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DOĞUŞ OTOMOTİV HAKKINDA
DOĞUŞ OTOMOTIV, TÜRKIYE OTOMOTIV
SEKTÖRÜNÜN EN GENIŞ MARKA VE
HIZMET AĞINA SAHIP ŞIRKETIDIR.
Doğuş Otomotiv, 22. faaliyet yılı olan
2016’da da Türkiye’nin lider otomotiv
ithalatçısı ve en büyük otomotiv
distribütörlerinden biri olmayı
sürdürmüştür. İş planlarını “beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonuyla
oluşturan Doğuş Otomotiv, kurumsal
stratejisini “müşteri memnuniyeti odaklı
çalışma” hedefi üzerine inşa etmektedir.
Doğuş Otomotiv, Türkiye otomotiv
sektörünün en geniş marka ve hizmet
ağına sahip şirketidir.

DOĞUŞ OTOMOTIV, 2016 YILI IÇINDE ÜST ÜSTE
5. YILINDA DA TÜRKIYE OTOMOTIV PAZARINDA LIDER
KONUMDA KALMA BAŞARISINI GÖSTERMIŞTIR.

%21

PAZAR PAYI

4.852

MİLYON TL

2016 YILINDA AKTİF BÜYÜKLÜK
4.852 MİLYON TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.

DOĞUŞ OTOMOTİV, 2016 YILI
PAZAR PAYI %21 OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Net Satışlar (Milyon TL)
2014

7.693

2015

%10

ARTIŞ

10.889

11.925

2016

Satış (Adet) (Ağır ticari hariç)
2014

%4

ARTIŞ

154.301

2015

199.226

2016

206.896

EBIT Marjı (%)
2014

4,4

2015

4,1

2016

3,6

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

PERAKENDE
SATIŞ (ADET)

208.946

101.763

22.005

20.637

28.876

9

7

32.772

827

2.050

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

PAZAR PAYI
(%)

%21

%13,44*

%24,09*

%2,73*

%3,81*

%0,01*

%0,01*

%14,45*

%0,91*

%11,18*

Çalışan Sayısı (Kişi)

11.925

2014

MİLYON TL

DOĞUŞ OTOMOTIV 2016 YILINDA
TOPLAM 11.925 MILYON TL SATIŞ
GELIRI ELDE ETMIŞTIR.
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KISACA DOĞUŞ OTOMOTİV
Doğuş Otomotiv, 22. faaliyet yılı
olan 2016’da da Türkiye’nin lider
otomotiv ithalatçısı ve en büyük
otomotiv distribütörlerinden
biri olmayı sürdürmüştür.
İş planlarını “beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet”
vizyonuyla oluşturan Doğuş
Otomotiv, kurumsal stratejisini
“müşteri memnuniyeti odaklı
çalışma” hedefi üzerine inşa
etmektedir. Doğuş Otomotiv,
Türkiye otomotiv sektörünün en
geniş marka ve hizmet ağına
sahip şirketidir.
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YÖNETIM KURULU
BAŞKANI’NIN
MESAJI

Değerli Doğuş Otomotiv Paydaşları,
2016 faaliyet dönemi, küresel
ekonomide zorlu koşulların test
edildiği bir yıl olarak kayda geçti.
Uzun bir süredir etkisini hissettiren
kırılganlıkların sonucunda küresel
ekonomi, potansiyelinin altında
kalarak %3,1 düzeyinde büyüme
yakaladı. Tüm sermaye piyasalarında
merakla beklenen Amerikan Merkez
Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararı
yılın son ayında gerçekleşti.
Fed’in 2017 yılında da faiz artırımına
devam edeceğini açıklaması
uluslararası sermaye çevrelerinde
ABD dolarının yerel para birimleri
karşısındaki güçlü konumunun
önümüzdeki dönemde de süreceğini
gösterdi. Donald Trump’ın ABD
Başkanı seçilmesi ve İngiltere’nin
referandum ile AB’den çıkış kararı
alması, gelişmiş ekonomiler için yeni
bir dönemin başlangıcı oldu. OPEC
üyesi ülkelerin ve Rusya’nın petrol
arzını kısmaya yönelik kararı ise petrol
fiyatlarının önümüzdeki dönemde
de artış eğiliminde olacağına işaret
ediyor.

TÜRKIYE ÇAPINDA 1,7
MILYON ADETLIK ARAÇ
SATIŞI GERÇEKLEŞTIRMIŞ
VERIMLILIK ODAKLI VE
ÖĞRENEN BIR YAPIYA
SAHIP ŞIRKETIZ.

Küresel otomotiv sektörü
canlılığını korudu
Küresel ölçekte canlılığını koruyan
ender sektörler arasında yer alan
otomotiv sektörü, 2016 yılsonu
itibarıyla 90 milyon adetlik üretim
rakamını geçti. Sektörün tüm
büyük markaları için Çin pazarı
çekim merkezi olmayı sürdürürken,
Amerikan ve Avrupa pazarlarındaki
toparlanma sektördeki Ar-Ge ve
lansman faaliyetleri için önemli bir
motivasyon kaynağı oldu. Büyük
otomotiv markaları arasındaki küresel
rekabet 2016 yılında da teknoloji ve
tasarım odaklı ürünler üzerinden
devam ederken, gelişmiş ülkelerdeki
korumacı ekonomi politikalarının
yaygınlaşması bu rekabeti daha
keskin bir hale getirdi.

Türkiye, makro-ekonomik
disiplininden ödün vermedi
Küresel ekonomide yükselen
ekonomiler aleyhine yaşanan
ekonomik gelişmelerin yanı sıra
kırılgan bir politik konjonktürle
karşılaşan Türkiye için 2016 yılı zorlu
bir yıl oldu. Standard & Poor’s ve
Moody’s’in ülkemizin kredi notunu
düşürmesine karşın, Türkiye bütçe
disiplinden ödün vermeyerek
yılın ilk 9 aylık verilerine göre %2,4
seviyesinde büyüme sağladı.
Türkiye otomotiv pazarından
1 milyon araçlık satış performansı
Türkiye otomotiv pazarı, 2016
yılsonu itibarıyla ağır vasıta da
dahil olmak üzere 1 milyon araç
satış rakamına ulaşarak güçlü satış
performansıyla öne çıktı. Türkiye’de
Avrupa pazarına kıyasla araç sahiplik
oranı açısından güçlü bir tüketim
ivmesinin bulunması ve otomotivin
kamuoyunda bir yatırım aracı olarak
görülmeye devam etmesi pazardaki
talebin sürmesinde belirleyici
oldu. Türkiye otomotiv pazarının
en deneyimli oyuncularından biri
olarak bu dinamikleri yakından takip
ederek iş süreçlerimizi geliştirmeye
önümüzdeki dönemde de kararlılıkla
devam edeceğiz.
Doğuş Otomotiv, rekabet
üstünlükleriyle ön plana çıkacak
Doğuş Otomotiv olarak 2016 yılının
son çeyreğinde başlayan döviz
kurlarındaki hareketlenmenin
otomotiv pazarının temel
dinamiklerini etkileyeceğini
düşünüyoruz. İşletme giderlerinden
yakıt ve yedek parça fiyatlarına kadar
sektörü çok boyutlu bir biçimde
etkileyecek kur hareketinin yanı sıra
vergi yükünün artmasıyla 2017 yılında
sektördeki daralma beklentisini
doğal karşılamak gerek. Doğuş
Otomotiv olarak temel rekabet
üstünlüklerimizi etkin bir şekilde
kullanarak bu süreçte de başarımızı
koruma kararlığında olacağız.
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Verimli ve öğrenen bir şirket yapısı:
Doğuş Otomotiv
Volkswagen Gruba ait 12 prestijli
markanın distribütörü Doğuş Otomotiv
olarak, Türkiye genelinde satış, satış
sonrası hizmetler, ikinci el araç ve araç
finansmanı süreçlerini yöneterek 2016
yılında da sektörde referans gösterilen
başarılara ulaştık.
Bugüne kadar Türkiye çapında 1,7
milyon adetlik araç satışı gerçekleştirmiş
verimlilik odaklı ve öğrenen bir yapıya
sahip şirketiz.
Sadece satış adetlerimiz ile değil, hizmet
verdiğimiz her alanda yakaladığımız
yüksek standartlar sayesinde müşteri
bağlılığında da sektörde öncü olmayı
başardık.
Deneyimli insan kaynağımız en
önemli güvencemiz
Yetkin ve deneyimli insan kaynağımız;
2016’da da iş süreçlerimizin üç temel
dayanak noktası olan üretici firmalarla
ilişkiler, yetkili satıcı organizasyonumuz
ve teknolojik hizmet altyapımızın
ortak hedefler doğrultusunda faaliyet
yürütmesinde kilit görevler üstlenmeye
devam etti. Doğuş Otomotiv olarak
dayanağını bu sağlam temellere oturtan
güçlü yapımız ile önümüzdeki dönemde
de verimlilik odaklı iş süreçlerine imza
atacağız.
Başarı yolculuğumuz devam
edecek…
Doğuş Otomotiv’in 2016 yılındaki
faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Türkiye otomotiv sektörünün
gelişiminde önemli görevler üstlenen
ve kalite standartlarını yükselten bir
şirket olarak önümüzdeki dönemde de
kesintisiz başarı çizgimizi sürdüreceğiz.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan Acar
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Değerli Paydaşlarımız;

İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
DOĞUŞ OTOMOTIV, 2016
YILINDA PAZAR PAYINI
ARTIRARAK TÜRKIYE
OTOMOTIV PAZARINDAKI 
LIDER KONUMUNU
BEŞINCI YILA TAŞIMIŞTIR.

Türkiye ekonomisi, küresel
ekonomideki zorlu koşulların
etkisiyle 2016 yılının ilk 9 ayını %2,4
seviyesinde büyüme ile kapatmıştır.
Türk otomotiv sektörü, tüm bu
zorlu koşullara karşın üretim,
ihracat ve toplam pazar göstergeleri
açısından pozitif sonuçlara ulaşmayı
başarmıştır. Türkiye’de otomobil
pazarı göstergelerine baktığımız
zaman, perakende otomobil ve
hafif ticari araç toplam pazarı
2015 yılında 968.017 adet iken,
2016 yılında bir önceki yıla göre
%1,6 oranında artışla 983.720 adet
olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında
725.596 adet olan otomobil satışları
2016 yılında %4,3 artarak 756.938
adede; 2015 yılında 242.421 olarak
gerçekleşen hafif ticari araç satışları
ise 2016 yılında %6,5 oranda azalışla
226.782 adet olarak gerçekleşmiştir.
22 yıllık deneyim ve uzmanlık ile
beklentilerin üzerinde hizmet
sunma hedefi doğrultusunda iş
süreçlerini yürüten Doğuş Otomotiv
için 2016 faaliyet dönemi olumlu
finansal ve operasyonel sonuçlara
ulaştığımız bir yıl olmuştur. Doğuş
Otomotiv, ağır ticari hariç toplam
perakende satışlarını 199.226’dan
206.896’ya yükselterek perakende
pazar payını %20,6’dan %21’e
çıkarmıştır.
Kendi segmentinde lider
12 marka ve 80’e yakın model…
Doğuş Otomotiv, temsilcisi olduğu
markalarda 2016 yılında olumlu
sonuçlara ulaşmıştır. Volkswagen
Ticari Araç, 2016 yılında tüm
zamanların en yüksek satış adedi
ve tarihindeki en yüksek pazar
payına ulaşırken; SEAT, 20.637
adet ile tarihindeki en yüksek satış
performansına ulaşmıştır. ŠKODA
markamız her yıl düzenlenen
“En İyi Distribütör Ödülü”
organizasyonunda Satış Sonrası
Hizmetler kategorisinde 103 ülke
arasından en başarılı distribütör
seçilmiştir.

