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Kurumsal Profil

Her kilometrede yan›n›zday›z...
Do¤uﬂ Otomotiv için müﬂteri herﬂeyin
oda¤›nda yer al›r
Bu anlay›ﬂ Do¤uﬂ Otomotiv'in müﬂteri odakl› iﬂ felsefesine yön vermektedir.
Amacımız müﬂterilerimizin her zaman ve her yerde yakınında olmaktır.
Bu birliktelik satın alınacak olan aracın ihtiyaçlara en uygun ﬂekilde
seçilmesinden finansmana, satıﬂ sonrası kapsamlı hizmetlere ve ikinci el satıﬂ
olanaklarına kadar bütün bir hizmet döngüsünü eksiksiz olarak kapsamaktadır.

En önemli yap› taﬂlar›m›z
Do¤uﬂ Otomotiv Avrupa’daki en geniﬂ faaliyet alanına sahip distribütör
grubudur. 14 marka, 2.000’i aﬂkın çalıﬂan, 600.000’e yakın müﬂteri...
Bu niteli¤i Do¤uﬂ Otomotiv’in en önemli güç oda¤›n› oluﬂturuyor.

Yeni uygulamalar müﬂterimizi memnun
ediyor
Do¤uﬂ Otomotiv müﬂteri memnuniyetini art›r›c› çal›ﬂmalara önem vermektedir.
Çal›ﬂmalar›n oda¤›nda müﬂterilerimiz için hayat› kolaylaﬂt›rma düﬂüncesi yer
almaktad›r. Bu çerçevede, hizmet kalite çıtasını sürekli yukarı çekecek yeni
uygulamalar devreye alınmaktadır.

Geliﬂim ve de¤iﬂime adanm›ﬂ bir kurum
Do¤uﬂ Otomotiv geliﬂime ve de¤iﬂime adanm›ﬂ bir kurumdur. Müﬂterilerine
en iyiyi sunmay› hedefleyen Do¤uﬂ Otomotiv, global arenadaki geliﬂme ve
yenilikleri hizmet sürecine en hızlı ve en do¤ru ﬂekilde yansıtmakta, sektöründe
ilk ve tek olan uygulamaları ile müﬂterilerinin memnuniyetini sürekli kılmaktadır.

Beklentilerin üzerinde
yarat›c› hizmet
vizyonuyla iﬂ planlar›
oluﬂturan Do¤uﬂ
Otomotiv, otomotiv
de¤er zincirinin her
alan›nda var olmay›
kurumsal stratejisinin
temel dayana¤› olarak
nitelendirmektedir.
Türkiye'nin lider otomotiv ithalatç›s› ve en
büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan
Do¤uﬂ Otomotiv
• binek araç
• hafif ticari araç
• a¤›r vas›ta
• endüstriyel ve deniz motorlar›
pazarlar›nda 14 uluslararas› markan›n
temsilcisidir. Do¤uﬂ Otomotiv Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi,
Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti,
SEAT, Skoda, Scania, Krone ve Meiller
markalar›n›n 75'e yak›n modelini Türkiye
otomotiv pazar›na sunmaktad›r. Ayr›ca,
endüstriyel ve deniz motorlar› pazar›nda
VW Marine ve Scania Engines markalar›n›n
temsilcisidir.

Vizyonumuz
Beklentilerin üzerinde yarat›c› hizmet sa¤lamakt›r.

Misyonumuz
Do¤uﬂ Otomotiv, otomotiv sektöründe;
• Müﬂteri odakl›l›k prensibi üzerine çal›ﬂan,
• Sektörünü iyi tan›yan,
• Paydaﬂlar›n›n beklentilerini bilen ve yeni
beklentiler tan›mlay›p, bunlar›n en üst düzeyde
tatminini hedefleyen,
• Yarat›c› insan gücüne sahip ve bu do¤rultuda
teknolojiyi iyi kullanan,
• Güvenilir,
• Otomotiv de¤er zincirinin her alan›nda verimli
ve kârl› hizmet vermeyi hedefleyen
bir ﬂirkettir.

Temsil etti¤i markalar›n›n sat›ﬂ-servis-yedek
parça hizmetlerini ülke geneline yay›lm›ﬂ
geniﬂ hizmet a¤›yla sa¤layan Do¤uﬂ
Otomotiv, Volkswagen Grubu'na ba¤l› tüm
markalar› çat›s› alt›nda bulunduran dünyadaki
tek ﬂirkettir.

Ülkemizin en çok güven duyulan markalar›
aras›nda sa¤lam bir yere sahip olan Do¤uﬂ
Otomotiv, kuruluﬂundan bu yana kaliteye ve
müﬂteri memnuniyetine odakl› bir hizmet
anlay›ﬂ›n› benimsemiﬂ, yarat›c› ve dinamik
bir hizmet sürecini sürekli k›lm›ﬂt›r.

Türkiye'nin en geniﬂ yetkili sat›c› ve servis
a¤lar›ndan birine sahip olan Do¤uﬂ Otomotiv,
500’den fazla kontak noktas›ndan oluﬂan
teﬂkilat› ile koﬂulsuz müﬂteri memnuniyetine
odakl› hizmet sunmaktad›r.

Do¤uﬂ Otomotiv, distribütörlü¤ünü yapt›¤›
markalar ile sanat, tasar›m ve teknoloji
dünyas›n› bir araya getirerek müﬂteri odakl›,
birleﬂtirici ve de¤er yarat›c› çözümler sunmak
amac›yla Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul’u bir
“deneyimsel pazarlama merkezi” olarak
hayata geçirmiﬂtir. Do¤uﬂ Otomotiv’in
de¤iﬂen, geliﬂen, yenilikçi yüzünü de yans›tan
Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul ile araç
showroomlar›, etkinlik alan›, konferans salonu,
toplant› odalar›, farkl›l›k yaratan restoran›,
çocuk kulübü ve sergi bölümüyle genç,
dinamik, yarat›c› ve yenilikçi bir platform
oluﬂturulmuﬂtur.

Büyüme yol haritas›n›, otomotiv de¤er
zincirinin tüm halkalar›nda verimli ve kârl› bir
ﬂekilde var olmak üzerine yap›land›ran Do¤uﬂ
Otomotiv, ithalat ve distribütörlük iﬂ alanlar›n›n
yan› s›ra perakende, otomotiv finansman›,
yedek parça ve aksesuar ticareti, lojistik ve
müﬂteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, filo
kiralama, h›zl› servis, araç muayene ve
sigortac›l›k gibi tamamlay›c› hizmet
alanlar›nda da faaliyet göstermektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv de¤er zincirinin önemli bir
halkas› olarak nitelendirdi¤i üretime de ilk
ad›m›n› atm›ﬂt›r. A¤›r ticari araç sektörünün
lider markalar› Krone ve Meiller ile
gerçekleﬂtirdi¤i ortak giriﬂimler ile treyler ve
damper üretimi yat›r›mlar›n› baﬂlatan Do¤uﬂ
Otomotiv, bu alanda da fark yaratmay›
hedeflemektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv bölgesel güç olma ve
uluslararas› pazarlara aç›lma stratejisinin ilk
giriﬂimini M›s›r'da gerçekleﬂtirmiﬂtir. M›s›r'›n
Kahire kentinde hizmete aç›lan Dogus Auto
MISR, Volkswagen ticari araç sat›ﬂ›na ve
sat›ﬂ sonras› hizmetlere yönelik faaliyet
göstermektedir.

Do¤uﬂ Otomotiv, kurumsal sosyal sorumluluk
anlay›ﬂ› kapsam›nda öncü özellikte ve örnek
teﬂkil eden projeler geliﬂtirmektedir.
“Trafik Hayatt›r” slogan›yla tek bir çat› alt›nda
toplad›¤› sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›
Türk halk›n›n ve özellikle de genç neslin trafik
konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve
fark›ndal›¤›n› art›rmak amac›n› taﬂ›maktad›r.
Do¤uﬂ Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv,
inﬂaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji
sektörlerinde faaliyet gösteren Do¤uﬂ
Grubu'nun bir üyesidir. 2004 y›l›nda halka
arz edilen Do¤uﬂ Otomotiv hisseleri ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB)
“DOAS.IS” kodu ile iﬂlem görmektedir.

Stratejimiz
Do¤uﬂ Otomotiv’in kurumsal stratejisi üç ana eksen üzerine inﬂa edilmiﬂtir.
“Büyük ol, yak›n ol, yarat›c› ol.”
“Büyük ol” diyen Do¤uﬂ Otomotiv, Türkiye'de ve
uluslararas› pazarlarda hizmette bulundu¤u bütün
iﬂ kollar›nda sistematik, verimli ve kârl› faaliyet
göstererek büyümeyi ve bu büyümenin bir sonucu
olarak insan kayna¤›n› ileriye taﬂ›may›
amaçlamaktad›r.
“Yak›n ol” diyen Do¤uﬂ Otomotiv müﬂterileri baﬂta
olmak üzere tüm paydaﬂlar›n›n beklentilerini
anlamay›, etkin ve h›zl› bir ﬂekilde bu beklentilerin
üzerine ç›kmay› hedeflemektedir.

“Yarat›c› ol” diyen Do¤uﬂ Otomotiv, fark›n ancak
yarat›c› olmakla ortaya ç›kabilece¤ini düﬂünerek,
ürün geliﬂtirme, müﬂteri hizmeti ve iﬂ konsepti
aç›s›ndan kat›l›mc› bir anlay›ﬂla sürekli yeniliklerle
pazarda rekabet avantaj› yaratarak, süreç
iyileﬂtirme yönünden ekip çal›ﬂmas› ile iﬂleri daha
yal›n, daha h›zl› ve daha düﬂük maliyetli yapacak
önlemler geliﬂtirmektedir.
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Finansal Göstergeler

Milyon YTL, SPK

2006

2007

Toplam Aktifler

1.130

1.157

2

23

113

390

2.528

2.552

1

290

353

22

%11,5

%13,8

-

58

88

50

%2,3

%3,4

-

22

64

193

%0,9

%2,5

-

Yat›r›mlar
Sat›ﬂlar
Brüt Kâr
Brüt Kâr Marj›
Esas Faaliyet Kâr›
Esas Faaliyet Kâr Marj›
Net Kâr
Net Kâr Marj›

De¤iﬂim %

64 milyon YTL
Do¤uﬂ Otomotiv’in 2007 y›l› net kâr›, baﬂar›l› operasyonel
performansla üç kat artarak 64 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂt›r.

