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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.

2009’da kuruluşunun 15. yılını kutlayan 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
15 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
VW Marine ile Scania Engines markalarıyla ve soğutma
sistemleri pazarında Thermo King markasıyla 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 üretim alanında da
önemli yatırımlara imza atmıştır. Lider damper markası
Meiller ortaklığında 2008 yılında Sakarya’da hizmete
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giren “Meiller Doğuş Damper Fabrikası”na ek olarak,
yine üretim alanında faaliyet göstermek üzere Krone
firmasının ortaklığında İzmir Tire’de inşa edilen treyler
fabrikasının hazırlıkları 2009 yılı içinde tamamlanmış ve
fabrika üretime hazır hale getirilmiştir.
Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki başarılı operasyonunu
yurtdışına taşımaya yönelik olarak da yeni yatırımlar
içindedir. Şirket, VW Grubu’yla güvene dayalı yakın
işbirliğinin bir sonucu olarak İsviçre’nin Lozan kentinde
kurduğu Porsche yetkili satış ve servis merkezi D-Auto
Suisse Eylül 2009 tarihinde hizmete sokmuştur.
1.700’e yakın 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 %8,9 pazar payına
sahip olan şirket, toptan ithal pazarında lider distribütör
konumundadır.
Türkiye’nin önde gelen otomotiv distribütörü Doğuş
Otomotiv, 2009 yılında “Capital 500” ve, “Fortune 500”
sıralamalarında ilk 50 şirket arasında yer almıştır. 2004
yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv hisseleri İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’nda “DOAS.IS” kodu ile İMKB
30 içerisinde işlem görmektedir.
Şirket, Türk halkının ve özellikle de genç neslin trafik
konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve algısını artırmak
amacıyla 2004 yılında “Trafik Hayattır” sloganıyla
başlattığı sosyal sorumluluk faaliyetlerini daha geniş bir
platformda değerlendirmek ve tüm iş süreçlerine yaymak
amacıyla 2009 yılı itibariyle sürdürülebilirlik çalışmalarını
başlatmıştır.
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

“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.

iyi kullanan,

• Güvenilir,
• Otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı
hizmet vermeyi hedefleyen
bir şirkettir.

“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)

2009

2008

Satışlar (adet)

50.789

55.307

%8,9

%10,6

10.746

13.125

2.129

2.144

(224)

(269)

78

23

%3,6

%1,1

302

291

%14,2

%13,6

31

-110

%1,4

%-5,1

DOAS Pazar Payı
İkinci El Satışlar
Net Satışlar
Faaliyet Giderleri
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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Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları

Toplam Araç Parkı Yaklaşık 700.000
Büyümeye odakl› stratejisini öncü ve yenilikçi
çözümlerle hayata geçiren Do¤uş Otomotiv, gelece¤e
do¤ru sa¤lam ve kararl› ad›mlarla ilerlemektedir.

Scania
distribütörlük
anlaşması
Krone
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen ve
Audi distribütörlük
anlaşması

Porsche
distribütörlük
anlaşması
Scania
Endüstriyel ve
Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

1994
Pazar payı
%0,5
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1995

AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

1996

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

1997
Pazar payı
%5,8

Skoda
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı

1999

Volkswagen
Financial Services
AG ile tüketici
finansman
ortaklığı

2000

İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

2001

Operasyonların
birleştirilmesi
Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

2003

Thermo King
distribütörlük
anlaşması

SEAT %100
Doğuş
Otomotiv’in oldu

Lamborghini ile iyi
niyet mektubu

Bentley ile iyi
niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK
kuruldu

Lozan’da Porsche
bayiliği anlaşması

Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması

Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni
Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete girişi

Doğuş Otomotiv
15. yıl

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

Bugatti ile iyi niyet
mektubu
İkinci temettü
ödemesi
Krone ile üretim
anlaşması

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

OtoMotion açılışı

Oto-Fix Ekspres
Servis

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

İlk temettü
ödemesi

2004

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu

Porsche Lozan
Bayisi açılışı

2005
2006
2007
Pazar payı
%11,4

2008
2009
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Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu

Aclan Acar

Süleyman Kadir Tuğtekin H. Murat Aka

E. Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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.

Yönetim Kurulu Üyesi
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.

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen Kocatepe

Hasan Hüsnü Güzelöz

Nevzat Öztangut

Cem Yurtbay

Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi
Endüstri İşletmeciliği bölümünde
tamamlayan Sayın Özlem Denizmen,
MITSloan School of Management’ta MBA
yüksek lisansı yapmıştır. Sayın Özlem
Denizmen ayrıca, Stanford’da Etkileme
Teknikleri, GE Crotonville Merkezinde
Liderlik, Harvard Business School’da
İleri Seviye Yönetim programlarını
tamamlamıştır. 2000 yılından bu yana
Doğuş Grubu’nda Strateji, Planlama,
Bütçe, İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri
üzerine çeşitli görevler üstlenmiş olan
Sayın Özlem Denizmen, Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

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 Üyelikleri
görevini sürdürmektedir.
Sayın Nevzat Öztangut aynı
zamanda Takasbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşlar Birliği Başkanı’dır.

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
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.

8

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.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu

E. Ali Bilalo¤lu
‹cra Kurulu Başkan›

Giovanni Gino Bottaro

Dr. Berk Çağdaş

İlhami Eksin

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

Anıl Gürsoy

Kerem Galip Güven

Mustafa Karabayır

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

Tolga Senyücel

Vedat Uygun

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.
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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

