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DOĞUŞ OTOMOTIV, 2018 YILINDA PAZAR
KONUMUNU KORUMUŞ VE STRATEJISI 
DOĞRULTUSUNDA DIJITALLEŞME ÇALIŞMALARINI
BAŞLATMIŞTIR.

Değerli Paydaşlarımız,
Küresel piyasalarda olumlu
beklentilerle başlayan 2018 yılı,
gündeme damgasını vuran
ticaret savaşları, İngiltere’nin
AB’den çıkış “Brexit” konusu,
artan politik belirsizlikler ve
gelişmiş ülke merkez bankalarının
parasal sıkılaşma programlarını
gündeme getirmesi nedeniyle
yerini yeniden risk algısının arttığı
bir sürece bıraktı. ABD ile Çin
arasında Temmuz ayı itibarıyla
ticaret savaşlarının resmen
başlaması ve ardından ABD
Başkanı Trump’ın “küreselleşme
doktrinini reddediyoruz” şeklindeki
açıklaması, dünyanın çok kutuplu
yeni bir tarihsel döneme girdiği
tezlerini güçlendirdi.
Öte yandan İngiltere’nin Avrupa
Birliği’nden resmi olarak
ayrılmasına sadece aylar kaldığı
halde AB ile halen bir uzlaşmaya
varılamamış olması, piyasaları
tedirgin eden bir unsur olarak
öne çıktı. Avrupa’da İtalya’nın
başını çektiği yüksek borçlu
ülkelerin yarattığı belirsizlik, Çin
ekonomisinde ivme kaybının
hızlandığına dair kaygılar, petrol
fiyatlarında gözlenen yükseliş
eğilimi ve ülkemizin de bulunduğu
coğrafyada yaşanan belirsizlikler, iş
dünyasının risk iştahını baskılayan
diğer gelişmeler oldu.

ABD ve Avrupa Merkez
Bankalarının parasal sıkılaşma
adımları atmasıyla ucuz likidite
döneminde sona yaklaşılırken,
bunun gelişen ülkeler üzerinde
yarattığı baskı da kırılganlıklarını
artırdı.
IMF’nin gümrük tarifeleri, siyasi
belirsizlikler ve yükselen sermaye
çıkışlarını gerekçe göstererek
küresel ekonomiye ilişkin büyüme
tahminini yıl içinde aşağı yönlü
olarak revize etmesi ve küresel
risk algısına ilişkin bir gösterge
niteliğinde olan Volatilite (VIX)
Endeksi’nin yıl boyunca istikrarlı
olarak artması, küresel ekonomiye
dair beklentilerdeki yön değişimini
teyit eden gelişmelerdi.
Dünya otomotiv sektörü zor bir
dönemeçte
Tüm bu gelişmelerden, küresel
otomotiv pazarı da payına düşeni
aldı. Dünyanın en büyük otomotiv
pazarı olan Çin’de 20 seneyi aşkın
süredir genişleyen pazar, 2018
yılında yüzde 6 oranında küçülerek
22,7 milyon adetle beklentilerin çok
altında kaldı.
Ekonomik konjonktürden bağımsız
olarak otomotiv sektörü, gelişmiş
ülkelerin ardı ardına açıkladığı
sıfır emisyon planlarına uyum
sağlamak gibi bir görevle de karşı
karşıya bulunuyor. Bugün olduğu
gibi gelecekte de dijitalizasyon

