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Kurumsal Profil
2014 yılında 20’nci kuruluş yılını kutlayan Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv
ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biridir.
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.
Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 14 uluslararası markanın
temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek
Araç, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Volkswagen Ticari
Araç, Scania, Krone ve Meiller markalarından ve bu markaların 80’i aşkın modelinden
oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları
pazarında Scania Engines markasıyla 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 ülkeye yayılmış olan 550’yi aşkın buluşma noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmasını sağlamaktadır.
Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri dışında, otomotiv değer
zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda hizmet portföyünü giderek
genişletmektedir. Şirket, 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 giren “Meiller Doğuş Damper Fabrikası”na ek olarak, yine üretim alanında faaliyet göstermek üzere Krone firmasının ortaklığında İzmir Tire’de kurulan treyler fabrikası
2012 yılı sonunda üretime başlamıştır.
Doğuş Otomotiv, global bir şirket olma yönünde Türkiye’deki başarılı operasyonunu yurtdışına taşımaya yönelik olarak da yatırımlar gerçekleştirmektedir. Şirket, VW Grubu’yla güvene dayalı yakın işbirliğinin bir sonucu olarak 2009 yılından bu yana İsviçre’nin Lozan kentinde, D-Auto Suisse SA adıyla Porsche Yetkili Satıcı ve Servis hizmeti vermektedir. Doğuş
Otomotiv, yine yurtdışı faaliyetleri kapsamında, Kuzey Irak’ta Volkswagen ve Audi markaları distribütörlüğü için Erbil merkezli D-Auto LLC şirketini 2014 yılında hizmete açmıştır.
2000’i aşkın 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. 2004 yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv
hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) “DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir.
2

Doğuş Otomotiv, tüm iş süreçlerini çevresel ve sosyal sorumluluk anlayışı paralelinde şekillendirmektedir. Bu bakış açısı doğrultusunda Doğuş Otomotiv, 2009 yılında Türkiye’de
sektörünün ilk Kurumsal Sorumluluk Raporunu yayımlamış ve 2010 yılında Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalamıştır. Şirket, toplumdaki trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve algıyı pozitif yönde artırmak amacıyla
2004 yılında “Trafik Hayattır!” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk faaliyetlerini 10
yıldır kesintisiz sürdürmektedir. Eğitim odaklı tüm yaş grupları için ayrı planlanan ve
kamu işbirliğinde yürütülen “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu kapsamında
gerçekleştirilen projeler, bugüne kadar toplam 10 ödüle layık görülmüştür.
Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve servis, gayrimen
kul, enerji ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesidir.

Satış Performansı
2014

2013

2012

157.340

154.293

125.563

DOAŞ Pazar Payı (perakende)

%20,1

%17,8

%15,8

İkinci El Satış Adedi (DOD)

21.120

20.206

17.000

2014

2013

2012

Satışlar (adet perakende)

Finansal Göstergeler
Net Satışlar (mn TL)

7.693

6.603

5.132

547

442

407

%7,1

%6,7

%7,9

326

308

306

%4,2

%4,7

%6,0

873

750

713

%11,3

%11,4

%13,9

253

225

259

Net Kâr Marjı (%)

%3,3

%3,4

%5,0

ROA

%9,0

%9,1

%11,6

ROE

%20,5

%20,1

%21,8

Net Finansal Borç/Özkaynaklar*

0,84

0,73

0,47

Yatırım Tutarı (CapEx) (mn TL)**

115

93

108

Faaliyet Giderleri (mn TL)
Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)
EBIT (mn TL)
EBIT Marjı (%)
Brüt Kâr (mn TL)
Brüt Kâr Marjı (%)
Net Kâr (mn TL)

* Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları, Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Nakit ve Nakit Benzerleri dikkate alınmıştır.
* Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.

Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) “DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir.
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Finansal Göstergeler
Doğuş Otomotiv 2014 yılında da başarılı performans göstererek 7.693 milyon TL satış geliri
ve 253 milyon TL net kâr elde etmiştir. Son 3 yıldaki ana finansal performans göstergeleri
aşağıda yer almaktadır.

SATIŞLAR (mn TL)

6.603

7.693

BRÜT KÂR MARJI (%)
13,9%

7,9%
11,4%

5.132
2,2

11,3%

2,2

2012

2013

2014

259

2,2

2012

2013

4,2%

2014

TOPLAM VARLIKLAR (mn TL)

2.223

2013

2.464

2,2

2012

2012

253
225

2013

2.827

2013

2014

3,4%

3,3%

2013

2014

2,2

2014

2012

NET FİNANSAL BORÇ*/ÖZKAYNAKLAR

1.236

2012

0,73

0,84

0,47

1.118

2013

2014

5,0%

1.187

2013

7,1%

NET KÂR MARJI (%)

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (mn TL)

2,2

2012

2014

NET KÂR (mn TL)

6,0%
4,7%

6,7%
2,2

2012

EBIT MARJI (%)

FAALİYET GİDERİ/SATIŞLAR (%)

2014

2012

2013

2014

* Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları, Uzun Vadeli Borçlanmalar ve
Nakit ve Nakit Benzerleri dikkate alınmıştır.

ROA (%)

ROE (%)
21,8%

11,6%
9,1%

108

9,0%
20,1%

2,2

2012

CAPEX (mn TL)**

20,5%

2,2

2013

2014

2012

115
93

2,2

2013

2014

2012

2013

2014

* Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
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Hisse Performansı
❯ 2014’te Hisse Performansı

❯ BIST Kodu: DOAS.IS
❯ Reuters Kodu: DOAS.IS
❯ Bloomberg Kodu: DOAS.TI

TL
Hisse fiyatı (31.12.2014)

❯ Hisse sayısı: 220.000.000
❯ Halka açıklık tarihi: 10.06.2004
❯ Halka açıklık oranı: 34,5%

USD

11,95

5,14

En düşük (20.01.2014)

6,12

2,73

En yüksek (03.12.2014)

12,35

5,52

2,6 mlr

1,1 mlr

11,1 mn

5,1 mn

Piyasa değeri (31.12.2014)
Günlük ortalama işlem hacmi

2014 yılında Doğuş Otomotiv hissesi Endeks bazında yıllık 59% getiri ile işlem görmüştür.

* 31.12.2014 tarihi itibariyle verilmiştir (Kaynak: Reuters)

YABANCI YATIRIMCI ORANI (%)
59%

63%

62%

64%

51%

2012

2014 yılında DOAS Yabancı
Yatırımcı Oranı 61%’e
yükselmiştir.

2013
DOAS

2014

BIST 100

HİSSE BAŞINA KAZANÇ
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

61%

1,17

1,14
1,02

FİYAT/KAZANÇ ORANI
10,45

7,50
7,00
6,50
6,00

7,31

5,50

2,2

6,58

2014 yılında Hisse Başına
Kazanç 1,14’e yükselmiştir.
2014 yılında Fiyat/Kazanç
Oranı 10,45’e yükselmiştir.

5,00
4,50
4,00

2012

2013

2014

2012

2013

2014
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Kilometre Taşları

%0,5
pazar
payı

Scania
distribütörlük
anlaşması
Krone
distribütörlük
anlaşması

Škoda distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı
Volkswagen
ve Audi
distribütörlük
anlaşması

Porsche
distribütörlük
anlaşması

Operasyonların
birleştirilmesi
İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

1994

Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

1995

Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması

1996

1997

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

1999

2000

Volkswagen
Financial Services
AG ile tüketici
finansman ortaklığı

2003

İlk temettü ödemesi

2004

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk projesi

%5,8
pazar
payı

2005

2006

SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu

Lamborghini ile
iyi niyet mektubu

Bentley ile
iyi niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

İkinci temettü
ödemesi
Krone ile
üretim anlaşması
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%11,4
pazar
payı
AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK
kuruldu

Bugatti ile iyi
niyet mektubu

Lozan’da
Porsche bayiliği
anlaşması

%17,8
pazar
payı
Doğuş Otomotiv
15. yıl
Kurumsal
Derecelendirme
Puanının 9,05’e
yükselmesi

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması

%12,6
pazar
payı

Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması
Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması

Krone Doğuş
Treyler
Fabrikası’nın
hizmete başlaması

Kurumsal
Derecelendirme
Puanı (7,80 Puan)

Porsche Lozan
Bayisi açılışı

Erbil D-Auto
LLC, Irak şirket
kuruluşu

OtoMotion açılışı

Sürdürülebilirlik
Raporu’nun
yayımlanması

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

Oto-Fix
Ekspres Servis

2009
2007

Doğuş Bilgi İşlem
ve Teknoloji
Hizmetleri A.Ş.’nin
kuruluşu

2010

2008
BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması
Thermo King
distribütörlük
anlaşması

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni

Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete başlaması

2011

2012

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

%15,4
pazar
payı

2013

2014

Volkswagen Doğuş
Finans A.Ş.’nin,
ağır ticari araç
sektöründe finansal
hizmetler sunan
Scania Finansman’ı
bünyesine dahil
etmesi

Kurumsal
Derecelendirme
Puanı’nın 9,25’e
yükselmesi

Toplam otomotiv
pazarında tüm
yıl liderliğin
korunması

%20,1
pazar
payı

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu
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Yönetim Kurulu

3
9

6

4

7
2

1

1 Aclan ACAR

6 Nevzat ÖZTANGUT

2 Süleyman Kadir TUĞTEKİN

7 Dr. Recep Yılmaz ARGÜDEN

3 H. Murat AKA

8 Ferruh EKER

4 E. Ali BİLALOĞLU

9 E. Gülden ÖZGÜL

Yönetim Kurulu Başkanı

5

8

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

5 Özlem Denizmen KOCATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

8

Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu

3

6

4

7
5

1

6 Kerem GÜVEN

2 Anıl GÜRSOY

7 Mustafa KARABAYIR

3 Dr. Berk ÇAĞDAŞ

8 Tolga SENYÜCEL

4 Giovanni Gino BOTTARO

9 Vedat UYGUN

İcra Kurulu Başkanı

8
2

1 E. Ali BİLALOĞLU
9

İcra Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Üyesi

5 İlhami EKSİN

İcra Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesajı
rarını da olumsuz etkiledi. Siyasi belirsizlikler ekonomi
üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken, özellikle Irak ve
Suriye’de yaşanan gelişmeler ve Rusya-Ukrayna krizi,
uluslararası piyasalarda tedirginlik yarattı.
Günümüzde dünyada birincil amaç, küresel büyüme
performansını artırmaktır. 2014’ün Kasım ayında gerçekleştirilen G-20 toplantısına katılan liderler, küresel büyümeye ilişkin son dönemde gözlenen olumsuz gidişin
endişe verici olduğu konusunda fikir birliğine vararak,
küresel ekonominin 2018 yılına kadar yaklaşık 2 trilyon
ABD doları büyütülmesi için gerekli adımları atmak üzere
uzlaştılar. Ancak bu büyümenin sadece merkez bankalarının çabalarıyla ve para politikalarıyla sağlanamayacağı,
geçtiğimiz dönemde net bir şekilde görüldü. Dünya ekonomisinin yapısal önlemlerle, topyekun bir yapılanma içine girmesinin kaçınılmazlığı artık herkesçe kabul ediliyor.