Volkswagen Binek Araç, 2016
yılsonu itibarıyla 100.000’in
üzerinde perakende araç satışı
gerçekleştirerek dördüncü kez
Türkiye’nin en çok tercih edilen
markası olmuştur. Audi ise 2016
yılında bir önceki yıla göre satışlarını
perakende binek araç pazarında
%8,51 oranında artırmış ve 22.005
adetle tarihindeki en yüksek
satış rakamına ulaşmıştır. Global
dijitalleşme stratejisine paralel bir
biçimde tasarladığı satış, pazarlama
ve satış sonrası hizmetler aksiyonları
ile 827 adetlik satış rakamına ulaşan
Porsche, ilk kez, ODD Satış ve
İletişim Ödülleri etkinliğinde “Yılın
Outdoor Uygulaması” kategorisinde
2016 Gladyatörleri arasında yer
almıştır.
%99 parça bulunurluk oranı
ile fark yaratan Yedek Parça ve
Lojistik Departmanı…
Doğuş Otomotiv çatısı altında
yer alan tüm markaların yedek
parçalarının ithalatı, depolanması
ve yetkili servislere sevk edilmesi
faaliyetlerini yürüten Yedek
Parça ve Lojistik Departmanımız,
2016 yılsonu itibarıyla %99
parça bulunurluk oranı ile
sektörde liderliğini korumuştur.
Departmanımız yıl içerisinde
186.300 adetlik araç ithalatı
ve Yetkili Satıcılara yönelik
211.000 adetlik araç sevkiyatı
gerçekleştirmiştir.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
doğrultusunda güçlü bir adım:
Değer ve İlgi Merkezi
Sürdürülebilir başarı çizgisiyle
Doğuş Otomotiv; 2016 yılında
da yol yardımı, çağrı merkezi,
anket, rezervasyon ve diyalog
gibi operasyon hizmetlerini
Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi
Merkezi (DİM) çatısı altında
etkin bir biçimde yöneterek
eşsiz müşteri deneyimi sunmayı
sürdürmüştür. Doğuş Otomotiv
Değer ve İlgi Merkezi (DİM), kısa
sürede yakaladığı yüksek kalite
standartlarıyla uluslararası alanda
müşteri ilişkileri sektörünün
en prestijli ödülü olarak kabul
edilen Contactcenterworld.com
Ödülleri’nde iki büyük ödüle layık
görülmüştür.
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Bilgi teknolojileri alt yapımız en
büyük destekçimiz…
Bayilerle ilişkilerini güçlü bir
network altyapısı üzerinden
yürüten şirketimiz, müşterileriyle
temasını showroomla sınırlı
tutmayarak teknolojinin gerekliliği
doğrultusunda oluşturduğu iletişim
kanallarıyla müşterin beklentilerini
eksiksiz bir biçimde karşılamaktadır.
Ödüllerle taçlanan insan
kaynakları projeleri
Yetkin ve deneyimli insan kaynağını
sürdürülebilir başarı performansının
en önemli bileşenleri arasında
gören Doğuş Otomotiv, 2014
yılından bu yana uygulamakta
olduğu Drive Projesi aracılığıyla
yetkili servis çalışanlarına yönelik
eğitim faaliyetlerini 2016’ta
da başarıyla sürdürmüştür.
Oyunlaştırma yaklaşımı
çerçevesinde çalışanlarımıza
yönelik oluşturduğumuz online
sosyal eğitim ağı GO (Gelişim
Okulu) Platformu da 2016 yılında
uluslararası alanda prestijli Stevie
ve Brandon Hall Excellence
Ödülleri’nde toplam dört ödüle
layık görülmüştür.
“Trafik Hayattır” 12 yaşında…
Türkiye’de güvenli trafik kültürü
konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla başlattığımız Trafik
Hayattır! Platformu, 2016 yılında
da fark yaratan projelerle paydaş
gruplarımıza seslenmiştir.
Türkiye otomotiv sektörünün en
deneyimli oyuncuları arasında
yer alan Doğuş Otomotiv’in 2016
faaliyet dönemindeki başarılarına
desteklerini esirgemeyen tüm
paydaşlarımıza teşekkürlerimi
sunarım.
Faaliyetlerini uzun dönemli hedefler
doğrultusunda yürüten şirketimiz,
önümüzdeki dönemde de otomotiv
ve teknolojilerindeki gelişmelerin
yakın takipçisi olacaktır. Doğuş
Otomotiv olarak yenilikçi ürün
ve hizmetleri müşterilerimizle
buluşturmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,
Emir Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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KURUMSAL PROFİL
Doğuş Otomotiv, 22. faaliyet yılı
olan 2016’da da Türkiye’nin lider
otomotiv ithalatçısı ve en büyük
otomotiv distribütörlerinden biri
olmayı sürdürmüştür. İş planlarını
“beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet” vizyonuyla oluşturan
Doğuş Otomotiv, kurumsal
stratejisini “müşteri memnuniyeti
odaklı çalışma” hedefi üzerine
inşa etmektedir. Doğuş Otomotiv,
Türkiye otomotiv sektörünün en
geniş marka ve hizmet ağına sahip
şirketidir.
Binek araç, hafif ticari araç,
ağır vasıta, endüstriyel ve deniz
motorları, soğutma sistemleri
alanlarında, her biri kendi
sektörünün lideri konumundaki
12 uluslararası markanın temsilcisi
olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve
kurumsal müşterilerine Volkswagen
Binek Araç, Audi, SEAT, ŠKODA,
Bentley, Lamborghini, Bugatti,
Porsche, Volkswagen Ticari Araç
ve Scania markalarından ve bu
markaların 80’e yakın modelinden
oluşan geniş bir ürün portföyü
sunmaktadır. Şirket ayrıca,
endüstriyel ve deniz motorları
pazarında Scania Engines
markasıyla, soğutma sistemleri
pazarında ise Thermo King
markasıyla rekabet etmektedir.
Sunduğu hizmetlerde koşulsuz
müşteri memnuniyetini bir
numaralı öncelik olarak ele alan
Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin
en geniş yetkili satıcı ve servis
ağlarından birine sahiptir. Tüm
ülkeye yayılmış olan 500’ü
aşkın buluşma noktası, Doğuş
Otomotiv’in müşterilerine satış,
servis ve yedek parça hizmetlerini
yaygın ve kesintisiz bir şekilde
sunmaktadır.

Şirket, Volkswagen Grubu’yla
güvene dayalı yakın iş birliğinin
bir sonucu olarak 2009 yılından
itibaren Lozan’da D-Auto Suisse
SA adıyla Porsche Yetkili Satıcı ve
Servis hizmeti vermeye başlamıştır.
Bentley markası ve ikinci el lüks
araç satış operasyonu D-Occasion
ile büyüyerek yoluna devam
etmektedir. Doğuş Otomotiv, yine
yurt dışı faaliyetleri kapsamında,
Kuzey Irak’ta Volkswagen ve Audi
markaları distribütörlüğü için
Erbil merkezli D-Auto LLC şirketini
2014 yılında hizmete açmıştır.
Doğuş Otomotiv yeni yatırımlarıyla
sektörün öncü firması olarak
büyümeye devam etmektedir.
Doğuş Otomotiv, 2.500’e
yakın çalışanıyla Türkiye’deki
otomotiv sektörünün en
önemli oyuncularından biridir.
Kurulduğu günden bu yana
ödün vermeden sürdürdüğü
müşteri memnuniyetine odaklı
dinamik hizmet anlayışı sayesinde
Doğuş Otomotiv, kurumsal itibar
araştırmalarında Türkiye’nin en
beğenilen ve en çok güven duyulan
markaları arasında üst sıralarda yer
almaktadır. 2004 yılında halka arz
edilen Doğuş Otomotiv hisseleri,
Borsa İstanbul’da (BİST) “DOAS.IS”
kodu ile işlem görmektedir.

Doğuş Otomotiv, tüm iş
süreçlerini çevresel ve sosyal
sorumluluk anlayışı paralelinde
şekillendirmektedir. Bu bakış açısı
doğrultusunda Doğuş Otomotiv,
2009 yılında Türkiye’de sektörünün
ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nu yayınlamış ve 2010
yılında Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’ni (Global
Compact) imzalamıştır. Şirket,
toplumdaki trafik konusundaki
genel sorumluluk, bilinç ve algıyı
pozitif yönde artırmak amacıyla
2004 yılında “Trafik Hayattır!”
sloganıyla başlattığı sosyal
sorumluluk faaliyetlerini 12 yıldır
kesintisiz sürdürmektedir. Eğitim
odaklı tüm yaş grupları için ayrı
planlanan ve kamu iş birliğinde
yürütülen “Trafik Hayattır!” kurumsal
sorumluluk platformu kapsamında
gerçekleştirilen projeler,
bugüne kadar birçok ödüle layık
görülmüştür.
Doğuş Otomotiv, BİST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım
2016-Ekim 2017 dönemi için ikinci
kez yer almaktadır.
Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler,
otomotiv, inşaat, medya, turizm ve
servis, gayrimenkul, enerji ve yemeiçme sektörlerinde faaliyet gösteren
Doğuş Grubu’nun bir üyesidir.

Satış Adetleri (Perakende)

2016

2015

2014

174.124

167.584

130.300

Volkswagen

101.763

107.401

84.646

Audi

22.005

20.279

17.809

Binek

SEAT

20.637

16.911

12.697

ŠKODA

28.876

22.107

14.537

Bentley

9

19

21

Lamborghini

7

6

2

827

861

588

Hafif Ticari

32.772

31.642

24.001

Volkswagen

32.772

31.642

24.001

Ağır Ticari

2.060

3.856

3.039

Scania

2.050

3.291

2.014

Porsche

Krone

2

158

716

Meiller

8

407

309

208.956

203.082

157.340

Doğuş Otomotiv Pazar Payı (Perakende)

%21,0

%20,6

%20,1

İkinci El Satış Adedi (DOD)

22.534

23.125

21.120

Finansal Göstergeler

2016

2015

2014

Net Satışlar (mn TL)

11.925

10.889

7.693

TOPLAM

Faaliyet Giderleri (mn TL)

727

662

537

%6,1

%6,1

%7,0

EBIT (mn TL)

426

447

336

EBIT Marjı (%)

%3,6

%4,1

%4,4

Brüt Kâr (mn TL)

1.153

1.109

873

Brüt Kâr Marjı (%)

%9,7

%10,2

%11,3

238

302

253

%2,0

%2,8

%3,3

Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)

Net Kâr (mn TL)
Net Kâr Marjı (%)
ROA

%4,9

%7,6

%9,0

ROE

%21,3

%22,2

%20,5

Net Finansal Borç/ Özkaynaklar*

2,39

1,37

0,84

Yatırım Tutarı (CapEx) (mn TL)**

208

169

115

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

HİSSE PERFORMANSI

Brüt Kâr Marjı (%)

Net Satışlar (milyon TL)

Faaliyet Gideri/Satışlar (%)

BIST Kodu: DOAS.IS

2016’da Hisse Performansı

Reuters Kodu: DOAS.IS
2014

2014

7.693

2015

2015

10.889

11.925

2016

11
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2016

11,3
10,2

9,7

2014

7,0

2015

6,1

2016

6,1

TL
8,78 TL
8,27 TL
13,29 TL
1.932 mn TL
13,4 mn TL

Bloomberg Kodu: DOAS.TI
Hisse Fiyatı (31.12.2016):
En düşük (01.12.2016):
En yüksek (04.04.2016):
Piyasa Değeri (31.12.2016):
Günlük Ortalama İşlem Hacmi:

Hisse Sayısı: 220.000.000
Halka arz tarihi: 17.06.2004
Halka arz oranı: %34,5

USD
2,49 $
2,40 $
4,71 $
549 mio $
4,5 mn $

2016 yılında Doğuş Otomotiv hissesi Endeks bazında yıllık %10,9 negatif getiri ile işlem görmüştür.
DOAS (TL)

1,60
EBIT Marjı (%)

Net Kâr (milyon TL)

2014

4,4

2014

2015

4,1

2015

1,40

Net Kâr Marjı (%)

1,20

2014

253
302

3,3

2015

BIST - 100 Relatif

1,00
0,80
0,60

2,8

0,40

3,6

2016

2016

238

2016

2,0

0,20
00

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-

ra

A

az

H

ra

A

az

H

az

ra

A

H

ra

A

az

H

ra

A

az

H

ra

A

az

H

ra

A

az

H

ra

A

az

H

ra

A

az

H

ra

A

az

H

ra

A

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

09

09

08

08

07

07

06

31.12.2016 tarihi itibarıyla verilmiştir. (Kaynak: Reuters)

2015

2015

3.980

4.852

2016

1.236

2016

1.363

1.119

2014 0,84
2015

1,37

2,39

2016

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

ROA (%)
2014

9,0

2015
2016

7,6

4,9

2014
2015
2016

20,5
22,2

21,3

2014
2015
2016

%64
DOAS*
BIST 100

2014

115

208

** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.

2016

%63

2014
1,38

1,11

%24
%63
2016 yılında DOAS yabancı
yatırımcı oranı %24 olarak
gerçekleşmiştir.

FİYAT/KAZANÇ ORANI

1,14

2015

169

%52

*Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Şirket Paylarının Geri Alım Programı
kapsamında, Doğuş Otomotiv, 2016 yılı içerisinde SPK mevzuatına uygun
olarak Borsa’da işlem gören paylarından 22.000.000 adedini toplam
220.274.251,16 TL ödeme karşılığında geri almıştır.

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

CapEx (milyon TL)**

ROE (%)

%61

2016

2014

2.827

YABANCI YATIRIMCI ORANI (%)

Net Finansal Borç/Özkaynak*

2015

2014

Toplam Özkaynaklar (milyon TL)

2014

Toplam Varlıklar (milyon TL)

10,45

2015

8,00

2016

7,91

2016 yılında hisse başına
kazanç 1,11 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında fiyat/kazanç oranı
7,91 olarak gerçekleşmiştir.
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2016 YILINDA DOĞUŞ OTOMOTIV’IN
KURUMSAL DERECELENDIRME PUANI’NIN
9,51’E YÜKSELMIŞTIR.

