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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
dizel araçlara konulan kısıtlamalar,
özellikle üretim maliyetlerini çok artırdığından birçok firma dizel motor
üretimini durdurdu. Volkswagen’in
Jetta modelinde olduğu gibi, dizel
motor seçeneğinin artık bazı modellerde sunulmaması, 2017 yılında satış
rakamlarına bire bir yansıdı.
İkinci önemli değişim, araçların dijital
teknoloji ve yapay zekâ ile entegrasyonu alanında yaşanıyor. Artık kendisi
bir bilgisayar gibi davranan araçlar,
otonom sürüş yetenekleri, yapay zekâ
uygulamaları ve çevresi ile haberleşebilme özellikleri ile kullanıcılarına yepyeni deneyimler sunuyor. Elektrikli
araç ve bilişim teknolojilerine yaptığı
devasa yatırımla dünyada yeni nesil
otomobillerin öncüsü olmaya hazırlanan Volkswagen Grubu’nun bir üyesi
olarak, bu alandaki heyecan verici
gelişmeleri yakından takip ediyor ve
kendimizi yarınlara hazırlıyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,
2017 yılı, siyasi gelişmelerin iktisadi
gelişmelere daha fazla yön verdiği bir
yıl olarak geride kaldı. Yaklaşık 10 senedir dünya ekonomisini etkisi altına
alan durgunluk sarmalı nihayet yavaş
yavaş toparlanma sürecine girmiş
görünse de, küreselleşme olgusu
özellikle ABD’de Trump yönetiminin
daha korumacı ve içe kapanık politikaları desteklemesiyle geçtiğimiz yıl
tartışmaların odağında kaldı. Hangi
yöne gideceği belli olmayan siyasi
gerginlikler ve bölgesel karışıklıklar
da tedirginliği artırdı.
Jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik
ve istikrarsızlık ortamı, ekonomideki
etkisini yıl boyunca kur ve faiz dengesindeki oynaklıklarla gösterdi. Buna
karşın likidite olanaklarının elverişli
olmayı sürdürmesi mali piyasalardaki
olumlu havayı korudu. Yine de küresel ölçekte taşların yerine oturması
ve dengenin yeniden oluşması için
zamana ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde, risk yönetimi gerekliliği gün
geçtikçe önem kazanıyor. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca ihtiyatlı olma
gereksinimi, yeni yatırım planlarına
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yön veren ana unsurlardan biri olmayı sürdürecek.
Dünya otomotiv sektörü
büyümesini sürdürdü
Ekonomideki toparlanmaya paralel
olarak son yıllarda düzenli büyüyen
otomotiv sektörü 2017 yılında da hafif
araçlarda 95,6 milyon, toplamda ise
neredeyse 100 milyon adet sınırına
ulaştı. Bu hızlı büyümede ABD ve Çin
yine başı çekmeyi sürdürdü. Hindistan ise hızlı büyüme trendi ile bu
ikisini takip ediyor. 2017 yılında ilk kez
elektrikli otomobiller 1 milyon adet
sınırını aştı. 2018 yılında esas büyümenin bu segmentte yaşanması
ve elektrikli otomobil satışlarının 1,4
milyon adede ulaşması bekleniyor.
Türkiye otomotiv pazarı daraldı
Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari
araç satışları 2017 yılında bir önceki
yıla göre %2,8 azalarak 956.194 adet
seviyesinde gerçekleşti. Esas daralma otomobil ve özellikle büyük
motor hacimli lüks otomobillerde
yaşandı. Hafif ticari araç pazarı ise
büyümesini sürdürdü.

Doğuş Otomotiv olarak 2017 yılında,
pazardaki genel olumsuzluklara
ek olarak her modelimiz için dizel
motor seçeneği sunamamaktan ve
yeni ÖTV uygulamasının markalarımıza olumsuz etkisinden kaynaklanan bazı ek sorunlarla da yüzleşmek
zorunda kaldık. Araç satış adetlerimizde bir önceki yıla göre meydana
gelen kayba ve pazar payımızdaki
düşüşe rağmen 2017 yılında öngördüğümüz hedeflere ulaşmayı
başardık. Bizim için önemli olan kârlı
ve verimli satış hedefimize ulaştık.
Otomotiv sektörü büyük bir
dönüşümden geçiyor
Genel olarak 2017, küresel ölçekte otomotiv sektöründe yaşanan
büyük dönüşümün somut sonuçlarının gözlemlendiği bir yıl oldu. Yaşanan gelişmeler, sektörün geleceğini
yeniden şekillendiren üç ana akımın
etkilerinin gün geçtikçe daha fazla
hissedileceğinin işaretlerini verdi.
Bunların birincisi, birçok ülkenin açıkladığı sıfır emisyon vizyonu ile birlikte
otomobillerin teknolojisinde yaşanan
değişimler. Çevre normları nedeniyle

Otomotiv sektörüne yön veren
üçüncü büyük dalga ise araç sahipliğine yönelik algıda meydana gelen
değişimler. Bundan önce sağladığı
hareket özgürlüğünün yanı sıra bir
prestij ve yatırım aracı olarak görülen araç sahipliği olgusu, özellikle
yaşam tarzlarındaki değişim, kamu
ulaşım sistemlerindeki gelişmeler,
farklı araç kiralama opsiyonları ve
araç paylaşım sistemlerinin yaygınlaşması gibi faktörlere bağlı olarak
büyük bir dönüşümden geçiyor.
Değişime ayak uyduramayan
geride kalacak
Söz konusu eğilimler, otomotiv üreticilerinin yanı sıra araçların nihai müşterilere ulaştırılmasını sağlayan tüm
satış sistemlerini önümüzdeki yıllarda, kendilerini yeni koşullara adapte
etme noktasında büyük bir değişim
gerekliliğiyle karşı karşıya bırakacak.
Pazarın değişen ihtiyaç, beklenti ve
iş yapma modellerine ayak uyduramayan ve dijital stratejisini doğru bir
şekilde oluşturamayan yapılar kaçınılmaz olarak geride kalacak.
Doğuş Otomotiv olarak, bu dönüşüm ihtiyacını çok önceden tespit
ederek başlattığımız hazırlık çalışmalarının adım adım hedefe ulaştığını görmekten büyük memnuniyet
duyuyoruz. 2017 yılı, birçok öngörümüzde haklı olduğumuzu somut
şekilde gösteren gelişmelere sahne
oldu. Tüm süreçlerimizin dijital sis-

temlere uygun hale getirilmesini ve
müşterimize doğrudan ve hızlı ulaşmamızı sağlayan altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladık.
Ayrıca 2017 yılında, şirketimiz bünyesinde bugüne kadar farklı departman ve marka yapılanmaları altında
sürdürülen dijital dönüşüm çalışmalarını ortak bir zeminde ele almak ve
şirketin pazarlama, müşteri ve süreç
boyutu ile uzun vadeli dijital stratejilerini oluşturmak amacıyla yönetim
kadememize bir CDO (Chief Digital
Officer) ataması yaptık.
Gelecek dönemde insan kaynaklarından eğitime, performans değerlendirmesinden sosyal sorumluluk
çalışmalarına kadar, her alanda
dijital teknolojinin nimetlerinden
yararlanmayı ve tüm paydaşlarımıza
yararlandırmayı bir misyon olarak
kabul ediyoruz. Bu noktadaki katkılarından ötürü, iştirakimiz olan Doğuş
Teknoloji’ye de özellikle teşekkür
etmek istiyorum.
Dinamizm bizim için vazgeçilmez
Teknolojideki ilerleme hızı kadar günümüzün değişken koşulları da hızlı
karar alma, stratejileri sürekli gözden
geçirme ve aynı hızda uygulamaya koyma noktasında şirketleri çok
dinamik bir yapıda hareket etmeye
zorluyor. Doğuş Otomotiv olarak, tüm
çalışanlarımızın sürekli değişim ve
gelişimi bir kültür olarak benimsemelerini teşvik ediyor ve destekliyoruz.
2017 yıl sonu itibariyle çeşitli markalarımızın yönetim kadrolarında
gerçekleşen görev değişikliklerini
de aynı dinamik yapının bir gereği
sayıyoruz. Uzun yıllardır aynı görevde bulunan genç arkadaşlarımızın,
farklı görevlerle hem tecrübe kazanmalarını hem de bakış açılarını genişletmelerini amaçlayan bu nöbet
değişimi vesilesiyle, tüm arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar
diliyorum.
Bu bir takım oyunu
Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider
otomotiv şirketi olmayı; çalışanlarından tedarikçilerine, geniş bayi ve
servis ağından taraftar müşterilerine
kadar büyük bir aile olmaya borçlu.
Bu güçlü aile yapısının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Doğuş
Otomotiv’i Türk otomotiv sektörü-

nün örnek şirketi yapmaya devam
edeceğine inanıyorum.
Doğuş Otomotiv’in sadece satış başarılarıyla değil, aynı zamanda sorumlu
kurumsal vatandaş duruşu, toplumdan kazandıklarının bir bölümünü
yeniden topluma kazandıran projeleri, etik anlayışı, yolsuzlukla mücadele
ve sürdürülebilirlik konusundaki
çalışmalarıyla da öne çıkan bir şirket
olmasına büyük önem atfediyoruz.
Şirketimizin toplumun gelişiminde
üstlendiği sorumluluk faaliyetleri arasında en özel çalışmamız olan “Trafik
Hayattır!” platformu ile toplumun her
kesimine ulaşacak ve trafikte pozitif
kültür değişimi yaratacak, sektöre
örnek teşkil eden projelere imza atıyoruz. Trafik güvenliği konusunda en
uzun soluklu sosyal sorumluluk platformlarından biri olan Trafik Hayattır!
ile ilköğretimden üniversiteye kadar
birçok eğitim kademesine özel içerik
ve programlarla ulaşıyor, öğrencilerin
hayatlarına dokunuyoruz.
Ayrıca, bir kurum kültürü haline getirdiğimiz kurumsal sürdürülebilirlik
bilincini ülke genelindeki yetkili satıcı
ve tedarikçilerimize de yaygınlaştırmak için kurduğumuz iş modelinin
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından ödüle layık görülmesi, bizim için
hem gurur hem de daha ileri adımlar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Diğer yandan 2017 yılında
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
tarafından En Yüksek Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç Şirket arasından ikinciliğe
layık görülmemiz, uzun yıllardır bu
yönde verdiğimiz çabanın bir karşılığı
olarak bizi fazlasıyla mutlu etti.
2017’de pazar koşullarının getirdiği
tüm zorluklara rağmen, görevlerini mükemmel bir şekilde yaparak
Doğuş Otomotiv’i her bakımdan
zirvede tutan tüm çalışma arkadaşlarım ile yetkili satış ve servis teşkilatımıza özverili çalışmalarından
ötürü içtenlikle teşekkür ediyorum.
Hep daha ileri gitme çabamızda,
bize duydukları güvenle desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm
yatırımcı ve hissedarlarımıza da
şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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Otomotiv sektörü yeni fırsat
alanları sunuyor
Tek başına ülkemizin dışsatımının
%17’sini gerçekleştirerek 10 yılı aşkın
süredir ihracata liderlik eden, AR-GE
merkezleri sıralamasında ilk sırada yer
alan ve uzun zamandır stabil ve öngörülebilir bir pazar oluşturan otomotiv
sektörünün lokomotif pozisyonunu
gelecek yıllarda da artırarak devam
ettireceğine inanıyorum. Bu anlamda,
otomotivin her kolu gelecek adına
yeni fırsat alanları barındırıyor.
Türkiye, yeniliklere çok çabuk adapte
olabilen dinamik ve genç bir nüfusa sahip. Bu özellik, aynı zamanda
Türkiye’nin araç paylaşımı, bağlanabilirlik, e-mobilite gibi yeni kavram ve
teknolojileri benimseyebilecek büyük
bir demografik kitleye sahip olduğu
anlamına geliyor. Bunun da ülkemizde otomotiv sektörü açısından değerli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Hizmet kalitemizi dijital
dönüşümle artıracağız

