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Kurumsal Profil

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.

Finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya, turizm,
gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesi olan Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin toptan ithal pazarında lider distribütör konumundadır. Şirket:
•
•
•
•
•

Binek araç
Haﬁf ticari araç
Ağır vasıta
Endüstriyel ve deniz motorları
Soğutma sistemleri

alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 14 uluslararası markanın temsilcisidir. Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche,
Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda, Scania,
Krone ve Meiller markalarından ve bu markaların 80’i
aşkın modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları
pazarında Scania Engines ve soğutma sistemleri pazarında Thermo King markalarıyla hareket etmektedir.
Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından
birine sahiptir. Tüm ükeye yayılmış olan 500’ü aşkın
temas noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış,
servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz
bir şekilde sunmasını sağlamaktadır.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na bağlı tüm markaları çatısı altında bulunduran dünyadaki tek şirkettir.
İthalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri dışında
şirket, otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda hizmet portföyünü giderek genişletmektedir.
Doğuş Otomotiv, tüketici ﬁnansmanı, yedek parça ve
aksesuvar ticareti, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci
el araç ticareti, ﬁlo kiralama, hızlı servis, araç muaye4

ne ve sigortacılık gibi hizmet alanlarının yanı sıra son
yıllarda Sakarya’da hizmete giren Meiller Doğuş Damper Fabrikası ve Krone ﬁrmasının ortaklığında İzmir
Tire’de inşa edilen treyler fabrikası ile üretim alanında
da önemli yatırımlara imza atmıştır.
Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki başarılı operasyonunu
yurtdışına açma yönünde de girişimlerde bulunmaktadır. Şirketin VW Grubu’yla güvene dayalı yakın işbirliğinin bir sonucu olarak İsviçre’nin Lozan kentinde açtığı Porsche yetkili satış ve servis merkezi D-Auto Suisse, son yıllarda önemli bir satış başarıları elde etmiştir.
2.000’e yakın çalışanıyla Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki
otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biridir.
Kurulduğu günden bu yana ödün vermeden sürdürdüğü müşteri memnuniyetine odaklı dinamik hizmet anlayışı sayesinde Doğuş Otomotiv, kurumsal itibar araştırmalarında Türkiye’nin en beğenilen ve en çok güven
duyulan markaları arasında üst sıralarda yer almaktadır. Otomotiv sektöründe %12,6 pazar payına sahip
olan şirket, toptan ithal pazarında lider distribütör konumundadır.
2004 yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda “DOAS.IS”
kodu ile İMKB 100 içerisinde işlem görmektedir.
Doğuş Otomotiv, ticari faaliyetlerini sürekli geliştirme ve büyüme hedeﬂeri doğrultusundaki etkinliklerini, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da desteklemektedir. Şirket, 2010 yılında bu yöndeki en önemli adımlarından biri olarak “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi”ni imzalamış ve hem çalışanlarına, hem
de bir parçası olduğu toplum ve çevreye ilişkin sorumluluklarını uluslararası düzeyde taahhüt altına almıştır.
Doğuş Otomotiv, Türk otomotiv sektöründe ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu hazırlayarak üstlendiği öncü rolü 2011 yılında B tipi rapor yayımlayarak
sürdürmüştür.

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.

Finansal Göstergeler
SPK (mn TL)

2009

2010

2011

50.979

88.850

112.399

%8,9

%11,2

%12,6

10.746

12.550

15.659

Net Satışlar

2.129

3.428

4.808

Faaliyet Giderleri

(224)

(283)

(357)

78

202

240

%3,6

%5,9

%5

302

485

597

%14,2

%14,1

%12,4

31

150

142

%1,4

%4,4

%3

Satışlar (adet perakende)
DOAS Pazar Payı
İkinci El Satışlar

EBIT (Faaliyet Kârı)
EBIT Marjı
Brüt Kâr
Brüt Kâr Marjı
Net Dönem Kârı
Net Dönem Kâr Marjı

Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DOAS.IS kodu ile işlem görmektedir.
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Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları

Toplam Araç Parkı
900,000’e yaklaşan

%0,5
Pazar
Payı

Krone
distribütörlük
anlaşması

Scania
distribütörlük
anlaşması

Porsche
distribütörlük
anlaşması

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

1994
6

1995

%5,8
Pazar
Payı

SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

Skoda
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı
Operasyonların
birleştirilmesi

İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

1996

1997

1999

Volkswagen
Financial
Services AG ile
tüketici finansman
ortaklığı

2000

Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

2003

%11,4
Pazar
Payı

Thermo King
distribütörlük
anlaşması

AKFEN ve
TÜV SÜD ortaklığı
ile TÜVTURK
kuruldu

Krone Doğuş
Treyler Fabrikası
Temel Atma
Töreni

SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu

Lamborghini ile
iyi niyet mektubu

Bentley ile
iyi niyet mektubu

Volkswagen
Deniz Motorları
anlaşması

İkinci temettü
ödemesi

Lozan’da
Porsche bayiliği
anlaşması

Meiller
distribütörlük
ve ortak üretim
anlaşması

Lamborghini
distribütörlük
anlaşması

Krone - Doğuş
ortak üretim
anlaşması

OtoMotion açılışı

Oto-Fix
Ekspres Servis

Bugatti ile iyi
niyet mektubu

LeasePlan ile
filo kiralamada
ortaklık

Porsche Lozan
Bayisi Temel
Atma Töreni

Meiller Doğuş
Damper
Fabrikası’nın
hizmete girişi

Doğuş Otomotiv
15. yıl

Thermo King ile
iyi niyet mektubu

Porsche Lozan
D-Auto Suisse SA
şirket kuruluşu

Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

Porsche Lozan
Bayisi açılışı

BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

Sürdürülebilirlik
Raporu’nun
yayımlanması

Krone ile
üretim anlaşması

Doğuş Otomotiv
halka arz edildi

2009

2008

2010

2007
Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk projesi

2006

%12,6
Pazar
Payı

İlk temettü ödemesi

2005
2004

Kurumsal
Derecelendirme
Puanı(7.80 Puan)

2011

2009
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Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu

Aclan Acar

Süleyman Kadir Tuğtekin

E. Ali Bilaloğlu

Cem Yurtbay

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 ABD’de,
Vanderbilt Üniversitesi’nde 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.

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 Başkan Vekili ve Strateji
Komitesi Üyesi’dir. Sayın Süleyman
Tuğtekin aynı zamanda Meiller ve
Krone ortak şirketlerinin Danışma
Kurulu Üyesi’dir.

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,
Doğuş Oto ve Yüce Auto Yönetim
Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.

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

Hasan Hüsnü Güzelöz

H. Murat Aka

Nevzat Öztangut

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.

Sayın Murat Aka ODTÜ İşletme bölümünde lisans (1984), Boğaziçi
Üniversitesi’nde İş İdaresi bölümünde yüksek lisans (1987) yapmıştır.
2007 yılında Harvard Business
School’da 172. Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı tamamlamıştır.
Sayın Murat Aka, Doğuş Otomotiv
Servis, Doğuş Oto Pazarlama, vdf
Tüketici Finansmanı, LeasePlan
Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim/Risk
Komitesi Başkanı’dır. Sayın Murat
Aka aynı zamanda Garanti Emeklilik,
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Doğuş Spor Yatırımları
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi
Bölümü mezunudur. 1984-1994
seneleri arasında SPK Denetleme Dairesi’nde Denetçi-Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. Eş
zamanlı olarak 1992-1994 seneleri arasında Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Hali hazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanısıra, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, Garanti Bankası/Garanti Yatırım Fon Kurulu Üyeliği, Doğuş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu üyeliği, Takasbank
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Öztangut,
2007-2011 yılları arasında Türkiye
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanlığı yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamlayan Sayın Denizmen,
MIT Sloan School of Management’ta
MBA yüksek lisansı yapmış, ayrıca
Stanford, GE Crotonville, Harvard
Business School’da ileri seviye yönetim programlarını tamamlamıştır.
Doğuş Holding Strateji Başkanı, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Denizmen, 1999
yılından bu yana Doğuş Grubu’nda
Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiştir. Sayın Denizmen aynı zamanda Türkiye’deki
kadın ve gençlerin ﬁnansal eğitimi
alanında OECD tarafından akredite
edilmiş bir ﬁnansal okuryazarlık inisiyatiﬁ olan “Para Durumu” nun kurucusudur.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu

E. Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Anıl Gürsoy

Dr. Berk Çağdaş

Giovanni Gino Bottaro

İlhami Eksin

Kerem Güven

Mustafa Karabayır

Tolga Senyücel

Vedat Uygun

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

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,
Doğuş Oto ve Yüce Auto Yönetim
Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın mesajı
Küresel krizin dünyanın gelişmiş ekonomileri üzerinde süren etkilerinden doğan endişeli bekleyiş devam
ederken Türkiye ekonomisinin bir önceki yıl yakaladığı ivmeyi büyük ölçüde koruduğu 2011 yılı, Doğuş Otomotiv olarak bizim ekonomideki gelişmeleri yakından
takip ettiğimiz ve önemli başarılara imza attığımız bir
yıl olarak geride kaldı. Yılın son çeyreğinde beliren ve
sektörümüzü doğrudan etkileyen olumsuz gelişmelere
rağmen markalarımız 2011 yılında birçok alanda rekor
kırarken, tarihimizdeki en büyük satış cirosuna ulaştık.
Ekonomik kriz söylemlerinin dünya gündeminde hep
ön sıraları işgal ettiği 2011 yılında elde ettiğimiz bu başarılı tablo, krizin dip noktasının geride bırakıldığına
dair olumlu beklentilerle birlikte geleceğe yönelik hepimize ümit ve cesaret verdi.
2011 yılına damgasını vuran ve hatta önümüzdeki dönemi de şekillendirecek olan konu, Avrupa ekonomisi
ve Euro’nun geleceğiydi. Borç yükü nedeniyle Yunanistan, Portekiz, İspanya, İtalya ve İrlanda gibi ülkelerin
içinde bulunduğu güçlüklerin, Euro bölgesinin bütünlüğünü koruyabilmesi ve mali disiplininin sağlanabilmesi için Avrupa Birliği’ni ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktığını hep birlikte gözlemledik. Avrupalı liderler özellikle yaşanan ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı
konusuna eğilirken, ülkemizin en önemli ticaret ortağı
diyebileceğimiz Avrupa’da yaşanan tüm bu gelişmeler,
Türkiye’de de hem hükümet hem de iş çevreleri tarafından yakından izlendi.
2011’in en çarpıcı ve beklenmeyen gelişmelerinden bir
diğeri ise, ABD’nin kredi notunun uluslararası kredi derecelendirme kurumu Standard & Poor’s tarafından tarihinde ilk kez düşürülmesiydi. Uzun tartışmalara yol
açan bu karara rağmen küresel krizin başlangıç noktası olan ABD, 2011 yılında hem temel ekonomik göstergeler hem de piyasaların beklentisi bakımından olumlu gelişmelere sahne oldu. Avrupa’ya oranla ekonomiyi tek elden yönetme ve hızlı karar alabilme avantajına
sahip olan ABD, ekonomiyi canlandırmak için gerekli
olan ﬁnansman kaynaklarını harekete geçirerek yeniden büyüme sürecine girdi.
10

Önceki yıllardan da aşina olduğumuz üzere 2011 yılında dünya ekonomisinin itici gücünü gelişen büyük
ekonomilerin oluşturduğunu söylemek mümkün. Çin
ve Hindistan, yılın ilk üç çeyreğinde sırasıyla %9,4 ve
%7,5 büyüyerek, gelişen ülkeler liginin ön sıralarında
yerlerini aldılar. Büyüme hızı %4,1 ve %3,2 ile sınırlı kalan Rusya ve Brezilya’nın ise geçmiş yıllarda gösterdikleri performansı 2011 yılında tekrarlayamadıklarını gördük.
Öte yandan, adı zaman zaman BRIC ülkeleri ile birlikte anılan Türkiye ise 2011 yılının ilk üç çeyreğinde
%9,7 büyüyerek, gelişen ekonomiler arasında yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türkiye’nin bu başarısı, bir önceki yıl olduğu
gibi 2011’de de uluslararası piyasalarda bütün gözlerin ülkemize çevrilmesine yol açtı. Avrupa’nın tersine
Türkiye’de güçlü ve istikrarlı bir siyasi yapı bulunması, bu başarıda en önemli rolü oynadı. Ekonomi yönetiminin mali disiplinden taviz vermeyen tutumu sayesinde Türkiye ekonomisi, diğer pek çok Avrupa ülkesinin
içine düştüğü borç krizinin dışında kaldı. Türkiye’nin
Avrupa’da gayrisaﬁ milli hasıla/devlet borcu dengesini Maastricht Kriterleri içinde tutabilen tek ülke olması,
uluslararası ekonomi çevrelerinin de övgülerine konu
oldu.
Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu tüm olumsuzluk ve risklere rağmen, dünyadaki otomotiv endüstrisi
2011 yılını 88 milyon adedin üzerinde araç üretimi ve
satışıyla sorunsuz bir şekilde kapattı. Geçmiş yıllarda
olduğu gibi yükselen Uzakdoğu ve Güney Amerika pazarları, ABD ve Avrupa’daki durgunluktan kaynaklanan
daralmayı rahatlıkla karşıladı. Dünyadaki ekonomik iklime bağlı olarak son yıllarda otomotiv pazarının coğraﬁ dağılımında meydana gelen değişiklikler, 2011 yılında da kendini gösterdi. Örneğin, uzun yıllar sonra Avrupalı üreticilerin Çin’e sattıkları araç miktarı, Avrupa’da
sattıkları araç miktarını aştı.
Ülkemiz penceresinden otomotiv sektörünün 2011 yılı
performansına baktığımızda, sektörün karakter olarak

birbirinden ayrışan iki farklı dönem yaşadığını söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır. Yılın ilk yarısında
otomotiv pazarında yaşanan büyük hareketlilik ve büyüme, daha önce belirlenmiş satış tahminlerinin birkaç kez yükseltilmesine ve hatta 1 milyon araç sınırının üzerine çıkılacağına dair beklentilere neden oldu.
Birçok şirket hedeﬂerini bu yönde yeniden şekillendirirken, Doğuş Otomotiv olarak biz, 2011 için öngördüğümüz 850 bin adet yıllık toplam araç satışı tahminine ve buna uygun olarak belirlediğimiz satış hedeﬂerimize sadık kaldık. Nitekim yılın ikinci yarısında ortaya çıkan gelişmeler, bu kararımızda haklı olduğumuzun kanıtı niteliğinde oldu. Öncelikle döviz kurlarında
yaşanan yükseliş ve ekim ayında 1600 cc üzerindeki
araçlara getirilen vergi artışı, yılın ikinci yarısında sektörün büyük bir daralmayla karşı karşıya kalmasına yol
açtı. Bununla birlikte lüks araçlarda vergi artışının %25
gibi çok yüksek bir seviyeye ulaşması, otomotiv pazarını olumsuz etkiledi.
Yıl içerisinde otomotiv sektöründe yaşanan tüm bu
olumsuz gelişmelere rağmen 864 bin adet binek ve haﬁf ticari aracın satıldığı 2011 yılı, Türk otomotiv sektörü için özel bir yıl olarak kayıtlara geçti. Önceki yıllara
göre büyük bir artışı ifade eden bu satış başarısı, güçlü
ürün portföyü, güvenilir imajı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle Türk otomotiv pazarında ayrıcalıklı bir yere
sahip olan Şirketimizin performansını da olumlu yönde etkiledi. Doğuş Otomotiv olarak 2011 yılında, tüm
markalarımız için koyduğumuz satış hedeﬂerinin üzerine çıkarak, bizim için kritik bir eşik olan 100 bin barajını aşmayı başardık. Kuruluşumuzdan bu yana ulaştığımız en yüksek satış başarısını ifade eden bu rakam,
kârlılık ve verimlilik gibi diğer unsurlarla birlikte bizleri bir kez daha gururlandırırken, aynı zamanda Şirketimizin sektör içindeki konumunu daha da güçlendirdi.
Geride bıraktığımız 2011 yılında bizi gururlandıran bir
diğer başarı da, 2010’da Türk otomotiv sektörünün ilk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu yayımlayarak
üstlendiğimiz öncülük görevini bir adım öteye taşıyarak, KSS raporumuzu B tipine yükseltmemiz oldu. Bu
ilerleme, öncülük ettiğimiz bir alanda bir adım daha yukarı çıkmış olmanın çok ötesinde, topluma ve çevreye karşı sorumluluk ve yükümlülüklerinin bilincinde bir
şirket olarak vizyon, misyon ve tüm ilkelerimizi dayandırdığımız değerlerin şirket çalışanları tarafından da içtenlikle benimsenmiş olduğunu göstermesi bakımından, bize ümit ve şevk verdi.

