuki risklerin yasal mevzuat çerçevesinde şirket
menfaatine olacak şekilde giderilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları yapmaya ve önlemleri almaya devam etmektedir. Başta otomotiv sektörüne yönelik
mevzuat düzenlemeleri olmak üzere, şirket faaliyetleriyle
ilgili mevzuat değişiklikleri izlenerek ilgili birimler bilgilendirilmektedir. 2010 yılının bütününde şirketin tüm faaliyet
alanları ile ilgili konularda, departman personelinin yanı
sıra sözleşmeli avukatlar ve danışmanlar aracılığıyla hukuki anlamda tüm marka ve işkollarımıza destek verildi.
Bilgi Teknolojileri
Doğuş Otomotiv bünyesinde 6.000’in üzerinde kullanıcıya hizmet veren DOAŞ Değer Zinciri Yazılımı olan TURKUAZ üzerinde 2010 yılı içerisinde verimlilik, hız ve kalite artışı sağlayan katma değerli uygulamalar hayata geçirildi ve müşteri odaklı, kullanıcı dostu geliştirmeler yapıldı. Sistem, donanım ve altyapı konularında önemli iyileştirme projeleri gerçekleştirildi. Çevre duyarlılığı ve tasarruf amacıyla mevcut sunucular Bulut Bilişim teknolojisi kullanılarak konsolide edildi. Sosyal Sorumluluk kapsamında, çalışır durumdaki eski bilgisayarlar bağışlandı.
Son teknolojik gelişmeler ve trendler takip edilerek şirketimizin online mecralarda etkin olmasını sağlayacak
öncü uygulamalar hazırlandı.
Yatırımcı İlişkileri
2010 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı
kurumlardan gelen bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlandı; ilgili bilgi ve dokümanlar pay sahiplerine ulaştırıldı. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla yatırımcıların en yoğun bulunduğu Londra, Frankfurt, New York ve Paris gibi kentlere yatırımcı ziyaretleri gerçekleştirildi. Böylece yurtdışında yerleşik kurumsal pay sahiplerinin şirket yöneticileri ile yüz yüze görüşmesi sağlandı ve 2010 yılı kapsamında 150 yatırımcı ile görüşüldü.

Rakamlarla Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla Türkiye Ekonomisi
ve Otomotiv Sektörü
2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisiyle küçülen
Türkiye ekonomisi 2010 yılında hızlı bir toparlanma
sürecine girmiş ve dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomileri arasında yer almayı başarmıştır. Krizle
birlikte ortaya çıkan reel sektörde gerileme, işsizlikteki
artış ve dış ticaretteki daralma gibi olumsuzluklar 2010
yılında büyük ölçüde bertaraf edilmiş ve ekonomik
göstergelerde genel olarak olumlu yönde bir gelişim
izlenmiştir.

GSMH Gelişme Hızı
(Sabit Fiyatlarla) %

TÜFE Enflasyonu
%

8,9
0,7

10,1

6,5

6,4

Ekonomide gözlenen görece hızlı ve istikrarlı yükseliş,
diğer pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe
de 2010 yılında belirgin bir canlanmaya yol açmıştır.
Bankacılık sisteminin özellikle otomotiv sektörüne
yönelik ucuz kredi olanakları sunması, tüketici güven
endeksinin de yükselmesiyle birlikte sektöre önemli bir
hareklilik kazandırmıştır. Toplam otomotiv pazarı 2010
yılında tahminlerin çok ötesinde 799.880 gibi rekor bir
satış adedine ulaşmıştır.