Değerli Paydaşlarımız,
2017 yılında içeride ve bulunduğu
coğrafyada birçok önemli siyasi gelişmeye tanık olan Türkiye ekonomik
olarak yılın ilk üç çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans
sergilerken, Türk otomotiv sektörü de
üretim ve ihracat anlamında iyi bir
yılı geride bıraktı. Otomotiv ihracatı
2017 yılında 26 milyar doları aşarak
tüm zamanların rekorunu kırdı; üretim ise bir önceki yıla göre %24’ten
fazla artışla 1,5 milyon adedin üzerine
çıktı.
Otomotiv sektörü açısından iç pazarda 2017’nin iki belirleyici ekonomik
gelişmesinden biri yılın başında
gerçekleşen ÖTV artışı, diğeri ise
döviz kurlarındaki dalgalanma oldu.
Özellikle ÖTV artışının fiyatlara yansıması nedeniyle yıla muhafazakâr
beklentilerle başlayan sektör, ilk ve
ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin beklentilerin üzerine çıkması ve
pazarın olumlu yönde gelişmesiyle
rahatladı. Sektör oyuncuları tarafından 2017 için yapılan ve pazarın
nispeten daralacağını işaret eden
tahminler, bu tablo karşısında yerini
daha olumlu öngörülere bıraktı.
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2017’de iç pazardaki satışlar ÖTV ve
kur zamlarının etkisiyle bir miktar
düşse de, satış kampanyalarının
pozitif etkisi sayesinde bu düşüş
sınırlı düzeyde kaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017’de
bir önceki yıla göre %2,8 daralmayla
956.194 adet düzeyinde gerçekleşti.
Genel bir değerlendirme olarak otomotiv sektörü, en zorlu şartlarda bile
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu bir kez daha gösterdi.
Yıllık 900-950 bin bandına oturan
otomotiv satışlarının gelecek yıllarda
da bu performansını sürdüreceğini
öngörüyoruz.
Türkiye, dünyadaki trendleri takip
ediyor
Veriler, Türkiye otomotiv pazarının
hem beğeni hem de motor tercihleri
bakımından dünyadaki eğilimlerle
etkileşim içinde olduğunu gösteriyor.
Son 10 yıldır dünya genelinde küçük
hacimli motorlara sahip otomobiller
daha fazla tercih edilirken, ülkemizde de özellikle ÖTV avantajı ve yakıt
ekonomisi nedeniyle 1600 cc’nin
altındaki motorların pazar payı artıyor. Ülkemizde geçen yıl satılan yeni

otomobillerin %96’dan fazlası 1600 cc
ve altındaki hacimli motorlara sahipti. Otomatik şanzımanlı otomobillerin de payı artmaya devam ederek
%60,5’e yükseldi. Satılan otomobillerin %61’i dizel motora sahip araçlardı.
Türkiye pazarında SUV segmentine
de rağbet her geçen gün artıyor.
Bu segmentin toplam satışlardaki
payı 2017 yılında %18’e çıktı ve 130
bine yakın araç satıldı. Önümüzdeki
yıllarda SUV segmentinin satışlardaki
payının %20’lerin üzerine çıkacağını
düşünüyoruz.
Hareketli ve verimli bir yıl
2017, Doğuş Otomotiv olarak tüm çalışma alanlarında hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Türkiye’de temsil
ettiğimiz markaların hepsi yıl başında belirlenen hedeflere ulaşırken,
pazar paylarında öngörülen seviyeler
yakalandı. 2017 yılı aynı zamanda
yeni modellerin tanıtımı açısından da
oldukça hareketli geçti. Volkswagen
Binek Araç, Yeni Polo, Yeni Arteon ve
Yeni Golf’ü; SEAT, kompakt SUV segmentindeki ilk otomobili olan Arona
ve Yeni Ibiza’yı; Porsche, Yeni Cayenne ve Yeni Panamera’yı; Audi ise Yeni
A8’i müşterilerinin beğenisine sundu.

Doğuş Otomotiv olarak, bu fırsattan
en iyi şekilde yararlanarak teknolojiyi
ve dijital olanakları iş süreçlerimizin
bir parçası haline getirmek, teknolojiden yararlanarak farklı hizmetler yaratmak ve hizmet kalitemizi artırmak
için dijital dönüşüme büyük önem
veriyoruz. Beş yılı aşkın bir süredir
gündemimizde ilk sıralarda yer alan
bu konuda attığımız somut adımlardan biri olarak, 2017 yılında kurum
içinde dijital dönüşümü daha verimli
ve daha hızlı gerçekleştirmek üzere Dijital Dönüşüm Departmanı’nı
oluşturarak bir Chief Digital Officer
(CDO) ataması gerçekleştirdik. Bu yapılanmanın, kurum ve çalışanlarımızı
geleceğe hazırlamakta önemli bir
görev üstleneceğine inanıyorum.
Doğuş Otomotiv olarak, dijital
ajandamızda en öncelikli konumuz
müşterilerimiz ile buluştuğumuz her
noktada hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmak. Bunun için şirket
içindeki süreçlerimizin dijitalleşmesi
konusunda çalışmalar yaparken,
Türkiye genelindeki Yetkili Satıcı ve
Servis ağımızın altyapı ve süreçlerini de dijital dönüşüm bakış açısıyla
yeniden değerlendiriyoruz.
İnsan kaynaklarında da değişimin
öncüsü olmak hedefimiz
İnsan kaynaklarını her varlığının üzerinde gören bir kurum olarak, çalışanımıza yakın olmayı ve çalışan bağlılığını artırmayı şirketimizin en öncelikli

konularından biri kabul ediyoruz.
Esnek çalışma saatleri, kişiselleştirilmiş çalışma ortamları, kadın çalışanlara yönelik özel uygulamalar, çalışan
sağlığı ve kişisel gelişim, bu alanda
2017’nin öne çıkan konu başlıklarından bazılarıydı. Yıl boyunca diyetisyen,
yoga, pilates gibi sağlıklı yaşam uygulamalarımız, hobi kulüplerimız, çalışan
çocukları için kreş uygulamamız, gelişim okulumuz, takdir-ödüllendirme
sistemimiz ve rotasyon uygulamalarımızla çalışanlarımıza birçok farklı
kapsamda destek verdik. İş’te Eşitlik
Platformu üyesi olarak yürüttüğümüz
proje kapsamında, çalışanlarımızın
iş-özel hayat dengesini yönetebilmesi
amacıyla düzenlediğimiz “Hayat Dengesi Atölyeleri” çıktıları ile kadınlara
özel bir koçluk ve mentorluk programı planladık ve 90 kadın yöneticimize
bu eğitimleri verdik.
Değişen sektör dinamikleri göz
önünde bulundurulduğunda,
önümüzdeki dönemde istihdam
edilecek profil ve yetkinliklerde de bir
değişim kaçınılmaz görünüyor. Daha
yaratıcı, takım çalışmasına yatkın, esnek çalışma mekanizmasını benimsemiş, proje odaklı çalışma yetkinlikleri ön plana çıkarken, bu profilleri
kazanmak ve elde tutmak için değişime ayak uyduran ve destekleyen İK
uygulamalarını da adım adım hayata
geçiriyoruz. Ayrıca çalışan deneyimi
sadece şirket içinde değil, dışarıdaki potansiyel çalışanlarımız için de
önemli olduğundan, çeşitli üniversite
etkinlikleri, yeni mezun programları,
proje ve yaz staji imkânları yoluyla
potansiyel insan kaynaklarımızı harekete geçiriyoruz.
Hedeflerimize paydaşlarımızın
destek ve katılımıyla ulaşacağız
Sürdürülebilir kurumsal sorumluluk
çerçevesinde büyük önem verdiğimiz, alanında bir ilk olan Meslek ve
Teknik Anadolu Liseleri ile Teknik
Üniversite işbirliği projemiz 2017
yılında da başarıyla devam etti. Yıl
içerisinde VW sınıflarının bulunduğu
5 ildeki toplam 7 okulda süreçlerin
standart hale getirilmesi ve öğrencilerin staj süreci standardizasyonu
yönünde çalışmalar gerçekleştirildi.
Doğuş Otomotiv’in toplum genelinde
trafik güvenliği bilincini artırmak için
kurduğu Trafik Hayattır! platformu
başarılı çalışmalarına 2017 yılında da
devam etti. Ülkemizde trafik kazalarından en fazla etkilenen yaş grupları arasında ilk sıralarda çocuklar yer alıyor.
Bu nedenle araçta çocuk güvenliği
2017 yılında önem verdiğimiz konu-

ların başında geldi. Trafik Hayattır!
eğitmenleri aracılığıyla özel ve kamu
hastanelerindeki kadın doğum hemşirelerine yönelik eğitimci eğitimleri düzenledik. Trafik Hayattır! uzmanlarının
katılımıyla hazırladığımız 8 bilgilendirici video ile sosyal medyada yaklaşık 5,5
milyon kişiye ulaştık. Yaklaşık 3 milyon
izlenme adedine ulaşan, çocuklara
yönelik olarak Varol Yaşaroğlu tarafından yaratılan ve trafik kurallarıyla ilgili
bilgiler veren “Pictoos” animasyon film
serimizi yayımladık.
Gençlerin trafik güvenliğinin aktif
paydaşları olmasını sağlamak ve önerilerini hayata geçirmek için Radyo
Jingle Yarışması’nı başlattık. Birinci
seçilen eser radyolar vasıtasıyla 20
milyondan fazla kişiye ulaştı.
Trafik Hayattır! ile dijitalleşen ve sosyal
medyada aktif olan yeni nesli yakalamak için, sürücü adaylarının ehliyet
sınavına daha donanımlı girmeleri
amacıyla, geçmiş dönemlerde çıkmış
ehliyet sınavı sorularını Facebook
sayfamızdan ChatBot uygulamasıyla
sürücü adaylarıyla buluşturduk.
2013 yılında başlayan ve halen 18
üniversitede devam eden Trafik
Hayattır! Trafik Güvenliği Uzaktan
Eğitim Projesi de, 5 bin yeni üniversite
öğrencisine ulaştı. Trafik bilincinin
toplumun tüm kesimlerine yayılması için projelerimize 2018 yılında da
devam edeceğiz.
Tüm faaliyetlerini etik, şeffaflık ve
hesap verebilirlik temelleri üzerine
inşa eden Doğuş Otomotiv olarak,
paydaşlarımızla ilişkilerimizde de aynı
yönetim kültürü doğrultusunda hareket ediyoruz. Paydaşlarımızla kurduğumuz işbirliğini sürekli kılarken,
yarattığımız ekonomik değerin yanı
sıra çevre ve topluma karşı sorumluluklarımızı da ihmal etmiyoruz.
Şirketimizin 2017 yılında elde ettiği
başarılı sonuçlarda paydaşlarımızla
kurduğumuz bu özel iletişimin etkisi
yadsınamaz. Bugüne kadar olduğu
gibi, 2018 yılında da paydaşlarımızla
işbirliği içinde olmaya ve yaratıcı çözümlerle onların beklentilerine cevap
vermeye devam edeceğiz.
Bu çerçevede, yeni faaliyet dönemimizde de büyük bir aile olarak güçlü
adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.
Saygılarımla,
Emir Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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KURUMSAL PROFİL
Satış Adetleri (Perakende)

Türk otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından
biri olan Doğuş Otomotiv, müşteri memnuniyeti odaklı
dinamik hizmet anlayışı sayesinde Türkiye’nin en
beğenilen ve en çok güven duyulan markaları arasında
üst sıralarda yer almaktadır.

2017

2016

2015

152.709

174.124

167.584

89.688

101.763

107.401

Audi

21.585

22.005

20.279

SEAT

16.064

20.637

16.911

ŠKODA

24.679

28.876

22.107

Bentley

16

9

19

7

7

6

670

827

861

Hafif Ticari

27.793

32.772

31.642

Volkswagen

27.793

32.772

31.642

Ağır Ticari

1.697

2.060

3.856

Scania

1.697

2.050

3.291

Krone*

-

2

158

Meiller*

-

8

407

182.199

208.956

203.082

%18,9

%21,0

%20,6

22.009

22.534

23.125

2017

2016

2015

13.220

11.925

10.889

827

727

662

%6,3

%6,1

%6,1

EBIT (mn TL)

474

426

447

EBIT Marjı (%)

%3,6

%3,6

%4,1

Brüt Kâr (mn TL)

1.301

1.153

1.109

Brüt Kâr Marjı (%)

%9,8

%9,7

%10,2

Net Kâr (mn TL)

184

238

302

Net Kâr Marjı (%)

%1,4

%2,0

%2,8

ROA

%3,6

%4,9

%7,6

ROE

%13,8

%21,3

%22,2

Net Finansal Borç/ Özkaynaklar*

2,12

2,39

1,37

Yatırım Tutarı (CapEx) (mn TL)**

315

208

169

Binek
Volkswagen

Lamborghini

Doğuş Otomotiv, 23. faaliyet yılı
olan 2017’de de Türkiye’nin lider
otomotiv ithalatçısı ve en büyük
otomotiv distribütörlerinden biri
olmayı sürdürmüştür. İş planlarını
“beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet” vizyonuyla oluşturan
Doğuş Otomotiv, kurumsal
stratejisini “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
85’in üzerinde modelinden
oluşan geniş bir ürün portföyü
sunmaktadır. Şirket ayrıca,
endüstriyel ve deniz motorları
pazarında Scania Engines
markasıyla, soğutma sistemleri
pazarında ise Thermo King
markasıyla rekabet etmektedir.
Doğuş Otomotiv, ikinci elde
müşterilerine DOD markası ile
hizmet sağlamaktadır.