113 milyon YTL
2007 y›l› Do¤uﬂ Otomotiv için yat›r›m y›l› olmuﬂ; ﬁirketin 2007 y›l›nda
gerçekleﬂtirdi¤i yat›r›mlar 2006 y›l›na göre %390 art›ﬂ kaydederek
113 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.

2.552 milyon YTL
Pazara paralel olarak sat›ﬂ adetlerinin azalmas›na ra¤men,
Do¤uﬂ Otomotiv 2007 y›l›nda cirosunu %1 art›rarak
2.552 milyon YTL'ye ulaﬂt›rm›ﬂt›r.

Do¤uﬂ Otomotiv’in hisse senetleri ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DOAS.IS kodu ile iﬂlem görmektedir.
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2
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Do¤uﬂ Otomotiv Tarihinden Kilometre Taﬂlar›

Büyümeye odakl› stratejisini öncü ve yenilikçi çözümlerle
hayata geçiren Do¤uﬂ Otomotiv, gelece¤e do¤ru sa¤lam ve
kararl› ad›mlarla ilerlemektedir.

Toplam Araç Park›

600.000

Do¤uﬂ Grubu’nun
Volkswagen
ve Audi
Distribütörlü¤ü
Do¤uﬂ Grubu’nun
Porsche
Distribütörlü¤ü

Operasyonlar›n
birleﬂtirilmesi
SEAT ve Skoda
Distribütörlü¤ü
Yüce Auto Ortakl›¤›

Otomotiv
ﬂirketlerinin
Do¤uﬂ Otomotiv
çat›s› alt›nda
birleﬂtirilmesi

Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorlar›
Distribütörlük
Anlaﬂmas›n›n
imzalanmas›

Pazar
pay›
%0,5

Pazar
pay›
%11,5

Volkswagen AG
Tüketici
Finansman›
Ortakl›¤›

Pazar
pay›
%5,8

20

20

19 9 3

1994

Scania
Distribütörlük
Anlaﬂmas›n›n
imzalanmas›

1995

1996

AB’den araç
ithalat›ndaki
gümrük vergisinin
kald›r›lmas›

1997

1998

1999

20 0 0

2001

‹kinci el araç
faaliyetlerinin
baﬂlamas›

2
20 0

05

04

3
200

Krone
Distribütörlük
Anlaﬂmas›n›n
imzalanmas›

‹lk temettü
ödemesi

Do¤uﬂ
Do¤uﬂOtomotiv
OtomotivFaaliyet
FaaliyetRaporu
Raporu2007
2007 3

Dogus Auto MISR
aç›l›ﬂ›

Krone - Do¤uﬂ
ortak üretim
anlaﬂmas›

Bentley
Distribütörlü¤ü

Bentley ile niyet
mektubu

Pazar
pay›
%11,4

Volkswagen
Deniz Motorlar›
Anlaﬂmas›

›s
May

an
Nis

Pazar
pay›
%12,1

os
A¤ust

Ekim

Kas›m

Aral›k

OtoMotion aç›l›ﬂ›

TÜVTURK

07
20
Oto-Fix
Ekspres Servis
LeasePlan ile
Filo Kiralamada
ortakl›k

SEAT %100
Do¤uﬂ Otomotiv’in
oldu

0
20

6

Krone üretimi
anlaﬂmas›

Lamborghini ile
niyet mektubu

Meiller
Distribütörlük
Anlaﬂmas›

‹kinci temettü
ödemesi

Volkswagen
Hafif Ticari Arac›n
M›s›r Operasyonu
Anlaﬂmas›n›n
imzalanmas›

Lamborghini
Distribütörlü¤ü

Lozan’da Porsche
bayili¤i anlaﬂmas›

Meiller - Do¤uﬂ
ortak üretim
anlaﬂmas›

Bugatti temsilcili¤i
anlaﬂmas›

4
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Do¤uﬂ Otomotiv Yönetim Kurulu

Aclan Acar
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Fakültesi'nden mezun olan Aclan Acar lisansüstü derecesini ayn› fakülteden
bankac›l›k ve sigortac›l›k alan›nda alm›ﬂ; Vanderbilt Üniversitesi (ABD)'nde ekonomi dal›nda lisansüstü e¤itimi
yapm›ﬂt›r. 1990 y›l›nda Do¤uﬂ Grubu'na kat›lan Acar, Ocak 2006'dan bu yana Do¤uﬂ Otomotiv ve Do¤uﬂ Oto
Pazarlama'n›n Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yürütmektedir.

Tanju Özenç
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

H. Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen Kocatepe
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Ticari ve Sanayi
‹ﬂletmesi Bölümü mezunu olan Tanju
Özenç, 1998'den bu yana Do¤uﬂ
Grubu'nda çeﬂitli görevler üstlenmiﬂtir.

ODTÜ ‹ﬂletme Bölümü’nde lisans,
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂ ‹daresi’nde yüksek
lisans yapm›ﬂt›r. 1987 y›l›ndan bu yana
Do¤uﬂ Grubu bünyesinde çal›ﬂmaktad›r.
Murat Aka, Do¤uﬂ Otomotiv Servis ve
Ticaret A.ﬁ. ve iﬂtiraklerinde Yönetim Kurulu
Üyesi ve Denetim Komitesi Baﬂkan›’d›r.

Lisans e¤itimini Cornell Üniversitesi ‹statistik
Bölümü’nde tamamlayan Özlem Denizmen
Kocatepe, Massachusetts Institute of
Technology'de ‹ﬂletmecilik alan›nda yüksek
lisans yapm›ﬂt›r. Denizmen Kocatepe 1996
y›l›ndan bu yana Do¤uﬂ Grubu'nda çeﬂitli
görevler üstlenmiﬂtir.

Hasan Hüsnü Güzelöz
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Kadir Tu¤tekin
Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Yurtbay
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Bölümü’nde tamamlayan Hasan H.
Güzelöz, 1994 y›l›ndan bu yana Do¤uﬂ
Grubu'nda çeﬂitli görevler üstlenmiﬂtir.

Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olan Süleyman
Tu¤tekin U.M.I.S.T.'de yüksek lisans e¤itimi
yapm›ﬂt›r. Tu¤tekin 1986 y›l›ndan bu yana
Do¤uﬂ Grubu'nda çeﬂitli görevler
üstlenmiﬂtir.

Ticari ‹limler Akademisi ‹ﬂletme Bölümü
mezunu olan Cem Yurtbay, 1998 y›l›nda
Do¤uﬂ Otomotiv ailesine kat›lm›ﬂt›r.
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Do¤uﬂ Otomotiv ‹cra Kurulu

E. Ali Bilalo¤lu
‹cra Kurulu Baﬂkan›
Die Technische Universitat Berlin Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan Emir Ali Bilalo¤lu, yüksek lisans
e¤itimini de ayn› fakültede tamamlam›ﬂt›r. 2000 y›l›nda Do¤uﬂ Grubu’na kat›lan Emir Ali Bilalo¤lu, Haziran
2007’den bu yana Do¤uﬂ Otomotiv ‹cra Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yürütmektedir.

An›l Gürsoy

Giovanni Gino Bottaro

‹lhami Eksin

Kerem Galip Güven

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

Mustafa Karabay›r

M. Tu¤rul Denizaﬂan

Tolga Senyücel

Vedat Uygun

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

Deniz Güven

Dr. ‹. Berk Ça¤daﬂ

M. Ali Barut

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi

‹cra Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Baﬂkan›’n›n Mesaj›

Do¤uﬂ Otomotiv 2007 y›l›nda da otomotiv sektörü de¤er zincirinin tüm
halkalar›nda güçlü bir ﬂekilde var olmuﬂ, istikrarl› büyümesini sürdürmüﬂtür.

Aclan Acar
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

Sektöre en geniﬂ yelpazede ürün ve
hizmet sunan Do¤uﬂ Otomotiv, 2007
y›l›nda pazardaki %5’lik daralmaya
ra¤men büyümeye devam etmiﬂ, net
kâr›n› geçen y›la oranla %193 art›rmay›
baﬂarm›ﬂt›r. Do¤uﬂ Otomotiv ithal
pazarda elde etti¤i %11,4 pay ile sektör
liderli¤ini bu y›l da devam ettirerek 71.690
adet araç sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂ ve
2.552 milyon YTL ciro sa¤lam›ﬂt›r.
ﬁirketimizin 2007 y›l›nda kaydetti¤i
stratejik ilerlemeleri de¤erlendirmeden
önce iﬂ ortam›na iliﬂkin bir k›s›m tespitimi
paylaﬂmak isterim.
Global ekonomik ortamda belirsizlikler
artmaktad›r
Son beﬂ y›ld›r sürekli ve güçlü bir büyüme
gösteren dünya ekonomisi 2007 y›l›nda
küresel piyasalarda yaﬂanan türbülans
ile belirsiz ve görece zorlu bir döneme
girmiﬂtir. 2007 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ABD
konut piyasas›nda baﬂ gösteren büyük
ölçekli kriz, dünyan›n en büyük bankalar›
baﬂta olmak üzere, global sermaye ve
para piyasalar›ndaki birçok kat›l›mc›y›
derinden etkilemiﬂtir. Kredi hacimlerinin
h›zla daralmas›na ve nakit hareketlerinin
yön de¤iﬂtirmesine neden olmuﬂtur.

Mal ve hizmet fiyatlar›nda özellikle
demir-çelik, alt›n, petrol gibi k›t
kaynaklar›n fiyatlar›nda görülen yükseliﬂ,
fiyat dengesizli¤ini ortaya ç›karm›ﬂ;
enflasyonist bask›lar› güçlendirecek
önemli bir risk unsuru haline gelmiﬂtir.
Bu dönemde saniyeleﬂmiﬂ ülkelerden
do¤al kaynaklara sahip ülkelere ve ucuz
iﬂgücüne sahip geliﬂmekte olan ülkelere
do¤ru bir servet transferi olmaya
baﬂlam›ﬂ; Ortado¤u ve Güney Amerika
ülkeleri, Rusya gibi petrol üreten
ülkelerde ve Çin, Hindistan gibi artan
üretim kapasitesine sahip ülkelerde ciddi
bir likidite fazlas› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Di¤er taraftan aralar›nda ülkemizin de
yer ald›¤› geliﬂmekte olan ülkeler
grubunun 2007’de yaﬂanan global
dalgalanmalar› baﬂar›yla yönettiklerini
memnuniyetle görüyoruz. Potansiyel baz›
k›r›lganl›klara karﬂ›n, öngörülebilir
gelecekte yükselen ekonomilerin baﬂar›l›
performanslar›n› sürdürecekleri
beklenmektedir.

