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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 500’ü 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 gerçekleştirmiştir. Şirket,
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VW Grubu’yla güvene dayalı yakın işbirliğinin bir sonucu olarak 2009 yılından
itibaren Lozan’da D-Auto Suisse SA adıyla Porsche Yetkili Satıcı ve Servis hizmeti vermeye başlamıştır. Doğuş Otomotiv, yine yurtdışı faaliyetleri kapsamında, Kuzey Irak’ta Volkswagen ve Audi markaları distribütörlüğü için Erbil merkezli D-Auto LLC şirketini yakın tarihte hizmete açmıştır.
2000’e yakın çalışanıyla Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki otomotiv sektörünün en
önemli oyuncularından biridir. Kurulduğu günden bu yana ödün vermeden sürdürdüğü müşteri memnuniyetine odaklı dinamik hizmet anlayışı sayesinde Doğuş Otomotiv, kurumsal itibar araştırmalarında Türkiye’nin en beğenilen ve en
çok güven duyulan markaları arasında üst sıralarda yer almaktadır. 2004 yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) “DOAS.
IS” kodu ile işlem görmektedir.
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 Global Compact’i 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 8 ödüle layık görülmüştür.
Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve servis,
gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesidir.

Finansal Göstergeler
2013

2012

2011

2010

154.293

125.563

112.398

88.850

DOAŞ Pazar Payı (perakende)

%17,8

%15,8

%12,6

%11,3

İkinci El Satış Adedi (DOD)

20.206

17.000

15.559

12.550

Net Satışlar (mn TL)

6.602,7

5.132,3

4.808,3

3.428,3

Faaliyet Giderleri (mn TL)

442,7

398,4

356,6

283,1

EBİT (mn TL)

306,9

306,3

240,3

201,8

EBİT Marjı (%)

%4,6

%6,0

%5,0

%5,9

Brüt Kâr (mn TL)

749,6

713,4

596,9

484,9

Brüt Kâr Marjı (%)

%11,4

%13,9

%12,4

%14,1

Net Kâr (mn TL)

224,7

258,7

142,2

149,5

Net Kâr Marjı (%)

%3,4

%5,0

%3,0

%4,4

Satışlar (adet perakende)

Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) “DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir.
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Kilometre Taşları

%0,5
pazar
payı
Krone
distribütörlük
anlaşması

Scania
distribütörlük
anlaşması

Škoda distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı

Porsche
distribütörlük
anlaşması

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

Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

1994
6

1995

%5,8
pazar
payı

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

Operasyonların
birleştirilmesi

İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

1996

1997

1999

Volkswagen
Financial Services
AG ile tüketici
finansman ortaklığı

2000

Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

2003

%11,4
pazar
payı

Thermo King
distribütörlük
anlaşması

AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK
kuruldu

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu

Lamborghini ile
iyi niyet mektubu

Bentley ile
iyi niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

İkinci temettü
ödemesi

Lozan’da
Porsche bayiliği
anlaşması

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması

OtoMotion açılışı

Oto-Fix
Ekspres Servis

Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni

Doğuş Otomotiv
15. yıl

Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete girişi

Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması

Bugatti ile iyi
niyet mektubu

Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu

Porsche Lozan
Bayisi açılışı

Sürdürülebilirlik
Raporu’nun
yayımlanması

BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

Krone ile
üretim anlaşması

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk projesi

2006
İlk temettü ödemesi

2005
2004

%17,8
pazar
payı
Kurumsal
Derecelendirme
Puanının 9,05’e
yükselmesi
Krone Doğuş
Treyler
Fabrikası’nın
hizmete girişi

2009

2008

2010

%12,6
pazar
payı

2007

%15,4
pazar
payı

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

Erbil D-Auto
LLC, Irak şirket
kuruluşu

Kurumsal
Derecelendirme
Puanı (7,80 Puan)

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

2011
2012

2013
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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
Başkanının
mesajı

Doğuş Otomotiv olarak, son derece başarılı sonuçlara imza attığımız bir yılı geride bıraktık. 2013 yılı dünyada ve Türkiye’de
değişen konjonktür itibariyle gelişmeleri yakından takip ettiğimiz bir yıl oldu. Dünya ekonomisi, geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi, yine dalgalı bir seyir izledi. Uzun süreli ekonomik durgunluğun ardından gelişmiş ekonomilerde başlayan yavaş tempolu
toparlanma yıl içerisinde kısmen kendini hissettirse de, küresel
ekonomideki kırılganlık 2013 yılında da sürdü. Krizle daha etkin
bir şekilde mücadele eden ABD’de küçük de olsa ekonominin
yukarı yönde hareket etmesi, ekonomik durgunluğun geride
bırakılmakta olduğuna dair ümit verdi. Euro Bölgesi’nde ise,
kademeli iyileşmeye rağmen, aşağı yönlü risklerin mevcudiyeti
2013’te de devam etti. Bir önceki yıl sergilediği zayıf performansa karşılık 2013’te büyüme hedeflerini yerine getiren Çin,
bir kez daha dünya ekonomisinin lokomotifi oldu.
Yılın en çok konuşulan konularından biri, ABD’de bütçenin
onaylanmaması nedeniyle “government shutdown” (zorunlu
olmayan tüm federal hizmetlerin durdurulması) ilan edilmesiydi. ABD’nin temerrüde düşmekten son anda kurtulduğu bu
olaya ek olarak, Amerikan Merkez Bankası - FED’in aylık 85
milyar doları bulan tahvil alım programını kısıp kısmayacağına dair gelişmeler yıl boyunca dikkatle izlendi. FED Başkanı
Ben Bernanke’nin ilk kez Mayıs ayında parasal genişlemenin
azaltılacağına dair açıklaması, özellikle ekonomilerini sıcak parayla besleyen ülkelerde tedirginliğe yol açtı. Para musluklarını kısmak için uygun koşulları bekleyen FED, böylelikle tahvil
alımındaki ilk azaltma kararını Aralık ayında aldı. Bu gelişme
ile birlikte, gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki dış kaynaklı
büyüme modelinin sona erdiği ve daha dengeli bir büyüme modelinin zorunlu hale geldiği yeni bir döneme girildi.
FED kaynaklı tedirginlikten en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. 22 Mayıs’tan önce Merkez Bankası’nın da destekleyici politikalarıyla Türk Lirası’nın sepetteki diğer para birimlerine
göre değer kaybı sadece %2,0 iken, FED’in açıklamalarından
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sonra bu oran yaklaşık %18’e kadar yükseldi. Gösterge tahvil
faiz oranı da 22 Mayıs’tan önce %4,7’ye kadar düşmüşken, yılın ikinci yarısında iki katına çıkarak %10,1 seviyesine kadar
yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte, ekonomisi yılın ilk üç çeyreğinde %4,4 ile beklentilerin üzerinde büyüyen Türkiye’nin adı,
en kırılgan ekonomiler arasında belirtilmeye başladı. Cari açık
başta olmak üzere bir dizi yapısal sorundan ötürü Türkiye, sermaye girişinin donması olasılığının değerlendirildiği uluslararası bir çalışmada, 26 ülke arasında “en kırılgan ülke” olarak
değerlendirildi. Yılın son ayında meydana gelen siyasi gelişmeler de ekonomide istikrarsızlık yaratabileceği endişesiyle
Türkiye’ye yönelik risk algısını değiştirdi.
Tüm bu gelişmeler, etkisini borsa üzerinde de gösterdi.
Türkiye’nin kredi notunun yükselmesinin ardından artış gösteren BIST 100 endeksi, FED’in tahvil alımı azaltımı beklentileriyle geriledi. Borsada yıl sonuna doğru gözlemlenen toparlanma,
Aralık ayındaki siyasi gelişmeler nedeniyle bir kez daha geriye
doğru gitti.
2013 yılında dünyadaki otomotiv sektörü görece büyümekle
birlikte, bu büyümenin ardında yine gelişen ekonomiler vardı.
Avrupa’daki satışlar, önceki yıllarda olduğu gibi 2013’te de zayıf bir performans sergiledi. Diğer yandan Çin’deki otomotiv
sektörü, çok hızlı bir büyümeyle 22-22,5 milyon bandına ulaştı.
Bu ortamda Çin gibi büyüyen pazarlar, otomobil üreticileri için
adeta can simidi oldu.
Türkiye’de de otomotiv sektörü iyi bir yılı geride bıraktı. Hedefleri tutturan, hatta bazı çeyreklerde üzerine çıkan ekonomik büyümenin ve likidite bolluğunun yarattığı pozitif ortamda,
otomotiv sektöründe bir önceki yıla göre %9 büyüme yaşandı. Cari açığın ciddi boyutlara ulaşması ve dünyadaki parasal
genişlemenin sonuna gelinmesi, yılın son çeyreğinde ekonomi
yönetimini, tasarrufu artırmaya yönelik bazı önlemler almaya
yöneltti. Tüketici kredilerine ve özellikle otomotiv finansmanı