ve otonom sürüş gibi teknolojik
gelişmelerin yanı sıra çevresel
regülasyonlar, otomotiv sektörünün
geleceğini şekillendiren en önemli
unsur olacak.
Bu bağlamda 2018, dünya
genelinde otomotiv sektörü için
kolay bir yıl olmadı. Avrupa’da
araçların emisyon değerlerinin
hesaplama yöntemini yeni kurallara
bağlayan WLTP (Worldwide
Harmonized Light-Duty Vehicles
Test Procedure - Dünya Çapında
Küresel Uyumlu Hafif Araçlar
Test Prosedürü) standartlarının
2017 yılında kısmen yürürlüğe
girmesinin ardından test
prosedürünün 1 Eylül 2018 itibarıyla
tüm yeni araçları kapsayacak
şekilde genişletilmesi, Volkswagen
Grubu dahil birçok otomotiv
üreticisinin model gamını gözden
geçirmesine ve birçok önemli
modelin üretimine ara vermesine
neden oldu. Yeni standart,
AB ülkeleri kadar Türkiye’deki
otomotiv üreticilerini de bağlıyor.
WLTP standartlarının 1 Eylül 2019
tarihinden itibaren istisnasız tüm
modeller için zorunlu kılınacak
olması, otomotiv endüstrisi
üzerindeki etkisinin büyüyerek
devam etmesine neden olacak.
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Otomotiv sektörünün geleceği
elektrikli araçlarda
Elektrikli araçlar, gelişmiş
ülkelerin programa koyduğu sıfır
emisyonlu ulaşım hedefinin en
kritik unsurunu oluşturuyor. 2030
yılına kadar AB sınırları dahilindeki
yeni otomobil satışlarının yüzde
55’inin tam elektrikli araçlardan,
yüzde 40’ının ise hibrit araçlardan
meydana geleceği öngörülüyor.
Bu güçlü eğilimin yansımalarını
günümüzde de görmek mümkün.
Avrupa’da 2019 yılında hemen
her markanın yeni bir elektrikli
otomobil modelini satışa sunacağı
öngörülüyor. 2019 yılının, bu
anlamda elektrikli otomobiller için
bir mihenk taşı olacağını söylemek
mümkün.
Otonom sürüş ve çevresi ile
bağlantı kurma yeteneği gibi
özellikler, geleceğin araçlarını
tanımlayan diğer gelişmeler olacak.
Ayrıca araç paylaşımı ve araçların
daha sık aralıklarla yenilenmesi
gibi tüketici talepleri de otomotiv
sektörünü yepyeni eğilim ve
beklentilerle karşı karşıya bırakacak.
Türkiye otomotiv pazarı
beklentilerin gerisinde kaldı
2018, Türk otomotiv sektörü
açısından da zor ve beklentilerin
gerisinde kalan bir yıl oldu. Tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
otomotiv sektöründeki yukarı ve
aşağı yönlü hareketler, ekonomik
göstergelerle doğrudan bağlantılı
gerçekleşiyor. 2018’in ilk üç ayında
Türkiye ekonomisindeki pozitif
gelişmeler paralelinde otomotiv
sektörü de 2017’deki canlılığını
muhafaza ederek büyümesini
sürdürdü. Ancak bu olumlu hava,
ikinci çeyrekten itibaren döviz
kurlarında volatilite ve faizlerde
meydana gelen yüksek artış
sonucunda yerini karamsar bir
tabloya bıraktı.
Yıl genelinde dövizde yaşanan
yüzde 35 düzeyindeki artış, sektörü
olumsuz etkiledi.
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Otomotiv sektöründeki daralma,
etkisini özellikle ikinci ve üçüncü
çeyreklerde yoğun bir şekilde
hissettirdi. Pazar koşulları sektörde
öngörülebilirliği zorlaştırırken,
tüketiciyi de otomotiv ürünlerinden
uzaklaştırdı. Sektör, son iki ayda
devreye alınan ÖTV ve KDV
indirimlerinin getirdiği canlılığa
rağmen yılı yüzde 35 daralmayla
tamamladı.
Otomotiv ekosisteminin
korunarak geliştirilmesi temel
öncelik
Genel olarak bu olumsuz tabloya
rağmen otomotiv sektörü 2018
yılında bazı olumlu gelişmelere
de sahne oldu. 16 ve üzeri yaştaki
araçların hurdaya çıkarılmasına
bağlı olarak yeni araç alımında
ÖTV indirimi sağlayan teşvik
uygulaması, uzun zamandır
beklenen bir gelişme olarak
Haziran ayında devreye girdi.
Ardından, sektöre uygulanan özel
tüketim vergisi oranlarına esas
özel tüketim vergisi matrahlarının
güncellenmesi ve 2018 yılında
üretilmiş araçların ithalatına ek
süre tanınması, sektörün ihtiyaçlara
cevap veren bir düzenleme olarak
pozitif etki yarattı.
Diğer taraftan yılın son gününde
hükümetin ÖTV ve KDV
indirimlerini 31 Mart 2019’a kadar
uzatma kararı, ülke ekonomisinin
lokomotif sektörlerinden otomotiv
ekosisteminin korunarak
geliştirilmesi ve küresel otomotiv
arenasında sektörün rekabet
gücünün devamlılığı adına
çok önemli bir gelişme olarak
kaydedildi.
Markalarımız konumunu korudu
Doğuş Otomotiv, tüm ekonomik ve
sektörel zorluklara karşın markalar
bazında pazardaki konumunu
koruyarak, 2018 yılında da
Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı
ve en büyük distribütörlerinden biri
olmayı sürdürdü. Portföyümüzdeki
hemen tüm markalarımız
pazardaki daralmaya karşın kendi
pazardaki sıralarını korurken, satış
sonrası hizmetler cirolarında da
artış sergilediler.