Dünya genelinde durgunluğun yaşandığı 2014 yılı, küresel büyüme hedeflerine ulaşılamayan bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yıl içerisinde büyüme hedefleri birkaç kez
aşağı yönlü revize edilirken, dengeli ve sürdürülebilir bir
büyüme elde edilemedi.
Gösterilen ekonomik performans açısından ülkeler
arasındaki farklılıklar ise dikkat çekiciydi. 2014 yılında
dünyada büyük ekonomiler arasında en iyi çıkışı ABD
gerçekleştirirken, Euro Bölgesi’nde durgunluk ciddi biçimde etkisini sürdürdü. Özellikle Güney Avrupa ülkelerinden kaynaklanan sorunlar, Euro Bölgesi ekonomisinin
2014 yılında da beklentilerin gerisinde kalmasına neden
oldu. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya,
hükümetin ve merkez bankasının aldığı tüm önlemlere
rağmen resesyona girmekten kurtulamadı. Küresel büyümeye en fazla katkı Asya Pasifik bölgesinden geldi.
Ancak önceki yıllarda küresel ekonominin lokomotifliğini
üstlenen Çin’in büyüme performansında da belirgin bir
ivme kaybı yaşandı. Diğer yandan Ekim 2014’te tahvil
alım programını sonlandıran ABD Merkez Bankası’nın
(FED) faizleri yükseltip yükseltmeyeceğine dair belirsizlik, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerini
yılın ikinci yarısından itibaren baskı altına aldı. Bu durum, portföy akımlarının azalmasına, büyüme hızlarının
yavaşlamasına ve ekonomik göstergelerin olumsuz etkilenmesine yol açtı.
Dünya ekonomisine hâkim olan karamsarlık, ekonomisinde sorun yaşayan ülkelerin siyasi ve toplumsal istik-
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Dünyadaki zayıf ekonomik performans, 2014 yılında
Türkiye ekonomisini de olumsuz etkiledi. Hükümetin gerek cari açığı küçültmek, gerekse tasarruf oranını artırabilmek amacıyla yıl başında aldığı tedbirler, ekonominin
bir miktar yavaşlamasına yol açtı. Buna bağlı olarak büyüme hızı, yılın ilk dokuz ayında yüzde 2,8 seviyesinde
gerçekleşerek beklentilerin bir miktar gerisinde kaldı.
Diğer yandan Avrupa’daki durgunluğa ve Ortadoğu pazarındaki karışıklıklara rağmen Türkiye, 2014’te ihracatını yüzde 4 artırarak ekonomisi için ek kaynak yaratmayı
ve cari açığını azaltmayı başardı. Yıl içerisinde petrol fiyatlarının 107 dolardan 60 doların altına gerilemesi de,
cari açığın azalmasına doğrudan katkı sağladı. Böylece Türkiye, küresel ölçekte gelişen ekonomileri olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen, istikrarlı büyümesini
2014’te de sürdürdü.
2014 yılında dünyadaki otomotiv pazarı 90 milyonun üzerinde otomobil üretimiyle önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3,5 büyüme gösterdi. 2014 yılının bizim açımızdan en
sevindirici gelişmelerinden biri, Volkswagen Grubu’nun
dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi konumuna yükselmesiydi. Volkswagen, bu başarılı neticeyle, liderlik
hedefine bir adım daha yaklaştı. Volkswagen Grubu’nun
bu başarısının gerek fiyat-fayda dengesi açısından, gerekse hacimle bağlantılı olarak daha rekabetçi fiyatlar
sunabilmek bakımından, olumlu etkilerini gelecek yıllarda göreceğimizi ümit ediyorum.
Türkiye’deki otomotiv pazarı ise, hem yılın ilk aylarında
döviz fiyatlarında meydana gelen artışlar ve tasarrufu
teşvik edici kısıtlamalar, hem de 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe giren ciddi ÖTV artışı nedeniyle, yıla yüzde
30’a yakın daralmayla başladı. Ancak yıl içinde ekonomiye ilişkin endişelerin de azalmasıyla satışlarda ciddi
bir toparlanma yaşandı. Böylece otomotiv pazarı, toplam 768 bin adet araç satışıyla, 2014 yılını bir önceki yıla
göre yaklaşık yüzde 10’luk küçülmeyle tamamladı. Mevcut konjonktür göz önüne alındığında, yıl başındaki tahminlerimiz çerçevesinde gerçekleşen bu küçülmeyi doğal karşılıyor ve çok daha iyi geçeceğini öngördüğümüz

2015 yılında, pazarın eski değerlerine yeniden kavuşacağını tahmin ediyoruz.
Doğuş Otomotiv 2014 yılında önemli başarılara imza
attı. Sektördeki daralmaya rağmen markalarımız satışlarını bir önceki yıla göre artırmayı ve pazar payını
yükseltmeyi başardı. Volkswagen markamız, Otomotiv
Distribütörleri Derneği’nin düzenlediği Otomobil Gladyatörleri Ödül Töreni’nde “En Çok Satılan Otomobil ve
Hafif Ticari Araç Markası” ödülünün sahibi oldu. Böylece Volkswagen Grubu’nun dünyada elde ettiği başarıya paralel bir başarıyı, Doğuş Otomotiv olarak biz de
Türkiye’de gerçekleştirmiş olduk.
2014 yılında otomotiv sektöründe yaşanan duraklama,
yatırımlarımıza devam etmemize engel olmadı. Škoda
markasını Türkiye’de temsil eden iştirakimiz Yüce
Oto’da yıl ortasında başlattığımız program kapsamında;
yetkili satıcı ve servis teşkilatını yeniden yapılandırmak,
yazılım ve teknoloji altlapısını yenilemek, lojistik ve yedek
parça sevkiyat sistemlerini Doğuş Otomotiv’in sistemleri
ile entegre etmek ve Škoda markasını Türk tüketicisine
yeniden tanıtmak gibi adımları içeren uzun soluklu bir
çalışmaya imza attı. Bu çalışmaların, önümüzdeki yıllarda parlayan bir yıldız olacağına inandığımız Škoda markasına güç kazandıracağına inanıyorum.
2014 yılındaki önemli gelişmelerden biri de, uzun süredir devam ettirdiğimiz Lease Plan ortaklığımızı, hisselerimizi Lease Plan’a devrederek sonlandırma kararıydı.
Dünyada ve Türkiye’de önemli bir gelecek vaat eden filo
kiralama işine yönelik olarak Volkswagen Grubu bünyesinde başlatılan yeni yapılanma çerçevesinde alınan bu
kararın, 2015 yılında bazı somut adımlara dönüşmesini
planlıyoruz.
Doğuş Otomotiv’in 20. yılını kutladığımız 2014, hiç kuşkusuz bu yönüyle de bizim için özel bir anlama sahipti.
1994 yılında kurulan Doğuş Otomotiv’in, çok da uzun
olmayan bir süre içerisinde Türkiye’nin en büyük otomotiv distribütörü haline gelmiş olmasını, tedarikçilerimiz,
yetkili satıcılarımız ve çalışanlarımızın katılımıyla, bir aile
olarak 2014’te coşkuyla kutladık. Doğuş Otomotiv’in
ilk işe başladığında binde 5’ler düzeyindeki pazar payını bugün yüzde 20’lerin üzerine çıkarmış olmasının ve
geçmişte adı fazla bilinmeyen bir firmayken günümüzde
sektör lideri konumuna gelmiş olmasının, sadece Doğuş
Grubu için değil, sektörümüz ve Türkiye için de ilham
verici bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. Bu özel
yıl için hazırladığımız 20. yıl prestij kitabımız, bu ilham
verici hikâyenin en güzel ifadesidir.
Doğuş Otomotiv’in en büyük şansı, hayal ettiğimiz yüksek hedefleri, somut gerçeklere dönüştürebilen inançlı
ve yetkin bir ekibe sahip olmasıdır. Doğuş Otomotiv’in
1994-2004 arasındaki ilk on yılı, emekleme dönemiydi.
Halka açılmayla birlikte, Doğuş Otomotiv’i liderlik koltuğuna yükselten gençlik ve gelişme dönemi başladı. Bugün, hala aynı enerji ve inançla, o dönemi yaşamaya de-