Do¤uﬂ Otomotiv
ithal pazarda elde
etti¤i %11,4 pay ile
sektör liderli¤ini
bu y›l da devam
ettirerek 71.690 adet
araç sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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Orta ve uzun vadede
dünya ekonomisinin
olas› dalgalı seyri,
Türkiye ekonomisinin
yönü ve cari açı¤ın
yabancı kaynaklarla
finansmanı anlamında
belirleyici olacaktır.

24 çeyrek boyunca büyüyen bir
ekonomi
Türkiye ekonomisi büyüme yolunda
6. y›l›n› tamamlam›ﬂt›r. 2007 y›l› için
öngörülenin alt›nda kalm›ﬂ olmas›na
ra¤men, 24 çeyrektir aral›ks›z sürdürülen
büyüme, önemli bir baﬂar›ya iﬂaret
etmektedir. Birinci çeyrekte %6,8, ikinci
çeyrekte %4,1 olan büyüme oran›,
üçüncü çeyrekte %2’ye gerilemiﬂtir.
Y›l baz›nda büyüme oran›n›n %5’in biraz
alt›nda gerçekleﬂmesi beklenmektedir.

Türkiye’de 2006 y›l›nda toptan pazarda
619.484 adet olan binek ve hafif ticari
araç sat›ﬂ› geçti¤imiz y›l %4,4’lük bir
daralma yaﬂayarak 592.387 adede
gerilemiﬂtir. 2007 y›l› Ocak-Aral›k
döneminde binek otomobil sat›ﬂlar›
geçen y›l›n ayn› dönemine oranla
%3,2 azalm›ﬂ ve 359.416 adede
gerilemiﬂ, hafif ticari araç sat›ﬂlar› da
ayn› dönem için geçen y›la oranla
%6,1 gerileyerek 232.971 adet olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.

2007 y›l› enflasyon aç›s›ndan da
hedeflerin gerisinde kal›nan bir y›l
olmuﬂtur. Geçen y›l ÜFE’de %11,58 ve
TÜFE’de %9,65 olan art›ﬂ bu y›l s›ras›yla
%5,94 ve %8,39 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

‹ç pazar sat›ﬂ cephesindeki daralmaya
karﬂ›n, toplam hacimde bir art›ﬂ
yaﬂanm›ﬂt›r. Sektör kat›l›mc›lar›n›n
uygulamaya koydu¤u yeni projeler ile
bunun bir sonucu olarak sa¤lanan büyük
ölçekli ihracat ba¤lant›lar›, hacim art›ﬂ›n›
besleyen baﬂl›ca faktörler olmuﬂtur.

D›ﬂ ticaret hacmindeki geliﬂme 2007
y›l›nda da devam etmiﬂtir. Y›lsonu
verilerine göre 2007 y›l› ihracat hacmi
107 milyar dolara, ithalat hacmi ise
170 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Ayn›
dönemde d›ﬂ ticaret aç›¤› %16,3
oran›nda artarak 63 milyar dolara
yükselmiﬂtir. 2006 y›l›nda %61,3 olan
ihracat›n ithalat› karﬂ›lama oran›, 2007
y›l›nda %63 olmuﬂtur.
2008 ve sonras› için Türkiye ekonomisinin
en önemli riskleri cari aç›k ve uluslararas›
likidite dengeleridir. Cari aç›¤›n do¤ru
politikalarla yönetiliyor olmas› k›sa vadeli
riskleri ortadan kald›rsa da orta ve uzun
vadede dünya ekonomisinin olas› dalgal›
seyri Türkiye ekonomisinin yönü ve cari
aç›¤›n yabanc› kaynaklarla finansman›
anlam›nda belirleyici olacakt›r.
Sektörümüz büyüme sürecindedir
Otomotiv talebi baﬂta Asya ülkeleri ve
ABD olmak üzere dünya çap›nda
canl›l›¤›n› korumaktad›r. Bu durumun
üretim cephesine yans›mas›, yeni
yat›r›mlar ve kapasite art›rma çal›ﬂmalar›
olmaktad›r. Geçti¤imiz y›l dünya otomotiv
sektöründe y›ll›k üretim miktar› 71 milyon
adede ulaﬂm›ﬂt›r.

Sürekli büyüyen bir pazarda Do¤uﬂ
Otomotiv
Otomotiv sektörü belirli say›da büyük
kat›l›mc›n›n yer ald›¤›, sürekli büyüyen
ve rekabetin yo¤un oldu¤u bir pazard›r.
Bu sektörde baﬂar›l› olman›n ve baﬂar›y›
sürekli k›lman›n yolu farkl›laﬂmaktan,
piyasan›n nabz›n› tutarak beklentilerin
üzerinde yarat›c› hizmet sunmaktan
geçmektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv sürekli büyüyen bu
pazarda lider, sayg›n ve örnek al›nan
bir ﬂirket olmaya devam etmektedir.
Faaliyet gösterdi¤imiz sektörün
potansiyelini en do¤ru ﬂekilde
de¤erlendirmek ad›na, yüksek öngörü
kabiliyetimiz ve sektördeki geliﬂmeleri
do¤ru okuyan yönetimimizle bizi bu
amaca götürecek kurumsal stratejilerimizi
eksiksiz uygulamaya devam edece¤iz.
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Her kilometrede müﬂterimizin
yan›nday›z
Do¤uﬂ Otomotiv, otomotiv de¤er
zincirinin her alan›nda faaliyette
bulunmay› ilke edinmiﬂ bir ﬂirkettir.
“Büyük ol, yak›n ol, yarat›c› ol” ana
eksenleri üzerine oturtmuﬂ oldu¤umuz
ana stratejimiz ve “Beklentilerin üzerinde
yarat›c› hizmet” sunmak olarak
belirledi¤imiz vizyonumuz, bu zincirin
her halkas›nda k›lavuzumuz oluyor.
Do¤uﬂ Otomotiv distribütörlü¤ünü yapt›¤›
markalar için sat›ﬂ sonras› hizmetleri de
sa¤layan, ikinci el al›m sat›mda organize
pazar›n en güçlüsü konumunda olan,
sundu¤u finansman hizmetleriyle de
müﬂterisinin yan›nda yer alan, Türkiye’nin
öncü ve lider otomotiv ﬂirketidir.
Biz Do¤uﬂ Otomotiv olarak bu karmaﬂ›k
pazarda, tüketicilere en fazla say›da
marka seçene¤ini, yüksek standartl›
hizmetlerimiz ve müﬂteri odakl› iﬂ
anlay›ﬂ›m›zla sunuyoruz.
Bölgesellikten globalli¤e
Bölgesel geliﬂim stratejimiz aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›yan M›s›r
operasyonumuz Dogus Auto MISR’›n
kuruluﬂunu tamamlam›ﬂ bulunuyoruz.
Volkswagen Ticari Araçlar›n›n sat›ﬂ ve
sat›ﬂ sonras› hizmetlerini gerçekleﬂtirmek
üzere faaliyete geçen M›s›r
distribütörlü¤ümüz büyük bir hacme
ulaﬂma potansiyeli taﬂ›maktad›r.
Uluslararas› alanda bir di¤er önemli
geliﬂme, Lozan’da Porsche sat›ﬂ› için
yetkilendirilmemiz olmuﬂtur. ‹sviçre’nin
Lozan kentinde kurulum çal›ﬂmalar›n›
tamamlad›¤›m›z showroom 2009 y›l›nda
hizmete girecektir. Lozan’da baﬂlayacak
olan faaliyetimiz Avrupa’daki ilk hizmet
noktam›z olmas› aç›s›ndan bizim için
büyük önem taﬂ›maktad›r.

Üretimde somut ad›mlar
K›sa bir süre önce ithalatç› kimli¤imizin
yan›na üretici kimli¤ini de ekleyerek
de¤er zincirimizde yeni bir halka
oluﬂturduk. Üretim konusunda ilk somut
ad›m›m›z, lider küresel treyler
üreticilerinden Krone ve Avrupa’n›n öncü
damper üreticisi Meiller ile Türkiye’de
üretim anlaﬂmalar›na imza atmak
olmuﬂtur.
Gerek iç pazar gerekse ihracata yönelik
treyler üretimimiz 2009 y›l› ilk yar›s›nda,
damper üretimimiz ise 2008 y›l› ilk
yar›s›nda faaliyete geçecektir.
Kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar› h›zla
devam ediyor
Do¤uﬂ Otomotiv’de geçti¤imiz y›llarda
baﬂlatt›¤›m›z kurumsallaﬂma
çal›ﬂmalar›na bu y›l da aral›ks›z olarak
devam ettik. Uygulamakta oldu¤umuz
kurumsal yönetiﬂim yaklaﬂ›m›m›z
çerçevesinde icra ile gözetim
fonksiyonlar›n›n ayr›lmas› ve ayr› kiﬂiler
taraf›ndan yürütülmesi gerekti¤ine karar
verdik. Do¤uﬂ Otomotiv’de Audi-Porsche
Markalar› Genel Müdürlü¤ünü yürüten
Say›n Ali Bilalo¤lu, 1 Haziran 2007 tarihi
itibar› ile Do¤uﬂ Otomotiv Servis ve
Ticaret A.ﬁ. ‹cra Kurulu Baﬂkan› olarak
atand›. Sn. Bilalo¤lu’na bu yeni görevinde
baﬂar›lar diliyorum. Hayata geçen yeni
yap›lanmayla Yönetim Kurulu’nun daha
güçlü ve etkili, ‹cra Kurulu’nun da daha
verimli, dinamik ve hedef odakl›
olaca¤›na inan›yorum.
Kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar›na paralel
olarak belirledi¤imiz yeni marka genel
müdürlerimize de baﬂar› dileklerimi
iletiyorum.

