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Kurumsal Profil
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet vizyonuyla iş planları
oluşturan Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zincirinin her
alanında var olmayı kurumsal stratejisinin temel dayanağı
olarak nitelendirmektedir.

Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük
otomotiv distribütörlerinden biri olan Doğuş
Otomotiv
• binek araç
• hafif ticari araç
• ağır vasıta
• endüstriyel ve deniz motorları
• termal kontrol sistemleri
pazarlarında 15 uluslararası markanın temsilcisidir. Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç,
Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche, Bentley,
Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda, Scania, Krone
ve Meiller markalarının 80’e yakın modelini Türkiye
otomotiv pazarına sunmaktadır. Ayrıca, endüstriyel
ve deniz motorları pazarında VW Marine ile Scania
Engines markalarının ve termal kontrol sistemleri
pazarında Thermo King markasının temsilcisidir.
Temsil ettiği markalarının satış-servis-yedek parça hizmetlerini ülke geneline yayılmış geniş hizmet ağıyla sağlayan Doğuş Otomotiv, Volkswagen
Grubu’na bağlı tüm markaları çatısı altında bulunduran dünyadaki tek şirkettir.
Türkiye’nin en geniş yetkili satıcı ve servis ağlarından birine sahip olan Doğuş Otomotiv, 500’ü aşkın kontak noktasından oluşan teşkilatı ile koşulsuz
müşteri memnuniyetine odaklı hizmet sunmaktadır.
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Büyüme yol haritasını, otomotiv değer zincirinin
tüm halkalarında verimli ve kârlı bir şekilde var olmak üzerine yapılandıran Doğuş Otomotiv, ithalat
ve distribütörlük iş alanlarının yanı sıra perakende,
otomotiv finansmanı, yedek parça ve aksesuvar ticareti, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç
ticareti, filo kiralama, hızlı servis, araç muayene ve
sigortacılık gibi tamamlayıcı hizmet alanlarında da
faaliyet göstermektedir.
Doğuş Otomotiv, değer zincirinin önemli bir halkası olarak nitelendirdiği üretimde de ilk adımlarını
atmıştır. Distribütörü olduğu, dünyanın önde gelen
damper üreticisi Meiller ortaklığında 2008’de açılışını yaptığı “Meiller Doğuş Damper Fabrikası”nın
ardından   “Krone Doğuş Treyler Fabrikası”nın temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin yabancı ortaklı ilk treyler fabrikası olan Krone Doğuş
Treyler Fabrikası’nın 2009 yılı sonunda faaliyete
geçmesi planlanmaktadır.
Doğuş Otomotiv, VW AG ile işbirliğini uluslararası platforma taşıyarak 2009 yılı ikinci yarısında
İsviçre’nin Lozan şehrinde Porsche yetkili satış ve
servis merkezini açmaya hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda, ”D-Auto Suisse SA” şirket adıyla hizmete
girmesi planlanan Porsche Yetkili Satış ve Servis
merkezinin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.

Doğuş Otomotiv Faaliyet Raporu 2008

Ülkemizin en çok güven duyulan markaları arasında sağlam bir yere sahip olan Doğuş Otomotiv,
kuruluşundan bu yana kaliteye ve müşteri memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışını benimsemiş,
yaratıcı ve dinamik bir hizmet sürecini sürekli kılmıştır.
Türkiye’nin önde gelen otomotiv distribütörü
Doğuş Otomotiv, 2008 yılında “Capital 500” sıralamasında 29’uncu, “Fortune 500” sıralamasında ise
25’inci olmuş; yine Capital dergisi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri”
araştırmasında kendi sektörünün en beğenilen ilk
üç şirketi arasında yer almıştır. Doğuş Otomotiv aynı
zamanda İMKB 100’de en büyük 25 şirket arasında bulunmaktadır.

Doğuş Otomotiv, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında öncü özellikte ve örnek teşkil
eden projeler geliştirmektedir. “Trafik Hayattır” sloganıyla tek bir çatı altında topladığı sosyal sorumluluk çalışmaları Türk halkının ve özellikle de genç
neslin trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç
ve farkındalığını artırma amacını taşımaktadır.
Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesidir. 2004 yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv
hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(İMKB) “DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir.

VİZYONUMUZ

STRATEJİMİZ

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır.

Doğuş Otomotiv’in kurumsal stratejisi üç ana eksen
üzerine inşa edilmiştir: “Büyük ol, yakın ol, yaratıcı
ol.”

MİSYONUMUZ
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe;

•
•
•
•
•
•

Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan,
Sektörünü iyi tanıyan,
Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde
tatminini hedefleyen,
Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan,
Güvenilir,
Otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen

bir şirkettir.

“Büyük ol” diyen Doğuş Otomotiv, Türkiye’de ve
uluslararası pazarlarda hizmette bulunduğu bütün
işkollarında sistematik, verimli ve kârlı faaliyet göstererek büyümeyi ve bu büyümenin bir sonucu olarak
insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır.
“Yakın ol” diyen Doğuş Otomotiv müşterileri başta
olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini anlamayı, etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentilerin üzerine çıkmayı hedeflemektedir.
“Yaratıcı ol” diyen Doğuş Otomotiv, farkın ancak
yaratıcı olmakla ortaya çıkabileceğini düşünerek,
ürün geliştirme, müşteri hizmeti ve iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratmakta, süreç iyileştirme
yönünden ekip çalışması ile işleri daha yalın, daha
hızlı ve daha düşük maliyetli yapacak önlemler geliştirmektedir.
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Do¤uş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşlar›

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

Toplam Araç Park› 650.000
Scania
Endüstriyel ve
Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen
Financial Services
AG ile tüketici
finansman
ortaklığı

Krone
distribütörlük
anlaşması

Porsche
distribütörlük
anlaşması

Scania
distribütörlük
anlaşması

Volkswagen ve
Audi distribütörlük
anlaşması

Operasyonların
birleştirilmesi

Skoda
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı

AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması

Pazar payı
%5,8

Pazar payı
%0,5

1994
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1995

1996

1997

1999

2000

2001

2003
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Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması
Thermo King
distribütörlük
anlaşması
Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması
SEAT %100
Doğuş
Otomotiv’in oldu

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK  
kuruldu

Lamborghini ile iyi
niyet mektubu

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni

Lozan’da Porsche
bayiliği anlaşması

Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete girişi

Bentley ile iyi
niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması
Bugatti ile iyi niyet
mektubu

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

OtoMotion açılışı
İkinci temettü
ödemesi
Krone ile üretim
anlaşması

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

Oto-Fix Ekspres
Servis

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu

İlk temettü
ödemesi
Pazar payı
%11,4

2008
2007

2004

2005

2006
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Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nden mezun olan Sayın Aclan Acar
lisansüstü derecesini aynı fakülteden Bankacılık ve Sigortacılık alanında almıştır.
Sayın Aclan Acar ayrıca Vanderbilt Üniversitesi, ABD’de Ekonomi dalında
lisansüstü eğitimi yapmıştır.1990 yılında Doğuş Grubu’na katılan Sayın Aclan
Acar, Ocak 2006’dan bu yana Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Pazarlama’nın
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.
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Süleyman Kadir Tuğtekin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

H. Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi

E. Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Makine
Mühendisliği bölümünden 1973
yılında mezun olan, Sayın Süleyman
Tuğtekin U.K. / U.M.I.S.T’de yüksek
lisans eğitimi yapmıştır. 1986 yılında
Doğuş Grubu bünyesine katılan ve
Sektör Başkanlığı dahil, çeşitli görevler
üstlenen, Sayın Süleyman Tuğtekin
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, Doğuş Oto Pazarlama
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi
Üyesi’dir.

