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KURUMSAL PROFİL

D

oğuş Otomotiv, 21. faaliyet yılı olan 2015’te de
Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük
otomotiv distribütörlerinden biri olmayı sürdürmüştür. 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.

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.

Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz
motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 13 uluslararası markanın temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley,
Lamborghini, Bugatti, Porsche, Volkswagen Ticari Araç,
Scania 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, soğutma sistemleri pazarında ise Thermo King markasıyla rekabet etmektedir.

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 11 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 birçok ödüle layık görülmüştür.

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 520’yi aşkın buluşma noktası, Doğuş
Otomotiv’in müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır.
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.
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Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya,
turizm ve servis, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesidir.

Satış Performansı

Finansal Göstergeler

* 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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FİNANSAL GÖSTERGELER

Doğuş Otomotiv 2015 yılında da başarılı performans göstererek 10,889
milyon TL satış geliri ve 302 milyon TL net kâr elde etmiştir. Son 3 yıldaki
ana finansal performans göstergeleri aşağıda yer almaktadır.

SATIŞLAR (mn TL)

BRÜT KÂR MARJI (%)

FAALİYET GİDERİ/SATIŞLAR (%)

EBIT MARJI (%)

NET KÂR (mn TL)

NET KÂR MARJI (%)

TOPLAM VARLIKLAR (mn TL)

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (mn TL)

NET FİNANSAL BORÇ*/ÖZKAYNAKLAR

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

ROA (%)

ROE (%)

CAPEX (mn TL)**

** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
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HİSSE PERFORMANSI

❯ 2015’te Hisse Performansı

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

❯ Hisse sayısı: 220.000.000
❯ Halka açıklık tarihi: 17.06.2004
❯ Halka açıklık oranı: %34,5

2015 yılında Doğuş Otomotiv hissesi Endeks bazında yıllık 15% getiri ile işlem görmüştür.
BIST-100 Relatif
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* 31.12.2015 tarihi itibariyle verilmiştir (Kaynak: Reuters)

YABANCI YATIRIMCI ORANI (%)

2015 yılında DOAS Yabancı
Yatırımcı oranı %52 olarak
gerçekleşmiştir.

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

FİYAT/KAZANÇ ORANI

2015 yılında Hisse Başına
Kazanç 1,38’e yükselmiştir.
2015 yılında Fiyat/
Kazanç Oranı 8,00 olarak
gerçekleşmiştir.
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KİLOMETRE TAŞLARI
%5,8
pazar
payı
SEAT distribütörlük
anlaşması
Yüce Auto ortaklığı

Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
distribütörlük anlaşması

Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

Volkswagen ve Audi
distribütörlük anlaşması

Porsche
distribütörlük anlaşması

Škoda distribütörlük
anlaşması Yüce Auto
Ortaklığı

AB’den araç ithalatındaki gümrük
vergisinin kaldırılması

İkinci el araç
faaliyetlerinin başlaması

Scania distribütörlük
anlaşması
%0,5
pazar
payı

Doğuş Otomotiv 15. yıl

Tüm markaların tek çatı altında
Şekerpınar’da toplanması
Porsche Lozan Bayisi açılışı
Sürdürülebilirlik Raporu’nun
yayımlanması
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Thermo King distribütörlük anlaşması

Porsche Lozan Bayisi temel atma töreni

Thermo King ile iyi niyet mektubu

Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel
atma töreni

Meiller Doğuş Damper Fabrikası’nın
hizmete girişi

Porsche Lozan D-Auto Suisse SA şirket
kuruluşu

BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

%12,6
pazar
payı

Kurumsal Derecelendirme
Puanı (7,80 Puan)
Doğuş Bilgi İşlem ve
Teknoloji Hizmetleri
A.Ş.’nin kuruluşu

%15,4
pazar
payı

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

Krone distribütörlük anlaşması

Volkswagen Financial
Services AG ile tüketici
finansman ortaklığı

Operasyonların birleştirilmesi
Otomotiv şirketlerinin
Doğuş Otomotiv çatısı altında
birleştirilmesi

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk projesi

İlk temettü ödemesi

SEAT %100 Doğuş Otomotiv’in oldu

Lamborghini ile iyi niyet mektubu

Bentley ile iyi niyet mektubu
%11,4
pazar
payı

Bugatti ile iyi niyet mektubu

Volkswagen Deniz Motorları anlaşması

OtoMotion açılışı

Meiller distribütörlük ve ortak üretim
anlaşması

Oto-Fix Ekspres Servis

Lozan’da Porsche bayiliği anlaşması
Krone - Doğuş ortak üretim
anlaşması

%17,8
pazar
payı

Kurumsal Derecelendirme
Puanının 9,05’e yükselmesi
Krone Doğuş Treyler
Fabrikası’nın hizmete girişi
Erbil D-Auto LLC, Irak
şirket kuruluşu

AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile
TÜVTÜRK kuruldu

İkinci temettü ödemesi

LeasePlan ile filo kiralamada ortaklık

Krone ile üretim anlaşması

Lamborghini distribütörlük
anlaşması

%20,1
pazar payı

Volkswagen Doğuş Finans A.Ş.’nin, ağır ticari
araç sektöründe finansal hizmetler sunan
Scania Finansman’ı bünyesine dahil etmesi
KurumsalDerecelendirmePuanı’nın 9,25’e
yükselmesi
Toplam otomotiv pazarında tüm yıl liderliğin
korunması

%20.60
pazar payı

Volkswagen Dogus Finans A.Ş’nin, MAN
Finansman`i bünyesine dahil etmesi
Kurumsal Derecelendirme Puani’nin
9,42’ye yükseltilmesi
Krone ile olan üretim ortakligimizin
ve distribütörlük anlasmamizin
sonlandirilmasi
Meiller üretimimizi durdurma kararı
(Meiller distribütörlügü devam etmekte)
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YÖNETİM KURULU

Yolumuz hep açık

Ferruh EKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Emine Gülden ÖZGÜL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hayrullah Murat AKA
Yönetim Kurulu Üyesi
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Aclan ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Kadir TUĞTEKİN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

koşmaya devam...

Özlem Denizmen KOCATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Recep Yılmaz ARGÜDEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Emir Ali BİLALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem Nevzat ÖZTANGUT
Yönetim Kurulu Üyesi
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İCRA KURULU

KARARLILIK, ÜRETKENLİK

Kerem GÜVEN
İcra Kurulu Üyesi

Anıl GÜRSOY
İcra Kurulu Üyesi

Tolga SENYÜCEL
İcra Kurulu Üyesi
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Emir Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı
Vedat UYGUN
İcra Kurulu Üyesi

ÇALIŞKANLIK, YENİLİKÇİLİK

Mustafa KARABAYIR
İcra Kurulu Üyesi
İlhami EKSİN
İcra Kurulu Üyesi

Giovanni Gino BOTTARO
İcra Kurulu Üyesi

Dr. İzzet Berk ÇAĞDAŞ
İcra Kurulu Üyesi
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

REKORLARLA DOLU BİR YIL

G

eride bıraktığımız 2015 faaliyet dönemi, hem dünya hem
de ülkemiz için kolay unutulmayacak, yaşanan gelişmelerin hepimiz adına uzun
süre hafızalarda yer alacağı bir yıl olarak
tarihe geçti.
Küresel ekonomiyi son derece olumsuz
etkileyen, benzeri daha önce görülmemiş
krizin etkileri, üzerinden 7 yıl geçmesine
rağmen 2015’te de kendini hissettirmeye
devam etti. Genel olarak bakıldığında, yatırımlar ve büyüme performansları, bu yıl
da 2008 öncesinin altında kalmayı sürdürdü. Krizden en çok etkilenen gelişmiş
ülkelerin, tüm gayretlere rağmen krizin
getirdiği yaraları tam olarak saramadığı
bir kez daha görüldü.
Krizden görece olarak daha az etkilenen
gelişmekte olan ülkeler de, çalkantılı ortam ve belirsizlikler nedeniyle büyüme
performansı açısından sıkıntılı bir yıl geçirdiler. Faiz artırımı konusundaki tavrı
merakla beklenen FED’in 10 yıl aradan
sonra kademeli olarak ilk faiz artırımını
gerçekleştirmesi, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının yavaşlamasında etkili oldu. Diğer yandan kriz
süresince dünya ekonomisine lokomotiflik yapan, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in son 25 yılın en zayıf performansını sergilemesi tedirginlik yarattı. Yıl
boyunca faiz ve kurlarda hızlı hareketlerin
ve istikrarsızlığın yaşandığı bu ortamda
IMF, 2015 yılı için dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2009’dan sonraki
en düşük seviye olan yüzde 3,1’e indirdi.
Küresel ölçekte ekonomi yıl boyunca gündemde kalmaya devam ederken, siyasi
gelişmeler de krizler üzerinden şekillendi.
Rusya ve Batı dünyası arasında önemli
bir gerilim noktası olan Ukrayna Krizi’ne,