Doğuş Otomotiv ailesi olarak, geçmişin deneyimlerinden
yararlanmanın, günün gerçeklerine ayak uydurmanın ve
geleceği doğru okuyarak buna uygun stratejiler üretebilmenin
ne kadar önemli olduğunu deneyimlediğimiz başarılı bir yılı
daha geride bıraktık. Küresel çaptaki ekonomik krizin en
üst noktasına ulaştığı 2009, iş dünyası için riskler içeren
ve yöneticileri radikal önlemler almaya yönelten zorluklarla
dolu bir yıldı. Bizleri de etkisi altına alan bu zorluklara
rağmen Doğuş Otomotiv olarak, incelikle oluşturduğumuz
uzun vadeli planlarımız ve kararlı yönetim anlayışımız
sayesinde verimli ve kârlı bir yıla imza attık. Herkes gibi
bizleri de endişelendiren ekonomik olumsuzluklara rağmen
hedeflediğimiz satış grafiğini yakalayarak sadece önemli
bir ticari başarı elde etmekle kalmadık, aynı zamanda
ilerlediğimiz yolun doğruluğunu test etme olanağına sahip
olduk.
2009’a damgasını vuran şartlar, öngörülü hareket etmenin ve
gelecek odaklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne
serdi. Ekonomik krizden çok daha önce hedeflediğimiz ve
adım adım hayata geçirdiğimiz “otomotiv değer zincirinin her
halkasında olma” ve “yalın yönetim” anlayışının yararlarını
bu krizde fazlasıyla gördük. Sadece günün koşullarına göre
hareket etmenin otomotiv gibi dinamik bir sektörde niçin
geçerli olamayacağını ve geleceğe bakarak öngörülü hareket
etmenin bu sektörde faaliyet gösteren firmalar için ne kadar
önemli olduğunu son ekonomik gelişmeler fazlasıyla gösterdi.
Şirketimiz, bu yönüyle önemli bir sınavdan başarıyla geçti.
Müşterilerimize sunduğumuz yüksek kalite standartlarının
hiçbirinden feragat etmeden hem büyümemizi sürdürdük,
hem de kârlılığımızı artırdık.

Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı

2007’de kendini hissettiren ve 2008’de iyice su yüzüne çıkan
ekonomik kriz 2009’da zirve noktasına ulaştı. Hükümetlerin
aldığı ciddi önlemlere rağmen Batı ülkeleri başta olmak üzere
dünyanın büyük bölümünde ve tüm sektörlerde yaşanan
daralma, sorunun yerel/bölgesel unsurlardan kaynaklanan
dar kapsamlı ve geçici bir sorun olmadığını, iyileşmenin
de buna bağlı olarak uzun süreceğini açıkça gösterdi. Arztalep dengesizliğinin sonucu olarak tüketimin aşırı hızla
artması ve hızlı büyümenin kaynak yetersizliğine yol açması
nedeniyle ortaya çıkan sorunlar tümüyle yapısal nitelikli
olduğundan, çözümlerin de yapısal nitelikli olması gerektiği
görüşü hemen tüm çevrelerde kabul gördü. Tartışmalar
genellikle, bu tür yapısal bir değişimin ne şekilde olması
gerektiği üzerine odaklandı. Herkesin üzerinde birleştiği
ortak görüş, kaynakların çok daha dikkatli ve kontrollü bir
şekilde kullanılması gerekliliğiydi. Gelinen bu nokta, tüketim
zorunluluğunun israfa dönüşmemesi yönünde şirket içinde
başlattığımız çalışmaların ne kadar haklı ve isabetli olduğunu
da bir kez daha gösterdi.
Dünyanın önde gelen ekonomilerinde yaşanan ciddi
küçülme, lokomotif bir sektör olan otomotivde de zorlukların
baş göstermesine yol açtı. Pek çok Batı ülkesi, önemli
bir istihdam kaynağı olan otomotiv endüstrisini krizden
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korumak için çeşitli önlemler almak zorunda kaldı. ABD’de
iflas noktasına gelen bazı otomobil üreticilerine devlet ciddi
para yardımı yaptı. Avrupa’nın önemli ekonomilerinde de
hurda indirimi uygulaması yoluyla hükümetler otomobil
satışlarını desteklediler. Bu sayede otomotiv sektörü fazla
yara almadan, hatta tam tersine geçmiş yıllara göre satışlarını
artırarak 2009’u hasarsız bir şekilde atlatmayı başardı.
Türkiye ekonomisi de 2009 yılı başında yaptığımız yüzde
5,5-6’lık küçülme tahminlerine uygun bir seyir izledi. Böyle
bir küçülmenin otomotiv sektörüne ciddi bir daralma
getireceğine yönelik endişelerimiz ise, yılın ilk çeyreğinde
hükümetin yerinde bir kararla otomobil satışına özel
tüketim vergisi indirimi getirmesi sayesinde yerini iyimser
bir havaya bıraktı. Gerçekten de 2009 yılında Türk otomotiv
sektörü önemli bir daralma yaşamadı; tam tersine belirli
segmentlerde büyümeye sahne oldu. Bu olumlu tablo,
Türkiye’de distribütörlüğünü yaptığımız markalara da
yansıdı. Vergi indiriminin yanı sıra uyguladığımız dinamik
satış stratejisi sayesinde belirli markalarımız bugüne kadarki
en yüksek satış rakamlarını gerçekleştirirken, genel olarak
toplam araç satışımızın iyi olduğu bir yılı geride bıraktık.
Diğer yandan vergi indirimine girmediği halde lüks araç
segmentinde 2008 satış rakamlarının önüne geçmemiz, söz
konusu başarının sadece dış faktörlere bağlı olmadığının
kanıtıydı. Şirketimizin Türkiye’nin en zengin marka portföyüne
ve en yaygın yetkili satıcı ağına sahip olması, bu başarıda
önemli bir rol oynadı. Ama hiç şüphesiz en önemli rolü, ilk
günden itibaren, müşterilerimizin memnuniyetini her şeyin
üstünde tutan yüksek kalite anlayışımız oynadı. Şirketimiz,
“beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” prensibini tavizsiz
bir şekilde uygulamayı 2009’da da sürdürdü. Müşterilerimiz
ise bu yaklaşımımıza, bizi daha fazla tercih ederek yanıt
verdiler.
Ekonomideki olumsuzluklara rağmen genel olarak başarılı ve
kârlı bir yıl geçirmiş olmanın verdiği sevinç, kuruluşumuzun
15. yılını kutlamanın gururuyla daha da coşku kazandı. 15
yıl, yüzyıllar boyunca var olması ümit edilen büyük kurumsal
yapılar için henüz “başlangıç” çağını ifade eder. Biz, büyük
aşamalar kaydettiğimiz ilk 15 yılımız ile birlikte şirketimizin
artık kuruluş dönemini tamamladığına ve oturmuş kurumsal
yapısıyla geleceğe dönük yeni bir olgunlaşma dönemine
girdiğine inanıyoruz.
1994 yılında sektöre ilk adımını atan Doğuş Otomotiv’in
bu süre içinde kaydettiği aşamalar, bir başarı öyküsünün
özeti mahiyetindedir. Bu süre içinde Doğuş Otomotiv,
distribütörlüğünü yaptığı markaların sayısını 2’den 15’e
yükseltmiş; ithalat ve distribütörlük iş alanlarını perakende,
finansman, yedek parça ve aksesuvar ticareti, lojistik ve
müşteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, filo kiralama, hızlı
servis, araç muayene ve sigortacılık gibi tamamlayıcı hizmet
alanlarıyla zenginleştirmiş ve otomotiv değer zincirinin her
halkasında olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine son