Sayın Murat Aka ODTÜ İşletme
bölümünde lisans, Boğaziçi
Üniversitesi’nde İş İdaresi bölümünde
yüksek lisans yapmıştır. 1987 yılından
itibaren Doğuş Grubu bünyesinde
çalışmaktadır. Sayın Murat Aka,
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı’dır.

Die Technische Universitat Berlin
Mühendislik Fakültesi’nden mezun
olan Sayın E. Ali Bilaloğlu, yüksek
lisans eğitimini de aynı fakültede
tamamlamıştır. 2000 yılında Doğuş
Grubu’na katılan Sayın E. Ali
Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv İcra
Kurulu Başkanlığı’nı, Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu
Üyeliklerini yürütmektedir.

Özlem Denizmen Kocatepe

Hasan Hüsnü Güzelöz

Cem Yurtbay

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi
Endüstri İşletmeciliği bölümünde
tamamlayan Sayın Özlem Denizmen,
Massachusetts Ins.Of Tech.’de MBA
alanında yüksek lisans yapmıştır. 2000
yılından bu yana Doğuş Grubu’nda
çeşitli görevler üstlenmiş olan Sayın
Özlem Denizmen, Doğuş Otomotiv ve
Doğuş Oto Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın
Hasan Güzelöz, lisans eğitimini
1986 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk bölümünde tamamlamıştır,
1995 yılından bu yana Doğuş Grubu
şirketlerinde üstlendiği Hukuk
Müşavirliği ve Yönetim Kurulu
Üyelikleri görevlerini sürdürmektedir.

Ticari İlimler Akademisi İşletme
bölümü mezunu Sayın Cem Yurtbay,
1998 yılında Doğuş Otomotiv
ailesine katılmıştır. Sayın Cem
Yurtbay, Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto Pazarlama’da Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

Doğuş Otomotiv Faaliyet Raporu 2008

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu
E. Ali Bilalo¤lu
‹cra Kurulu Başkan›
Die Technische Universitat Berlin Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan
Sayın E. Ali Bilaloğlu, yüksek lisans eğitimini de aynı fakültede tamamlamıştır.
2000 yılında Doğuş Grubu’na katılan Sayın E. Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv
İcra Kurulu Başkanlığı’nı, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu
Üyeliklerini yürütmektedir.

Anıl Gürsoy
İcra Kurulu Üyesi

Giovanni Gino Bottaro
İcra Kurulu Üyesi

İlhami Eksin
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa Karabayır
İcra Kurulu Üyesi

Tolga Senyücel
İcra Kurulu Üyesi

Vedat Uygun
İcra Kurulu Üyesi

Deniz Güven
İcra Kurulu Üyesi

Dr. Berk Çağdaş
İcra Kurulu Üyesi

M. Ali Barut
İcra Kurulu Üyesi

Kerem Galip Güven
İcra Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı

Doğuş Otomotiv, bir faaliyet yılını daha hedefleri
doğrultusunda tamamlamış ve 15’inci kuruluş yıldönümünü
kutlamaya hazırlandığı 2009’a sağlam adımlarla girmiştir.
Doğuş Otomotiv olarak daima vizyonumuz doğrultusunda, geleceğe yatırım yapma anlayışıyla ve kaliteli hizmet prensibimizden taviz vermeden çalışıyoruz.
Günlük veya anlık gelişmelerin, geçici koşulların ötesine
geçerek; uzun vadeli ve kapsamlı düşünüyor, her türlü
faaliyetimizi bu bakış açısı ile şekillendiriyoruz. 2008 yılı
bu tutumumuzun doğruluğunu gösteren bir yıldı. Beklentilerimiz yönünde gelişti ve biz de yılı hedeflerimize
uygun şekilde tamamladık. Öngörülü olmanın, verimli
ve yalın çalışmanın faydalarını deneyimledik, tüm planlarımızı kararlılıkla hayata geçirdik.
Dünya ekonomisinin içinden geçtiği zor dönemin etkilerini iyi analiz ettik; süreçlerimizi daha verimli hale
getirmeye yönelik önlemlerimizi aldık; planlarımızı iyi,
büyük ve ayrıntılı düşünerek yaptık ve tedbirli iyimserlik
anlayışımız çerçevesinde yatırımlarımızı gerçekleştirdik. 2008 yılında tüm dünyaya yayılan mali krizin etkilerini biz Doğuş Otomotiv olarak bu şekilde, erken uyarı
sistemlerinden faydalanarak hep birlikte ve azimle yönetme yoluna gittik.
Belirtileri gelişmiş ekonomilerde uzunca bir süredir duyulan mali kriz, 2008 yılında büyüme hızlarını negatife
çevirerek ekonomik ve sosyal etkiler itibariyle genelde karamsar bir tablo yaratmıştır. Krizin ilk sinyalleri,
2007 yılında, ABD’de geri ödenmeyen kredi borçlarının
gündeme gelmesiyle kendini belli etmiştir. 2008’in son
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çeyreğinde ise yine ABD’de dünya çapındaki finans
kuruluşlarını iflasın eşiğine getiren mali çalkantılar; küreselleşmenin ulaştığı boyut nedeniyle ülke ve bölge sınırlarını hızla aşarak global bir krize dönüşmüştür. Dünyadaki tüm borsalarda büyük düşüşler gözlemlenmiş,
hükümetler krizin daha az hasarla atlatılması amacıyla
birbirleri ardına yardım paketlerini devreye sokmuşlardır.
Bu olumsuz tablonun yansımaları, dünyanın her köşesinde olduğu gibi Türkiye’de de kendini hissettirmiştir.
Daha önceki yıllarda istikrarlı bir şekilde devam eden
ekonomik büyüme 2008 itibariyle önemli derecede yavaşlamıştır. Özellikle yılın son çeyreğinde ekonomideki
daralma ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Bu gelişmeler hiç şüphesiz ki ekonomik büyüme ve
refahla yakından ilişkili bir sektör olan otomotivde de
etkilerini yoğun olarak göstermiştir. Otomobil satışları
tüm dünyada radikal düşüşler kaydetmiş, dünya ölçeğindeki markalar dahi sektördeki daralmadan ötürü önlemler almak zorunda kalmıştır.
Cirosunun çok önemli bir kısmını distribütörlük faaliyetlerinden sağlayan Doğuş Otomotiv, pazar paralelinde hareket etmiş, 2008 yılında hedeflenen ciro ve
satış adetlerine erişmiştir. Pazardaki yerini koruma hedefi ile 2008 yılı satış planlamalarını yapan Şirketimiz,