vam ediyoruz. Doğuş Otomotiv’in başarısının sırrı olan
kararlılık, üretkenlik, çalışkanlık, yenilikçilik ve idealizm
gibi değerlerin daha kurumsal bir çerçevede sahiplenilmesiyle, mevcut başarımızı sürdürülebilir bir modelle
yarınlara taşıyacak adımları atıyoruz.
Doğuş Otomotiv’in mevcut başarı öyküsünün sadece
20 yılla sınırlı kalmayacağına ve önümüzdeki yıllarda
da katlanarak artacağına yürekten inanıyorum. Elbette
Türkiye’nin lider otomotiv firması konumuna gelmenin
gururunu yaşarken, bu konumun bize yüklediği sorumlulukları görmezden gelemeyiz. Bu sorumluluk, bir
yandan bizi bu noktaya taşıyan enerjimizi kaybetmeden, geçmişte öğrendiklerimizi geleceğe aktardığımız
iş modelimizi sürdürmemizi; diğer yandan da sektöre
birçok açıdan öncülük eden ve örnek alınan bir şirket
olmanın sorumluluklarını yerine getirmemizi gerektiriyor.
Öne geçmek, yarışın sonu değil, başlangıcıdır. Biz de bu
bilinçle, bir yandan daha hızlı koşarken, bir yandan da
bizi yavaşlatabilecek risklerden kendimizi sakınarak, yerimizi sağlamlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Faaliyet gösterdiği her alanda değer yaratmaya odaklanan bir şirket olarak, toplumumuza karşı kurumsal sorumluluklarımızı , başta “Trafik Hayattır!” olmak üzere,
bir dizi projeyle yerine getiriyoruz. Başarılar ve ödüllerle
dolu 10 yılı geride bırakan “Trafik Hayattır!”, üniversite eğitim programlarına giren ilk kurumsal sorumluluk
projesi olma özelliğini, 2014 yılında yeni üniversitelerin
katılmasıyla daha da geliştirdi. 2014 yılında kamu işbirliği ile televizyon ve radyolarda yayınlanan reklamlarımız ile tüm topluma ulaşan bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmenin mutluluğunu, ODD Gladyatörleri
Ödül Töreni’nde aldığımız “Yılın En İyi Radyo Uygulaması” ödülü ile pekiştirdik. “Trafik Hayattır!” platformu,
Birleşmiş Milletler-Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne resmen davet edilirken, Birleşmiş Milletler nezdinde “karayolu güvenliğinde örnek uygulama” olarak gösterildi.
“Trafik Hayattır!”ın Türkiye sınırlarını aşan bu başarısı,
20. yılımızda bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.
Güçlüklerle dolu bir yılı başarıyla geride bırakan Doğuş
Otomotiv, dünyada yeni bir büyüme trendinin başlayacağı önümüzdeki döneme güven ve umutla bakmaktadır. Şirketimizin bugüne kadar ulaştığı başarılarda katkısı olan, başta çalışanlarımız ve desteklerini esirgemeyen
hissedarlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bugüne kadar olduğu gibi, bundan
sonra da güven ve desteklerinin devam edeceğine inanıyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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İcra Kurulu Başkanı’nın mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv olarak, Türkiye’de otomotiv pazarının
yüzde 10 küçüldüğü 2014 yılında hem adet bazında satışlarımızı, hem de pazar payımızı artırarak önemli bir
başarıya imza attık. Böylece, pazar şartlarının olumsuz
seyrettiği bir yılda bile, son beş yıldır arka arkaya sürdürdüğümüz büyümemizi koruyarak, pazar payımızı yüzde
20’nin üzerine taşıdık. 2014 yılında elde ettiğimiz sonuç,
kaliteli ürün ve müşteri odaklı bir hizmetin her zaman
karşılığını bulacağına olan inancımızın ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye
çıkarmak için bugüne kadar attığımız her adım, bu zorlu
yılda satış başarıları olarak geri döndü.
2014 yılında dünyadaki otomotiv satışlarında yukarı yönlü hafif bir seyir izlenirken, Türkiye’deki otomotiv
pazarında daralma yaşandı. Sektör, döviz kurundaki
hareketlilik ve 2013 sonunda hükümetin tüketimi daraltıcı yöndeki kararları nedeniyle yıla olumsuz bir havada
girdi. Yılın ilk yarısında pazarda yüzde 20 civarında daralma olmasına karşın, yılın ikinci yarısında ve özellikle
son çeyrekte ekonomiye ilişkin beklentilerin olumluya
dönmesiyle, otomotiv satışlarında ciddi bir toparlanma
yaşandı. Otomotiv sektörü, bu toparlanmanın etkisiyle
ilk altı aydaki kayıplarını bir ölçüde telafi ederek, yılı yüzde 10 küçülmeyle kapattı.
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Sonuç olarak değerlendirildiğinde, 2014 yılında toplam
araç satış miktarı, son 10 yılın ortalamasına uygun olarak, 800-850 bin bandında gerçekleşti. Ancak söz konusu satışın aylara dağılımında yaşanan dalgalanmalar,
finansal planlama, üretim planlaması ve kapasite planlamasında zorluklarla karşılaşmamıza neden oldu. Doğuş
Otomotiv olarak, geçmiş deneyimlerimiz, esnek iş modelimiz ve tedarikçilerimizin verdiği destekle bu zorlukların üstesinden gelerek, müşterilerimizin araç taleplerine
en kısa sürede cevap verdik.
Diğer yandan, pazardaki daralmaya rağmen, Doğuş
Otomotiv’in portföyünü oluşturan markaların çoğu 2014
yılında satış adetlerini artırmayı ve tamamı pazar payını büyütmeyi başardı. Birçok markamız tarihlerindeki en
yüksek satış rakamlarına ulaşırken, Volkswagen markamız, binek ve hafif ticari araç satışlarıyla önceki yıl olduğu gibi pazar liderliğini korudu. Doğuş Otomotiv de,
geçen yıl elde ettiği pazar liderliğini 2014 sonuçlarıyla
daha da pekiştirdi.
Bu başarılar, gayretli ve özverili bir çalışmanın sonucu olarak, elbette göğsümüzü kabartıyor. Ancak daha
önemli olan, Doğuş Otomotiv’in bir dekatlon atleti gibi,
sadece tek bir kategoride değil, birçok farklı alanda bu

başarısını tekrarlayabilmesi. Bu bağlamda bakıldığında,
farklı segmentlere hitap eden markalarımızın tamamının
pazar paylarını yıldan yıla istikrarlı bir şekilde yükseltiyor
olması, önemli bir başarıya işaret ediyor. Satış rakamlarının sadece bir sonuç olduğu düşünülürse, bu satış
başarısını destekleyen kalite hedeflerinin önemi daha
iyi ortaya çıkıyor. Müşteri ve yetkili satıcı memnuniyeti,
servislerimizdeki iş tekrarı oranlarının düşmesi, yedek
parçadaki sevkıyat oranları gibi çok fazla sayıdaki kalite hedefine ulaşmakta sağladığımız başarılar, Doğuş
Otomotiv’in son altı yıldır pazar payını sürekli artırmasının arkasındaki gerçek unsurları oluşturuyor.
Doğuş Otomotiv olarak, temel iş felsefemizi müşteri
memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerimizi
kalite odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürüyoruz.
Sunduğumuz ürün kalitesinin yanı sıra hizmet kalitesini de en üst noktaya taşıyarak, “taraftar müşteriler yaratma” hedefi doğrultusunda yenilikçi adımlar atıyoruz.
2014 yılında, bu amaçla önemli bir projeyi hayata geçirerek, müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza destek vermek ve hizmet çeşitliliğini artırmak üzere
“Değer ve İlgi Merkezi”ni (DİM) kurduk. Markalar bazında her türlü müşteri talebini değerlendirerek yönetecek
olan DİM, aynı zamanda yol yardımı, randevu planlaması, anket uygulamaları ve ikinci el satış gibi konularda
da müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak.
Müşterilerimize hak ettikleri değer ve ilgiyi göstermeyi amaçlayan bu öncü girişimin, “beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet sunma” vizyonumuzun bir örneği olarak,
hedeflerimize ulaşmakta önemli bir rol üsteleneceğine
inanıyoruz.
Doğuş Otomotiv’in başarısının bir diğer boyutunu da,
OEM-Doğuş Otomotiv-Yetkili Satıcı üçgeninde sağladığımız uyum ve markalarımız arasındaki hedef birliği
oluşturuyor. Farklı segmentleri içeren geniş bir ürün gamına sahip olmamız, edindiğimiz farklı müşteri deneyimlerini ve markalarımızın başarılı uygulamalarını, birden
fazla alanda ve başka markalar için de kullanmamıza
olanak sağlıyor. Marka yönetimleri arasındaki yakın işbirliği ve uyum sayesinde geliştirdiğimiz yaratıcı çözümler, tedarikçimiz olan markalar tarafından da takdir edilerek referans alınıyor. 2014 yılında Audi ve Volkswagen’e
yaptığımız benchmark sunumları, bu konuda ulaştığımız
noktanın gurur verici örnekleridir. Elde ettiğimiz satış
başarılarımız da yurtdışındaki diğer distribütörler tarafından örnek alınmakta ve uygulamalarımız, Volkswagen
Grubu tarafından iş ortaklarına örnek gösterilmektedir.

bir kapsamda devam ediyor. Trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinci artırarak, kazalar nedeniyle meydana gelen ölümlerin azaltılmasını amaçlayan projemiz,
2014 yılında Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Çalışma
Komisyonu tarafından bu alandaki en iyi uygulama seçildi. 116 ülke temsilcisinin bakanlar düzeyinde katılımıyla
gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığımız
sunumun büyük bir ilgiyle karşılanması ve benzer uygulamalara örnek teşkil etmesi, 2014 yılında elde ettiğimiz
tüm başarıların üzerinde bizi mutlu eden bir gelişmeydi.
İnsan Kaynakları vizyonumuz, “Çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi
ve sürdürülebilir İK uygulamaları ile en çok tercih edilen
şirket olmaktır.” Amacımızı ise Doğuş Grubu değerlerini
benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki
ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini
en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak olarak
belirtebiliriz.
Doğuş Otomotiv ailesinin mensupları olarak, 2014 yılında, şirketimizin kuruluşunun 20. yılını büyük bir coşku ve
gururla kutladık. Şirketimizin bundan 20 yıl önce Volkswagen Grubu’yla bir distribütörlük anlaşması imzalayarak başlayan öyküsü, onu sektörünün lider, saygın, güvenilir, yenilikçi ve örnek gösterilen bir temsilcisi haline
getiren bir süreçten geçerek, günümüze kadar ulaştı. Bu
öykünün ana unsurları, öncelikle cesaret, inanç, özveri
ve kararlı çalışmadır. Doğuş Otomotiv, bu süre zarfında
insanı temel alan bakış açısı, hizmet anlayışı ve sektörüne kazandırdığı yeniliklerle sadece liderliğe yükselmekle
kalmadı, aynı zamanda “otomotiv sektörünün en güvenilir şirketi” konumuna geldi.
Bu başarı öyküsünün ana unsuru, elbette ki insandır.
Doğuş Otomotiv’in çalışanları, iş ortakları ve yetkili satıcılarından oluşan büyük ailenin her ferdinin bu parlak
yükselişte pay sahibi olduğu açıktır. Bugün büyük bir
aile olarak sağladığımız uyum ve ekip ruhunun, Doğuş
Otomotiv’i 2015 yılında ve sonrasında çok daha yükseklere taşıyacağına yürekten inanıyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı

Benchmark olduğumuz bir diğer konu da, istikrarlı bir
şekilde geliştirdiğimiz “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk projemiz. Yıllar içinde sabırlı ve kararlı bir şekilde,
tuğla tuğla üzerine koyarak büyüttüğümüz “Trafik Hayattır!” platformu, günümüzde bakanlıklar ve farklı kamu
kuruluşlarıyla ortak işbirliklerini kapsayan, ilköğretim
müfredatına ve üniversitelerin ders programlarına giren
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Dr. Berk Çağdaş
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü

Gelişmekte olan ekonomilerdeki piyasa dalgalanmalarının, ABD ekonomisinde beklenenden daha iyi bir toparlanmanın, Merkez Bankası’nın politika faizi artırımlarının, gerileyen cari açığın ve daralan pazar koşullarının
yaşandığı bir dönemde, Doğuş Otomotiv 2014 yılındaki
pazar payını yine artırarak bir önceki yılın satış adedine
ulaşmıştır. Şirketimiz, cirosunu ve faaliyet kârını da 2013
yılına göre artırmayı başarmıştır.
Pazarın durumuna ve makroekonomik gelişmelere paralel olarak mercek altına alınan finansal operasyonlarımız, risk unsurları göz önünde bulundurularak, marka
ve iş birimleri ile koordinasyon içinde, verimli bir şekilde
yönetilmiştir. 2014 yılında finanse edilen ithalat tutarı
2,2 milyar EUR olup, ithalatlara karşılık alınan toplam
döviz tutarı 2,1 milyar EUR’dur. Aynı yılın işletme sermayesi devir hızı ortalaması 4,91 olup, işletme sermayesi finansmanı için kullanılan kredilerin ortalama bakiyesi 1,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde,
özellikle finansal işlemler için sistem altyapısına yatırım
yapılmış olup, operasyonların daha verimli ve uygun
maliyetle yönetilmesi için iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Her dönem olduğu gibi, piyasa, operasyon, döviz ve
faiz riskleri ve işletme sermayesi yapısı dikkatle takip
edilmiş, gerekli önlemler zamanında alınmıştır. Böylece, özellikle ekonomik dalgalanmaların sebep olduğu
riskler azami seviyede kontrol altına alınarak, uygun
seçenek ve maliyetlerin yer aldığı bir finansal yönetim
anlayışı uygulanmıştır.
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Doğuş Otomotiv, her yıl olduğu gibi 2014 yılında da, belirlediği ya da belirleyip takip altına aldığı finansal risklerin, çeşitli senaryolarla analizini yapmış ve hem yeni
tespit edilen hem de takip edilen risklere karşı alınacak
önlemleri belirlemiştir. Bununla birlikte, sektöre ilişkin
tehdit ve fırsatları zamanında aksiyon alarak yönetmiştir. Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründeki ekonomik
riskleri öngörmek, müşterilerinin menfaatlerini korumak
ve sektörün sorunlarına toplu çözüm üretmek için hem
reel sektör, hem de finans sektöründen birçok kuruluş ile
işbirliğinde bulunmaktadır.
Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü’nün öncelikli olarak
takip ettiği ana fonksiyonlardan biri de bütçe yönetimidir.
Son yıllarda yapılan yatırımlar ile birlikte şirketimiz son
derece dinamik, parametrik, senaryo bazlı ve detaylı bir
bütçe altyapısına kavuşmuştur. Model ve departmanlar
bazında bütçe ve planların oluşturulup takip edildiği bu
sistem ile birlikte, şirket olarak planlarımız daha sağlıklı
yapılmakta, zamanında maliyet kontrolüne imkân sağlanmakta ve tüm bütçe süreci tabana yayıldığı için şirket
içinde bütçeler tam anlamıyla uygulamaya konulmaktadır. Bunun neticesinde, isteğe uygun ve daha kapsamlı
elde edilen kıyaslamalı raporlar ile onay süreçleri ve ilgili
aksiyon planları hız kazanmakta ve kontrol ortamı pekiştirilmektedir.
Doğuş Otomotiv’in tüm finansal operasyonlarının yönetimiyle beraber, Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü

bünyesinde, Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraklerinden
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., D-Auto Suisse
SA, D-Auto LLC Irak ve Doğuş Teknoloji A.Ş.’nin finans
yönetim, bütçe planlama ve raporlama süreçleri de yürütülmektedir. Bu bağlamda, iştiraklerimizden D-Auto LLC
Irak’ın tüm finansal operasyon altyapısı 2014 yılında kurulmuş ve hayata geçirilmiştir.
Mevzuat, genel kabul görmüş standart ve ilkeler ile şirket prosedürlerine uygun finansal raporlar yüksek doğrulukta ve belirlenmiş terminler dahilinde hazırlanmış,
bağımsız denetim çalışmaları koordine edilmiştir. 2014
yılında, kayıt düzeninin otomasyonuna yönelik Turkuaz
projelerinin yanı sıra mevzuat gereği e-uygulamalara
yönelik çalışmalar ağırlık teşkil etmiştir. E-fatura uygulamasına geçiş, paydaşlarla birlikte 1 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla tamamlanmış, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek e-defter ve e-saklama uygulamalarına ilişkin
gereklilikler ve geliştirme süreçleri tamamlanarak hazır
hale getirilmiştir.

hisse değeri TL bazında %85 oranı ile sürdürülebilir artış
göstermiştir. Aynı sürede Doğuş Otomotiv’e olan talep
ile birlikte şirketimizi takip eden aracı kurum ve analist
sayısı her yıl artarak 2014 yılında 27’ye ulaşmıştır. 2015
yılında da, yatırımcılara şirketimizin stratejik gündemi,
faaliyetleri ve planları hakkında bilgi paylaşımı, mevcut
ve potansiyel hissedarlarla yakın diyalog ve ilişkinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Zor şartlarına rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktığımız 2014 yılını takiben, 2015 yılını da getireceği yenilikleri yöneteceğimiz bir yıl olarak görmekteyiz. Bulunduğumuz faaliyet alanında maliyet yönetiminin yanı sıra
tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve
hissedarlarımıza sürdürülebilir bir şekilde büyüyen ve
değer yaratan bir şirket olmayı amaçlıyoruz.

2014 yılı, Şirketimizin İdari İşler ve Satın Alma faaliyetlerinde iç müşteri, tedarikçi ilişkileri ve iş güvenliğine odaklandığı bir yıl olmuştur. Aynı dönemde satın alma hacmimiz 51,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetilen
ana yatırım kalemleri Doğuş Teknoloji Binası ve Doğuş
Oto Kartal Showroom & Servis için ise 2014 yatırım toplamı yaklaşık 47 milyon TL olmuştur. Şirketimizin merkez ofis lokasyonunun şehir dışında olması sebebiyle,
İstanbul’un merkezi noktalarında geçici süreli ofis olarak
kullanılabilecek ve toplantı organizasyonları yapılabilecek alternatif mekânlar belirlenerek çalışma esnekliği
sağlanmıştır. Bağımsız kurumlardan hizmet alınarak,
ISG ve yangın önlemleri konularında tüm süreçlerimizin
kontrolü yapılmış, çalışma ortamları ve gıda güvenliği
açısından hijyen ve kalite analizleri yapılarak çalışma
standartları ve personel memnuniyeti iyileştirilmiştir.
Merkezi satın alma fonksiyonları kapsamında, tedarikçilerimizin işveren olarak tarafımızdaki memnuniyetini ölçmek ve önerilerini almak amacıyla tedarikçi memnuniyet
anketi yapılmış ve iç süreçlerimizde iyileştirme faaliyetleri hayata geçirilmiştir.
Doğuş Otomotiv, uluslararası standartlarda kurumsal
yönetişim ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile hissedar
değerini sürekli artırma hedefiyle çalışmaktadır. 03 Ocak
2014 tarihi ile ilkelerde yapılan değişiklikler baz alınarak
Yatırımcı İlişkileri Bölümü reorganizasyonu sağlanmış
ve lisans sahipli bölüm yöneticisi görevlendirilmiştir. Aktif
bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmekte olan şirketimiz, 2014 yılında 16 roadshow ve konferansa katılmış ve
yıl boyunca 400’ün üzerinde yatırımcı ve analistle, şirket
faaliyetleri, finansalları ve diğer gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmıştır. Halka açıldığımız tarih olan 17.06.2004
ile 31 Aralık 2014 arasında geçen dönemde şirketimizin
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Türkiye ekonomisi ve otomotiv sektörü
Dünyada büyüme oranlarının kaygı verici bir şekilde
yavaşladığı 2014 yılında Türkiye ekonomisi de yılın
ilk 9 ayında %2,8 büyüyerek beklentilerin altında bir
performans göstermiştir. FED’in faiz artırımına gideceğine dair beklentiler nedeniyle döviz fiyatlarında ve
borsada dalgalı bir seyrin yaşandığı 2014 yılında ihracat bir önceki yıla göre %3,9 büyüyerek 158 milyar
dolara ulaşmış, ithalat ise %3,7 azalarak 242 milyar
dolara düşmüştür. Bu durum, cari açığın azalmasında
etkili olmuştur.