yıllarda üretim halkasını da eklemiştir. Bu çerçevede Meiller
ortaklığında 2008’de açılan damper fabrikasına ek olarak;
Krone ortaklığında Tire’de treyler fabrikası inşaa edilmiş;
2009’da büyük ölçüde tamamlanmış ve hizmet vermeye
hazır hale gelmiştir.
2009’da bizi gururlandıran bir başka gelişme ise, İsviçre’de
kurduğumuz D-Auto Suisse firmamızın faaliyete geçmesidir.
Lozan’da İsviçre’nin en büyük ve en modern Porsche satış ve
servis merkezini 10 Eylül 2009 tarihinde görkemli bir törenle
hizmete açtık. Avrupa’da bir showroom açarak Almanya’da
üretilen bir otomobili İsviçrelilere satan bir Türk şirketi
konumuna gelmemiz, bizim için hem farklı hem de gurur
verici bir deneyim olmuştur. Krize rağmen ertelemeyi bir an
için bile düşünmediğimiz bu yatırım, Doğuş Otomotiv’in artık
Türkiye sınırlarını aşan bir büyüklük ve olgunluğa eriştiğini
göstermesi itibariyle, şirketimizin yol haritası içinde, önemli
köşe taşlarından biri olarak yerini aldı.
2009 yılındaki belirsizlik ve zorluklara rağmen sürdürdüğümüz yatırımlarımız, iş planlarımıza ve gelecekle
ilgili beklentilerimize olan güvenimizin bir göstergesiydi.
Yıl boyunca, otomotiv sektörünün değişken yapısını da
göz önünde bulundurarak, iyimserliği ve tedbiri elden
bırakmadan, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam
ettik. Zor bir yılı elbirliğiyle bir fırsata dönüştürmeyi ve
yatırımcılarımızı memnun edecek bir şekilde kârla bitirmeyi
başardık. Bu noktada hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza
gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etmeyi bir görev
addediyorum. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz değişimler
zaman ve sabır gerektiriyordu. Bu noktada küçük büyük
tüm yatırımcılarımız, ortaya koyduğumuz vizyona sahip
çıkarak desteklerini esirgemediler. En değerli varlığımız
olan çalışanlarımız da, değişim süreci boyunca özverili
ve destekleyici tutumlarıyla gerçek bir aile dayanışması
sergilediler. Tüm çalışanlarımıza, geçirdiğimiz sınavda
üzerlerine giydikleri formanın hakkını verdikleri için teşekkürü
bir borç bilirim.
2009 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştirmemizde, değişen
piyasa koşullarına uygun olarak araç tedariki programını sık
sık revize eden VW Grubu’nun desteği çok önemli rol oynadı.
Aynı şekilde faaliyetlerini aynı ailenin birbirine destek veren,
tamamlayan ve koruyup kollayan bireyleri olarak sürdüren
yetkili satıcılarımız da mevcut şartları lehimize çevirmek için
yıl boyunca yoğun bir gayret sarf ettiler. Elde ettiğimiz başarı,
aynı zamanda onların başarısıdır. Bu nedenle kendilerine
geçmiş yıl için teşekkür ediyor, dünya ekonomilerindeki
iyileşme belirtileriyle birlikte çok daha olumlu bir havada
girdiğimiz 2010 yılında yine hep birlikte çok daha büyük
başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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İcra Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

Doğuş Otomotiv olarak 15. yaşımızı kutladığımız 2009 yılını,
ileriye yönelik hamlelerimizin devam ettiği verimli ve çok başarılı
bir yıl olarak tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl da, öncekiler
gibi, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğimiz bir yıl
oldu. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, büyük önem
atfettiğimiz ve varlığımızın bir parçası olarak özümsediğimiz
değerlerimizi pekiştirmek ve hedeflerimize bir adım daha
yaklaşmak yönünde önemli mesafeler kaydettik.
Geçtiğimiz 15 yıl içinde sağlam, verimli ve kârlı bir yapı
kurmaya çalıştık. Bu süre içinde ekonomiye önemli katma
değer sağlayan, verimli ve kârlı, geleceğe sürekli yatırım
yapan ve müşterilerine en üst seviyede hizmet sunan bir
şirket hüviyetine kavuşmak en önemli hedefimiz oldu.
Bugün geldiğimiz noktada, 15 seçkin markamız, zengin
model gamımız, otomotiv değer zincirinin her halkasındaki
varlığımız ve Türkiye’nin dört bir tarafındaki nitelikli yetkili
satıcı ve servis ağımızla sektörün lokomotif şirketlerinden biri
konumundayız. Bizi bu noktaya getiren değerlerimizden ve iş
yapma felsefemizden hiçbir şekilde ödün vermeyerek, fark
yaratan uygulamalarla bu özelliğimizi daha da ilerilere taşımak
ve örnek alınan bir şirket olmayı sürdürmek istiyoruz.