Doğuş Otomotiv Faaliyet Raporu 2008

yıl boyunca çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür. Türkiye’deki otomotiv sektörü içinde ciro ve satış
adetleri bakımından iki büyük üretici firmanın ardından,
Doğuş Otomotiv toplam pazarda, üçüncü sırada yer
almaktadır.
2008 yılında şirket olarak belki de en büyük başarımız,
krizi önceden görmemiz ve gerekli önlemleri alarak,
zorlaşan ekonomik şartlara kendimizi hızla adapte edebilmemiz olmuştur. Dünyada ortaya çıkan ekonomik
sorunların önemli bir kısmı, aşırı tüketim eğilimlerinin
giderek artması ve arz-talep-kaynak dengesinin olumsuz yönde etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer
bir deyişle aşırı tüketim, dünya ekonomisinin ve mevcut kaynakların taşıyamayacağı bir noktaya ulaşmıştır.
Dünya bugün kıt kaynakların doğru ve verimli bir şekilde kullanılmamasından doğan yapısal bir problemle
karşı karşıya bulunmaktadır.
Sarf etmek bir ihtiyaçtır, ama bunun “israf” savurganlığına dönüştüğü böyle bir ortam içinde Doğuş Otomotiv,
kaynaklarını daha dikkatle kullanan, daha verimli ve
yaratıcı bir şirket olma yönünde 2008 boyunca birçok
somut adım atmıştır. 2006 yılından bu yana ciddiyetle
üzerinde durduğumuz ve şirket kültürümüzün bir parçası haline getirmeye çalıştığımız “Yalın Yönetim” anlayışı bu adımlara bir örnek teşkil etmektedir. Öğrenen
bir organizasyon yapısı içinde, işlerimizi daha verimli,
daha az maliyetle ve daha kısa zamanda yapmamızı
sağlayan bu iyileştirme çalışmaları, olumlu etkilerini
çok ciddi bir biçimde göstermeye başlamıştır. Maliyette sağlanan azalmaların fiyat avantajı olarak müşterilere yansıtılması, şirket kârlılığının yanı sıra müşteri
memnuniyetinin de son yıllarda önemli şekilde artmasını sağlamıştır.
Aynı anlayışın bir uzantısı olarak tüm marka ve birimlerimizi 2008 yılında Gebze-Şekerpınar’daki merkezimize
taşımamız da hem maliyetlerin azalması hem de motivasyon ve verimliliğin artması yönünde büyük yararlar
sağlamıştır.
Şirketimizi mevcut piyasa şartları altında öne geçirecek
faktörlerden bir diğeri de sunduğumuz hizmet ve ürün
yelpazesinin çeşitliliği ve otomotiv değer zincirinin
her halkasında olma stratejimizdir. Doğuş Otomotiv
bugün perakende satışlardan ticari filo yönetimine, oto
finansmanından sigortacılığa, servis-bakım hizmetlerinden araç muayene istasyonlarına kadar çok geniş
bir faaliyet alanında, satış öncesinden satış sonrasına
uzanan bir süreç içinde hizmet vermektedir. Ülkemizdeki otomobil severlerin, otomobille ilgili tüm ihtiyaçlarını “Doğuş” kalitesi ile karşılamaktayız.
Faaliyetlerimizi daha da çeşitlendirmek üzere yatırım kararlarını 2006 yılında aldığımız ve hızla
hayata geçirmek üzere yola koyulduğumuz üretim

tesislerimiz de Şirketimiz’in konumunu daha da güçlendirecektir. 2008 yılı içerisinde “sıfır” hata ile üretime başlayan Meiller Doğuş Damper Fabrikası ortaya
koyduğu performansla göz doldurmuştur. Avrupa’nın
lider treyler markası Krone ile Türkiye’nin yabancı ortaklı ilk treyler üretim merkezini kurmak üzere İzmir’de
yaptığımız yatırımlarımız da planlandığı şekilde devam
etmektedir.
Doğuş Otomotiv, üretimden finansmana otomotiv sektörü değer zinciri içinde var olma stratejisini sürdürerek
gelecek yıllarda da “değer yaratan” bir şirket olacaktır. Geçtiğimiz 15 yıl içinde çocukluk çağından gençlik
çağına adımını atan ve her geçen gün biraz daha olgunlaşarak Türk otomotiv sektörü içerisindeki varlığını
güçlendiren Şirketimiz, dünyanın en prestijli markalarını temsil etmektedir. Gelişmeye açık bir pazar görünümünde olan ve ciddi bir potansiyel barındıran Türkiye
otomotiv sektörü, Doğuş Otomotiv’e faaliyetlerini büyütme, geliştirme ve daha yukarılara taşıma bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda başlayan yatırımlarımızın tamamlanması ve her türlü koşulu göz önüne alarak devreye
soktuğumuz önlemler sayesinde, Şirketimiz önümüzdeki dönemde sürekli, verimli, yakın ve yalın hizmet
sunmaya devam edecektir. Beklentilerin doğru yönetilerek panik ortamından kaçınılması, içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan global ekonomik güven krizini
aşmanın en önemli yoludur. Maliyet ve risk yönetimine
odaklanarak ve operasyonel verimliliğin artırılmasına
yönelik tedbirler alarak Şirketimiz’in bu süreci sağlıklı
bir şekilde atlatmasını sağlayacağız.
Doğuş Otomotiv, faaliyet gösterdiği her alanda müşterilerine beklentilerinin üzerinde yaratıcı hizmet sunmayı
esas alarak sektöründe fark yaratmayı sürdürücektir.
Bu özgüvenin temelinde yatan bir numaralı unsur, en
önemli öz kaynağımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızdır. Sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda çalışanlarının niteliği itibariyle de müşterilerinin gözünde
son derece nezih bir yere sahip olan Doğuş Otomotiv,
insana yaptığı yatırımlarla pazardaki gücünü sürekli kılmayı hedeflemektedir.
Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların yaratıcısı
ve 2009 yılında elde edeceğimiz başarıların müstakbel
sahipleri olarak başta hissedarlarımız olmak üzere tüm
Doğuş Otomotiv ailesini selamlıyor; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de göstereceklerinden emin olduğum destekleri ve özverili çabaları için
teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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İcra Kurulu
Başkanı’nın Mesajı
E. Ali Bilalo¤lu
‹cra Kurulu Başkan›