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da
yaşanan belirsizlikler ve mülteci krizi de
eklendi. Hepimizi üzüntüye boğan mülteci akımı, yıl boyunca özellikle ülkemizin ve
Avrupa’nın gündemindeki temel konulardan biri oldu. Ülkemizde ve dünyada yaşanan insanlık dışı terör olayları, ülkelerin
sadece ekonomik veya sosyal alanında
değil, insanların kişisel dünyalarında da
olumsuzluk yarattı.
2015 yılında tüm dünyada oldukça zorlu
ekonomik ve siyasi koşullar yaşanırken,
Türkiye de bu olumsuzlukların dışında kalamadı. Özellikle kur hareketlerine
bağlı ekonomik türbülanslara ek olarak,
ülkemizde 2015 yılında iki genel seçim
yaşandı. Suriye, Rusya krizleri ve ülke
genelinde gerçekleşen terör olayları gibi
güven ortamını sarsan gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8,
üçüncü çeyrekte ise yüzde 4 büyüyerek
yılın 9 aylık bölümünde ortalama yüzde
3,4’lük bir büyüme performansı sergilemeyi başardı. Bu durum, benzer konumdaki ülkelerden farklı olarak Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve krizlere karşı
bağışıklığını bir kez daha gösterdi. 2015
boyunca petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de, Türkiye’nin ödemeler dengesini
korumasına katkıda bulundu.
Dünyada otomotiv pazarındaki hafif artış
eğilimi 2015 yılında da sürdü. 3. çeyrek
verileri itibariyle, dünyadaki toplam otomotiv üretiminin geçen yıla göre yaklaşık
%1 artışla 91,5 milyon adet düzeyinde
gerçekleşmesi bekleniyor.
Türkiye’de ise 2015, otomotiv sektörü için
“üçlü rekor” yılı oldu. Sektör, genel ekonomik büyümenin çok üzerinde bir büyüme yakalayarak hem satış, hem üretim,
hem de ihracatta bugüne kadarki en iyi

Hemen tüm markalarımız yılı SATIŞ
HEDEFLERİNİN ÜZERİNE ÇIKARAK
ve pazarın üzerinde büyüyerek
tamamlarken BİRÇOK İLKE İMZA
ATTILAR.
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yılını yaşadı. Binek ve hafif ticari araç perakende satışları geçen yıla göre yüzde
26,1 artışla 968.017 adede yükselirken,
ağır ticari araç satışlarıyla birlikte otomotiv pazarının büyüklüğü 1 milyonu aştı.
Türkiye’nin başlıca ihracat pazarı olan
Avrupa’daki toparlanmanın ve yeni sanayi yatırımlarının etkisiyle üretimde de
başarılı bir yıl geride bırakıldı. 2015 yılında
Türkiye’de, bir önceki yıla göre yüzde 16
büyüme ile 1,36 milyon adet araç üretildi.
Pazarda yaşanan bu olumlu gelişmeler, Türk otomotiv sektörünün en önemli
oyuncularından biri olan şirketimize de
pozitif yansıdı. 2015, Doğuş Otomotiv
için tüm hedeflerine ulaştığı, rekorlarla
dolu bir yıl oldu. Hemen tüm markalarımız yılı satış hedeflerinin üzerine çıkarak
ve pazarın üzerinde gelişme göstererek
tamamlarken, birçok ilke imza attılar.
Volkswagen’in Türkiye’de ilk kez 100 bin
adet sınırını aşarak arka arkaya üçüncü kez Türkiye’nin en çok satan markası
olması hepimizi gururlandırdı. Müşteri
memnuniyetini esas alan uzun vadeli
yaklaşımlarımızın karşılığı olan bu başarılar, 2015 yılında Doğuş Otomotiv’in bir
kez daha Türkiye’nin en büyük otomotiv
distribütörü olmasını sağladı.
Yıl içinde gündeme gelen, Volkswagen’in
bazı motorlarındaki emisyon değeri aşımı konusunu, Volkswagen’in dünyadaki
diğer distribütörleri gibi Doğuş Otomotiv
olarak biz de yakından izledik. Tartışmalara konu olan EA189 EU5 1.6 TDI motor
tipine sahip Jetta ve Caddy modellerinin
satışı tarafımızca gönüllü bir kararla geçici olarak durdurulurken, diğer modellerimizin satışı ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadı. Satışı durdurulan
dizel araçlara yönelik olarak KBA (Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi) tarafından onaylanan teknik çözümün, şirketimiz tarafından da 2016’dan itibaren
uygulamaya alınması planlandı.
2015 yılındaki önemli gelişmelerden biri
diğeri de, iştirakimiz olan Volkswagen
Doğuş Finansman’ın (VDF), Scania Finansman A.Ş. ve MAN Finansman A.Ş.
hisselerini satın alarak iş ailesini genişletmeye devam etmesiydi. Yine 2015
yılında endüstriyel iştiraklerimizden Krone’deki üretim ortaklığımızı ve distribütörlük anlaşmamızı sonlandırma kararı
aldık.

Bir diğer endüstriyel girişimimiz olan
Meiller’de ise üretimi durdururken, aynı
markayla distribütör olarak yolumuza
devam edecek şekilde iş modelimizi değiştirdik..
Doğuş Otomotiv’i sorumlu iş yapma kültürünü özümsemiş ve toplumsal katkı
bilincini bir kurum kültürü haline getirmiş bir şirket haline getirmek amacıyla,
sektörümüze öncülük edecek şekilde
altı yıl önce başladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 2015 yılında da kararlılıkla ve somut ilerlemeler sağlayarak
sürdürdük.
Şirketimizin toplumun gelişiminde üstlendiği sorumluluk faaliyetleri arasında
en özel çalışmamız olan “Trafik Hayattır!” platformu ile toplumun her kesimine
ulaşacak ve trafikte pozitif kültür değişimi yaratacak, sektöre örnek teşkil eden
projelere imza atıyoruz. Trafik güvenliği
konusunda en uzun soluklu sosyal sorumluluk platformlarından biri olan Trafik Hayattır ile ilköğretimden üniversiteye kadar birçok eğitim kademesine, özel
içerik ve programlarla ulaşıyor, öğrencilerin hayatlarına dokunuyoruz. İş yapışımızın vazgeçilmez unsuru sürdürülebilirlik anlayışı ile ilk günkü heyecanımızla
12 yıl boyunca “Trafik Hayattır!” dedik.
Bundan sonra da yürüttüğümüz çalışmaların kalitesini ve etkisini artırmak,
ihtiyaçları belirleyip çözüm için çalışmak
ana hedeflerimiz arasında olacaktır.
Şirketimiz, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin
paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2 Kasım 2015 tarihinden
itibaren işlem görmeye başladı. Şirketimiz ayrıca, Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği tarafından düzenlenen IX. Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında,
“Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket” ödülünün sahibi oldu.
Elde edilmiş başarıları sürdürmek, yeni
başarılar elde etmekten her zaman
daha güçtür. Doğuş Otomotiv olarak,
bugüne kadar kazandığımız başarılarla
yetinmiyor, sürekli kendimizi geliştirirken, “Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet verme” önceliğiyle hep daha iyisini
yapmaya ve müşterilerimizin memnuni-

yetini daha ileri noktalara taşımaya çalışıyoruz. Beklentilerin üzerine çıkmak ve
yaratıcılık, ancak çalışanlarımızın gayretli ve içten çabalarıyla mümkün olabilecek hedefler. Rekorlarla dolu bir yılı
geride bırakırken, bu başarıda pay sahibi
olan ve başarıyı sürdürülebilir kılan tüm
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürme
çabamızda, bu fırsatı bize sunan yatırımcı ve hissedarlarımıza da, duydukları
güven ve verdikleri destekten ötürü şükranlarımı sunuyorum.
Doğuş Otomotiv, hedeflerine ulaşmak
için araç tedarikinden satış ve servis
noktasına kadar, büyük bir ailenin kolektif çabası ve verimli işbirliği ile faaliyet gösteriyor. Bu zincirin son halkası
olan yetkili satış ve servis teşkilatımıza
da, Doğuş Otomotiv’i temsil ederken
gösterdikleri hassasiyet ve üstün başarıdan ötürü teşekkürü borç biliyorum.
Bu işbirliğinin ve orkestrasyonun mümkün kılınmasında, güncel teknolojilerin

doğru ve verimli bir şekilde kullanılması
büyük önem taşıyor. Bu noktadaki katkılarından ötürü, Doğuş Teknoloji’ye de
özel bir parantez açılması gerektiğine
inanıyorum.
2015 yılı, üreticiden tüketiciye ulaşan
zincir içerisinde halkaların hepsinin birbirine tam kenetlendiği ve uyum içinde
çalıştığı bir yıl olarak, Doğuş Otomotiv
tarihindeki özel yerini almış bulunuyor.
Yeni bir faaliyet yılına hazırlanırken, kendi koyduğumuz çıtayı bir kademe daha
yükseltmeye odaklandığımız yeni bir yarışa başlıyoruz. Yolumuz hep açık, koşmaya devam...
Sevgi ve saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

2015, HEDEFLERİMİZE
ULAŞTIĞIMIZ BİR YIL OLDU

D

eğerli Paydaşlarımız;