Yeni teknolojiler ve dijitalleşme
stratejimizin temelini
oluşturuyor
Dijital teknolojileri iş süreçlerimizin
bir parçası haline getirme
yönündeki kararlılığımız, 2018
yılında attığımız adımlarla daha
da perçinlendi. Kurum içinde
2017 yılında kurduğumuz Dijital
Dönüşüm Departmanı’nın
öncülüğünde yürütülen çalışmalar,
müşterilerimizle buluştuğumuz
her noktada hizmet kalitemizi ve
verimliliğimizi artırma hedefine bizi
daha da yaklaştırdı.
Doğuş Otomotiv olarak,
Volkswagen Grubu’nun yeni
teknolojiler ve ileri dijitalleşme
temelli başlattığı küresel değişim
ve gelişim stratejisini yakından
izliyoruz. 2018 yılında Volkswagen
AG ile distribütörlük sözleşmemizin
süresiz şekilde yenilenmesi, güven
tazeleme açısından taşıdığı anlam
kadar, dijitalleşme sürecine yönelik
hedeflerimiz açısından da bize
uzun vadeli bir perspektif sunuyor.
Hedef, çalışma kalitesini
artırmak
Doğuş Otomotiv olarak
çalışanlarımıza yakın olmayı ve
çalışan bağlılığını artırmayı en
önemli kurum hedeflerinden biri
kabul ediyoruz. Çalışan profil ve
yetkinliklerine yönelik değişimleri
takip ederek daha yaratıcı, takım
çalışmasına yatkın, değişime açık
ve hedef odaklı insan kaynağı
gücümüzü artırmaya yönelik İK
uygulamalarımızla fark yaratmayı
hedefliyor, değerler zincirimizdeki
en önemli halka olan insan
odağında sektörümüze örnek teşkil
etmek istiyoruz.
Çalışanlarımıza değerli olduklarını
hissettiren, ortak bir kültür
oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir
İK uygulamalarımızın bir örneğini
de, tüm çalışanlarımıza birebir
İK hizmeti sunmak amacıyla
2018 yılında hayata geçirdiğimiz
“İnsan Kaynakları İş Ortağı” yapısı
oluşturdu.

Bu alanda yine ayrıştırıcı bir unsur
olarak, kadın çalışan oranımızı
artırmak en temel hedeflerimizden
biri. Kadınların işgücüne
katılımlarını artırmak ve ülkemizin
ekonomik katılım ve fırsatlar
alanındaki cinsiyet uçurumunu
kapatmak amacıyla yürütülen
“İş’te Eşitlik Programı” kapsamında,
Doğuş Otomotiv bünyesindeki
kadın çalışan oranımız 2018 yılı
itibarıyla %33,1 oldu.
Öte yandan, Doğuş Otomotiv’in
borsada işlem gören 403 şirket
arasında yüzde 50 ile yönetim
kurulunda en fazla kadın üye
bulunduran şirket olması, 2018
yılında “Kadınlarla Güçlendirilmiş
Yönetim Kurulu” ödülüne layık
görülmesini sağlayarak hepimizi
gururlandırdı.
Vazgeçilmez değerimiz,
kurumsal itibarımız
Uzunca bir süredir Şirketimize
önemli katkıları olan marka genel
müdürlerimizin deneyimlerinden
faydalanılarak, yönetim yapısının
daha dinamik hale kavuşturulması
amacıyla 2018 yılı başında üst
yönetim reorganizasyonunu
gerçekleştirdik. Ayrıca Yönetim
Kurulu üye sayısının azaltılması
paralelinde, uzun yıllardır birlikte
sürdürdüğüm Yönetim Kurulu
Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı
görevlerindeki tecrübem dikkate
alınarak, Genel Kurul tarafından
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini
beraber ifa etmek üzere
görevlendirilmem beni son derece
onurlandırdı.
Bir kurum kültürü haline
getirdiğimiz kurumsal
sürdürülebilirlik bilinci, yıldan
yıla kök salarak gelişiyor. Tüm
faaliyetlerimizde kurumsal
yönetişimin adillik, şeffaflık
hesap verebilirlik ve sorumluluk
esaslarını benimseyerek, iyi
uygulamalarımızla örnek
olduğumuzun bir göstergesi
olan Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme notumuz 2018’de
de artarak 9,64’e yükseldi.