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 550’ye
yakın müşteri hizmet noktası,
Doğuş Otomotiv’in müşterilerine
satış, servis ve yedek parça
hizmetlerini yaygın ve kesintisiz
bir şekilde sunmaktadır. Müşteri
memnuniyeti çalışmaları
kapsamında 2014 yılında kurulan
Değer ve İlgi Merkezi ile şirketimiz
müşterilerine 7/24 yol yardım
hizmeti vermektedir.

ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nu yayınlamış ve 2010
yılında Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’ni (Global
Compact) imzalamıştır. Şirket,
toplumda trafik konusundaki
genel sorumluluk, bilinç ve algıyı
pozitif yönde artırmak amacıyla
2004 yılında “Trafik Hayattır!”
sloganıyla başlattığı sosyal
sorumluluk faaliyetlerini 14 yıldır
kesintisiz sürdürmektedir. “Trafik
Hayattır!” kurumsal sorumluluk
platformu kapsamında
gerçekleştirilen projeler,
bugüne kadar birçok ödüle layık
görülmüştür.

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, BİST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
Kasım 2017-Ekim 2018 dönemi
itibariyle üçüncü kez yer
almaktadır. Şirket ayrıca,
içselleştirdiği ve iyi uygulamaları
ile büyük ölçüde uyum sağladığı
kurumsal yönetişim alanında
2017 yılında Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği tarafından
En Yüksek Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notuna Sahip İlk
Üç Şirket kategorisinde ikinciliğe
layık görülmüştür.

Doğuş Otomotiv, tüm iş
süreçlerini çevresel ve sosyal
sorumluluk anlayışı paralelinde
şekillendirmektedir. Bu bakış açısı
doğrultusunda Doğuş Otomotiv,
2009 yılında Türkiye’de sektörünün

Doğuş Otomotiv, otomotiv, inşaat,
medya, turizm ve hizmetler,
gayrimenkul, enerji ve yemeiçme olmak üzere yedi sektörde
faaliyet gösteren ayrıca, teknoloji,
spor ve eğlence alanındaki yeni
yatırımlarıyla da büyümesini
sürdürmekte olan Doğuş
Grubu’nun bir üyesidir.

Porsche

TOPLAM

Doğuş Otomotiv Pazar Payı (Perakende)
İkinci El Satış Adedi (DOD)
* Distribütörlük faaliyetleri durdurulmuştur.

Finansal Göstergeler
Net Satışlar (mn TL)
Faaliyet Giderleri (mn TL)
Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)

* 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

2017’de Hisse Performansı
SATIŞLAR (mn TL)

10.889

2015

11.925

13.220

2016

2017

BRÜT KÂR MARJI (%)
10,2%

2015

9,7%

2016

9,8%

2017

FAALİYET GİDERİ/SATIŞLAR (%)
6,1%

6,1%

2015

2016

6,3%

2017

BIST Kodu:
Reuters Kodu:
Bloomberg Kodu:
Halka arz tarihi:

DOAS.IS
DOAS.IS
DOAS.TI
17.06.2004

Hisse sayısı:
Fiili dolaşım oranı:

220,000,000
14.73%

BIST-100 Relatif

1,60

TL

USD

Hisse fiyatı (31.12.2017)

8,24

2,18

En düşük (29.11.2017)

7,42

1,88

En yüksek (24.07.2017)

9,80

2,76

Piyasa değeri (31.12.2017)

1.813 mn TL

481 mio USD

Günlük ortalama işlem hacmi

13,4 mn TL

3,7 mio USD

DOAS (TL)

20,00
18,00

1,40

EBIT MARJI (%)
4,1%

3,6%

NET KÂR (mn TL)
3,6%

NET KÂR MARJI (%)

302

2,8%
238

2,0%

184

1,4%

16,00

1,20

14,00

1,00

12,00

0,80

10,00

0,60

8,00
6,00

0,40

4,00

0,20

2,00

0,00

0,00
a
Ar

az

H

a
Ar

az

H

a
Ar

az

H

a
Ar

az

H

a
Ar

az

H

a
Ar

az

H

a
Ar

az

H

a
Ar

az

2017

H

2016

a
Ar

2015

az

2017

H

2016

a
Ar

2015

az

2017

H

2016

a
Ar

2015

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

09

09

08

08

07

Kaynak: Reuters (31.12.2017)

TOPLAM VARLIKLAR (mn TL)
4.852

5.167

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (mn TL)
1.363

NET FİNANSAL BORÇ*/ÖZKAYNAKLAR
2,39

1.327
1.119

3.980

2,12

YABANCI YATIRIMCI ORANI (%)
63%

66%

63%

52%

1,37
25%
11%

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

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

ROA (%)

ROE (%)

7,6%

22,2%

CAPEX (mn TL)**
315

21,3%

DOAS*

HİSSE BAŞINA KAZANÇ
1,38

13,8%
3,6%

2015

2016

2017

169

BIST 100

* 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.

FİYAT/KAZANÇ ORANI
8,00

1,11

4,9%

2017

2017 yılında DOAS Yabancı
Yatırımcı oranı %11 olarak
gerçekleşmiştir.

8,90
7,91

2017 yılında Hisse Başına Kazanç
0,93 olarak gerçekleşmiştir.

0,93

208

2017 yılında Fiyat/Kazanç Oranı
8,90 olarak gerçekleşmiştir.
2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
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KİLOMETRE TAŞLARI

1994

1995

»» Volkswagen AG
ile distribütörlük
anlaşması
»» Volkswagen ve
Audi distribütörlük
anlaşması

1996

»» Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması

1997

»» Porsche
distribütörlük
anlaşması

»» Škoda distribütörlük
anlaşması Yüce Auto
ortaklığı

»» İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

2003

2000
»» Volkswagen Financial
Services AG ile
tüketici finansman
ortaklığı

»» SEAT distribütörlük
anlaşması Yüce Auto
ortaklığı

»» AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

»» Scania distribütörlük
anlaşması

1998

»» Krone distribütörlük anlaşması

»» Operasyonların birleştirilmesi
»» Otomotiv şirketlerinin Doğuş
Otomotiv çatısı altında
birleştirilmesi

2004
»» Doğuş Otomotiv halka arz
edildi
»» Doğuş Otomotiv kurumsal
sosyal sorumluluk projesi

2010
»» BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

2009
»» Doğuş Otomotiv 15. yıl

»» Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması

2011
»» %12,6 pazar payı
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme Puanı (7,80)
»» Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji
Hizmetleri A.Ş.’nin kuruluşu

2012
»» %15,4 pazar payı
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanını En Çok
Yükselten Şirket
unvanı
(8,63 Puan)

»» Porsche Lozan Bayisi
açılışı
»» Kurumsal
Sürdürülebilirlik
Raporu’nun
yayımlanması

2013

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

2014

2007
»» %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
»» Lamborghini distribütörlük
anlaşması
»» Meiller distribütörlük ve ortak
üretim anlaşması
»» LeasePlan ile filo kiralamada
ortaklık

2015

»» %17,8 pazar payı

»» %20,1 pazar payı

»» %20,6 pazar payı

»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanı’nın 9,05’e
yükselmesi

»» Volkswagen Doğuş
Finans A.Ş.’nin, ağır
ticari araç sektöründe
finansal hizmetler
sunan Scania
Finansman’ı bünyesine
dahil etmesi

»» Volkswagen Doğuş Finans
A.Ş’nin, MAN Finansman’ı
bünyesine dahil etmesi

»» Krone Doğuş Treyler
Fabrikası’nın hizmete
girişi

»» Erbil D-Auto LLC, Irak
şirket kuruluşu

10

2008

»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanı’nın 9,25’e
yükselmesi
»» Toplam otomotiv
pazarında tüm yıl
liderliğin korunması

»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme Puanı’nın
9,42’ye yükselmesi
»» Krone ile olan üretim
ortaklığı ve distribütörlük
anlaşmasının
sonlandırılması
»» Meiller üretimini
durdurma kararı (Meiller
distribütörlüğü devam
etmektedir)

2006
»» SEAT %100 Doğuş
Otomotiv’in oldu

2005
»» İlk temettü ödemesi

»» Lamborghini ile iyi
niyet mektubu
»» Bentley ile iyi niyet
mektubu
»» Volkswagen Deniz
Motorları anlaşması
»» İkinci temettü
ödemesi
»» Krone ile üretim
anlaşması

2016
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanı’nın 9,51’e
yükselmesi
»» D-Auto Suisse SA’nın
Lausanne Bentley
showroom’unu ve
ikinci el lüks araç
satış operasyonu
D-Occasion’u bünyesine
dahil etmesi

2017
»» Mısır’da kurulu bağlı
ortaklıkların tasfiye
edilmesi
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanı’nın 9,63’e
yükselmesi

»» Meiller ile distribütörlük
anlaşmasının
sonlandırılması
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YÖNETİM KURULU

Aclan ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Nezihi ALPTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hayrullah Murat AKA
Yönetim Kurulu Üyesi

Emir Ali BİLALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Gür ÇAĞDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen KOCATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

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. 19941996 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.

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, yurtdışı pazarlama görevlerini yürütmüştür. 19962000 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
da 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.

ODTÜ İşletme Bölümü’nde Lisans
(1984) ve Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nde MBA (1987) yapan
Sayın Hayrullah Murat Aka, 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 Üyeliğinin yanı sıra Doğuş
Oto Pazarlama, Vdf Finansman, Faktoring, Sigorta ve Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim/Risk Komitesi Başkanlığı’nı
yürütmektedir. Sayın Hayrullah Murat
Aka, aynı zamanda Doğuş Spor Yatırımları ve Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

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.

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.

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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YÖNETİM KURULU

İCRA KURULU

Emir Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı

Recep Yılmaz ARGÜDEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ferruh EKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Emine Gülden ÖZGÜL
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 RothschildTürkiye’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.

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.

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.
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Giovanni Gino BOTTARO
İcra Kurulu Üyesi

İlhami EKSİN
İcra Kurulu Üyesi

Anıl GÜRSOY
İcra Kurulu Üyesi

Kerem Galip GÜVEN
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa KARABAYIR
İcra Kurulu Üyesi

Ela KULUNYAR
İcra Kurulu Üyesi

Tolga SENYÜCEL
İcra Kurulu Üyesi

Kerem TALİH
İcra Kurulu Üyesi

Vedat UYGUN
İcra Kurulu Üyesi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

DOĞUŞ OTOMOTİV’DE 2017 YILI

Türk otomotiv sektörü 2017 yılında toplam üretim,
ihracat adedi, ihracat tutarı ve otomobil üretimi
bakımından dört rekora imza atmıştır. Otomotiv
ihracatı 26 milyar doları aşarak tüm zamanların en
yüksek noktasına ulaşmıştır.

Doğuş Otomotiv, dünyanın en değerli markalarının
Türkiye’de başarılı performans gerçekleştirmesine
olanak sağlamaya ve markalarının kattığı değer
ve rekabet avantajıyla Türkiye’nin lider otomotiv
distribütörü olmaya 2017 yılında da devam etmiştir.

2017 yılı küresel ölçekte jeopolitik
risklerin belirsizliklere yol açtığı,
ekonomide ise 2011’den bu yana
en hızlı büyümenin yaşandığı
bir yıl olmuştur. Dünyada artan
yatırım harcamaları, ticaret
hacmi ve sanayi üretimindeki
iyileşme, ekonomik toparlanma
yolunda umut vermiştir. Türkiye
ekonomisi de 2017’nin ilk 9 ayında
beklentilerin üzerine çıkarak
başarılı bir büyüme ivmesi
yakalamıştır. Yılın ilk iki çeyreğinde
elde edilen (revize yıllık) %5,3
ve %5,4 büyüme oranları ile
Türkiye, G-20 ekonomileri içinde
Çin ve Hindistan’ın ardından
en hızlı büyüyen üçüncü
ekonomi olmuştur. Yılın üçüncü
çeyreğindeki yıllık %11,1 büyüme
oranı da Türkiye için son 6 yılın en
yüksek büyüme oranıdır.