Türkiye ekonomisi, 2015 yılında iki genel seçim, Rusya
gerilimi, bölgesel gelişmeler, küresel finansal belirsizlikler ve terör
olayları gibi sorunlardan önemli ölçüde
etkilendi. Tüm bu zorlu süreçlere rağmen
2015 yılında otomobil sektörü üretim, ihracat ve toplam pazar rakamlarında ilk
kez üç rekoru aynı anda kırmayı başardı.
Türkiye’de otomobil pazarı rakamlarına
baktığımız zaman, 2015 yılında bir önceki
yıla göre toplam üretim yüzde 16 oranında artarak 1 milyon 359 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar ise 2015
yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarak 1 milyon 2 bin adede ulaştı.
Toplam otomotiv ihracatı adet bazında
yüzde 12 oranında artarak 992 bine ulaştı. Yine bir önceki yıla göre toplam hafif
ticari araç satışları yüzde 34, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 31 oranında arttı.
Doğuş Otomotiv için ise 2015, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımız bir yıl oldu.
Özellikle son yıllarda müşteri memnuniyetine yönelik yaptığımız yatırımlarımızın
karşılığını pozitif yönde gördük.
21 yıllık deneyimi ile Doğuş Otomotiv,
2015 yılında, 2 bini aşkın çalışanı; 13
uluslararası prestijli markası ve 80’den
fazla modeli; satış, servis ve yedek parça
hizmetleri; 520’den fazla müşteri buluşma noktasıyla yılda 150 binin üzerinde
müşteriye değer sunan, Türkiye’nin lider
otomotiv ithalatçısı ve distribütörü haline geldi. Pazar payını yüzde 20,1’den
20,6’ya yükselterek, 4. yılında da pazarda

lider konumunu korudu. Temsilcisi olduğumuz her biri kendi sektörünün lideri
konumundaki uluslararası markalarımız,
çalışmalarını 2015 yılında en iyi şekilde
gerçekleştirerek hedeflerine ulaştı.
Volkswagen Binek Araç, 2015’i tamamlarken 100 binden fazla araç satışı ile bir
rekora imza attı. Otomobil ve hafif ticari
araç satışlarında Volkswagen Binek ve
Ticari Araç markalarımız Türkiye pazarında üstün bir başarı elde ederek tam 3 yıl
üst üste zirvede kaldı.
Doğuş Otomotiv, kurulduğu günden bu
yana ödün vermeden sürdürdüğü müşteri memnuniyetine odaklı dinamik hizmet anlayışı sayesinde, kurumsal itibar
araştırmalarında Türkiye’nin en beğenilen ve en çok güven duyulan markaları
arasında üst sıralarda yer aldı.
Müşteri memnuniyeti çalışmalarında
markalarımız geçtiğimiz yıl önemli adımlar attı. 2015 yılında İstanbul’da hayata
geçirilen Porsche Sürüş Merkezi, Porsche Türkiye’nin potansiyel müşterilerine
eşsiz bir sürüş deneyimi yaşama olanağı
sağladı. SEAT, en iyi servis danışmanını
ölçen “Top Service People” yarışmasında dünya üçüncülüğünü elde etti. Audi
için 2015 yılı, satış grafiğindeki ciddi başarının yanında, Satış Sonrası Hizmetlerde müşteri memnuniyeti kavramının
bir adım ötesine geçilen bir yıl oldu. Audi
Türkiye, tüm rakiplerini geride bırakarak
önce IACS birinciliğini ve hemen adından
Audi Twin Cup Dünya Şampiyonluğunu
kazandı. Audi Türkiye, bu birinciliği ikinci
kez kazanarak, sürdürülebilir başarıya
net bir örnek sundu.

Doğuş Otomotiv, 2015 yılında PAZAR
PAYINI YÜZDE 20,1’DEN 20,6’YA
YÜKSELTEREK 4. yılında da Türkiye’nin
lider otomotiv ithalatçısı ve distribütörü
konumunu korudu.
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Şirket uygulamalarının “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne
uyum düzeyini tespit etmek amacıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme
ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye
yaptırılan çalışma sonucunda, kurumsal derecelendirme notumuz 9,25’ten
9,42’ye yükseldi.
Markalarımız üstün başarılara imza atarken, sektöründe Türkiye’nin en geniş
marka ve hizmet ağına sahip şirketi olan
Doğuş Otomotiv, yasa ve yönetmeliklere
uyumu en temel başlangıç noktası yaparak, uluslararası standartlarda iş süreçleri performansını kendisine hedef olarak
belirledi.
Tüm bu önemli gelişmelere ek olarak, geride bıraktığımız yılı ödüllerle taçlandırdık.
Volkswagen markamız, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin düzenlediği Otomobil Gladyatörleri yarışmasında 4 farklı
kategoride birincilik elde etti. Sektörümüz için “saygınlık ve güven” belgesi niteliğinde olan bu önemli yarışmada Volkswagen Binek Araç “Yılın Dijital ve Sosyal
Medya Uygulaması”, “Yılın Dergi Uygulaması” ve “En Çok Satılan Otomobil Markası”; Volkswagen Binek ve Ticari Araç ise
“En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari
Araç Markası” ödüllerinin sahibi oldu.
Temel iş felsefesini müşteri memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerini
kalite odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdüren Doğuş Otomotiv, benzersiz
müşteri deneyimi oluşturmak adına hizmet kalitesini en üst noktaya taşıyarak,
“taraftar müşteriler yaratmak” hedefi
doğrultusunda 2015 yılında da yenilikçi
adımlar attı.
Özellikle otomotiv sektöründe ürün ve
hizmetlerin birbirine benzemeye başlamasından hareketle, müşterilerimize
farklı bir deneyim yaşatmak, kurulan iletişimin her anında onlara değerli olduklarını hissettirmek her türlü istek ve ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vermek
amacıyla hayata geçirdiğimiz Değer ve
İlgi Merkezimiz (DİM), henüz birinci yılını
tamamlarken farkını ortaya koymayı başardı.

Doğuş Otomotiv çatısı altında faaliyet
gösteren DİM, hem markaların hem de
Yetkili Satıcı ve Servislerin iş yapış süreçlerine yaptığı katkıyla da başarısını
perçinledi. 2015 yılında araç satışları
ve servis girişlerindeki artış paralelinde,
iş hacmi artışı yüzde 41 oranında gerçekleşti. DİM, 1 yıl içinde 1 milyona yakın müşteri ile bağlantı kurarak, Türkiye
otomotiv sektöründe konusuyla ilgili en
aktif birim oldu.
Doğuş Otomotiv “İşveren Markası” anlayışını desteklemek üzere çalışanlarına
değerli olduklarını hissettiren, ortak bir
kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İK uygulamaları ile 2015 yılında da
çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. 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 sağlamak,
Doğuş Otomotiv’in öncelikli hedefleri
arasında yer aldı.
Doğuş Otomotiv, sadece genel merkezinde görev alan çalışanlarının değil,
aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış yetkili satıcı ve servislerinde görev alan çalışanların da gelişimine yönelik yatırımlar yapmaya devam
etti. İnsan Kaynakları süreçlerinde ve
müşteri memnuniyetinde bütünlüğü
sağlamayı amaçlayan Doğuş Otomotiv, 2013’ten bu yana sürdürdüğü DRIVE “Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan
ve Eğitim” projesi ile 46 ilde 13 markada 520’yi aşkın Yetkili Satış ve Servis
noktasında, İnsan Kaynaklarına yönelik
kurumsal yapıların etkinleştirilmesi ve
kurumsal yapı anlayışının geliştirilmesi
için Türkiye genelinde çeşitli çalışmalar
gerçekleştirdi.
Doğuş Otomotiv, 2010 yılından bu yana
her yıl Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları yayımlayarak, sorumlu kurumsal
vatandaşlık adına örnek teşkil etmektedir. Toplumda kültürel dönüşüm yaratmak amacıyla 2004 yılında harekete
geçirilen ve sektörünün en uzun soluklu

kurumsal sorumluluk projesi olan “Trafik
Hayattır!” platformumuz ile gençlere ve
çocuklara yönelik projelerimiz 2015 yılında da devam etti.
Kurulduğu günden bugüne, paydaş beklentilerinin önemine inanarak, paydaş
katılımını vizyonunun bir parçası olarak
gören Doğuş Otomotiv, ileriki dönemlerde de paydaşlarının görüş ve değerlendirmelerini dikkate alarak hareket
edecek, fırsat ve riskleri bu şekilde çok
daha önceden görebilecek ve sürdürülebilir kurum hedefiyle yoluna devam
edecektir.

de sahiplenilmesiyle, mevcut başarımızı
yarınlara taşıyacak adımları atmamızdır.
2016 yılında da büyük bir aile olarak
güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğimize gönülden inanıyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı

Birçok açıdan zorlu bir yılı üstün başarılarla geride bırakan şirketimiz, önümüzdeki döneme markaları, çalışanları ve
tüm paydaşları ile umutla bakmaktadır.
Başarımızın sırrı kararlılık, üretkenlik,
çalışkanlık, yenilikçilik ve idealizm gibi
değerlerin daha kurumsal bir çerçeve-
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DR. BERK ÇAĞDAŞ – MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜRÜ

CİRO VE KÂRLILIK
ARTIŞIYLA 4. YILINDA DA
PAZAR LİDERİ

2

015, gerek ardı ardına yapılan
seçimler
gerekse
Türkiye’nin içinde bulunduğu
coğrafyadaki siyasi, sosyal,
makroekonomik gelişmelerin olumsuz etkileri nedeniyle zorlu bir
yıl olmuştur. 10 yıl aradan sonra FED’in
faiz oranlarını artırması ve bu durumun
Türkiye’nin de dahil olduğu gelişen ekonomilere yansımaları da, 2015’in dikkat
çeken konularından biridir. Ayrıca, yurtiçi tüketici güven endeksi Eylül ayında son altı yılın en düşük değeri olan
58,5’e gerilemiştir.
Yaşanan olumsuzlukların yakından takip edildiği bu dönemde Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü, birimler arasındaki koordinasyona önem vererek, model
ve departman bazında izlediği dinamik,
senaryo destekli bütçe altyapısı ve aylık sistematik öngörü takibi ile finansal
operasyonlarını pekiştirmiştir. Böylece,
birimler planlamalarını ve maliyet kontrollerini kapsamlı şekilde hayata geçirebilmiştir.
İdari işler ve satın alma faaliyetleri açısından bakıldığında ise 2015, özellikle iç
müşteri, tedarikçi ilişkileri ve iş güvenliği uygulamalarının yaygınlaştığı bir yıl
olmuştur. Ayrıca, süreçlerin daha etkin
ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesine olanak sağlayacak bilgi teknolojileri kullanılmış, risk perspektifinin zengin-

leştirilmesine yönelik model ve uygulamalar tasarlanmış ve çalışanlarımız
eğitimlerle desteklenmiştir. Yıl içindeki
gelişmelere yönelik gerekli bilgilendirmeler, çeşitli platformlar aracılığıyla ilgili paydaşlara zamanında aktarılmıştır.
2015 yılında, finansal işlemlerde yeni
platformların kullanılması ve operasyonlara ilişkin iyileştirme çalışmalarının
sürdürülmesiyle birlikte verim ve maliyet avantajı sağlanmıştır. Önceliklerimiz
arasında bulunan piyasa ve operasyon
risklerine yönelik finansal senaryolar
oluşturulmuş, takip faaliyetleri değişen
pazar koşullarında günlük olarak gerçekleştirilmiş ve riskler, en düşük etki
seviyesine indirgenerek kontrol altında
tutulmuştur.
Ayrıca, işletme sermayemizin tüm kalemleri uygun fonlama maliyetleri ile finanse edilmiş ve geliştirilen rasyonel finansal yapı başarıyla yönetilmiştir. Yılın
işletme sermayesi devir hızı ortalaması
5,07, işletme sermayesi finansmanı için
kullanılan kredilerin ortalama bakiyesi
ise 1.3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz, yıl içinde %20,6 pazar payı
ile liderliğini koruyarak, bir önceki yıla
göre cirosunu %42 ve faaliyet kârını
%40 oranında artırmayı başarmıştır.
2015 yılında finanse edilen ithalat tutarı
3,1 milyar EUR, buna karşılık alınan toplam döviz tutarı 3 milyar EUR olmuştur.

Şirketimiz 2015 yılında Kurumsal
Yönetişim Derecelendirme
Puanını 9,25’TEN 9,42’YE
YÜKSELTMEYİ BAŞARMIŞ ve Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği tarafından
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
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2014 yılında e-fatura ile başlayan
e-dönüşüm sürecine, 2015 yılındaki
e-defter uygulaması da dahil olmuş ve
2016 yılı için e-arşiv çalışmaları hazır
hale getirilmiştir. Güncel mevzuat, genel kabul görmüş standartlar ve ilkeler
doğrultusunda şirket prosedürlerine
uyumlu olarak hazırlanan finansal raporlar, bağımsız denetim çalışmaları ile
desteklenerek belirtilen sürelerde tamamlanmıştır. 2015 yılında olduğu gibi,
verimliliği güçlendiren altyapı ve otomasyon süreçleri, şirket vizyon ve hedefleri paralelinde, 2016 yılında da ilgili
departmanlarla sürekli iletişim halinde
yürütülecektir.
İdari İşler Departmanı’nda verimlilik
artışına neden olan internet bazlı “Satın Alma Sistemi” 2015 yılının başında
uygulamaya alınmıştır. Doğuş Holding
ile ortak yürütülen “Tedarikçi Veri Ambarı” projesi de bu yıl hayata geçirilmiştir. 900 tedarikçi ile 170 milyon TL’ye
yükselen satın alma hacmimizin yanı
sıra, yönettiğimiz ana proje olan Kartal
Showroom, Servis ve Ofis Kule için yaklaşık 80 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemde, video analiz kamera
destekli tesis güvenliği ve personel
taşımacılık hizmeti sağlayan servis
araçlarımızdaki kameralı trafik güvenliği denetimlerimiz kuvvetlendirilmiştir.
Merkezi satın alma fonksiyonlarının
faaliyetleri konusunda, çalışanlarımızın
memnuniyetlerini ölçmek ve önerilerini
almak amacıyla gerçekleştirilen “Çalışan Memnuniyeti Anketi” sonucu %84
olarak kaydedilmiştir.
Mayıs 2015 itibariyle gerçekleşen risk
odaklı yeniden yapılanma sürecini takiben Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi
Departmanı, risk yönetimi faaliyetlerini
sistematik bakış açısıyla yeniden şekillendirmiştir.

Departman, hazırladığı performans,
durum ve risk raporları ile gerekli bilgilendirmeleri ve önerileri yönetim ile zamanında paylaşmış; Stratejik Finansal
Risk Yönetimi kapsamına uygun çalışmaları dikkate alarak yeni bir risk değerlendirme ve ölçme modeli oluşturmuştur. Ayrıca ilgili paydaşların politika,
prosedür ve mevzuat uygunluğunu da
gözeterek çalışmalara destek olmuş ve
kontrol uygulamalarının yaygınlaşması
adına, bağlı ortaklık, iştirak ve şirket içi
ilgili birimlere danışmanlık hizmeti sağlamıştır. Tüm bu süreçlerde ilgili denetim ekipleri, danışmanlar ve otoritelerle
düzenli iletişim ve koordinasyon sağlayarak hareket etmiştir.
Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerine ek olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin finans,
bütçe, raporlama, kontrol, takip ve benzeri süreçleri de titizlikle yürütülmüştür.
Doğuş Oto Pazarlama, D-Auto Suisse
SA (İsviçre), D-Auto LLC (Irak) ve Doğuş Teknoloji şirketlerinin 2015 yılındaki operasyonlarının başarılı ve verimli
bir biçimde sürdürülmesi için destek
sağlanmıştır.
Proaktif yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini sürdüren Şirketimiz, hedeflediği
departman stratejisine uygun olarak,
yılı başarıyla tamamlamıştır. Yatırımcı
İlişkileri, operasyonel, finansal ve diğer
gelişmelere yönelik olarak 19 konferans
ve roadshow etkinliğine katılım sağlamış ve yaklaşık 500 kurumsal yatırımcı
ve analist ile toplantı gerçekleştirmiştir.
2015 yılında Şirketimize yatırım düşünen yeni fonlar ile yapılan görüşmeler,
tüm görüşmelerin %20’sini oluştururken; Asya ve Ortadoğu coğrafyası da
Şirketimize ilginin yer aldığı bölgelere
dahil olmuştur. Analistlere yönelik olarak düzenlediğimiz toplantı ve telekonferanslarımızda çeyrek dönem konsolide finansal tablolarımız ile faaliyetler,
finansal durum ve stratejiler hakkında
düzenli bilgilendirmeler sağlanmıştır.

Şirketimiz, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini içselleştirerek faaliyetlerine devam ettiğini
bu yıl bir kez daha kanıtlamıştır. Aralık
ayında yayımlanan Derecelendirme
Raporu’na göre Şirketimiz; Yönetim
Kurulu başlığında en yüksek artışı kaydederek, Kurumsal Yönetişim Derecelendirme Puanını 9,25’ten 9,42’ye yükseltmeyi başarmış ve Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği tarafından 14.01.2016
tarihinde ödüle layık görülmüştür. Yıl
içinde Şirketimiz diğer bir başarıya
daha imza atarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 2015 - Ekim
2016 döneminde yer alacak şirketler
arasında 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır.

uygulamalar sayesinde, 2016 yılına da
güvenle bakıyoruz. Etkin risk yönetimi,
yalın yönetim kazanımları, harcama disiplini, yatırım planlaması ve mevzuata
uyum ile yıllar içerisinde elde ettiğimiz
bu konumumuzu koruma gayretiyle
ilerleyecek ve tüm paydaşlarımıza güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Belirsizlikleri zamanında teşhis ederek
ve önlem alarak sistematik bir şekilde
geliştirdiğimiz yöntemlerimiz ve güçlü
finansal yapımızla desteklediğimiz yeni
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ünyada belirsizliklerin egemen olduğu, ekonomik toparlanma sürecinin yeniden kesintiye uğradığı ve ekonomik gelişmeler kadar siyasi ve
toplumsal olayların gündeme yön verdiği 2015
yılında, Türkiye ilk 9 ayda yüzde 3,4 büyüyerek
potansiyel büyüme olarak kabul edilen %5’lik hedef oranın altında kalmıştır. Büyümeye en büyük destek iç talep kaynaklı
olurken, ihracat bir önceki yıla göre %8,6 daralmayla 143,9
milyar dolara, ithalat ise %14,5 daralmayla 207,1 milyar dolara
gerilemiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle dış ticaret açığı 2015 yılında %25,5 azalmıştır.

GSMH GELİŞME HIZI
(Sabit Fiyatlar) (%)

TÜFE ENFLASYONU
(%)

Otomotivde ise 2015 yılı rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiştir.
Sektör, toplam pazar, üretim ve ihracat rakamlarında ilk kez üç
rekoru bir arada kırmayı başarmıştır. Türkiye toplam otomotiv
pazarı bir önceki yıla göre %27 büyümeyle 1.005.156 adede
ulaşmış; toplam üretim %16 artışla 1.358.796 adet düzeyinde
gerçekleşmiş ve otomotiv ihracatı adet bazında %12 artarak
992.335’e ulaşmıştır. 2015 yılında toplam 726.477 adet binek
ve 245.027 adet hafif ticari araç satılmıştır. Ağır ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre %8,3 büyüyerek 33.652 adede
yükselmiştir.