Doğuş Otomotiv olarak, insanın ve içinde bulunduğu
çevrenin sürdürülebilirliğini sağlama yönünde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi birincil öncelik olarak görüyor ve şirketimizi büyütüp geliştirme hedeﬂerinin yanında, bu yönde de somut adımlar atmayı temel
sorumluluklarımızdan biri sayıyoruz. Çalışanlarımız, iş
ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin çerçevesini tanımlayan bu anlayışı, birçok sürdürülebilirlik uygulamalarıyla somutlaştırıyor ve bu uygulamaları gün geçtikçe daha da olgunlaştırıyoruz. Bu bakış açısıyla arzu ettiğimiz ileri noktalara ulaşmamız yolunda, kalıplaşmış her türlü davranış şeklini bir tarafa bırakarak Doğuş Otomotiv ailesinin
tüm fertleri olarak ortak bir bilinç içinde büyük bir kültür değişimini hayata geçirmemizin kritik bir öneme sahip olduğu kanaatindeyim. Doğuş Otomotiv olarak bulunduğumuz bu başarılı noktaya hızlı ve temeli sağlam
adımlarla gelirken, sürdürülebilirlik kavramını hayatımıza sokma yönünde büyük aşamalar kat ettik. Şimdi elde ettiğimiz bu ilerlemeyi özümsememiz ve bugüne kadar altyapısını kurduğumuz çalışmaları daha da
derinleştirmemiz gerektiği bir gerçektir. İçine girdiğimiz
2012 yılını, sürdürülebilirlik uygulamalarını günlük hayatımıza ve operasyonel süreçlerimize tam olarak entegre etmek için çalışarak değerlendirmeyi hedeﬂiyoruz.
Başarılarla dolu bir yılın ardından, Şirket olarak elde
ettiğimiz tüm bu değerli kazanımlar sırasında her an
yanımızda olan tüm paydaş ve yatırımcılarımıza, aynı
gemide yolculuk etmekten büyük keyif aldığımız yetkili satıcı, servis ve tedarikçilerimize, bize duydukları
güveni tercihleriyle gösteren müşterilerimize ve elbette
özverili çalışmalarıyla Doğuş Otomotiv’i her geçen gün
biraz daha yükselten tüm çalışma arkadaşlarıma şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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İcra Kurulu
Başkanı’nın mesajı
2011 yılı ile önemli ve bir o kadar da sıra dışı gelişmelere sahne olan bir yılı geride bıraktık. Dünya ekonomisi ekseninde ciddi değişimlerin yaşandığı 2011 yılında, ülkemizin başarılı ve parlak bir performans sergilediğini söylemek mümkün. 2011 yılında bizler de, Doğuş Otomotiv olarak tüm paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlama hedeﬁyle faaliyetlerimizi eksiksiz yürütürken, yıl boyunca sürdürdüğümüz kalite odaklı ve verimlilik esaslı çalışmalarımızın olumlu çıktılarını almak bizi hem mutlu etti, hem
de geleceğimizi inşa etme yolunda bize pozitif bir motivasyon sağladı.
Geride bıraktığımız 2011 yılında, 2008’de başlayan ve küresel ekonomide önemli izler bırakan mali krizin etkilerinin
halen süregeldiğini gördük. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluk 2011 yılının en önemli gündemiydi. Bir türlü sağlanamayan mali birliğin etkileriyle Avrupa
Birliği belki de tarihinin en derin çıkmazlarından birine tanık oldu. Avrupa’daki ekonomik konjonktür ile karşılaştırdığımızda ABD ekonomisinin bu süreçte daha istikrarlı bir tutum sergilediğini belirtebilirim. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde kırılganlıkların sürmesine ve ileriye yönelik bilançoların sağlamlığına ilişkin endişeler de su yüzüne çıkmış durumdadır. Kriz sırasında oluşan şoklardan Asya ekonomileri en az etkilenirken, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri daha
sert biçimde etkilendi. Latin Amerika ülkeleri cephesinden
baktığımızda ise bu ülke ekonomilerinin krize karşı daha
dayanıklı bir görünüm sergilediklerini gördük. 2011 yılında
önemli bir diğer başlık ise Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler oldu. 2010 yılında başlayan ve Arap dünyasını etkisi altına alan değişim rüzgârları 2011’de etki alanını daha da
artırdı. Tüm dünya, başta Avrupa olmak üzere Amerika ve
Arap dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından ve merakla izledi.
Tüm dünyada köklü değişimlerin yaşandığı ve adeta ezberlerin bozulduğu bu süreçte olumlu bir seyir izleyen Türkiye, güçlü ve istikrarlı ekonomisiyle 2010 yılında olduğu
gibi 2011’de de uluslararası arenada dikkatleri üzerine topladı. Hiç kuşkusuz bu olumlu tabloya ulaşılmasında, ülkemizde 2001 yılından bu yana kararlılıkla uygulanan yapısal reformlar ile temelleri sağlamlaştırılmış makroekonomik
ve güçlü ﬁnansal sistem önemli bir rol oynamaktadır. Hem
Merkez Bankası’nın açıkladığı çıkış stratejisi, hem Orta Vadeli Plan, hem de diğer ekonomik kurumların aldığı kararlar, Türkiye’nin istikrar odaklı politikalarını sürdürdüğünü
işaret eder niteliktedir. 2011 yılı Türkiye’de ekonomik birimlerin daha az borç, daha çok özkaynak kullanmaya teşvik
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edildiği bir sene olarak tarihe geçmiştir. 2012’de bu eğilimin
devam edeceği kesindir.
Dünya otomotiv endüstrisi 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla bir sıçrama yaşadı. Bu büyüme ile otomotiv sektörü, üretim ve pazarlama alanında küresel krizin etkilerine
bir nevi meydan da okudu diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl dünyanın birçok ülkesinde otomotiv sektörü özelinde büyümeler
kaydedilirken, Avrupa’daki ekonomik konjonktür paralelinde Avrupa otomotiv pazarının çok yüksek oranlarda olmasa
da bir miktar küçüldüğünü gözlemledik. Avrupa’da 13 milyon civarında olan mevcut otomobil satış rakamının 2012
yılında da benzeri bir rakama ulaşacağını düşünmekteyiz.
Doğuş Otomotiv olarak iştigal alanımız olan otomotiv sekörü 2011 yılında Tükiye’de rekor bir seviyeye ulaştı. 2011’de
Türk otomotiv sektörü toplam 864 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştirerek, 2010 yılındaki 799 bin satış rakamının üstünde bir seyir gösterdi. Ülkemizde otomotiv pazarı her geçen yıl daha fazla büyümekte ve yüksek
büyüme potansiyeli ile ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde en önemli stratejik sektörlerden biri haline gelmektedir.
2011 yılında Türk otomotiv sektöründe tüm segmentlerde
büyüme gerçekleşmiştir. 2010 yılına göre 2011 yılında sırasıyla binek, haﬁf ticari ve ağır ticari araç satışlarında %16,
%8 ve %38 oranlarında artışlar yaşandı.
Doğuş Otomotiv olarak 2011 yılını göğsümüzü kabartan
başarılı sonuçlarla tamamlamanın mutluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. 2011 yılında Şirketimiz 110 bini aşan bir
satış rakamını yakalayarak kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye ekonomisinin heyecan verici şekilde yükseldiği bu olumlu graﬁkte Türk otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olan Şirketimiz, kaliteli hizmet ve verimlik esaslarına odaklanarak büyüme stratejisini sürdürmüştür. Temsil
ettiğimiz uluslararası markalarımız için 2011 yılının başında belirlediğimiz satış hedeﬁni gerçeğe dönüştürürken, toplam sektör içinde de pazar payımızı %12,6’ya çıkartmış bulunuyoruz.
Türkiye otomotiv sektörünün lider distribütör şirketi olan
Doğuş Otomotiv, sektöründeki öncü konumunu perçinlemek ve göz dolduran başarısını sürdürülebilir bir platforma
taşımak amacıyla 2011 yılında da başarılı faaliyetlerine kesintisiz devam etti. Bu kapsamda etkin kalite ve kontrollü
maliyet yönetimimiz ile esnek gider yapısını bir yönetim felsefesi haline getirerek şirket bünyesinde içselleştirmemiz
ve operasyonlarımızı bu bakış açısıyla şekillendirmemiz,