1994

»» Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması
»» Scania
distribütörlük
anlaşması

»» Volkswagen
ve Audi
distribütörlük
anlaşması

1996

1995

»» Scania
Endüstriyel ve
Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması

»» Porsche
distribütörlük
anlaşması
»» AB’den araç
ithalatındaki
gümrük
vergisinin
kaldırılması

2003

1997

»» ŠKODA
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto Ortaklığı
»» SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

2000

1998

»» İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

»» Volkswagen
Financial
Services AG
ile tüketici
finansman
ortaklığı

»» Krone
distribütörlük
anlaşması
»» Operasyonların
birleştirilmesi
»» Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

2004

»» Doğuş Otomotiv
halka arz edildi
»» Doğuş Otomotiv
kurumsal sosyal
sorumluluk
projesi

2005

»» İlk temettü
ödemesi

2006
2007

2008

»» Thermo King distribütörlük anlaşması
»» Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel
atma töreni

2009

»» Doğuş Otomotiv 15. yıl
»» Tüm markaların tek çatı altında Şekerpınar’da
toplanması
»» Porsche Lozan Bayisi açılışı
»» Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nun
yayımlanması

»» Porsche Lozan Bayisi temel atma töreni
»» Meiller Doğuş Damper Fabrikası’nın
hizmete girişi
»» Thermo King ile iyi niyet mektubu
»» Porsche Lozan D-Auto Suisse SA şirket kuruluşu

2013

2011

2010

»» BM Küresel
İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

»» %12,6 pazar payı
»» Kurumsal
Derecelendirme
Puanı (7,80 Puan)
»» Doğuş Bilgi İşlem ve
Teknoloji Hizmetleri
A.Ş.’nin kuruluşu

2012

»» %15,4 pazar payı
»» Kurumsal
Derecelendirme
Puanını en çok
yükselten şirket
unvanı
(8,63 Puan)

»» %17,8 pazar payı
»» Kurumsal
Derecelendirme
Puanının 9,05’e
yükselmesi
»» Krone Doğuş
Treyler Fabrikası’nın
hizmete girişi
»» Erbil D-Auto LLC, Irak
şirket kuruluşu

»» %11,4 pazar payı
»» Bugatti ile iyi niyet
mektubu
»» Lozan’da Porsche bayiliği
anlaşması
»» Krone - Doğuş ortak üretim
anlaşması
»» OtoMotion açılışı
»» Oto-Fix Ekspres Servis
»» AKFEN ve TÜV SÜD
ortaklığı ile TÜVTÜRK kuruldu

2014

»» Lamborghini distribütörlük anlaşması
»» Meiller distribütörlük ve ortak
üretim anlaşması
»» LeasePlan ile filo kiralamada ortaklık

»» %20,1 pazar payı
»» Volkswagen Doğuş Finans
A.Ş.’nin, ağır ticari araç sektöründe
finansal hizmetler sunan Scania
Finansman’ı bünyesine dâhil
etmesi
»» Kurumsal Derecelendirme
Puanı’nın 9,25’e yükselmesi
»» Toplam otomotiv pazarında tüm yıl
liderliğin korunması

2015

»» %20,6 pazar payı
»» Volkswagen Doğus Finans A.Ş’nin, MAN
Finansman`ı bünyesine dahil etmesi
»» Kurumsal Derecelendirme Puanı’nın 9,42’ye
yükseltilmesi
»» Krone ile olan üretim ortaklığımızın ve
distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması
»» Meiller üretimimizi durdurma kararı (Meiller
distribütörlüğü devam etmekte)

»» SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu
»» Lamborghini ile iyi
niyet mektubu
»» Bentley ile iyi niyet
mektubu
»» Volkswagen Deniz
Motorları anlaşması
»» İkinci temettü
ödemesi
»» Krone ile üretim
anlaşması

2016

»» Kurumsal Derecelendirme
Puanı’nın 9,51’e yükselmesi
»» İsviçre’de; Lausanne
Bentley Showroom’unu
ve ikinci el lüks araç satış
operasyonu D-Occasion’u
bünyesine dahil etmesi
»» Meiller ile distribütörlük
anlaşmasının
sonlandırılması
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YÖNETİM 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. Ayrıca
Vanderbilt Üniversitesi, ABD’de
ekonomi dalında lisansüstü eğitimi
yapmıştır. Çalışma hayatına 1974
yılında Halk Bankası’nda başlayan
Sayın Aclan Acar, bankacılık
kariyerini 1978-1990 yılları
arasında T.C. Merkez Bankası’nda
sürdürmüştür. 1990 yılında Doğuş
Grubu’na katılan Sayın Aclan Acar’ın
Grup’taki ilk görevi Garanti Bankası
Hazine ve Finansal Kurumlardan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
olmuştur. 1994-1996 yılları arasında
Bank Ekspres Genel Müdürü,
1996-2000 yılları arasında Osmanlı
Bankası Genel Müdürü, 2001-2005
yılları arasında Tansaş Yönetim
Kurulu Başkanı, 2002-2006 yılları
arasında Garanti Sigorta A.Ş. ve
Garanti Emeklilik A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev
yapmıştır. Nisan 2000 tarihinden
bu yana Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte
olup, Şubat 2006’dan bu yana
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret
A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmaktadır. Sayın
Aclan Acar, aynı zamanda Doğuş
Otomotiv Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi, Riskin
Erken Saptanması Komitesi
ve Ücret ve Aday Gösterme
Komitesi’nin Üyesi’dir.

Osman Nezihi Alptürk
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat Bölümü mezunu
olduktan sonra, Azot Sanayi A.Ş.’de
analist olarak çalışmaya başlayan
Sayın Osman Nezihi Alptürk ,1976
yılından 1988 yılına kadar T.C.
Merkez Bankası’nda araştırmacılık,
müdürlük ve başkan danışmanlığı
görevlerinde bulunmuştur. 1988
yılında Yönetim Danışmanı olarak
şirket yönetimlerine danışmanlık
yapmıştır. 1991 yılından itibaren
1995 yılına kadar Garanti Menkul
Kıymetler şirketinde Genel Müdür
Yardımcısı olarak, kurumsal
finansman, araştırma, yurt dışı
pazarlama görevlerini yürütmüştür.
1996-2000 yılları arasında Doğuş
Holding Bütçe Plan ve İş Geliştirme
Başkanı olarak görev yapmıştır.
Yine aynı dönem içerisinde Körfez
Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdür görevini
yapmıştır. 1999 yılından bu yana
Doğuş Holding A.Ş. bünyesinde İcra
Kurulu Üyesi daha sonra danışman
olarak çalışmaktadır. Sayın Osman
Nezihi Alptürk, Mart 2016 tarihinden
itibaren Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto’da Yönetim Kurulu Başkan
Vekili olarak görevine devam
etmekte olup, aynı zamanda
Doğuş Otomotiv’de Ücret ve Aday
Gösterme Komitesi’nin Üyesi’dir.

Hayrullah Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Aka, ODTÜ İşletme
Bölümü’nde lisans (1984) ve
Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi
Bölümü’nde yüksek lisans - MBA
(1987) yapmıştır. 2007 yılında
Harvard Business School’da 172.
Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı
(AMP172) tamamlamıştır. 1987
yılında Doğuş Grubu’na katılmış
olup, halen Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi
Üyeliği’nin yanı sıra Doğuş Oto
Pazarlama, vdf Finansman,
Faktoring, Sigorta ve Filo Kiralama
şirketlerinde Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Denetim/Risk Komitesi
Başkanlığını yürütmektedir. Sayın
Hayrullah Murat Aka, aynı zamanda
Doğuş Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı, Doğuş Spor Yatırımları ve
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, DGS Koruma ve Özel
Güvenlik Hizmetleri şirketlerinde
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Die Technische Universität Berlin
Mühendislik Fakültesi’nden
mezun olan Sayın Emir Ali
Bilaloğlu, yüksek lisans eğitimini
de aynı fakültede tamamlamıştır.
Sayın Emir Ali Bilaloğlu, Doğuş
Otomotiv İcra Kurulu Başkanlığı’nı,
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret
A.Ş., Doğuş Oto Pazarlama A.Ş.,
Yüce Auto, DMS (Doğuş Müşteri
Sistemleri) ve D-Auto Suisse
SA Yönetim Kurulu Üyelikleri’ni
yürütmektedir. Sayın Emir Ali
Bilaloğlu, Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin (ODD) Yönetim
Kurulu’nda ve aynı zamanda 2008
yılından bu yana dış ekonomik
ilişkiler konusunda danışmanlık
yapan DEİK’de aktif bir şekilde rol
almaktadır.

Gür Çağdaş
Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Gür Çağdaş, 1983 senesinde
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden mezun olmuştur.
1985 yılında İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı
Enstitüsü’nde yüksek lisansını
tamamlamıştır. 1986 yılında
Eczacıbaşı Menkul Değerler’de
Yatırım Uzmanı olarak çalışmaya
başlamış, 1988 yılında Vakıflar
Bankası İstanbul Menkul Kıymetler
Merkezi’ni kurarak 1990 yılına
kadar bu kurumun yöneticiliğini
yapmıştır. Mayıs 1990’da Doğuş
Grubu bünyesine katılmış, Birleşik
Türk Körfez Bankası’nda Sermaye
Piyasası Grubu Müdürü, Garanti
Menkul Kıymetler A.Ş.’de ve Garanti
Yatırım ve Ticaret Bankası’nda
Genel Müdür Yardımcısı, Haziran
1997’den itibaren Garanti Portföy
Yönetimi A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
ve sonrasında Yönetim Kurulu
Başkanı görevlerine getirilmiştir. 1
Ocak 2016 itibarıyla Doğuş Holding
bünyesinde Başkan Danışmanlığı,
Doğuş Enerji Toptan Elektrik Tic.
A.Ş. ve Doğuş Sigorta Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Şubat 2007-2014
tarihleri arasında Türkiye Kurumsal
Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin
(TKYD) Başkanlığı’nı yürütmüş
olup aynı zamanda European
Fund and Asset Management
Association’da (EFAMA) Türkiye’yi
temsilen bulunmuştur. Halen Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği’nde
(TKYD) Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.

Özlem Denizmen Kocatepe
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Cornell
Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği
Bölümü’nde tamamlayan Sayın
Özlem Denizmen Kocatepe, MIT
Sloan School of Management’ta
MBA yüksek lisansı yapmıştır.
Stanford’da Etkileme Teknikleri, GE
Crotonville Merkezi’nde Liderlik,
Harvard Business School’da İleri
Seviye Yönetim programlarını
tamamlamıştır. 2000 yılından bu
yana Doğuş Grubu’nda Strateji,
Planlama, Bütçe, İş Geliştirme ve
Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli
görevler üstlenmiş olan Sayın
Özlem Denizmen Kocatepe,
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyesi’dir. Topluma hizmet alanında
ise Sayın Özlem Denizmen
Kocatepe, Para Durumu Kişisel
Finans Sosyal Girişimi ve FODER
Finansal Okuryazarlık Derneği’nin
kurucusudur. Sayın Özlem
Denizmen Kocatepe, 2014 yılında
Global Reporting Initiative’in (GRI)
Yönetim Kurulu’nda görev almaya
başlamıştır.
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İCRA KURULU

YÖNETİM KURULU

Emir Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
Recep Yılmaz Argüden
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği’ni birincilikle ve
öğrenci liderliği için Rektör Ödülü
alarak tamamlayan Sayın Yılmaz
Argüden, Stratejik Analizler
alanındaki doktorasını RAND
Graduate School’da Üstün Başarı
Ödülü’yle almıştır. 2012 yılından
bu yana Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş.’de Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik ile Riskin Erken
Saptanması Komiteleri Başkanı
ve Denetimden Sorumlu Komite
Üyesi olarak görev almaktadır. Dr.
Argüden, ARGE Danışmanlık’ın ve
Rothschild-Türkiye’nin Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerini
de yürütmektedir. Kâr amacı
gütmeyen Argüden Yönetişim
Akademisi’nin kurucusudur.
IFC Kurumsal Yönetişim Grubu
Danışma Kurulu’nda ve OECD
ülkeleri iş dünyasını temsilen BIAC
Yönetişim Komitesi’nde uluslararası
görevler üstlenmiştir. UN Global
Compact Ulusal Ağlar Dünya
Başkanı seçilerek dünyanın en
yaygın sürdürülebilirlik platformu
olan UN Global Compact Yönetim
Kurulu’nda görev almıştır. Yaşam
kalitesini geliştirme çalışmaları
nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu
tarafından Geleceğin 100 Global
Lideri arasına seçilmiştir.

Ferruh Eker
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adana Ticari İlimler Akademisi
mezunu olan Sayın Ferruh Eker,
Harvard Business School’da 156.
Dönem İleri Yöneticilik Programı’nı
tamamlamıştır. 1979 yılında Garanti
Bankası Teftiş Kurulu’nda göreve
başlamış olup, banka bünyesinde
çeşitli görevler yapmıştır. Garanti
Leasing ve Garanti Faktoring Genel
Müdürlüğü görevlerinden 2004
yılı sonunda ayrılıp, daha sonra
kendi kurduğu Turde Gayrimenkul
Yatırım İnş. Dan. ve Madencilik
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı
olmuştur. Mart 2012’den itibaren
Doğuş Otomotiv Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi olup, aynı zamanda
Denetimden Sorumlu Komite
Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

Emine Gülden Özgül
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ODTÜ İdari İlimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü mezunu olan
Sayın Emine Gülden Özgül,
Osmanlı Bankası’nda Merkezi
Operasyonlardan Sorumlu
Koordinatör olarak görev yapmıştır.
2001 yılında Oyakbank Operasyon,
Proje Yönetimi ve Kalite Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapan Sayın Emine Gülden Özgül,
bankanın 2008 yılında ING Bank’a
satışından sonra bu bankada aynı
görevini sürdürmüştür. Operasyonel
süreçlerin iyileştirilmesiyle
verimliliğin bu yönde artırılması ve
yeniden yapılandırma konularında
deneyim sahibi olan Sayın Gülden
Özgül, Mart 2013’ten itibaren
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret
A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Ücret ve Aday Gösterme
Komitesi Başkanlığı görevlerini
yürütmektedir.