yapan şirketlere getirilen kısıtlamalara ek olarak, 1 Ocak 2014
itibariyle ciddi bir ÖTV artışı yapıldı. Bununla birlikte ekonomi
yönetimi tarafından, kredi kartı harcamalarına yönelik bir dizi
önlem açıklandı.
Geçtiğimiz yıl 19. faaliyet dönemini geride bırakan Doğuş Otomotiv, 2013’te son derece başarılı sonuçlar elde etti. Dünyada,
Volkswagen Grubu’na ait tüm markaları aynı çatı altında toplayan tek distribütör olan şirketimiz, binek ve hafif ticari araç
satış adetleri bakımından Türkiye pazarında ilk kez birinciliğe
yükseldi. Şirketimizin, “Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet”
vizyonuyla, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak bugüne kadar yaptığı tüm yatırımların bir neticesi olan bu muazzam sonucun bir ticari başarının çok ötesinde olduğu kanaatindeyim. Şirketimizin ulaştığı bu olumlu tablonun aynı zamanda
mükemmele ulaşma yönünde sarf ettiğimiz çabaların bir karşılığı olduğunu düşünüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz.
Öte yandan, bu başarının elde edilmesinde, birbirinden farklı
birçok faktörden söz edilebilir. Sattığımız ürünlerin kalitesi ve
Volkswagen’in marka konumu, bu unsurlar arasında hiç şüphesiz çok önemli bir yere sahip. Bunun yanı sıra geniş bir bayi
teşkilatına sahip olmamız, satış ekibimize verdiğimiz önem,
müşterilerimize uygun finansman enstrümanları sunabilmemiz,
satış sonrası hizmetleri doğru ve zamanında sunuyor olmamız
ve yedek parça tedarikinde olağanüstü performans göstermemiz, hiç şüphesiz müşterilerimizle yakınlaşmamızı sağlayarak
satışlarımız üzerinde çok olumlu bir etki yarattı. Ayrıca fiyat endekslerinde rekabetçi olabilmek ve “cost-of-ownership” dediğimiz, hayat boyu o araca sahip olmanın bedelini tercih edilir bir
düzeyde tutabilmek de oldukça kritikti.
Zirveye ulaşmak zor, fakat zirvedeki konumunuzu korumak
daha zordur. Konjonktüre bağlı olarak pazarda daralmanın
beklendiği önümüzdeki zorlu dönemde, bu iddialı konumumuzu sürdürmek için büyük bir gayret içerisinde olacağız. Ticari başarılarımızı devam ettirebilmek, ama bunu yaparken de
sürdürülebilirlik anlayışı içinde varlığımızı bir parçası olduğumuz toplum ve çevreyle bütünleşik bir şekilde güçlendirmek,
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da temel hedeflerimizden biri olacaktır. Toplumsal duyarlılığa sahip bir şirket olarak
çabalarımızın önemli bir kısmını, sürdürülebilirlik kavramının
gereklerini yerine getirmeye ayırıyoruz. İçinde bulunduğumuz
toplumun ilerlemesine, çalışanlarımızın gelişimine zaman ve
kaynak tahsis ediyoruz.
Doğuş Otomotiv olarak, Türkiye otomotiv sektöründe öncülük
ettiğimiz sürdürülebilirlik alanında sağladığımız gelişmeleri,
Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun olarak
dört yıldan bu yana düzenli şekilde raporluyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının en temel unsurları olan açıklık, şeffaflık ve
hesap verebilirlik özelliklerini Doğuş Otomotiv olarak daha da
pekiştirmemizi ve çevreye, bireylere, çalışanlarımıza dönük
faaliyetlerimizi daha da olgunlaştırmamızı sağlayacak olan bu
girişime büyük önem veriyor, bu yönde yaptığımız çalışmaları
şirketimizin uzun vadeli mevcudiyeti açısından en az ticari faaliyetlerimiz kadar önemli görüyoruz.
2013, bu anlayışın bir uzantısı olan sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz açısından da verimli bir yıl oldu. Yıllardır sürdürdüğümüz “Trafik Hayattır!” projesi, 2013 yılında da sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin ana eksenini oluşturmaya devam etti. En
önemli gelişmelerden biri, “Trafik Hayattır!”ın kredili seçmeli
ders olarak çeşitli üniversitelerin ders programına girmesiydi.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapmış olduğumuz işbirliği
kapsamında trafik güvenliği içerikli bilgilerin ilköğretim okulları
ikinci sınıfında okutulan Hayat Bilgisi dersi müfredatına girmesi

yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Fatih Projesi kapsamında ilköğretim eğitim destek dokümanlarının öğretmenler
tarafından tedarik edildiği EBA bilişim ağına trafik güvenliği ile
ilgili yardımcı ders dokümanlarımızı ekledik. Şirket çalışanlarımıza her yıl verdiğimiz güvenli sürüş teknikleri eğitimlerine bu
yıl da devam ettik. Sürdürülebilir projelerimizle, 2013’te ödüle
layık görülmenin mutluluğunu bir kez daha yaşadık. Biz, trafik güvenliğinin, erken yaşlardan itibaren ele alınması gereken
önemli bir eğitim konusu olduğuna inanıyoruz. Trafiğin aslında
kendi başına bir tehdit ya da tehlike unsuru olmadığı, asıl trafik
sorununun bilinç eksikliğinden kaynaklandığı gerçeğinden hareketle, ağacın henüz yaşken eğilmesi için bu konuya zaman
ve kaynak ayırıyoruz.
Tüm bu sürdürülebilirlik uygulamalarımız ile eş zamanlı olarak
kurumsal yönetim anlayışı bakımından da son yıllarda büyük
mesafe kaydettik. Kurumsal yönetim notumuz 2013 yılında
9,05 seviyesine ulaştı. Yerli ve yabancı ortaklarımızla ilişkilerimiz açısından, kurumsallaşmanın önemine inanıyor ve bu
yöndeki çabalarımızın karşılığını somut bir şekilde alıyoruz.
Kurumsal yönetim notumuzu önümüzdeki dönemde daha da
yükseltmeyi hedefliyoruz.
Doğuş Otomotiv olarak, uzun dönemli hedeflerimizin önemli
bir parçasını da insan kaynaklarımız oluşturuyor. Bir hizmet ve
ticaret şirketi olarak, insan kaynaklarımızı en değerli sermayemiz sayıyoruz. 2013 yılında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar
içerisinde, şirketi ileri taşımaya yönelik olarak son derece konsantre bir şekilde, gecesini gündüzüne katarak hedef odaklı,
birlik ve beraberlik içinde çaba gösteren çalışanlarımızın ne
kadar önemli bir rol oynadığını görüyor ve bu başarıya katkı sağlayan her arkadaşımızın çabasını takdirle karşılıyoruz.
İyi seçilmiş, iyi yönetilen, istikrarlı ve yüksek motivasyonlu bir
ekibin neler başarabileceğini görerek, insan varlığımızla gurur
duyuyoruz.
Başarının diğer paydaşları olan tarafları da unutmamak gerekir. Bize sunduğu kaliteli ürünler ve olanaklarla, yükselmemizde çok önemli bir yere sahip olan Volkswagen Grubu’nu, teşekkür listemiz içinde ayrı bir yere koymak istiyorum. Volkswagen
ve Audi markalarına yönelik olarak, Türkiye’den sonra Irak
pazarının distribütörlüğünü de şirketimize veren Volkswagen
Grubu’nun iş ortağı olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.
Öte yandan, Doğuş Otomotiv’i ülkenin dört bir yanında temsil
eden iş ortaklarımız ve yetkili satıcılarımız da 2013 yılında çok
başarılı bir performans sergilediler. “Daha iyi hizmet” parolasını
bizimle birlikte benimseyen ve tüm eğitim programlarına katılarak bu yöndeki çabalarımızı karşılıksız bırakmayan bayilerimiz,
bir aile ortamı içinde bizimle kol kola yürüdüler. Başta Doğuş
Grubu olmak üzere, tüm yatırımcı ve hissedarlarımız da yıl boyunca, güvenlerini bir an dahi yitirmeden, bize destek olmayı
sürdürdüler.
2013 yılında elde edilen bu başarı tablosu, kolektif bir şekilde
yaratılmıştır. Bu başarının parçası olan değerli çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza teşekkürü borç biliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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İcra Kurulu
Başkanının
mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
Sahip olduğu ürün portföyünün zenginliği ve kalitesi, müşteri
memnuniyeti yaklaşımı, kurumsallığı ve öncü uygulamalarıyla Türk otomotiv sektörü içinde önemli bir yere sahip olan
Doğuş Otomotiv, 2013 yılını başarılarla geride bıraktı. Sergilediği performansla planlanan hedeflerin üzerine çıkan ve son
beş yıldır arka arkaya pazar payını artıran şirketimiz, binek ve
hafif ticari araç satışları itibariyle sektöründe birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.
Geride bıraktığımız 2013 yılında, küresel ölçekte pazarların
daraldığı ve özellikle gelişmiş ülkelerde aşağı yönlü risklerin
devam ettiği bir konjonktür etkili oldu. Dünyadaki güç dengelerinde yaşanan eksen kayması 2013’te de devam ederken,
etkilerini otomotiv sektöründe de hissettirdi. Avrupa’daki durgunluğun sürmesine karşın Çin gibi hızla büyüyen pazarlar,
otomotiv sektöründe bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,5
büyüme sağladı. Dünyada 86 milyonun üzerinde araç satılırken, en büyük artış Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik ülkelerinde yaşandı. Buna karşın Avrupa pazarı biraz daha daraldı ve
birçok Avrupa ülkesindeki satışlar, 2008’deki seviyelerinin gerisinde kalmaya devam etti. Pazar dinamikleri açısından Kıta
Avrupası’ndan ayrışan Türkiye ise, 2013 yılında satış adedi
itibariyle Avrupa’da 5. sırada yer aldı.
Öte yandan 2013, Türk otomotiv sektörünü etkileyecek bir
dizi karar ve önlemlerin alındığı bir yıl olarak tarihe geçti. Hükümetimiz, cari açığı kapatmak amacıyla tüketimi azaltma
yönünde bir dizi önlem açıkladı. İktisadi olarak ve uzun vadeli
değerlendirdiğimizde, bu önlemlerin ülkemizin sağlıklı büyümesi açısından uygun olduğunu söylemek mümkün.
Türkiye’deki binek ve hafif ticari araç pazarı, 2013 yılını yüzde 10’a yakın bir büyümeyle tamamladı. Buradaki esas itici
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güç, yüzde 20’ye yakın artış gösteren binek araç satışlarıydı.
2013 yılı boyunca otomobil satışları, aylık bazda son 10 yıllık
ortalamanın üzerinde seyrederek, pozitif bir tablo ortaya koydu. Hafif ve ağır ticari araç pazarında ise geçtiğimiz yıllarda
başlayan küçülme 2013’te de devam etti ve yaklaşık yüzde
15 daha az ticari araç satıldı. Her segmentte dizel araç payı
artarken, ciddi teşviklerin olduğu ülkelerde büyük gelişme
gösteren elektrikli ya da hibrit araç satışları Türkiye’de beklenenin çok altında kaldı.
Genel olarak bu pozitif iklim içerisinde Doğuş Otomotiv de tarihinin en başarılı yıllarından birini yaşayarak, beş yıldır arka
arkaya pazar payını artırdı. En az satış başarısı kadar önemli
gördüğümüz müşteri memnuniyeti, servis bağlılık oranı ve iş
tekrarının azalması gibi diğer kalite göstergelerindeki iyileşme yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdü. Doğuş Otomotiv,
bu alanlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla hem Türkiye’de,
hem de Avrupa’da adından söz ettirmeyi başardı.
Doğuş Otomotiv olarak markalarımız bazında yılı değerlendirdiğimizde, gösterdiğimiz performansla 2013 yılında
birçok ilke imza attığımızı görüyoruz. Örneğin Volkswagen,
Türkiye’de ilk kez, hafif ticari ve binek araçta yılın en çok satan markası oldu. Benzer şekilde SEAT, satış hacmini ikiye
katlayarak pazar payını ciddi şekilde artırdı. Audi markamız
ise, kendi segmentindeki araçlarla karşılaştırıldığında, pazar
lideri konumunu sürdürdü. Tüm markalarımız 2013 yılında
pazarın üzerinde büyüme sergilediler.
Tüm bu başarılar, elbette bir takım oyununun sonucu. Doğuş
Otomotiv’in uzun yıllardan beri sistemli ve kararlı bir şekilde
yatırım yaptığı hizmet ve operasyonlarını mükemmelleştirme
arayışı, sonuçlarını son yıllardaki istikrarlı büyüme trendiyle

de ortaya koyuyor. Temsilciliğini yaptığımız markalardan başlayarak, yetkili satıcı ve servislerimizdeki tüm personelimize
kadar uzanan bir zincir içinde her bireyin bir takım anlayışı
içinde, özveriyle işine sahip çıkmasının ortaya çıkardığı sinerji, Doğuş Otomotiv’i liderliğe taşıyan unsurların başında geliyor. Bağlı olduğumuz grubun müşteri memnuniyetine ödünsüz yaklaşımı ve kısa vadeli kârlılık beklentilerinden ziyade,
uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye odaklanan yaklaşımı da,
büyük rekabete sahne olan otomotiv sektöründe son beş yıldır şirketimizin düzenli olarak pazar payını artırmasında kritik
bir öneme sahip bulunuyor.
Otomotiv sektörü, başarı kriterleri arasında teknolojinin de
öne çıktığı, dinamik ve rekabetçi bir yapıya sahiptir. Temsil
ettiğimiz markaların farklı müşteri beğenilerine ve alım güçlerine yönelik sunduğu çeşitliliğin yanı sıra, farklı konseptlerde
ürüne sahip olması, gelecekteki gelişmeleri daha bugünden
tecrübe etmemiz ve gelişmelere hazır olmamız bakımından
bize büyük bir avantaj sağlıyor. Ar-Ge yatırımları bakımından
dünyanın en güçlü gruplarından biriyle çalışıyor olmamız da,
geleceğe güvenle bakmamızda etkin rol oynuyor.
Günümüzün en son teknolojilerinden sadece ürünlerimiz
bazında değil, operasyonel faaliyetlerimiz için de yararlanıyoruz. Dijital teknoloji çözümleriyle satış ve CRM çalışmalarımızda, internetin ve sosyal medyanın sunduğu imkânları
geniş şekilde kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz özgün monitoring
sistemi, bize sosyal medyada, ürünlerimizle ilgilenebilecek
hedef kitleyi tespit etme ve onlara ulaşarak önerilerde bulunma olanağı sağlıyor. Böylece kişiye özel pazarlama yaparak,
çok daha geniş bir kesime, daha doğru ürünler sunabiliyoruz.
Örneğin sosyal medyada belirli bir model ya da segmentle
ilgilenen müşteri adaylarını takibe alarak onlarla birebir ilişki
kurabiliyor, talep ve beklentileri yönünde onlara kendi önerilerimizi sunabiliyoruz. Dünyada pek az örneği olan bu e-CRM
uygulamasıyla hem kullanılan teknoloji, hem de pazarlama
yöntemi bakımından sektörümüze öncülük ediyoruz.