At›l›mlar›m›z gelecekte de sürecek
Önümüzdeki dönem, geliﬂtirdi¤imiz
projelerin ve devam etmekte olan
yat›r›mlar›m›z›n sonuçlar›n› artan oranda
mali ve operasyonel verilerimize
yans›taca¤›m›z bir süreç olacakt›r.
Tesislerimizi dünya standartlar›nda sat›ﬂ
ve servis sunan noktalar olarak revize
ederken, marka alg›lamas›n› yükseltmeyi
ve daha da kaliteli müﬂteri hizmetini
hedefliyoruz.
3-4 y›l içinde tamamlamay› planlad›¤›m›z
yat›r›mlar›m›z beklentilerin üzerinde
yarat›c› hizmet sunma vizyonumuza bizi
bir ad›m daha yaklaﬂt›racakt›r.
Sabr›m›z, çal›ﬂma azmimiz ve tak›m
anlay›ﬂ›m›z ile bugünlere gelmiﬂ
bulunuyoruz. Önümüzdeki y›llarda h›z
kesmeden yolumuza devam edecek ve
baﬂar›lar›m›z› katlayarak art›raca¤›z.
Do¤uﬂ Otomotiv olarak h›zla de¤iﬂen bir
piyasa ortam›nda hissedarlar›m›za de¤er
yaratmak için her türlü çabay› gösterecek
ve çok çal›ﬂaca¤›z. Do¤ru tan›mlanm›ﬂ
stratejimiz, hissedarlar›m›z›n sürekli
deste¤i ve ekibimizin özverili mesaisi
bizi bu hedefe ulaﬂt›racakt›r.
Yaratt›¤›m›z sinerjinin ve sahibi
oldu¤umuz bilgi birikiminin bizi çok daha
ileriye taﬂ›yaca¤›na olan inanc›mla
baﬂar›lar›m›zda katk›s› olan tüm
paydaﬂlar›m›za teﬂekkürlerimi
sunuyorum.
Sayg›lar›mla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Yeni anlaﬂmalar, kârl›l›kta görülen büyük art›ﬂ ve yurt d›ﬂ› ata¤›
Do¤uﬂ Otomotiv için 2007 y›l›na damgas›n› vuran en önemli geliﬂmelerdir.

E. Ali Bilalo¤lu
‹cra Kurulu Baﬂkan›

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

Baﬂar›l› bir y›l, kârl› bir faaliyet dönemi
Türk otomotiv sektörüne de¤er zinciri
kavram›n› getirerek müﬂteri beklentilerini
karﬂ›layacak tüm ürün ve hizmetleri
bütünleﬂik bir çat› alt›nda sunan Do¤uﬂ
Otomotiv, 2007 faaliyet dönemini baﬂar›
ile tamamlam›ﬂt›r. Do¤uﬂ Otomotiv 2007
y›l›nda ulusal pazarda %11,4’lük toplam
pazar pay›na ulaﬂm›ﬂ, 2.552 milyon YTL
ciro gerçekleﬂtirerek 64 milyon YTL net
kâr kaydetmiﬂtir. Ayn› dönemde
ﬁirketimizin toplam aktifleri 1.157 milyon
YTL’ye, yat›r›m tutar› 113 milyon YTL’ye
ulaﬂm›ﬂ, net iﬂletme sermayesi ise yap›lan
yat›r›mlar nedeniyle 74 milyon YTL’ye
düﬂmüﬂtür.
Türkiye ithal otomobil pazar›n›n lideri
Do¤uﬂ Otomotiv, 2007 y›l›nda da mali
ve operasyonel performans›n› en üst
düzeyde gerçekleﬂtirmiﬂtir. Fiyat hacim
politikam›z› ve stok yönetimimizi baﬂar›yla
uygulayarak kârl›l›¤›m›z› art›r›rken, maliyet
kontrolüne en yüksek düzeyde
odaklanm›ﬂ ve finansal piyasalar ile
dövizdeki hareketlili¤i iyi yönetmiﬂ
bulunuyoruz. Ald›¤›m›z sonuçlar
sürdürülebilir büyüme anlam›nda ne denli
yol kat etti¤imizin en önemli
göstergeleridir.

Yap› taﬂlar›m›z
Do¤uﬂ Otomotiv dünyada eﬂi benzeri
olmayan bir güç oda¤›na sahiptir.
14 markay› ayn› anda temsil eden
ﬁirketimiz, 2.000'e yaklaﬂan çal›ﬂan›,
600.000 civar›nda müﬂterisi ile büyük
bir ailedir.
Türkiye ve Avrupa'daki en geniﬂ faaliyet
alan›na sahip olan distribütör grubuz.
Araç park›m›z 600.000'e yaklaﬂm›ﬂ
bulunmaktad›r. Günde 3.000 araca
hizmet veriyoruz. Markalar›m›z›n toplam
servis alan› ise 200.000 m2’ye yaklaﬂm›ﬂ
bulunmaktad›r.
Sahip oldu¤umuz bu zenginlik ve
çeﬂitlilik, ﬁirketimizin en temel güç
odaklar›ndan birini oluﬂturmakta, farkl›
markalar›n pek çok niteli¤ini tek bir
kurumsal kültürün içinde
harmanlamam›z› ve müﬂterilerimizin
sürekli takdirini kazanmam›z›
sa¤lamaktad›r.
Geliﬂtirdi¤imiz Do¤uﬂ Otomotiv
hizmet felsefesi, att›¤›m›z her ad›mda
yola ç›k›ﬂ noktam›z olmaktad›r.
Bu özelli¤imiz ayn› zamanda en önemli
rekabet avantajlar›m›zdan biridir.
ﬁirketimiz dünya otomotiv sektöründe
meydana gelen geliﬂmeleri birinci
elden takip ederek eﬂ zamanl› olarak
Türkiye pazar›na sunabilmektedir.
Di¤er taraftan çok say›da marka ile
olan birlikteli¤imiz, y›llar içinde lüks
segmentte edindi¤imiz eﬂsiz bilgi
birikimi ve tecrübelerimizi, geniﬂ bir
segmentte tüm müﬂterilerimize
götürmemize, her kilometrede
yanlar›nda olmam›za olanak
tan›maktad›r.

Sahip oldu¤umuz
marka zenginlik ve
çeﬂitlili¤i, en temel
güç odaklar›m›zdan
birini oluﬂturmaktad›r.
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Do¤uﬂ Otomotiv,
Volkswagen Grubu’na
ba¤lı tüm markaları
çatısı altında
bulunduran dünyadaki
tek ﬂirket
konumundadır.

Markalar›m›zdaki geliﬂmeler...
Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari,
Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini,
SEAT, Skoda, Scania, Krone, Meiller,
Volkswagen Marine, Scania Engines’den
sonra Bugatti’nin de Türkiye temsilcili¤ini
alan Do¤uﬂ Otomotiv, Volkswagen
Grubu’na ba¤l› tüm markalar› çat›s›
alt›nda bulunduran dünyadaki tek ﬂirket
konumundad›r.
2007 y›l›nda temsil etti¤imiz marka say›s›
14’e ç›karken, satt›¤›m›z model say›s›
da 75’e yükselmiﬂtir. Ulaﬂ›lan marka ve
model çeﬂitlili¤iyle Do¤uﬂ Otomotiv,
pazar›n yaklaﬂ›k %90’›n› kapsayarak
konumunu daha da güçlendirmiﬂtir.
2006 y›l›nda sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›
hizmetlerin yürütülmesi amac›yla niyet
mektubu verdi¤imiz Bentley ve
Lamborghini markalar› 2007 y›l›nda
faaliyetlerine baﬂlayarak y›l› baﬂar›yla
tamamlam›ﬂlard›r.
Di¤er markalar›m›z da 2007 y›l›n› baﬂar›l›
sonuçlara imza atarak kapatm›ﬂlard›r.
En geniﬂ ürün yelpazesine sahip marka
olan Volkswagen’da perakende
sat›ﬂlar›m›z artm›ﬂt›r. Scania markam›z
kamyon pazar› ithal segmentinde bu y›l
da liderli¤ini korurken, Audi sat›ﬂlar›nda
geçmiﬂ y›llarda oldu¤u gibi kendi
rekorumuzu k›rmaya devam ettik.
Ayr›ca bayi a¤›n› yap›land›rmakta
oldu¤umuz SEAT’›n uygun bayi a¤›na
kavuﬂmas›yla birlikte pazar pay›
anlam›nda daha üst s›ralara ç›kaca¤›na
inan›yoruz.

Üretim: Temel büyüme aks›m›z
2007 y›l›, ithalatç› kimli¤imizin yan›na
üretici kimli¤ini de ekledi¤imiz ve üretim
alan›nda iki önemli iﬂbirli¤ini hayata
geçirdi¤imiz bir y›l olmuﬂtur.
Dünyaca ünlü treyler markas› Krone ile
gerçekleﬂtirdi¤imiz ortak yat›r›m
kapsam›nda ‹zmir Tire’deki treyler üretim
tesisinin haz›rl›k çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ
bulunuyoruz. 35 milyon Euro’ya mal
olacak ve 2008 y›l› Mart ay›nda temeli
at›lacak olan fabrikan›n 2009 y›l›nda
üretime geçmesini hedefliyoruz. ‹lk
aﬂamada 8.000 adetlik kapasiteye sahip
olacak tesisin üretiminin %80’i ihracata
yönlendirilecektir.
Damper üreticisi Meiller’le imzalad›¤›m›z
anlaﬂma, üretime yönelik bir di¤er önemli
ad›m›m›z olmuﬂtur. Sakarya’da ileride
sat›n almak vaadiyle kiralad›¤›m›z haz›r
bir fabrikada damper üretimine yak›n
zamanda baﬂlayaca¤›z. Önemli ölçüde
ihracata yönelik olan bu yat›r›m›m›z›n en
geç May›s 2008’de tamamlanaca¤›n›
öngörüyoruz.
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Global arenadaki hedeflerimize uygun
olarak...
‘Dünya liginde oynayarak bölgesel güç
olmak’ ﬂeklinde belirledi¤imiz hedefimiz
do¤rultusunda, 2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda
M›s›r’›n baﬂkenti Kahire’de açt›¤›m›z
showroomla Volkswagen Ticari Araç
sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerini devreye
alm›ﬂ bulunuyoruz. ‹leriki dönemde farkl›
lokasyonlarda açaca¤›m›z ﬂubelerle
geniﬂlemeyi planlad›¤›m›z M›s›r’da k›sa
vadede 1.000 adet araç sat›ﬂ› ve
20 milyon dolar ciroya ulaﬂmay›
hedefliyoruz.
Bölgesel geniﬂleme stratejimizin ikinci
ad›m›n› ‹sviçre’de at›yoruz. Do¤uﬂ
Otomotiv, ‹sviçre’nin Lozan kentinde
yetkili sat›ﬂ ve servis hizmetlerini sunmak
üzere Porsche markas› ile gerekli
anlaﬂmay› yapm›ﬂ bulunmaktad›r.
2009’un ilk yar›s›nda hizmete girmesi
planlanan Lozan showroom yat›r›m›yla
beraber toplam Porsche sat›ﬂlar›m›z›
ikiye katlamay› hedefliyoruz.
Do¤uﬂ Otomotiv, global arenan›n
sundu¤u olanaklar› de¤erlendirmeye
odakl›d›r. Yurt d›ﬂ›nda ilgilendi¤imiz
alternatif pazarlar içinde Bat› Avrupa,
geliﬂmekte olan ülkeler, Kuzey Afrika ve
Amerika bulunmaktad›r. Globalleﬂen ve
yüksek derecede entegre olan bir
pazar›n farkl› noktalar›nda rekabet etme
ve hizmet sunma gücüne sahibiz.