bize başarı yolunda büyük katkı sağladı. İthalat prosedürlerindeki değişime hızlı uyumumuz ve servis adetlerimizdeki yükselişe rağmen hızlı ve kaliteli sevkıyatlar gerçekleştirmemiz, 2011 yılında gücümüze güç katan etkenlerin başında gelmektedir. Nitekim 2011 yılında sektörün üzerinde bir
performans göstermeyi başardık.
Bugün Doğuş Otomotiv olarak otomotiv sektörü değer zincirinin her halkasında faaliyet gösteriyor ve bünyemizde 14
uluslararası güçlü markayı barındırıyoruz. 80’den fazla model ve 500’ü aşkın müşteri buluşma noktasıyla müşterilerimize eksiksiz bir hizmet sunuyoruz. 2011 yılında da prensibimizden taviz vermeyerek, çalışmalarımızın odak noktasına müşterilerimizi koyduk. Sektörümüzü çok iyi tanımamız
ve ihtiyaç alanlarını doğru bir şekilde tespit ederek proaktif
bir yaklaşımla hızlı cevap verebilmemiz, Şirketimizin başarı eğrisinin geride bıraktığımız 2011 yılında da yükselen bir
eğimle artmasında büyük bir rol oynadı. 2011 yılında servis
girişlerimizdeki artışa rağmen bulunabilirlik seviyemizi %96
gibi yüksek bir oranla muhafaza ettik. Zengin ürün gamına
sahip olmanın verdiği avantaj ve uzun yıllardır uyum içinde
çalıştığımız yetkili satıcılarımızdan aldığımız güçle başarı
yolunda sağlam ve emin adımlarla yürüdük.
Ürünlerimizin yüksek kalitesi ve teknolojisi de bizi müşterilerimiz nezdinde ayrıcalıklı kıldı. Yaratıcı ve tecrübeli insan gücüne sahip olan ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan bir şirket olarak müşterilerimize güvenle hizmet vermeye 2011 yılında da kesintisiz bir şekilde devam ettik. Taşların yerinden oynadığı yeni ekonomik düzende oluşan yeni
koşullara yönelik çözüm üretebilecek ve hızlı cevap verebilecek bir ekip yaratma gayretimiz, bizi gelecek yıllarda
da başarıya götürecektir. Düşünecek, düşündüğünü üretecek, ürettiğini müşteriye sunacak çalışanlarımız Doğuş
Otomotiv’in kilit başarı faktörüdür. İnsan kaynağı, Şirketimizde her zaman birincil önem sırasına sahip öğeler arasında yer almıştır. Gelecek yıllarda yapacağımız yatırımlar
ile de insan kaynağımız şirket önceliklerimizin hep ilk sıralarda yer alacaktır.
Doğuş Otomotiv’in 2011 yılında üstün bir başarıyla yürüttüğü operasyonlar bugün hem ulusal hem de uluslararası platformlarda hak ettiği saygıyı görmektedir. Üretici ortağımız Volkswagen AG’nin dünya çapında gerçekleştirdiği araştırmalarda Volkswagen Türkiye hep ilk sıralarda
yer almaktadır. 2011 yılında gerçekleştirilen Satış ve Servis Memnuniyeti Araştırmalarında dünya sıralamasında ilk
üçe girmeyi başaran Volkswagen Türkiye, benzer bir şekilde Volkswagen AG’nin yürüttüğü marka imajı araştırmasında da ilk sıralarda yer almıştır. Volkswagen Türkiye’nin
sergilediği bu başarılı performans Volkswagen AG tarafından diğer ülkelere örnek gösterilmektedir. Öte yandan Audi
AG’nin satış sonrası hizmetler alanında dünya çapında yetkili servisler arasında gerçekleştirdiği ve 35 ülkeden 66 takımın mücadele ettiği “Twin Cup Dünya Finali”nde, 2011
yılında birincilik koltuğuna oturmayı hak ettik. Yıl boyunca

özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvelerini toplamak bizim için ayrı bir mutluluk ve kıvanç kaynağı oldu.
Faaliyet gösterdiğimiz sektörde başarı, değişen dünyayı
yakından izlemek ve yeni koşullara süratli bir şekilde uyum
sağlamaktan geçiyor. Bu bakış açımız paralelinde, hızla
değişen ve genişleyen yeni iletişim kanallarını etkin bir şekilde takip etmekteyiz. 2011 yılında gücünü ve etki alanını
her geçen gün daha da artıran sosyal mecralarda markalarımızın inovatif çalışmaları ile yer aldık ve büyük beğeni
topladık. Yenilikleri yakından takip ederek, müşterilerimizle
daha yakın temas halinde olmayı hedeﬂemekteyiz. Bu sayede de hizmet standartlarımızdaki çıtayı sürekli yükseltmeyi amaçlıyoruz.
Tüm bu özelliklerimizin yanında sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarından biri
olmanın gururunu yaşamaktayız. Doğuş Otomotiv olarak
biz, kendi gelişimimizi toplumumuzun gelişiminden ayrı tutmuyoruz. Biliyoruz ki Şirketimizin sürekli ve sürdürülebilir
gelişimi, ancak bir parçası olduğumuz toplumun gelişimiyle birlikte sağlanabilir. Doğuş Otomotiv olarak sahip olduğumuz gücü ve kaldıraç etkimizi özellikle iştigal ettiğimiz
sektörle alakalı traﬁk güvenliği konusunda sosyal bir değişim yaratmak amacıyla kullanıyoruz. 2004 yılından bu yana
sürdürdüğümüz Traﬁk Hayattır kurumsal sosyal sorumluluk uygulamamızla, traﬁk güvenliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sürekli gelişim
vizyonumuz paralelinde 2011 yılında Traﬁk Hayattır uygulamamız kapsamında 1.000’i aşkın Doğuş Grubu çalışanımıza Traﬁkte İlk Yardım Bilinçlendirme ve Güvenli Sürüş
Teknikleri eğitimleri verdik. Ayrıca tüm Yetkili Satıcı çalışanlarımıza online eğitim vererek, müşterilere araç teslimatlarında traﬁk güvenliği bilgilendirmesi yapılacak şekilde teslimat prosedürlerimizi yeniledik. Farklı iletişim kanalları ve
etkinliklerle, çalışanlarımızdan başlayarak müşterilerimizi,
çocuk ve genç hedef kitle ile tüm toplumu bilinçlendirmek
amacıyla çalışmalar gerçekleştirdik. 2012 yılında bu traﬁk
güvenliği konusunda yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarımıza devam etmeyi hedeﬂiyoruz.
Başarıya giden yolda desteğini ve katkısını her zaman yanımızda hissettiğimiz hissedarlarımıza, çalışanlarımıza,
müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunarım.
Sevgi ve saygılarımla,