Giovanni Gino Bottaro
İcra Kurulu Üyesi

İlhami Eksin
İcra Kurulu Üyesi

Anıl Gürsoy
İcra Kurulu Üyesi

Kerem Galip Güven
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa Karabayır
İcra Kurulu Üyesi

Ela Kulunyar
İcra Kurulu Üyesi

Tolga Senyücel
İcra Kurulu Üyesi

Kerem Talih
İcra Kurulu Üyesi

Vedat Uygun
İcra Kurulu Üyesi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ VE
OTOMOTİV SEKTÖRÜ

“Üretilen Her 100
Araçtan 77’si Yurt
Dışına”
Üretilen her 100 aracın
77’sini yurt dışına gönderen
Türk otomotiv sanayi, ilk kez
2016’da ihracatta 1 milyon
eşiğini aşmış ve 2015’e oranla
%15 artış göstermiştir.

DOĞUŞ OTOMOTİV’DE 2016 YILI
DOĞUŞ OTOMOTIV, 2016 YILI IÇINDE PAZAR PAYINI
ARTIRARAK, ÜST ÜSTE 5. YILINDA DA TÜRKIYE
OTOMOTIV PAZARINDA LIDER KONUMDA KALMA
BAŞARISINI GÖSTERMIŞTIR.

Dünyada politik ve ekonomik
dalgalanmaların devam ettiği,
toplumsal olayların gündeme yön
vermeye ara vermediği 2016 yılında,
Türkiye ilk 9 ayda %2,4 büyüyerek
potansiyel büyüme olarak kabul
edilen %4,5’lik hedef oranın altında
kalmıştır. Büyümeye en büyük
destek iç talep kaynaklı olurken,
Türkiye’nin ihracatı 2016 yılında
%0,84 azalışla 142,6 milyar ABD
doları, ithalatı ise %4,17 azalışa 198,6
milyar ABD doları olmuştur. Petrol
fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle
dış ticaret açığı 2016 yılında %11,10
oranında azalmıştır.
Türkiye’de perakende otomobil
ve hafif ticari araç satışları 2016’da
bir önceki yıla kıyasla %1,6 artışla
983.720’ye ulaşarak yeni bir rekor
kırmıştır. Geçen yıl 2015’e göre
otomobil satışları %4,3 artarak
756.938’e çıkarken, hafif ticari araç
satışları %6,4 azalarak 226.782’ye
gerilemiştir.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarının en yüksek seviyeyi
gördüğü 2016 yılında otomotiv
sanayisi de 1.486 bin üretim ve 1.141
bin ihracat ile yeni bir rekora imza
atmıştır.
Sektör böylelikle 2016 yılında
üretimdeki büyümesini 2015’e
kıyasla adet bazında %9 artırarak
2015 yılında kaydettiği tarihi
rekorun üzerinde bir performans
göstermiştir.
Üretilen her 100 aracın 77’sini yurt
dışına gönderen Türk otomotiv
sanayi, ilk kez 2016’da ihracatta
1 milyon eşiğini aşmış ve 2015’e
oranla %15 artış göstermiştir.

“Lider Otomotiv
Distribütörü”
Türkiye’nin lider
otomotiv distribütörü
Doğuş Otomotiv,
dünyanın en değerli
markalarının Türkiye’de
başarılı performans
gerçekleştirebilmesine
olanak sağlamaya ve
markaların kattığı değer
ve rekabet avantajıyla 2016
yılında da büyümeye devam
etmiştir.

Ağır ticari araç satışları ise bir önceki
yıla göre %45 küçülerek 18.343
adede düşmüştür.

Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)

983.720
TÜRKIYE’DE PERAKENDE
OTOMOBIL VE HAFIF TICARI
ARAÇ SATIŞLARI

2016

2015

2014

Binek

765.467

726.477

582.117

Hafif Ticari

228.446

245.027

179.919

18.343

33.652

31.061

1.012.256

1.005.156

793.097

Ağır Ticari
TOPLAM
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%21
DOĞUŞ OTOMOTİV’İN
PARAKENDE PAZAR PAYI

2016 yılında 22. yılını tamamlayan
Doğuş Otomotiv, 12 uluslararası
markası ve 80’e yakın modeli,
satış, servis ve yedek parça
hizmetleri, 2.500’e yakın çalışanı,
500’den fazla servis noktasıyla
müşterilerine değer sunan
Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı
ve distribütörüdür. Doğuş
Otomotiv, 2016 yılı içinde pazar
payını artırarak, üst üste 5. yılında
da Türkiye otomotiv pazarında
lider konumda kalma başarısını
göstermiştir.
2016 yılı, küresel olarak gerçekleşen
çeşitli siyasi ve ekonomik
değişimlerin devam ettiği,
ülkemizde ise jeopolitik nedenlerle
zorlu zamanların yaşandığı bir yıl
olarak tamamlanmıştır. 2016 yılı,
otomotiv sektörünün, son aylarda
ÖTV ve kur değişimleri gibi zorlu
süreçlerine rağmen, ivme kazandığı
bir yıl olmuştur.
Türkiye perakende otomobil ve
hafif ticari araç toplam pazarı
2015 yılında 968.017 adet iken,
2016 yılında bir önceki yıla göre
%1,6 artışla 983.720 adet olarak
gerçekleşmiştir. 2015 yılında 725.596
adet düzeyinde olan otomobil
satışları 2016 yılında %4 artarak
756.938 adet; 2015 yılında 242.421
adet olarak gerçekleşen hafif ticari
araç satışları ise 2016 yılında %6,5
oranda azalışla 226.782 adet olarak
gerçekleşmiştir.

2016 yılında Doğuş Otomotiv, ağır
ticari hariç toplam perakende
satışlarını 199.226 adetten 206.896
adede yükseltmiş ve perakende
pazar payını %20,6’dan %21,0’e
çıkarmıştır.
Türkiye’nin lider otomotiv
distribütörü Doğuş Otomotiv,
dünyanın en değerli markalarının
Türkiye’de başarılı performans
gerçekleştirebilmesine olanak
sağlamaya ve markaların kattığı
değer ve rekabet avantajıyla 2016
yılında da büyümeye devam
etmiş, “Beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet” vizyonu ve “Müşteri
memnuniyeti odaklı çalışma”
prensibiyle istikrarlı bir şekilde
güçlenmiştir.
Doğuş Otomotiv’de İnsan
Kaynakları vizyonu çalışanlarına
değerli olduklarını hissettiren,
ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi
ve sürdürülebilir insan kaynakları
uygulamaları ile Türkiye’nin en
çok tercih edilen şirketi olmaktır.
Bu vizyonla şekillendirilen İnsan
Kaynakları politikası ise yüksek
performansı uzun dönem
sürdürebilen, sistem odaklı,
verimliliği esas alan, öğrenmeye
ve gelişmeye istekli, müşterinin
önemini bilen, şirket dinamizminin
gerektirdiği yetkinliklere sahip,
Doğuş Grubu değerlerini
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benimseyen çalışanları şirkete
kazandırmak ve potansiyellerini
en verimli şekilde kullanmalarına
olanak tanımak, mesleki ve kişisel
gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Çalışanlarının kişisel ve mesleki
gelişimlerine önem veren şirket,
bu amaçla son yıllarda kurum içi
iletişimde önemli bir araç haline
gelen oyunlaştırma yaklaşımını
eğitim sürecine dâhil etmiştir.
Bu kapsamda oluşturulan GO
(Gelişim Okulu) Platformu fikri,
klasik eğitim yaklaşımından
farklı olarak, çalışanların eğitim
öncesi ve sonrasındaki faaliyetlere
katılımını artırmayı hedeflemiştir.
Proje çalışmalarına 2014 yılının
ilk aylarında başlayarak, yaklaşık
1,5 senelik bir emeğin sonunda,
platformu Nisan 2015’de şirket
içinde büyük bir lansmanla
çalışanlarının kullanımına açılmış ve
çok kısa zaman içinde; 2016 yılında
uluslararası arenada 4 ödüle layık
görülmüştür.
Yetkili Satıcıların İnsan Kaynakları
alanında kurumsal yapılarının
etkinleştirilmesi amacıyla 2013
yılında hayata geçirilen DRIVE
“Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve
Eğitim” projesi ile Yetkili Satıcı’ların
beyaz yaka işe alımları merkez İnsan
Kaynakları departmanı tarafından
yapılmakta ve aynı zamanda terfi,
performans yönetimi sistemi gibi
süreçler geliştirilmektedir. 2016 yılı
boyunca da bu kapsamda pek çok
çalışma gerçekleştirilmiştir.
Doğuş Otomotiv;
»» Dünyanın en güçlü otomotiv
markalarını kapsayan 12
temsilciliği,
»» 1.700.000’i aşan toplam
araç parkı,
»» 500’ü aşkın müşteri kontak
noktası,
»» 2.500’e yakın çalışanı,
»» Çok geniş bir ürün yelpazesinde
müşterilerine sunduğu 80’e yakın
farklı model seçeneği,

»» 208.956 adet perakende araç
satışı (ağır vasıta dahil)
»» 22.534 adet ikinci el araç
satışı ile Türk otomotiv
sektöründeki güçlü konumunu
2016 yılında daha da
pekiştirmiştir.
SATIŞ BAŞARILARI
Doğuş Otomotiv’in bünyesinde
barındırdığı markalar, 2016 yılında
da satış rekorlarına imza atarak yılı
tamamlamıştır.
Volkswagen Binek Araç, 4 kez
üst üste Türkiye’nin en sevilen
otomobil markası seçilmiş olup,
hedefleri doğrultusunda 100.000’in
üzerinde perakende araç satışını
gerçekleştirerek ödüllerle dolu bir
yılı geride bırakmıştır.
Volkswagen Binek Araç, bir önceki
yıla göre %4,3 oranında adetsel
büyüme yaşanan perakende binek
araç pazarında yeni modellerin
desteği ile 2016 yılında izlenen
başarılı ürün ve iletişim stratejileri
sayesinde, 101.763 perakende
satış adediyle %13,4 pazar payına
ulaşarak yılı binek araç pazarında
ikinci olarak tamamlamıştır.
Ana model lansmanı olarak
Mayıs ayında pazara sunulan Yeni
Tiguan’ın dışında, aksiyon modeli
olan Allstar serisi; Polo, Golf,
Beetle ve Scirocco modellerinde
sunulmuştur.
Doğuş Otomotiv tarafından
Türkiye’ye 1994 yılında ithal
edilmeye başlayan Audi markası,
2016 yılında önemli bir başarıya
imza atarak 22.005 adetle
tarihindeki en yüksek satış
rakamına ulaşmıştır.
SEAT markası, son 4 yıldır istikrarlı
büyümesine devam ederek,
2016 yılında perakende binek
araç pazarında 20.637 adet ile
tarihindeki en yüksek satış adedine
ulaşarak, bir önceki yıla göre

%22 oranında artan satış adedi
ile pazarın oldukça üzerinde bir
performans göstermiştir. Leon,
Ibiza, Ateca, Alhambra ve Toledo
modelleriyle 2016 yılında izlenen
başarılı ürün, iletişim, satış ve filo
stratejileri sayesinde SEAT, pazar
payını %2,73 seviyesine çıkarmıştır.
SEAT markası Leon ve Ibiza
modellerinde de tarihindeki en
yüksek satış adedine ulaşarak
segmentlerindeki pazar payını
artırmıştır. Leon, AHB segmentinde
2. sıraya gelerek, %13,11 segment
payı elde ederken; Ibiza ise A0-HB
segmentindeki payını %4,72’ye
çıkarmıştır. Kasım ayında model
gamına eklenen SEAT’ın ilk SUV’si
Ateca ise seneyi 188 adetlik satışla
kapatmıştır.
SEAT markası, binek otomobil
pazarındaki satış adedini bir önceki
yıla göre %22 artırarak pazarın
üzerinde büyümüş ve yeni bir
satış rekoru kırmıştır. Bu zamana
kadarki en yüksek satış adedine ve
pazar payına ulaşarak son yıllardaki
sürdürülebilir büyüme hedefine
devam etmiştir.
ŠKODA geçtiğimiz yıl binek araç
satışlarını bir kez daha rekor
kırarak tamamlamış ve büyümesini
sürdürmüştür. 2015 yılını 22.107
adetle kapatan ŠKODA, 2016’da ise
satışlarını %30,62 artırarak 28.876
seviyesine ulaşmıştır. Bu sayede
pazar payını %3,81’e yükseltmiş ve
bu satış adedi ile Türkiye perakende
otomobil pazarında 13. sıradan 11.
sıraya yükselmiştir.
Bentley markası toplam 9
satışın 2 adedini yeni SUV’si
Bentayga ile gerçekleştirmiştir.
Yıl boyunca Bentley 2 GT Speed,
2 GT Convertible, 2 GT V8 ve 1
adet Flying Spur satış ve teslimatı
gerçekleştirmiştir.