kaliteyi tam olarak kusursuzlaştırmak ve müşterilerle ilişkilerimizi yeni hizmetlerle zenginleştirmek yönünde önümüze yeni
hedefler getiriyor.
Ticari faaliyetlerimizde çıtamızı her gün biraz daha yükseltirken, kurumsal bir vatandaş olarak topluma karşı sorumluluklarımızı da göz ardı etmiyoruz. Eğitim konusu, kurumsal
sorumluluk çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. İnsan hayatının her şeyden daha önemli olduğu düşüncesinden hareketle 2004 yılında başlattığımız “Trafik Hayattır!” platformunun merkezinde de, bu nedenle eğitim yer alıyor. Program
kapsamında öncelikle kendi çalışan ve bayilerimize yönelik
eğitimler verdik. Daha sonra okullara yönelerek, bugüne kadar toplam 45 bin öğrenciye ulaştık. Son olarak da, “Trafik
Hayattır!”ın üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmasına
öncülük ettik. 2013 yılında 7 üniversitede, 5 bin öğrencinin
bu dersi seçmiş olması, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı
oldu.
Başarıyla tamamladığımız bir yılın ardından, yeni faaliyet yılına başlarken en büyük güvencemiz, çalışanlarımız başta
olmak üzere, yine her zaman olduğu gibi en büyük desteği
vereceğine inandığım paydaşlarımız olacaktır. Sürdürülebilir
büyüme hedeflerimiz doğrultusunda iş planlarımızı oluştururken bu güvenden güç alıyor ve cesaretle daha iddialı hedeflere yöneliyoruz. Doğuş Otomotiv’den desteğini hiçbir zaman
esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, geçmişte verdikleri ve bundan sonra vermeyi sürdürecekleri destek için teşekkürü borç
biliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı

Türkiye’nin farklı yerlerindeki Audi Yetkili Servislerine kameralar yardımıyla İstanbul’dan verdiğimiz teknik destek de, özgün teknolojik çözümlerimizden bir diğerini oluşturuyor. En
karmaşık sorunların bile kısa zamanda ve bulunduğu yerde
çözümlenmesini sağlayan bu sistem, Audi tarafından tüm
dünyada öneriliyor. Benzer şekilde, Volkswagen çağrı merkezinin, tarife gerek kalmadan yolda kalan araçların yerini tam
olarak tespit edebildiği sistem gibi kullanıcı dostu çözümler,
müşterilerimiz tarafından beğeniyle karşılanıyor.
Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanan şirket olmamız,
takipçi sayılarımıza da yansıyor. Türkiye’de Facebook’ta en
çok beğeniye sahip markaların başında Volkswagen geliyor.
Volkswagen’in Türkiye’deki takipçi sayısının, ABD gibi dev bir
pazarındaki takipçi sayısından dahi fazla olması, bu mecrayı
ne kadar etkili kullandığımızın bir göstergesi.
Satış, müşterinin ihtiyacını hissedip, o ürünü ona yaratma
sanatı olarak da tarif edilebilir. Doğuş Otomotiv olarak ilk
günden bu yana müşteri memnuniyeti odağında oluşturduğumuz yapıyı, atacağımız yeni adımlarla, “taraftar müşteri”
kavramıyla tarif edilebilecek, daha ileri bir noktaya taşımayı
amaçlıyoruz. Müşterilerimizi, bize kalpten inanan ve güvenen
birer “taraftar” haline getirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bugüne kadar satış ve satış sonrası hizmetlerde sunduğumuz
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Dr. Berk Çağdaş
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü

Doğuş Otomotiv 2013 yılında kendi rekorlarını kırarak pazar payını ve satış hacmini artırmayı başarmış, operasyonel ve finansal yönetim anlamında sürdürülebilir istikrarını
pekiştirmiştir.
Bu dönem içinde finans operasyonumuz, değişen pazarı ve makroekonomik koşulları yakından izlemek ve tüm
risk yönetimi unsurlarını göz önünde bulundurmak suretiyle verimli bir şekilde ve uygun maliyetlerle yönetilmiştir. Piyasa -döviz ve faiz riskleri- ile operasyonel risklerin
günlük bazda takibi 2013 yılında da öncelikli alanımızı
oluşturmuştur. Artan iş hacmiyle beraber büyüyen işletme
sermayesi ihtiyacı ve yatırım finansmanı, etkin bilanço yönetimi ve uygun fonlama maliyetleri ile karşılanmıştır. Aynı
zamanda Yetkili Satıcılarımızın vdf Faktoring sistemine
geçmesi ile şirketimiz son derece etkin bir nakit akış yönetimi altyapısına kavuşmuştur. Tüm bu uygulamalar doğrultusunda ekonomik olarak oldukça değişkenlik gösteren
bu dönem, risklerin en aza indirgendiği ve paydaşlarımız
açısından en uygun maliyetlerin oluştuğu bir finansal yapı
ile yönetilmiştir.
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. 2013 yılında kayıt düzeninin otomasyonuna yönelik Turkuaz projelerinin
(POS tahsilatları entegrasyonu %87’e ulaştı, trafik tescil
işlemleri otomasyona dahil edildi, vb.) uygulamalarına devam edilmiş ve e-fatura sistemine ilişkin süreç riskleri ilgili
paydaşlarla birlikte analiz edilmiştir. Tüm hazırlık ve gereklilikler yerine getirilerek, yıl sonu itibarıyla sorunsuz geçiş
başarıyla tamamlanmıştır.
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Şirketimiz, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yepyeni bir kimlik kazanan iş yaşamına uygun hareket ederek, asgaride
bulunması gereken unsurlara uyum sergilemiştir. Ancak
bununla yetinmeyip, etki ve verimliliği artıracak süreç iyileştirmelerini ve operasyonel altyapıyı ilave risk yönetim
modelleriyle sağlamlaştıracak adımları hayata geçirmeye
de özen göstermiştir. Ayrıca, mali performansın daha etkin
takibini sağlamak amacıyla iş kollarına uygun KPI modelleri geliştirilmiş, düzenli olarak üst yönetime raporlanmış
ve özellikle inşaat yatırımlarının fiili-bütçe performansları
ve operasyon kademeleri mercek altına alınmıştır.
Uluslararası pazarlara erişimin kolaylaşmasına bağlı olarak, vizyon ve rekabet gücünü daha da kuvvetlendirmek
amacıyla birden fazla ülkede faaliyette bulunma gerekliliğine inanan şirketimiz, bu konudaki kararlılığını 2013 yılında
da sürdürmüştür. Mevcut yurtdışı yatırımlara diğer stratejik
hamleler de eklenmiş ve bu vesileyle inovasyonlar büyük
önem kazanmıştır. Bu durumun neticesi olarak, bölgesel
ziyaretlere, şirkete ve bulunduğu pazarın yapısına uygun
kontrol, takip ve bilgilendirme mekanizmalarına ve genel
kabul görmüş proje yönetim modellerine adaptasyon çalışmalarına hız verilmiştir.
Şirketimiz, hedeflerine ulaşırken maruz kalabileceği öncelikli alanlara yönelik riskleri yönetme anlayışını 2013
yılında da sürdürmüştür. Risklerin içerdiği belirsizliklerin,
kontrollerle giderilmesi sağlanmış ve bu kontrol faaliyetlerinin ortak kurum refleksi olarak pekiştirilebilmesi adına
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında Şirketimiz, pay sahipleri ile yakın bir iletişim
içinde kalmaya devam ederek, stratejik planlarımızı ve so-