Faaliyetlerini beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunma vizyonu ile gerçekleştiren Doğuş
Otomotiv, müşteri odaklı yaklaşımı, başarılı insan kaynağı yönetimi, yenilikçi pazarlama
teknikleri ve kurumsal kültürüyle örnek gösterilen bir şirkettir. Bu çerçevede, Türkiye
çapında yürütülen “En Beğenilenler” araştırmasında 2008 yılında sektöründe ikinci sırada
yer almış, hedefi doğrultusunda yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmüştür.
Doğuş Otomotiv olarak pazar koşulları paralelinde tamamladığımız 2008 yılı, yatırımlarımızı hayata geçirmeye, maliyet yönetimine ve insan kaynakları yönetiminin
geliştirilmesine odaklandığımız bir yıl oldu. Tüm dünya
ölçeğinde ve ülke ekonomimiz açısından belirsizliklerin
hâkim olduğu bu dönemi, etkin finansal yönetimle ve
gerekli tedbirleri zamanında alarak, geleceğe yönelik
düşünerek şekillendirdik.
2008 yılında sayısı 15’e çıkan uluslararası markalarımızla, müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz 80’i aşkın
modelimiz ve ülke çapında hâkim, yetkin ve kaliteli servis ağımızla değer yaratma çabamızı sürdürdük.
Kuruluşumuzdan bu yana sürekli büyüyerek geldiğimiz
noktada bugün, otomotiv değer zincirinin perakendeden otomotiv finansmanına, ikinci el alım satımından
servise kadar her halkasında faaliyet gösteren lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörüyüz.
Ama bu bizler için yeterli değil; hep daha iyisi olabileceği inancıyla çalışıyoruz.
2008 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla da geleceği
hedefledik. Haziran ayında bize üretici ve sanayici kimliğini kazandıran Meiller Doğuş Damper Fabrikamızın
açılışını gerçekleştirdik. Sakarya’da bulunan fabrikamız
yaklaşık 10 milyon euro’luk bir yatırım ile faaliyete geçti.
Hemen ardından yaklaşık 35 milyon euro’luk bir yatırım olan, İzmir Tire’de Türkiye’nin en büyük kapasiteli
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treyler üretim tesisi Krone Doğuş Treyler Fabrikası’nın
temellerini attık. Yabancı ortaklı “ilk” treyler üretim merkezi olan Krone Doğuş Treyler Fabrikası, aynı zamanda
Avrupa’nın müşterinin istediği renkte treyler üretebilen
tek merkezi olma sıfatını taşıyacak.
Ayrıca 2009 yılı ortalarında İsviçre’nin Lozan kentinde
hizmete sokmayı planladığımız D-Auto Suisse SA’nın
temelini attık. 15 milyon dolara yaklaşan yatırımı ile
Porsche satış ve servis merkezi olarak faaliyet gösterecek olan D-Auto Suisse SA, 5 bin metrekarelik bir alana
yayılacak. Aynı dönemde, dünyanın önde gelen mobil
ısı kontrolleri sistemleri uzman markası Thermo King’in
Türkiye’deki tüm satış ve servis hizmetlerini kapsayan
anlaşmaya imza atarak distiribütörlüğünü yaptığımız
marka sayısını 15’e yükselttik. Yılın son çeyreğinde ise
perakende alandaki iştirakimiz olan Doğuş Oto’nun 42
milyon lira yatırım ile Ankara’da hizmete soktuğu ikinci
tesisi Doğuş Oto Etimesgut’un açılışını gerçekleştirdik.
Yatırımlarımıza ara vermeden, geleceğimizi tasarlayarak geçirdiğimiz 2008 yılının ortalarından itibaren global finansal krizin etkilerini ülkemizde de hissetmeye
başladık. Tüm dünyada birçok köklü ve güçlü şirket,
faaliyetlerine son vermek durumunda kaldı. Reel sektörün önde gelen temsilcileri ciddi boyutlarda finansal
sıkıntı yaşamaya başladı. Ekonomilerin lokomotifi olan
otomotiv sektörüne de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de daralma damgasını vurdu. Toplam otomotiv
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pazarı bir önceki yıla göre %17 oranında daraldı. Bu
daralma yılın son çeyreğinde artarak %55’lere ulaştı.
Döviz kurları yıl boyunca değişken bir seyir izleyerek
tüm sektörü olumsuz etkiledi.
Güçlü ve başarılı şirketleri diğerlerinden farklılaştıran en
temel unsurlardan biri de, zor dönemleri güçlü mali yapıları, yönetim becerileri ve değerleriyle büyük sarsıntılara uğramadan aşabilmeleridir. Koşulların her yönüyle
ağırlaştığı ve gelişme-ilerleme arzusunun çeşitli engellerle karşılaştığı ortamlarda hedeflerini yerine getirmeyi sürdürebilmek, bir şirketin daha önceki dönemlerde
ortaya koyduğu performansın rastlantısal olmadığının
kanıtıdır.
Doğuş Otomotiv olarak sektörel daralma karşısında,
tedbirlerimizi çok önceden almış, etkin maliyet yönetimine odaklanarak hedeflerimizi yeniden belirlemiştik.
Krizin olumsuz etkilerini asgari düzeye çekmeye çalışırken; bir yandan da küresel boyutta sektörümüzdeki
yeniden yapılandırma olanaklarını izledik. Tüm şirketimiz geneline entegre ettiğimiz “Yalın Yönetim” anlayışı
ile bütün iş süreçlerimizi yalınlaştırarak, daha verimli ve
etkin hale getirmeye odaklandık.
Bunların sonucunda 2008 yılında 55.307 adet satış
gerçekleştirerek 2.144 milyon YTL ciro elde ettik. Pazar
payımızı %11 olarak koruduk.
Grubumuzun ve temsil ettiğimiz markalarımızın 2008
yılında elde ettiği sonuçlar gurur vericidir. Çünkü dünya
ekonomisinin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde hedeflerimize eriştik; yatırımlarımızı hayata geçirdik. Çok
geniş bir müşteri segmentine hitap eden Volkswagen,
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Doğuş Otomotiv
ile birlikte itibarını ve pazar payını sürekli artırmaktadır. Lüks segment içinde Audi markamız ilk kez 2008
yılında Türkiye’deki satışları itibariyle yılı birinci sırada
tamamlayarak dünya çapında bir performans sergilemiştir.  SEAT markamız pazara sunduğu yeni modelleri ile
model yelpazesini ve ürün kalitesini artırarak hızla gelişimini sürdürmüştür. Lüks araç segmentinde ise Türkiye pazarında henüz çok genç olan Bentley markamız müşteri
nezdinde beğenisini artırmaya devam etmiştir. Porsche
markası yenilenen spor modelleriyle, premium spor
segment liderliğini perçinleyerek gelişimini sürdürmüş;
Lamborghini markası ise 2008 yılında dokuz adetlik satış gerçekleştirerek üst lüks segmentte satış adedini ve
pazar payını artıran tek marka olmuştur.
Ağır ticari araç segmenti markalarımız Scania, Krone ve
Meiller de büyümesini sürdürmüştür. Scania 16 ton ve
üzeri ithal ağır ticari araç pazarında 6’ıncı kez lider olurken, Krone daralan pazara rağmen yerini korumuştur.
Meiller ise pazar payını bir önceki seneye göre yüzde
162 oranında artırmıştır. Doğuş Otomotiv 2008 yılını da
distribütörü olduğu tüm araç segmentlerinde başarıyla
tamamlamıştır.