Binek araç, hafif ticari araç,
ağır vasıta, endüstriyel ve deniz
motorları ve soğutma sistemleri
alanlarında, her biri kendi
sektörünün lideri konumundaki
12 uluslararası markanın temsilcisi
olan Doğuş Otomotiv, bu
markaların 85’e yakın modelinden
oluşan geniş ürün portföyü
ile Türkiye’nin lider otomotiv
ithalatçısı ve en büyük otomotiv
distribütörlerinden biridir. Şirket,
tüm ülkeye yayılmış olan 550’ye
yakın müşteri buluşma noktası ile
Türkiye’nin en geniş Yetkili Satıcı
ve Servis ağlarından birine sahiptir.
Şirketin 2.500’e yakın çalışanı,
yılda 150 binin üzerinde müşteriye
değer sunmaktadır.

2017 yılında büyümenin ana
kaynaklarından biri ihracat
olmuştur. Türkiye’nin ihracatı,
2017’de bir önceki yıla göre %10,2
artışla 157,1 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş ve Cumhuriyet
tarihinin en yüksek 2’nci ihracat
seviyesine ulaşmıştır. İthalat da
%17,9 artışla 234,2 milyar dolara
yükselmiştir. İhracatın ithalatı
karşılama oranı ise 2016’da %71,8
iken 2017’de %67,1’e inmiştir.
Türkiye’de perakende otomobil ve
hafif ticari araç satışları 2017’de bir
önceki yıla oranla %2,8 daralmayla
956.194 adet düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu azalışta ÖTV
artışı ve kurdaki dalgalanmalar
önemli rol oynamıştır. Otomobil
satışları %4,5 azalarak 722.759 adet;
hafif ticari araç satışları ise %2,9
artarak 233.435 adet seviyesinde
olmuştur.

Türk otomotiv sektörü 2017
yılında toplam üretim, ihracat
adedi, ihracat tutarı ve otomobil
üretimi bakımından dört rekora
imza atmıştır. Otomotiv ihracatı
26 milyar doları aşarak tüm
zamanların en yüksek noktasına
ulaşırken, üretim ise bir önceki yıla
göre %24 artışla 1,5 milyon adedin
üzerine çıkmıştır.
Otomobilde en fazla küçülme
2000 cc üstü lüks otomobillerde
yaşanırken, dizel otomobil
satışlarının payı %61’e gerilemiştir.
Ağır ticari araç pazarı ise 2017
yılını 18.554 adet satışla kapatarak,
2016’daki 18.343 adetlik satışın
biraz üzerine çıkmıştır.

2017 yılı, küresel ölçekte
büyümenin hızlandığı, ancak
jeopolitik risklerin yol açtığı
belirsizlikler nedeniyle istikrar
beklentilerinin tam karşılık
bulamadığı bir yıl olarak geride
kalmıştır. Ortaya çıkan soru
işaretlerine rağmen küresel
otomotiv sektörü son yıllarda
sergilediği büyüme trendini
2017’de de korumuştur.

Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)
2017

2016

2015

Binek

722.759

765.467

726.477

Hafif Ticari

233.435

228.446

245.027

18.554

18.343

33.652

974.748

1.012.256

1.005.156

Ağır Ticari
TOPLAM

16

Türkiye perakende otomobil
ve hafif ticari araç pazarı ise
kurdaki dalgalanmalar ve yeni
ÖTV düzenlemesi nedeniyle
2017’de bir miktar hız kaybetmiş
ve toplam satışlar bir önceki
yıla göre %2,8 azalarak 956.194
adede gerilemiştir. Diğer yandan
Türk otomotiv sektörü 2017
yılında üretim ve ihracatta rekor
rakamlara imza atmıştır.

2017 yılında Doğuş Otomotiv, ağır
ticari hariç toplam 180.502 adet
araç satışı ve %18,9 perakende
pazar payıyla sektördeki güçlü
varlığını sürdürmüştür.
Doğuş Otomotiv, dünyanın
en değerli markalarının
Türkiye’de başarılı performans
gerçekleştirmesine olanak
sağlamaya ve markalarının kattığı
değer ve rekabet avantajıyla
Türkiye’nin lider otomotiv
distribütörü olmaya 2017 yılında
da devam etmiş, “Beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu
ve “Müşteri memnuniyeti odaklı
çalışma” prensibiyle Türk otomotiv
pazarındaki güçlü konumunu
korumuştur.
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 benimseyen
çalışanları şirkete kazandırmak ve
potansiyellerini en verimli şekilde
kullanmalarına olanak tanımak,
mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkı sağlamaktır.

Doğuş Otomotiv;
●●

Dünyanın en güçlü otomotiv
markalarını kapsayan 12
temsilciliği,

●●

1,9 milyonu aşan toplam araç
parkı,

●●

550’ye yakın müşteri hizmet
noktası,

●●

2.500’e yakın çalışanı,

●●

Çok geniş bir ürün
yelpazesinde müşterilerine
sunduğu 85’in üzerinde farklı
model seçeneği,

●●

182.199 adet perakende araç
satışı (ağır vasıta dahil) ve

●●

22.009 bin adet ikinci el araç
satışı,

ile Türk otomotiv sektöründeki
güçlü konumunu 2017 yılında
sürdürmüştür.
Satış başarıları
Doğuş Otomotiv’in bünyesinde
barındırdığı markalar, 2017’de
önemli satış başarıları elde
etmişlerdir.
Volkswagen Binek Araç, 2017
yılında izlenen ürün ve iletişim
stratejileri sayesinde 89.688
perakende satış adediyle %12,4
pazar payına ulaşmış ve yılı binek
araç pazarında ikinci olarak
tamamlamıştır. Bu başarıda,
pazara sunulan Yeni Golf, Yeni
Polo, Yeni Tiguan Allspace ve
Yeni Arteon gibi modellerin
önemli desteği olmuştur. 2017 yılı
sonunda Yeni Golf, Passat, Passat
Variant ve The Beetle modelleri
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2017 FAALİYET RAPORU / KISACA DOĞUŞ OTOMOTİV

DOĞUŞ OTOMOTİV 2017 DEĞER ZİNCİRİ
Yüce
Auto*

İthalat ve
Distribütörlük

Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili Satıcılar

Perakende
Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler

Yedek Parça
ve Lojistik
İkinci El Araç
Alımı-Satışı

İkinci El
Finans
Diğer Yatırımlar

Otomotiv
Finansmanı*

Sigorta*

Sigorta*

TÜVTÜRK*

kendi segmentlerinde yılı lider
tamamlamıştır. Passat sedan
modeli, %4,5 daralan pazarda
satışlarını %3,2 artırarak 29.227
adet satışa ulaşmış ve binek araç
pazarının en çok tercih edilen ithal
binek otomobili olmuştur.
Doğuş Otomotiv tarafından
1994 yılında ithal edilmeye
başlayan Audi, 21.585 satış
adedine ulaşarak bir önceki yıla
göre binek araç pazar payını
%2,7 artırmıştır. A3 Sedan, A3
Sportback ve A3 Cabriolet kendi
sınıflarındaki liderliklerini 2017
yılında pekiştirirken, A4, A4 Avant
ve A4 allroad satışları 4.500 adedi
aşarak şu ana kadarki en yüksek
seviyesine ulaşmıştır. Audi markası,
%14 artan araç parkı ve Avrupa’da
örnek gösterilen %73 müşteri
sadakat oranı ile 2017 yılında satış
sonrası hizmetler cirosunda %22’lik
artış sağlamıştır.
2017 yılı SEAT markası için
lansmanlarla dolu bir yıl olmuştur.
Ocak ayında makyajlı Leon,
Temmuz ayında tamamen
yenilenen Yeni Ibiza, Kasım ayında
ise VW Grubu’nun ilk kompakt
crossover modeli olan SEAT Arona
satışa sunulmuştur. 2017 yılında
16.064 adet binek araç satışı
gerçekleştirerek pazar payını %2,22
seviyesine getirmeyi başaran SEAT,
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Her Marka Araca
Hızlı Servis

aynı zamanda filo satışlarını %31
oranında artırarak bu zamana
kadarki en yüksek filo adedine
ulaşmıştır.
ŠKODA, otomotiv pazarının
daraldığı 2017 yılında özellikle filo
pazarında ve D segmentinde elde
ettiği başarılarla dikkat çekmiştir.
Satışlarıyla bir kez daha dünyadaki
ilk 10 arasında yer almayı başaran
ŠKODA Türkiye, 2017 yılında pazara
yeni sunduğu D-SUV modeli
Kodiaq ile dikkatleri üzerine
çekmiştir. Kodiaq, 8 ay içerisinde
1.944 adetlik satış rakamıyla D-SUV
segmentinde en çok satılan 4’üncü
model olmuştur. Yüce Auto’nun
filo satışlarında elde ettiği yükseliş,
Skoda SA tarafından “Başarı
Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.
Bentley, 16 adet satış rakamıyla
üst lüks segment pazarındaki
güçlü varlığını sürdürürken,
Lamborghini 2017 yılında 7 adet
satış gerçekleştirilmiştir. Porsche,
pazardaki istikrarlı yükselişini
2017 yılında da sürdürmüştür.
Porsche’nin en çok satılan modeli
400 adet ile Macan olurken, 718
Boxster/Cayman modelleri kendi
segmentlerindeki pazar payını
%24 oranında artırmışlardır. 911
modeli ise premium spor otomobil
segmentinde bu yılı da lider
tamamlamıştır.

* İştirakler

Volkswagen Ticari Araç, 2017
yılında büyüyen hafif ticari araç
pazarında 27.793 adet satışla
%11,9 pay sahibi olmuştur. Toplam
pazarda üçüncü sırada yer alan
Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari
araç satışlarında ise liderliğini
sürdürmüştür. Marka, Amarok’un
premium donanımlı versiyonu
Yeni Amarok Aventura, Türkiye’ye
özel olarak sunulan Caddy
Alltrack ve Caravelle modelinin en
donanımlı versiyonu olan Caravelle
Highline ile ürün portföyünü daha
da güçlendirmiştir.
Scania, 2017 yılını tüm pazarda
%9,1; çekici pazarında ise %22’lik
rekor bir oranla tamamlamıştır.
Scania Engines ise jeneratör
motoru satışlarındaki istikrarlı
yükselişini sürdürmüş ve
toplam 188 adet motor satışıyla
Scania’nın en çok ihracat yaptığı
ülkeler arasında 8’inci sırada yer
almıştır. Scania Engines, 2017
yılında ilk gazlı motor satışını
yaparak önemli bir yeniliğe
imza atmıştır. Soğutucu ünite
sektöründe yıllardır pazar lideri
olan Thermo King ise 2017
yılında gerçekleştirdiği satışlarla
pozisyonunu korumuştur.
Thermo King, tüm dünya
ile aynı anda, yeni nesil SLXi
üniteleri kullanıcıların beğenisine
sunmuştur.