İHRACAT
(Milyar Dolar)

Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)
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İTHALAT
(Milyar Dolar)

DOĞUŞ OTOMOTİV’DE 2015 YILI

2015 yılında 21. yılını tamamlayan Doğuş Otomotiv, 13 uluslararası
markası ve 80’den fazla modeli, satış, servis ve yedek parça hizmetleri, 2
bini aşkın çalışanı, 520’den fazla müşteri buluşma noktasıyla yılda 150
binin üzerinde müşteriye değer sunan Türkiye’nin lider otomotiv
ithalatçısı ve distribütörüdür. Doğuş Otomotiv 2015 yılı içinde pazar payını
artırarak, üst üste 4. yılında da Türkiye otomotiv pazarında lider konumda
kalma başarısını göstermiştir.

2

015 yılı, küresel olarak gerçekleşen çeşitli siyasi ve
ekonomik değişimler nedeniyle zorlu bir yıl olarak hatırlanacaktır. Bu zorlu süreçlere
rağmen 2015 yılında otomobil sektörü,
üretim, ihracat ve toplam pazar rakamlarında ilk kez üç rekoru aynı anda kırmayı
başarmıştır.
Türkiye perakende otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılında
767.681 adet iken, 2015 yılında bir önceki
yıla göre %26,1 artışla 968.017 adet olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında 587.331
adet düzeyinde olan otomobil satışları 2015 yılında %23,5 artarak 725.596
adede; 2014 yılında 180.350 adet olarak
gerçekleşen hafif ticari araç satışları ise
2015 yılında %34,4 artışla 242.421 adede yükselmiştir.

•
•

de farklı model seçeneği,
203.082 adet perakende araç satışı
(ağır vasıta dahil) ve
23 bin adet ikinci el araç satışı ile
Türk otomotiv sektöründeki güçlü
konumunu 2015 yılında daha da pekiştirmiştir.

Satış başarıları
Doğuş Otomotiv’in bünyesinde barındırdığı markalar, 2015’te satış rekorlarına
imza atarak yılı tamamlamışlardır.

2015 yılında Doğuş Otomotiv, ağır ticari hariç toplam perakende satışlarını
154.301 adetten 199.226 adede yükseltmiş ve perakende pazar payını %20
,1’den %20,6’ya çıkarmayı başarmıştır.

Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en
çok satan, en yenilikçi otomotiv markası”
vizyonu doğrultusunda belirlediği pazarlama stratejisiyle, 2015 yılında %23,5
büyüme yaşanan binek araç pazarında bir önceki yıla göre %26,9 oranında
artan satışları ile başarılı bir yılı geride
bırakmıştır. Volkswagen Binek Araç, 3
kez üst üste en sevilen otomobil markası seçilmiş ve hedefleri doğrultusunda 100.000’in üzerinde perakende araç
satışı gerçekleştirerek pazar payını artırmıştır.

Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü
Doğuş Otomotiv, dünyanın en değerli
markalarının Türkiye’de başarılı performans gerçekleştirebilmesine olanak
sağlamaya ve markaların kattığı değer
ve rekabet avantajıyla 2015 yılında da
büyümeye devam etmiş, “Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu ve
“Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma”
prensibiyle istikrarlı bir şekilde güçlenmiştir.

Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye
1994 yılında ithal edilmeye başlayan
Audi markası, 2015 yılında önemli bir
başarıya imza atarak 20.000 adetle tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaşmıştır. Avrupa’da örnek gösterilen %75
müşteri sadakat oranı ile 2015 yılında
satış sonrası hizmetler cirosunda %18’lik
artış sağlanmıştır. Yeni Q7, 2015 yılında
Türkiye’deki otomobil severlerin beğenisine sunulmuştur.

Doğuş Otomotiv;
• Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını kapsayan 13 temsilciliği,
• 1.500.000’i aşan toplam araç parkı,
• 520’yi aşkın müşteri kontak noktası,
• 2.000’i aşkın çalışanı,
• Çok geniş bir ürün yelpazesinde
müşterilerine sunduğu 80’in üzerin-

1998 yılından beri Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyetini sürdüren SEAT, tarihinin en yüksek pazar payını elde ettiği
2015’te satışlarını %33 artırarak 2015
yılında da pazarın üzerinde büyüme başarısını göstermiştir. SEAT, 2015 yılında
16.911 adet satış rakamına ve %2,3’lük
pazar payına ulaşmıştır. 2015 yılındaki

satış başarısının bir etkeni de SEAT’ın filo
satışlarındaki payının artmasıdır. 2014
yılına göre SEAT’ın filo adetleri %70 oranında artmış ve böylece bu zamana kadarki en yüksek filo adedine ulaşılmıştır.
ŠKODA, Türkiye’deki satışlarını 2015 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %52 oranında artırarak 22.107 adetlik satış rakamına ve 3,05’lik pazar payına ulaşmıştır.
Bentley, 19 adet satış rakamıyla, üst
lüks segment pazarında yerini daha da
sağlamlaştırmış ve marka imajını en üst
seviyeye taşımıştır. 2015 yılında 6 adet
Lamborghini Huracan satış ve teslimatı
gerçekleştirilmiştir.
2015, Porsche için ilkler ve rekorlar senesi olmuştur. Porsche Türkiye, istikrarlı
büyümesini 2015 yılında da sürdürerek
2014 yılına göre satış adetlerini %46
oranında artırmayı başarmış ve 861 adet
araç satışıyla yeni bir rekora imza atmıştır. Porsche Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa
bölgesinde yer alan 26 ülke arasında satışlarda ikinci sırada yer almıştır.
Volkswagen Ticari Araç, 2015 yılında
hafif ticari araç pazarındaki satış adedini %31,8 oranında artırmıştır. Toplam
pazarda üçüncülüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur. Volkswagen
Ticari Araç, 31.642 adet satışla hafif ticari araç pazarında %13,1 pay almış, ithal ticari araç pazarında ise %29,5 pazar payı
ile liderliğini korumuştur. Volkswagen
markası bu yıl üst üste üçüncü kez, binek
ve ticari araç toplam satışıyla, en çok satılan marka unvanını kazanmıştır.
2015 yılı, Volkswagen Ticari Araç’ın
önemli ürün lansmanlarını gerçekleştirdiği bir yıl olmuştur. Yeni Caravelle, Yeni
Transporter, Yeni Caddy, Crafter Premium ve Yeni Amarok Exclusive, 2015 yılında Türkiye pazarına sunulmuştur.
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Satış Adetleri (Perakende)
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Scania 3.291 adetlik satış rakamı ile
2015 yılını sonlandırmış ve Türkiye pazarında yer aldığı ilk günden bu yana
sahip olduğu en yüksek satış rakamına
ulaşmıştır. 2015 yılında 407 adet satış
gerçekleştiren Meiller ise bir önceki yıla
göre satış adedini %31 artırmıştır. Dizel
soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olan Thermo King, 2015 yılında
gerçekleştirdiği filo satışlarıyla toplam
606 adetlik satış adedine ulaşmış ve
liderliğini korumuştur.

Hizmet kalitesindeki çıtayı daha da yükseltmek amacıyla Audi Satış Sonrası
Hizmetler, 2015 yılında bazı yeni projeleri
de hayata geçirmiştir. Audi’nin dijital projelerinden biri olan “Self Reception” projesi ile müşterilerin araç kabul sırasındaki
bekleme süreleri azaltılmıştır. Servisi ziyaret eden müşteriler “Audi Self Reception Kiosk”u üzerinden kendi kendine iş
emri açabilmekte, araç teslim sırasında
yine kiosk üzerinden online olarak ödeme
gerçekleştirebilmektedir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Audi Satış Sonrası Hizmetler, her yıl
Audi AG tarafından servis müdürleri
ve şirket sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yetkili Servis Memnuniyet
Araştırması’nda da (DSS Servis) diğer
markaların önünde 1. sırada yer alarak
önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu
başarılı sonuç, iş ortaklarıyla iletişim ve
işbirliğinin en üst düzeye çıktığını göstermektedir.

Temel iş felsefesini müşteri memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerini kalite odaklı hizmet anlayışı
çerçevesinde sürdüren Doğuş Otomotiv, benzersiz müşteri deneyimi oluşturmak adına hizmet kalitesini en üst
noktaya taşıyarak, “taraftar müşteriler
yaratmak” hedefi doğrultusunda 2015
yılında, satış sonrası hizmetler alanında da yenilikçi adımlar atmıştır. Doğuş
Otomotiv’in, Türkiye’de distribütörlüğünü yaptığı markaların kullanıcılarına
yönelik satış ve satış sonrası hizmetleri
için hayata geçirdiği Değer ve İlgi Merkezi (DİM), ilk yılında araç kullanıcılarından tam not alırken, 1 yıl içinde 1 milyona
yakın müşteri kontağı kurarak Türkiye
otomotiv sektöründe konusuyla ilgili en
aktif birim olmuştur.
Volkswagen Binek Satış Sonrası Hizmetler (SSH), 2015 yılında Demoto Kütahya ve Aykan Osmaniye Yetkili Servislerini açarak müşterilerine sunduğu hizmet ağını daha da genişletmiş, Türkiye
çapındaki Yetkili Servis noktasını 75’e
ulaştırmıştır.
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 başarmıştır. Yetkili Servislerimizde yılda
573.000’e yakın araç girişiyle ayda ortalama 47.750 müşteriye hizmet verilmektedir. 2015 yılında parça cirosu %19,
işçilik cirosu ise %25 artış göstermiştir.
Satış Sonrası Hizmetler’de müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve
rakiplerle olan konumun belirlenmesi
amacıyla her yıl Audi AG tarafından gerçekleştirilen IACS araştırmasında Audi
Türkiye, sunduğu benzersiz hizmetlerle
tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği kazanmıştır.