E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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Dr. Berk Çağdaş
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
Finansman
Global ekonomik krizin etkilerinin her coğrafyada hissedildiği 2011 yılında, Doğuş Otomotiv ﬁnansal ve operasyonel alanda ciddi büyüme göstererek bugüne kadar elde edilen en yüksek satış performansına ulaşmıştır. Finansman Departmanı olarak, şirketimizin büyüyen operasyonlarının ﬁnansmanını, temel risk yönetim unsurlarını göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına göre en uygun maliyetle gerçekleştirdik. Nakit
akışımızı, ortak menfaatlerimize hizmet edecek şekilde, tedarikçilerimiz olan araç üreticileri ve Yetkili Satıcı ağımızla birlikte ortak yönettik. Bu süreçte tüm Yetkili Satıcılarımızın, iştirakimiz olan VDF Faktoring ile beraber oluşturduğumuz sisteme dahil olması ile etkin bir
nakit akış yönetimi altyapısı tamamlanmış oldu. Piyasa riski, operasyonel ve hukuki riskler, kur farkı ve faiz
riskleri, günlük bazda entegre bir sistem tarafından takip edilerek etkin bir şekilde yönetildi.
Genel İdari İşler ve Merkezi Satın Alma
2011 yılında İdari İşler yönetimi, personel memnuniyetine odaklı başarılı projelere imza atmıştır. Yıl içinde toplam 4.932.000.-TL’lik yatırımla tüm oﬁs mobilyaları yenilenmiş, yemekhanemiz tamamen renove edilmiş, kafeterya ve hobi odalarımız daha işlevsel hale
getirilmiş, konferans salonumuz tamamen değiştirilerek çağdaşlaştırılmıştır. Personel memnuniyeti kadar,
iş ortaklarımız olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle de
ilişkilerimiz geliştirilmiş ve hizmet kalitesinde standardizasyon sağlanması amacıyla, ilgili ﬁrma yetkililerinin
de katılımı ile, aylık denetim sistemi ve derecelendirme çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları
ortak bir raporda takip edilip, tedarikçilere başarı kriteri
olarak hedef verilmekte; sonuç olarak personel memnuniyetine olumlu katkı sağlanmaktadır.
Satın alma alanında ise; yenilenmiş olan satın alma
prosedürü şirket içinde marka bazlı eğitimlerle çalışanlara benimsetilmiştir. Her bir satın alma işleminin kayıtları tutularak işlem süresi takip edildiği gibi, yıllık bazda takip edilen ihale takvimi ile ortak işlemlerin konsolide edilmesi ve uzama opsiyonlu sözleşme süresine
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endeksli alım hacminin artırılması ile kayda değer maliyet avantajları sağlanmıştır.
Finansal Kontrol
Politika ve prosedürlere uyum, bütçe disiplini, yatırım
takip, proje destek ve değer akışı çalışmalarıyla yoğun bir yılı geride bırakan Finansal Kontrol Departmanı, operasyonel verimlilik ve yalın yönetim prensiplerini
de ön planda tutarak faaliyetlerini sistematik ve kolayca ölçülebilen bir biçimde sürdürmüştür.
Risk takibi, operasyonel ve ﬁnansal raporlar ile güçlendirilirken; yatırım harcamalarına ve giderlere yönelik
kontroller ve dokümantasyon da detaylı bir biçimde ele
alınarak ilgili paydaşlarla yakın ve zamanlı koordinasyon sağlanmıştır. Ayrıca, bütçe kontrollerinin otomasyonu için büyük önem taşıyan ve şirkette başarıyla uygulanan Harcama Öncesi Onay Projesi’nin uygulama
kapsamı da genişletilmiştir.
Mevcut projelerin yanısıra, 2011 yılında rapor altyapısı
geliştirilen ve bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama
ve Ticaret A.Ş. ile yürütülen süreç çalışmalarında; risk
odaklı yaklaşım şablonumuzun hem şirket hem de genel kabul görmüş hedeﬂere uyumu ve ilgili kontrol aktivitelerinin yaratacağı katkı esas alınmıştır. Projeye ilişkin bilgilendirme toplantıları, paydaş katılımı ve çalışma takvimi tamamlanmış olup, saha faaliyetleri ve raporlamaya ilişkin hedeﬂerimiz devam etmektedir.
İsviçre’deki yetkili satış ve servis merkezimiz olan
D-Auto Suisse SA ile ilgili kontrol ortamı çalışmalarımız 2011 yılında da kapsamlı bir şekilde sürdürülmüş;
operasyonel, ﬁnansal ve hukuki süreçlerin takibi periyodik ziyaretler, performans kontrolleri, durum raporları
ve uygulama çalışmaları ile pekiştirilmiştir.
Yıl içinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) alanına
da yoğun mesai ayıran departman, bu konuya her zamankinden daha büyük önem atfederek; hem kurumsal yönetişimin hem de kontrol ortamının ciddi adımlarından biri olan Etik Projesi’nin geliştirilmesinde aktif bir
rol üstlenmiştir.

Hukuk
Hukuk, şirketin karşılaştığı ve karşılaşabileceği hukuksal risklerin yasal mevzuat çerçevesinde şirket menfaatine olacak şekilde giderilmesi ve sonuçlandırılması
için gerekli çalışmaları yapmakta ve önlemleri almaktadır. Dava takibi, sözleşme yönetimi ve danışmanlık
fonksiyonlarının yanı sıra, başta 2011 yılında kabul edilen ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan Yeni
Türk Ticaret Kanunu ve Tüketici Mevzuatı olmak üzere yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında ilgili birimleri bilgilendirerek uyum çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, ilgili birimlerin sektöre özgü
mevzuat değişikliklerini uygulamaya zamanında yansıtabilmeleri için yeni mevzuat düzenlemelerine ilişkin
bilgilendirmeleri yapmakta ve ayrıca uyum sürecinde
hukuki destek sunmaktadır. 2011 yılının bütününde şirketin tüm faaliyet alanları ile ilgili konularda ve yürütülen projelerde departman personelinin yanı sıra sözleşmeli avukatlar ve danışmanlar aracılığıyla hukuki anlamda tüm marka ve işkollarımıza destek verilmiştir.

de yatırımcı ziyaretleri gerçekleştirildi. Böylece yurtdışında yerleşik kurumsal pay sahiplerinin şirket yöneticileri ile yüz yüze görüşmesi sağlandı ve 2011 yılında
toplam 172 yatırımcı ile görüşüldü. 2011 yılı içerisinde
www.dyatirim.com internet adresinde yatırımcı ilişkileri
portalımız faaliyete geçirildi.

Bilgi Teknolojileri
Doğuş Otomotiv bünyesinde 6.000’in üzerinde kullanıcıya hizmet veren DOAŞ Değer Zinciri Yazılımı olan
TURKUAZ üzerinde 2011 yılı içerisinde verimlilik, hız
ve kalite artışı sağlayan katma değerli uygulamalar
hayata geçirildi ve müşteri odaklı, kullanıcı dostu geliştirmeler yapıldı. Sürekli olarak ölçülen kullanıcı memnuniyeti, %92,5 gibi dikkat çekici derecede yüksek bir
orana yükseldi.
Bununla beraber sistem, donanım ve altyapı konularında önemli iyileştirme projeleri gerçekleştirildi. Çevre
duyarlılığı ve tasarruf amacıyla mevcut sunucular Bulut Bilişim teknolojisi kullanılarak konsolide edildi. Sosyal Sorumluluk kapsamında, çalışır durumdaki eski
bilgisayarlar bağışlandı. Son teknolojik gelişmeler ve
trendler takip edilerek şirketimizin online mecralarda etkin olmasını sağlayacak öncü uygulamalar hazırlandı.
Yatırımcı İlişkileri
2011 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı
kurumlardan gelen bilgi talep ve sorularının tamamı yanıtlandı; ilgili bilgi ve dokümanlar pay sahiplerine ulaştırıldı. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla yatırımcıların en yoğun bulunduğu Londra, Frankfurt, New York ve Paris gibi şehirler15