GSMH GELİŞME HIZI
(Sabit Fiyatlar) (%)

4,1

2,2

2012

2013

2013’te büyük bir sıçrama gerçekleştiren otomotiv satışları, döviz fiyatlarının artması, hükümetin tasarrufu
artırmaya yönelik tedbirleri ve vergi artışları nedeniyle 2014’te %10 daralmıştır. Binek araçlardaki daralma %12,3, hafif ticari araçlardaki daralma ise %4,2
oranında gerçekleşmiştir. Toplamda 2014 yılında
663.728 binek ve 187.840 hafif ticari araç satılmıştır.
Ağır ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre %10,5
büyüyerek 31.061 adede yükselmiştir.

TÜFE ENFLASYONU
(%)

6,2

7,4

8,2

2013

2014

İHRACAT
(Milyar Dolar)

İTHALAT
(Milyar Dolar)

153

152

158

237

252

242

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2,8

2014*

2012

* 9 aylık veri

Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)
2014

2012

Binek

582.117

663.728

556.584

Hafif Ticari

179.919

187.840

222.434

Ağır Ticari

31.061

28.111

30.525

8.725

8.223

6.884

801.822

887.902

816.427

Treyler
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Doğuş Otomotiv’de 2014 yılı
2014’te kuruluşunun 20. yılını kutlayan Doğuş Otomotiv, bu özel yılı elde ettiği başarılı sonuçlarla taçlandırmıştır. Otomotiv pazarında yaşanan daralmaya rağmen
satışlarını artırmayı başaran Doğuş Otomotiv, binek ve hafif ticari araç pazarında
2013 yılında elde ettiği liderliği 2014 yılında da sürdürmüştür. İş planlarını “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonuyla oluşturan Doğuş Otomotiv, sektöre
kazandırdığı yenilikler ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalarıyla,
yıllardır istikrarlı bir şekilde pazardaki konumunu yükseltmektedir. 2014 yılı, bu istikrarlı yükselişin sürdüğü bir yıl olmuş ve şirketin pazar payı ilk kez %20’nin üzerine
çıkmıştır.
2014 yılı, küresel olarak gelişmiş ekonomilerde beklenen ekonomik büyümenin sağlanamadığı, gelişmekte
olan ekonomilerde ise ivme kaybının yaşandığı bir yıl
olarak kayıtlara geçmiştir. Dünyada toplam otomotiv pazarının 2014 yılında bir önceki yıla göre %2,3
artışla 89,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Türkiye’de ise büyümede ivme kaybı, kur ve faiz oranlarındaki yükselişler, otomobil ÖTV
oranlarındaki artış ve BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar nedeniyle 2014 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarında %10,04 daralma
meydana gelmiştir.

Doğuş Otomotiv;

2014 yılında Türkiye’de 582.117 adet binek araç ve
179.919 adet hafif ticari araç satılmıştır. Bu iki segmentteki satışlar, 2013 yılında sırasıyla 663.728 ve
187.840 adetti. 2014 yılında ağır ticari araç satışları
ise %10,5 artarak 31.061 adede ulaşmıştır.

ile Türk otomotiv sektörünün lider distribütörü olduğunu 2014 yılında bir kez daha göstermiştir.

• Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını kapsayan
14 temsilciliği,
• 1.200.000’i aşan toplam araç parkı,
• 550’yi aşkın müşteri kontak noktası,
• 2.000’i aşkın çalışanı,
• Çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine sunduğu 80’in üzerinde farklı model seçeneği,
• 157.340 adet perakende araç satışı (ağır vasıta
dahil),
• 21.120 adet ikinci el araç satışı,

Satış başarıları

Otomotiv sektörü için genel olarak negatif bir seyrin
izlendiği 2014 yılında Doğuş Otomotiv, toplam satışlarını 154.293 adetten 157.340 adede yükseltmiş ve
perakende pazar payını %17,8’den %20,1’e çıkarmayı başarmıştır. Doğuş Otomotiv, bu sonuçlarla 2013
yılında elde ettiği sektör liderliğini 2014 yılında da sürdürmüştür.

2014 yılında 7 önemli lansmana imza atan Volkswagen Binek Araç, yılı sektör ortalamasının hayli altında
%4,1 gibi küçük bir daralmayla tamamlamış ve izlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri sayesinde pazar payını %14,4’e yükselterek 2. sıradaki yerini korumuştur. Volkswagen Binek Araç, bağımsız araştırma
kuruluşu Ipsos tarafından 2014 yılında üst üste ikinci
kez yılın en sevilen otomobil markası seçilmiştir.

Dünyanın en değerli marka portföylerinden birini elinde bulunduran ve Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü olan Doğuş Otomotiv, bunun yarattığı rekabet
avantajını “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” prensibiyle harmanlayarak, pazardaki konumunu yıllar
içinde istikrarlı bir şekilde güçlendirmiştir. Pazar liderliğiyle sonuçlanan bu süreç, ürün ve hizmet kalitesinin
birleşiminden oluşan doğal bir sonuçtur.

Audi markası, 2014 yılında önemli bir başarıya imza
atarak 17.809 adetle tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaşmıştır. 2013 yılına göre %18,8 artan araç
parkı ve Avrupa’da örnek gösterilen %74,3 müşteri sadakat oranı ile Audi Türkiye, 2014 yılında satış
sonrası hizmetler cirosunda %18’lik artış sağlamıştır.
Yılın bir diğer başarılı markası, 2014 yılında daralan
pazarda satışlarını %15 oranında artırarak rekor bir
büyümeye imza atan SEAT olmuştur. SEAT, 12.697
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Satış Adetleri (Perakende)
2014
Binek

2012

130.300

127.731

96.958

Volkswagen

84.646

88.304

66.792

Audi

17.809

14.987

13.720

SEAT

12.697

11.065

5.811

Škoda

14.537

12.833

10.118

21

21

18

2

4

2

588

517

497

Hafif Ticari

24.001

23.752

26.048

Volkswagen

24.001

23.752

26.048

Ağır Ticari

2.991

2.810

2.557

Scania

2.014

1.672

1.701

Krone

716

752

474

Meiller

309

386

382

157.340

154.293

125.563

Bentley
Lamborghini
Porsche
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adet satışla %29’luk bir pazar payı artışı sağlamış ve
tarihinde daha önce hiç ulaşılmamış %2,16’lık pazar
payına sahip olmuştur. 1989 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü Yüce Auto’nun yaptığı Škoda ise
verimli ve hareketli bir sene geçirmiş ve 14.537 adetle
satışlarını bir önceki yıla göre %13,2 oranında artırarak pazar payını %2,48’e yükseltmiştir.
Doğuş Otomotiv’in üst lüks segment markası Bentley, 21 adetle Türkiye pazarına giriş yaptığı 2006
yılından bu yana en yüksek satış rakamına ulaşmıştır. Lamborghini’nin 2 adet satış yaptığı 2014 yılında, Porsche Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürerek
satışlarını %14 oranında artırmayı başarmış ve 588
adet araç satışıyla yeni bir rekora imza atmıştır. Porsche Türkiye, bu performansıyla Orta ve Doğu Avrupa
bölgesinde yer alan 28 ülke arasında satışlarda 2. sırada yer almıştır.
Volkswagen Ticari Araç, hafif ticari araç pazarındaki
daralmaya rağmen, 2014 yılında istikrarlı büyümesini
sürdürerek marka pazar payını %13,3’e yükseltmiştir. Bugüne kadarki en yüksek pazar payına ulaşan
Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç pazarında da
%29,2 pazar payı ile liderliğini korumuştur. Geçen yıl
olduğu gibi, 2014 yılında da Volkswagen markası, binek ve ticari araç toplam satışıyla en çok satılan marka olmuştur.
Doğuş Otomotiv’in ağır ticari araç pazarındaki başarılı
temsilcisi Scania, 2014 yılında geniş ürün seçenekleriyle tercih edilen bir marka olmayı sürdürmüş ve satış
adetlerini 2.014 adede ulaştırmıştır. 2003 yılından bu
yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv tarafından pazara
sunulan Avrupa’nın önde gelen yarı römork markalarından Krone de, 2014 yılında toplam 816 adet satış
gerçekleştirmiştir. Krone için 2014 yılı, araç parkının
7.000 adede yaklaştığı bir yıl olmuştur. Müşterilerinin
farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, yarattığı
hizmet kalitesiyle sektördeki konumunu güçlendiren
Meiller ise, 2014 yılında 309 adet damper satışı gerçekleştirmiştir.
Scania Engines, 2014 yılında başta kara jeneratörleri
pazarı olmak üzere, alternatif satış kanallarında pazar
payını artırarak yeni bir satış rekoruna imza atmıştır.
Scania Engines, Türkiye’de 2014 yılında gerçekleştirilen 235 adet motor satışıyla, satış adetlerini %77 artırmıştır. Diğer taraftan 2008’den bu yana Türkiye’de
Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde hizmet veren,
dünyanın önde gelen soğutma sistemi markası Ther-