Porsche, 2015 yılı sonunda %6 oranında
artan araç parkına yönelik olarak gerçekleştirilen servis kampanyaları ve Porsche
Aksesuvar-Butik pazarlama çalışmaları
sayesinde, Aksesuvar-Butik satışlarında %63’lük, iş emri adedinde ise 2014
yılına göre %7’lik artış sağlamıştır. Müşterilerin Yetkili Servis bağlılık oranı %79,
satış sonrası hizmetlerde müşteri odaklı
hizmet anlayışı sayesinde müşteri memnuniyet anketi puanı ise 109,9 olmuştur.
2015 yılında bir önceki yıla oranla satış ve
teknik eğitimler %228 oranında artmıştır.
Porsche Butik Online satış sistemi kurularak, müşterilerin Porsche butik ürünlerini internet üzerinden satın almalarına
olanak sağlanmıştır.
SEAT’ın yıl boyu düzenli olarak devam
eden aksiyonları sayesinde müşterilerin
Yetkili Servis bağlılık oranı %62 seviyesinde gerçekleşmiş ve müşteri odaklı
hizmet anlayışı sayesinde satış sonrası
hizmetlerdeki müşteri memnuniyet anket puanı 99,5’e yükselmiştir.
2015 yılında 60.850 adet iş emri açılan
Scania, Türkiye genelinde müşterilerine
20 adet Yetkili Servis’te 295 teknisyen
ve toplam 380 personel ile hizmet vermiştir. 2015 yılında Yetkili Servis bağlılık
oranı %77 olmuştur.
YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en
prestijli markalarından olan Volkswagen,

Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley,
Lamborghini, Scania ve Meiller marka
araç ve yedek parçaları ile Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo
King Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının ithalatı, depolanması
ve Yetkili Servislere sevk edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Yedek Parça ve
Lojistik, 2015 yılında 186.312 adet aracın
ithalatını ve 201.739 adet aracın Yetkili
Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek,
yılı yedek parça ve aksesuvar satışından
elde edilen 724,0 milyon TL ciro ile kapatmıştır.
ÖDÜLLER
2015, Doğuş Otomotiv ve markaları için
ödüllerle dolu bir yıl olarak tamamlanmıştır.
Doğuş Otomotiv 2014 yılında 9,25 olan
derecelendirme notunu 2015 yılında
9,42’ye yükselterek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 9. Kurumsal Yönetim
Zirvesi’nde “Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket” ödülünü almaya hak
kazanmıştır.
Volkswagen Binek Araç, satış alanındaki
başarısını iletişim alanında da sergilemiş ve Mediacat Ipsos bağımsız araştırma şirketi işbirliğinde üçüncü kez üst
üste yılın en sevilen otomobil markası
seçilmiştir. Marka, “Lovemark” iletişim
kampanyası ile otomotiv dalında Kristal Elma ve Passat modeliyle Car of the
Year ödüllerine layık görülmüştür.
Her yıl Audi AG’nin satış sonrası hizmetler alanında dünya çapında gerçekleştirdiği “Twin Cup Dünya Finali”nde, Audi
Türkiye’yi temsil eden Şenyıldız Otomotiv “Dünya Şampiyonu” olmuştur. Bu yıl
11’incisi düzenlenen ve 38 ülkeden 75
takımın katılımı ile gerçekleştirilen finallerde Şenyıldız Otomotiv, aynı zamanda
Twin Cup tarihinde dünya şampiyonluğunu ikinci kez kazanan ilk ve tek Yetkili
Servis olmuştur. Audi, Kristal Elma Reklam Ödülleri’nde basın kategorisinde
büyük ödülü almaya hak kazanmıştır.
Porsche ilan çalışmaları içinde 911 Carrera 4 GTS QR kodlu ilan çalışması, en
prestijli pazarlama ödüllerinden biri olan
Kristal Elma yarışmasında “En İyi Basın
Uygulaması” kategorisinde Bronz Elma
ödülünü almıştır.
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Volkswagen Ticari Araç, Hürriyet Gazetesi Yayın Grubu Kırmızı dergisi tarafından düzenlenen ve yaratıcı basın
reklamlarının ödüllendirildiği “Kırmızı
Ödülleri”nde “Ticari Araç” kategorisinde Caddy dergi ilanı ile ödül kazanmış,
ayrıca “Kristal Elma” yarışmasında “Basın” kategorisi “Otomotiv” dalında Gümüş Ödül’ün sahibi olmuştur. Otomotiv
sektörünün en prestijli ödüllerinden
biri olan “Uluslararası Yılın Ticari Aracı
(International Van of the Year) Ödülü”,
üçüncü kez Transporter modeline verilmiştir. Yine Volkswagen Ticari Araç,
Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde
Amarok Beacon projesi ile “Özel Projeler” dalında ikincilik elde etmiştir.
Otomotiv Distribütörleri Derneği Satış
ve İletişim Ödülleri, 2015 Gladyatörleri
kapsamında Volkswagen, 4 farklı kategoride birincilik elde etmiştir. Volkswagen Binek Araç “Yılın Dijital ve Sosyal
Medya Uygulaması”, “Yılın Dergi Uygulaması” ve “En Çok Satılan Otomobil
Markası”; Volkswagen Binek ve Ticari
Araç ise “En Çok Satılan Otomobil ve
Hafif Ticari Araç Markası” seçilmiştir.
Almanya’da ticari araç sektöründeki
uzman dergiler tarafından düzenlenen geleneksel “En İyi Ticari Araçlar ve
Markaları” yarışmasında Meiller, 2015
yılında da “En İyi Damper” markası seçilerek art arda 11. kez bu ödülün sahibi
olmuştur.
Thermo King, Almanya’da yayımlanan
ve ticari araç sektörünün en önemli yayınları arasında yer alan Lastauto
Omnibus, Trans Aktuell ve Fernfahrer
dergilerince okur oyları ile belirlenen
“En İyi Marka” yarışmasında, soğutucu
üniteler kategorisinde 11. kez birinciliği
kazanmıştır.
D-AUTO SUISSE SA
Doğuş Otomotiv’in Türkiye’de yürüttüğü başarılı perakende çalışmalarını
İsviçre’ye taşıyan “D-Auto Suisse SA”,
2009 yılından bu yana Lozan kentinde
Porsche Yetkili Satıcı ve Servis hizmeti
vermektedir. 39 çalışanıyla D-Auto Suisse SA, 2015 yılında bir önceki yıla göre
satışlarını %39 oranında artırarak, 351
adet araç satışıyla bir ilke imza atmıştır.
D-AUTO LLC
2013 yılında Volkswagen ve Audi markalarına yönelik olarak Irak bölgesi için
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“Exclusive Distribütörlük” anlaşması
imzalayan Doğuş Otomotiv, Irak genelindeki satış ve servis operasyonlarını,
%100 Doğuş Otomotiv sermayesiyle Erbil’de kurulan D-Auto LLC şirketi
yoluyla gerçekleştirmektedir. Şirket,
2015 yılı Aralık ayında Volkswagen
Ticari Araç ile de Irak distribütörlüğü
sözleşmesini imzalamış ve temsil ettiği üçüncü marka olarak bünyesine katmıştır. D-Auto LLC, toplam 7.500 m2’lik
alanda 22 çalışanı ile hizmet vermektedir.
2015 yılı, Irak’ta ekonomik durgunluğun artış gösterdiği, otomotiv sektörünün olumsuz yönde etkilendiği ve
pazarın önemli ölçüde daraldığı bir yıl
olmuştur. D-Auto LLC, 2015 yılında 37
adet yeni araç satışı gerçekleştirmiştir. Yaşattığı kaliteli servis deneyimi ve
eğitimli teknik personeli ile müşterilerin tercih ettiği bir hizmet noktası olmayı başaran D-Auto LLC, 2015 yılında
2.338 araca servis hizmeti sunmuştur.
DOĞUŞ OTO
Temsil ettiği 7 marka için (VW Binek
Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche,
SEAT, ŠKODA ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde 6 noktada, yeni ve
ikinci el araç, yedek parça ve aksesuvar
satışı yapan ve müşterilerine sigorta,
finans ve satış sonrası destek hizmetleri veren Doğuş Oto, 2015 yılında
59.948 adet satış ve 240.201 servis
girişi ile hedeflerinin üzerine çıkmıştır.
Araç satışları ve servis girişlerindeki
yükseliş paralelinde, Doğuş Oto’nun iş
hacmi ve iletişim kurulan müşteri sayısı da önemli ölçüde artmıştır.
DOD
İkinci el sektörüne kurumsallığı ve güven olgusunu getiren ve Türkiye’nin
en büyük kurumsal ikinci el markası
olan DOD, 2015 yılında iş modelinde
gerçekleştirdiği değişiklikler ve tedarik ağını genişletme çalışmalarıyla iş
ortaklarını artırmış, tedarik ve satışlarına ciddi ivme kazandırmıştır. DOD,
bu çalışmalar sonucunda 2015 yılında 23.125 adetlik satışla istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Yetkili Satıcı
araç tedarik ağının genişletilmesi ve
stok çeşitliliğinin artırılması amacıyla,
işbirliği yürütülen firma sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıkarılmış; operasyonun genişletilmesiyle beraber araç
tedarikinde 2014 yılına göre %38, araç