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin,
çalışan ve hissedarlarımızın
bize duyduğu güveni ve ticari
faaliyete başladığımız günden beri
kazanmış olduğumuz kurumsal
itibarımızı, Şirketimizin vazgeçilmez
değerlerinden biri sayıyoruz. Bu
nedenle kurumsal politikalarımızda,
iş yapış biçimimizde ve
davranışlarımızda en yüksek
etik standartları benimsiyor;
adil ve şeffaf iş yapma ilkesine
uyma taahhüdümüz, yolsuzlukla
mücadele kararlılığımız ve sorumlu
kurumsal vatandaş duruşumuzla
fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu
doğrultuda, 9. Sürdürülebilirlik
Raporumuzu da yayınladık ve
Kasım 2018-Ekim 2019 dönemi
için 4. kez BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer almayı başardık.
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Şirketimizin sürdürülebilirlik
programları arasında özel bir
yere sahip olan Trafik Hayattır!
Platformu, 2018 yılında da birçok
başarılı çalışmaya imza attı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği
tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk
Projesi” ödülüne layık görülen
Trafik Hayattır! Platformu, yıl
boyunca trafik güvenliğine dair
birçok tanıtıcı, eğitici ve destekleyici
etkinlik düzenledi.
Bugüne kadar Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitimi yoluyla 18
üniversitede 25 binden fazla
öğrenciye ulaşan, sosyal medya
üzerinden de çok geniş bir takipçi
kitlesine erişen Platform, önceki
yıllarda olduğu gibi, Capital dergisi
tarafından 2018’de de Türkiye’nin
en önemli 10 kurumsal sosyal
sorumluluk projesinden biri seçildi.
2019’da 25. yılımızı kutluyoruz
Yaşanan tüm konjonktürel
güçlüklere rağmen 2018 yılını
öngörülen pazar hedeflerine
uygun olarak tamamlayan
Doğuş Otomotiv ailesi olarak, bu
başarının elde edilmesini sağlayan
akılcı, çevik, yaratıcı ve özverili
yaklaşımımızı, 25. yılımızı kutlamaya
hazırlandığımız 2019 yılında
da sürdürme kararlılığındayız.
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Önümüzdeki süreçte tedbirli
gider yönetimi ile optimum
faaliyet kârlılığını gözeterek ve
otomotiv sektöründeki gelişmeleri
yakından takip ederek, yurt içi
operasyonlarımıza odaklanacağız.
Çeyrek asırlık deneyimimizi tüm
paydaşlarımız için bir değere
dönüştürmeyi hedeflediğimiz
yeni yılda da güçlü adımlar atmayı
sürdürecek ve paydaşlarımızla
işbirliği içerisinde, bu süreçte
ülkemiz yararına üzerimize düşeni
yapmaya devam edeceğiz.
Doğuş Otomotiv’i sektörde
öncü konuma taşıyan en önemli
gücümüz, yetkin ve özverili insan
varlığımız kadar Yetkili Satış ve
Servis teşkilatımız ve her koşulda
bizden güven ve desteğini
esirgemeyen yatırımcılarımızdır.
Hepsine 2018 yılındaki eşsiz katkıları
için şükranlarımı sunuyor, yeni
faaliyet yılında da birlikte yeni
başarılara yol almayı temenni
ediyorum.
Saygılarımla,
Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
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Satış Adetleri (Perakende)

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ
OYUNCULARINDAN BİRİ OLAN DOĞUŞ OTOMOTİV,
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI DİNAMİK
HİZMET ANLAYIŞI İLE TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN
ŞİRKETLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR.
Doğuş Otomotiv, 24. faaliyet yılı
olan 2018’de de Türkiye’nin en
büyük otomotiv şirketlerinden biri
olmayı sürdürmüştür. İş planlarını
“beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet” vizyonuyla oluşturan
Doğuş Otomotiv, kurumsal
stratejisini “müşteri memnuniyeti
odaklı çalışma” hedefi üzerine
inşa etmektedir. Doğuş Otomotiv,
Türkiye otomotiv sektörünün en
geniş marka ve hizmet ağına sahip
şirketidir.
Binek araç, hafif ticari araç,
ağır vasıta, endüstriyel ve deniz
motorları, soğutma sistemleri
alanlarında, her biri kendi
sektörünün lideri konumundaki
12 uluslararası markanın temsilcisi
olan Doğuş Otomotiv, bireysel
ve kurumsal müşterilerine
Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT,
ŠKODA, Bentley, Lamborghini,
Bugatti, Porsche, Volkswagen Ticari
Araç ve Scania markalarından
ve bu markaların 80’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 ağına
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.
Doğuş Otomotiv, 2.000’in
üzerinde çalışanıyla Türkiye’deki
otomotiv sektörünün en önemli
oyuncularından biridir. Doğuş
Otomotiv’in distribütörü olduğu
markalar, ilk günden bu yana
ödün vermeden sürdürdükleri
müşteri memnuniyetine odaklı
dinamik hizmet anlayışı sayesinde
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 (BIST) “DOAS.IS” kodu
ile işlem görmektedir. Kurumsal
Yönetim Derecelendirme puanımız
9,64’e yükselmiş olup, yükselişte
en büyük katkı Pay Sahipleri
bölümünden gelmektedir.