Satış sonrası hizmetler
Temel iş felsefesini müşteri
memnuniyeti üzerine inşa ederek
tüm faaliyetlerini kalite odaklı
hizmet anlayışı çerçevesinde
sürdüren Doğuş Otomotiv, 2017
yılında satış sonrası hizmetler
alanında birçok yenilikçi adım
atmıştır. Doğuş Otomotiv’in,
Türkiye’de distribütörlüğünü
yaptığı markaların kullanıcılarına
yönelik satış ve satış sonrası
hizmetleri için hayata geçirdiği
Değer ve İlgi Merkezi (DİM), 2017
yılı içinde toplam 1,8 milyon
müşteri kontağı kurarak Türkiye
otomotiv sektöründe konusuyla
ilgili en aktif birim olmuştur.
Müşterilere sunduğu benzersiz
otomotiv deneyimini sürdürmek
adına sürekli gelişim içerisinde olan
Volkswagen Binek Satış Sonrası
Hizmetler, 2017 yılında açılan Beşer
ve Avek Ümraniye Yetkili Servisleri
ile birlikte hizmet noktası sayısını
76’ya yükseltmiştir. Volkswagen
Binek Satış Sonrası Hizmetler
2017 yılında, Volkswagen AG
tarafından her yıl dünya genelinde
yaptırılan IACS (Uluslararası Satış
Sonrası Müşteri Memnuniyeti)
araştırmasında puanını artırarak
2’ncilik elde etmiştir. 2017 yılında
parça cirosu %22,9; işçilik cirosu
%6,8 artış göstermiştir.
2017 yılında satış sonrası hizmetler
cirosunda %22’lik artış sağlayan
Audi Türkiye, her yıl Audi AG

tarafından yapılan Yetkili Satıcı
Memnuniyet Araştırması’nda
(DSS) bu yıl da diğer markaların
önünde ilk sırada yer alarak önemli
bir başarıya imza atmıştır.
SEAT Yetkili Servisleri’ne araç girişi,
2017 yılında artan araç parkı ve
servis pazarlama faaliyetlerinin
etkisiyle bir önceki yıla göre
%21 artarak 90.000 bin adede
ulaşmıştır. Yıl boyunca düzenli
olarak devam eden aksiyonlar ve
müşteri odaklı hizmet anlayışı
sayesinde müşterilerin Yetkili
Servis bağlılık oranı %62, satış
sonrası hizmetlerdeki müşteri
memnuniyet anket puanı 4,73
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Porsche, 2017 yılında %7 oranında
artan araç parkına yönelik olarak
gerçekleştirdiği servis kampanyaları
ve pazarlama çalışmaları sayesinde
uzatılmış garanti satışlarında
%39’luk ve iş emri adetlerinde
%8’lik artış sağlamıştır. Müşterilerin
Yetkili Servis bağlılık oranı %79,
satış sonrası hizmetlerde müşteri
memnuniyet anketi puanı ise 4,88
olmuştur.
Volkswagen Ticari Araç Satış
Sonrası Hizmetler, 2017 yılında
açtığı Beşer ve Avek Ümraniye
Yetkili Servisleri ile hizmet ağını
daha da genişleterek 76 Yetkili
Servis noktasına ulaşmıştır. Her
yıl Volkswagen AG tarafından
dünya genelinde düzenlenen ve

tüm Volkswagen Ticari Araç Satış
Sonrası Hizmetleri ile müşteri
memnuniyetinin değerlendirildiği
Servis Kalite Ödülleri’nde
Volkswagen Ticari Araç Türkiye
önemli bir başarıya imza atarak
2017 yılının dünya birincisi
olmuştur. Marka, 2017 yılında parça
cirosunda %21,1; işçilik cirosunda
ise %5,5 artış elde etmiştir.
Scania, yurt genelinde daha geniş
bir alana en hızlı şekilde hizmet
verebilmek için Yetkili Servis ağını
geliştirmeyi öncelikli bir hedef
olarak görmektedir. Thermo King
de bünyesindeki Yetkili Servis
ekiplerinin hizmet kalitesini
artırmaya yönelik çalışmalarına
2017 boyunca devam etmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik
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, 2017 yılında
154.308 adet aracın ithalatını ve
183.000 adet aracın Yetkili Satıcılara
sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 1.043,6 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.

Satış sonrasında da
müşterisinin yanında
Faaliyetlerini kalite
odaklı hizmet anlayışı
çerçevesinde sürdüren
Doğuş Otomotiv, tüm
markalarıyla satış sonrası
hizmetler cirosunu
artırmakta ve uluslararası
değerlendirmelerde çok
başarılı sonuçlara imza
atmaktadır.
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Ödüller
2017, Doğuş Otomotiv ve markaları
için ödüllerle dolu bir yıl olarak
tamamlanmıştır. Doğuş Otomotiv,
2017 yılında Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği tarafından
En Yüksek Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notuna Sahip
İlk Üç Şirket arasından ikinciliğe
layık görülmüştür. Şirket ayrıca
bir kurum kültürü haline getirdiği
kurumsal sürdürülebilirlik bilincini
ülke genelindeki Yetkili Satıcı ve
tedarikçilerine de yaygınlaştırmak
için kurduğu iş modeliyle 2017
yılında Sürdürülebilirlik Akademisi
tarafından ödüle layık görülmüştür.
Bir Doğuş Otomotiv ortaklığı olan
Yüce Auto ise uluslararası insan
kaynakları ve yönetim danışmanlığı
şirketi Aon Hewitt tarafından, 170
şirketten 210 bin çalışanın katılımı
ile yapılan araştırma sonucunda
“En İyi İşyeri” seçilmiştir.
Doğuş Otomotiv’in sosyal
sorumluluk platformu Trafik
Hayattır!, 2017 yılında “Araçta Çocuk
Güvenliği” projesi ile Türkiye Halkla
İlişkiler Derneği tarafından Altın
Pusula ödülüne layık görülürken,
Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin düzenlendiği ODD
Satış ve İletişim Ödülleri’nde de
Jingle Yarışması ile “Yılın Sosyal
Sorumluluk Projesi” seçilmiştir.
Volkswagen Binek Araç, satış
alanındaki başarısını iletişim
alanında da sergilemiş ve

12 marka, 85’ten fazla
model seçeneği
Bünyesinde barındırdığı
markalarla 2017’de önemli
satış başarıları elde eden
Doğuş Otomotiv, Türk
otomotiv sektöründeki
güçlü konumunu 2017
yılında da sürdürmüştür.
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MediaCat Ipsos bağımsız
araştırma şirketi tarafından
beşinci kez üst üste yılın en
sevilen otomobil markası
seçilmiştir. Volkswagen Binek
Araç, “Tiguan Yolda” sosyal medya
projesinin radyo entegrasyonu
ile Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin düzenlediği ODD
Satış ve İletişim Ödülleri’nde “Yılın
Radyo Uygulaması” ve Yeni Polo
lansmanı ile “Yılın Basın Lansmanı”
ödüllerine layık görülmüştür.
Ayrıca marka, Kırmızı Ödülleri’nde
“En İyi Dijital Mecra Kullanımı”
kategorisinde “beIN Digiturk TV
Remarketing” kampanyasıyla ödül
kazanmış, Social Media Awards
2017 ödüllerinde “En İyi Topluluk
Yönetimi” ile ödül almış ve Türkiye
Müşterinin Sesi araştırmasında
otomotiv kategorisinde birincilik
ödülüne layık görülmüştür.

ve satış sonrası hizmetleri sunan
Doğuş Oto, 2017 yılında 60.405
yeni araç satışı, 4.242 adet ikinci el
araç satışı ve toplam 295.613 servis
girişi ile hedeflerin üzerinde bir
performans sergilemiştir.
Doğuş Oto bölgeleri 2017 yılında
Top SEAT People 2017’de 3 dalda
birincilik olmak üzere En İyi Satış
Temsilcisi, Servis Yöneticisi ve
Garanti Uzmanı başarısı elde etmiş;
ayrıca Audi AG’nin dünya çapında
gerçekleştirdiği Audi Twin Cup
Teknik Bölüm’de Türkiye birinciliği,
Audi Sales Cup’ta ise birincilik,
ikincilik ve üçüncülük alarak yeni
başarılara imza atmıştır.

Marka bilinirliğinin artırılmasına
yönelik reklam ve iletişim
çalışmalarına 2017 boyunca
devam eden Audi Türkiye, Kristal
Elma ödüllerinde iki kategoride,
MediaCat Felis ve Epica
ödüllerinde de birer kategoride
ödüle layık görülmüştür.

D-Auto Suisse SA
Faaliyetlerini 2009 yılından bu yana
İsviçre’nin Lozan şehrinde sürdüren
D-Auto Suisse, 2017 yılında Porsche,
Bentley ve D-Occasion markaları
ile lüks segmentte büyümeye
odaklanmış ve portföyüne
eklediği Bentley markası ile ilk
yılında Vaud Kantonu’nda üst
lüks segmente pazar lideri olmayı
başarmıştır. Şirket, 2017 yılında
306 yeni ve 151 ikinci el araç satışı
gerçekleştirmiştir.

Doğuş Oto
Toplam 6 bölgede, 34 Yetkili Satış
ve 31 Servis noktasında Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, Porsche, SEAT ve ŠKODA
markaları için yeni araç, ikinci el
araç, yedek parça, aksesuar satışı

D-Auto LLC
Volkswagen Binek Araç,
Volkswagen Ticari Araç ve Audi
markalarının distribütörü olarak
Irak’ın Erbil kentinde faaliyet
gösteren D-Auto LLC, 2017 yılında
ekonomik durgunluk ve siyasi

gelişmeler nedeniyle daralan
pazardan olumsuz etkilenmiş ve
toplam 46 adet yeni araç satışı
gerçekleştirmiştir. Şirket ayrıca 1.816
araca servis hizmeti sunmuştur.
DOD
İkinci el sektörüne kurumsallığı
ve güven olgusunu getiren ve
Türkiye’nin en büyük kurumsal
ikinci el markası olan DOD, 2017
yılında değişen iş modeli nedeniyle
perakende satıştan çıkarak
Yetkili Satıcılar’a araç tedariki ve
satışı üzerine odaklanmıştır. Bu
doğrultuda yeni filo firmaları
ile işbirlikleri geliştirilerek Yetkili
Satıcılar’a tedarik edilen araç
adedinde %26 artış sağlanmıştır.
Yetkili Satıcılar’a yapılan nakit araç
satışları %62 büyüme ve 1.500 adet
ile DOD tarihindeki en yüksek
düzeyine ulaşmıştır. DOD Yetkili
Satıcı satışları ise 2017 yılında
22.009 adet olarak gerçekleşmiştir.

de kapasite ve hizmet kalitesini
artırmaya yönelik yatırımlara yıl
boyunca devam edilmiştir.
vdf Otomotiv Finansmanı
Bünyesinde finans, sigorta,
faktoring ve filo şirketlerini
barındıran vdf grubu, 2017 yılında
müşteri memnuniyeti odaklı ürün
ve hizmet anlayışını ön planda
tutarak hedeflerine ulaşmıştır.
Taşıt kredisinde Volkswagen Grup
markaları içerisinde ortalama %35
penetrasyon oranına sahip olan
vdf, 2017 yılında taşıt kredilerinde
%14’lük pazar payı ile finansman
şirketleri ve bankalar arasında
pazar liderliğini sürdürmüştür.
2017 yılında 68.130 adet yeni kredi
veren vdf, toplam 147.670 adet
yaşayan kredi sayısı ile hedeflerine
ulaşmıştır. vdf, toplam yaşayan
kredi hacmini bir önceki yıla
göre %11 artırarak 7,8 milyar TL’ye
yükseltmiştir.

TÜVTÜRK
Türkiye’de periyodik araç
muayenesinde yetkili ve görevli
tek kuruluş olarak trafik ve araç
güvenliğine önemli katkı sağlayan
TÜVTÜRK, kuruluşunun 10. yılında
tüm faaliyet alanlarında büyüme
sağlamıştır. 2017 yılında cirosunu
bir önceki yıla göre %12,5 artışla
1 milyar 633 milyon TL’ye çıkaran
şirket, aynı zamanda %8,8’lik
artışla 8 milyon 919 bin aracın
periyodik araç muayenesini
gerçekleştirmiştir. Egzoz gazı
emisyon ölçümlerinde ise 3 milyon
330 bin aracın egzoz gazı emisyon
ölçümü yapılarak adette %4,7’lik
artış sağlanmıştır.

vdf Sigorta Hizmetleri, toplam net
prim üretimi ve yaşayan poliçe
adedi bakımından 2017 yılında
da en büyük acente unvanını
korumayı başarmıştır. 2017 yılında
toplam 373 milyon TL net prim
üreten vdf Sigorta, 2017’de poliçe
adedini de 323.975’e ulaştırmıştır.
vdf Faktoring ise 2017 yılında
toplam 13,6 milyar TL işlem
hacmine ve toplam 1 milyar TL
aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

TÜVTÜRK, yatırımların hız
kazandığı 2017 yılında Avrupa’nın
en büyük ve müşteri deneyimi
açısından en kullanışlı araç
muayene istasyonu olan “Onuncu
Yıl İstasyonu”nu İstanbul
Hadımköy’de hizmete açmış,
böylece İstanbul’daki sabit istasyon
sayısını 14’e yükseltmiştir. Ayrıca
araç muayene hizmetlerini
Türkiye’nin her noktasına ulaştırma
hedefi doğrultusunda HakkariYüksekova İstasyonu 2017 yılında
hizmete girmiştir. Diğer şehirlerde