Rakamlarla Türkiye Ekonomisi
ve Otomotiv Sektörü
2010 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri
arasında yer alan Türkiye, 2011 yılında da bu yöndeki
yüksek performansını sürdürmüş ve yılın ilk üç
çeyreğinde elde ettiği %9,7 büyüme hızıyla dünyada
istisnai bir başarıya imza atmıştır. Bu hızlı büyüme
paralelinde Türkiye, özellikle gelişmiş ekonomilerde
krizin etkisiyle devam etmekte olan reel sektörde
gerileme, işsizlik ve dış ticaretteki daralma gibi
olumsuzlukları 2011 yılında büyük ölçüde bertaraf
ederek yükselen bir graﬁk çizmiştir.
GSMH Gelişme Hızı
(Sabit Fiyatlarla) (%)

8,5

TÜFE Enﬂasyonu
(%)
10,5

9,6*

6,5

6,4

Ekonomide gözlenen görece hızlı ve istikrarlı
yükseliş, diğer pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv
sektöründe de 2011 yılında çok başarılı bir tablo ortaya
koymuştur. Bankacılık sisteminin otomotiv sektörüne
ucuz kredi olanakları sunmasının yanında tüketici
güven endeksinin de yükselmesi, sektöre önemli bir
hareklilik kazandırmıştır. Bunun sonucu olarak 2011
yılında otomotiv pazarı tüm tahminleri aşarak toplamda
898.594 gibi tarihi bir satış adedine ulaşmıştır.
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Toplam Satış Adetleri (Toptan)
2010
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Binek

520.653

598.706

Haﬁf Ticari
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271.812

Ağır Ticari

25.542

35.000

4.741

10.500

Treyler

Kaynak ODD ve TAİD Verileri
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Doğuş Otomotiv’de 2011 Yılı
Türkiye’de toplam 864.439 adet binek ve haﬁf ticari araç satışının
gerçekleştiği 2011 yılı, otomotiv sektörü açısından önemli başarılara sahne
olmuş ve bir önceki yıla göre toplam satışlarda %13,61 oranında bir artış
elde edilmiştir. Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme hızı,
ekonomik istikrar ortamı ve uygun kredi olanakları, 2011 yılında otomotiv
sektöründeki büyümenin itici unsurları olmuştur. Otomobil ve haﬁf ticari
araç pazarındaki büyüme yılın özellikle ilk iki çeyreğinde çok yüksek
oranlarda gerçekleşmiş, ancak üçüncü çeyrekten itibaren beklentiler
doğrultusunda daralmaya başlamıştır. Artan döviz ﬁyatları ve 1600 cc üzeri
araçlara getirilen ek vergiler, özellikle dördüncü çeyrekte daha yavaş bir
pazar gerçekleşmesine yol açmıştır.

Doğuş Otomotiv çatısı
altında pazara sunulan
markaların tamamına yakını
2010 yılında satışlarını
artırarak güç kazanmış ve
çok başarılı bir faaliyet
yılını geride bırakmıştır.

Bu gibi olumsuzluklara rağmen tarihi bir rekorun kırıldığı 2011 yılında
Doğuş Otomotiv de kuruluşundan beri en yüksek satış performansını
gerçekleştirmiş ve 100 bin adet sınırını aşarak büyük bir başarıya imza
atmıştır. Şirket, ciro ve satış hedeﬂerine ulaşmış, ayrıca sektörün üzerinde
büyüyerek pazar payını artırmıştır. Bir distribütör olarak dünyanın en
değerli marka portföylerinden birine sahip olan Doğuş Otomotiv, bunun
yarattığı rekabet avantajını “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu
ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” hedeﬁyle birleştirerek pazardaki
konumunu 2011 yılında daha da güçlendirirken, aldığı ödüllerle birçok
başarılara da imza atmıştır. Doğuş Otomotiv;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

112.399 adet perakende araç satışı (ağır vasıta dahil),
Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını kapsayan 14 temsilciliği,
Çok geniş bir ürün yelpazesinde müşterilerine sunduğu 80’den fazla
farklı model alternatiﬁ,
15.659 adet ikinci el araç satışı,
2000’e yakın çalışanı,
500’ü aşkın müşteri kontak noktası,
900.000’e yaklaşan toplam araç parkı,
469.823 m2 satış ve servis kapalı alanı (tüm marka ve bayiler için) ve
750.000’i aşan servis giriş adedi

ile Türk otomotiv sektörünün lider kuruluşu olduğunu 2011 yılında bir kez
daha göstermiştir.
Satış başarıları
Doğuş Otomotiv tarafından pazara sunulan markaların tamamına yakını
2011 yılında satış hedeﬂerinin üzerine çıkarak adetlerini/cirolarını artırmış
ve pazardaki konumlarını güçlendirmiştir. Grubun lokomotif markası olan
Volkswagen Binek Araç, bir önceki seneye göre %16,4 oranında büyüyen
binek araç pazarında kendi satışlarını %40 oranında artırmayı başararak
pazarın oldukça üzerinde bir performans göstermiştir. Bu başarısıyla
Türkiye’nin en çok satan otomobilleri arasında 4. sıraya
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Retail

Doğuş Otomotiv
Independent Authorized
Dealers
Yüce Auto*

Spare Parts & Logistics

DOD Used
Vehicle Sales

4.318

* Subsidiaries

yükselen Volkswagen gibi, Audi de 2011 yılında önemli
bir başarıya imza atmış ve 12.064 adetle tarihindeki en
yüksek satış adedine ulaşmıştır. İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’den sonra Bursa’da açılan showroom’u
ile Türkiye genelindeki satış noktalarının sayısını 6’ya
yükselten Porsche, 2011 yılında 442 adetlik yeni bir satış rekoruna imza atmıştır. Satışlarını %19 oranında artırmayı başaran SEAT ile satışlarını %20 artıran Skoda da pazarın üzerinde bir büyüme göstermeyi başarmıştır.
2011 yılında binek araçlarda olduğu gibi haﬁf ve ağır ticari araç sınıﬂarında da önemli artışlar kaydedilmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, satışlarını %9,8 artırarak toplam haﬁf ticari araç pazarındaki payını %9,7’ye, ithal
ticari araç pazarındaki payını ise %23,5’e yükseltmiştir. Scania ise 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarında
2.929 adet satışa ulaşarak bir önceki yıla göre satışlarını %17 geliştirmiş ve yeni bir tarihi rekora imza atmıştır.
Binek ve ticari araçların dışında Doğuş Otomotiv’in kısmen ithalat, kısmen de üretim yoluyla pazara sunduğu
treyler, damper, soğutma sistemi, endüstriyel ve deniz
motorları gibi işkollarında da 2011 yılı içinde önemli satış ve ciro başarıları elde edilmiştir.
Yeni lansmanlar
2011, satışlar kadar müşterilerin beğenisine sunulan
yeni model ve motor seçenekleri itibariyle de oldukça
hareketli bir yıl olmuştur. “Dünyanın en yenilikçi otomotiv markası” vizyonuyla kendini ve teknolojisini sürekli
yenileyen Volkswagen Binek Araç, 2011 yılında “Prestij
şekil değiştirdi” sloganı ile Yeni Jetta modelinin ve tanıtımı Fashion’s Night Out etkinliği ile yapılan Yeni Tiguan modelinin lansmanını gerçekleştirmiştir.
Son yıllarda ürün gamını büyük ölçüde genişleten Audi,
kasım ayında satışa sunduğu Audi Q3 ile arazi aracını anımsatan, fakat şehir kullanımına uygun bir model
arayışında olan müşterilere benzersiz bir seçenek sunmuştur. Porsche ise 2011 yılında, başta Yeni Panamera Diesel olmak üzere, Panamera Hybrid ve Cayman R
modellerini satışa sunarak önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. 2011 yılı Lamborghini ve Bentley markaları için
de heyecan verici yeniliklere sahne olmuştur. Yıl içinde lansmanları yapılan Bentley Continental GT ve Lamborghini Aventador LP 700-4 modelleri, üst lüks segmentte büyük ilgi uyandırmıştır.