Doğuş Otomotiv, tüm iş
süreçlerini çevresel ve sosyal
sorumluluk anlayışı paralelinde
şekillendirmektedir. Bu bakış açısı
doğrultusunda Doğuş Otomotiv,
2009 yılında Türkiye’de sektörünün
ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nu yayınlamış ve 2010
yılında Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
(Global Compact) imzalamıştır.
Kasım 2018-Ekim 2019 dönemi
için Şirketimiz 4. kez BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer
almaya hak kazanmıştır. 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, otomotiv, inşaat,
medya, turizm ve hizmetler,
gayrimenkul, yeme-içme ve
yeni yatırımlar olmak üzere yedi
sektörde, 300’ün üzerindeki şirketi
ve 25 bini aşkın çalışanıyla faaliyet
gösteren Doğuş Grubu’nun bir
üyesidir. Grup, müşterilerine üstün
teknoloji, yüksek marka kalitesi
ve dinamik bir insan kaynağı ile
hizmet vermektedir.
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2018

2017

2016

Binek

95.345

152.709

174.124

Volkswagen

49.749

89.688

101.763

Audi

13.295

21.585

22.005

SEAT

10.383

16.064

20.637

ŠKODA

21.340

24.679

28.876

Bentley

10

16

9

3

7

7

565

670

827

Hafif Ticari

17.085

27.793

32.772

Volkswagen

17.085

27.793

32.772

Ağır Ticari

1.177

1.697

2.060

Scania

1.177    

1.697    

2.050    

Krone*

-

-

2    

Meiller*

-

-

8    

113.607

182.199

208.956

%18,1

%18,9

%21,0

21.767

22.009

22.534

2018

2017

2016

10.688

13.220

11.925

Brüt Kâr (mn TL)

1.301

1.301

1.153

Brüt Kâr Marjı (%)

%12,2

%9,8

%9,7

774

827

727

%7,2

%6,3

%6,1

527

474

426

%4,9

%3,6

%3,6

Net Kâr (mn TL)

134

184

238

Net Kâr Marjı (%)

%1,3

%1,4

%2,0

ROA

%2,8

%3,6

%4,9

ROE

%10,3

%13,8

%21,3

Net Finansal Borç/ Özkaynaklar*

1,79

2,16

2,39

Yatırım Tutarı (CapEx) (mn TL)**

179

315

208

Lamborghini
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 (%)
EBIT (mn TL)
EBIT Marjı (%)

* 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
2018’de Hisse Performansı

SATIŞLAR (mn TL)
11.925

BRÜT KÂR MARJI (%)

13.220

FAALİYET GİDERİ/SATIŞLAR (%)

%12,2
10.688

%9,7

%6,3

%6,1

%9,8

%7,2

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

DOAS.IS
DOAS.IS
DOAS.TI
17.06.2004

Hisse sayısı:
Fiili dolaşım oranı:

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

USD

Hisse fiyatı (31.12.2018)

4,34

0,82

En düşük (17.12.2018)

4,09

0,77

En yüksek (07.02.2018)

220.000.000
%14,73

BIST-100 Relatif

1,60

TL

9,20

1,74

Piyasa değeri (31.12.2018)

955 mn TL

181 mn USD

Günlük ortalama işlem hacmi

4,9 mn TL

1,2 mn USD

DOAS (TL)

20,00
18,00

1,40

16,00

1,20

EBIT MARJI (%)

NET KÂR (mn TL)
%4,9

%3,6

NET KÂR MARJI (%)

238

%2,0
184

%3,6

%1,4

134

%1,3

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
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

H

a
Ar

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

09

10

2018

az

2017

09

2016

H

2018

a
Ar

2017

az

2016

08

2018

H

2017

a
Ar

2016

0,00

Kaynak: Reuters (31.12.2018)

TOPLAM VARLIKLAR (mn TL)

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (mn TL)

5.167

1.327

4.852

4.799

1.119

1.308

YABANCI YATIRIMCI ORANI (%)

NET FİNANSAL BORÇ/ÖZKAYNAK*
2,39

2,16

%66

%63

%65

1,79
%25
%11

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2016
2015

2018

2017

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

ROA (%)

ROE (%)

%4,9

CAPEX (mn TL)**
315

%21,3

DOAS*

HİSSE BAŞINA KAZANÇ
1,11

208

%13,8

%2,8

BIST 100

FİYAT/KAZANÇ ORANI

6,45

2017

2018

2016

2017

2018

2018 yılında Hisse Başına Kazanç
0,67 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında Fiyat/Kazanç Oranı
6,45 olarak gerçekleşmiştir.