nuçlarını finans camiasıyla zamanında ve şeffaf bir biçimde paylaşılmasını ilke edinmiştir. 2013 yılında direkt veya
aracı kurum kanalıyla gelen soruların tümü yanıtlanmış ve
ilgili bilgi ve dokümanlar pay sahiplerine ulaştırılmıştır. Yıl
içinde genel merkezin yanı sıra yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla, yatırımcıların
en yoğun bulunduğu Londra, Frankfurt, New York, Paris
ve Amsterdam gibi şehirlerde toplam 158 adet birebir yatırımcı ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve yerleşik kurumsal pay
sahiplerine şirketle ilgili bilgi aktarımı yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, yerli ve uluslararası analistler tarafından çok sayıda Doğuş Otomotiv raporu yayımlanmıştır.

2013 yılını değerlendirdiğimizde, şirketimizin belirlediği hedeflere paralel olarak, Doğuş Otomotiv Mali ve İdari İşler
Genel Müdürlüğü bünyesinde yukarıda bahsi geçen adımlarla katma değer yaratan sonuçlar elde ederek, başarılı
bir yılı daha geride bıraktık. Yaklaşımımız aynı kararlılıkla
önümüzdeki faaliyet dönemlerinde de devam edecektir.

Yine yıl içinde, iç paydaşlarımız adına çalışan memnuniyet anketleri yapılarak şirketimizde iyileştirme faaliyetleri
hayata geçirilmiştir. Merkezi Satın Alma fonksiyonu kapsamında firma seçim kriterleri uygulamaya alınmış ve firma
havuzu genişletilmiştir. Ayrıca satın alma prosedür güncellemesi ile verimlilik artırılmıştır.
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Rakamlarla Türkiye
Ekonomisi ve
Otomotiv Sektörü
Küresel durgunluğun sürdüğü 2013 yılında
Türkiye yılın ilk 9 ayında %4 büyümüştür. Parasal genişlemenin kesileceğine ilişkin beklentiler
nedeniyle döviz fiyatlarında ve borsada dalgalı
bir seyrin yaşandığı 2013 yılında ihracat bir
önceki yıla göre hafif bir düşüş göstermiş, buna
karşın ithalat %6,4 artışla 251,6 milyar dolara
yükselmiştir. Bu durum, dış ticaret açığının
artmasına neden olmuş ve ekonominin kırılganlığını artırmıştır.

GSMH GELİŞME HIZI
(Sabit Fiyatlar) (%)

9.2

2012’de bir önceki yıla göre gerileyen otomotiv
satışları 2013’te büyük bir sıçrama gerçekleştirmiştir. 2013 yılında asıl büyüme binek araçlarda
yaşanmış ve otomobil satışları 2013 yılında
bir önceki yıla göre %19,48 artarak 664.655
adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise son
yıllardaki gerilemesini sürdürerek bir önceki yıla
göre %14,79 küçülmüştür. 2013 yılında toplam
853.378 adet binek ve hafif ticari araç satışı
gerçekleşmiştir.
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Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)
2013

2011

Binek

663.728

556.584

598.706

Hafif Ticari

187.840

222.434

271.812

Ağır Ticari

28.111

30.525

35.354

8.223

6.884

8.798

Treyler
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2012

252

Doğuş Otomotiv’de
2013 yılı

Sektöründe Türkiye’nin en geniş marka ve hizmet ağına sahip şirketi olan Doğuş
Otomotiv, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da sektörün ve ekonominin
gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. İş planlarını “beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet” vizyonuyla oluşturan Doğuş Otomotiv, ticari faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal
vatandaşı olduğu topluma katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini de yıl boyunca
sürdürmüştür. Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı
öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv, bu konuya verdiği önemin karşılığını alarak,
2013 yılında binek ve hafif ticari araç pazarında birinciliğe yükselmiştir.
2013 yılı otomotiv sektörü açısından hem dünyada
hem de Türkiye’de olumlu bir yıl olarak kayıtlara
geçmiştir. Küresel konjonktürden baktığımızda,
gelişmekte olan ülkelerin yarattığı canlılığa bağlı
olarak otomotiv pazarı %3,4 büyüme kaydetmiştir.
Türkiye cephesinde ise binek ve hafif ticari araç
satışlarında %9,72 oranında bir artış gözlenmiş
olup, 2013 yılında toplam 853.378 binek ve hafif
ticari araç satılmıştır. Türkiye otomotiv pazarı
açısından 2013’ü özel kılan bir diğer gelişme de,
yılın her ayında son 10 yılın ortalamasının üzerinde
araç satışı gerçekleşmiş olmasıdır. Binek araç
pazarındaki artış %19,48’e ulaşmış, fakat hafif ticari
araç satışlarında geçmiş yıllardan beri sürmekte
olan düşüş eğilimi devam etmiştir. Hafif ticari araç
pazarı 2013 yılında %14,79 daralma göstermiştir.
Otomotiv sektörü için genel olarak olumlu bir seyrin
izlendiği 2013 yılında Doğuş Otomotiv, pazar
payını artırmayı başarmış ve tüm markalarında
sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme
gerçekleştirmiştir. Bu başarılı sonuca paralel olarak
Doğuş Otomotiv, 2013 yılında binek ve hafif ticari
araç pazarında ilk sıraya yükselmiştir. 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.
Doğuş Otomotiv;
•
•
•
•
•
•
•

Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını
kapsayan 14 temsilciliği,
1.000.000’u aşan toplam araç parkı,
500’ü aşkın müşteri kontak noktası,
2.000’i aşkın çalışanı,
Çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine
sunduğu 80’in üzerinde farklı model seçeneği,
154.293 adet perakende araç satışı (ağır vasıta
dahil),
20.206 adet ikinci el araç satışı,

ile Türk otomotiv sektörünün lider distribütörü
olduğunu 2013 yılında bir kez daha göstermiştir.
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Satış Adetleri (Perakende)
2013