Sat›ﬂ sonras› hizmetler ve ikinci elde
Do¤uﬂ Otomotiv imzas›
Do¤uﬂ Otomotiv olarak beklentilerin
üzerinde yarat›c› hizmet vizyonu ile
çal›ﬂmaktay›z. Otomotiv sektöründe
hizmet kalitesi eﬂi¤ini sürekli olarak yukar›
çekmekteyiz.

OtoMotion’da ürün ve hizmetlerimizi
tan›tman›n yan› s›ra çeﬂitli
organizasyonlar, konserler, sergiler ve
toplant›lar da düzenleyece¤iz. Bunlardan
ilki tüm dünyada milyonlarca kiﬂi
taraf›ndan büyük ilgi ve be¤eniyle izlenen
Einstein Sergisi olmuﬂtur.

Sat›ﬂ sonras›nda hizmet kalitesi ve
müﬂteri memnuniyeti hedefine yönelik
at›lan ad›mlar ve uygulanan projeler
sonucunda ‘Müﬂteri Memnuniyeti’
konusunda çok önemli kazan›mlar elde
edilmiﬂ, Türkiye bu alanda dünya
çap›nda bir projede Volkswagen Grubu
taraf›ndan pilot ülke seçilmiﬂtir.

Gelecekte Do¤uﬂ Otomotiv
Önümüzdeki dönemde tüm markalarda
pazar pay›m›z› ve kârl›l›¤›m›z› art›rmay›
hedefliyoruz.

‹kinci el araç al›m sat›m ve takas
hizmetlerinde organize pazar›n en güçlü
markas› olan DOD, 2007 y›l›nda önemli
ölçüde büyüme gerçekleﬂtirerek
sat›ﬂlar›n› %70 oran›nda art›rm›ﬂt›r.
DOD 2007 y›l›nda 13.024 adet sat›ﬂ
kaydetmiﬂtir.

Do¤uﬂ Otomotiv ithal araç segmentinin
lider firmas› olman›n çok ötesine geçerek
y›lda 10.000 araç ihraç eden, Türk
sanayisinin ciddi bir üreticisi olmaya
kararl›d›r. Di¤er bir eksende ise Do¤uﬂ
Otomotiv küresel bir oyuncu kimli¤iyle
terzi iﬂi hizmet anlay›ﬂ›n› dünyan›n farkl›
noktalar›na taﬂ›yacakt›r. Do¤uﬂ
Otomotiv’in nihai hedefi faaliyet alan›
dünya olan bir global ﬂirkete
dönüﬂmektir.

Do¤uﬂ OtoMotion: Türkiye’de bir ilk
Sektöründe daima ilklere imza atan ve
öncülü¤üyle sektöre yön veren Do¤uﬂ
Otomotiv yeni bir projeyi daha hayata
geçirmiﬂtir. Ülkemizde otomotiv
sektöründe ilk deneyimsel pazarlama
merkezi olan OtoMotion ‹stanbul, Maslak
Do¤uﬂ Power Center’da ziyaretçilere
kap›s›n› açm›ﬂt›r.

De¤erli müﬂterilerimize, hissedarlar›m›za,
iﬂ ortaklar›m›za, Yönetim Kurulumuza
ve çal›ﬂanlar›m›za Do¤uﬂ Otomotiv
markas›na olan çok de¤erli katk›lar› için
teﬂekkür ederim. Bu katk› sürekli oldukça
Do¤uﬂ Otomotiv olarak her kilometrede
hizmet sunmaya devam edece¤iz.

Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul, sanat,
tasar›m, teknoloji dünyas›n›
distribütörlü¤ünü yapt›¤›m›z markalar ile
bir araya getirerek müﬂteri odakl›,
birleﬂtirici ve de¤er yarat›c› çözümler
sunan, tüketicilerin markalar› kendi kiﬂisel
deneyimleri vas›tas›yla tan›malar› fikrine
dayal› bir deneyimsel pazarlama
merkezidir.

E. Ali Bilalo¤lu
‹cra Kurulu Baﬂkan›

Sayg›lar›mla,
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Do¤uﬂ Otomotiv’de Destek Fonksiyonlar

Deniz Güven

Dr. ‹. Berk Ça¤daﬂ

M. Ali Barut

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal ‹letiﬂim
Genel Müdürü

Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi,
Strateji ve ‹ﬂ Geliﬂtirme, ‹ç Kontrol ve Yat›r›mc›
‹liﬂkileri Genel Müdürü

Operasyon Genel Müdürü

Do¤uﬂ Otomotiv olarak otomotiv de¤er
zincirinin tüm halkalar›nda var›z. Bu yap›m›z,
bize büyük bir rekabet avantaj› sa¤l›yor.
Müﬂterilerimiz sektörün en yüksek kalite
standartlar›nda hizmet al›yor ve ihtiyaç
duyduklar› her anda, her kilometrede
yanlar›nda oluyoruz.

2007 y›l›, finansal aç›dan bak›ld›¤›nda, gerek
yurt d›ﬂ› piyasalardaki geliﬂmeler ve bu
geliﬂmelerin yurt içi para ve sermaye
piyasalar›na etkileri, gerekse genel seçimlerin
yap›ld›¤› y›l olmas› bak›m›ndan oldukça
hareketli geçmiﬂtir.

Operasyondan sorumlu birimler olarak 2007
y›l›nda verimlilik ve geliﬂim konular› üzerine
yo¤unlaﬂt›k ve birçok projeyi baﬂar›yla hayata
geçirdik.

Otomotiv de¤er zincirinin tüm halkalar›ndaki
güçlü varl›¤›m›z, daha ilk kuruldu¤umuz
günden bu yana sürdürülen kurumsal
stratejimizin bir sonucudur. Bu stratejinin
temeli ise müﬂterilerimize en iyi hizmeti sunma
anlay›ﬂ› üzerine oturtulmuﬂtur.
Sektörün tüm faaliyet ve hizmet alanlar›nda
varl›k gösteren bir ﬂirket olarak, geniﬂ bir
sosyal paydaﬂ a¤›m›z bulunuyor.
Paydaﬂlar›m›z ile katma de¤erli iliﬂkiler
kurman›n ﬁirketimize güç kataca¤›na inan›yor,
kurumsal vatandaﬂl›k anlay›ﬂ› ve toplumun
bir parças› oldu¤umuz bilinci ile çal›ﬂ›yoruz.
Tüm sosyal paydaﬂlar›m›z› ‘müﬂterilerimiz’
olarak görüyoruz. Kendini sürekli geliﬂtiren,
uzun soluklu ve samimi iliﬂkiler kuruyoruz.
Bu anlay›ﬂla, 2007 y›l›nda CRM
çal›ﬂmalar›m›zla müﬂteri iliﬂkilerini
mükemmelleﬂtirmeye, OtoMotion ile yepyeni
deneyimler yaratmaya, ‘iç müﬂterilerimizle’
yak›nlaﬂmaya ve otomotiv grup içi sinerji
oluﬂturmaya odakland›k.

“Otomotiv De¤er Zincirinin Her Halkas›nda
Yer Almak” stratejimize paralel olarak, 2007
y›l›nda otomotiv piyasas›ndaki faaliyetlerimize
gücümüze güç katarak devam ettik. Özellikle
2006 y›l›nda baﬂlam›ﬂ oldu¤umuz birçok
yat›r›m›m›z› bu y›l tamamlad›k.
Merkezi finans fonksiyonlar› olarak, otomotiv
grubumuzun araç ithalat ve da¤›t›m›ndan
tüm perakende fonksiyonlar›m›za, sat›ﬂ
sonras› hizmetlere, yat›r›mlar›m›za paralel
gayrimenkul al›m› finansmanlar›na, örgütsel
bütçeleme, raporlama, iç kontrol ve yat›r›mc›
iliﬂkilerimize kadar birçok alanda
sorumluluklar üstlendik.
M›s›r Volkswagen Ticari Araç distribütörlü¤ü,
deniz motorlar› iﬂkolumuzun faaliyete
geçmesi, TÜVTURK araç muayene
istasyonlar›n›n devreye girmesi ve kurulan
ﬂirketlere yönelik sermaye enjeksiyonunun
yap›lmas›, Lamborghini ve Meiller
markalar›n›n faaliyete geçmesi, OtoMotion
projesi, Oto-Fix markam›z›n faaliyete geçmesi,
Krone ve Meiller üretim projeleri çal›ﬂmalar›,
‹sviçre Lozan Porsche bayili¤i gibi birçok
yeni projeye katk›da bulunduk.
Tüm bu unsurlar dikkate al›nd›¤›nda, Merkezi
Finans Fonksiyon Departmanlar› olarak, sene
baﬂ›nda öngördü¤ümüz tüm hedef ve temel
performans göstergelerimize baﬂar›yla
ulaﬂarak, grup stratejisi ve vizyonuna paralel
bir ﬂekilde, ﬁirketimize ciddi katma de¤er
yaratt›k.