İhracat

(Milyar Dolar)

132

102

114

İthalat

(Milyar Dolar)

202

140

185

-4,7

2008

2010

2008 2009 2010

2008 2009 2010

2008 2009 2010

2009
Kaynak TÜİK

Toplam Satış Adetleri (Toptan)
2009

2010

Binek

368.759

520.653

Hafif Ticari

183.880

253.685

Ağır Ticari

11.777

25.542

1.968

4.741

Treyler

Kaynak ODD ve TAİD Verileri
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Doğuş Otomotiv’de 2010 Yılı

Doğuş Otomotiv çatısı
altında pazara sunulan
markaların tamamına yakını
2010 yılında satışlarını
artırarak güç kazanmış ve
çok başarılı bir faaliyet
yılını geride bırakmıştır.

Doğuş Otomotiv, zorlu geçen bir kriz döneminin ardından, 2010 yılında
tarihindeki en başarılı yıllarından birini yaşamış ve yılı pek çok alanda rekor
satış rakamlarıyla kapamıştır. Krizin ardından ekonomik güven ortamının
yeniden oluşması, otomotiv sektöründe ertelenmiş taleplerin yeniden
canlanması ve bankaların otomobil kredilerine yönelik uygun koşullar
sunması gibi faktörler, genel olarak Türkiye’deki otomotiv sektörünün
2010’da bir önceki yıla göre önemli ölçüde büyümesine olanak sağlamıştır.
Ancak hemen hemen bütün Doğuş Otomotiv markalarının 2010 yılında
sektörün üzerinde büyüyerek pazar payını artırmış olması, elde edilen
başarının sadece konjonktürel olmadığının kanıtıdır.
Bir distribütör olarak dünyanın en değerli marka portföylerinden birine
sahip olan Doğuş Otomotiv, bunun yarattığı rekabet avantajını müşteri
odaklı hizmet felsefesi, yalın yönetim anlayışı ve otomotiv değer zincirinin
her halkasında yer alma misyonuyla birleştirerek yıllar içinde sağladığı
ilerlemenin meyvelerini 2010 yılında somut olarak almış ve pazardaki
konumunu daha da güçlendirmiştir. Geçtiğimiz döneme damgasını vuran
kriz, her şirket gibi Doğuş Otomotiv için de bir sınav niteliğinde olmuştur.
Elde edilen sonuçlar, Doğuş Otomotiv’in bu sınavdan başarıyla çıktığını
ortaya koymaktadır. Doğuş Otomotiv;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

89.202 adet araç satışı,
Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını kapsayan 14 temsilciliği,
Çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine sunduğu 80’den fazla
farklı model alternatifi,
12.550 adet ikinci el araç satışı,
1.700’ü aşan çalışanı,
500’ü aşkın müşteri kontak noktası,
800.000’e yakın müşterisi,
700.000’i aşan toplam araç parkı,
462.029 m2 satış ve servis kapalı alanı ve
759.000’i aşan servis giriş adedi

ile Türk otomotiv sektörünün lider kuruluşu olduğunu 2010 yılında bir kez
daha göstermiştir.
/ Değer Zinciri 2010
Üretim

İthalat ve Distribütörlük

Perakende

Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler
Her Marka Araca
Hızlı Servis

Krone*

İkinci El
İkinci El Araç
Alım - Satım

Finans
Otomotiv
Finansmanı*

Diğer Yatırımlar

TÜVTURK*

**
Meiller*

Sigorta*
Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili Satıcılar
Yüce Auto*