E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı

Otomotiv sektörü açısından 2009 yılı, tüm dünyada farklı
boyutlarda gelişmelere sahne oldu. Mevcut ekonomik
krize ek olarak, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde giderek
güçlenen otomotiv şirketlerinin dünyaya açılmak istemesinin
yarattığı rekabet baskısı, mevcut pazar koşullarının daha da
güçleşmesine yol açtı. Dünyada oluşan arz fazlası nedeniyle
maliyetler, verimlilik ve kârlılık açısından tüm otomotiv üreticileri,
şartlarını yeniden gözden geçirmek ve radikal önlemler almak
zorunda kaldılar. Stratejik olarak ürün portföyü, iş yapış tarzı
ve dağıtım kanalları açısından yanlış konumlandırılan şirketler
krizin de etkisiyle hızla iflasın eşiğine sürüklendiler. Pek çok
sektör devi bu dönemde küçülme kararı alırken, hükümetlerin
söz konusu şirketlere yönelik destekleri gündeme geldi.
Diğer taraftan gelişmeleri yakından izleyen ve doğru
öngörülerle hareket eden şirketler, ürün portföyü açısından
doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak şartlara uyum
sağlamasını bildiler. Türkiye’de tüm markalarının temsilciliğini
yaptığımız Volkswagen AG, bu konudaki başarısını zorlu
ekonomik koşullar altında bir kez daha gösterdi. Köklü
yapısı, organizasyonel profili ve güçlü mali yapısının yanı
sıra stratejilerini doğru öngörülere dayandırması sayesinde
Volkswagen Grubu, 2009 yılındaki elverişsiz koşullara rağmen
otomotiv dünyasındaki konumunu daha da güçlendirdi.
Biz, Doğuş Otomotiv olarak, Volkswagen AG gibi bir üreticiyle
ortak çalışmayı, bu açıdan büyük bir şans olarak görüyoruz.
Doğuş Grubu’nun değerleri ile Volkswagen AG’nin dünyadaki
öncü rolünü bir araya getiren işbirliği, bugün sahip olduğumuz
konumu daha ileri taşımak için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. İki
kuruluş arasında hemen her alanda var olan uyum ve sinerji,
geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor.
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2009 yılında meydana gelen gelişmeler, bu sinerjinin ve
karşılıklı esneklik anlayışının ne kadar önemli olduğunu
gösterir nitelikteydi. Şirket olarak, ağır bir krizin kapıda olduğu
öngörüsünden hareketle, krize yönelik hazırlıklara 2008
ortalarında başladık. İş yapma biçimimizi verimli, odaklı ve
çağdaş yönetim tekniklerine göre yeniden tanımladık. Sabit
giderlerimizin bir kısmını, bize esneklik kazandıracak şekilde
değişken hale getirdik. Maliyetlerimizi, kalite anlayışımızdan
ödün vermeden, müşterilerin çıkarlarını etkilemeyecek bir
şekilde düşürdük. Bu yöndeki çalışmalarımızı, şirkete katma
değer yaratmayan tüm giderleri ortadan kaldırma anlayışı
doğrultusunda yürüttük. Aslında çok basit gibi görünen,
ancak başarı için en üstten en alta tüm şirket elemanlarının
katkı ve katılımını gerektiren bu felsefeyi çalışanlarımız
içtenlikle benimsediler. Bu kültür değişikliğinin saygıyla
karşılanarak hızla sahiplenilmesi, teşekküre layık örnek bir
davranış olarak, 2009’un en önemli kazanımlarından biri oldu.
Gerçekleştirdiğimiz dönüşüm, daha hızlı ve çevik bir yapıya
sahip olmamızı sağladı.
Şirketin mali yapısı içinde çok önemli bir yere sahip olan
stok yönetimine yönelik politikalarımızı, 2009 başında kriz
beklentilerine uygun olarak “temkinlilik” anlayışı üzerine inşa
ettik. Ancak 2009 Mart’ında hükümetin açıkladığı ÖTV indirimi,
otomotiv sektörüne beklenmedik bir canlılık kazandırdı. Krizler
karşısında oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan otomotiv
sektörüne yönelik pansuman mahiyetindeki bu girişim, 2009
satış rakamlarının beklenenin çok üzerine çıkmasını ve önceki
yıla göre artmasını sağladı. Pazarın hızlanması, satışlarımıza
ciddi bir ivme kazandırdı. Krize göre ayarladığımız stoklarımızın
bu canlanma karşısındaki yetersizliğini ise, Volkswagen
Grubu’yla ve satış kanallarımızla son derece yapıcı ve yaratıcı
bir işbirliği gerçekleştirerek aştık. Böylece, bayi ağımızla yıllar
içinde karşılıklı olarak olgunlaştırdığımız uyumun ve aynı
hedefe odaklanmış çalışma felsefemizin ne kadar değerli
olduğunu, mevcut şartlar altında bir kez daha karşılıklı olarak
görme fırsatı bulduk.
Doğuş Otomotiv’i, her bireyi aynı anlayış içinde hareket
eden büyük bir aile haline getirmeye yönelik bütünleştirici
çabalarımız, 2009 yılının güçlüklerini aşmamızda somut
yararlar sağladı. Diğer taraftan insan kaynaklarına yönelik
politikalarımız, 2009 boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla
daha da belirginleşti. “En değerli varlığımız insan kaynağımızdır”
anlayışı ile temellerini sağlamlaştırdığımız İnsan Kaynakları
yönetimimiz, her yönüyle sektörde örnek teşkil edecek bir
konuma geldi. Değişen şartlar karşısında, şirket ihtiyaçlarını
daha etkin bir şekilde karşılama ve sürekli öğrenirken aynı
zamanda geleceği tasarlayan bir şirket olma yönündeki
çalışmalarımız yıl boyunca kesintisiz bir şekilde devam etti.
Bu doğrultuda Doğuş Grubu’nun değerlerini İnsan Kaynakları
politikamızla bütünleştiren D-İnsan yönetim sistemimizi
uygulamaya koyduk. Uzun vadeli şirket hedeflerine ulaşmak
ve kurumu geleceğe taşımak için şirketin her çalışanının bu
hedefleri benimsemesine yönelik çalışmalar yaptık.