Satış faaliyetlerimiz kadar satış sonrası hizmetlerde de
öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye sınırları içerisinde 650 bini aşan bir araç parkına sahip
olmamız, satış sonrası hizmetler alanındaki yatırımlarımızın devam etmesi ve hizmet kalitesinin hiçbir şekilde
ödün verilmeden en üst düzeyde gerçekleştirilmesi bakımından omuzlarımıza ciddi bir sorumluluk yüklüyor.
Bu alanda sahip olduğumuz en büyük desteğimiz,
Doğuş Otomotiv’in üstün hizmet anlayışını içtenlikle
benimsemiş olan yetkili servis ve satıcılarımızdır. Doğuş
Otomotiv’in finansmandan satışa, servisten sigortaya
kadar bir müşterinin ihtiyaç duyabileceği her türlü çözümü tek bir çatı altında sunabilen satış ve servis noktaları, bulundukları bölgelerde şirketimizi başarıyla temsil etmektedir. Müşteri odaklı yönetim felsefemizin bir
yansıması olarak 500’ü aşkın hizmet noktamız ile, Satış
Sonrası Hizmetler alanında da hâkim ve lider rolümüzü
başarıyla sürdürüyoruz. Bu alanda ulaştığımız kalite seviyesi, Türkiye Kalite Derneği tarafından Doğuş Otomotiv
Volkswagen’in 2008 yılında üçüncü kez birinci seçilmesiyle bir kez daha tescil edildi. Benzer bir şekilde, Audi
AG tarafından en başarılı yetkili servisleri seçmek üzere dünya çapında gerçekleştirilen 4. Twin Cup dünya
finalinde, Yetkili Satıcımız Şenyıldız Otomotiv’in genel
klasmanda dünya üçüncülüğünü, teknik klasmanda
ise dünya birinciliğini kazanması haklı olarak hepimizin
göğsünü kabarttı.
Krizler dönemseldir. Oysa müşteri mutluluğunu sözsel bir hedeften gerçek bir olguya dönüştürmek, bazı
değerlerin şirket kültürüyle bütünleşmesini sağlayan
uzun dönemli ve kararlı bir çaba sayesinde mümkün
olabilmektedir. Doğuş Otomotiv, 15 yıllık bir çabanın
armağanı olarak, bugün her yönüyle Türkiye otomotiv
pazarının öncü ve örnek kuruluşlarından biri haline gelmeyi başarmıştır. Ulaştığı bu nokta Doğuş Otomotiv’in,
geçmişte de defalarca karşı karşıya kaldığı olumsuz piyasa koşullarına rağmen, hedefine nasıl odaklandığının
bir göstergesidir.
Bize yön veren, daima destek olan güçlü sermayedarımız ve bünyesinde birbirinden değerli birçok markayı
barındıran Avrupa pazarının lider otomotiv şirketi üretici
ortağımız VW AG,  faaliyetlerimizi en iyi şekilde sürdürebilmemize büyük bir katkı sağlıyor. Sektöründe en
kaliteli, hedef odaklı, azimli insan kaynağımız ve ülke
genelinde hâkim, bölgelerinin en seçkin işadamlarından
oluşan Yetkili Satıcı ağımız ile müşterilerimize beklentilerin üzerinde hizmet sunuyoruz. Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güç ile köklü kurum kültürümüzün bize
sağladığı vizyon sayesinde her tür koşulda, her zaman
hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağımıza ve örnek
gösterilmeye devam edeceğimize inancım tamdır.
Saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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Doğuş Otomotiv’de
Destek Fonksiyonlar

Deniz Güven
Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim
Genel Müdürü

Dr. Berk Çağdaş
Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi,
Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol ve
Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü

M. Ali Barut
Operasyon Genel Müdürü

Doğuş Otomotiv olarak, otomotiv değer
zincirinin tüm halkalarını kapsayan yapımızın, sektörümüzde ayrışmamızı sağladığına inanıyoruz. Bu şekilde, müşterilerimize
en yüksek kalite standartlarında hizmet
sunuyor ve ihtiyaç duydukları her anda,
her kilometrede yanlarında oluyoruz.

Finansal açıdan 2008 yılı, yurtdışı piyasalardaki
dalgalanmaların ülkemizde yurtiçi para ve sermaye
piyasalarına olan etkileri nedeniyle oldukça hareketli geçmiştir. Doğuş Otomotiv olarak  hissedilen
dalgalanmalara rağmen 2008 yılını faaliyetlerimiz
açısından başarılı bir şekilde tamamladık.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Departmanı olarak 2008 yılındaki
ana hedefimiz, İnsan Kaynakları süreçlerinin bütününü kapsayan altyapıları kurmak ve önceliklendirerek
uygulamaya almaktı. Bu amaçla şirketimizin tüm iş
süreçlerini, her birim için, sorumlular, süre  ve sıklık
bazında analiz ettik, bu analiz sonuçları ve benzer
yapıdaki  yurtiçi/dışı şirketlerle yaptığımız kıyaslama
çalışmalarını dikkate alarak norm kadroyu belirledik.
Her farklı pozisyon için iş değerlendirme çalışmalarını
gerçekleştirdik, buna bağlı olarak iş ailesi ve iş kademesi yapısını oluşturduk, bu faaliyetler sonucunda
yeni ücretlendirme ve ödüllendirme sistemlerimizi
revize ettik.

Doğuş Otomotiv’in bu farklı yapısı beraberinde önemli sorumluluklar da getiriyor:
Sürekli iyileşme, sürdürülebilirlik, verimlilik
ve yakınlık... Bunlar asla vazgeçemeyeceğimiz kavramlar olarak zihinlerimize, faaliyetlerimize ve iletişim çalışmalarımıza yön
veriyorlar.
Sektörün tüm faaliyet ve hizmet alanlarında varlık gösteren bir şirket olarak; geniş bir sosyal paydaş ağımız bulunuyor.
Paydaşlarımız ile katma değerli ilişkiler
kurmanın şirketimize güç katacağına inanıyor, kurumsal vatandaşlık anlayışı ve
toplumun bir parçası olduğumuz bilinci ile
çalışıyoruz.
Tüm sosyal paydaşlarımızı “müşterilerimiz”
olarak görüyoruz. Kendini sürekli geliştiren, uzun soluklu ve samimi ilişkiler kuruyoruz. Bu anlayışla, 2008 yılında CRM çalışmalarımızla müşteri ilişkilerini mükemmelleştirmeye, tüm pazarlama ve iletişim
süreçlerimizi daha verimli hale getirmeye
ve “iç müşterilerimizle” yakınlaşmaya,
otomotiv grup içi sinerji oluşturmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük.
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“Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Yer
Almak” stratejimiz paralelinde, 2008 yılında da
otomotiv piyasasındaki faaliyetlerimize gücümüze
güç katarak devam ettik. Yatırımlarımızın birçoğunu global kriz koşulları nedeniyle, durdursak veya
yavaşlatsak bile, bu yıl tamamladık.
Merkezi finans fonksiyonları olarak, özellikle 2008
yılının ikinci yarısından itibaren otomotiv sektöründe hissedilen krizde yalın yönetime odaklanarak operasyonel verimliliğimizi daha da artırdık.
Temel performans göstergelerimizi kriz nedeniyle
değişen makroekonomik göstergelere ve pazar
şartlarına göre yeniden yapılandırdık. Risk yönetimi kurallarımızı sıkılaştırdık, bu sayede finansal ve
piyasa risklerine karşı yapımızı kuvvetlendirdik.
2008 yılı likidite ve nakit yönetimine çok önem verdiğimiz, öncelik kaydettiğimiz bir yıl oldu.