2016 yılında Lamborghini’de ise
4 Huracan ve 3 Aventador satışı
yapılarak toplamda 7 adet araç
satışı gerçekleştirilmiştir. Bu
satışların 2’si Huracan Spyder ve
Aventador Roadster olmak üzere
performans ve lüksü bir arada
sunan üzeri açılabilir modellerden
oluşmaktadır.
Porsche Türkiye, global dijitalleşme
stratejisine paralel tasarladığı satış,
pazarlama ve satış sonrası hizmetler
aksiyonları, ürün gamındaki
modellere adapte edilen yenilikçi
destek sistemleri ile 2016 yılında
müşteri memnuniyetini artırmış ve
827 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
2016 yılında Porsche’nin en çok
satılan modeli, 514 adet ile Macan
olmuştur. Macan modeli kompakt
SUV segmentindeki pazar payını
2015 yılına göre %19 oranında
artırmıştır. Macan modelini 232
satış adedi ile Cayenne modeli
takip etmiştir. Cayenne modelinden
sonra en yüksek satış adedi 28
adetle 911 modeline aittir. 911
modeli premium spor otomobil
segmentindeki pazar payını %35
oranında artırmıştır. 2016 yılında
spor otomobil segmentinde 2.0
litre motor seçeneği ile önemli
rol oynayan 718 Boxster/Cayman
modellerinden 27 adet satış
gerçekleştirilmiştir. Panamera
modeli 2016 yılındaki satışların 26
adedini oluşturmuştur.
2016 yılında perakende hafif ticari
araç pazarında bir önceki yıla göre
%6,5 daralma yaşanmış ve 226.782
adet araç satışı gerçekleşmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, 32.772 adet
satışla hafif ticari araç pazarında
%14,5 pay almış, ithal ticari araç
pazarında ise %30,4 pazar payı ile
liderliğini korumuştur. Volkswagen
markası bu yıl üst üste 4’üncü kez,
binek ve ticari araç toplam satışıyla,
en çok satılan marka unvanını
kazanmıştır.
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Volkswagen Ticari Araç’ın
Transporter modeli 2016 yılında
%48,2 pazar payı ile tarihindeki en
yüksek pazar payına ulaşmış, 13.393
adet satış rakamına ulaşmıştır.
Amarok modeli 3.643 satış adedi ile
%17,6 pazar payına, Crafter modeli
3.605 adet satış ile %6,3 pazar
payına, Caddy modeli ise 12.131
adet satış ile %14,5 pazar payına
ulaşmıştır.

2016 yılında; Scania CV’de
dünya genelinde 4’üncü sıraya
yükselmiştir. Türkiye pazarında ise
2016 yılında deniz motor satışlarını
bir önceki yıla göre %260 artırmıştır.

2016 yılı Volkswagen Ticari
Araç’ın güçlü modeli Amarok’un
yeni kasasının lansmanını
gerçekleştirdiği bir yıl olmuştur.
Sınıfının en güçlü motoru olan 3
litre V6 motoru, teknoloji ve konfor
üstünlükleri ile satışa sunulan
Yeni Amarok’un tanıtımı, 360°
iletişim stratejisiyle geniş çaplı
gerçekleşmiştir.

Her projeye özel soğutma ve
ısıtma çözümleri ile müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun ünite
seçenekleri sunan Thermo King,
Türkiye’nin önde gelen soğuk zincir
ve ilaç taşımacılığı firmaları ile iş
birliğini güçlendirerek sektördeki
güvenirliliğini artırmıştır.

Bir önceki nesilde kullanıcılarının
beğenisini kazanan Comfortline
donanımı, Transporter ile Şubat
ayında pazara sunulmuştur.
Transporter Comfortline, sunduğu
üst düzey konfor ve standart
ekipman özellikleriyle sınıfında fark
yaratmıştır.
Volkswagen Ticari Araç’ın en çok
sahip olunmak istenen modeli
Caddy’nin, sunduğu zengin
donanımıyla iddiasını daha da
güçlendiren Caddy Exclusive
versiyonu, 2016 yılında Türkiye
pazarına sunulmuştur. Türkiye’ye
özel olarak sunulan Caddy Exclusive
modelinin lansmanı etkin bir
iletişim planı ile desteklenmiş,
bunun da Caddy segment payının
artışına olumlu etkisi olmuştur.
İlk defa 66 yıl önce üretilen ve
kendi sınıfının yaratıcısı olan efsane
Volkswagen T1 modelinin çift
renkli tasarımından ilham alınarak
yaratılan Caravelle Team modeli de
2016 yılının Ağustos ayında pazara
sunulmuştur.
Teknolojik, kaliteli, her projeye
uygun ürün gamı ile Scania, her
yıl olduğu gibi 2016 yılında da
pazar payını artırarak başarısını
kanıtlamıştır. Scania Engines,

Soğutucu ünite sektöründe
yıllardır pazar lideri olmaya devam
eden Thermo King, 2016 yılında
gerçekleştirdiği satışlar sayesinde
pazar liderliğini korumuştur.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Temel iş felsefesini müşteri
memnuniyeti üzerine inşa ederek,
tüm faaliyetlerini kalite odaklı
hizmet anlayışı çerçevesinde
sürdüren Doğuş Otomotiv,
benzersiz müşteri deneyimi
oluşturmak adına hizmet kalitesini
en üst noktaya taşıyarak, “taraftar
müşteriler yaratmak” hedefi
doğrultusunda 2016 yılında, satış
sonrası hizmetler alanında da
yenilikçi adımlar atmıştır.
Doğuş Otomotiv’in, Türkiye’de
distribütörlüğünü yaptığı
markaların kullanıcılarına yönelik
satış ve satış sonrası hizmetleri
için hayata geçirdiği Değer ve İlgi
Merkezi (DİM), 2016 yılı içerisinde
toplam 1,35 milyon adet müşteri
kontağı kurarak, Türkiye otomotiv
sektöründe konusuyla ilgili en aktif
birim olmuştur.
2016 yılında Avek Çanakkale Yetkili
Servisi’ni açarak müşterilerine
sunduğu hizmet ağını daha da
genişleten Volkswagen Binek
Satış Sonrası Hizmetler, Türkiye
çapındaki Yetkili Servis noktasını
76’ya ulaştırmıştır. Volkswagen
Satış Sonrası Hizmetler 2016
yılında, her yıl dünya genelinde
Volkswagen AG tarafından ülke
bazında bağımsız bir araştırma
firmasına yaptırılan ve ülkedeki
tüm otomotiv firmalarının satış
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sonrası hizmetlerinin kıyaslandığı
IACS (International After Sales
Customer Satisfaction - Uluslararası
Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti)
araştırmasında başarısını 4. sıradan
2. sıraya taşımıştır. Yetkili Servisler
ile yılda 625.000 araç girişiyle ayda
ortalama 52.100 müşteriye hizmet
verilmektedir. 2016 yılında parça
cirosu %17, işçilik cirosu ise %10 artış
göstermiştir. Volkswagen Ticari Araç
Yetkili Servisleri’nde yılda 209.000
araç girişiyle ayda yaklaşık 17.500
müşteriye hizmet verilmektedir.
2016 yılında parça cirosu %7, işçilik
cirosu ise %5 artış göstermiştir.
Audi Satış Sonrası Hizmetler,
odağı olarak belirlediği müşteri
memnuniyeti paralelinde birçok
dijital proje gerçekleştirerek daha
hızlı hizmet vermeyi hedeflemiştir.
2016 yılında akıllı kalem projesi
devreye alınmış ve tüm yetkili
servisler tarafından kullanılmaya
başlanmıştır. Akıllı kalem ile yazılan
tüm bilgilerin dijital ortamda
anlık olarak servis danışmanına
aktarılması sağlanmış ve müşteri
geri dönüşleri hızlandırılmıştır. 2016
yılında servis personelinin eğitim
seviye ve kalitesini artırmak amacı
ile uzaktan videolu eğitim projesi
de devreye alınmıştır.
Audi’de, 2015 yılına göre %17 artan
araç parkı ve Avrupa’da örnek
gösterilen %75 müşteri sadakat
oranı ile 2016 yılında satış sonrası
hizmetler cirosunda %14’lük artış
sağlanmıştır.
Porsche markasının, 2016
yılsonunda %6 oranında artan
araç parkına yönelik olarak
gerçekleştirilen servis kampanyaları
ve Porsche Aksesuar-Butik
pazarlama çalışmaları sayesinde,
aksesuar satışlarında %10’luk,
butik satışlarında %15’lik, iş
emri adedinde ise 2015 yılına
göre %10,5’lik artış sağlanmıştır.
Müşterilerin Yetkili Servis bağlılık
oranı %79, satış sonrası hizmetlerde

müşteri odaklı hizmet anlayışı
sayesinde müşteri memnuniyet
anketi puanı ise 110,8 olmuştur.
Teknolojik, kaliteli, her projeye
uygun ürün gamı ile Scania, 2016
yılında da pazar payını artırarak
başarısını sürdürmüştür.
SEAT Yetkili Servisleri’ne araç girişi,
2016 yılında artan araç parkı ve
servis pazarlama faaliyetlerinin
etkisi ile 74.000 adede yükselmiş
ve bir önceki seneye göre %19
artmıştır. Yıl boyunca düzenli
olarak devam eden aksiyonlar
sayesinde müşterilerin Yetkili Servis
bağlılık oranı %64 seviyesinde
gerçekleşmiş, müşteri odaklı hizmet
anlayışı sayesinde de satış sonrası
hizmetlerdeki müşteri memnuniyet
anket puanı 101,5’e yükselmiştir.
2016 yılı içerisinde SEAT S.A.’nın
dünya genelinde, yetkili satıcıları
arasında düzenlediği Top SEAT
People yarışmasında, tüm
kategoriler arasında en büyük
ödül olan “Absolute Winner” ödülü
kazanılırken, Servis Danışmanı
kategorisinde de dünya ikinciliği
elde edilmiştir.
YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın
en prestijli markalarından olan
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA,
Porsche, Bentley, Lamborghini
ve Scania marka araç ve yedek
parçaları ile Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları, Thermo King Mobil
Isı Kontrol Sistemleri ve yedek
parçalarının ithalatı, depolanması
ve Yetkili Servislere sevk edilmesi
faaliyetlerini yürütmektedir.
Yedek Parça ve Lojistik, 2016 yılında
186.300 adet aracın ithalatını ve
211.000 adet aracın Yetkili Satıcılara
sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 832,4 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.

ÖDÜLLER
2016, Doğuş Otomotiv ve markaları
için ödüllerle dolu bir yıl olarak
tamamlanmıştır.

İthalat ve Distribütörlü

**

Doğuş Otomotiv GO Platformu ile
2016 yılında, dünyanın konusunda
en prestijli kurumlarından 4
büyük ödül ile ödüllendirilmiştir.
Kendi alanında dünyadaki ilk
oyunlaştırma temelli dijital eğitim
platformlarından biri olma özelliği
taşıyan GO Gelişim Okulu, “En
iyi eğitim sitesi” dalında 1 altın,
“En iyi kurumsal eğitim yazılımı”
ve Doğuş Otomotivin gelecek
stratejileri paralelinde “Yaratıcı
takım” kategorisinde de bronz
Stevie Ödülü kazandı. Ayrıca
uluslararası insan kaynakları
yönetimi ödül platformu Brandon
Hall Excellence Awards’da da “En iyi
öğrenim teknolojileri uygulamaları”
kategorisinde Altın ödüle layık
görülmüştür.
Şirket, uygulamalarının “Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri”ne uyum düzeyini tespit
etmek amacıyla, Kobirate
Uluslararası Kredi Derecelendirme
ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri
A.Ş.’ye yaptırdığı çalışma
sonucunda geçen yıl 9,42 olan
“Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Derecelendirme Notu”nu bu
sene 9,51’e yükseltmiştir. Böylece
“Yönetim Kurulu Kategorisinde En
Yüksek Derecelendirme Notuna
Sahip Şirket” ödülünü almaya hak
kazanmıştır.
Müşteriye verilen önemi ve
hizmet kalitesini vurgulamak için
“Değer ve İlgi Merkezi” (DİM), 2016
Yılında Telephone Doctor Türkiye
tarafından 2016 yılında beşincisi
düzenlenen; Çağrı Merkezi Müşteri
Deneyimi Zirvesi ve Kalite Ligi
Ödül Töreni’nde, 33 firma arasında
‘En İyi Yaklaşım’ ödülüne layık
görülmüştür.