Bu projeler kapsam›nda insan kaynaklar›
uygulamalar›n› yeni dinamik ‹K portal›nda
online yapabilme imkan›na ulaﬂt›k, e¤itim
planlama süreçlerinin, yaz›l›m sistemimiz
Turkuaz ile entegrasyonunu sa¤lad›k.
Mali ‹ﬂler Birimi ödeme talepleri ve fatura
onay sisteminin ekran üzerinden yap›lmas›
çal›ﬂmas›n› gerçekleﬂtirdi.
Hukuk Birimi, sözleﬂmelerin takibi için
çal›ﬂmalar›n› tamamlad›; ﬂirket içi sözleﬂme
prosedürünü uygulamaya koydu.
Bilgi ‹ﬂlem birimlerimiz tüm sözü edilen
çal›ﬂmalara sa¤lad›¤› önemli katk›lar›n
yan›nda Yal›n Yönetim çal›ﬂmalar›na da
destek oldu, Doküman Yönetimi çal›ﬂmalar›n›
tamamlad›.
2007 y›l›nda di¤er birimlerimiz de iç ve d›ﬂ
müﬂteri memnuniyetini art›rmaya yönelik
çal›ﬂmalar›n› baﬂar›yla sürdürdüler.
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Rakamlarla Türkiye Ekonomisi ve Otomotiv Sektörü

‹hracat (milyar dolar)

137,4

116,8

85,3

73,5

8,39

7,72

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007*

2006

2005

4,0

6,0

7,6

‹thalat (milyar dolar)

107

TÜFE Enflasyonu %

9,65

GSMH Geliﬂme H›z›
(Sabit Fiyatlarla) %

Otomotiv sektöründe 2007 y›l› baﬂ›nda yavaﬂ seyreden sat›ﬂ trendi,
y›l sonuna yaklaﬂ›rken yukar› do¤ru bir grafik çizmiﬂtir. 2007 y›l›
Ocak-Aral›k döneminde binek ve hafif ticari araç toplam pazar›
592.387 adet olarak kaydedilmiﬂtir.

170

Türkiye ekonomisinin 6 y›ld›r kesintisiz sürdürdü¤ü büyüme, küresel
ekonomik sorunlar›n da etkisiyle 2007 y›l›n›n 3. çeyre¤inde h›z
kesmiﬂtir. Gayri safi milli has›la 2007 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k döneminde
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %4 art›ﬂ göstermiﬂtir.

* 3. çeyrek itibar›yla
Kaynak: TÜ‹K

Toplam Sat›ﬂ Adetleri (Toptan)
2005

2006

2007

Binek

442.836

371.325

359.416

Hafif Ticari

291.302

248.159

232.971

A¤›r Ticari

33.305

33.393

26.383

3.990

5.450

5.622

Treyler

Kaynak: ODD ve TAID verileri
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Türkiye pazar›na dünyan›n önde gelen araç markalar›n› sunan
Do¤uﬂ Otomotiv, otomotiv ile ilgili tüm beklentilere cevap veren ürün
ve hizmetleri tek bir çat› alt›nda bulundurmaktad›r.
Do¤uﬂ Otomotiv, araç sat›ﬂ›nda ve bak›m›nda uzman yetkili sat›c›/servis
a¤›ndan, al›m s›ras›nda büyük kolayl›klar sa¤layan tüketici ve finansman
kredisine, ikinci el araç sat›ﬂ›ndan üretime kadar otomotivle ilgili yaﬂam
döngüsünün her alan›nda müﬂterisinin yan›ndad›r.
• 71.690 adet araç sat›ﬂ› ile ithal pazar›n lideri
• Dünyan›n en güçlü otomotiv markalar›ndan
14'ünün temsilcisi
• 75 farkl› model
• 13.024 adet ikinci el araç sat›ﬂ›
• DOD, Oto-Fix, OtoMotion markalar›n›n yarat›c›s›
• 700.000’e yak›n servis giriﬂ adedi

•
•
•
•
•
•

2.000’i aﬂk›n çal›ﬂan
500’ü aﬂk›n müﬂteri kontak noktas›
600.000’e yak›n müﬂteri
600.000’e ulaﬂan araç park›
200.000 m2 servis alan›
Günde 3.000 araçl›k hizmet kapasitesi

/ De¤er Zinciri 2007

‹thalat ve
Distribütörlük

Üretim

Perakende

Yedek Parça ve
Sat›ﬂ Sonras› Hizmetler

Lojistik
Merkezi

Krone*

Do¤uﬂ Otomotiv
Ba¤›ms›z Yetkili Sat›c›lar

Meiller*
**

(‹sviçre)

Her Marka
Araca
H›zl› Servis

‹kinci El

‹kinci El Araç
Al›m-Sat›m

Finans

Di¤er Yat›r›mlar

Otomotiv
Finansman›*

TÜVTURK*

Filo Kiralama
Hizmetleri
LeasePlan*

Do¤uﬂ
OtoMotion
‹stanbul

Sigorta
Hizmetleri*

Sigorta*
Yüce Auto*

* ‹ﬂtirakler
**Temsilcilikler

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

Güçlü performans›m›z sürüyor
Do¤uﬂ Otomotiv’in binek ve ticari araç,
a¤›r ticari araç pazarlar›nda faaliyet
gösteren markalar› 2007 y›l›n› baﬂar›l›
sonuçlarla kapatm›ﬂlard›r. Tüm
segmentlerde 71.690 adetlik sat›ﬂla
%11,4 pazar pay› elde etmiﬂlerdir.

Volkswagen AG taraf›ndan Do¤uﬂ
Otomotiv'in sat›ﬂ ve özellikle sat›ﬂ sonras›
hizmetler alan›nda elde etti¤i baﬂar›l›
performansa duyulan güvenin göstergesi
olarak kabul edilen Dogus Auto MISR
projesi, 3 milyon dolar tutar›nda bir
yat›r›mla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

2007 y›l›nda 2.552 milyon YTL ciro
gerçekleﬂtiren Do¤uﬂ Otomotiv 64 milyon
YTL net kâr kaydetmiﬂtir. Ayn› y›l toplam
aktifler 1.157 milyon YTL’ye, yat›r›m tutar›
113 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂ, net iﬂletme
sermayesi ise yat›r›mlar nedeniyle
74 milyon YTL’ye düﬂmüﬂtür.

Do¤uﬂ Otomotiv, uluslararas› otomotiv
endüstrisinin önemli bir pazar› olarak
nitelendirdi¤i M›s›r’daki faaliyetinden ilk
y›l›n sonunda %4-5’lik bir pazar pay›,
y›ll›k 1.000 adet araç sat›ﬂ› ve 20 milyon
dolar ciro hedeflemektedir.

Bölgesel güç, küresel oyuncu
Do¤uﬂ Otomotiv’in uluslararas› arenaya
aç›lma ve bölgesel anlamda etkin bir
güç olma stratejisinin ilk ad›m› olan
Dogus Auto MISR, Kahire’de hizmete
aç›lm›ﬂt›r. Dogus Auto MISR, Volkswagen
Ticari Araç’›n Caddy, Transporter ve
Crafter modellerinin sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›
hizmetlerinin gerçekleﬂtirilmesine yönelik
faaliyet gösterecektir.

Do¤uﬂ Otomotiv, Porsche AG’nin
‹sviçre’nin Lozan kenti ve çevresinde
Porsche yetkili sat›ﬂ ve servis hizmeti
vermesi konusunda yapt›¤› teklifi olumlu
olarak de¤erlendirmiﬂ ve yurt d›ﬂ›
at›l›mlar›n›n ikincisini gündeme alm›ﬂt›r.
Do¤uﬂ Otomotiv’in yapt›¤› bu anlaﬂma
Avrupa’daki ilk hizmet noktas› olmas›
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yan bir
giriﬂimdir. Yetkilendirme ve kurulum
çal›ﬂmalar› tamamlanan Porsche
showroom ve servisi 2009 y›l›n›n ilk
yar›s›nda hizmet vermeye baﬂlayacakt›r.

Üretim yolunda güçlü ad›mlar
Türk otomotiv sektörüne de¤er zinciri
kavram›n› getirerek en geniﬂ yelpazede
ürün ve hizmet sunan Do¤uﬂ Otomotiv
2007 y›l›nda bu zincire üretim halkas›n›
da eklemiﬂtir.
Bu eksendeki ilk giriﬂim, lider küresel
treyler üreticilerinden biri olan ve Türkiye
distribütörlü¤ü 4 y›ld›r Do¤uﬂ Otomotiv
taraf›ndan yürütülen Alman Krone
markas› ile yap›lan iﬂbirli¤idir.
Yap›lan anlaﬂma uyar›nca Türkiye’de
treyler üretimi gerçekleﬂtirmek üzere
‹zmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde
fabrika kurulacakt›r. Temeli 2008 y›l›
içerisinde at›lacak olan tesis, 2009 y›l›
ilk yar›s›nda faaliyete geçecektir. Toplam
yat›r›m tutar› 35 milyon Euro olan tesisin
üretim kapasitesi y›ll›k 10.000 adet,
boyama ve dald›rma kapasitesi ise y›ll›k
30.000 adet olarak planlanm›ﬂt›r. Krone
ile gerçekleﬂtirilen bu yat›r›m ortakl›¤›,
Türk ticari araç ve üstyap› sektörüne
önemli bir katk› sa¤layacak ve Do¤uﬂ
Otomotiv’e treyler pazar›n›n en büyük
oyuncusu unvan›n› kazand›racakt›r.

Sat›ﬂ Adetleri (Toptan)
Binek
Volkswagen
Audi
Porsche
Bentley
Lamborghini
SEAT
Skoda
Hafif Ticari
Volkswagen
Skoda
A¤›r Ticari
Scania
Krone
Meiller

2005
51.503
32.049
4.705
153
0
0
6.570
8.026
33.163
33.163
0
2.475
2.073
402
0

2006
42.741
27.619
4.956
220
0
0
4.572
5.374
32.062
31.947
115
2.908
2.099
809
0

2007
40.966
26.110
5.898
218
19
3
3.426
5.292
27.669
27.669
0
3.055
2.174
811
70

Toplam

87.141

77.711

71.690
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Do¤uﬂ Otomotiv,
dünyayla eﬂ zamanlı
olarak Türk otomotiv
pazarına sundu¤u
uluslararası
markalarına 2007
yılında Bugatti'yi de
eklemiﬂtir.