Diğer taraftan Skoda, sportif çizgilere sahip Fabia RS
modelini 2011 yılının mart ayında Türk tüketicisinin beğenisine sunmuştur.
Volkswagen Ticari Araç, 2011 yılında iki önemli lansman gerçekleştirmiştir. Yenilikçi teknoloji, yüksek güvenlik standartları ve yakıt verimliliğini konfor ve ergonomideki en iyi değerlerle birleştiren ve Avrupalı bir üreticinin pick-up sınıfında ürettiği ilk araç olan Volkswagen Amarok, mayıs ayında showroomlardaki yerini almış ve çok başarılı bir performans sergileyerek %20,1
pazar payı ile segmentinde 2. sıraya yerleşmiştir. Volkswagen Ticari Araç’ın büyük sınıf haﬁf ticari araç segmentindeki temsilcisi olan Crafter ise 2011 yılında tümüyle yenilenmiş ve eylül ayında pazara sunulmuştur.
“Mükemmel” hizmet
Doğuş Otomotiv, müşteri mutluluğunun sürekliliğini
sağlamaya ve bu yöndeki en önemli halkalardan biri
olarak gördüğü Satış Sonrası Hizmetler’i geliştirmeye
yönelik faaliyetlerini 2011 yılı boyunca sürdürmüş ve bu
çabalarının sonucunda bazı uluslararası ödül ve başarılara imza atmıştır.
Volkswagen AG tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Servis Kalitesi Ödülü Yarışması’nda Türkiye’den 2
Volkswagen Yetkili Servisi, Avrupa çapında en iyi 100
Yetkili Servis arasına girmeyi başarmıştır. Benzer bir
şekilde, Audi Twin Cup Satış Sonrası Yarışması’nda
Doğuş Otomotiv Audi, tüm dünya ülkeleri arasında servis ve teknik alanlarda birinci olarak son yıllardaki Twin
Cup başarılarını bir kez daha tekrarlamış ve Audi Twin
Cup kupasını Türkiye’ye taşımıştır.
SEAT S.A. tarafından satış sonrası müşteri memnuniyetini ölçümlemek için yaptırılan 2011 IACS araştırmasında Doğuş Otomotiv-SEAT, Türkiye pazarında müşteri memnuniyetini en çok artıran üç markadan biri olmuştur. SEAT tarafından tüm dünyadaki Yetkili Servisler arasında en başarılı çalışanların belirlendiği “Top
Service People” (En İyi Servis Çalışanı) ödüllerinin
2011 yılı şampiyonluğunu, Doğuş Otomotiv-SEAT Yetkili Servisi AVEK Otomotiv Servis Müdürü kazanmıştır.
Bu başarıların yanında Doğuş Otomotiv çatısı altında
müşterilere sunulan birçok marka, yıl boyunca çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Otohaber dergisi tarafından 9 ödülle en başarılı marka Audi seçilirken, Ekovitrin dergisi tarafından düzenlenen “Yılın Starları” ödülle19

rinde Skoda’nın Superb Combi modeli yılın aracı seçilmiştir. Ayrıca 2011 yılında Thermo King Türkiye elde ettiği başarılara istinaden OEM tarafından dünyanın en
iyi “Treyler Distribütörü Ödülü” ile onurlandırılmış; Stuttgarter Verlags EuroTransport-Media (ETM) tarafından
Krone “2011 Yılının En İyi Treyler Markası” seçilmiş;
büyük Avrupa pazarlarında gerçekleştirilen marka imajı
ve bilinirlik araştırmasında da Volkswagen Ticari Araç,
Türkiye’de marka imajı en yüksek marka çıkmıştır.
İsviçre’de bir “Türk”
İsviçre’nin Lozan kentinde Porsche bayisi olarak 2009
yılında açılışı gerçekleştirilen D-Auto Suisse, etkinliklerle dolu ikinci tam yılında İsviçre pazarındaki yoğun
rekabet ortamında edindiği sağlam yerini korumuş ve
2011 yılında başarılı bir tablo ortaya koyarak 146 adet
yeni araç satışı gerçekleştirmiştir. D-Auto Suisse, satış
başarılarının yanı sıra satış sonrası hizmetlerde de üstün bir performans sergilemiştir.
İkinci el piyasasında bir lider
Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal ikinci el markası olan DOD, 2011 yılında kendi satış rekorunu kırarak
15.659 adet araç satışı ile kurumsal ikinci el sektöründeki liderliğini sürdürmüş, geliştirdiği yeni proje ve altyapı çalışmalarıyla sektöre damgasını vurmuştur. İkinci
el piyasasına getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren DOD, 2011 yılında da birçok ilke imza atmıştır. Bu
çerçevede, ABD’de uzun yıllardır uygulanmakta olan
“outlet” sistemi Türkiye’de ilk kez hayata geçirilmiş ve
farklı marka, model ve yaşta 100’den fazla aracın aynı
anda sergilenebildiği toplam 3 bin metrekarelik Şekerpınar Outlet’i 2011’de hizmete girmiştir.
DOD, 2011 yılında açık artırma organizasyonlarını sıklaştırarak hemen hemen her hafta sonu düzenlenen bir
gelenek haline dönüştürmüş, araç alım satımını profesyonel iş olarak benimseyen üyelere özel ProDOD üyelik sistemini geliştirmiş ve ikinci el araç almak/satmak
isteyenlerin referans sitesi haline gelen DOD’un web
sitesini altyapı, görsellik ve içerik bakımından tümüyle
yenileyerek yeni fonksiyonlarla zenginleştirmiştir.
Seyir güvenliğinin garantisi TÜVTURK
TÜVTURK, 2011 yılında başta egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetleri olmak üzere tüm faaliyet alanlarında
büyüme sağlarken, cirosunu %22 artışla 605 milyon
TL’den 739 milyon TL’ye çıkarmıştır. 2011 yılında bir
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önceki yıla göre %12’lik artışla 6,1 milyon aracın periyodik araç muayenesini gerçekleştiren TÜVTURK,
2011 yılında egzoz gazı emisyon ölçümü yapılan istasyon sayısını 176’dan 193’e yükseltmiş ve 1,5 milyon
aracın egzoz gazı emisyon ölçümlerini yapmıştır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında güçlü bir
şekilde varlığını sürdüren ve 2000’e yakın çalışanıyla otomotiv sektöründe %12,6’lık pazar payının sahibi olan Doğuş Otomotiv, topluma, insanlara ve ortak
yaşam alanlarına karşı sorumlulukları çerçevesinde
2011 yılında da sosyal sorumluluk projelerine devam
etmiş ve bir önceki yıl ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu hazırlayarak otomotiv sektörüne yaptığı
öncülüğü bir adım daha ileri taşıyarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu B tipine yükseltmiştir. Doğuş Otomotiv sahip olduğu gücü özellikle iştigal alanı
olan sektörle alakalı traﬁk güvenliği konusunda sosyal
bir değişim yaratmak amacıyla kullanmaktadır. 2004 yılından bu yana Traﬁk Hayattır kurumsal sosyal sorumluluk platformu kapsamında, traﬁk güvenliği konusunda
bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiren Doğuş Otomotiv 2011 yılında da çalışmalarına ivme katarak faaliyetlerine devam etmiştir.

TRAFİK HAYATTIR!
Doğuş Otomotiv, toplumsal bilinçlendirme ve kültür
değişimi oluşturma hedeﬁ doğrultusunda, tüm toplumu traﬁk güvenliği konusunda bilinçlendirme amacı
ile farkındalık çalışmaları hayata geçirmektedir. Traﬁk güvenliği ana teması ile hem sürücülerin hem de
yayaların bilinçlendirilmesi amacıyla 2004 yılından bu
yana “Traﬁk Hayattır!” sloganı ve logosu, bu konudaki kurumsal çalışmaların hepsinin aynı başlık altında
toplandığı sosyal sorumluluk platformudur. Traﬁk kültürü çerçevesinde tüm hedef kitlede olumlu bir değişim yaratmak amacıyla yürütülen faaliyetler 2011 yılında hızlandırılmıştır. Doğuş Otomotiv’in kurum sözcüleri tarafından sahiplenen Traﬁk Hayattır! platformu
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, toplumun tüm
kesimlerine dokunabilmesi ve fayda sağlaması amacıyla yapılandırılmaktadır. Gerçekleştirilen tüm uygulamalar bütünleşik bakış açısı ile şekillenmekte ve
geniş kitlelere yayılması amacıyla 360 derece iletişimi yapılmaktadır.

anlatılmıştır. İstanbul Park F1 pistinde teorik ve pratik olarak verilen “Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi” ile
de traﬁkte sürüş becerilerinin geliştirilmesini amaçlayarak, güvenli sürüş için gerekli bilgiler 1.114 Doğuş Grubu çalışanına aktarılmasının yanı sıra, sahada daha yoğun araç kullanan çalışanlara “İleri Sürüş
Teknikleri” eğitimi verilmiştir.