XX

2016

* 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.

8,90

0,67

179

%10,3

2018

7,91

0,93

%3,6

%8

2018 yılında DOAS Yabancı
Yatırımcı oranı %8 olarak
gerçekleşmiştir.

2016

2017

2018

** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.

2016

2017

2018

2016

2017

2018
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KİLOMETRE TAŞLARI
1994

1995

1996

1997

1998

2003

2000

»» Krone distribütörlük sözleşmesi
»» Volkswagen AG
ile distribütörlük
sözleşmesi
»» Volkswagen ve
Audi distribütörlük
sözleşmesi

»» Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
distribütörlük
sözleşmesi

»» Porsche distribütörlük
sözleşmesi

»» Škoda distribütörlük
sözleşmesi Yüce Auto
ortaklığı

»» AB’den araç
ithalatındaki gümrük
vergisinin kaldırılması

»» Scania distribütörlük
sözleşmesi

»» İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

»» Volkswagen Financial
Services AG ile
tüketici finansman
ortaklığı

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

»» SEAT distribütörlük
sözleşmesi Yüce Auto
ortaklığı

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

2010
»» BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

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)

2009
»» Doğuş Otomotiv 15. yıl

»» Tüm markaların
tek çatı altında
Şekerpınar’da
toplanması
»» Porsche Lozan Bayisi
açılışı
»» Kurumsal
Sürdürülebilirlik
Raporu’nun
yayımlanması

2013
»» %17,8 pazar payı
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanı’nın 9,05’e
yükselmesi
»» Krone Doğuş Treyler
Fabrikası’nın hizmete
girişi

»» Erbil D-Auto LLC, Irak
şirket kuruluşu

2008
»» Thermo King
distribütörlük
sözleşmesi
»» 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
»» %20,1 pazar payı
»» Volkswagen Doğuş
Finans A.Ş.’nin,               
ağır ticari araç
sektöründe finansal
hizmetler sunan Scania
Finansman’ı bünyesine
dahil etmesi
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme
Puanı’nın 9,25’e
yükselmesi
»» Toplam otomotiv
pazarında tüm yıl
liderliğin korunması

2007
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

2006

%11,4 pazar payı
Bugatti ile iyi niyet mektubu
Lozan’da Porsche bayiliği sözleşmesi
Krone - Doğuş ortak üretim
sözleşmesi
OtoMotion açılışı
Oto-Fix Ekspres Servis
AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile
TÜVTÜRK kuruldu
Lamborghini distribütörlük
sözleşmesi
Meiller distribütörlük ve ortak
üretim sözleşmesi
LeasePlan ile filo kiralamada
ortaklık

2015
»» %20,6 pazar payı
»» Volkswagen Doğuş Finans
A.Ş’nin, MAN Finansman’ı
bünyesine dahil etmesi
»» Kurumsal Yönetişim
Derecelendirme Puanı’nın
9,42’ye yükselmesi
»» Krone ile olan üretim
ortaklığı ve distribütörlük
sözleşmesinin
sonlandırılması
»» Meiller üretimini
durdurma kararı (Meiller
distribütörlüğü devam
etmektedir)

2005

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

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
»» Meiller ile distribütörlük
sözleşmesinin
sonlandırılması

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

»» İlk temettü ödemesi

2018
»» VW AG ile
distribütörlük
sözleşmesinin süresiz
olarak yenilenmesi
»» İsviçre/Lozan’daki
D-Auto Suisse SA
şirketi kapsamındaki
Porsche ve Bentley
showroom’larının
devredilmesi
»» Kurumsal
Derecelendirme
Puanı’nın 9,64’e
yükselmesi
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YÖNETİM KURULU

Emir Ali BİLALOĞLU

Gür ÇAĞDAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Koray ARIKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Denizmen KOCATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