Do¤uﬂ Otomotiv’in üretim alan›ndaki
ikinci giriﬂimi, Avrupa’n›n lider a¤›r ticari
araç ekipman› üreticilerinden Meiller ile
yapt›¤› anlaﬂmad›r. Meiller ile Do¤uﬂ
Otomotiv’in 2007 y›l›nda distribütörlük
anlaﬂmas› imzalayarak baﬂlatt›¤› iﬂbirli¤i,
k›sa sürede meyvelerini vermiﬂ ve ortak
damper üretimi karar› al›nm›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›k 10 milyon Euro’luk bir yat›r›mla
Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde
kurulacak tesisin baﬂlang›ç kapasitesi
y›ll›k 3.000 adet olarak belirlenmiﬂtir.
Kamyon üstü damper ve treyler üretimi
yap›lacak olan fabrikada Avrupa
standartlar›nda metal ﬂekillendirme,
boyama ve montaj bölümleri de yer
alacakt›r. A¤›r ticari araç pazar›nda temsil
etti¤i markalarla etkin bir rol oynayan
Do¤uﬂ Otomotiv, Meiller ile
gerçekleﬂtirdi¤i stratejik iﬂbirli¤i ile
segmentinin en önemli yerli üreticilerden
biri konumuna gelecektir.
Marka çeﬂitlili¤i art›yor
Türkiye'nin en büyük otomotiv
distribütörlerinden biri olan Do¤uﬂ
Otomotiv, dünyayla eﬂ zamanl› olarak
Türk otomotiv pazar›na sundu¤u
uluslararas› markalar›na 2007 y›l›nda bir
yenisini daha eklemiﬂtir: Bugatti. S›rad›ﬂ›
bir spor otomobil olan Bugatti’nin Türkiye
tan›t›m, pazarlama ve sat›ﬂ arac›l›¤›
faaliyetlerini yürütecek olan Do¤uﬂ
Otomotiv, bu kat›l›mla temsil etti¤i küresel
büyüklükteki marka say›s›n› 14’e
yükseltmiﬂtir.
Do¤uﬂ Otomotiv ile Lamborghini S.p.A.
aras›nda 2006 y›l›nda niyet mektubu
çerçevesinde baﬂlayan iﬂbirli¤i, 2007
y›l›nda imzalanan “Do¤rudan Sat›ﬂ Yetki
Sözleﬂmesi” ile pekiﬂtirilmiﬂtir. Bu
sözleﬂme kapsam›nda Lamborghini
markal› ürünlerin pazarlanmas›, sat›ﬂ› ve
sat›ﬂ sonras› hizmetleri Türkiye’de Do¤uﬂ
Otomotiv taraf›ndan yürütülecektir.

Ayn› ﬂekilde 2006 y›l›nda Volkswagen
AG çat›s› alt›nda yer alan köklü ‹ngiliz
markas› Bentley Motors Limited’e verilen
niyet mektubu, 2007 y›l›nda distribütörlük
anlaﬂmas›n›n imzalanmas›yla yeni bir
aﬂamaya gelmiﬂtir. Do¤uﬂ Otomotiv’in
pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetlerini
yürütece¤i Bentley showroomu ‹stanbul
Ortaköy’de faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r.
Sat›ﬂ sonras› hizmetler h›z kazan›yor
Otomotiv sektörü de¤er zincirinin her
halkas›nda var olan Do¤uﬂ Otomotiv
distribütörlü¤ünü yapt›¤› markalar için
sat›ﬂ sonras› hizmetleri de sa¤lamaktad›r.
Do¤uﬂ Otomotiv sat›ﬂ sonras› hizmetlerin,
sat›ﬂ› en çok destekleyen faktör oldu¤una
inanmakta, müﬂteri memnuniyetini her
ﬂeyin üzerinde tutan yaklaﬂ›m›yla bu
yöndeki yat›r›mlar›n› aral›ks›z
sürdürmektedir.
500’den fazla kontak noktas› ile çat›s›
alt›nda yer alan tüm markalar› müﬂteri
ile buluﬂturan Do¤uﬂ Otomotiv;
markalar›n yedek parçalar›ndan
aksesuarlar›na kadar tüm servis ve araç
bak›m› faaliyetlerini hizmet noktalar›ndan
sunmaktad›r.
Do¤uﬂ Otomotiv sat›ﬂ sonras› hizmetler
alan›ndaki son yat›r›m›n› 2007 y›l›nda üç
lokasyonu ile faaliyete geçirmiﬂtir:
Oto-Fix Ekspres Servis. Oto-Fix, sat›ﬂ
sonras› hizmetler kapsam›nda tüm araç
sahiplerine h›zl›, güvenli ve garantili ar›za
teﬂhisi, onar›m› ve bak›m hizmeti
vermektedir.
Oto-Fix’in her marka ve model araca
yönelik hizmetleri aras›nda akü, elektrik,
amortisör, lastik, ya¤ ve filtre de¤iﬂimi,
fren bak›m›, periyodik bak›m, ön düzen
balans, klima, egzoz de¤iﬂimi
bulunmaktad›r.
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Esnek çal›ﬂma saatleri ve randevusuz
hizmet anlay›ﬂ› ile müﬂterilerine ihtiyaç
duyduklar› anda hizmet sunabilmeyi
amaçlayan sistem, giderek yayg›nlaﬂan
servis a¤›yla her geçen gün daha fazla
güçlenmektedir. Oto-Fix Ekspres Servis,
2010 y›l› sonuna kadar 200’ü aﬂk›n
lokasyonda hizmet vermeyi
hedeflemektedir.
Filo yönetiminde yeni bir dönem
Do¤uﬂ Otomotiv çat›s› alt›nda sunulan
filo kiralama hizmetleri 2007 y›l›nda yeni
bir ortakl›k alt›nda yap›land›r›lm›ﬂt›r.
VW Financial Services AG, vdf
bünyesindeki filo yönetimi hizmetleri
ﬂirketindeki %51’lik hissesini LeasePlan’a
devretmiﬂtir. LeasePlan Avrupa’n›n en
büyük, dünyan›n ikinci büyük filo kiralama
ﬂirketidir.
Bu yeni yap›lanma ile LeasePlan ve
Do¤uﬂ Otomotiv Türkiye’de uzun dönem
araç kiralama hizmetlerinde güç birli¤ine
gitmiﬂlerdir.
Kurumsal müﬂterilere yönelik etkin
maliyetli, esnek ve entegre araç yönetimi
vizyonu ile kurulan LeasePlan Türkiye,
bütün araç markalar›n› kapsayan geniﬂ
bir portföy ile hizmet verecektir.
LeasePlan Türkiye uzun dönem araç
kiralama sektörüne kazand›raca¤› yeni
uygulamalarla geliﬂimin öncüsü olacak,
sektörün büyümesinde önemli ve aktif
bir rol üstlenecektir.

Periyodik araç muayene hizmeti –
TÜVTURK
Do¤uﬂ Otomotiv - Akfen - TÜV SÜD
konsorsiyumu taraf›ndan kurulan
TÜVTURK, Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan aç›lan araç
muayene istasyonlar› ihalesini kazanm›ﬂ
ve araç muayene istasyonlar›n›n aç›lmas›
ve iﬂletilmesi hakk›n› 20 y›ll›¤›na alm›ﬂt›r.
Do¤uﬂ Otomotiv’in TÜVTURK
konsorsiyumundaki hissesi %33,33
oran›ndad›r.
TÜVTURK, AB kriterlerinde periyodik
araç muayene iﬂlemi gerçekleﬂtirerek,
Türkiye'de trafik ve araç güvenli¤inin
sa¤lanmas›na önemli katk›da
bulunacakt›r.
‹ﬂ ortakl›¤› modeliyle yap›land›r›lan
TÜVTURK, 81 il ve 88 ilçe merkezinde
iﬂletime açaca¤› AB standartlar›na uygun
189 sabit, 81 gezici ve toplamda 270
araç muayene istasyonuyla hizmet
sunacakt›r. TÜVTURK Araç Muayene
‹stasyonlar›'nda araç üzerinde mevcut
olan her noktan›n fonksiyonel ve gözle
kontrol edildi¤i periyodik araç
muayenesinin yan› s›ra, egzoz emisyon
muayenesi, yola elveriﬂlilik muayenesi
ve özel muayene (tadilat ve zorunlu
muayene) hizmetleri verilecektir.
TÜVTURK, tüm bu hizmetleri birebir ayn›
özellik ve ortak standartlara sahip
istasyonlar›nda çal›ﬂan uzman ve e¤itimli
personeliyle gerçekleﬂtirecektir.
Türkiye çap›nda önemli bir istihdam
sa¤layacak olan TÜVTURK’ün faaliyete
geçmesi ile birlikte, araç muayene
oranlar›n›n en k›sa sürede Avrupa Birli¤i
standartlar›na yükselmesi
beklenmektedir.

Sürdürülebilir büyümemiz devam
edecek
Do¤uﬂ Otomotiv giriﬂimcili¤i ve
geliﬂmeye aç›k büyük potansiyeliyle,
stratejisini;
• Ulusal pazarda derinleﬂme ve ithal
pazarda sürekli liderlik,
• Uluslararas› alanda ise bölgesel bir
güç olmak ﬂeklinde tan›mlamaktad›r.
Gelecek dönemlere ait büyüme yol
haritas›n› kurumsal stratejisine uygun iﬂ
planlar›yla ﬂekillendiren Do¤uﬂ Otomotiv,
• 2008 y›l›nda 24’ten fazla yeni lansman
yapmay›
• 2010 y›l›nda ise 100.000 adedi aﬂan
sat›ﬂ ve 1.000.000 servis giriﬂi
kaydetmeyi
• 3 milyar dolara yaklaﬂan ciro
gerçekleﬂtirmeyi
hedeflemektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv orta ve uzun vadede
yat›r›mc› memnuniyetini art›rmaya yönelik
çal›ﬂmalar›n› sürdürecek; tüm paydaﬂlar›
için artan oranda de¤er üretmeye devam
edecektir.
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OtoMotion: Türkiye’de Bir ‹lk

Türkiye’de bir ilkin
gerçekleﬂtirildi¤i
OtoMotion, dünyadaki
statik uygulamalardan
farklılaﬂarak, sürekli
de¤iﬂim ve devinim
içerisinde olan bir
iletiﬂim platformudur.