Lojistik Merkezi
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LeasePlan*

Sigorta*
* İştirakler
** Temsilcilik

Satış Adetleri (Toptan)
2008

2009

2010

Binek

33.742

39.379

61.802

Volkswagen

21.485

26.862

39.974

5.647

6.260

9.753

Porsche

157

253

390

Bentley

12

7

14

9

9

4

SEAT

2.874

2.577

5.149

Skoda

3.558

3.411

6.518

Hafif Ticari

18.969

10.268

23.897

Volkswagen

18.969

10.268

23.897

Ağır Ticari

2.596

1.142

3.503

Scania

1.894

800

2.500

Krone

518

208

556

Meiller

184

134

447

55.307

50.789

89.202

Audi

Lamborghini

TOPLAM

Satış başarıları
Doğuş Grubu çatısı altında pazara sunulan markaların
tamamına yakını 2010 yılında satış adetlerini/cirolarını
artırmış ve pazardaki konumlarını güçlendirmiştir.
Grubun lokomotif markası olan Volkswagen Binek Araç,
bir önceki seneye göre %38 oranında büyüyen binek
araç pazarında kendi satışlarını %49 oranında artırmayı
başararak pazarın oldukça üzerinde bir performans
göstermiştir. Türkiye’nin en çok satan otomobilleri
arasında 5. sıradaki yerini koruyan Volkswagen gibi,
Audi de 2010 yılında önemli bir başarıya imza atmış
ve toptan pazarda 9.753 adetle bir önceki seneye göre
%55 büyüme kaydetmiştir. Porsche, 2010 yılında 390
adetlik yeni bir satış rekoruna imza atmış; satışlarını
%90 oranında artırmayı başaran SEAT, global
ölçekte Türkiye’yi geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle
kıyaslandığında satış adetlerini en çok artıran ülkeler
arasında 3. sıraya yükseltmiş; Skoda ise 2010 yılında
satışlarını %11,5 artırarak kayda değer bir büyüme
sergilemiştir.

Binek araçlar dışında, krizde önemli ölçüde küçülen
hafif ve ağır ticari araç sınıflarında da büyük artışlar
kaydedilmiştir. Volkswagen Ticari Araç satışlarını %126,6
oranında artırarak büyük pazarlar içinde satışlarını en
çok artıran distribütör olmuş ve 2010 sonunda toptan
pazarda ulaştığı 23.897 adetlik dev satış rakamıyla ithal
hafif ticari araç pazarında lider konuma yükselmiştir.
Scania ise 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarında 2010
yılında satışlarını %212 artırarak ithal pazarda %25 olan
pazar payını %27’ye taşımıştır. İthal pazarda sekizinci
kez lider olmayı başaran Scania, toplam pazarda daha
önce 4. sırada bulunan konumunu iki yerli üreticinin
ardından 3. sıraya yükseltmiştir.
Binek ve ticari araçların dışında Doğuş Otomotiv’in
kısmen ithalat, kısmen de üretim yoluyla pazara
sunduğu treyler, damper, soğutma sistemi, endüstriyel
ve deniz motorları gibi işkollarında da 2010 yılı içinde
önemli başarılar elde edilmiştir.
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Yeni lansmanlar
2010, satışlar kadar müşterilerin beğenisine sunulan
yeni model ve motor seçenekleri itibariyle de oldukça
hareketli bir yıl olmuştur. “Dünyanın en yenilikçi otomotiv
markası” vizyonuyla kendini ve teknolojisini sürekli
yenileyen Volkswagen Binek Araç, 2010 yılında çok
sayıda lansman gerçekleştirmiştir. Tamamen yenilenen
Touareg ve Passat modelleri ile daha da güçlenen
Volkswagen, “Yılın Aracı” ödülüne sahip Polo modeline
yıl içinde yeni motor ve donanım seçenekleri ekleyerek
hedef kitlesini daha da geliştirmiştir. 2010 yılında “tüm
zamanların en heyecan verici Golf’ü” sloganıyla satışa
sunulan Golf R modeli ise, otomobilinden yüksek
performans bekleyen müşterilerimize cazip bir seçenek
olmuştur.
Ekim ayında küçük kompakt sınıfa başarılı bir giriş
yapan “şehirli” Audi A1 ile kasım ayında lansmanı
yapılan Audi A7 Sportback, 2010 yılında Audi’nin
müşterilerine sunduğu iki önemli yenilik olmuştur.
Porsche ise 911 Turbo S ve Panamera V6 ile
genişleyen model serisini, Premium SUV segmentinde
dengeleri değiştiren Yeni Cayenne modelinin lansmanı
ile desteklemiştir. Büyük ilgi toplayan ve beğeniyle
karşılanan Yeni Cayenne, yıl boyunca Porsche
satışlarına önemli katkı sağlamıştır.
Diğer taraftan SEAT pazara sunduğu yeni motor
seçenekleri ve genişleyen Ibiza model ailesiyle
güç kazanırken, 2010’da büyük bir atılıma imza
atan Skoda yeni ürün-motor seçenekleriyle binek
otomobil pazarında hitap ettiği oranı %37’den %68’e
yükseltmeyi başarmıştır. Bu kapsamda Skoda’nın
SUV segmentindeki ilk aracı olan Yeti, 2010 Mart’ında
tüketicilerin beğenisine sunulmuş, Roomster ve Fabia
modelleri ise makyajlanan yeni yüzleri ve 1.2 TSI
motor seçenekleriyle 2010 yılında Skoda markasının
Türkiye’de daha da ileriye taşınmasını sağlamıştır.
Nisan ayında 1.6 TDI CR motor seçeneğini pazara
sunan Octavia, daha önceki yıllarda olduğu gibi marka
ürün gamının en çok satan modeli olmuştur.
Volkswagen Ticari Araç ise Transporter’dan sonra 2010
yılında da Caddy modeliyle birlikte tüm ürün gamını
yenilemiştir.
“Mükemmel” Hizmet
Doğuş Otomotiv, müşteri mutluluğunun sürekliliğini
sağlamaya ve bu yöndeki en önemli halkalardan biri
olarak gördüğü Satış Sonrası Hizmetler’i geliştirmeye
18