Adalet Yasemin AKAD
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Emine Gülden ÖZGÜL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi yüksek lisans mezunu olan
Emir Ali Bilaloğlu, çalışma yaşamına
1991 yılında Almanya’daki Audi AG ana
merkezinde Finansal Kontrol ve Bölge
Satış Müdürü göreviyle başladı. 2000 yılında Doğuş Otomotiv’de İş Geliştirme
ve Strateji ’den sorumlu olarak çalışan
Sayın Emir Ali Bilaloğlu, 2001 yılında
Audi AG’nin Dubai’den sorumlu Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap
Emirlikleri’nde görev aldı. 2004 yılında
Türkiye’ye dönerek Doğuş Otomotiv
bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu Genel Müdür olarak
atandı. 2007 Haziran ayında Doğuş
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO)
olarak atandı. Doğuş Otomotiv’in 29
Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında, Sayın Bilaloğlu oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Sayın
Bilaloğlu, 2007 yılından bu yana Doğuş
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı olarak
görev yapıyordu. Sayın Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, İcra
Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmeye devam ediyor. Sayın Bilaloğlu, Doğuş
Grubu bünyesinde yer alan şirketlerden; Doğuş Oto Pazarlama’da Yönetim
Kurulu Başkanı olarak, Doğuş Holding,
Yüce Auto, Volkswagen Doğuş Finans
(vdf), Doğuş Teknoloji ve Doğuş Müşteri
Sistemleri’nde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Sayın Bilaloğlu, 2018 Mart ayı itibarıyla, Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı
olarak görev yapmaktadır. Sayın Bilaloğlu ayrıca dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapan DEİK’te Türk
Alman İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesidir ve TÜSİAD’a bağlı Türkiye Değişim
Kültürü İnisiyatifi Danışma Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde rol almaktadır.

Sayın Gür Çağdaş lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini yine aynı
üniversitenin İşletme Fakültesi İşletme
İktisadı Enstitüsü’nde tamamlamıştır.
Kariyerine, 1986 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’de Yatırım Uzmanı
olarak başlayan Sayın Çağdaş, Vakıflar
Bankası İstanbul Menkul Kıymetler
Merkezi’ni kurarak 1990 yılına kadar bu
kurumun yöneticiliğini yapmıştır. Birleşik Türk Körfez Bankası Sermaye Piyasası Grubu Müdürü olarak Doğuş Grubu’na 1991 yılında katılan Sayın Çağdaş,
sırasıyla Garanti Menkul Kıymetler ile
Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası’nda
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
almıştır. 1997’de Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan
Sayın Çağdaş, 2012 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne, 2014 yılında
ise Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yükselmiştir. Sayın Çağdaş, bugün Doğuş
Holding bünyesinde Başkan Danışmanlığı görevine ek olarak Doğuş Otomotiv ve Servis A.Ş., Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Enerji A.Ş. ve Doğuş Sigorta
Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ile
Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Sayın Çağdaş, 2007-2014 yıllarında Türkiye
Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği
Başkanlığı’nı yürütmüş ve European
Fund and Asset Management Association’da (EFAMA) Türkiye’yi temsilen yer
almıştır. Sayın Çağdaş, halen Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD)
Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği, Harvard Business School (AMP)
ve Virginia Commonwealth Üniversitesi
(MBA) mezunu olan Sayın Koray Arıkan,
23 yıl boyunca JP Morgan Bankası’nda
Ülke Müdürlüğü ve Temsilciliği gibi
farklı görevlerde çalışmıştır. 2014 yılında
Doğuş Grubu’na katılan Sayın Arıkan,
Doğuş Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Pozitif Şirketleri ve ayrıca
Mobilet Dijital Hizmetler AŞ Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği ve Doğuş SK
Finansal ve Ticari Yatırım Danışmanlık
AŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Sayın Arıkan aynı zamanda Eti Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve
Harvard Business School MENA Araştırma Merkezi Danışmanlık ve Yönetim
Kurulu üyelikleri ile Boğaziçi Üniversitesi ve Eisenhower Fellowships Mütevelli
heyetleri üyesidir.

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi
Endüstri İşletmeciliği Bölümü’nde tamamlayan Sayın Özlem Denizmen, 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 Denizmen, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesidir. Topluma hizmet
alanında ise Sayın Denizmen, Para Durumu Kişisel Finans Sosyal Girişimi ve
FODER Finansal Okuryazarlık Derneği’nin kurucusudur. Sayın Denizmen,
2014 yılında Global Reporting Initiative’in (GRI) Yönetim Kurulu’nda görev
almaya başlamıştır.