Dijital dönüşüm
Doğuş Otomotiv, tüm çehreleriyle
dijitalleşen otomotiv sektöründe
teknolojinin olanaklarından en iyi
şekilde yararlanmak, bu yönde
müşterilerine sunduğu hizmet
kalitesini artırmak ve iş süreçlerini
daha verimli hale getirmek
amacıyla dijital dönüşümü
şirketin birincil öncelikleri arasında
görmektedir. Bu dönüşümü
daha verimli ve daha hızlı
gerçekleştirmek, şirketin çeşitli
birim ve süreçlerinde yapılan

2017 yılında operasyonel filo
kiralama söktöründe de yerini alan
vdf, %80’i Doğuş Otomotiv grup
marka araçlarından oluşan 2.800
adet aktif kontrata ulaşmıştır.

dijitalleşme çalışmalarını konsolide
bir şekilde yürütmek ve en önemlisi
dijital dönüşümü bir kurum kültürü
haline getirmek için 2017 yılında
Dijital Dönüşüm Departmanı
oluşturularak, yönetimi için Genel
Müdür (CDO - Chief Digital Officer )
ataması gerçekleştirilmiştir.
İşveren markası iletişiminde
dijitalleşmeye önem veren Doğuş
Otomotiv, 2017 Mart ayında
LinkedIn, Instagram ve Facebook
kanallarını faaliyete açmıştır.
LinkedIn’de 50 bin üzerinde bir
izleyici kitlesine ulaşan şirket,
Facebook ve Instagram kanallarını
yoğun ve interaktif bir biçimde
kullanmakta ve bu kanallar
üzerinden şirket ve çalışanları ile
ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır.
2017 yılında Trafik Hayattır!
platformu da dijitalleşmeye
verdiği önem ile, sosyal medyada
sosyal sorumluluk alanında ilk kez
uygulanan Facebook Chat Bot
uygulamasını devreye almıştır.
Ehliyet sınavına girecek olan
sürücü adaylarına, Facebook Chat
Bot uygulaması ile diledikleri
yerde ve zamanda, önceki
yıllarda sorulan sorulardan test
yapma ve bilgisini ölçme olanağı
sağlanmıştır. Uygulamadan Aralık
2017 itibariyle 100 binin üzerinde
katılımcı faydalanmıştır.
Ayrıca, yine 2017 yılında özellikle
trafikte bisikletle hareket
edenlerin güvenliğini sağlamak ve
genel olarak bu konuda toplumsal
bir farkındalık yaratmak için
“HOP!” mobil uygulaması hayata
geçirilmiştir. Bisikletlilerin trafikte
fark edilmesini sağlayan uygulama
5 bin kişi tarafından indirilmiştir.
Dijital dünyayı yakından takip
eden Doğuş Otomotiv’in tüm
markaları, dijital iletişim kanallarını
etkin bir şekilde kullanmaktadır.
Volkswagen Binek Araç için 2017
yılında geliştirilen yeni web sitesi
kullanıcılar tarafından 25 milyon
kez ziyaret edilmiştir. Volkswagen
severlerin her zaman yanında
olmak amacıyla hazırlanan
“Volkswagenim” uygulaması
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ise 140 bin kullanıcının akıllı
telefonlarında yerini almıştır.
Türkiye’nin en büyük otomotiv
Facebook sayfasına sahip olan
Volkswagen, 4 milyon lokal takipçi
sayısını geçerek bu alandaki
liderliğini sürdürmüştür. Ayrıca
Volkswagen Binek Araç, 296 bini
aşan takipçi sayısı ile Instagram’da
en çok takip edilen otomotiv
markası olmuştur. Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen severlere
her kanalda en doğru içeriği
sunmak adına YouTube, LinkedIn
ve Google Plus hesaplarında
da etkinliğini koruyarak, “Sosyal
CRM” uygulamaları aracılığıyla
müşterileri ile birebir ve anlık
iletişim kurmuştur. 2016 yılında
pilot çalışmaları başlatılan “Digital
Retail” projesi kapsamında, 2017
itibariyle Beşer Mardin ve Vosmer
Bornova olmak üzere iki Yetkili
Satıcı daha devreye alınmıştır.
Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı
haline getiren Audi Türkiye, dijital
showroomlar ve benchmark
projelerinde hedeflerine %100
ulaşarak adet ve oransal olarak
Avrupa’daki diğer ağların önünde
yer almış ve Audi AG tarafından
diğer ülkelere örnek gösterilmiştir.
Dijital perakende modülleri
(DRM) entegrasyonu kapsamında
10 adet CPL (Customer Private
Lounge) ve 31 adet SL (Sales
Lounge) olmak üzere toplam
41 adet modülün kurulumları
tamamlanmıştır. Yıl içerisinde
müşterilerin ekspres servis
hizmetleri için kendi iş emirlerini
açabildikleri “Self Reception”
uygulaması devreye alınmış ve
müşterinin servisten ayrılmadan
önce memnuniyetlerini ölçmeye
yönelik tablet uygulaması devreye
sokulmuştur. Ayrıca Yetkili Servis
çalışanları için eğitim sürecini
kısaltan ve verimliliği artıran online
eğitime geçiş sağlanmıştır.
SEAT’ın marka bilinirliğini
artırmaya yönelik olarak Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube ve
LinkedIn kanalları üzerinden
yürüttüğü müşteri odaklı ve
yenilikçi iletişim stratejisi, SEAT’ın
marka bilinirliğinin %30 seviyesine
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yükselmesine ve müşteri
memnuniyetinin artmasına katkı
sağlamıştır.
ŠKODA Türkiye’nin satışta
elde ettiği başarılar dijital
dünyada da devam etmiştir.
Markanın Facebook’ta 710.156 ve
Instagram’da 104.703 takipçisiyle
hızlı yükselişi sürmüştür.
Tamamen yeni bir görünüme
kavuşan ve daha kolay bir kullanım
arayüzü sağlayan www.skoda.
com.tr internet sitesi de 9.172.969
ziyaret sayısıyla istikrarlı bir şekilde
büyümeye devam etmiştir.
2025 stratejisi paralelinde tüm
iş süreçlerinde dijitalleşmeye
odaklanan Porsche, bu yöndeki
çalışmaları sayesinde müşteri
memnuniyetini daha ileri bir
boyuta taşımıştır. 2017 yılında
başlatılan Google projesi
kapsamında Porsche CEE
tarafından pilot bölge seçilen
ülkemizde çok yoğun online iletişim
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Hedef kitleye daha fazla görünme,
potansiyel müşteri datası toplama
ve müşterilere daha hızlı servis
sağlama hedefleri doğrultusunda
yapılan çalışmalarla zaman ve
maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
Potansiyel müşterilere erişim için
yeni ve etkili bir kanal olan YouTube
hesabı açılmıştır. Yıl sonunda
Facebook üzerinden toplam
2.464 potansiyel müşteri datası
toplanmış, Google aramalarından
ise 7.103 çağrı gelmiş ve 8 araç satışı
gerçekleştirilmiştir.
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.
Volkswagen teknolojisi ve
üstünlüklerinin daha iyi tanıtılması
amacıyla sosyal ve dijital medya
mecraları için hazırlanan 360° araç
içi görselleri ve tüm modellere
ait “İleri Sürüş Keyfi” videoları,

YouTube aramalarında ilk sıralarda
yer almıştır.
2017 yılında ayrıca Volkswagen
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin
kullandığı “Akıllı Turkuaz Ekranı”
uygulamasının geliştirilmesine
devam edilmiştir. Birçok bilgiyi
satış veya servis danışmanının
önüne işlenmiş olarak sunarak
müşteri ile iletişimin kalitesini
artırmayı hedefleyen proje, 2017
yılında iki adet uluslararası ödül
kazanmıştır. 2017 yılında ayrıca
Appstore ve Google Play’den
sunulan Volkswagen Ticari Araç
uygulamasına “Yol Yardım” hizmeti
eklenmiştir.
Dijitalleşme çalışmaları Scania’nın
gündeminde de önemli bir yer
tutmuştur. 2017 yılında Facebook
hesabında 193.000 kullanıcı sayısına
ulaşan Scania; Instagram, LinkedIn
ve Google Plus platformlarında
da sürekliliğini korumayı
sürdürmüştür. Sektörün öncü
uygulamalarından olan “Scania’m
Sapasağlam”ın yanı sıra 2017
yılında 5.000 indirme ile “Scania’m
Cepte” uygulaması başarılı bir
grafik çizmiştir. Marka, 2017 yılında
tüm Yetkili Servis ağının online
yararlanabileceği filo yönetim
portalı FMP’yi uygulamaya alarak,
veriye ulaşımı kolaylaştırmıştır.
Doğuş Oto’nun dijital çağdaki
misyonu, müşteri taleplerini
karşılamak için kesintisiz ve esnek
hizmet sağlamak ve herhangi
bir kanal aracılığıyla ulaşan
müşterilerin dijital deneyimlerini
en üst seviyede tutmaktır. Bu
doğrultuda 2017 yılında müşteri
taleplerini anında ve istedikleri
kanaldan yanıtlayabilmek
amacıyla Doğuş Oto web sitesi
yenilenmiştir. Özellikleri itibariyle
Türkiye’de bir ilk, dünyada ise
“benchmark” niteliğinde olan
yeni web sitesi, Altın Örümcek
Web Ödülleri’nin otomotiv
kategorisinde birinci olmuştur.
Ayrıca 2017 yılında Doğuş
Oto sosyal medya hesapları
oluşturularak yapılan paylaşımlarla
müşterilere ulaşılabilirliğin
artırılması hedeflenmiştir.

DOD ise müşteri deneyimini
artıran ve Türkiye ikinci el
otomobil sektöründe ilk kez
hayata geçirilen dijital projeleriyle
sektördeki öncülüğünü 2017
yılında da sürdürmüştür. Türkiye
ikinci el otomobil pazarında bir
ilk olan ve müşterilere araç içini
de inceleme imkânı sunan DOD
360 fonksiyonu, 2017 yılında
tüm Yetkili Satıcı teşkilatının
kullanımına sunulmuştur. Ayrıca
altyapı çalışmalarıyla siteye erişim
hızı artırılmış ve dijital platform
kullanıcıları için araç arama süreci
kolaylaştırılmıştır. DOD mobil
uygulaması, iOS ve Android
platformlarında toplam 450.000’in
üzerinde akıllı cep telefonuna
veya tablete indirilmiş olup, bu
alanda en çok tercih edilen mobil
uygulamalardan biridir.
Kurumsal Sürdürülebilirlik
Doğuş Otomotiv, faaliyetlerinden
kaynaklanan etkilerini yönetmek
ve geliştirdiği çözümleri tüm
paydaşlarına ulaştırmak
amacıyla yürüttüğü kurumsal
sürdürülebilirlik çalışmalarında
2017 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 düzenli olarak
yayımlanmaya devam etmektedir.