mo King, 2014 yılında 614 adet ünite satışı ile soğuk
zincir taşımacılığı sektöründe pazar payını artırmış
ve liderliğini koruduğu başarılı bir yılı tamamlamıştır.
Thermo King Türkiye, satış ve servis alanında gösterdiği başarılar nedeniyle OEM tarafından üst üste
4. kez “Platin Satış ve Servis Sağlayıcısı” seçilmiştir.
Satış sonrası hizmetler
Doğuş Otomotiv, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamada önemli payı olan Satış Sonrası
Hizmetler’de “sürekli gelişim” prensibi doğrultusunda
hareket etmektedir. Doğuş Otomotiv bünyesindeki
markaların satış sonrası hizmetlerde elde ettiği başarılı sonuçlar, şirketin bu konudaki odaklı yaklaşımının
en önemli göstergesidir. Nitekim 2014 yılında:
• Türkiye’den 3 Volkswagen Yetkili Servisi, Volkswagen AG tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen
Servis Kalitesi Ödülü Yarışması’nda Avrupa’daki
en iyi 100 Yetkili Servis arasına girmeyi başarmış;
• Her yıl Audi AG tarafından gerçekleştirilen IACS
araştırmasında Audi Türkiye, 2014 yılında da premium segmentteki birinciliğini korumuş ve tüm
markalar arasında 4. sıradan 3. sıraya yükselerek
başarısını bir adım ileriye taşımış;
• Audi Satış Sonrası Hizmetler, her yıl Audi AG tarafından Servis Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması’nda
(DSS Servis) diğer markaların önünde 1. sırada
yer almış;
• SEAT’ın Yetkili Servis bağlılık oranı %58 seviyesinde gerçekleşmiş ve satış sonrası hizmetlerdeki
müşteri memnuniyet anketi puanı 99,2’ye yükselmiş;
• Porsche markasında müşterilerin Yetkili Servis
bağlılık oranı %80, satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyet anketi puanı ise 108 olmuş;
• Porsche AG’nin 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği garanti denetimlerinde %0,30’luk hata oranı ile
Vosmer Porsche Yetkili Servisi, Porsche Orta ve
Doğu Avrupa Bölgesi’nde en düşük hata oranına
sahip Yetkili Servis olmayı başarmış;
• Scania’nın 24 saat hizmet veren müşteri danışma
hattı sayesinde Türkiye ve Avrupa’daki müşterilere
kendi dillerinde konuşan operatörlerce yanıt verilerek, 26 adet acil yol yardım aracı ile bulundukları
noktalara hizmet ulaştırılmış;
• Doğuş Oto, 2014 yılında Audi Twincup yarışmasında Türkiye birincisi olmuş ve NPS (Tavsiye
Skoru) servis bölümünde 14,9 puanlık rekor artış
göstermiştir.
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Ödüller
2014 yılında Doğuş Otomotiv, ODD Satış ve İletişim
Ödülleri 2014 Gladyatörleri’nde üç kategoride ödüle
layık görülmüştür. Volkswagen, En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası ödülünü alırken,
Audi, A4 2,0 TDI modeliyle Dergi İlanı kategorisinde
birinciliğe layık görülmüştür. Doğuş Otomotiv’in “Trafik Hayattır” radyo spotu da, Yılın Radyo Uygulaması
seçilmiştir.
Bunun dışında, Volkswagen Binek Araç, Lovemark
entegre iletişim kampanyası ile gümüş Effie ödülünü
kazanırken, otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of
the Year) Ödülü, bu yıl Audi A3 model ailesine verilmiştir. Hürriyet gazetesi yayın grubundan Kırmızı
dergisi tarafından düzenlenen “Kırmızı Ödülleri”nde
de Audi quattro ilanı, basında yılın en iyi otomobil reklamı seçilmiştir. Diğer taraftan Almanya’nın ticari araç
sektöründeki uzman dergiler tarafından düzenlenen
geleneksel “En İyi Ticari Araçlar ve Markaları” yarışmasında Meiller, 2014 yılında da “En İyi Damper”
markası seçilerek art arda 10. kez bu ödülün sahibi
olmuştur.
Lozan’da Türk misafirperverliği
Doğuş Otomotiv iştiraki olarak İsviçre’nin Lozan şehrinde 2009 yılında hizmete giren D-Auto Suisse SA,
Avrupa’da yaşanan durgunluğa rağmen 2014 yılında satışlarını %50 artırmış ve 2014 yılında 275 adet
yeni araç satışı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza
atmıştır. D-Auto Suisse ayrıca, kalite sıralamasında
İsviçre genelinde ilk beş bayi arasında yer alma başarısını göstermiştir.

İkinci el piyasasında bir oyun kurucu
Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal ikinci el markası DOD, 1999 yılından bu yana sektörde güvenin
sembolü haline gelmiş ve geliştirdiği yeni projelerle
kurumsal ikinci el sektöründe birçok ilke imza atmıştır. İkinci el sektörüne kurumsallığı getiren DOD, 2014
yılında iş modellerinde gerçekleştirdiği değişikliklerle
Yetkili Satıcı stok penetrasyon oranını %8 seviyesinden %25 seviyelerine taşımıştır. DOD, yeni tedarik
kanallarının oluşturulması ve Yetkili Satıcılarda gerçekleştirdiği kurumsal kimlik iyileştirme çalışmalarıyla
satışlarını artırarak 21.200 adede ulaştırmıştır.
Operasyonel kiralama
2003 yılında kurulan LeasePlan Türkiye, 10 yıldır operasyonel kiralama sektöründe müşterilerine değer katan hizmetler vermektedir. LeasePlan Türkiye, 2014
yılı sonu itibariyle filosunu %37 büyüterek toplam araç
portföyünü 14.315 adede yükseltmiştir. Şirket, 1.815
farklı müşteriye hizmet vermektedir.
TÜVTÜRK

Doğuş Otomotiv’in bilgi birikimini ve kurumsal iş modelini Irak otomotiv pazarına taşıyarak, yeniliklerin ve
kalite odaklı hizmet anlayışının öncüsü olmayı hedefleyen D-Auto LLC, 2014 yılında Erbil’de faaliyete geçmiştir. D-Auto LLC, 2014 yılında faaliyette bulunduğu
Temmuz-Aralık döneminde 31 adet yeni araç satışı
gerçekleştirmiştir.

Araçların yola güvenli bir şekilde çıkmalarını sağlayarak trafik güvenliğine önemli katkı sağlayan TÜVTÜRK, 2014 yılında periyodik araç muayene hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarında rekor
büyüme sağlamış ve cirosunu %15,6 artışla 1 milyar 9
milyon TL’den 1 milyar 166 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır. 2014 yılında operasyona başlayan Antalya
Serik İstasyonu, İzmir ve Fethiye Motosiklet Muayene
İstasyonları ile sabit istasyon sayısı 203’e ulaşmıştır.
Yeni gezici traktör istasyonlarının da eklenmesiyle gezici istasyon sayısı ise 103’e ulaşmıştır. 2014 yılında,
bir önceki seneye göre %14’lük artışla 7 milyon 897
bin aracın periyodik araç muayenesi ve 2 milyon 745
bin aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.

Doğuş Oto

vdf Otomotiv Finansmanı

Temsil ettiği VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi,
Porsche, SEAT, Škoda ve DOD markaları için toplam

Türkiye’nin öncü otomotiv finansman şirketi vdf, 2013
yılında müşteri memnuniyetine ve beklentilerine yö-

Irak otomotiv pazarına giriş
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32 Yetkili Satış ve 30 Yetkili Servis noktasında hizmet
veren Doğuş Oto, 2014 yılında toplam 46.868 adet
yeni araç satışı gerçekleştirerek bu performansıyla
yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş Oto’nun 2014 yılında Türkiye toplam binek ve hafif ticari araç pazarındaki payı %6,1’e yükselmiştir.

nelik geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle kredi
ve sigorta adetlerinde rekor rakamlara ulaşmıştır. vdf,
2014 yılında hedeflerinin çok üzerinde bir performans
gerçekleştirmeyi başarmış ve bireysel taşıt kredilerinde “yaşayan kredi miktarı” bazında tüketici finansmanı şirketleri ve bankalar arasında pazar liderliğini
sürdürmüştür. vdf, toplam yaşayan kredi hacmini bir
önceki yıla göre %25 artırarak 3,2 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltmiştir.
Stratejik bir iletişim kanalı: Sosyal medya
Doğuş Otomotiv markalarının tamamı, interneti ve
sosyal medya iletişimini yaygın olarak kullanmakta ve
sosyal medya platformlarında sunduğu yenilikçi uygulamalarla sektöründe öncü çalışmalara imza atmaktadır. Örneğin, Volkswagen Binek Araç, Facebook’ta
3,4 milyonu aşan takipçisiyle Türkiye’nin en çok takipçiye sahip markası ve dünyada en büyük Volkswagen sayfasıdır. Markanın internet sitesi, yılda 16 milyondan fazla ziyaret almaktadır. Geliştirilen “İnternet
Kaynaklı Potansiyel Müşteri Yönetimi Sistemi”, 2014
yılında 26 binin üzerinde müşteriyi Yetkili Satıcılara
yönlendirmiştir.
Sosyal medya kanalı, ikinci el otomobil satışlarında
da etkili bir şekilde kullanılmaktadır. DOD, 2014 yılında Twitter üzerinden ilk araç satışını gerçekleştirmiş
ve bu uygulamasıyla 2014 Stevie Ödülleri’nde “En İyi
Twitter Kullanımı” kategorisinde bronz ödülün sahibi
olmuştur.

luluk olarak görmektedir. 2004 yılından itibaren sürdürdüğü “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformuyla, bireylerin trafikte karşılıklı saygı, sorumlu
davranış ve kurallara uyma konularında gelişmesinde
etkin rol oynamak yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2014 yılında “Trafik Hayattır!”ı seçmeli ders
olarak programına alan üniversite sayısında artış
sağlanmış, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında ilköğretim ikinci sınıf programında yer alan Trafik Dersi’nin daha etkin bir şekilde işlenmesi amacıyla
öğretmenlere yönelik “Hayatı Öğreniyorum” eğitimleri
düzenlenmiştir. “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk
platformunun yeni kamu spotu 2014 yılında yayına
girmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı gibi saygın kurum ve kuruluşlarla
“Yol Güvenliği” konusunda işbirliği yapan Trafik Hayattır, 2014 senesi boyunca etkinliğini artırmış, pilot
seçilen şehirlerde uyguladığı örnek eğitim programlarıyla on binlerce öğrenciye ulaşmıştır. Hayata geçirdiği projelerle “Trafik Güvenliği” konusunda sektördeki en kapsamlı kurumsal sorumluluk markası haline
gelen “Trafik Hayattır!”, 22-24 Eylül 2014 tarihinde
Cenevre’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ekonomik ve Sosyal Konsey’ine davet edilerek,
çalışmalarını sunmuş ve “Trafik Güvenliğinde Örnek
Uygulama” seçilmiştir. Trafikte saygı konusunda toplumda kültürel bir değişim yaratmak için faaliyetlerine
devam eden “Trafik Hayattır!”, bugüne kadar toplam
10 ödüle layık görülmüştür.