Ayrıca 2009 yılı içinde, çalışanların da yönetime etkin katılımını
destekleyen öneri-ödül sistemini, kurum içi sürekli öğrenmeyi
hedefleyen iç-eğitmen sistemini, bunların yanı sıra D-Strateji,
E-Oryantasyon ve potansiyel belirleme gibi projelerimizi de
hayata geçirdik.
2009 yılındaki konjonktürel zorlukları, müşterilerimizin mutlak
memnuniyetini yaratmaya yönelik çalışma ve yatırımlarımızı
artırarak sürdürmek için bir engel olarak görmedik. Araç
muayenesi için internetten randevu alma sistemi gibi
müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeniliklerin
yanında, verimli ve odaklı pazarlama çalışmalarımızın temelini
oluşturan CRM yatırımlarımızı da 2009 boyunca sürdürdük.
Ayrıca CRM alanında, müşteri bilgilerinin kullanımına yönelik
“izin alma” süreçlerini devreye sokarak bir yeniliğe imza attık.
Otomotiv sektörü için birçok bakımdan “benchmark” olma
özelliğimizi, CRM konusunda gelişmiş ülke standartlarını
yakalayarak bir kez daha ortaya koyduk.
İzlediğimiz müşteri odaklı hizmet ve kalite politikası,
markalarını temsil ettiğimiz Volkswagen AG tarafından da
yakından izlenmekte ve takdir edilmektedir. Yılın en önemli
gelişmelerinden biri olarak İsviçre’nin Lozan kentinde Porsche
showroomu açmamız, Volkswagen Grubu’nun şirketimize
yönelik takdirlerinin en açık göstergesidir. Doğuş Otomotiv
olarak, 15 yıldır VW Grubu’nun distribütörlüğünü yapıyor
ve Türkiye’de ciddi başarılara imza atıyoruz. Söz konusu
başarılara kaynaklık eden çalışma anlayışımız ve iş yapış
tarzımızın uyandırdığı güven hissi, VW Grubu’nun İsviçre gibi
çok sofistike müşteri yapısına sahip bir ülkede bize Porsche
markasını emanet etmesini sağlamıştır. Tedarikçimizde
uyandırdığımız güven duygusunun 2009’da D-Auto Suisse’in
açılmasıyla somutlaşması, 15. yılımızda hepimizin göğsünü
kabartan önemli bir başarı olmuştur.
“İyi”den “çok iyi”ye ulaşmak zor, ama “çok iyi”den
“mükemmel”e ulaşmak daha da zordur. Şirket olarak,
müşterilerimize sunduğumuz hizmetler için bir sınır koymuyor,
kendimizi geliştirmek ve “mükemmel”e erişmek için çıtamızı
her sene biraz daha yükseltiyoruz. Zorlaşan pazar ve rekabet
koşullarına rağmen odağımızı hiçbir zaman “beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet sunma” prensibinden ayırmadan
yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen
tüm çalışan ve iş ortaklarımıza, “mükemmel”e erişme
çabamızda zahmetli, ama bir o kadar da zevkli bir çalışma
ortamı vaat ediyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini kendi
mutluluğumuz sayıyor, bu anlayışın kesintisiz bir şekilde
sürdürülmesini ise, Doğuş Otomotiv olarak en önemli
misyonumuz ve müşterilerimize karşı başlıca sorumluluğumuz
olarak kabul ediyoruz.
Saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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Etkin maliyet
kontrolüyle başarılı
bir yılın ardından
Son bir yılllık dönemde yaşanan
küresel kriz, dünya ekonomisinde
yapısal değişikliklere neden oldu. Bu
zor dönemde Doğuş Otomotiv olarak
gerek yönetim politikamız, gerekse
aldığımız tedbirler sayesinde 2009
yılını başarılı bir şekilde tamamladık.
CFO fonksiyonları olarak tüm marka
ve işkollarına yoğun desteğimiz 2009
yılında da devam etti.

Finansman
2009 yılı, global ekonomik krizin etkilerinin özellikle finansal
alanda hissedilmeye devam ettiği bir yıl oldu. Finansman
Departmanı olarak konsantrasyonumuzu özellikle temel finansal
risk yönetim unsurları üzerinde yoğunlaştırdık. 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
2009 yılı içinde operasyonel verimliliği yalın yönetim anlayışıyla
güçlendiren şirketimiz; organizasyonel değişim, kadro yapısının
optimizasyonu, mevcut projelerin hayata geçirilmesi, riskin yönetimi
ve kontrol ortamının tesisi konularında kararlı adımlar attı.
Likidite ve nakit yönetimi bakımından kaynak ve maliyet
dengesi sağlanarak, finansal adımlar şekillendirildi.
Avrupa’daki ilk satış ve servis bayiliğimiz olma özelliğini taşıyan
bağlı ortaklığımız D-Auto Suisse SA’nın Eylül 2009 itibariyle
finansal altyapısı oluşturularak faaliyete geçirilmesi sağlandı.
Hukuk Departmanı
Hukuk Departmanı, şirketin karşılaştığı veya karşılaşabileceği
hukuki risklerin yasal mevzuat çerçevesine uygun şekilde giderilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları yapmaya ve önlemleri almaya devam etmektedir.
Başta otomotiv sektörüne yönelik mevzuat düzenlemeleri
olmak üzere, tüm şirket faaliyetleriyle ilgili mevzuat değişiklikleri
izlenerek ilgili birimler bilgilendirilmektedir. 2009 yılının
bütününde şirketin tüm faaliyet alanları ile ilgili konularda,
departman personelinin yanı sıra sözleşmeli avukatlar ve
danışmanlar aracılığıyla hukuki anlamda tüm marka ve
işkollarımıza yoğun destek verildi.
Bilgi Teknolojileri
Doğuş Otomotiv bünyesinde 5.000’in üzerinde kullanıcıya
hizmet veren DOAŞ Değer Zinciri Yazılımı olan TURKUAZ
üzerinde 2009 yılı içerisinde verimlilik, hız ve kalite artışı
sağlayan katma değerli uygulamalar hayata geçirildi ve
kullanıcı dostu odaklı geliştirmeler yapıldı.

Dr. Berk Çağdaş
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü

Son teknolojiler yakından takip edilerek, yeni teknolojik gelişmelerin
şirketimize adapte edilmesi sağlandı. Sistem, donanım ve altyapı
konularında tüm sene boyunca önemli iyileştirme projeleri
gerçekleştirilerek ana süreçlerde iyileştirmeler sağlandı.
Yatırımcı İlişkileri
2009 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.
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Rakamlarla Türkiye Ekonomisi
ve Otomotiv Sektörü
2009 yılında Türkiye ekonomisi küresel krizin olumsuz
etkilerini derinden hissetmiş ve temel ekonomik göstergeler
itibariyle büyüme performansının geçtiğimiz yıllara göre
eksiye döndüğü olumsuz bir tablo sergilemiştir. Bu
çerçevede ithalat ve ihracatta büyük düşüşler yaşanmış,
Türkiye ekonomisi ise sabit fiyatlarla bir önceki yıla göre
%4,7 daralmıştır.

GSMH Gelişme Hızı
(Sabit Fiyatlarla) %

4,6

TÜFE Enflasyonu
%

8,4
0,7

Otomotiv sektöründe ise hükümetin Mart-Eylül 2009
tarihleri arasında uygulamaya koyduğu ÖTV teşviği
sayesinde binek otomobil satışlarında bir önceki yıla
göre önemli bir artış meydana gelerek Türkiye genelinde
368.759 adet binek araç satılmıştır. Ticari araç satışlarında
ise ekonomideki daralmayla birlikte önemli düşüşler
yaşanmıştır.

İhracat

İthalat

(Milyar Dolar)

(Milyar Dolar)

202

132

10,1
6,53

107

170

102

140

-4,7

2007 2008

2007 2008 2009

2007 2008 2009

2007 2008 2009

2009

Kaynak TÜİK

Toplam Satış Adetleri (Toptan)
2007

2008

2009

Binek

359.416

307.214

368.759

Hafif Ticari

232.971

188.954

183.880

Ağır Ticari

26.383

20.227

11.777

5.622

4.161

1.968

Treyler

Kaynak ODD ve TAİD Verileri
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Doğuş Otomotiv’de
2009 Yılı
Doğuş Otomotiv, 2008’de baş
gösteren ekonomik sorunların
giderek tırmandığı ve küresel
çapta bir krize dönüştüğü 2009
yılında satış, satış sonrası
hizmetler, maliyet kontrolü ve risk
yönetimi alanlarında üst düzey bir
performans sergilemiş ve gerek
sayısal kriterler, gerekse kârlılık
itibariyle çok önemli başarılara imza
atmıştır.