satışlarında ise %69 artış sağlanmıştır. Yeni yapılan tedarik anlaşmalarıyla stok çeşitliliği ve adedi artırılmıştır.
2015 yılında yapılan operasyonel değişiklikle araçların stok devir hızı %23
oranında; stok finansman maliyeti ise
%28 oranında düşmüştür. DOD perakende noktalarında, 2014 yılında nakit
alım süreçleri ve premium araç satışlarında başlatılan iş modeli değişikliğine 2015 yılında da devam edilmiş, ciro
2014 yılına oranla %34 artmıştır. Perakende noktalarında bugüne kadarki en yüksek ciro ve perakende satış
adedine ulaşılarak iki ayrı rekora imza
atılmıştır.
TÜVTÜRK
Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş
olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği hizmetiyle trafik ve araç
güvenliğine katkı sağlayan TÜVTÜRK
için 2015 yılı başarılarla dolu geçmiştir.
Olumlu müşteri deneyimini her zaman
önceliğinde tutan TÜVTÜRK, 2015 yılında da bu alana yönelik yatırımlarını
artırmıştır. TÜVTÜRK, 2015 yılında periyodik araç muayene hizmetleri başta
olmak üzere tüm faaliyet alanlarında
büyüme sağlarken, cirosunu %13,7 artışla 1 milyar 167 milyon TL’den 1 milyar
327 milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.
TÜVTÜRK, 2015 yılında operasyona
başlayan istasyonları ile sabit istasyon sayısını 207’ye, yeni gezici traktör
istasyonlarının eklenmesiyle gezici
istasyon sayısını ise 106’ya yükseltmiştir. 2015 yılında, bir önceki yıla göre
%2,5’lik artışla 8 milyon 91 bin aracın
periyodik araç muayenesi gerçekleştirilmiştir.
vdf OTOMOTİV FİNANSMANI
vdf, 2015 yılında müşteri memnuniyeti
odaklı ürün ve hizmet anlayışı ile hedeflerinin çok üzerinde bir performans
sergilemeyi başarmıştır. Volkswagen
Grup markaları içerisinde ortalama
33% penetrasyon oranına sahip olan
vdf, 2015 yılında bireysel taşıt kredilerinde “yaşayan kredi miktarı” bazında
tüketici finansmanı şirketleri ve bankalar arasında pazar liderliğini sürdürmüştür. vdf, 2015 sonu itibariyle
78.000 adet yeni kredi vererek yaşayan kredi sayısını 146.000 adede, yaşayan kredi hacmini ise bir önceki yıla

göre 49% artışla 4 milyar TL’den 5,9
milyar TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşteri
memnuniyetini her zaman ön planda
tutan vdf, 2015’te de kredi ve sigorta
adetlerinde rekor rakamlara ulaşarak
hedeflerin üzerinde bir performans
göstermiş, geçtiğimiz yıl Scania Finans
birleşmesine ek olarak bu yıl MAN Finansı da bünyesine katarak ağır vasıta
finansmanı ile otomotiv sektörünün
tüm segmentlerinde hizmet vermeye
başlamıştır.
STRATEJİK BİR İLETİŞİM
KANALI: SOSYAL MEDYA
Doğuş Otomotiv’in tüm markaları sosyal medyayı etkin şekilde kullanmaktadır. Volkswagen’in globaldeki tüm
Facebook hesaplarını birleştirmesi
ile toplam 23 milyona ulaşan takipçi
kitlesi içinde Volkswagen Binek Araç,
3,6 milyonu aşan lokal takipçisiyle
Türkiye’nin en çok takipçiye sahip markasıdır.
Facebook dışında da sosyal medyada
aktif olarak yer alan Volkswagen Binek
Araç, Instagram, YouTube ve 2014 yılında lanse edilerek 41.000’in üzerinde
takipçi sayısına ulaşan LinkedIn kanallarında sektörün lider markasıdır. Takipçileri ile “Sosyal CRM” uygulamaları
aracılığıyla birebir ve anlık iletişim kuran markanın 2013 yılında kişiye özel
teklifler sunmaya başlayan web sitesi
de yılda 16 milyondan fazla ziyaret almaktadır.
Volkswagen Ticari Araç, 1 milyonu geçen üye sayısı ile Facebook’un yanı
sıra, Instagram ve YouTube gibi diğer
sosyal medya platformlarında sunduğu müşteri odaklı yenilikçi ve dikkat
çekici uygulamalar ve online mecralara taşıdığı müşteri memnuniyetini
artırıcı hizmetlerle, sektöründe öncü
çalışmalara imza atmaktadır. Markanın uygulamaya aldığı yeni web sitesi
ile müşteri faydası daha da artırılırken,
kullanıcı sayısı %180, sitede geçirilen
süre ise %20 geliştirilerek müşteri
odaklı iletişime devam edilmiştir.
Audi, otomotiv sektöründe Facebook
ve Twitter ortalama etkileşim sonuçlarında ilk sıralarda yer almıştır.
Bugüne kadar sosyal medyadaki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken DOD,

aktif ve vizyoner sosyal mecra kullanımına 2015’te de devam etmiştir. Markanın ulusal ve yerel iletişiminde dijital
mecralara yönelim artmıştır.
KURUMSAL SORUMLULUK
Stratejik kararlarımızı şekillendiren
çevresel, ekonomik, sosyal ve etik faktörlerle ilgili taahhütlerimiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzu desteklemektedir.
Doğuş Otomotiv, kendini geleceğe taşımak için finansal başarıların yanı sıra
faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan topluma sosyal fayda üretmenin
önemine de inanmaktadır.
Doğuş Otomotiv, faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerini yönetmek ve geliştirdiği çözümleri tüm paydaşlarına
ulaştırmak amacıyla yürüttüğü kurumsal sorumluluk çalışmalarında 2015
yılında da hız kesmemiş, kurumsal sorumluluğun en temel ilkelerinden biri
olan şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında çalışmalarına aralıksız devam
etmiştir. Doğuş Otomotiv’in sektörüne
öncülük yaparak ilk kez 2009 yılında
GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama Çerçevesi’ne uygun
olarak hazırladığı Kurumsal Sorumluluk Raporu, o tarihten bu yana beri
düzenli olarak yayımlanmaya devam
etmektedir.

Trafik güvenliği kültürünün sağlanmasında temel unsurlardan biri haline gelen “cep telefonu kullanımı” ile ilgili bilinçlendirme kampanyaları ile de dikkat
çeken Trafik Hayattır Platformu, Seferihisar Belediyesi, Sürdürülebilir Ulaşım Derneği ve Trafik Güvenliği Platformu ile yaptığı saha aktiviteleri ile “Kristal Elma Reklamcılık Ödülleri” Açıkhava
Uygulaması’nda Gümüş Elma ödülüne
layık görülmüştür. Proje ayrıca Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde “Gerilla
Aktivitesi” kategorisinde ödül kazanmıştır.
Trafik Hayattır Platformu, 2015 yılı
boyunca 8 üniversitede trafik güvenliği etkinlikleri düzenlemiş ve üniversite öğrencileri arasında düzenlediği
“kamu spotu senaryo yarışması” ile
genç neslin trafik güvenliği sorununa
katılımını sağlamıştır. Dijital ve sosyal
medyada da iletişimini sürdüren Trafik
Hayattır, trafiğin yoğun olduğu bayram
dönemlerinde İDO’larda (İstanbul Deniz Otobüsleri) düzenlediği saha aktiviteleri ve mini eğitimlerle 9.560 kişiye
ulaşmıştır.

Faaliyet gösterdiği her alanda değer
yaratmaya odaklanan Doğuş Otomotiv,
sosyal paydaşlarına, topluma ve içinde
bulunduğu çevreye karşı sorumlu hareket ederek, çalışmalarını sürdürülebilirlik anlayışıyla yürütmektedir. Trafikte saygı kültürünün toplumun her
kesiminde yaygınlaştırılması amacıyla
topluma hizmet eden projeler üreten
Trafik Hayattır Platformu, sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli göstergelerinden biridir.
Trafik güvenliği yaklaşımı konusunda
toplum genelinde bir kültür değişimi başlatma vizyonu ile hareket eden
Trafik Hayattır Platformu, 2012 yılında başlayıp hâlâ devam eden “Trafik
Güvenliği Uzaktan Eğitimi” projesi ile
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)
tarafından düzenlenen Altın Pusula
Halka İlişkiler Ödülleri’nde Jüri Özel
Ödülü’ne layık görülmüştür. Proje kapsamında 15.000’den fazla öğrenciye
ulaşılmış ve 15 üniversitede eğitim içeriği sağlanmıştır.
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TRAFİK HAYATTIR!

Sürdürülebilir bir kuruluş olmanın gerekliliklerini yerine getirirken,
değerlerinden ve vizyonundan aldığı güçle geleceğe yön veren Doğuş
Otomotiv, paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu sorumluluk bilinci doğrultusunda
faaliyetlerini yürüten Şirketimiz, sosyal, ekonomik ve çevresel
nitelikleriyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı
hedeflemekte ve Trafik Hayattır! platformu ile yarattığı değeri
sürdürülebilir şekilde yarınlara taşımaktadır.