Çalışanların Eğitimi
Traﬁk güvenliği bilincinin, Doğuş Grubu çalışanlarından başlayarak topluma yayılması yönünde bir strateji izleyerek, 2011 yılında tüm Doğuş Grubu çalışanlarına yönelik “Traﬁkte İlk Yardım Yaklaşımı Bilinçlendirme” ve “Güvenli Sürüş Teknikleri” eğitimleri hayata geçirilmiştir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren
tüm Doğuş Grubu şirketleri çalışanları için düzenlenen eğitimlerde, traﬁk kazaları sonrasındaki ilk yardım teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak

Yetkili Satıcı Çalışan Eğitimleri ve Müşterilerin
Bilgilendirilmesi
Doğuş Otomotiv olarak, traﬁkte sorumlu davranışları
birebir uygulayacak ve bu konuda gönüllü olarak görev alıp rol model olacak kişiler yetiştirmeyi hedeﬂeyerek, Yetkili Satıcılara yönelik traﬁk güvenliği konulu
bir eğitim hazırlanmış ve online olarak tüm Yetkili Satıcıların çalışanları ile paylaşılmış, eğitimi 548 çalışan
tamamlamış. Doğuş Otomotiv olarak, müşteriler ile
birebir iletişim kurmak, traﬁk güvenliği bilinci yüksek
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liği bilincinin artırılması amacı doğrultusunda liseler ziyaret edilmektedir. Traﬁk Güvenliği konulu mini
testi geçen öğrencilerin traﬁk güvenliği sloganları
arasından seçilen 3 sloganın sahibi olan öğrenciler, canlı yayında slogan yarışmasına katılmaktadır.

Yetkili Satıcı ağı vasıtasıyla toplumun geneline ulaşmak hedeﬂenmektedir. Bununla birlikte, araç teslimat
prosedürlerinin yenilenme sürecine girilmiştir. Eğitim
alan Yetkili Satıcı çalışanları ile direkt olarak 53.000
müşteriye, araç satın alma süreçlerinde traﬁk güvenliği konusunda doğru ve faydalı bilgiler aktarılmıştır ve
bu uygulama iş süreçlerine dahil edilmiştir.
Çalışan Gönüllülüğü ile Traﬁk Güvenliği Filmleri
Çalışan gönüllülüğü kapsamında Doğuş Otomotiv çalışanlarının rol aldığı kısa ﬁlmler ile sosyal medya üzerinden traﬁk güvenliği konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.
Çocuklara Yönelik Traﬁk Güvenliği
Eğitim Faaliyetleri
Şişli’de bulunan ve günde ortalama 400 çocuk tarafından ziyaret edilen Türkiye Bilim Merkezi Vakfı ile 2011
yılında başlatılan iş birliği sonucunda, ilköğretim öğrencilerine traﬁk güvenliği konularında bilinçlendirme
ve bilgilendirme eğitimleri verilmek üzere Traﬁk Güvenliği Sergisi oluşturulmuştur. Doğuş Grubu çalışanlarına yönelik eğitimlerin bir diğeri, çalışanların çocukları için düzenlenen traﬁk güvenliği bilinçlendirme eğitimidir. 2011 yılı Doğuş Panayır Günü’nde, çocuklara,
eğitmenler eşliğinde özel olarak kurulan parkurda traﬁk ışıkları ve işaretlerine uyumdan, traﬁk güvenliği için
emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımına kadar geniş bir yelpazede bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca çocuklara özel olarak hazırlanan Traﬁk Yemini öğretilmiştir.
Doğuş Yayın Grubu İşbirliğinde Liselerde
Slogan Yarışması
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinlerle,
Virgin Radio işbirliği ile lise öğrencilerinin traﬁk güven22

Aldığımız Ödüller
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından kurumsal sosyal sorumluluğu kurum kültürü olarak içselleştiren şirketlerin çözümlerini kamuoyu ile paylaşması için düzenlenen “KSS Çözümleri Pazaryeri” etkinliğine Doğuş Otomotiv, Traﬁk Hayattır çalışmaları ile katılmıştır. Türkiye’de sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk raporu hazırlayan ilk kurum olan Doğuş Otomotiv, KSS Çözümleri Pazaryeri’nde düzenlenen ödül töreninde, Traﬁk Hayattır! eğitim çalışmalarıyla, “Kurum İçi Sosyal
Sorumluluk Uygulaması Ödülü” ve Kurumsal Sosyal Sorumluluğun yaygınlaştırılması ve bilinç geliştirilmesi kapsamında liderlik eden şirket seçilerek
“Jüri Özel Ödülü” ile toplam 2 ödüle birden layık görülmüştür.
Projeler Sürüyor...
Doğuş Otomotiv olarak, spordan sanata ve eğitime kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen sponsorluk projelerinde ve satış pazarlama faaliyetlerinde,
tüm markaların iletişiminde, kurumsal logolar ile beraber “Traﬁk Hayattır!” logosunu da kullanarak topluma traﬁk güvenliği mesajı verilmeye devam edilmektedir. Traﬁk Hayattır! kapsamında traﬁk güvenliği bilincinin geniş kitlelere yayılması amacıyla televizyon, radyo, outdoor ve yazılı basın olmak üzere
iletişim platformları yanında sosyal mecralarda da
aktif bir şekilde iletişim yapılmaktadır. Sosyal medyada Facebook, Twitter ve kurumsal Traﬁk Hayattır web sitesinde tüm topluma yönelik traﬁk güvenliği içerikli mesajlar paylaşılmakta olup, radyo iletişim
kanalında ise Virgin Radio ile işbirliği yapılmaktadır.
Virgin Radio’da yayınlanan traﬁk güvenliği mesajı
veren radyo spotları Traﬁk Hayattır’ın uygulamakta olduğu çalışmalardan sadece bir tanesidir. Traﬁk güvenliği bilinci yüksek bir toplum ve traﬁkte karşılıklı saygı ve sorumlu davranış konusunda kültür
geliştirmeyi hedeﬂeyerek, “Traﬁk Hayattır!” sosyal
sorumluluk platformu kapsamında çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.

Doğuş Grubu
Doğuş Grubu; ﬁnans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler,
gayrimenkul ve enerji olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir.
Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği
merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi
kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal
yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde
özellikle çocuk gelişimi, eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına
odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini
hayata geçirmektedir.
Doğuş Grubu, 125 şirketi ve 29 binin üzerindeki çalışanı ile hizmet
verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir
insan kaynağı sunmaktadır. Doğuş Grubu, markalarının değerini sadece
Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi
hedeﬂemektedir. Grup, özellikle hizmet sektöründe bölgesel bir lider olma
vizyonunu ortaya koymaktadır.

1951 yılında kurulan
Doğuş Grubu, başarılı
geçmişiyle Türkiye’nin önde
gelen grupları arasında
yer almakta ve hizmet
sektöründe bölgesel lider
olma vizyonuyla hareket
etmektedir.

Doğuş Grubu, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven
ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da dünya ölçeğinde
saygın markalar yaratarak, Türkiye’yi bütün dünyada temsil etmektedir.
Finansta BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.), otomotivde
Volkswagen AG ve TÜVSÜD, medyada CNBC, MSNBC ve Condé Nast
ve turizmde Hyatt International Ltd. ve HMS International Hotel GmbH
(Maritim) gibi büyük küresel oyuncularla sağladığı sinerji de bu sürece çok
önemli katkılarda bulunmaktadır.
Doğuş Grubu, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya
çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Türkiye’deki değişimin
öncüleri arasında yer almaktadır.
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