yönelik faaliyetlerini 2010 yılı boyunca sürdürmüş ve
bu çabalarının sonucunda bazı uluslararası ödül ve
başarılara imza atmıştır.
Volkswagen AG tarafından yürütülen RASE (Retail
After Sales Excellence - Satış Sonrasında Mükemmel
Hizmet) projesine dahil olan Doğuş Otomotiv,
Volkswagen SSH ile tüm dünyada satış sonrasında
en iyi performans gösteren ilk 5 kuruluş arasına
girmeyi başarmış ve Volkswagen AG tarafından
2010 yılında “Örnek Distribütör” seçilmiştir. Doğuş
Otomotiv tarafından hayata geçirilen “best practice”
uygulamaları, diğer ülkelerdeki SSH ağına rehberlik
etmek üzere Volkswagen AG’nin görevlendirdiği bir
danışmanlık firması tarafından 1 ay süreyle yerinde
takip edilmiştir.
Benzer bir şekilde, dünyadaki Audi Yetkili Servislerinin
servis ve teknik becerilerinin ölçüldüğü Audi Twin Cup
2010 Dünya Finali’nin servis kategorisinde Doğuş
Otomotiv Audi tarafından elde edilen ikincilik, sunulan
servis kalitesinin somut bir göstergesidir. Tüm markalar
bazında Yetkili Servis noktalarının yaygınlaştırılarak
hizmet kalitesinin artırılması, müşterilerin servis sadakat
oranlarının ve servis cirolarının yıldan yıla düzenli bir
şekilde artmasını sağlamaktadır.
İsviçre’de bir “Türk”
İsviçre’nin Lozan kentinde Porsche bayisi olarak 2009
yılında açılışı gerçekleştirilen D-Auto Suisse, 2010’daki
ilk tam faaliyet yılında önemli bir başarı elde etmiş ve
bölgedeki diğer Porsche bayileri arasında pazar payını
%30’lara çıkararak lider şirketlerden biri haline gelmiştir.
Showroom’da gerçekleştirilen aylık düzenli etkinliklerle
müşteri ilişkilerini güçlendiren ve sektör dışında güçlü
markalarla çeşitli işbirlikleri gerçekleştiren D-Auto
Suisse, 160 adet satış gerçekleştirdiği ilk yılın ardından
2011 için çıtasını daha da yükseltmiştir.
İkinci el piyasasında 10 yıla dayanan güven
İkinci el araç alım satımında hem sanal hem de
geleneksel mecralarda en büyük kurumsal şirket olma
misyonuyla hareket eden DOD, 2010 yılında 12.550 adet
araç satışı ile kurumsal ikinci el sektöründeki liderliğini
sürdürmüştür. DOD, 2010 yılında düzenlediği 29 farklı
açık artırmada 764 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.
Her 84 saniyede bir araç satışının yapıldığı DOD açık
artırmaları 2010 yılında İstanbul’un yanı sıra Adapazarı,
Antalya, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin ve Samsun
illerinde de gerçekleştirilerek ülke geneline yayılmıştır.