Kurumsal Sorumluluk
Otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma
stratejisiyle hareket eden Doğuş Otomotiv, faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini yönetmek, en aza
indirmek ve geliştirdiği çözümleri tüm paydaşlarına
ulaştırmak amacıyla yürüttüğü kurumsal sorumluluk
çalışmalarına 2014 yılında da devam etmiştir. Sektörüne öncülük yaparak 2009 yılında ilk Kurumsal
Sorumluluk Raporu’nu hazırlayan Doğuş Otomotiv,
kurumsal sorumluluğun en temel ilkelerinden biri olan
şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında çalışmalarına
aralıksız devam etmekte ve raporlama çalışmalarını
düzenli olarak sürdürmektedir.
Doğuş Otomotiv, insana ve ortak yaşam alanlarına
karşı sorumlulukları çerçevesinde, toplumsal katılımın en önemli unsurlarından biri olan trafik güvenliği
konusunda farkındalık yaratmayı da temel bir sorum-
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Gurur dolu bir geçmişle, umut dolu geleceğe
Doğuş Otomotiv, bundan tam 20 yıl önce, otomotiv değer zincirinin
her halkasında var olmak ve beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet
sunabilmek amacıyla tutku ve azimle çıktığı yolda, sektörünün “lider”
ve “öncü” şirketi oldu. Doğuş Otomotiv, geçmişinden aldığı güç ve
geleceğe olan inancıyla, yeni değerler yaratarak yoluna devam ediyor.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar:
Doğuş Otomotiv, bugüne dek samimi ve sürdürülebilir projelere imza atıp, geliştirdiği teknolojik altyapılarla koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlayarak müşterileriyle duygusal bir bağ
kurmayı başardı. Yıllar geçse de Şirketimizin yenilikçi ve yaratıcı düşünce yapısına sahip oluşu bu yüzden... Birçok şirket yaşlandıkça dinamizmini kaybeder. Bu öngörünün tam tersi bir
profil çizen Doğuş Otomotiv yıllar ilerledikçe gençleşiyor. Doğuş Otomotiv bu yıl 20’nci yılını
kutluyor. Bundan 20 yıl önce ithal otomobillerin sadece rüyaları süslediği Türkiye otomotiv
sektörü elbette çok yol kat etti. Sektörün bu gelişimine kılavuzluk eden Şirketimiz, bugün
otomotiv dünyasına yön veriyor. Doğuş Otomotiv ailesi olarak, geleceğe umutla bakıyor ve
nice 20 yılları başarılarla taçlandıracağımıza inanıyoruz.
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu:
Doğuş Otomotiv olarak sunduğumuz hizmetlerle 20 yıldır koşulsuz müşteri memnuniyeti
odaklı çalışmalarımızı yürütürken, sürekli insan kaynağımıza yatırım yaparak bugün ülkemizin lider otomotiv distribütörü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Mutlu müşteriler için öncelikli olarak mutlu çalışanlarımız olmalı” düşüncesinden hareketle, 20 yıl boyunca en değerli
sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinciyle çalıştık. Doğuş Otomotiv 20 yılda bir filizden, çok sağlam kökleri olan bir ağaca dönüştü. 20 yıldır sektörümüzün standartlarını yukarı
taşıyor, topluma örnek bir kurumsal vatandaş olarak hareket ediyor ve mutlu çalışanlarımız
ile mutlu müşteriler yaratarak sayısız ödüllere layık görülüyoruz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın inancı, samimiyetle iş yapış şekli, ortak aklı ve biz bilinci ile daha nice 20 yıllarda
Şirketimizi başarılara taşıyacağımıza inancım tamdır.
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20. yıl mesajları
VW’nin vizyonunu paylaşarak, tüm markalarımızı yenilikçi projelere dahil ederek ve o
projeleri gerçekleştirerek, en yüksek global noktaya ulaşmayı başardınız ve grubumuzun
dünya çapındaki en seçkin ithalatçıları arasında yer aldınız. VW Grubu markalarına olan
bağlılığıyla Doğuş Grubu, başarılarımıza 20 yıldır önemli ölçüde katkı sağlıyor.
Christian Klingler
Volkswagen AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Doğuş Otomotiv, 20 yıldır Audi markasını olabilecek en prestijli şekilde temsil ediyor.
Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Premium hizmet, yüzde yüz odaklanma ve marka imajı
konusunda da markamızı ülkenizde bir adım öteye götürdünüz.
Luca de Meo
Audi AG Satış ve Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi

Doğuş Otomotiv ve Porsche arasındaki ortaklık, 1994’te başladı. Bugün ise Porsche
markasının Türkiye’de 20 yıldır süren inanılmaz başarı hikâyesine gururla bakıyoruz.
Dr. Wolfgang Porsche
Porsche Denetim Kurulu Başkanı

Zaman içinde Doğuş’un sadece güvenilir değil, aynı zamanda finansal olarak güçlü bir
ortak olduğunu deneyimle öğrendik. Türk otomotiv sektörü uzmanları işini çok iyi yapıyor.
Bu kadar güçlü ve profesyonel bir ortakla çalışmak bizim için bir ayrıcalık.
Dr. Andreas Offermann
SEAT Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı

Sizler son 20 yılda, 330 bin adet ticari araç sattınız ve harika bir pazar payı yakaladınız.
Volkswagen Ticari Araçlar olarak biz, böyle işinin ehli ve güçlü bir ortağa sahip
olduğumuz için çok mutluyuz.
Bram Schot
VW Hafif Ticari Araç Satış ve Pazarlama Başkanı

Doğuş ve Scania, 20 yıldır Türk ulaşım sektörüne kamyon, motor ve hizmet pazarlıyor.
Yolculuğumuz muhteşemdi. Bugün ise Türk pazarındaki en büyük markalardan biriyiz.
Güvenilir, sağlam işbirliğiniz için teşekkür etmek istiyorum.
Martin Lundstedt
Scania Başkan ve CEO
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Trafik Hayattır!
Faaliyet gösterdiği her alanda değer yaratmaya odaklanan, Türkiye’nin lider otomotiv şirketi Doğuş Otomotiv, ticari alandaki başarılarına her gün yenisini eklerken,
sosyal paydaşlarına, topluma ve içinde bulunduğu çevreye karşı sorumlu hareket
etme bilinci ile 20 yıldır çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Trafikte
saygı kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaşması amacıyla yürütülen “Trafik
Hayattır!”, bu istikrarlı çalışmaların en önemli örneğidir. Başarılar ve ödüllerle dolu 10
yılı geride bırakan “Trafik Hayattır!”, toplumun ihtiyaç ve beklentileri ışığında gerçekleştirdiği uygulamalar sayesinde toplumda trafik güvenliği erişimini hızla artırmakta,
insanların hayatına dokunan, bilinç kazandırarak bir fark ve dönüşüm yaşatan öncü
bir yapılanma olarak geleceğe ilerlemektedir.
Trafik güvenliği konusunda Türkiye’nin en kapsamlı
ve istikrarlı kurumsal sorumluluk markası haline gelen
“Trafik Hayattır!” çalışmalarının odağında “insan” bulunmaktadır. Trafikte sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapılabilmesi, ancak yaya, yolcu ve sürücü tüm
bireylerin trafikte hak, sorumluluk ve görevleriyle ilgili
bilinçlendirilmesiyle mümkündür. “Trafik Hayattır!”,
toplumun trafik güvenliği konusunda farkındalığının
artması için eğitim uygulamaları ve iletişim çalışmalarıyla bireylerin daha güvenli yaşamalarına katkıda
bulunmayı hedeflemektedir.
Trafik güvenliği yaklaşımı konusunda toplum genelinde kültür değişimi başlatma vizyonu ile hareket eden
Şirketimiz, farklı eğitim ve bilinçlendirme projelerinin
toplum tarafından içselleştirilmesini sağlamak amacıyla değişimi önce Doğuş Grubu çalışanlarından
başlatarak, trafik güvenliğiyle ilgili çeşitli eğitimler
organize etmiştir. Doğuş Grubu çalışanları arasında
trafik güvenliği bilinci yaratmayı amaç edinen farklı
eğitim modülleri ile 2.011 çalışana toplam 8.966 saat
eğitim verilmiştir. “Trafik Güvenliği” eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olan “Trafikte İlkyardım” programı
ile de, 1.114 Doğuş Otomotiv çalışanına ilkyardımda
temel prensipler konusu teorik ve pratik uygulamalarla aktarılmıştır.
Çalışanların günlük trafik alışkanlıklarına katkı sağlayacak Trafik Güvenliği eğitimleri sadece şirket içi ile
sınırlandırılmayıp, yetkili bayi çalışanları için de yeniden kurgulanmıştır. Bu kapsamda trafikte güven
kültürü, trafik güvenliğini etkileyen faktörler, güvenli
sürüş ve araç bakımı gibi konuları içeren “Güle Güle
Kullanın, Güvenli Kullanın” eğitimleri, online olarak yetkili servis çalışanlarına sunulmuş ve böylece
müşteri ile direkt temas halinde olan 600 yetkili ser-
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vis çalışanı, aldıkları online eğitim ile toplam 492.629
müşteriye edindikleri bilgi birikimini “Güle Güle Kullanın, Güvenli Kullanın” sloganı çerçevesinde aktarma
şansı elde etmiştir. Farklı hedef gruplarına göre trafik
güvenliği eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüten
“Trafik Hayattır!”, 2014 yılında özellikle üniversitelerdeki etkinliğini artırmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü 2013 Türkiye Kaza İstatistikleri
Raporu’na göre, en fazla risk taşıyan ve geleceğin aktif araç kullanıcıları olan üniversite öğrencileri, “Trafik
Hayattır!”ın hedef kitlelerinden birini oluşturmaktadır.
Bu kitleye yönelik olarak hazırlanan “Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitimi” 2014 yılında yaygınlaştırılmış, anlaşmalı 10 üniversitede 12.393 öğrenci tarafından
seçmeli ders olarak alınmıştır. Marmara Üniversitesi,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,
Işık Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi,
Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nde okutulan “Trafik Güvenliği Dersi Uzaktan Eğitimi”, trafik güvenliği kapsamında üniversite eğitim programlarına giren ilk KSS projesi olmuştur. EGM Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı
ve Yüksek Öğrenim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde
trafik bilincini artırmak için yürüttükleri kampanyanın
toplantısında “Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi” sunumu yapılmış ve proje YÖK tarafından tavsiye edilen
sosyal seçmeli dersler listesine girmiştir.
“Trafik Hayattır!”, uzaktan eğitim anlayışıyla kurgulanan “Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi”ne ek olarak,
üniversite öğrencilerine yönelik özel saha aktiviteleriyle de genç nesilde trafik güvenliği bilincini yaymayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 2014 yılında
Mardin’den Malatya’ya, Erzurum’dan Edirne’ye kadar