2012

2011

127.731

96.958

81.720

Volkswagen

88.304

66.792

55.550

Audi

14.987

13.720

12.064

SEAT

11.065

5.811

6.059

Škoda

12.833

10.118

7.589

21

18

10

4

2

6

517

497

442

Hafif Ticari

23.752

26.048

26.361

Volkswagen

23.752

26.048

26.361

Ağır Ticari

2.810

2.557

4.317

Scania

1.672

1.701

2.928

Krone

752

474

817

Meiller

386

382

572

154.293

125.563

112.398

Binek

Bentley
Lamborghini
Porsche

TOPLAM
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Satış başarıları
Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en yenilikçi çok
satan otomotiv markası” vizyonu doğrultusunda
belirlediği pazarlama stratejisiyle 2013 yılında
satışlarını %32,2 oranında artırarak çok başarılı bir
yılı geride bırakmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşu
Ipsos tarafından 2013 yılının en sevilen otomobil
markası seçilen Volkswagen Binek Araç, pazar
payını %13,3 düzeyine çıkararak yılı pazarda 2.
sırada tamamlamıştır. Aynı şekilde iyi bir yılı geride
bırakan Audi markası, 2013 yılında önemli bir
başarıya imza atarak 14.987 adet satışla tarihindeki
en yüksek satış adedine ulaşmıştır. 2012 yılına
göre araç parkını %18,4 artıran Audi, Avrupa’da
örnek gösterilen %77,5 gibi çok yüksek bir müşteri
sadakat oranına sahiptir.
Yılın yükselen yıldızlarından biri, satışlarını %90
oranında artırarak, 11.065 adetlik yeni bir satış
rekoruna imza atan SEAT olmuştur. İzlenen başarılı
ürün ve iletişim stratejileri, yeni ürün lansmanları ve
güçlü Yetkili Satıcı teşkilatı sayesinde SEAT, 2013
yılında pazar payını %1,66 seviyesine yükseltmiştir.
1989 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü
Yüce Auto’nun yaptığı Škoda ise, bir önceki yıla
göre yaklaşık %27 büyüyerek 12.833 adet satış
gerçekleştirmiştir.
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 4 adet satış yaptığı 2013
yılında, Doğuş Otomotiv’in satış rekoru kıran bir
başka markası da 517 adetlik satış gerçekleştiren
Porsche olmuştur.
Ticari araç segmentinde ise, pazardaki küçülmeye
rağmen Volkswagen Ticari Araç 2013 yılında da
istikrarlı büyümesini sürdürmüş ve hafif ticari araç
pazarındaki payını %12,6’ya yükseltmiştir. Toplam
pazarda üçüncülüğünü koruyan Volkswagen
Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise liderlik
koltuğuna oturmuştur. Volkswagen markası, binek
ve ticari araçların toplam satışıyla, 2013’te en çok
satılan marka unvanını kazanmıştır.
Ağır ticari araç pazarında 2013 yılında yaşanan
daralmaya rağmen Scania, 2013 yılında toplam
1.672 adet araç satışı gerçekleştirmiş ve 2013
yılını başarılı bir şekilde geride bırakmıştır. 2003
yılından bu yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv

tarafından pazara sunulan Avrupa’nın önde gelen
yarı römork markalarından Krone, 2012 yılına göre
pazar payını %8 oranında artırarak 1.452 adet satış
gerçekleştirmiştir. Lider damper firması Meiller ise,
pazarda yaşanan daralmaya ve kur hareketliliğine
rağmen bir önceki yılın satış rakamları seviyesini
korumayı başarmış ve Türkiye’deki 2.000’inci
damper teslimatını gerçekleştirmiştir.
2013 yılı, Scania Engines için pazar payını
ve satışlarını artırdığı, sürdürülebilir kalite ve
güvenirliğini devam ettirdiği bir yıl olmuştur. Doğuş
Otomotiv’in kara, endüstriyel ve deniz motorları iş
kolundaki toplam satışları 2013 yılında %60 artarak
133 adede yükselmiştir. Diğer taraftan 2008’den bu
yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde
hizmet veren, dünyanın önde gelen soğutma
sistemi markası Thermo King, 2013 yılında 802
adet ile rekor satışa imza atarak sektöründeki pazar
liderliğini korumuştur.

Satış sonrası hizmetler
Doğuş Otomotiv, müşteri memnuniyetinin
sürekliliğini sağlamada büyük bir rol üstlenen Satış
Sonrası Hizmetler’e büyük önem vermekte ve bu
alanda “sürekli gelişim” prensibi doğrultusunda
hareket etmektedir. Doğuş Otomotiv bünyesindeki
markaların satış sonrası hizmetlerde elde ettiği
başarılı sonuçlar, şirketin bu yöndeki gelişme
arzusunun en önemli göstergesidir. Nitekim 2013
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;
Satış Sonrası Hizmetler’de müşteri
memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla Audi AG
tarafından gerçekleştirilen IACS araştırmasında
Audi Türkiye, bir önceki yıla göre “Son Servis
Ziyaretinden Memnuniyet” puanını 0,2 artırarak
premium segmentte birinci sırada yer almış;
Bağımsız bir firma tarafından gerçekleştirilen
Yetkili Servis Memnuniyet Araştırması’nda
(DSS) Audi Satış Sonrası Hizmetler memnuniyet
puanı 5’li skalaya göre 4,6’dan 4,9’a yükselmiş;
SEAT müşterilerinin Yetkili Servis bağlılık oranı
%61 ve satış sonrası hizmetlerdeki müşteri
memnuniyet anketi puanı 98,9 seviyesine
çıkmış;
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•
•

•

Porsche markasında müşterilerin Yetkili
Servis bağlılık oranı %81 seviyesine, müşteri
memnuniyet anketi puanı ise 109’a yükselmiş;
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;
Krone, Meiller ve Thermo King bünyesinde
Yetkili Satıcı ve Servis ekiplerine 2013 yılında
satış, satış sonrası hizmetler ve müşteri
memnuniyeti alanında eğitim verilmiştir.

Ödüller
2013, ödüller açısından yine verimli bir yıl olmuştur.
Çok başarılı bir yıl geçiren Volkswagen Binek
Araç, satış alanındaki başarısını iletişim alanında
da sergileyerek, Jetta reklam filmiyle Kristal Elma
ve ODD, Golf modeliyle WCOTY, COTY ve Altın
Direksiyon ödüllerine layık görülmüştür.
2013 yılında, tarihindeki en yüksek satış adedine
ulaşan Audi, Filo Mükemmellik Ödülleri-2013’te
A1, A4 Avant ve Q5 ile üç dalda birinciliğe layık
görülmüştür. A3 Sportback modeli de, “Avrupa’nın
en güzel kompakt otomobili” unvanıyla Auto Bild
Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.
Porsche’nin 2013 yılında yenilenen Cayman
modeli, Auto SHOW’un düzenlediği Altın Direksiyon
Yarışması’nda “Türkiye Coupe / Cabriolet” sınıfında
Altın Direksiyon ödülünü kazanmıştır. Ayrıca Nisan
2013 tarihinde, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde
yeni Porsche Showroom konseptini taşıyan ilk
Yetkili Satıcı olarak hizmete başlayan Doğuş Oto
Çankaya, etkileyici dış mekân düzenlemesiyle
dünyada “Most Emotional Porsche Centre - Exterior
Area” kategorisinde ödül kazanmıştır.
Avrupa’nın önde gelen yarı römork markalarından
Krone, 2013 yılında VerkehrsRundschau “2013
İmaj Ödülü”ne layık görülmüştür. Krone bu ödülü,
filosunda 11 ve üzeri araca sahip olan nakliye
firmaları arasında gerçekleştirilen ankette treyler
kategorisinde 1.000 tam puan üzerinden 803 puan
alarak kazanmıştır.
Almanya’nın ticari araç sektöründeki uzman dergiler
tarafından düzenlenen geleneksel “En İyi Ticari
Araçlar ve Markaları” yarışmasında ise Meiller, 2013
yılında da “En İyi Damper” markası seçilerek art
arda 9. kez bu ödülün sahibi olmuştur. Söz konusu
başarı, Meiller’in tartışmasız sektör lideri olarak
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gücünü bir kez daha kanıtlamış ve üstün kalitesini
ortaya koymuştur.