Performans  Yönetim Sistemini, her çalışanın hedeflerini gerçekleştirme oranına bağlı performans ölçümlerinin yapılabildiği ve yetkinlik değerlendirmelerinin
rakamsal olarak ifade edilebildiği bir yapıya dönüştürdük, bununla ilgili sistemsel altyapı çalışmalarını
tamamaladık ve 2008 yılında uygulamaya aldık.
Mevcut insan kaynakları portalını geliştirerek, çalışanların kendileri ve ekipleriyle ilgili farklı detaydaki
bilgi ve raporları doğrudan sistemden alabilecekleri
hale getirdik.

Bu yıl, TÜVTURK araç muayene istasyonlarımız
devreye girdi. 2008 yılında iştiraklerimizden birisi
olan Meiller Doğuş Damper San. A.Ş.’de sıfır hata
ile üretime başladık. Lider mobil ısı kontrol sistemleri markası Thermo King`in Türkiye`deki satış ve
servis hizmetlerini kapsayan anlaşma ile distribütörlüğünü yaptığımız marka sayısını 15`e çıkardık. Avrupa’daki ilk hizmet noktamız olan Lozan
Porsche satış ve servis bayiliğimizn 2009 yılı son
çeyreğinde hizmete girecektir. Doğuş Oto Ankara
Etimesgut yatırımımız perakende hizmetlerdeki
güçlü zincirimizin en yeni halkasını oluştururken,
2009 yılında yapacağımız Bursa yatırımımız ile bu
zinciri daha da kuvvetlendireceğiz.

Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızı doğru belirleyebilmek için şirketimize özel Yetenek-Bilgi ve Beceri
sınavları geliştirdik ve  bu çalışanlarımızın kısa sürede
şirket ve iş süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacı ile e-oryantasyon uygulamasını hayata
geçirdik.

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, Merkezi
Finans Fonksiyonları olarak, küresel krizin gölgesi
altında geçen 2008 yılında, sene başında öngördüğümüz hedef ve stratejilerimize bağlı kalarak
grup vizyonumuza güçlü bir destek sağladık.

Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi bünyesinde şirketimizin tüm iş tanımlarının yazılı hale getirilmesine destek verilmesini
takiben öncelikli iş akışlarında prosedür çalışmaları
yapılarak kurumsallaşmaya katkı sağlandı.

IT
IT Departmanı olarak TC Kimlik No entegrasyonu ile
örnek bir proje geliştirdik, müşteri kayıtlarımızı devletin kayıtlarıyla eşleştirip kilitledik. CRM’e yönelik veri
temizleme çalışmaları yaptık. Turkuaz’ı daha kullanışlı, daha estetik ve daha çağdaş bir çalışma ortamı
hâline getirmek için yenilikçi çalışmalar yaptık.
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Rakamlarla Türkiye Ekonomisi ve
Otomotiv Sektörü

202

170

132

İthalat (milyar dolar)

140

86

10,1

İhracat (milyar dolar)

2008

2007

2006

2008

2007

2006

2008

2007

2006

2008

2007

2006

1,1

4,6

8,4

TÜFE Enflasyonu %

9,7

6,1

GSMH Gelişme Hızı
(Sabit Fiyatlarla) %

Otomotiv sektöründe de genel ekonomik göstergelere uygun olarak yıl içerisinde gerileyen bir satış
trendi izlenmiştir. 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 469.168
adet olarak kaydedilmiştir.
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Geçtiğimiz yedi yıl boyunca sürekli bir büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisi, 2008’de
hem dünyayla olan mal ve hizmet ticareti hacminin
daralması, hem de yabancı sermaye girişinin yavaşlaması nedeniyle 2008 yılında daha düşük bir
performans göstermiş ve bir önceki yıla göre sabit
fiyatlarla %1,1 büyümüştür.

Kaynak TÜİK

Toplam Satış Adetleri (Toptan)
2006

2007

Binek

371.325

359.416

2008
307.214

Hafif Ticari

248.159

232.971

188.954

Ağır Ticari

33.393

26.383

20.227

5.450

5.622

4.161

Treyler

Kaynak ODD ve TAİD Verileri
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Doğuş Otomotiv’de 2008 Yılı
Doğuş Otomotiv, global ölçekteki ekonomik çalkantıların
şekillendirdiği zorlu pazar koşullarına rağmen 2008 yılını
başarılı bir şekilde tamamlamış ve hedeflerine büyük oranda
ulaşmıştır.

Doğuş Otomotiv’in çok geniş bir yelpazede müşterilere yansıyan ürün ve hizmetleri, şirketin
rakipleri arasında çok avantajlı bir konum edinmesini sağlamıştır. Doğuş Otomotiv, finansman
kredisinden satışa, satış sonrası hizmetlerden ikinci el araç alım satımına kadar uzanan çok geniş
bir yelpazede hizmet ve değer üreterek, güçlü bir yapıda pazardaki liderliğini sürdürmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

55.307 adet araç satışı ile ithal pazarın lideri
Dünyanın en güçlü otomotiv markalarından 15’inin temsilcisi
80 farklı model
13.124 adet ikinci el araç satışı
2.000’e yakın çalışan
500’ü aşkın müşteri kontak noktası
800.000’e yakın müşteri
650.000’e ulaşan araç parkı
435.000 m² satış ve servis kapalı alanı
800.000’e yakın servis giriş adedi

Değer Zinciri 2008
Üretim

İthalat ve
Distribütörlük

Perakende

Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler
Her Marka Araca
Hızlı Servis

Krone*
Meiller*

**

Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili Satıcılar
(İsviçre)

İkinci El
İkinci El Araç
Alım-Satım

Finans
Otomotiv
Finansmanı*

Diğer Yatırımlar

TÜVTURK*

Sigorta
Hizmetleri*
LeasePlan*

Sigorta*

Yüce Oto*

Lojistik Merkezi
*İştirakler
**Temsilcilikler
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Satış Adetleri (Toptan)
2006

2007

2008

Binek

42.741

40.966

33.742

Volkswagen

27.619

26.110

21.485

4.956

5.898

5.647

220

218

157

Bentley

0

19

12

Lamborghini

0

3

9

SEAT

4.572

3.426

2.874

Skoda

5.374

5.292

3.558

Hafif Ticari

32.062

27.669

18.969

Volkswagen

31.947

27.669

18.969

115

0

Ağır Ticari

2.908

3.055

2.596

Scania

2.099

2.174

1.894

Krone

809

811

518

Meiller

0

70

184

77.711

71.690

55.307

Audi
Porsche

Skoda

TOPLAM

Tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir yıl
Doğuş Otomotiv, 2008’in özellikle son çeyreğinden
itibaren etkisini yoğun olarak hissettiren ve dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli olarak otomotiv
sektörünü olumsuz etkileyen koşullara rağmen
markalar bazında 2008 hedeflerine büyük oranda
ulaşmış ve 55.307 adetlik pazar payını %11 olarak
korumuştur.
2008 yılında 2.144 milyon YTL ciro gerçekleştiren
Doğuş Otomotiv, 23 milyon YTL faaliyet kârı
kaydetmiştir. Aynı yıl toplam aktifler 1.444 milyon
YTL’ye, yatırım tutarı 60 milyon YTL’ye ulaşmıştır.
Üretim yatırımları tamamlanmaktadır
Doğuş Otomotiv, ürün ve hizmetlerini çok geniş bir
yelpazeye yayarak otomotiv değer zincirinin her
halkasında olma hedefine 2008 yılındaki üretim
yatırımlarıyla biraz daha yaklaşmıştır.
Doğuş Otomotiv’in distribütörü olduğu dünyanın
önde gelen damper üreticisi Meiller ortaklığında
kurduğu Meiller-Doğuş Damper Fabrikası’nın açılışı
20 Haziran 2008 tarihinde Sakarya’da yapılmıştır.