7 farklı ildeki 7 üniversitede emniyet kemeri simülasyonu, güvenli trafik semineri, güvenli sürüş eğitimi ve
sosyal medya aktivite stantlarıyla toplam 4.328 öğrenciye ulaşılmıştır. Türkiye’nin değişik bölgelerinde
gerçekleştirilen bu çalışmalarla, birbirinden farklı bilinçlendirme organizasyonlarına imza atılmıştır.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklar, “Trafik
Hayattır!”ın trafikte saygı kültürünü oluşturmak için
üzerinde çalıştığı öncelikli hedef kitlelerden biridir.
Faaliyet göstermeye başladığı 2004 yılından beri çocuklara yönelik birçok başarılı kampanyaya imza atan
platformumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve YEĞİTEK
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) işbirliğiyle ilkokul 4. sınıf “Trafik” dersi müfredatına
uygun şekilde hazırlanan, “Mükemmel Şehir” adlı
içerikle ilkokul öğrencilerinde trafik güvenliği kültürünün oluşturulmasına destek vermiştir. Trafik Dersi
e-İçeriği Projesi, özel sektör tarafından sağlanan ilk
ve örnek e-içerik olarak Eğitim Bilişim Ağı’nda yer almaktadır. Trafik güvenliğinin yüzde 100 sağlandığı,
interaktif uygulamalar ve dijital ödevlerle desteklenmiş “Mükemmel Şehir” ders içeriğiyle, trafik kuralları
öğrencilere eğlenceli bir şekilde öğretilmektedir.
Trafik kazalarından etkilenen insan sayısının gün geçtikçe artması ve trafik güvenliği konusunun ciddi bir
halk sağlığı sorunu haline gelmesi, ülkemizde trafik
olgusunun daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi
gerektiğini göstermektedir. Buradan hareketle, kara-

yolu güvenliği konusunda önemli projeler geliştiren
Dünya Sağlık Örgütü ve Trafik Güvenliği Platformu
gibi önemli kuruluşlarla işbirliği sağlanarak, “Trafik
Hayattır!” ile Güvenli Trafik Projesi’ne destek verilmiştir. Pilot şehir olarak seçilen Mardin ve Afyon’da trafik
güvenliği konusunda farklı bilinçlendirme çalışmaları
yürütülmüş, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerin
onayı ile her iki şehirde de öğretmenlere, ilköğretim
Hayat Bilgisi dersi kapsamındaki Trafik Ünitesi’ni destekleyici materyallerle, eğitici eğitimleri verilmiştir. Bu
etkinliklere ek olarak Mardin Artuklu Üniversitesi’nde
üniversite öğrencilerine yönelik güvenli sürüş eğitimi organize edilmiş, Doğuş Otomotiv yetkililerinin ve
Mardin üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olarak
katıldığı seminer ile öğrencilere trafik güvenliği konusunun önemi aktarılmıştır.
Toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık odaklı
trafik güvenliği çalışmalarının yanı sıra, iletişim çalışmalarıyla da toplum genelinde güvenli trafik kültürünün yaygınlaştırılması ve “Trafik Hayattır!”ın bilinirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Özellikle televizyon
ve radyo kanallarında iletişimimizin artırılması amacıyla “Trafik Hayattır!”ın 1 radyo spotu ve 1 TV spotu
2014’te yayına girmiştir.
Mustafa Sandal’ın da reklam yüzü olduğu BP’nin işbirliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Güvenliği
Platformu desteğiyle çekilen TV spotu, “Hayata Bağlı
Kal” sloganıyla 2014 yılında ekranlarda yer almıştır.
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Emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulayan ve
televizyonlarda yayınlanmakta olan kamu spotu, internette izlenme rekoru kıran ve Cannes Festivali’nde
ödül alan “Embrace Life” (Hayatı Kucakla) filminin, Türkiye için yeniden çekimidir. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hazırlanan radyo spotunda
ise, trafikte aşırı hızın sürüş esnasında dikkat kaybına
yol açtığı anlatılarak, topluma trafik güvenliği mesajı
verilmiştir. Ortalama 41 saniye süren spotta, trafikteki işaret ve unsurların aşırı hız nedeniyle sürücünün
dikkatinden kaçabileceği bir kez daha hatırlatılmıştır.
Radyolarda sıklıkla yayınlanan aşırı hız temalı kamu
spotu, toplam 400.000 saniyenin üzerinde yayında
kalmış ve birçok kurum tarafından örnek uygulama
olarak gösterilmiştir.
2014 yılında gerçekleştirilen tüm bu projelere ek olarak “Trafik Hayattır!” logosu, Doğuş Otomotiv olarak
spordan sanata, çevreden eğitime, farklı alanlarda
gerçekleştirdiğimiz tüm sponsorluk ve iletişim projelerinde, satış-pazarlama faaliyetlerinde ve tüm markaların iletişiminde, kurumsal logolarla beraber kullanılmaktadır.
“Trafik Hayattır!” platformu bünyesinde gerçekleştirilen ve farklı alanlarda birçok ilke imza atan projelerimiz, 2014 yılında saygın kurumlar tarafından ödüllen-
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dirilmiştir. Üniversitelerde okutulan “Trafik Güvenliği
Dersi - Uzaktan Eğitimi” ve radyolarda sıklıkla yayınlanan “Aşırı Hız” radyo spotu projeleriyle “Trafik Hayattır!”, 22 Eylül 2014’te Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne resmi
davet almış ve iki önemli proje de Birleşmiş Milletler
nezdinde “Karayolu Güvenliğinde Örnek Uygulama”
gösterilmiştir. Ayrıca, Otomotiv Distribütörleri Derneği
tarafından düzenlenen ve otomotiv sektöründeki iletişim faaliyetlerinin en kapsamlı ve profesyonel şekilde değerlendirildiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin
“2014 Yılın Radyo Uygulaması” kategorisinde Doğuş
Otomotiv, “Trafik Hayattır!” ile ödüle layık görülmüştür.
Türkiye’de trafik güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak
adına 2004 yılından beri kararlılıkla sürdürülen “Trafik
Hayattır!” projesi kapsamında, hedef kitlelerimizi
oluşturan Doğuş Grubu çalışanları, çocuklar, gençler
ve toplum için yüzlerce uygulama hayata geçirilmiştir. 2014 yılında etkinliğini artırdığımız trafik güvenliği
projeleriyle birçok ilke imza atılmış ve önemli takdirler
kazanılmıştır. Doğuş Otomotiv’in kurumsal sorumluluk markası “Trafik Hayattır!”, tüm başarıların ışığında, sürdürülebilir bir trafik kültürünün şekillenmesine
katkıda bulunmaya ve trafik güvenliğinin sağlandığı
bir gelecek için yeni projeler üretip topluma hizmet
etmeye devam edecektir.

Doğuş Grubu hakkında
1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, başarılı geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.
Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak üzere sekiz sektörde faaliyet göstermektedir. Doğuş Grubu ayrıca, mevcut hizmet
verdiği sektörlerin yanı sıra spor, eğlence, teknoloji ve tarım alanındaki yeni yatırımlarıyla da
büyümesini sürdürmektedir.
Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir
yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun
yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine
bu bilinç çerçevesinde özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına
odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.
Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Doğuş Grubu, topluma öncü
ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Grubun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi; yürüttüğü projelerle toplumun refah düzeyini geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel
açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Doğuş Grubu, 250’nin üzerindeki şirketi ve 40 bini aşkın 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. Finansta BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.), otomotivde Volkswagen AG ve TÜVSÜD, medyada CNBC, MSNBC ve Condé
Nast, turizmde Hyatt International Ltd. ve HMS International Hotel GmbH (Maritim), marinacılıkta Latsis Grubu, Kiriacoulis Grubu ve Adriatic Croatia International (ACI) Grubu’nun
yanı sıra yeme-içme ve eğlence sektöründe de Uluslararası Azumi Grubu gibi büyük küresel
oyuncularla sağlanan sinerji de bu sürece çok önemli katkılarda bulunmaktadır.
Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlamaktadır. Grup, sahip
olduğu geniş hizmet, bilgi ve işbirliği ağını en iyi şekilde değerlendirmektedir.
Dünyanın öncü, küresel şirketleriyle ortaklıklara imza atan Doğuş Grubu, gerek yurtiçindeki
gerekse yurtdışındaki yatırımlarını artırmak hedefiyle hareket etmektedir. Bu hedef aynı zamanda, Doğuş Grubu’nun hizmet verdiği sektörlerdeki bölgesel lider olma vizyonunun da
önemli bir göstergesidir. Hizmet verdiği tüm ana iş kollarında güçlü, uluslararası işbirlikleri ile
yoluna devam eden Doğuş Grubu, 26 ülkede, dünya standartlarında 35 markayla faaliyetlerini sürdürmektedir.
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