Yüce Auto*

Yedek
Parça ve
Lojistik

Perakende

D-AUTO
LLC

D-AUTO
SUISSE

Doğuş
Otomotiv
Bağımsız Yetkili
Satıcılar

Yedek Parça ve Satış Sonrasi Hizmetler

Her Marka
Araca Hızlı Servis

İkinci El

İkinci El Araç
Alımı – Satışı
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Diğer Yatırımlar
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DİM ayrıca, bu yıl 11.’si düzenlenen
ve 34 kategoride 45 firmanın
finale kaldığı, dünyada müşteri
ilişkileri yönetimi sektörünün
en prestijli ödülü olarak kabul
edilen Contactcenterworld.com
Ödülleri’nde, ‘En İyi Müşteri
Deneyimi’ kategorisinde birincilik,
‘En İyi Çağrı Merkezi Tasarımı’
kategorisinde de ikincilik ödülüne
layık görülmüştür.
Volkswagen Binek Araç, satış
alanındaki başarısını iletişim
alanında da sergilemiş ve Mediacat
Ipsos bağımsız araştırma şirketi
tarafından 4’üncü kez üst üste
yılın en sevilen otomobil markası
seçilmiştir. Volkswagen Binek
Araç, “Benzersiz özelliklerle dolu
bir aile” iletişim kampanyası ile
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin
düzenlediği ODD Satış ve İletişim
Ödülleri’nde “Yılın TV uygulaması”
kategorisinde 1’incilik ödülüne
layık görülmüştür. Ayrıca marka,
Lovemark televizyon kampanyası
ile Effie ve Kristal Elma Ödülleri’nde
otomotiv kategorisinde gümüş
ödül alırken, Türkiye Müşterinin
Sesi araştırmasında otomotiv
kategorisinde 1’incilik, yenilenen
web sitesi ile Altın Örümcek ve
Gold Stevie, Instagram ve Facebook
hesaplarının yönetimi ile de Gold
Stevie ödüllerine layık görülmüştür.
Audi, Kırmızı Reklam ödüllerinde
hava yastığı çalışmasıyla büyük
ödül olan Kıpkırmızı ve basında
en iyi sanat yönetimi, basında
en iyi illüstrasyon, basında en iyi
otomobil reklamı ödüllerine layık
görülmüştür.

İlan çalışmaları içinde en özel proje
olan Macan 2.0 hologram dergi ilanı
çalışması, en prestijli pazarlama
ödüllerinden biri olan Kristal
Elma’da “En İyi Basın Uygulaması”
kategorisinde Bronz Elma ödülünü
almıştır.
Yazlık mekân sponsorluğu
kapsamında gerçekleştirilen yeni
718 Cayman modeli lansman
etkinliği ile Porsche Türkiye
tarihinde ilk kez, ODD Satış ve
İletişim Ödülleri etkinliğinde Yılın
Outdoor Uygulaması kategorisinde
2016 Gladyatörleri’nden biri
olmuştur.
39 Yetkili Satıcı ve 36 Yetkili Servis’le
hizmet veren ŠKODA Türkiye, her
yıl düzenlenen “En İyi Distribütör
Ödülü” organizasyonunda Satış
Sonrası Hizmetler kategorisinde
103 ülke arasından en başarılı
distribütör seçilmiştir. Yeni Superb
ise OGD tarafından “Türkiye’de Yılın
Otomobili” ödülünü kazanmıştır.
Thermo King, Almanya’da
yayınlanan ve ticari araç sektörünün
en önemli yayınları arasında yer alan
Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve
Fernfahrer dergileri tarafından okur
oyları ile düzenlenen “En İyi Marka”
yarışmasının “Soğutucu Üniteler”
kategorisinde 12’nci kez en iyi
marka seçilmiştir.

D-AUTO SUISSE SA
Doğuş Otomotiv’in bağlı ortaklığı
D-Auto Suisse SA, 2009 yılının
Eylül ayından bu yana faaliyetlerini
İsviçre’nin 750.000 nüfuslu Vaud
Kantonu’nda yer alan Lozan
şehrinde, Porsche, Bentley
ve D-Occasion markalarıyla
sürdürmektedir. Müşterilerine
yeni ve ikinci el araç, yedek parça
satışı yapan ve satış sonrası tüm
hizmetleri sunan şirket, hizmet
kalitesini ve güvenilirliğini her
yıl artırarak geliştirmektedir.
D-Auto Suisse SA, 2016 yılında
306 yeni ve 126 ikinci el araç satışı
gerçekleştirmeyi başarmıştır.
2016 yılında yapılan 4,5 milyon CHF
yatırımla, D-Auto Suisse SA, yeni
araç showroom kapasitesini %40,
ikinci el showroom kapasitesini
%300 ve servis kapasitesini %55
oranında artırmıştır.
D-AUTO LLC
%100 Doğuş Otomotiv sermayeli
D-Auto LLC, 2013 yılında,
Volkswagen ve Audi markalarıyla
Irak distribütörlüğü anlaşmasını
imzalayarak 2014 yılı Temmuz
ayında Erbil şehrinde faaliyetlerine
başlamıştır. 2015 Aralık ayında
Volkswagen Ticari Araç ile de
Irak distribütörlüğü anlaşmasını
imzalayan şirket, temsil edilen
markalara bir yenisini daha ilave
etmiştir.
D-Auto LLC, bilgi ve tecrübesiyle
harmanladığı kaliteli hizmetini,
toplam 7.500 m2’lik alanda
17 çalışanı ile müşterilerine
sunmaktadır.

D-Auto LLC, satış sonrası hizmetler
alanında sunduğu kaliteli ve
müşteri memnuniyeti odaklı
hizmet anlayışı ile Volkswagen ve
Audi kullanıcılarının beğenisini
kazanmıştır. Yaşattığı kaliteli
servis deneyimi ve eğitimli teknik
personeli ile müşterilerinin
tercih ettiği hizmet noktası
olmayı başaran D-Auto LLC, 2016
yılında 2.128 araca servis hizmeti
sunmuştur.
DOĞUŞ OTO
Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka
için (VW Binek Araç, VW Ticari
Araç, Audi, Porsche, SEAT, ŠKODA
ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa
illerinde 6 noktada, yeni ve ikinci
el araç, yedek parça ve aksesuar
satışı yapmakta ve müşterilerine
sigorta, finans ve satış sonrası
destek hizmetleri vermektedir.
Doğuş Oto, hizmet kalitesini her yıl
artırarak ilerleyişini sürdürmektedir.
Doğuş Oto için 2016 yılı, 62.405 adet
araç satışı ve 251.295 servis girişi ile
belirlenen hedeflerin üzerine çıkılan
bir yıl olmuştur. Bu paralelde,
Doğuş Oto’nun iş hacmi ve iletişim
kurulan müşteri sayısı da önemli
ölçüde artmıştır.
DOD
İlklerin markası olan DOD, müşteri
deneyimini artıran ve Türkiye ikinci
el otomobil sektöründe ilk defa
hayata geçirilen dijital mecralardaki
yeni projeleriyle, sektördeki
öncülüğünü 2016 yılında da
sürdürmüştür. Artan tedarik adetleri
ile desteklenen Yetkili Satıcı teşkilatı
ve çeşitlenen stok yapısı sayesinde
ikinci el otomobil sektöründeki
yerini güçlendirmiştir.

İş birliği yapılan filo firması adedi
2016 yılında da artmaya devam
etmiş, yapılan yeni anlaşmalar ile
marka ve model çeşitliliği artırılarak,
Yetkili Satıcılara geniş bir yelpazede
daha fazla adet araç tedarik
edilmiştir. Araç tedarik adedi
2015 yılına oranla %31 artmıştır.
DOD nakit araç satışları ise 2015
yılına göre %9’luk büyümeyle 928
adete ulaşırken, toplam Yetkili
Satıcı satışları 22.534 adet olarak
gerçekleşmiştir.
TÜVTÜRK
Türkiye’de periyodik araç
muayenesinde yetkili ve görevli
tek kuruluş olarak uluslararası
standartlarda gerçekleştirdiği
hizmetiyle trafik ve araç güvenliğine
katkı sağlayan TÜVTÜRK için 2016
yılı başarılarla dolu geçmiştir.
Olumlu müşteri deneyimini her
zaman önceliğinde tutan TÜVTÜRK,
2016 yılında periyodik araç muayene
hizmetleri başta olmak üzere
tüm faaliyet alanlarında büyüme
sağlarken, cirosunu %9,5 artışla
1.327 milyon TL’den 1.452 milyon
TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Bu
cironun 242 milyon TL’si TÜVTÜRK
İstanbul’un operasyonlarından
temin edilmiştir.
Türkiye’nin en etkili Kamu Özel
Sektör İş Birlikleri projesi olan
TÜVTÜRK, kurulduğu günden
bugüne kadar kamuya yaklaşık 5,2
milyar TL’lik katkı sağlamıştır. 2016
yılında bu rakam 900 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılında, bir önceki yıla göre
%1,3’lük artışla 8.194 aracın periyodik
araç muayenesi gerçekleştirilmiştir.
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vdf OTOMOTİV FİNANSMANI
vdf, 2016 yılında müşteri
memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet
anlayışı ile hedeflerinin çok üzerinde
bir performans gerçekleştirmeyi
başarmıştır.
Volkswagen Grup markaları
içerisinde ortalama %37 penetrasyon
oranına sahip olan vdf, 2016
yılında bireysel taşıt kredilerinde
“yaşayan kredi miktarı” bazında
tüketici finansmanı şirketleri ve
bankalar arasında pazar liderliğini
sürdürmüştür.
vdf, 2016 sonu itibarıyla 86.500 adet
yeni kredi vererek yaşayan kredi
sayısını toplam 160.800 adede
çıkarmış, bu rekor yükseliş sayesinde
hedeflerini rahatlıkla aşmıştır. vdf,
toplam yaşayan kredi hacmini
bir önceki yıla göre %19 artırarak
5,9 milyar TL’den 7 milyar TL’ye
yükseltmeyi başarmıştır.
Volkswagen grup markalarının
Yetkili Satıcıları bünyesinde
faaliyet gösteren vdf Sigorta, 2016
yılında bayilerdeki şube sayısını
10 adet daha artırarak 60 şubeye
çıkarmıştır. vdf Sigorta Hizmetleri,
Volkswagen Kasko ile başlayan ve
SEAT, ŠKODA, DOD, Audi Kasko
ve Scania Kasko ile devam eden
markalı kasko ürünlerine bu yıl MAN
Kasko’yu da ekleyerek, markalara
özel teminatlarla sektöründe fark
yaratmıştır.
Toplam net prim üretimi ve yaşayan
poliçe adedi bakımından 2016
yılında da en büyük acente unvanını
koruyan vdf Sigorta, 2015 yılına göre
toplam net prim üretimini %25
oranında artırarak 300 milyon TL’den
374 milyon TL’ye yükseltmiştir. vdf
Sigorta 2016 poliçe adedi 311.500’e
ulaşmıştır.
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Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle
müşteri memnuniyetini her zaman
ön planda tutan vdf, 2016’da da
kredi ve sigorta adetlerinde rekor
rakamlara ulaşarak hedeflerin
üzerinde bir performans göstermiş,
vdf filo’yu da bünyesine katarak
otomotiv sektörünün tüm
segmentlerinde hizmet vermeye
başlamıştır.
STRATEJİK BİR İLETİŞİM KANALI:
SOSYAL MEDYA
Doğuş Otomotiv’in tüm markaları
sosyal medyayı etkin şekilde
kullanmaktadır. Dijital dünyayı
yakından takip eden Volkswagen,
yeni Binek Araç web sitesi ile 23
milyon kez kullanıcılar tarafından
ziyaret edilmiştir. Volkswagen
severlerin her daim yanında olmak
adına yayınlanan Volkswagenim
uygulaması ise 80 bin kullanıcının
akıllı telefonlarında yerini almıştır.
Güçlü stratejisi ve özel içerikleri
kullanıcıyla buluşturulan sosyal
medya kanalları ise bu yıl da en
çok takip edilen hesaplar olmuştur.
Takipçi sayılarında liderliği elinde
bulunduran Türkiye’nin en büyük
otomotiv Facebook sayfasına sahip
Volkswagen Binek Araç, 4 milyon
yerel takipçi sayısını geçmiştir.
Volkswagen Binek Araç, 260.000’i
aşan takipçi sayısı ile Instagram’da
da en çok takip edilen otomotiv
markası olmuştur. Volkswagen
Binek Araç, Volkswagenseverlere
her kanalda en doğru içeriği
sunmak adına Youtube, LinkedIn
ve Google Plus hesaplarında da
aktifliğini koruyarak, “Sosyal CRM”
uygulamaları aracılığıyla birebir ve
anlık iletişim kurmuştur.

Volkswagen Ticari Araç, hedef
kitle odaklı pazarlama stratejisi
doğrultusunda müşterilerinin
bulunduğu mecraları ve müşteri
profilini derinlemesine analiz
ederek, iletişimini etkin bir şekilde
sürdürmüştür. Klasik mecralardan
yeni medyaya kadar tüm iletişim
kanallarında Volkswagen Ticari Araç
markasının tanıtılması, müşterilerin
bilgilendirilmesi ve ürünlerle
tanıştırılması amacıyla yıl boyunca
farklı projelere imza atılmıştır.
Volkswagen Ticari Araç, 1 milyonu
geçen üye sayısı ile Facebook’un
yanı sıra, Instagram ve YouTube gibi
diğer sosyal medya platformlarında
sunduğu müşteri odaklı yenilikçi
ve dikkat çekici uygulamalar ve
online mecralara taşıdığı müşteri
memnuniyetini artırıcı hizmetlerle,
sektöründe öncü çalışmalara imza
atmaktadır.
Audi markasının iletişimine
yönelik olarak Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube ve LinkedIn
gibi sosyal medya kanalları başarıyla
kullanılmıştır. Audi markası,
premium segmentte Facebook
ortalama etkileşim sonuçlarında ilk
sıralarda yer almıştır.
Bugüne kadar sosyal medyadaki
yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat
çeken DOD, aktif ve vizyoner sosyal
mecra kullanımına 2016’da da
devam etmiştir. Markanın ulusal ve
yerel iletişiminde dijital mecralara
yönelim artmıştır.