10 milyon euro yatırım ile gerçekleştirilen ve Doğuş
Otomotiv’in ilk üretim merkezi olma özelliğini taşıyan
tesisin ilk üretimini sıfır hata ile gerçekleştirmesi,
şirketimize haklı bir gurur yaşatmıştır.
Doğuş Otomotiv’in ikinci üretim tesisi olarak
planlanan Krone Doğuş Treyler Fabrikası’nın
temelleri de 17 Temmuz 2008 tarihinde İzmir’in Tire
ilçesinde atılmıştır. 2003 yılından beri distribütörü
olduğu, Avrupa’nın ikinci en büyük treyler üreticisi
Krone’nin ortaklığında, 35 milyon euro yatırım ile
temelleri atılan Krone Doğuş Treyler Fabrikası’nın
2009 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.
Türkiye’nin yabancı ortaklı “ilk” treyler üretim
merkezi olan Krone Doğuş Treyler Fabrikası, aynı
zamanda Avrupa’nın müşterinin istediği renkte
treyler üretebilen tek merkezi olacaktır.
Yeni hizmet noktalarımız
Doğuş Otomotiv, 2008 yılının olumsuz ekonomik
koşullarına rağmen yatırımlarını üretim tesislerinin
yanında yeni satış ve servis noktalarıyla sürdürerek
Türkiye’deki otomotiv sektörü içindeki güçlü
konumunu daha da ileriye taşımıştır.
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42 milyon YTL yatırımla Ankara’da inşa edilen Doğuş
Oto Etimesgut hizmet noktasının 24 Aralık 2008
tarihinde gerçekleştirilen açılışı, ekonomik krize ve
otomotiv sektöründeki daralmaya karşı şirketimiz
için önemli bir moral kaynağı olmuştur. VW Binek
Araç, VW Ticari Araç satış ve servis, Audi servis ve
DOD ikinci el satış alanlarını kapsayan toplam 22 bin
metrekarelik tesisin katılımıyla, bir Doğuş Otomotiv
iştiraki olan Doğuş Oto’nun toplam hizmet alanı 175
bin metrekareye ulaşmıştır.
Aynı zamanda, Fethiye’de VW ve SEAT showroom ve
servis hizmetleri ile Başaran, Tarsus’ta VW showroomu ile
Opat, VW servisleri ile Batman’da Gencay, Gaziantep’te
Koluman, Audi ve VW servisleri ile Ankara’da Aydoğanlar
2008 yılında Doğuş Otomotiv ailesine katılan yeni
lokasyonlardır. Ağır ticari araç sektöründe, ithal pazar
lideri olan markamız Scania ise, treyler markamız Krone
ile birlikte Bolu’da Çarıkçı ve İstanbul Hadımköy’de Flash
Otomotiv’in yeni showroom ve servis noktalarını hizmete
açarken, Hatay’da ise Sağ Otomotiv Scania servis noktası
ile yetkili servis ağını genişletmiştir. Ayrıca Denizli’de KCR
Otomotiv Meiller showroom ve servisi ile Doğuş Otomotiv
satış ve servis hizmetlerinin dünya standartlarına uygun
bir şekilde verilmesini sağlamaktadır.

2008’e damgasını vuran yatırımlardan bir diğeri de
Lozan’da temeli atılan Porsche Yetkili Satıcı ve Servis
merkezidir. Yüzde 99’u Doğuş Otomotiv’e ait olan D-Auto
Suisse SA adlı şirket tarafından yaklaşık 12 milyon ABD
doları yatırımla 5 bin metrekare üzerinde kurulacak olan
hizmet noktası, şirketimizin Porsche AG ile 10 yılı aşan
işbirliğinin yeni bir halkasını oluşturmaktadır. Porsche
Lozan bayisinin 2009 ortalarında tamamlanarak
hizmete girmesi planlanmaktadır.
Ürün yelpazemizi genişlettik
Portföyünde her bütçe ve beğeniye hitap eden 80’i
aşkın model bulundurarak Türkiye’nin aynı çatı
altında en fazla ürün çeşidi barındıran otomotiv
şirketi olma özelliğini elinde tutan Doğuş Otomotiv,
otomobil değer zincirinin her halkasında olma ve
müşterilerinin ihtiyaçlarına her yönüyle cevap verme
anlayışını bu özelliğiyle de pekiştirmektedir.
Dünyanın en prestijli otomobil markalarını bünyesinde
barındıran Doğuş Otomotiv, 2008 yılında çok sayıda
lansman gerçekleştirmiştir. VW tarafından Türkiye
pazarına yeni sunulan Golf VI, Tiguan, Scirocco