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.
Şirket, toplumdaki trafik
konusundaki genel sorumluluk,
bilinç ve algıyı pozitif yönde
artırmak amacıyla 2004 yılında
“Trafik Hayattır!” sloganıyla
başlattığı sosyal sorumluluk
faaliyetini 13 yıldır kesintisiz
sürdürmektedir. Trafik Hayattır!
platformu, trafik güvenliği
konusunda her yaş grubundan
bireylerin trafikteki davranış
ve alışkanlıklarını değiştirecek,
toplumda pozitif kültür yaratacak,
tüm hedef kitleler özelinde
projeler geliştirmektedir.
Trafik Hayattır! platformunun
2017 yılındaki odak noktasını,
2016’da olduğu gibi “Araçta
Çocuk Güvenliği” oluşturmuştur.
Trafikte anne ve çocuk güvenliği
özelinde, marka sözcüsü Prof. Dr.
Üstün Dökmen ile bilgilendirici
filmler hazırlanarak hedef kitleye
daha hızlı ulaşmak amacıyla
sosyal medya kanallarında
yayınlanmıştır. Ayrıca Trafik
Hayattır! platformu danışmanları
Loughborough Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Serpil Acar ve Prof.
Dr. Memiş Acar tarafından
çeşitli hastanelerdeki sağlık
personeline “Trafikte Çocuk
ve Fetüs Güvenliği” üzerine
eğitimler verilmiş; anne-çocuk
blog yazarlarının da katılımıyla
annelere yönelik seminer ve
eğitimler düzenlenmiş; çocuk
koltuğu kullanımını özendiren
etkinlik ve kampanyalar yapılmış
ve Uzman TV, ulusal televizyon ve
radyo kanallarında bilgilendirici
programlar yayınlanmıştır.
Trafik Hayattır! platformu, 2017
yılında Facebook’tan yaklaşık
112.000 takipçiye erişerek düzenli

içerik paylaşımlarıyla toplumun
her kesimine trafik konusunda
bilgilendirici/eğitici bilgiler
vermiştir. Gençleri trafik konusuna
bilinçlendirmek amacıyla 2017
yılında Nil Karaibrahimgil’in jüri
başkanlığında bir jingle yarışması
düzenlenmiş ve yarışmayı kazanan
jingle daha sonra radyo spotu
olarak yayınlanmıştır.
Bu çalışmaların yanı sıra
trafikte bisikletle hareket
edenlerin güvenliğini sağlamak
için HOP! mobil uygulaması
hayata geçirilmiş ve yıl içinde
uygulamanın tanıtımına yönelik
etkinlikler düzenlenmiştir.
Aralarında Bilgi Üniversitesi ve İTÜ
gibi üniversitelerin bulunduğu 18
üniversitede seçmeli ders olarak
verilen Trafik Güvenliği uzaktan
eğitimlerinin içeriği İTÜ işbirliği ile
yenilenmiştir. Ayrıca Milli Eğitim
Bakanlığı onayı ile ehliyet sınavına
girecek olan sürücü adaylarına,
önceki yıllarda sorulan sorulardan
test yapma ve bilgisini ölçme
imkânı sağlanmıştır.
Önceki senelerde birçok kez
ödüle layık görülen Trafik Hayattır!
platformu, 2017 yılında da
başarılarına yenilerini eklemeye
devam etmiştir. Trafik Hayattır!
platformu 2017 yılında Capital
dergisinin en iyi Kurumsal Sosyal
Sorumluluk araştırmasında ilk
10 proje arasına girmiştir. “Araçta
Çocuk Güvenliği” projesi Türkiye
Halkla İlişkiler Derneği tarafından
Altın Pusula ödülüne layık
görülürken, trafikte bisikletlilerin
güvenliği için geliştirilen HOP!
uygulaması Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği ve
Cenevre merkezli Sürdürülebilir
Kalkınma Akademisi tarafından
“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam
Alanları” kategorisinde birinci
seçilmiştir.
Trafik Hayattır! platformu,
Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin düzenlediği Satış ve
İletişim Ödülleri’nde Yılın Sosyal
Sorumluluk Projesi ödülüne layık
görülmüştür.
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TRAFİK HAYATTIR

Trafikte çocuk güvenliği konusunun hayati
bir öneme sahip olması nedeniyle 2016 yılında
başlatılan “Trafikte Çocuk Güvenliği” projesi,
2017 yılında da Trafik Hayattır! platformunun
odak noktası olmayı sürdürmüştür.

Sürdürülebilirlik anlayışı ile
geleceğe yön veren Doğuş
Otomotiv, çalışmalarını
paydaşlarına ve topluma
karşı sorumluluk bilinciyle
sürdürmektedir. Toplumda trafik
güvenliği konusunda uzun soluklu
pozitif bir kültür dönüşümü
yaratmak hedefiyle yola çıkan
Şirket, 2004 yılında Trafik Hayattır!
ile toplumsal kalkınmaya değer
katacak ve geleceğe iz bırakacak
bir projeyi hayata geçirmiştir.
Trafik Hayattır! platformu,
sektörün en uzun soluklu
kurumsal sorumluluk projesi
olarak 13 yılı aşkın süredir trafik
güvenliği konusunda her yaş
grubundan bireylerin trafikteki
davranış ve alışkanlıklarını
değiştirecek, toplumun
bilinçlenmesini sağlayacak,
farklı hedef kitlelere yönelik
bilinçlendirme çalışmaları

yürütmektedir. Platform, trafikteki
olumlu kültür dönüşümünün
yaşamın her alanına pozitif
katkı yapacağına ve yaşanabilir
şehirler ve yarınlar bırakacağına
inanmaktadır.
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
25.000’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.

5-14 yaş grubunun trafik
kazalarından en çok etkilenen
gruplardan biri olması ve trafikte
çocuk güvenliği konusunun
ülkemiz için hayati bir öneme
sahip olması nedeniyle 2016
yılında başlatılan “Trafikte Çocuk
Güvenliği” projesi, 2017 yılında da
Trafik Hayattır! platformunun odak
noktası olmayı sürdürmüştür.
Trafikte ve araç içinde çocuk
güvenliği konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla yıl boyunca
birçok farklı mecrada tanıtıcı,
eğitici ve destekleyici etkinlikler
düzenlenmiştir.
“Trafikte Anne-Çocuk Güvenliği”
özelinde marka sözcüsü Prof. Dr.
Üstün Dökmen ile bilgilendirmeye
yönelik 5 adet viral film
hazırlanmıştır. Trafik Hayattır! sosyal
medya kanallarında yayınlanan
filmler, 5 milyon izlenmeyle çok
geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Her şey çocukların
güvenliği için
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in
trafikte anne-çocuk
güvenliğine dikkat çektiği
filmler sosyal medya
kanallarından çok geniş
bir kitleye ulaşmıştır.
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Ayrıca, araçta hamile kadın ve
çocuk güvenliği ile ilgili önemli
araştırmalar yapan İngiltere
Loughbourgh Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Serpil Acar ve Prof.
Dr. Memiş Acar tarafından,
projeye verdikleri danışmanlık
kapsamında “Trafikte Çocuk ve
Fetüs Güvenliği” üzerine bir dizi
eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Eğitimlerde, en çok doğum
yapılan sağlık kurumlarından
Zeynep Kamil Hastanesi,
Ümraniye Araştırma Hastanesi
ve İstanbul Anadolu Kamu
Hastaneleri Birliği’ne bağlı sağlık
tesislerinde görev yapan eğitim
hemşireleri ve genel sekreterlik
çalışanları odak alınmıştır. Trafik
Hayattır! platformu tarafından
bugüne kadar toplam 310 sağlık
personeline eğitim verilmiştir.
Personele eğitim öncesi ve
eğitim sonrası testler yapılarak
bilgi düzeyleri ölçümlenmiş ve
ulaştıkları gebe sayısı takibe
alınmıştır.
Yine Prof. Dr. Serpil Acar ve Prof.
Dr. Memiş Acar’ın katkılarıyla
“Araçta Anne-Çocuk Güvenliği”
özelinde hazırlanan 3 adet video
film ile Uzman TV ve sosyal medya
üzerinden toplamda 365.116 erişim
sağlanmıştır.

Trafik haftası olan Mayıs ayında
anne-çocuk blog yazarlarından
Merve Öztürk ve Burçin Kaya’nın
da takipçileriyle katıldığı
seminerde, Trafik Hayattır!
platformu danışmanı Prof.
Dr. Üstün Dökmen, çocuk
koltuğu kullanımının önemi
ve araç içi çocuk güvenliği gibi
konularda annelere tavsiyelerde
bulunmuştur. Toplam 60 annenin
katıldığı seminerde, Facebook
hesabından yapılan canlı yayın ile
internetten bağlanan annelerin
soruları da yanıtlanmıştır.
Prof. Dr. Üstün Dökmen, Özlem
Denizmen’in Star TV’deki
“Kadınca” programına konuk
olarak “Trafikte Çocuk Güvenliği”
projesini anlatmış; ayrıca Aralık
ayında Radyo Trafik programının
canlı yayınına katılarak araçta
anne-çocuk güvenliği ve çocuk
koltuğu kullanımının önemi
hakkında bilgilendirme yapmıştır.
2016 yılında olduğu gibi 2017
yılında da araç içinde çocuk
koltuğu kullanımını teşvik edici
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Günlük araç kiralama
firması Central Rent a Car’ın
İstanbul, İzmir ve Ankara
Havalimanlarındaki ofislerinde

yıl boyunca araç kiralayanlara
iş ortağımız İtamex firmasının
desteğiyle ücretsiz çocuk koltuğu
temin edilmiştir. Araç kiralayan
300’ü aşkın kişi bu imkândan
yararlanmıştır. Doğuş Oto Maslak,
Bursa ve Avek showroomlarında
çocuk koltuğu standları kurularak,
ilgilenen anne-babalara çocuk
koltuğu ile ilgili bilgi verilmiştir.
2017 yılında Volkswagen Binek
ve Ticari Araç satın alan yaklaşık
80.000 kişiye araç teslimat
dosyaları ile birlikte araçta
hamile kadın ve çocuk güvenliği
üzerine bilgilendirme broşürü
ulaştırılmıştır.
Yıl boyunca, gerek trafikte çocuk
güvenliği gerekse trafik güvenliği
konularında olabildiğince geniş
bir kitleye ulaşmak için sosyal
medya aktif olarak kullanılmıştır.
Aralık 2017 itibariyle Trafik
Hayattır! platformunun Facebook
hesabında yaklaşık 112.000
takipçiye erişilmiş olup, düzenli
içerik paylaşımları ile toplumun
her kesimine trafik konusunda
bilgilendirici/eğitici fayda
sağlanmıştır.
2017 yılı Kasım ayında trafik
kuralları konusunda eğlenceli
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bir yaklaşımla trafik kurallarını
hatırlatmak ve öğretmek için Varol
Yaşaroğlu tarafından yaratılan
Pictoos karakteri ile yayınına
başlanan 3 adet animasyon
filmi ile yaklaşık 3 milyon kişiye
erişilmiştir. 2018 yılında da filmler
ve iletişim devam edecektir.
Gençler için Trafik Hayattır!
2016 yılında geleceğe gençlerle
beraber iz bırakmak, onları trafik
güvenliği konusuna dahil etmek,
konuyla ilgili düşünmelerini
ve üretmelerini sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen
“Kamu Spotu Yarışması”, trafik
güvenliği konusunda Türkiye’de
düzenlenen ilk yarışma olarak
büyük ilgi uyandırmıştır. TV’lerde
gösterilecek kamu spotunu
belirlemek için gerçekleştirilen
yarışmanın birincisi olan “Emniyet
Gelecektir” adlı filmde olduğu
gibi, yarışmanın ikincisi olan
“Trafikte Saygı Hayat Kurtarır”
filmi de 2017 yılında profesyonel
şartlar sağlanarak senaryo
sahibi Zeynep Dilara Aksoy’un
yönetmenliğinde yeniden
çekilmiştir. Filmin yapımını, Kamu
Spotu Yarışması’nda jüri olarak yer
alan Böcek Yapım üstlenmiştir.

Trafik Hayattır!’dan
ödüllere devam
Trafik Hayattır! platformu
2017 yılında Capital
dergisinin en iyi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk
araştırmasında ilk 10
proje arasına girerken,
Altın Pusula ve Yılın
Gladyatörleri Ödüllerinde
de başarılarına yenilerini
ekledi.
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Her iki spot ve Koltron anime filmi,
çeşitli TV kanallarında HaziranAralık 2017 arasında toplam 5.200
kez yayınlanmıştır.
Trafik Hayattır! platformu,
“Kamu Spotu Yarışması”nın
ardından trafikteki insanlara
radyo kanalıyla ulaşmak amacıyla
2017 yılında trafik güvenliği
konusunda Türkiye’nin ilk jingle
yarışmasını düzenleyerek bir kez
daha kamuoyunun dikkatini
çekmiştir. Nil Karaibrahimgil’in
jüri başkanlığında düzenlenen
yarışmaya 568 kişi başvurmuştur.
Yarışmanın birincisi seçilen Başak
Gürcan’ın Nil Karaibrahimgil
ile birlikte seslendirdirdiği
jingle, daha sonra radyo spotu
yapılarak Haziran-Temmuz
ayında radyolarda ücretsiz olarak
toplamda 2.000 kez yayınlanmıştır.
Sosyal medya iletişimleri ve
sosyal medya fenomenleriyle
yapılan işbirliği sayesinde jingle
yarışması sırasında 16 milyon
erişim, sonrasında ise 5 milyon
erişim sağlanmış, ayrıca Mediacat,
Marketing Türkiye, Hürriyet
Kelebek ve Habertürk gibi
gazetelerde özel haber çalışmaları
yapılmıştır.