2009 yılında Doğuş Otomotiv, kuruluşunun 15. yılını
kutlamıştır. Gelecek tasarımını şimdiden yaptığı yatırımlarla
yöneten Doğuş Otomotiv için, 2009 yılı kaliteden ve gelecek
yatırımlarından taviz vermeden krizi yönetme yılı olmuştur.
Doğuş Otomotiv’in “otomotiv değer zincirinin her halkasında
faaliyetlerini sürdürme” misyonu, içerdiği yönetimsel
ve operasyonel zorluklara rağmen, riskin dağıtılması
bakımından krize karşı avantajlı bir durum yaratmış ve gruba
direnç kazandırmıştır. Maliyet odaklı yönetim felsefesini
gerçekleştirmeye ve sabit giderleri azaltmaya yönelik olarak
2008 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar da faydasını
2009 yılında fazlasıyla göstermiştir. Bu alanlarda atılan
somut adımlar şirkete hem esneklik kazandırmış, hem de
maliyetlerin kontrol edilebilmesini sağlamıştır. Satıştan araç
muayenesine, satış sonrası hizmetlerden ikinci el araç alım
satımına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede hizmet ve
değer üretmesi, Doğuş Otomotiv’in rakipleri arasında çok
avantajlı bir konum edinmesini ve liderliğini pekiştirmesini
sağlamıştır. Doğuş Otomotiv;

• 50.789 adet araç satışı,
• Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını kapsayan 15
temsilciliği,
• Çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine sunduğu
80 farklı model alternatifi,
• 10.746 adet ikinci el araç satışı,
• 1.700’ü aşkın çalışanı,
• 500’ü aşkın müşteri kontak noktası,
• 800.000’e yakın müşterisi,
• 700.000’e ulaşan araç parkı,
• 450.000 m² satış ve servis kapalı alanı,
• 750.000’e yakın servis giriş adedi
ile Türk otomotiv sektörünün lider kuruluşu olduğunu 2009
yılında bir kez daha kanıtlamıştır.
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Satış Adetleri (Toptan)
2007

2008

2009

Binek

40.966

33.742

39.378   

Volkswagen

26.110

21.485

26.862

5.898

5.647

6.260

Porsche

218

157

253

Bentley

19

12

7

3

9

9

SEAT

3.426

2.874

2.577

Skoda

5.292

3.558

3.410

Hafif Ticari

27.669

18.969

10.269

Volkswagen

27.669

18.969

10.268

0

0

1

Ağır Ticari

3.055

2.596

1.142

Scania

2.174

1.894

800

Krone

811

518

208

Meiller

70

184

134

71.690

55.307

50.789

Audi

Lamborghini

Skoda

TOPLAM

Rekorların kırıldığı bir yıl
Ekonomik kriz hemen her sektörde daralmalara yol açtığı
halde, otomotiv sektörü hükümetin yılın ilk çeyreğinde
uygulamaya koyduğu ÖTV teşviki nedeniyle 2009’u fazla
yara almadan tamamlamış, hatta bazı segmentlerde bir
önceki yıla oranla daha iyi bir performans sergilemiştir.
Doğuş Otomotiv, dinamik yönetim felsefesi ve etkin satış ve
satış sonrası hizmetler organizasyonu sayesinde, değişen
koşullara hızla ayak uydurmuş ve gerek cirosunu, gerekse
kârlılığını korumuştur.
2009, satış performansı bakımından birçok markamız için
rekorların kırıldığı bir yıl olmuştur. Audi markamız 2009 yılında
önemli bir başarıya imza atarak 6.251 adet araç satışıyla,
Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük satış
hacmine ulaşmıştır. Benzer bir şekilde Porsche markamız
2009 yılında gerçekleştirdiği toplam 247 adet satışla,
Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünü yapmaya başladığı
1996 yılından bu yana en başarılı satış performansını
sergilemiştir. Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en yenilikçi
otomotiv markası” vizyonu doğrultusunda belirlediği ürün

ve iletişim stratejisiyle 2009 yılında satışlarını %24 artırarak
başarılı bir yılı geride bırakmış ve artan pazar payıyla en
çok satılan 5. marka konumuna yükselmiştir. Binek araç
kategorisinde diğer tüm markalarımız genel olarak satış
adetlerini yükseltmeyi başarırken, üst lüks segmentte dahi
Lamborghini bir önceki seneye göre satışlarını artırmıştır.
Lansmanlar yılı
Doğuş Otomotiv açısından 2009 yılı, temsil ettiği markaların
çok sayıda atılım ve yeniliğine sahne olan, son derece
hareketli ve verimli bir yıl olmuştur. Yılın en önemli
lansmanlarından biri, Volkswagen’in “Büyüksün” sloganıyla
eylül ayında piyasaya sunulan Yeni Polo modelidir.
Lansmanın ardından Yeni Polo, segmentinde %6,1’lik pazar
payına ulaşmıştır. Tiguan modelinin dışında Volkswagen,
merakla beklenen 1,6 TDI motoru da 2009’da tüketicilerin
beğenisine sunmuştur.
Volkswagen Ticari Araç, 2009 Kasım’ında teknolojisi
ve kalitesiyle sektörde fark yaratan Yeni Transporter’ın
lansmanını gerçekleştirmiştir. Birçok yeni özelliği ve ilki bir
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araya getiren Yeni Transporter’ın 6 yıl aradan sonra pazara
sunulması, basının ve tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştır.
Volkswagen AG tarafından büyük Avrupa pazarlarında
gerçekleştirilen marka imajı araştırmasının Türkiye sonucuna
göre Volkswagen Ticari Araç, Avrupa ortalamasının hayli
üzerinde bir puanla en çok sahip olunmak istenen birinci
marka olmuştur.

Doğuş Otomotiv’in tüketici finansmanı alanında faaliyet
gösteren iştiraki vdf, %30’luk pazar payıyla 2009 yılında da
zirvedeki yerini korumuştur. 2009 yılında distribütör ve Yetkili
Satıcılara faktoring ve finansman hizmetleri sağlamak üzere
vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin kuruluşunu tamamlayan
şirket, böylece finans sektöründeki konumunu daha da
güçlendirmiştir.