Lozan’da Türk misafirperverliği
Doğuş Otomotiv iştiraki olarak İsviçre’nin Lozan
şehrinde 2009 yılında hizmete giren D-Auto Suisse
SA, 2013 yılında, Avrupa’da yaşanan ekonomik
dalgalanmalara rağmen 183 adet yeni araç satma
başarısı göstermiştir.

Doğuş Oto
Temsil ettiği VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi,
Porsche, SEAT, Škoda ve DOD markaları için
İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde, toplam 31 Yetkili
Satış ve 30 Servis noktasında hizmet veren Doğuş
Oto, 2013 yılında rekor kırarak toplam 43.309
adet yeni araç satışı gerçekleştirmiştir. Doğuş Oto,
müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla,
Nisan ayında yenilenen yüzüyle Çankaya Bölge
Showroomu ve Servisini hizmete açmıştır.

İkinci el piyasasında bir oyun kurucu
Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal ikinci el
markası olan DOD, 1999 yılından bu yana sektörde
güvenin sembolü haline gelmiş ve geliştirdiği yeni
projelerle kurumsal ikinci el sektöründe birçok ilke
imza atmıştır. İkinci el araç alım satımında sanal
ve fiziksel anlamda en büyük kurumsal şirket
olma misyonuyla hareket eden DOD, 2013 yılında
29 şehirde tam 62 noktada müşterilerine hizmet
sunmuştur. 2013 yılında Yetkili Satıcı stokları
desteklenerek 20.000’in üzerinde satış adedine
ulaşılmış, ayrıca müşterilerin araç alım satım
taleplerine her yönden cevap vermeye yönelik bir
hizmet olarak “444 7 DOD / 444 7 363” DOD Satış
Destek Hattı devreye girmiştir. Yenilenen DOD
showroomları ile www.dod.com.tr web sitesi, şirketin
kurumsal yapısını daha da güçlendiren adımlar
olarak öne çıkmıştır.

Operasyonel kiralama
2003 yılında kurulan ve 2007 yılından itibaren
%51 LeasePlan ve %49 Doğuş Grubu ortaklığıyla
faaliyetlerine devam eden LeasePlan Türkiye, 10
yıldır operasyonel kiralama sektöründe müşterilerine
değer katan hizmetler yaratmayı ilke edinmiş
ve sektörünün öncü şirketi olmayı başarmıştır.
LeasePlan Türkiye, 2013 yılı sonu itibariyle filosunu
%11 büyüterek toplam araç portföyünü 10.466
adede yükseltmiştir. Şirket, 2013 yılında sektöründe
bir ilke imza atarak, KOBİ’lerin operasyonel araç

kiralama işlemlerini yapabilecekleri internet sitesi
www.tiklakirala.com’u hizmete açmıştır.

TÜVTÜRK
Araçların yola güvenli bir şekilde çıkmalarını
sağlayarak trafik güvenliğine önemli katkı sağlayan
TÜVTÜRK, 2013 yılında egzoz gazı emisyon
ölçüm hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyet
alanlarında büyüme sağlamış ve cirosunu %18,7
artışla 850 milyon TL’den 1 milyar 9 milyon TL’ye
çıkarmayı başarmıştır. 2013 yılında 6 milyon 926 bin
aracın periyodik araç muayenesi gerçekleştirilmiş,
2 milyon 441 bin aracın da egzoz gazı emisyon
ölçümleri yapılmıştır.
2013 yılında operasyona başlayan Kahramanmaraş
Pazarcık ve Antalya Motosiklet Muayene
İstasyonları ile hizmet ağı genişletilerek 200
sabit istasyona ulaşmıştır. Şirket ayrıca, hizmet
kalitesini daha da yukarıya taşımak ve muayene
kalitesi, hizmet standardı, müşteri memnuniyeti,
etkin müşteri deneyimi ve kusursuz operasyon gibi
alanlarda gerekli donanımı personeline kazandırmak
amacıyla TÜVTÜRK Akademi’yi kurmuştur.

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 sorumluluk 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. Doğuş
Otomotiv, “Trafik Hayattır!”ın seçmeli bir ders olarak
çeşitli üniversitelerin programına girmesi yönündeki
çalışmalarında önemli yol kat etmiş, ayrıca Milli
Eğitim Bakanlığı’yla yapılan işbirlikleri kapsamında
ilköğretim okullarının ikinci sınıflarında okutulan
Hayat Bilgisi dersinin içeriğine trafik güvenliği
bölümü eklenmesine yönelik ciddi adımlar atmıştır.

vdf Otomotiv Finansmanı
Türkiye’nin öncü otomotiv finansman şirketi
vdf, 2013 yılında müşteri memnuniyetine ve
beklentilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi ürün ve
hizmetleriyle kredi ve sigorta adetlerinde rekor
rakamlara ulaşmıştır. Volkswagen Grup markaları
içerisinde %35 penetrasyon oranına sahip olan vdf,
2013 yılında bireysel taşıt kredilerinde “yaşayan
kredi miktarı” bazında tüketici finansmanı şirketleri
ve bankalar arasında pazar liderliğini sürdürmüştür.
vdf, 2013 sonu itibariyle 60.200 adet yeni kredi
vererek toplam 112.000 adet yaşayan kredi adedine
ulaşmış, toplam yaşayan kredi hacmini bir önceki
yıla göre %32 artırarak 2,4 milyar TL’den 3,2 milyar
TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

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 2013 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
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Trafik Hayattır!

Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv şirketi olarak ticari faaliyetlerini sürdürürken
aynı zamanda, kurumsal bir vatandaşı olduğu topluma karşı sorumluluklarını yerine
getirmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarının odak noktasında ana
faaliyet alanı ile ilgili olarak trafik güvenliği farkındalığının artırılması bulunmaktadır.
Tüm toplum nezdinde trafik güvenliği bilincini yaymak için gerçekleştirilen projeler
2004 yılından bu yana “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu bünyesinde
yürütülmektedir. Şirketimiz, trafik güvenliği konusunda kurum içerisinden başlayarak,
sürdürülebilir projelerle topluma ulaşılması yönünde bir strateji izleyerek, bu alanda
kültürel bir değişim yaratmayı amaçlamaktadır.
Farklı hedef kitlelere yönelik olarak geliştirilen
trafik güvenliği içerikli faaliyetler yoluyla toplumun
her kesiminde farkındalık yaratılması ve bireylerin
trafikte gösterdikleri davranışların olumlu yönde
değişmesi, Şirketimizin öncelikleri arasında
yer almaktadır. Kurum sözcülerinin liderliğinde
yürütülen “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk
platformumuz, Şirketimizin kurumsal sorumluluk
faaliyetlerinin odağında yer almaktadır.
Faaliyetlerimiz, sürdürülebilir projelerle toplumun
tüm kesimlerine dokunmak ve somut fayda
sağlamak amacıyla yapılandırılmaktadır. Eğitim
odaklı projelere imza atan “Trafik Hayattır!”
kapsamında 2011 yılından bu yana Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Grubu çalışanlarına özel, trafik güvenliği
ve trafikte ilkyardım eğitimleri düzenlenmektedir.
Bugüne kadar yaklaşık 3 bin Doğuş Grubu
çalışanını kapsayan bu eğitimler, yeni işe başlayan
çalışma arkadaşlarımızı da içine alacak şekilde
düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Doğuş Otomotiv, paydaşları arasında yer alan
müşterilerinin trafikte güvenle seyahat etmelerini
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sağlamayı da bir sorumluluk olarak görmekte ve
bu amaçla müşterilerine araç teslim sırasında
trafik güvenliği ile ilgili önemli ve faydalı bilgiler
aktarmaktadır. Türkiye genelinde satış personelimiz
tarafından bugüne kadar 250 binin üzerinde
müşterimize araç teslimat prosedürlerimizde yer
alan emniyet kemeri, çocuk koltuğu, güvenli takip
mesafesi ve benzeri önemli güvenlik konuları
dahilinde hatırlatmalar yapılmıştır. Ayrıca ülke
genelinde Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve
Servislerinde görev yapan ekiplerin, online eğitim
yoluyla Trafikte Güvenlik Kültürü, Trafik Güvenliğini
Etkileyen Faktörler, Güvenli Sürüş, İletişim ve
Araç Bakımı konularında kendilerini geliştirmeleri
sağlanmaktadır. Böylelikle, yetkili satış ve servis
personeli vasıtasıyla Şirketimiz, müşterilerinin trafik
güvenliği konusunda sorumluluk geliştirmelerine
ve güvenli sürüş yapmalarına katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
“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. Böylece topluma düzenli olarak
trafik güvenliği mesajı verilmektedir.