Toplum için Trafik Hayattır!
Toplumun tüm kesimlerine
ulaşacak sürdürülebilir projeler
üretmeyi hedefleyen Trafik
Hayattır! platformu, özellikle
trafikte bisikletle hareket
edenlerin güvenliğini sağlamak ve
genel olarak bu konuda toplumsal
bir farkındalık yaratmak için 2017
yılında “HOP!” mobil uygulamasını
hayata geçirmiştir.
Bisikletlilerin trafikte fark
edilmesini sağlayan uygulama,
ilk olarak Kadıköy Belediyesi’nin
19 Mayıs Bisiklet Şenliği
kapsamında duyurulmuştur.
Trafik Hayattır projeleri ve HOP!
uygulaması WRI Yaşanabilir
Şehirler Sempozyumu’nda ve Bilgi
Üniversitesi Yol Güvenliği dersinde
tanıtılmış, ayrıca Eylül ayında İzmir
Karşıyaka Bisiklet Festivali’nde
kurulan stant yoluyla çok sayıda
bisikletsevere ulaştırılmıştır.
2017 yılında toplam 5.000 kişi
uygulamayı indirmiştir. 2018
yılında da uygulamaya yönelik
geliştirmeler devam edecektir.
Aralarında Bilgi Üniversitesi ve İTÜ
gibi üniversitelerin bulunduğu
18 üniversitede seçmeli ders

olarak verilen Trafik Güvenliği
uzaktan eğitimlerinin daha
da geliştirilmesine yönelik
çalışmalara 2017 yılında da devam
edilmiş ve eğitimlerin içeriği
İTÜ işbirliği ile yenilenmiştir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı
onayı ile, sosyal medyada sosyal
sorumluluk alanında ilk kez
uygulanan Facebook Chat Bot
uygulaması üzerinden ehliyet
sınavına girecek olan sürücü
adaylarına, önceki yıllarda sorulan
sorulardan test yapma ve bilgisini
ölçme olanağı sağlanmıştır.
Uygulamadan Aralık 2017
itibariyle 100.000’in üzerinde
katılımcı faydalanmıştır.
Önceki senelerde birçok kez
ödüle layık görülen Trafik Hayattır!
platformu, 2017 yılında da
başarılarına yenilerini eklemeye
devam etmiştir. Trafik Hayattır!
platformu 2017 yılında Capital
dergisinin en iyi Kurumsal Sosyal
Sorumluluk araştırmasında
ilk 10 proje arasına girmiştir.
“Araçta Çocuk Güvenliği”
projesi Türkiye Halkla İlişkiler
Derneği tarafından Altın Pusula
ödülüne layık görülürken, HOP!

uygulaması Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği ve
Cenevre merkezli Sürdürülebilir
Kalkınma Akademisi tarafından
“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam
Alanları” kategorisinde birinci
seçilmiştir. Ayrıca, 2017 yılında
Otomotiv Distribütörleri
tarafından İletişim ve Satış
alanında düzenlenen Yılın
Gladyatörleri Ödüllerinde
yılın sosyal sorumluluk projesi
seçilmiştir.

Trafik Hayattır! platformu
kapsamında 2018 yılında da hedef
kitle bazında interaktif projeler
planlanarak, toplumun her
kesiminde trafikte pozitif kültür
yaratılmasına katkı sağlanacaktır.

Çocuklara trafik
işaretlerini
öğreten Pictoos
animasyon
karakterleri.
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KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
2017 Bayi-Satış Kanalları Gelişmeleri

Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri
memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak
ele alan Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin en
geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından
birine sahiptir.

●●

Yetkili Servisler ile yılda 1
milyon araç girişiyle ayda
ortalama 83.000 müşteriye
hizmet verilmektedir.

●●

2017 yılında Volkswagen
Binek Satış Sonrası Hizmetler,
yeni açılan Beşer ve Avek
Ümraniye Yetkili Servisleri ile
hizmet noktası sayısını 76’ya
yükseltmiştir. Volkswagen
Binek Satış Sonrası Hizmetler,
bağımsız IACS (Uluslararası
Satış Sonrası Müşteri
Memnuniyeti) araştırmasında
puanını artırarak 2’ncilik elde
etmiştir.

●●

Audi, %14 artan araç parkı ve
Avrupa’da örnek gösterilen
%73 müşteri sadakat oranı
ile 2017 yılında satış sonrası

hizmetler cirosunda %22’lik
artış sağlamıştır. Audi
Satış Sonrası Hizmetler,
her yıl Audi AG tarafından
gerçekleştirilen Yetkili Satıcı
Memnuniyet Araştırması’nda
bu yıl da diğer markaların
önünde ilk sırada yer almıştır.
●●

●●

SEAT Yetkili Servisleri’ne araç
girişi, 2017 yılında artan araç
parkı ve servis pazarlama
faaliyetlerinin etkisi ile
90.000 bin adede yükselmiş
ve bir önceki yıla göre %21
artmıştır.
Porsche, 2017 yılı sonunda
%7 oranında artan araç
parkına yönelik olarak
gerçekleştirilen servis
kampanyaları sayesinde 2016

VW
Audi
SEAT
ŠKODA
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yılına göre uzatılmış garanti
satışlarında %39’luk ve iş emri
adedinde %8’lik artış sağlamıştır.
●●

Volkswagen Ticari Araç,
her yıl Volkswagen AG’nin
dünya genelinde satış
sonrası hizmetlere ve müşteri
memnuniyetine yönelik
düzenlediği Servis Kalite
Ödülleri’nde 2017’nin dünya
birincisi olmuştur.

●●

Doğuş Oto, 2017 yılında toplam
295.613 servis girişi ile finansal
hedeflerini aşmıştır. Doğuş Oto
bölgeleri, Audi AG’nin dünya
çapında gerçekleştirdiği Audi
Twin Cup Teknik Bölüm’de
Türkiye birinciliği; Audi Sales
Cup’ta ise birincilik, ikincilik ve
üçüncülük almıştır.

Porsche
Scania
Thermo King
Scania Deniz ve Endüstriyel Motorları
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Doğuş Otomotiv, operasyonel mükemmellik
çerçevesinde, çağın trendleri ile müşteri
beklentilerini belirlemek ve değer zincirini
yeniden tanımlayarak geleceği yapılandırmak
mottosu ile kurumsal yapılanmasını 2017
yılında kurulan Dijital Dönüşüm departmanı
ile başlatmıştır.

Doğuş Otomotiv, müşterilerine
beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet sunmak stratejisi
doğrultusunda, dijital çağın
zorunluluklarının yanında,
üretici ile paralel süreçlerle dijital
dönüşümünü gerçekleştirmek
için 2017 yılında çalışmalarına
hız kazandırmıştır. Operasyonel
mükemmellik çerçevesinde, çağın
trendleri ile müşteri beklentilerini
belirlemek ve değer zincirini
yeniden tanımlayarak, geleceği
yapılandırmak mottosu ile Şirket
kurumsal yapılanmasını 2017
yılında kurulan Dijital Dönüşüm
departmanı ile başlatmıştır.
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Otomotiv sektörünün çehresi
hızla dijitalleşiyor
Otomotiv sektörü, dijital
teknolojilerin araçlarda daha
yaygın bir şekilde kullanılması,
sürücüye kullanım kolaylığı ve
güvenliği sağlayan, otonom
sürüş özelliğine sahip ve çevresi
ile haberleşebilen araçlar
geliştirilmesi yönünde hızlı bir
dijitalleşme süreci içerisindedir.
Üründen başlayarak otomotiv
sektöründeki süreçlerin, sektörden
beklentilerin, tüketici taleplerinin,
kullanılan teknolojilerin ve
kurum içi iş akışlarının tamamını
kapsayacak şekilde otomotiv
sektörü hızla dijitalleşmektedir.
Bu durum, otomotiv sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşların
gelecekteki iş modellerinde
“dijital ürün” veya “dijital
hizmetlerin” ağırlık kazanacağının
göstergesidir. Özellikle hızlı
iletişimin, veriye dayalı proaktif
hizmet sunulmasının ve yapay
zeka gibi yüksek teknoloji içeren

çözümlerin hızla gündeme geldiği
otomotiv sektöründe dijitalleşme
kurumların öncelikleri arasına
yerleşmiştir.
Teknoloji Doğuş Otomotiv’in
genlerinde var
Doğuş Otomotiv’in, Yetkili Satıcı
ve Servisleri ile yürüttüğü iş
süreçlerini yönetmek amacıyla
2005 yılında devreye aldığı
Turkuaz sistemi, Şirket’in son
teknoloji ve trendleri takip etme
noktasındaki ileri görüşlülüğünün
ve gelecekteki dönüşümü
önceden görerek, ona göre
adapte olma vizyonunun en
önemli göstergesidir. Dijitalleşme
sürecinin son yıllardaki teknolojik
ilerlemelerle birlikte hız kazanarak
çok daha kapsamlı bir noktaya
gelmesi, Doğuş Otomotiv’in
genel iş yaklaşımında mevcut
olan “dijitalleşme” eğiliminin de
hız kazanmasına ve daha geniş

bir çerçevede ele alınmasına
yol açmıştır. Bunun sonucunda
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
tarafından alınan karara istinaden
2017 yılında Dijital Dönüşüm
Departmanı oluşturularak,
01.01.2018 tarihi itibariyle Genel
Müdür (Chief Digital Officer CDO) olarak Koray Bebekoğlu
atanmıştır.
Bu kapsamda, 2018 yılı için, Boston
Consulting Company (BCG)
firması ile çalışma başlatılmıştır.
Bu çalışma kapsamında Doğuş
Otomotiv’in kritik iş süreçleri
gözden geçirilerek, gelişim
alanları tespit edilecek ve dijital
akımlar dikkate alınarak yeniden
tasarlanacaktır.
Dijitalleşme stratejileri
doğrultusunda geleceğini
şekillendirecek dinamikleri
öngören bir departman görevi
üstlenmesi ve halihazırda
kurum içinde dijital dönüşümle

ilgili yürütülen süreç, çalışma
ve projelerin daha konsolide
ve kurumsal bir şekilde
ilerlemesine olanak sağlaması
hedeflenmektedir.

●●

Karar alma süreçlerinin daha
etkin yönetilmesine,

●●

Mevcut işlerin daha az
maliyetle ve daha verimli bir
şekilde yapılmasına,

Amaç, dijital dönüşümü kurum
kültürü yapmak
Dijital Dönüşüm Departmanın
ana görevlerinden biri de, dijital
dönüşümün bir kurum kültürü
haline gelmesini sağlamaktır.
Çok geniş bir kavram olan
“dijitalleşme” olgusunun Doğuş
Otomotiv açısından tanımının ve
kapsamının belirlenmesinde ana
rolü üstlenecek olan departman,
aynı zamanda:

●●

Müşterileri ilişkileri ve
müşteri deneyiminin
farklılaştırılmasına,

●●

Müşterilerin dijitalleşme ile
ilgili talep ve öngörülerinin
daha iyi anlaşılarak bu
beklentileri karşılayacak alt ve
üst yapının oluşturulmasına,

●●

Mevcut işlerdeki değişimin
farklı bir iş modeli haline
dönüştürülmesine

●●

Doğuş Otomotiv olarak tüm
organizasyonun dijital çağın
gerektirdiği esnekliğe sahip
olmasına,

●●

Şirket çalışanlarının işlerini
daha iyi, daha kolay ve daha
verimli bir şekilde yapmalarına,

sağlayacağı katkılarla Doğuş
Otomotiv’in gelecekteki
başarılarında etkili bir rol
üstlenecektir.
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DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA

DOĞUŞ GRUBU, 300’ün üzerindeki şirketi ve
35 bini aşkın çalışanıyla müşterilerine üstün
teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir
insan kaynağı 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.
Otomotiv, inşaat, medya, turizm
ve hizmetler, gayrimenkul, enerji
ve yeme-içme olmak üzere
yedi sektörde faaliyet gösteren
Doğuş Grubu ayrıca, mevcut
hizmet verdiği sektörlerin yanı
sıra teknoloji, spor ve eğlence
alanındaki yeni yatırımlarıyla da
büyümesini sürdürmektedir. Grup
300’ün üzerindeki şirketi ve 35
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,
otomotivde Volkswagen AG ve

32

TÜVSÜD, medyada Condé Nast
(Vogue, GQ), turizmde Hyatt
International Ltd., marinacılıkta
Latsis Grubu, Kiriacoulis Grubu
ve Adriatic Croatia International
(ACI) Grubu’nun yanı sıra yemeiçme 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 işbirlikleri 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.
Hayata geçirdiği tüm kurumsal
sosyal sorumluluk ve sponsorluk
projelerinde 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.