Volkswagen Grubu’nun diğer başarılı temsilcilerinden Audi,
yaz aylarında pazara sunduğu A5 Cabriolet ve kasım ayında
tanıtımını yaptığı A5 Sportback modelleriyle ürün gamını daha
da zenginleştirmiştir.

Satış sonrası hizmetlerde de Doğuş Otomotiv farkı
Doğuş Otomotiv, daralan pazara rağmen 2009 yılında
satış sonrası hizmetler alanında da önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Etkin kalite ve hizmet yönetimiyle Doğuş
Otomotiv’in iştiraklerinden Doğuş Oto’nun servislerine giren
araç sayısında artış sağlanmış ve müşteri memnuniyeti
anket oranları yükselmiştir.

Porsche ise 2009 yılında Cayenne Diesel ve Yeni
Panamera modellerini satışa sunarak satışlarına önemli
bir ivme kazandırmıştır. 26 Şubat’ta Doğuş Oto Esenyurt
Showroom’unun açılışı ile eşzamanlı olarak Yeni Cayenne
Diesel modelinin satışa sunulmasıyla SUV segmentindeki satış
adetleri 2008’e oranla %85 artış göstermiştir. Porsche’nin ilk 4
kapılı Gran Turismo modeli olan Yeni Panamera’nın lansmanı
ise 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenen test
sürüş aktivitesiyle gerçekleştirilmiştir.
Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği markalar arasında, 2009
yılında gerçekleştirdiği yeniliklerle adından en çok bahsettiren
markalardan bir diğeri de SEAT’tır. 2009 yılında SEAT, pazara
sunduğu Yeni Ibiza SC, Yeni Leon, Yeni Altea XL ve Exeo ile
tüm modellerini yenileyerek en genç model yelpazesine sahip
marka olmuştur. Skoda’nın lokomotif modeli Octavia ise
yenilenen yüzü, yeni motor ve şanzıman seçenekleriyle 2009
yılında önemli bir atılım gerçekleştirmiştir.
Lider şirketten lider ürünler
Doğuş Otomotiv, hizmet verdiği geniş ürün ve hizmet
yelpazesinin her alanında liderlik prensibiyle hareket etmekte
ve bu anlayışını güçlü markalarla gerçekleştirdiği işbirliği ve
ortaklıklarla desteklemektedir. Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği
markaların pek çoğu kendi segmentlerinde lider konumdadır.
Lansmanından itibaren sayısız başarıya imza atmış olan Passat,
2008 yılına göre satış adedini %22 artırarak segmentinde
birinci sırada yer almıştır. Bunun yanında Passat Variant ve
Scirocco modelleri ise 2009 yılında sırasıyla %61 ve %47 gibi
çok yüksek paylar elde ederek segmentlerindeki liderliklerini
açık farkla sürdürmüşlerdir. Audi’nin Q5 ve Q7 modelleri de
kendi sınıflarında lider konumdadır.
Doğuş Otomotiv’in 16 ton ve üzeri ithal ağır ticari araç
pazarında temsil ettiği Scania, %48 daralmanın yaşandığı 2009
yılında pazar payını %25’e çıkartarak yedinci kez lider olmayı
başarmıştır. 2003 yılından bu yana elinde bulundurduğu ithal
pazar liderliğini 2009’da da koruyan Scania, Türkiye’de 15.
yılını doldururken 15 bininci aracını törenle müşterisine teslim
etmiştir.
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Bu performans artışında, uzun yıllardır uygulanan müşteri
memnuniyeti politikasının payı kadar, yaygın hizmet
anlayışının ve kampanyaların da önemli etkisi olmuştur. Krize
rağmen satış sonrası hizmetler alanındaki yatırımlara devam
edilmiş, Yetkili Servis ağının geliştirilmesine çalışılmıştır.
Volkswagen 2009 yılında Rize’deki ilk Yetkili Servis’ini
açmış, ayrıca Segment 2-3 ve “Yaşının 3 Katı İndirim” gibi
etkili kampanyalarla Yetkili Servisleri kullanmayan ciddi
sayıda müşterinin kazanılmasını sağlamıştır.
Müşteri memnuniyeti felsefesine müşterilerden yanıt
2009 yılında, temsilcisi olduğumuz uluslararası markaların
üretici firmaları tarafından satış alanında müşteri
memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen CSS
araştırmalarında aldığımız yüksek puanlar, Doğuş Otomotiv’in
müşteri odaklılık yaklaşımına müşterilerin verdiği anlamlı bir
yanıt niteliğindedir.
Müşterilerini tanımak, onların ihtiyaç ve beklentilerini
anlamak ve müşterilerle doğrudan iletişim içinde olmak,
Doğuş Otomotiv için hayati bir öneme sahiptir. Müşterilerle
ilişkileri modern CRM anlayışı doğrultusunda geliştirmeye
yönelik faaliyetler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2009 yılında
da öncelikli konulardan biri olmuştur. Şirketin bu yöndeki
çalışmaları 2009 boyunca kesintisiz bir şekilde devam
etmiştir.
Ödüller
2009 yılında Doğuş Otomotiv çatısı altındaki marka ve
hizmetler çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Yeni Golf,
2009’da “Dünyada Yılın Otomobili” seçilirken, Yeni Polo “Yılın
Aracı” ödülünün yanı sıra “Golden Steering Wheel 2009”
değerlendirmesinde “Yeşil Direksiyon” ve “Altın Direksiyon”
ödüllerinin sahibi olmuştur. Volkswagen’in devrim yaratan
motoru TSI ise “Engine of the Year 2009” yarışmasında
“Yılın Motoru” ve “Yılın Yeşil Motoru” kategorilerinde birinci
seçilmiştir.

Çok sayıda ödül alan markalarımızdan bir diğeri de Audi’dir.
Hürriyet gazetesi tarafından her sene düzenlenen “Otobil”
yarışmasında Audi bu sene A5, A6, Q7 ve R8 modelleriyle en
çok ödül alan marka olmuştur. Otohaber dergisi tarafından
düzenlenen “Otohaber” ödüllerinde de Q5, Q7, R8 ve A6
Avant modelleri kendi sınıflarında ödüle layık görülmüş ve
Audi en çok birincilik alan marka olmuştur.

yapılanma yılı olmuştur. Benzer bir şekilde VW-Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları’nın Yetkili Satıcı ve Servis
ağını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yetkili
Satıcı ve Servis ağının geliştirilmesiyle birlikte, buralarda
istihdam edilen personelin satış, satış sonrası hizmetler
ve pazarlama alanlarında eğitilmesine yönelik olarak da
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ticari araç segmentinde de 2009 yılında benzer başarılar
birbirini izlemiştir. Almanya’nın ticari araç sektöründeki
uzman dergileri tarafından düzenlenen ve bu yıl 13.’sü
gerçekleştirilen geleneksel “En İyi Ticari Araçlar ve Markaları”
yarışmasında Meiller, 2009 yılının “En İyi Damper” markası
seçilerek bu ödülü 5. kez kazanma başarısını göstermiştir.
Avrupa ağır ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan “Yılın
En İyi Ağır Ticari Aracı” ödülünü Scania kazanmıştır. Thermo
King Türkiye ise 2009 yılında gerçekleştirdiği başarılara
istinaden yıl sonunda OEM tarafından “Üstün Başarı Ödülü”
ile onurlandırılmıştır.