tarafından organize edilen Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyumu’nda 2013 yılında bir bildiri de
yayınlamıştır.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler
ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin
de destek verdiği Trafik Güvenliği Platformu’nun
destekçilerinden olan “Trafik Hayattır!” platformumuz,
özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerin eğitimi için
birçok kamu kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır. Bu
amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik güvenliği
konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen radyo
ve TV kamu spotları hazırlanmıştır. “Trafik Hayattır!”
kurumsal sorumluluk platformu, 2013 yılında
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Çocuk ve Trafik Eğitimi Çalıştayı’na destek vermiştir.
“Trafik Hayattır!” platformu, ülkemizde karayolu trafik
güvenliğini artırmak için çalışan kamu ve özel sektör
kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteleri tek bir
platformda buluşturan ve Emniyet Genel Müdürlüğü

“Trafik Hayattır!”ın “Hayatı Öğreniyorum” projesiyle
de, trafik güvenliği bilincinin ilköğretim çağındaki
çocuklar arasında gelişmesi amacıyla alanında
uzman kişiler tarafından bir eğitim programı
geliştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında
ilköğretim ikinci sınıf programında yer alan
Trafik Dersi’nin daha etkin bir şekilde işlenmesi
amacıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, Niğde,
Afyon, Edirne, İzmir, Samsun ve Erzurum olmak
üzere 10 şehirde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri
ve Valiliklerin koordinasyonuyla bu dersi veren
öğretmenlere yönelik “Hayatı Öğreniyorum”
eğitimleri düzenlenmiştir. Bugüne kadar 2.000’den
fazla öğretmenin katıldığı bu eğitimler yoluyla 45
bin kişiye ulaşılmıştır. Eğitim içeriğinin müfredata
entegrasyonu üzerindeki çalışmalar Bakanlıkla
koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.
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“Trafik Hayattır!” platformunun bir diğer hedef
kitlesi olarak, kısa zamanda toplumda profesyonel
yaşama başlayacak olan ve ülkemizde trafik
kazalarına karışma oranı yüksek yaş grubunun
içerisinde yer alan üniversite öğrencileri
belirlenmiştir. Bu kapsamda da Türkiye’de ilk
kez, üniversiteler için bir trafik güvenliği eğitim
programı hazırlanmıştır. “Trafik Hayattır!” platformu
tarafından akademisyenler, eğitim ve trafik
uzmanlarının danışmanlığında hazırlanan “Trafik
Hayattır!” Trafik Güvenliği Dersleri, ilk kez 20122013 eğitim döneminde Kocaeli Üniversitesi’nde
başlamıştır. Üniversite yönetimi ve senatosu
tarafından onaylandıktan sonra, tüm fakülte ve
meslek yüksekokulu bölümlerinde seçmeli olarak
programa dahil edilen ders, bir yıl sonra Marmara,
İstanbul Ticaret, Çukurova, Işık, Trakya ve
Bahçeşehir Üniversitelerinde de programa alınmış
ve ülke genelinde 5 bin öğrenci tarafından seçmeli
ders olarak tercih edilmiştir. Eğitimin gelecek
yıllarda ülke çapındaki başka üniversitelerde de
yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
“Trafik Hayattır!” platformu bünyesinde
gerçekleştirilen ve saygın kuruluşlar tarafından da
dikkatle izlenen farklı projelerimiz, bugüne kadar
birçok ödüle layık görülmüştür. Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği’nin, sosyal sorumluluğu
kurum kültürü olarak içselleştiren şirketlerin
çözümlerini kamuoyu ile paylaşması için düzenlediği
“KSS Çözümleri Pazaryeri” etkinliği bunlardan
biridir. Türkiye’de sektöründe kurumsal sorumluluk
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raporu hazırlayan ilk şirket olan Doğuş Otomotiv,
etkinliğe “Trafik Hayattır!” çalışmaları ile katılmıştır.
Söz konusu etkinlikte “Trafik Hayattır!” platformu,
ilköğretime yönelik eğitim çalışmalarıyla “KSS Örnek
Eğitim Uygulaması Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü”
olmak üzere iki ödüle birden layık görülmüştür.
Ayrıca, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından
düzenlenen ve yıl içinde sektörümüzde üretilmiş
her türlü iletişim ürününün belli başlı kriterlere göre
değerlendirildiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin
Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde Doğuş
Otomotiv, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste “Trafik
Hayattır!” platformu ile ödüle layık görülmüştür.
Doğuş Otomotiv, tüm bu takdirlerin verdiği gururla,
sürdürülebilirlik stratejisi paralelinde, trafik güvenliği
konusunda “Trafik Hayattır!” çalışmalarını tüm
topluma yayarak, kültürel bir değişim yaratmak için
faaliyetlerine devam edecektir.

Doğuş Grubu

1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, başarılı geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer
almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma
vizyonuyla hareket etmektedir. Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul,
enerji ve yeme-içme olmak üzere sekiz sektörde
faaliyet göstermektedir.
Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının arkasında,
müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi
kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve
yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe
gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde
özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat
ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal
sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.

küresel oyuncularla sağladığı sinerji de bu sürece
çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca Doğuş
Grubu, yeni yatırımlarıyla hız kesmeden farklı iş kollarında büyümektedir. Global spor, moda ve eğlence şirketi IMG ile Türkiye’de bir ortaklık anlaşması
imzalayan Doğuş Grubu ayrıca, Güney Kore’nin en
büyük gruplarından SK Group ile stratejik ortaklığa
adım atmıştır. Grup ayrıca yeme-içme sektöründe
İstanbul Doors Grubu ve uluslararası Azumi Grup
ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. Grup son olarak
Yunanistan’da Latsis Grubu’na bağlı Lamda Geliş
tirme ve ülkenin en büyük marina zincirinin sahibi
Kiriacoulis Grubu ile ortaklık anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Hırvatistan’da Adriatic Croatia International (ACI) marinalar zincirinde gerçekleştirdiği hisse
alımı ile gündeme gelen Grup, yaptığı bu anlaşmalarla marinacılık sektöründeki iddiasını bir kez daha
ortaya koymuştur.

Doğuş Grubu, 200’ü aşkın şirketi ve 35 bine yakın çalışanı ile hizmet verdiği müşterilerine; üstün
teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan
kaynağı sunmaktadır. Doğuş Grubu, markalarının
değerini sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir. Grup, özellikle hizmet sektöründe bölgesel bir
lider olma vizyonunu ortaya koymaktadır.
Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri
memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde
saygın markalar yaratarak, Türkiye’yi bütün dünyada temsil etmektedir. Finansta BBVA (Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A.), otomotivde Volkswagen
AG ve TÜVSÜD, medyada CNBC, MSNBC ve
Condé Nast ve turizmde Hyatt International Ltd. ve
HMS International Hotel GmbH (Maritim) gibi büyük

25