ŠKODA’nın başarısı, satış
performansının yanı sıra internet
dünyasında da devam etmiştir.
Facebook’ta ŠKODA Türkiye sayfası
564.254 takipçisiyle hızlı yükselişini,
www. skoda.com.tr internet sitesi
de 8.344.796 ziyaret sayısıyla istikrarlı
büyümesini sürdürmüştür.
SEAT’ın 2016 yılında uygulamaya
aldığı yeni web sitesi, tasarımı,
işlevselliği ve fark yaratan altyapısı
ile müşteri faydasını artırmayı
hedeflemektedir. Yeni web sitesi
ile ziyaretçi sayısı bir önceki seneye
göre %56 artmıştır.
Sene boyunca, Ibiza ve Leon
modellerinin satışlarının
desteklenmesi amacıyla televizyon,
gazete, dergi, radyo ve dijital
mecralar kullanılmıştır. SEAT’ın ilk
ürettiği SUV olan, Ateca’nın iletişimi
2016’nın ikinci yarısında etkin bir
şekilde devam etmiştir.
2015 yılında açmış olduğu Facebook
hesabında kullanıcı sayısı 180.000
olarak rakiplerine açık ara fark atan
Scania, 2016 yılında da Instagram,
LinkedIn, Google Plus platformunda
iş ortaklarıyla buluşmuştur. 2016
yılında bir diğer yenilemede web
sitesi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Yenilenen site, kullanımı daha kolay
bir platforma dönüştürülmüştür.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Doğuş Otomotiv, faaliyetlerinden
kaynaklanan etkilerini yönetmek
ve geliştirdiği çözümleri tüm
paydaşlarına ulaştırmak
amacıyla yürüttüğü kurumsal
sürdürülebilirlik çalışmalarında
2016 yılında da hız kesmemiş,
kurumsal sürdürülebilirliğin en
temel ilkelerinden biri olan şeffaflık
ve hesap verebilirlik alanında
çalışmalarına aralıksız olarak devam
etmiştir.
Şirketin stratejik kararlarını
şekillendiren çevresel, ekonomik,
sosyal ve etik faktörlerle ilgili
taahhütleri, Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik vizyonunu
desteklemektedir.
Doğuş Otomotiv, kendini geleceğe
taşımak için finansal başarıların
yanı sıra faaliyette bulunduğu
bölgelerde yaşayan topluma sosyal
fayda üretmenin önemine de
inanmaktadır.
Doğuş Otomotiv’in sektörüne
öncülük yaparak ilk kez 2009 yılında
GRI (Global Reporting Initiative)
Küresel Raporlama Çerçevesi’ne
uygun olarak hazırladığı Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu, o tarihten
bu yana beri düzenli olarak
yayımlanmaya devam etmektedir.

Şirket, toplumdaki trafik
konusundaki genel sorumluluk,
bilinç ve algıyı pozitif yönde
artırmak amacıyla 2004 yılında
“Trafik Hayattır!” sloganıyla başlattığı
sosyal sorumluluk faaliyetlerini 12
yıldır kesintisiz sürdürmektedir.
Geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarını
doğru tanımlayıp, uygun ürün ve
hizmetlerle otomotiv değer zinciri
içerisinde finansal ve operasyonel
başarılarına her gün yenisini
ekleyen Doğuş Otomotiv, tüm iş
süreçlerinde sürdürülebilir, ortak
değer yaratma odaklı iş modelleri
ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi en
önemli önceliği olarak görmektedir.
2004 yılından beri toplumun
tüm kesimlerine ulaşacak
şekilde, binlerce proje geliştiren,
toplumsal birliğe değer katan Trafik
Hayattır Platformu ile şirketimiz,
geçmişte olduğu gibi gelecekte de
başarımızı artırmaya, paydaşlarımız,
çalışanlarımız, toplumumuz için
değer üretmeye devam edecektir.
Trafikteki olumlu kültür
dönüşümünün yaşamın her
alanına pozitif katkı yapacağına,
yaşanabilir şehirler ve yarınlar
bırakacağına inanan Trafik
Hayattır platformu, trafik güvenliği
konusunda her yaş grubundan
bireylerin trafikteki davranış
ve alışkanlıklarını değiştirecek,
toplumun bilinçlenmesini
sağlayacak, farklı hedef kitlelere
yönelik bilinçlendirme çalışmaları
yürütmektedir.
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Trafik Hayattır Platformu
çalışmalarının ışığında 2016 yılında
CSR Europe ve Kurumsal İletişim
Derneği’nin düzenlediği İşletme
Zirvesi’nde ‘ Toplumsal Farkındalık
Ödülü’ne layık görülmüş, ayrıca
reklam sektörünün prestijli
ödüllerinden Açıkhava Reklamcılığı
Ödülleri’nde En İyi Ambient ve
Kentsel Katkı ödüllerini almıştır.
Gelecek nesillere yaşanabilir
yarınlar bırakmak ve trafikte
saygı kültürünün olduğu bir
dünya sunabilmek amacıyla
tüm iş modelini insan odaklı
yaklaşım üzerine inşa eden Trafik
Hayattır platformu, çalışmalarını
sürdürülebilir kılmak için topluma
yatırım yapmaya devam edecektir.
Bugün olduğu gibi gelecekte de
içinde bulunduğu çevreye katkı
sağlarken toplumun sesine kulak
verecek, trafik güvenliği olgusuna
beraber çözüm arayacak ve
geleceğe iz bırakacaktır.
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TRAFİK HAYATTIR!
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ANLAYIŞI ILE GELECEĞE
YÖN VEREN DOĞUŞ OTOMOTIV, PAYDAŞLARINA
VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK BILINCIYLE
ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.

Sürdürülebilirlik anlayışı ile
geleceğe yön veren Doğuş
Otomotiv, paydaşlarına ve topluma
karşı sorumluluk bilinciyle
çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Toplumda trafik güvenliği
konusunda uzun soluklu pozitif
bir kültür dönüşümü yaratmak
hedefiyle yola çıkan Şirket, Trafik
Hayattır! platformu ile toplumsal
kalkınmaya değer katarak, geleceğe
iz bırakmaktadır.
Geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarını
doğru tanımlayıp, uygun ürün ve
hizmetlerle otomotiv değer zinciri
içerisinde finansal ve operasyonel
başarılarına her gün yenisini
ekleyen Doğuş Otomotiv, tüm iş
süreçlerinde sürdürülebilir, ortak
değer yaratma odaklı iş modelleri
ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi en
önemli önceliği olarak görmektedir.
2004 yılından beri toplumun
tüm kesimlerine ulaşacak şekilde,
binlerce proje geliştiren, toplumsal
birliğe değer katan Trafik Hayattır
Platformu ile Şirket, geçmişte
olduğu gibi gelecekte de başarısını
artırmaya, paydaşları, çalışanları ve
toplum için değer üretmeye devam
edecektir.

Trafikteki olumlu kültür
dönüşümünün yaşamın her
alanına pozitif katkı yapacağına,
yaşanabilir şehirler ve yarınlar
bırakacağına inanan Trafik
Hayattır platformu, trafik güvenliği
konusunda her yaş grubundan
bireylerin trafikteki davranış
ve alışkanlıklarını değiştirecek,
toplumun bilinçlenmesini
sağlayacak, farklı hedef kitlelere
yönelik bilinçlendirme çalışmaları
yürütmektedir.
Toplumun yarınlarını oluşturan
ve trafik kültürünün olumlu
yönde değişmesini sağlayacak
en önemli güç olan gençlerin
trafik kazalarından korunmasını
ve trafik güvenliği konusunda
bilgilendirilmesini sağlamak
amacıyla başlatılan Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitimi, bugüne kadar
18 üniversitede 20.000’den fazla
öğrenciye ulaşmıştır. Yükseköğretim
Kurulu’nun (YÖK) tavsiye ettiği
“sosyal seçmeli ders” kategorisine
alınan uzaktan eğitim, trafik
güvenliği içeriğiyle üniversite
SCORM sistemine giren ilk
kurumsal sorumluluk projesidir.

Geleceğe gençlerle beraber iz
bırakmak, onları trafik güvenliği
konusuna dahil etmek, konuyla
ilgili düşünmelerini ve üretmelerini
sağlamak amacıyla başlatılan
‘Kamu Spotu Yarışması’ ile ilk kez
trafik güvenliği ile ilgili interaktif ve
geniş kapsamlı bir yarışmaya imza
atan Trafik Hayattır Platformu trafik
güvenliği konusuna kamuoyunun
dikkatini çekmiştir. Ulusal ve
yerel basında sıklıkla yer alan
yarışmada katılımcılardan Trafik
Hayattır’ın iletişim çalışmalarında
ana mesajlar olarak belirlenen,
“Aşırı Hız Yapma”, “Cep Telefonu
Kullanma” ve “Emniyet Kemeri
Tak” mesajlarından birini içeren
senaryolarını kısa film haline
getirerek en fazla 45 saniyelik bir
filmle anlatmaları istenmiş, kazanan
proje sahibinin filmini, G.O.R.A.,
Vizontele, 8 Saniye gibi filmlerin
ünlü yönetmeni Ömer Faruk Sorak
ile yeniden çekeceği duyurulmuştur.

Yoğun ilgi gören, 422 geçerli
başvuru arasından finale kalarak
“Kamu Spotu Yarışması”nda başarı
gösteren 5 genç yetenek, yönetmen
Ömer Faruk Sorak, Hürriyet Gazetesi
Yazarı Elif Ergu, Yapımcı Oğuz Peri,
Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim
Direktörü Koray Bebekoğlu’ndan
oluşan jüriye projelerini sunarak,
birinci olmak için yarışmıştır. Jüri
değerlendirmesi sonucu, ana fikri
net ve direkt olarak hedef kitleyle
buluşturma becerisi nedeniyle
Korhan Topçu’nun 5 kişilik bir
ailenin yolcuğunu anlattığı
“Emniyet Gelecektir” adlı film birinci
olarak belirlenmiştir.
Filmini ünlü yönetmen Ömer Faruk
Sorak’la tekrar çekerek, ekranlara
taşıyan, böylece profesyonel bir
filmin yapım sürecine katılma,
konunun uzmanlarından fikir alma
ve deneyimleme fırsatını yakalayan
Korhan Topçu’nun dışında, jüri
özel ödülüyle ikinci seçilen Zeynep
Dilara Aksoy’un filmi de tekrar
çekilmeye karar verilmiştir.

Çekimleri Şarköy ve Hadımköy’de
gerçekleşen, Erdem Akakçe,
Güven Hokna, Deniz Özerman’ın
başrollerini paylaştığı “Emniyet
Gelecektir” kamu spotu 88 kanalda
10.000’den fazla yayınlanmış, tüm
kamu spotları arasında en çok
yayınlanan kamu spotları arasına
girmiştir.
Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi
ve Kamu Spotu Yarışması’nın yanı
sıra, düzenlenen saha aktiviteleriyle
öğrencilerin bilgi birikimleri ve
deneyimleri desteklenmektedir.
Trafik Hayattır! platformu,
Türkiye’nin farklı şehirlerinde
üniversitede eğitim panelleri, sanal
gerçeklik sürüş simülasyonu ve
sosyal medya aktivite stantlarıyla
gençlere ulaşmaktadır. 2016 Şubat
ayında Bilkent Üniversitesi’nde
gerçekleştirdiği etkinlikle 160
öğrenciye defansif sürüş teknikleri
eğitimi vermiş, yüzlerce öğrenciye
güvenli sürüş simülasyonu
uygulatmıştır.
Trafikte çocuk güvenliği konusunda
farkındalık yaratmak ve araç içi
çocuk güvenliği konusunda aileleri
bilgilendirmek için 2016 yılında yeni
bir projeye imza atan platform, 5-14
yaş grubunun trafik kazalarından
en çok etkilenen 2. grup olması ve

ülkemizde de kazalardan etkilenen
çocuk sayısının giderek artması
sebebiyle “Trafikte Çocuk Güvenliği”
isimli bir inisiyatif başlatmıştır.
“Trafikte Çocuk Güvenliği” projesi
kapsamında, bir yol haritası
hazırlamak ve alınacak aksiyonları
belirlemek üzere, Ankara, İzmir
ve İstanbul’da 2015 yılı sonlarında
Türkiye’nin “Araçta Çocuk Güvenliği”
araştırması gerçekleştirilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü iş
birliği ile 3.000 kişiyle görüşülerek
gerçekleştirilen araştırmayla,
trafikte çocuk güvenliği konusunun
aslında ülkemiz için hayati
öneme sahip olduğu bir kez daha
ortaya çıkmıştır.. Araştırmaya
göre ülkemizin üç büyük ilinde,
çocuklu ailelerin sadece %23’ünün
koltuk kullandığı belirlenmiş,
koltuk kullanmama gerekçelerinin
psikolojik etmenler olduğu
gözlenerek projeye danışman
ekip oluşturulmuştur. Bu
kapsamda, İngiltere Loughbourgh
Üniversitesi’nden araçta hamile
kadın ve çocuk güvenliği ile ilgili
önemli araştırmalar yapan Prof. Dr.
Serpil Acar ve Prof. Dr. Memiş Acar
ile psikolojik danışma ve rehberlik
alanındaki çalışmalarıyla tanınan
Prof. Dr. Üstün Dökmen, Trafik
Hayattır projesine danışman olarak
katılmıştır.
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TRAFİK HAYATTIR!
TÜM IŞ MODELINI INSAN ODAKLI YAKLAŞIM
ÜZERINE INŞA EDEN TRAFIK HAYATTIR
PLATFORMU, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜLEBILIR
KILMAK IÇIN TOPLUMA YATIRIM YAPMAYA
DEVAM EDECEKTIR.