2010’da faaliyete geçişinin 10. yılını müşterileriyle
birlikte kutlayan DOD, müşteri ihtiyaçları çerçevesinde
şekillendirdiği ParkDOD ve PrimeDOD satış kanallarının
yanı sıra DOD Garanti ve KaskoDOD gibi ikinci el
pazarına öncülük eden ürünlerle 2010 yılında önemli
gelişmelere imza atmıştır.
Seyir güvenliğinin garantisi TÜVTURK
2010 yılında hizmetlerini istasyon sayısını artırarak
sürdüren TÜVTURK, yıl boyunca 5,4 milyon
aracın periyodik ve yola uygunluk muayenelerini,
880.000 aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümlerini
gerçekleştirmiştir. Şirket 1 milyar ABD dolarına ulaşan
yatırımlarıyla, Türkiye genelinde 189 sabit ve 71 gezici
istasyonla hizmet vermeye başlamıştır. Faaliyetimizin
ikinci yılı içinde İstanbul-Samandıra, Kırıkkale-Yahşihan,
Bolu-Gerede ve Kocaeli-Gebze istasyonları devreye
sokulmuş, Keşan, Lüleburgaz, Manavgat ve İnegöl’de
muayene istasyonlarının kanal sayısı artırılmış ve
Gemlik’teki 2 kanallı istasyon yerine 6 kanallı yeni bir
istasyon inşa edilmiştir. Toplam 20 milyon TL ilave

yatırımla istasyon sayımız 2010 yılı içinde 193’e, kanal
sayımız ise 458’den 483’e yükseltilmiştir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında güçlü bir
şekilde varlığını sürdüren ve 1.700’ü aşan çalışanıyla
otomotiv sektöründe %11’lik pazar payının sahibi
olan Doğuş Otomotiv, topluma, insanlara ve ortak
yaşam alanlarına karşı sorumlulukları çerçevesinde
2010 yılında da sosyal sorumluluk projelerine devam
etmiş ve bu yöndeki en önemli adımlardan biri olarak
“Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni
imzalamıştır. Bu sözleşme ile insan hakları, çalışma
koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi
konuları kapsayan 10 temel prensip çerçevesinde ortak
mücadele vermek için girişimde bulunacağını beyan
eden Doğuş Otomotiv, ayrıca 2010 yılında bir ilke daha
imza atarak otomotiv sektöründe ilk Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu’nu hazırlamış ve yayınlamıştır.
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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.

Doğuş Grubu; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm, gayrimenkul ve
enerji olmak üzere yedi 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, 124 şirketi ve 28 binin üzerindeki 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.
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. Finans ve gayrimenkul sektöründe General Electric,
otomotivde Volkswagen AG ve TÜVSÜD, inşaatta Alstom ve Marubeni,
medyada CNBC, MSNBC ve Condé Nast ve turizmde Hyatt International
Ltd., HMS International Hotel GmbH (Maritim) ve Aldiana GmbH gibi
büyük küresel oyuncularla sağladığı sinerji de bu sürece çok önemli
katkılarda bulunmaktadır.
Doğuş Grubu, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya
çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Türkiye’deki değişimin
öncüleri arasında yer almaktadır.
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