D

oğuş Otomotiv, otomotiv değer zinciri içerisinde
sürdürülebilir ve yenilikçi
çözümlerle başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara imza atmanın yanı sıra toplumsal
değer yaratacak kurumsal sorumluluk
projelerini de hayata geçirmeyi temel
öncelikleri arasında görmektedir. Şirketimizin faaliyet alanında edindiği uzmanlık ve deneyimden güç alarak büyük bir
kararlılıkla gerçekleştirdiği bu projeler
arasında, 2004 yılında başlatılan “Trafik
Hayattır!”ın özel bir yeri bulunmaktadır.
Günlük hayatımızı etkileyen trafik güvenliği konusuna katkıda bulunmayı ve
her yaş grubundan bireylerin trafikteki
davranış ve alışkanlıklarını kapsayacak
pozitif bir trafik güvenliği kültürünün
oluşturulmasını hedefleyen Trafik Hayattır! platformu, farklı hedef kitlelere
yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.
Sürdürülebilirlik stratejisini örnek kurumsal vatandaş olma üzerine kurgulayan Şirketimiz, trafik güvenliği konusunda kültür değişimini önce kendi çalışanlarından başlatmayı hedeflemiştir.
Bu kapsamda 2.320 Doğuş Grubu çalışanına toplam 9.557 saat trafik güvenliği eğitimi verilmiş, defansif sürüş, risk
analizi, araç içi güvenlik sistemleri, lastik kontrolü ve kör noktalar konularında
ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Doğuş
Otomotiv çalışanlarına Trafik Hayattır
Çalıştayı düzenlenmiş, bir yaya ve sürücü olarak görmek istedikleri projeler
derlenmiştir. İnteraktif iletişim sağlayan
ve grup çalışması olarak kurgulanan
çalıştaydan çıkan 5 proje hayata geçirilmiştir.
Trafik kazalarının en önemli risk gruplarında yer alan gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiren Trafik
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Hayattır, üniversitelerde birçok farklı
proje yürütmektedir
Toplumun yarınlarını oluşturan ve trafik
kültürünün olumlu yönde değişmesini
sağlayacak en önemli güç olan gençlerin trafik kazalarından korunmasını ve
trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan
Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi, bugüne
kadar 15 üniversitede 15.000’den fazla öğrenciye ulaşmıştır. Yükseköğretim
Kurulu’nun (YÖK) tavsiye ettiği “sosyal
seçmeli ders” kategorisine alınan uzaktan eğitim, trafik güvenliği içeriğiyle
üniversite SCORM sistemine giren ilk
kurumsal sorumluluk projesidir. Trafik
Güvenliği Uzaktan Eğitim Projesi, Türkiye Halka İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen Altın Pusula Halka
İlişkiler Ödülleri’nde “Jüri Özel Ödülü”nün
de sahibi olmuştur.
Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi ile verilen teorik bilgilerin kalıcı olabilmesi için
pratik uygulamalarla eğitimler pekiştirilmekte, düzenlenen saha aktiviteleriyle
öğrencilerin bilgi birikimleri ve deneyimleri desteklenmektedir. Trafik Hayattır!
platformu, Türkiye’nin 10 farklı ilindeki
10 üniversitede eğitim panelleri, sanal
gerçeklik sürüş simülasyonu ve sosyal medya aktivite stantlarıyla toplam
12.356 öğrenciye ulaşmış ve birbirinden
farklı bilinçlendirme organizasyonlarına
imza atmıştır.
Trafik güvenliği konusuna gençleri dahil
eden, düşünmeye ve üretmeye teşvik
eden yeni bir proje olarak ”Kamu Spotu
Yarışması” da Kasım ayı itibariyle hayata geçirilmiştir. Gençler tarafından üretilecek senaryolar arasından birinci seçilen projenin ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak ile yeniden çekilerek, 2016’nın
kamu spotu olarak ekranlara taşınması
planlanmaktadır. “Trafik Hayattır Kamu

Spotu Yarışması”nın jürisinde yönetmen Ömer Faruk Sorak, gazeteci Elif
Ergu ve yapımcı Oğuz Peri gibi isimler
yer almaktadır. Katılımcıların “aşırı hız
yapma”, “cep telefonu kullanma”, “emniyet kemeri tak” ve “çocuk koltuğu kullan”
mesajlarından birini seçerek yaratıcı
senaryolarını oluşturdukları yarışmada,
trafik güvenliğinin temel unsurları bir
kez daha toplum nezdinde vurgulanmış
olacaktır.
Trafik Hayattır!, 2015 yılında 15. İstanbul
Autoshow Otomobil Fuarı’nda da yerini
almıştır. TÜYAP fuar alanında kurulan
stantta, 10 gün boyunca ziyaretçilere
bilgilendirme yapılmış ve gerçek bir otomobilinin iç düzeneği kullanılarak geliştirilen simülasyonda 2,5 dakika süreyle
araç kullanmaları sağlanmıştır. Katılımcıların aşırı hız, cep telefonu kullanımı,
takip mesafesi ve kırmızı ışık ihlali gibi
trafik güvenliği için hayati öneme sahip
konularda aldıkları kararlar üzerinden
puan kazandıkları oyunda, en yüksek
puanı elde eden 4 kişiye İstanbul Park’ta
ileri sürüş eğitimi hediye edilmiştir. Sanal gerçeklik uygulamasıyla oluşturulan
güvenli sürüş simülasyonu ile toplam
990 kişiye ulaşılmıştır.
2015 yılı boyunca kamu kurumları ve
özel kuruluşlarla işbirliklerine devam
edilen Trafik Hayattır! platformu kapsamında Mardin’de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik koordinasyonuyla kamu
eğitimleri düzenlenmiş, üst düzey protokol ve kamu görevlilerinden oluşan 257
katılımcıya ön ve arka koltukta emniyet
kemeri kullanımı, ıslak zeminde fren mesafesi ve aşırı hız konularında bilgi verilmiştir.
Trafik Hayattır ayrıca, son dönemlerde trafik kazalarının temel sebepleri
arasına giren cep telefonu konusunda
bir farkındalık hareketi başlatılmıştır.

Araştırmalara göre, yaya geçitlerinde
ve kavşaklarda meydana gelen kazaların çoğunlukla sürücülerin cep telefonu kullanması sebebiyle gerçekleştiğinin tespiti üzerine, Trafik Hayattır!
platformu tarafından bu konuda toplumu bilinçlendirmek amacıyla “Kaçan
İşaretler” kampanyası düzenlenmiştir.
Trafik kazalarının en çok araç içi cep
telefonu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği belirlenen İzmir Seferihisar,
söz konusu kampanyanın merkezi olmuştur. Sürdürülebilir Ulaşım Derneği
ve Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle,
trafik kurallarına uyulmasının önemini
vurgulamak, aşırı hız ve cep telefonu
kullanımı nedeniyle gözden kaçırılan
trafik levhalarına dikkat çekmek amacıyla geliştirilen “Kaçan İşaretler” projesi, Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde
“Gerilla Aktivitesi Ödülü”ne ve Kristal
Elma “En İyi Outdoor Aktivitesi” kategorisinde Gümüş Elma’ya layık görülmüştür.

Farkındalığı ve pratik bilgiyi bir arada
sunan projeler ile toplum genelinde güvenli trafik kültürünü yaygınlaştırmak
amacıyla, 2015 yılında saha aktivitelerine önem verilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen etkinliklerden ”İDO-Hayata
Bağlı Kal” projesi, emniyet kemeri kullanımı ile ilgili örnek bir işbirliği olmuştur.
Proje kapsamında, bayram sırasında
karayolu ile seyahat eden sürücülere
ve yolculara İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) işbirliği ile trafik güvenliği uzmanları tarafından mini eğitimler verilmiş
ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır.
Eskihisar ve Yenihisar İskelelerinde gerçekleştirilen etkinlikte emniyet kemerinin doğru açıdan bağlanması, koltukta
doğru oturma şekli ve koruyucu başlığın
doğru eğimi gibi kritik konularda 10.255
kişiye bilgi aktarımı sağlanmıştır.
Değer yaratan ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden trafik güvenliği çalışmalarının yanı sıra iletişim çalışmalarıyla da, toplum genelinde güvenli trafik

kültürünün yaygınlaştırılması ve Trafik
Hayattır! platformunun bilinirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla radyo kanalları için hazırlanan Trafik
Hayattır! spotu 2015’te yayına girmiş ve
3.210 kez yayınlanmıştır.
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere,
Trafik Hayattır’ın hedef kitlesini oluşturan çocuklar, gençler ve toplumumuz
için birçok uygulama hayata geçirilmiştir. Binlerce vatandaşımızın hayatına
mal olan ve çok yüksek tutarlarda maddi
zarara yol açan trafik kazalarının yalnızca kurallar ve yasaklarla önlenmeyeceği
gerçeğinden hareketle, uzun soluklu bir
kültür değişimi yaratmak ve Trafik Hayattır! platformunu sürdürülebilir kılmak
için eğitim ve etkin medya iletişimi vazgeçilmez unsurlar olarak görülmektedir.
Trafik Hayattır!, bugün olduğu gibi gelecekte de toplumda trafik güvenliği bilinci
yaratmak için çalışmalarını sürdürecek
ve hayatlara değer katmaya devam edecektir.
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951 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, 280’in üzerindeki şirketi ve 50 bini aşkın çalışanıyla 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.
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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 National Geographic 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 bünyesinde Coya,
Roka, Zuma ve Oblix gibi markaları bulunduran 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.