“Otomotiv değer zincirinin her halkasında faaliyetlerini
sürdürme” misyonu doğrultusunda 2008’de Sakarya’da
faaliyete geçen “Meiller Doğuş Damper” fabrikasına ek
olarak, yine üretim alanında faaliyet göstermek üzere Krone
firmasıyla ortak olarak İzmir Tire’de inşa edilen treyler
fabrikasının hazırlıkları 2009 yılı içinde tamamlanmıştır.
Ancak ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında toplam treyler
pazarının bir önceki yıla göre %53 oranında daralması
nedeniyle fabrikanın açılışının ertelenmesine karar verilmiştir.
Pazar koşullarının yeniden pozitife dönmesiyle fabrika
faaliyete geçirilecektir.

Yatırımlara devam
Doğuş Otomotiv, ekonomik krizin geçici, ancak rekabetin
kalıcı olduğu gerçeğinden hareketle, pazardaki etkinliğini
artırmaya yönelik yatırımlarına ara vermemiş ve 2009 yılında
birçok önemli atılıma imza atmıştır. Bunlar arasında şüphesiz
en anlamlısı, İsviçre’nin Lozan kentinde yeni Porsche Yetkili
Satıcısı ve Servisi olarak D-Auto Suisse SA şirketinin faaliyete
geçmesidir. Yaklaşık iki yıllık hazırlık süreci sonrasında,
eylül ayında büyük bir açılış ve lansman etkinliğiyle faaliyete
geçen D-Auto Suisse, 900 m²’lik teşhir salonuyla halihazırda
İsviçre’nin en büyük ve en modern satış noktası konumundadır.
Volkswagen Grubu’nun teşvikiyle gerçekleştirilen bu yatırım,
hem tedarikçimizin şirketimize duyduğu güveni göstermesi,
hem de Doğuş Otomotiv’in operasyonunu Türkiye sınırlarının
dışına taşıması bakımından son derece anlamlı bir gelişme
olarak şirket tarihindeki yerini almıştır. D-Auto Suisse, eylül
ayından yıl sonuna kadar geçen kısa zaman dilimi içinde 49
adet sözleşme ve 30 adet araç satışıyla güçlü bir başlangıç
yapmıştır.

İkinci el pazarında da lider
İkinci el araç alım satım ve takas hizmetlerini Türkiye’de ilk
kez kurumsal bir çatı altında toplayan DOD, 2009 yılında 10
bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirerek sektördeki
liderliğini sürdürmüştür. Yıl boyunca 30’dan fazla açık artırma
düzenleyen DOD, bu organizasyonlarını İstanbul ve İzmir
dışında 2009’da Adapazarı, Ankara, Mersin ve Samsun’a
da taşımıştır. İnternet, şirketin faaliyetleri açısından önemli
bir platform oluşturmaktadır. DOD, daha önceki yıllarda
imza attığı öncü niteliğindeki web sitelerine 2009 yılında
DOD Mobil Sitesi’ni ekleyerek, müşterilerine mekân ya da
bilgisayar sınırlaması olmadan www.dod.com.tr adresine
mobil telefonlarla erişim olanağı sağlamıştır. Araç alıp satmak
isteyenleri doğrudan bir araya getirmeyi amaçlayan yeni bir
web sitesinin altyapı çalışmaları da 2009 yılında tamamlanmış
ve aralık ayında SensatDOD test kullanımına açılmıştır.

Yine Porsche markasına yönelik olarak 2009 yılına damgasını
vuran yeniliklerden bir diğeri de Esenyurt Showroom’unun
hizmete girmesidir. Yılın ilk günlerinde açılışı yapılan tesis,
toplam 1.212 m² kapalı alanıyla Orta ve Doğu Avrupa
bölgesinin en büyük 5. showroom’udur. Tesisin faaliyete
geçmesiyle Porsche satış noktası 4’e yükselmiştir.
Satış noktalarını artırmaya yönelik faaliyetler diğer markalar
için de kesintisiz bir şekilde sürmüştür. Özellikle gruba yeni
katılan markaların Yetkili Satıcı ve Servis yapılanmalarına
yönelik çalışmalar 2009 yılında yoğunluk kazanmıştır.
2008 yılından bu yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv
distribütörlüğünde hizmet veren, dünyanın önde gelen
soğutma sistemi markası Thermo King için 2009 yılı bir

TÜVTURK operasyonu genişliyor
Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında
2007 yılında faaliyete geçen TÜVTURK, 2009’da sürdürülen
yatırımlar sayesinde modern ve tek tip istasyonları, muayene
cihazları, ileri teknolojiye sahip operasyonel süreç yönetim
sistemi ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik
çağdaş uygulamalarıyla Avrupa araç muayene sektörünün
önde gelen kuruluşlarından biri haline gelmiştir. 2009 yılı
sonu itibariyle Türkiye genelinde araç muayene istasyonu
sayısı 190’a ulaşmıştır. İstasyon bulunmayan ilçelere hizmet
götüren gezici istasyonlarla birlikte TÜVTURK 2009 yılında
5,1 milyon aracın muayenesini gerçekleştirmiştir. Muayene
süreçlerini gerçek ve eşzamanlı olarak yürütme ve izleme
olanağı sağlayan “VIAonline” süreç yönetim sistemi ile yarım
saat içinde müşterilerin muayene işlemlerini tamamlamalarını
hedefleyen “randevulu muayene” hizmeti 2009 yılında
devreye girmiştir.
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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.

Grup; 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, kültürsanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal
sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.
Doğuş Grubu, 105 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., Starwood Hotels & Resorts, Worldwide
Inc., 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 iş birliklerinin bir ürünü
olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak
Türkiye’deki değişimin öncüleri arasında yer almaktadır.
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