OtoMotion: Türkiye’nin ilk, dünyan›n
say›l› deneyimsel pazarlama
merkezlerinden biri…
Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul sanat, tasar›m
ve teknoloji dünyas›n› Do¤uﬂ Otomotiv’in
distribütörlü¤ünü yapt›¤› markalar ile bir
araya getirerek müﬂteri odakl›, birleﬂtirici
ve de¤er yarat›c› çözümler sunan,
tüketicilerin markalar› kendi kiﬂisel
deneyimleri arac›l›¤›yla tan›malar› fikrine
dayal› bir deneyimsel pazarlama
merkezidir.
‹stanbul-Maslak’ta bulunan Do¤uﬂ
Power Center içinde yer alan Do¤uﬂ
OtoMotion mimarisi, tasar›m›, yenilikçi
sergileme biçimleri ve özel etkinlikleriyle
“yaﬂayan bir ortam” ﬂeklinde
planlanm›ﬂt›r.

Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul tasarlan›rken
‘uygarl›k tekerlekle baﬂlam›ﬂt›r ve art›k
otomobiller, günümüz insan›n›,
yaﬂad›¤›m›z zaman›, hayallerimizi ve
duygular›m›z› da anlaman›n, anlatman›n
bir yoludur’ düﬂüncesiyle harekete
geçilmiﬂtir. Otomobil, yol ve insan
aras›ndaki iliﬂki oda¤a al›narak
tüketicilerin tutkunu olduklar› markalar›
diledikleri gibi deneyimleyebilecekleri
bir merkez oluﬂturulmuﬂtur.
Türkiye’de bir ilkin gerçekleﬂtirildi¤i
OtoMotion, dünyadaki statik
uygulamalardan farkl›laﬂarak, sürekli
de¤iﬂim ve devinim içerisinde olan bir
iletiﬂim platformudur. Volkswagen, Audi,
Bentley, Lamborghini, Porsche, SEAT
ve Skoda’dan oluﬂan uluslararas› çok
önemli markalar›n yer ald›¤› 4.200 m2’lik
showroom alan› gibi pek çok yeni ve
kapsaml› özelli¤e sahiptir.
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Profesyonel ses ve görüntü sistemleri
ile donat›lm›ﬂ konferans salonu, toplant›
odalar›, high definition sistem düzene¤i
bulunan etkinlik alan›, çocuk kulübü,
özel menüsüyle Dome Cafe, çok çeﬂitli
ürün alternatiflerinin bulundu¤u
OtoMotion Shop, Do¤uﬂ OtoMotion’›
esnek kullan›m imkan› sunan bir aktivite
merkezi haline getirmektedir.
Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul, Do¤uﬂ
Otomotiv’in temsil etti¤i güçlü markalar›
ve hizmetlerini tan›tman›n yan› s›ra çeﬂitli
organizasyonlara, konserlere, sergilere
ve toplant›lara da ev sahipli¤i yaparak
ziyaretçilerine güzel vakit
geçirebilecekleri bir mekan olmay›
hedeflemektedir.
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OtoMotion: Türkiye’de Bir ‹lk

Do¤uﬂ OtoMotion
mimarisi, tasarımı,
yenilikçi sergileme
biçimleri ve özel
etkinlikleriyle “yaﬂayan
bir ortam” ﬂeklinde
planlanmıﬂtır.

Einstein Türkiye’de
Do¤uﬂ OtoMotion ‹stanbul’un ilk etkinli¤i,
daha önce dünyan›n farkl› ﬂehirlerinde
milyonlarca kiﬂi taraf›ndan büyük ilgiyle
izlenen Einstein sergisidir.
‹lk olarak 2002 y›l›nda Amerikan Do¤al
Tarih Müzesi’nde aç›lan sergide
Einstein’›n dehas›n›n, cesaretinin, bilimsel
merak›n›n ve tutkular›n›n yan› s›ra evrene,
insanl›¤a ve bar›ﬂa yönelik görüﬂlerinin
de anlat›ld›¤›, dinamik bir sergileme
biçimi geliﬂtirilmiﬂtir.
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OtoMotion'dan sat›rbaﬂlar›...
• Aç›l›ﬂ tarihi: 9 Kas›m 2007

• Etkinlik alan›: 7.000 m2

• Toplant› odas›: 2 adet

• Yat›r›m tutar›: 25 milyon dolar

• Çocuk e¤lence alan›: 250 m2

• Teknolojik destek: 57 adet plazma
ekran, 12 adet video projeksiyon
cihaz›, 180 derecelik bir ekran

2

• Toplam alan: 28.000 m

• VIP Lounge: 160 m2
2

• Showroom alan›: 4.200 m
2

• Servis alan›: 19.430 m
• ‹ﬂ alan›: 128 adet

• Konferans salonu kapasitesi: 140 kiﬂi
• Etkinlik alan› kapasitesi: 1.200 kiﬂi

• Restoran: 1 adet
• Sat›ﬂ ma¤azas›: 1 adet
• OtoMotion günlük ortalama
ziyaretçi say›s›: 2.500 kiﬂi
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Do¤uﬂ Grubu

Yar›m asr› aﬂk›n baﬂar›l› bir geçmiﬂe sahip olan Do¤uﬂ Grubu, finansal
hizmetler, otomotiv, inﬂaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji olmak
üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir.

Finansal Göstergeler (Bin YTL)
2007

2006

Aktifler

26.290.999

18.559.867

Gelirler

5.674.492

5.283.298

(3.935.052)

(3.837.338)

%31

%27

975.348

768.243

%17

%15

Gelirlerin Maliyeti
Brüt Kâr Marj›
EBITDA
EBITDA Marj›
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1951 y›l›nda kurulan Do¤uﬂ Grubu,
baﬂar›l› geçmiﬂiyle Türkiye'nin önde
gelen holdingleri aras›nda yer almakta
ve hizmet sektöründe bölgesel lider
olma vizyonuyla hareket etmektedir.
Do¤uﬂ Grubu, finansal hizmetler,
otomotiv, inﬂaat, medya, turizm,
gayrimenkul ve enerji olmak üzere yedi
sektörde faaliyet göstermektedir.
Do¤uﬂ Grubu'nun Aral›k 2007 itibar›yla
toplam konsolide varl›klar›n›n 22 milyar
dolara ulaﬂmas› beklenmektedir. Ayn›
tarih itibar›yla tahmini gelirleri ise 4,8
milyar dolard›r*. Gelire göre en büyük
iki sektörü otomotiv ve finansal
hizmetler oluﬂtururken (s›ras›yla %46
ve %44); onlar› inﬂaat (%5), medya
(%3) ve turizm (%2) sektörleri
izlemektedir.

Do¤uﬂ Grubu'nun ulaﬂt›¤› bu rakamsal
büyüklüklerin arkas›nda, müﬂteri odakl›
ve verimlili¤i merkez alan bir yönetim
tarz› vard›r. Bu yönetim tarz› sadece
maddi kazan›mlarla de¤il, bütün
toplumun yararland›¤› ve yararlanaca¤›
kurumsal yurttaﬂl›k ahlak›yla iç içe
geliﬂmektedir. Grup, özellikle e¤itim
alan›na yo¤unlaﬂan, çocuklara ve
gelece¤e yönelen toplumsal
sorumluluk projelerini hayata
geçirmektedir.
18 bini aﬂk›n çal›ﬂan› ile hizmet veren
Do¤uﬂ Grubu, dinamik insan kayna¤›
ve üstün teknolojik altyap›s›yla marka
de¤eri oluﬂturulmas› ve müﬂteri
sadakati yarat›lmas›na odaklanm›ﬂt›r.
Do¤uﬂ Grubu, yaratt›¤› markalar› ve
onlar›n geliﬂimini, sadece Türkiye
s›n›rlar›nda de¤il, bölgesel ve küresel
ölçekte de düﬂünmektedir. Özellikle
hizmet sektöründe bölgesel bir lider
olma vizyonunu ortaya koymaktad›r.

Do¤uﬂ Grubu, hizmetlerini her zaman
için müﬂteri memnuniyeti ve güven
ilkelerini temel alarak sunmaktad›r.
Bunun sonucunda da dünya ölçe¤inde
sayg›n markalar yaratarak, Türkiye'yi
bütün dünyada temsil etmektedir.
General Electric ve Volkswagen
AG gibi büyük küresel oyuncularla
sa¤lad›¤› sinerji de bu sürece çok
önemli katk›larda bulunmaktad›r. Sonuç
olarak Do¤uﬂ Grubu, tüm bu birikim
ve iliﬂkilerinin bir ürünü olarak, dünya
çap›ndaki geliﬂmelere h›zla uyum
sa¤lam›ﬂ, Türkiye'deki de¤iﬂimin
öncüleri aras›nda yer alm›ﬂt›r.

Segment Baz›nda Toplam Aktifler

Di¤er %7
Turizm %3

Aktifler Bin USD

Aktifler Bin YTL

%

18.962.032

22.085.079

84

Otomotiv

989.073

1.151.973

4

‹nﬂaat

266.257

310.109

1

Turizm

783.428

912.459

3

Finansal Hizmetler

Medya

94.331

109.868

0

1.478.073

1.721.511

7

22.573.194

26.290.999

100

Gelirler Bin USD

Gelirler Bin YTL

%

Finansal Hizmetler

2.148.247

2.502.063

44

Otomotiv

2.216.756

2.581.856

46

236.445

275.388

5

Di¤er
TOPLAM

‹nﬂaat %1
Otomotiv
%4
Medya
%0
Finansal
Hizmetler
%84

Segment Baz›nda Toplam Gelirler

‹nﬂaat
Turizm

106.669

124.238

2

Medya

146.527

170.660

3

17.418

20.286

0

4.872.063

5.674.492

100

Di¤er
TOPLAM

* Garanti Bankas›'n›n üretti¤i gelir, Grubun toplam gelirleri içerisinde oranlanarak konsolide edilmiﬂtir.

‹nﬂaat %5
Turizm %2
Finansal
Hizmetler
%44

Medya
%3

Otomotiv
%46
Di¤er %0
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