Çocuk koltuğunun önce çocuklar
tarafından benimsenmesi ve
içselleştirilmesi için, oto koltuğunu
bir süper kahraman olarak
gösteren mini animasyon çocuk
sinemalarında bütün bir sene
boyunca gösterilmiştir. 584.995
çocuğa ulaşan animasyon aynı
zamanda sosyal ve dijital medyada
da yer almıştır.
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in trafikte
çocuk psikolojisini anlattığı viral
film serisi 1,5 milyonun üzerinde
izlenmeyle sosyal medya üzerinden
ebeveynlere ulaşmıştır. Son yıllarda
etkinliği gittikçe artan sosyal
medya kanaat önderleri de “Trafikte
Çocuk Güvenliği” projesinin iletişim
çalışmalarına dahil edilmiş, Prof. Dr.
Üstün Dökmen moderatörlüğünde
yapılan eğitimde anne bloggerların
yayınladığı görüntüler 8 milyonun
üzerinde izlenme almıştır.
Kamu ve özel sektör iş birliğinin
anlamlı bir örneği olan “Trafikte
Çocuk Güvenliği” projesinde yerel
yönetim eğitimleri için Kadıköy
Belediyesi ile çalışılmaya başlanmış,
araç içi anne-bebek güvenliği
içerikleri “Gebe Okulu” eğitimlerinin
içine entegre edilmiştir.

Özel sektörde İtameks firması
ve Central Rent a Car ile İzmir
Havaalanı’nda araç kiralayan ailelere
çocuk koltuğunu ücretsiz kiralayan
bir iş birliği gerçekleştiren platform,
insana dokunan her alanda çocuk
güvenliğinin önemini vurgulamıştır.
13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda stand
açan Trafik Hayattır, stant alanındaki
güvenli sürüş simülasyonu ve trafik
güvenliği eğitimleriyle fuara katılan
8.713 anne-babaya ulaşma imkanı
yakalamıştır.
Gençlere, çocuklara ve yetişkinlere
sürdürülebilir projelerle ulaşmaya
devam eden Doğuş Otomotiv,
2017’nin Trafik Hayattır radyo
spotunu yine gençleri trafik
güvenliği konusuna dahil edecek
bir şekilde seçmeye karar vermiştir.
Trafik Hayattır Jingle Yarışması’na
gelecek bestelerden, jüri tarafından
yapılacak değerlendirmede,
birinci seçilecek jingle önerisi
Türkiye’nin ünlü şarkıcılardan Nil
Karaibrahimgil tarafından kazanan
ile birlikte düzenlenecek ve
seslendirilecektir.

Trafik Hayattır Platformu tüm bu
çalışmalarının ışığında 2016 yılında
CSR Europe ve Kurumsal İletişim
Derneği’nin düzenlediği İşletme
Zirvesi’nde “Toplumsal Farkındalık
Ödülü”ne layık görülmüş, ayrıca
reklam sektörünün prestijli
ödüllerinden Açıkhava Reklamcılığı
Ödülleri’nde En İyi Ambient ve
Kentsel Katkı ödüllerini almıştır.
Gelecek nesillere yaşanabilir
yarınlar bırakmak ve trafikte
saygı kültürünün olduğu bir
dünya sunabilmek amacıyla
tüm iş modelini insan odaklı
yaklaşım üzerine inşa eden Trafik
Hayattır platformu, çalışmalarını
sürdürülebilir kılmak için topluma
yatırım yapmaya devam edecektir.
Bugün olduğu gibi gelecekte de
içinde bulunduğu çevreye katkı
sağlarken toplumun sesine kulak
verecek, trafik güvenliği olgusuna
beraber çözüm arayacak ve
geleceğe iz bırakacaktır.
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KOŞULSUZ MÜŞTERI MEMNUNIYETI
SUNDUĞU HIZMETLERDE KOŞULSUZ MÜŞTERI 
MEMNUNIYETINI BIR NUMARALI ÖNCELIK
OLARAK ELE ALAN DOĞUŞ OTOMOTIV,
TÜRKIYE’NIN EN GENIŞ YETKILI SATICI VE SERVIS
AĞLARINDAN BIRINE SAHIPTIR.

2016 Bayi-Satış Kanalları
Gelişmeleri
»» Yetkili Servisler ile yılda
625.000 araç girişiyle ayda
ortalama 52.100 müşteriye
hizmet verilmektedir.
»» 2016 yılında parça cirosu %17,
işçilik cirosu ise %10 artış
göstermiştir
»» SEAT Yetkili Servisleri’ne araç
girişi, 2016 yılında artan araç
parkı ve servis pazarlama
faaliyetlerinin etkisi ile 74.000
adede yükselmiş ve bir önceki
seneye göre %19 artmıştır.
»» 39 Yetkili Satıcı ve 36 Yetkili
Servis’le hizmet veren
ŠKODA Türkiye, her yıl
düzenlenen “En İyi Distribütör
Ödülü” organizasyonunda
Satış Sonrası Hizmetler
kategorisinde 103 ülke
arasından en başarılı
distribütör seçilmiştir.
»» Doğuş Oto için 2016 yılı,
62.405 adet araç satışı
ve 251.295 servis girişi ile
belirlenen hedeflerin üzerine
çıkılan bir yıl olmuştur.

VW
Audi
SEAT
ŠKODA
Porsche
Scania
Thermo King
Scania Den. ve End. Motorları
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MÜŞTERİ TEMAS NOKTALARI
DOĞUŞ OTOMOTIV, HIZMET VERDIĞI HER ALANDA
ULAŞTIĞI YÜKSEK STANDARTLAR ILE MÜŞTERI 
BAĞLILIĞINDA SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜDÜR.

Dijital İletişiminde
Yenilikçi Çözümler
Dijital dünyayı yakından
takip eden Volkswagen, yeni
Binek Araç web sitesi ile
23 milyon kez kullanıcılar
tarafından ziyaret edilmiştir.

Web / Online Platform
»» Online Potansiyel Müşteri
Yönetimi
»» Online Servis Randevu
»» Canlı Destek
»» Etkinlikler / Çekilişler
»» Müşteri Faydaları

Sosyal Medya
»» Taleplere 15 dakikada geri dönüş
»» Turkuaz Müşteri Ekranı
Entegrasyonu

5,2 Milyon Tekil Müşteri*
»» NVİ Eşleştirme ve Kilitleme
»» Tekleştirme (TC Kimlik ile)
»» Sosyal Medya Eşleştirme
»» ZUBIZU (Müşteri Davranışları)
*3,7 milyon potansiyel müşteri,
1,5 milyon aktif ruhsat sahibi

Kesintisiz ÇevrimiçiÇevrimdışı
Entegrasyonu
Konusunda Somut
Adımlar
Dünyadaki dijitalleşme
sürecini ve çağın
gereksinimlerini yakalamak
adına 2016 yılı içinde
büyük bir özveri ile pilot
çalışmaları sürdürülen
“Digital Retail” projesi Doğuş
Oto Etimesgut’ta devreye
alınmıştır.

Smart TV
»» Online Potansiyel Müşteri
Yönetimi
»» Remarketing

Dijital Medya
»» Online Potansiyel Müşteri
Yönetimi

Mobil
»» Etkinlikler / Çekilişler
»» Müşteri Faydaları
»» Satış Sonrası Hizmetler
»» Yol Yardım
»» Randevu
»» SMS (Hatırlatma, Tebrik, İzin)

DİM
»» Yol Yardım
»» Randevu
»» Sosyal CRM
»» CRM Aramaları
»» Uzatılmış Garanti
»» Anket Aramaları
»» Mesai Sonrası YS Çağrıları

Araç
»» Akıllı Filo Yönetimi
»» Efektif Sürüş Eğitimi
»» Sürücü Koçluğu

Yetkili Satıcı ve Servis
»» Test Sürüşü
»» Müşteri Takibi
»» YS Memnuniyet Aramalar
»» Digital Marketing Force

Etkinlik / Sponsorluk
»» Müşteri Takibi
»» Online Potansiyel Müşteri
Yönetimi
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DOĞUŞ OTOMOTİV
2016 FAALİYET RAPORU

MARKALARIMIZ

DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA
DOĞUŞ GRUBU, 330’UN ÜZERINDEKI ŞIRKETI 
VE 55 BINI AŞKIN ÇALIŞANIYLA MÜŞTERILERINE
ÜSTÜN TEKNOLOJI, YÜKSEK MARKA KALITESI 
VE DINAMIK BIR INSAN KAYNAĞI ILE HIZMET
VERMEKTEDIR.

Modern hayatı şekillendiren yeni
keşiflerin öncülüğünü üstlenerek
daha iyi bir yaşamın standartlarını
oluşturmak için çalışan Doğuş
Grubu, 1951 yılında kurulmuştur.
Müşterilerinin yanı sıra çalışanları,
iş ortakları ve hatta rakipleri için bir
tutkuya dönüşecek, sınıfının en iyisi
yaşam tarzı markalarını bünyesinde
barındıran Doğuş, çalıştığı alanlarda
küresel bir oyuncu olma hedefiyle
çalışmalarına devam etmektedir.
Finans, otomotiv, inşaat, medya,
turizm ve hizmetler, gayrimenkul,
enerji ve yeme-içme olmak üzere
sekiz sektörde faaliyet gösteren
Doğuş Grubu ayrıca, mevcut
hizmet verdiği sektörlerin yanı
sıra teknoloji, spor ve eğlence
alanındaki yeni yatırımlarıyla da
büyümesini sürdürmektedir. Grup
330’un üzerindeki şirketi ve 55 bini
aşkın çalışanıyla müşterilerine üstün
teknoloji, yüksek marka kalitesi
ve dinamik bir insan kaynağı ile
hizmet vermektedir.

Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının
arkasında, müşteri odaklı ve
verimliliği merkez alan bir yönetim
yaklaşımı yer almaktadır. Bu
yaklaşımın bir sonucu olarak, Grup
dünya ölçeğinde saygın markalarla
yaptığı iş birlikleriyle, Türkiye’yi
bütün dünyada temsil etmektedir.
Doğuş Grubu’nun, Finansta BBVA
(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.), otomotivde Volkswagen
AG ve TÜVSÜD, medyada Condé
Nast (Vogue, GQ, Traveller),
turizmde Hyatt International
Ltd. ve HMS International Hotel
GmbH (Maritim), marinacılıkta
Latsis Grubu, Kiriacoulis Grubu ve
Adriatic Croatia International (ACI)
Grubu’nun yanı sıra yeme-içme ve
eğlence sektöründe de bünyesinde
Coya, Roka, Zuma ve Oblix gibi
markaları bulunduran uluslararası
Azumi Grubu ve e-ticaret alanında
Güney Koreli SK Group gibi büyük
küresel oyuncularla iş birlikleri ve
ortaklıkları bulunmaktadır.
Doğuş Grubu’nun yönetim
yaklaşımı, bütün toplumun
yararlandığı ve yararlanacağı
kurumsal yurttaşlık bilincini de
yansıtmaktadır. Doğuş Grubu, sosyal
sorumluluk çalışmalarını yürütürken

insanların hayatlarında bir iz
bırakmayı ve günlük yaşamı daha iyi
bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Grubun sosyal sorumluluk projeleri
toplumun sürekli ileriye giden ve
gelişen bir gelecek yaratmasına
katkıda bulunmak hedefiyle
yönetilmektedir.
Grup, özellikle kültür-sanat, eğitim
ve spor alanlarına odaklanan
çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk
ve sponsorluk projelerini hayata
geçirmektedir. Destek verdiği
tüm alanlarda, sorumluluklarının
bilincinde olan Doğuş Grubu,
topluma öncü ve örnek olma
amacıyla hareket ederken,
yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve
istihdama katkı sağlamaktadır.
Türkiye’de değişimin öncüleri
arasında yer alan Doğuş Grubu,
sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve
iş birliği ağını hedeflerine ulaşmada
en iyi şekilde değerlendirmektedir.
Doğuş Grubu standartları belirleyen,
keşfederek ilerleyen küresel bir
oyuncu olma vizyonuyla, ülke
ekonomisine faydalı olacağına
inandığı iş birliği ve yatırım
fırsatlarını incelemeye devam
etmektedir.