18

ve Passat CC modellerine ek olarak “Geleceğin
Otomobili” olarak adlandırılan Audi A4 (B8) ve Yeni
Seat Ibiza, 2008 içerisinde müşterilerin beğenisine
sunulan modellerden bazılarıdır.
Üst lüks segmentte satış adedini ve pazar payını
artırarak başarılı bir yıl geçiren Doğuş Otomotiv,
2008’de bu segmente yönelik olarak gerçekleştirilen
başarılı etkinliklerle adından sıkça söz ettirmiştir.
Eylül ayında Lamborghini’nin yeni Gallardo LP 560
modelinin tanıtımı yapılmış ve ekim ayında özel bir
partiyle aynı markanın showroom’u hizmete girmiştir.
Yılın son çeyreğinde yurtdışından getirtilen Bugatti
test aracı ise gerek basın, gerekse otomobilseverler
tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır.
2008 yılı Ağustos ayından itibaren Türkiye’de Doğuş
Otomotiv distribütörlüğünde satış ve servis alanında
hizmet vermeye başlayan dünyanın önde gelen
soğutma sistemi markası Thermo King, aynı yıl
itibariyle Doğuş Otomotiv bünyesindeki kurumsal ve
organizasyonel yapılanmasını tamamlamıştır.
İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasının dışında,
İzmir, Ankara, Samsun, Antalya, Antakya, Adana,
Mersin’in de aralarında bulunduğu, potansiyel içeren
bölgelerde 9 adet yetkili satıcı ve servis ile hizmet
veren markanın 2009 yılı satış hedefi 300 adet olup,
pazar payı hedefi ise yüzde 30’dur. Thermo King
markalı ürünler CE ve ATP standartlarına uygun olup,
gelecekte AB’ye uyum standartlarının gündeme
gelmesiyle, soğutma cihazlarının kullanımında yüzde
20 oranında artış olacağı beklenmektedir.
Markalarımız başarılı bir yıl geçirdi
2008’in getirdiği ekonomik olumsuzluklara ve
otomotiv pazarındaki ciddi daralmaya rağmen
markalarımız satış hedeflerini büyük oranda
gerçekleştirmiştir. Yıl içerisinde elde edilen en
önemli başarılardan biri, Doğuş Otomotiv tarafından
Türkiye’ye ithalatına 1994 yılında başlanan Audi
markasının ilk defa tüm rakiplerini geçerek 5.484
adetlik satışla lüks segmentte pazar lideri olmasıdır.
Audi’nin elde ettiği bu başarıyı, pazar paylarını artıran
diğer markalarımız da devam ettirmiştir.
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Scania
tarafından yayımlanan ve dünyanın en çok satış
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yapan distribütörlerinin sıralandığı “İlk 10” listesinde
üçüncü sıraya yükselmiştir.
Satış sonrası hizmetlerimizdeki başarılarımız
sürüyor
Müşterilerimizin memnuniyetinin sadece satış
hizmetleriyle sınırlı kalmamasını ve satış sonrasında
da sürdürülmesini esas alan müşteri odaklı hizmet
anlayışımız, müşterilerimizin birinci gün olduğu gibi
yıllar sonra da aynı güler yüz ve hizmet kalitesiyle
karşılanması ilkesini içermektedir.
Volkswagen Binek Satış Sonrası’nın Türkiye Kalite
Derneği (KALDER) tarafından yapılan müşteri
memnuniyeti araştırmasında üst üste üçüncü
senesinde de birinci olması, bu yaklaşımın sadece
sözde değil, uygulamada da geçerli olduğunu bir
kez daha tescil etmiştir.
Audi AG’nin dünyadaki en başarılı yetkili servisleri
seçmek üzere gerçekleştirdiği 4. Twin Cup dünya finalinde Yetkili Satıcılarımızdan Şenyıldız Otomotiv’in
genel klasmanda dünya üçüncülüğünü, teknik klasmanda dünya birinciliğini kazanması ise, bayilerimizin ulaştığı teknik yeterliliğin kanıtı olmuştur.
İkinci el satışlarda DOD farkı
Güven unsurunun daha da önem kazandığı ikinci el
pazarında çok güçlü bir yer edinen ve karşılarında
güvenilir bir kurum görmek isteyen ikinci el alıcılarının
tartışmasız bir numaralı tercihi haline gelen DOD,
ürün ve hizmet çeşitlendirmesini 2008 yılında da
sürdürerek farklı segment ve ihtiyaçlara yönelik
yaratıcı çözümlerine yenilerini eklemiştir.
İnternet ortamını başarılı bir şekilde kullanan DOD,
2008’de www.dod.com.tr web sitesini yenileyerek
bu alandaki etkisini daha da artırmış ve aylık bir
buçuk milyondan fazla ziyaret sayısına ulaşarak en
yüksek kullanılırlık oranına erişmiştir.
DOD, 2008 yılında koşulsuz müşteri memnuniyeti ve
yüksek marka değeri temeline dayanan üç yeni ürün
lansmanı gerçekleştirmiştir. Aracını satış noktasına
sürekli bırakamayan tüketiciler için geliştirilmiş
bir sistem olan ParkDOD, lüks segmentte yer
alan araçların ikinci el alım satımını özel bir fiziki

yapılanma ve ayrı bir web sitesi yoluyla gerçekleştiren
PrimeDOD ve dünyada ilk kez kullanıcıların sanal
ortamda kendi ekspertizlerini yapmalarına olanak
sağlayan KeyDOD, sektör standartlarını çok daha üst
seviyelere taşıyan ürünler olarak dikkat çekmiştir.
TÜVTURK hızla büyüyor
Doğuş Otomotiv-Akfen-TÜV SÜD konsorsiyumu
tarafından kurulan ve Türkiye çapında araç muayene
istasyonlarının açılması ve işletilmesi hakkını 20
yıllığına alan TÜVTURK, 2007’de faaliyete geçtikten
sonra hızla yapılanmış ve 2008 yılı itibariyle 77 ilde
183 istasyonunu hizmete sunmuştur.
İletişim alanında ödüllendirildik
Geçtiğimiz yıllarda birçok ödüle layık görülen marka
reklamlarımıza 2008 yılında bir yenisi daha eklenmiş
ve VW Passat Variant “Baba” reklam filmi hem
Kristal Elma, hem de IAAA Altın Ödülü’nün sahibi
olmuştur.
Scania Pazarlama Ekibi tarafından hazırlanan pratik
konuşma kılavuzu “10 Dilde Seyr’ü Sefer” isimli el
kitabı projesi ise en iyi pazarlama projesi ödülü olarak
tarif edilen “Communication Award” (İletişim Ödülü)
onur ödülünü kazanarak uluslararası bir başarıya
imza atmıştır. Uzun yol sürücülerinin yaşadıkları
iletişim sorununa çözüm bulmak amacıyla hazırlanan
kitapçık, Türk sürücülerinin en çok sefer yaptığı 10
ülkenin dilinde pratik iletişim bilgilerini içermektedir.
Yüksek hedeflerle yola devam
Doğuş Otomotiv girişimciliği ve gelişmeye açık
büyük potansiyeliyle stratejisini;
•
•

Ulusal pazarda derinleşme ve ithal pazarda
sürekli liderlik,
Uluslararası alanda ise bölgesel bir güç
olmak şeklinde tanımlamaktadır.

Doğuş Otomotiv orta ve uzun vadede yatırımcı
memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını
sürdürecek; tüm paydaşları için artan oranda
değer üreterek yükselen hedeflerle yoluna devam
edecektir.
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Doğuş Grubu
Yarım asrı aşkın başarılı bir geçmişe sahip olan Doğuş Grubu,
finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm, gayrimenkul
ve enerji olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir.

1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, başarılı geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer
almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma
vizyonuyla hareket etmektedir.
Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm,
gayrimenkul ve enerji olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir.
70’in üzerinde şirketi ve 20 bine yakın çalışanı ile
Doğuş Grubu, dinamik insan kaynağı ve üstün
teknolojik altyapısıyla marka değeri oluşturulması
ve müşteri sadakati yaratılmasını sağlamaktadır.
Doğuş Grubu, yarattığı markaları ve onların gelişimini, sadece Türkiye sınırlarında değil, bölgesel ve
küresel ölçekte ele almaktadır.
Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri
memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak
sunmaktadır. Grup, yıllar içinde yarattığı markalarıyla
Türkiye’yi global arenada başarıyla temsil etmekte ve
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Türkiye’de iş ve yatırım yapmak isteyen uluslararası
yatırımcıların en çok tercih ettiği kurumların başında
gelmektedir. Finansal hizmetler ve gayrimenkul
geliştirme alanlarında General Electric; otomotiv
alanında Alman Volkswagen AG ve TÜV SÜD;
inşaat sektöründe Fransız Alstom ve Japon
Marubeni; medya sektöründe CNBC ve turizm
alanında Starwood Hotels & Resorts, Worldwide
Inc., HMS International Hotel GmbH (Maritim) ve
Aldiana GmbH ile kurduğu ortak girişimler, Grubun
uluslararası ölçekteki işbirliklerinin başlıca örneklerini
oluşturmaktadır.
Doğuş Grubu, müşteri odaklı ve verimliliği merkez
alan yönetim yaklaşımıyla sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, özellikle eğitim alanına yoğunlaşan,
çocuklarımıza ve geleceğimize yönelen toplumsal
sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.