University of Ottawa’da İşletme lisansını ve Organizasyonel Davranış yüksek
lisansını tamamlayan Sayın Adalet Yasemin Akad, Türkiye Bankalar Birliği’nde Eğitim ve Tanıtım Grup Başkanlığı
sonrasında, önce Osmanlı Bankası’nda,
daha sonra İş-Tim Telekomünikasyon
A.Ş’de (Aria) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev almış, 2004 yılında kendi danışmanlık firmasını kurarak, çeşitli sektörlerde birçok firmaya eğitim, değişim
yönetimi ve insan kaynakları yönetimi
gibi konularda danışmanlık vermiştir.

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 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
Özgül, Mart 2013’ten itibaren Doğuş
Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve son
dönem itibariyle Denetimden Sorumlu
ile Riskin Erken Saptanması Komitelerinin Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı

2009-2012 yılları arasında Rixos Otelleri’nin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yönetim Sistemleri Grup Direktörlüğünü
üstlenen Sayın Akad, 2012-2014 yılları
arasında Carrefoursa’da İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevini yürütmüştür. 2014 yılından itibaren ise Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’de
İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi ve Netaş’ın bağlı ortaklıkları Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş, BDH
Bilişim Destek Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
ve NETRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş Yönetim Kurulu üyesi
olarak görevini sürdürmektedir.
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İCRA KURULU

Kerem Galip GÜVEN
İcra Kurulu Üyesi

Tolga SENYÜCEL
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa KARABAYIR
İcra Kurulu Üyesi

Ela KULUNYAR
İcra Kurulu Üyesi

Emir Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı

Koray BEBEKOĞLU
İcra Kurulu Üyesi

Anıl GÜRSOY
İcra Kurulu Üyesi

İlhami EKSİN
İcra Kurulu Üyesi

Kerem TALİH
İcra Kurulu Üyesi

Giovanni Gino BOTTARO
İcra Kurulu Üyesi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ VE
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Dünyada ABD-Çin ticaret savaşı,
Brexit gelişmeleri ve Fed’in faiz
artırımı kararı gibi gelişmelerin
yaşandığı 2018 yılı, aynı zamanda
bu olayların gelişen ülke
ekonomileri üzerindeki olumsuz
etkilerine de tanık olmuştur.
Türkiye ekonomisinde 2018 yılının
ilk iki çeyreğinde sırasıyla %7,2
ve %5,3 oranlarında elde edilen
büyüme, Ağustos ayında kurlarda
yaşanan türbülansın etkisiyle
üçüncü çeyrekte son iki yılın
en düşük seviyesi olan %1,6’ya
gerilemiştir. Yükselen kurların
yarattığı enflasyon artışı yurt
içi talepte ciddi gerilemeye yol
açarken, başta sanayi kesimi olmak
üzere bütün sektörler daralan
pazar koşullarından olumsuz
etkilenmiştir. Türk lirasının değer
kaybetmesiyle birlikte faizlerin
de yükselmesi, tüketici güven
endeksinin Eylül ayında son 10 yılın
en düşük seviyesine gerilemesine
yol açmıştır.
Diğer taraftan ithal girdi
kullanımındaki düşüşe ve
kurlardaki artışın ihracatı
desteklemesine bağlı olarak 2018
yılında cari açık kademeli olarak
gerilemiş, ihracat rakamları ise
Cumhuriyet tarihinin en yüksek
seviyelerine ulaşmıştır. Kurların
Kasım ayından itibaren düşme

eğilimine girmesi, enflasyon başta
olmak üzere temel ekonomik
göstergelerde kısmi iyileşmeler
yaşanmasını sağlamıştır. Örneğin
Ekim ayında %25,2 ile en üst
noktasına ulaşan enflasyon,
yürütülen sıkı para ve maliye
politikası, alınan önlemler ve
başlatılan Enflasyonla Topyekün
Mücadele Programı’nın etkisiyle
düşüş trendine girmiş, tüketici
güven endeksi de yeniden
yükselmeye başlamıştır.
Otomotiv sektörü, kurlardaki
yüksek volatilite ve artan faizlerden
en çok etkilenen sektörlerden
biri olmuştur. Otomotiv pazarı ilk
çeyreği %2 artışla tamamlarken,
ikinci çeyrekte %20’lik, üçüncü
çeyrekte %51’lik ve son çeyrekte
yüzde 52’lik daralma ile karşı karşıya
kalmıştır. Artan maliyet ve fiyatlara
bağlı olarak talepte yaşanan
azalma, stokların artmasına ve
dolayısıyla sektördeki finansman
maliyetlerinin artmasına yol
açmıştır. Bu şartlar altında devletin
31 Ekim’de açıkladığı ÖTV ve KDV
indirimleri sektöre biraz nefes
aldırmış, ayrıca Kasım ayında
araç ithalatına ek süre tanınması
birikmiş stokların erimesini
hızlandırmıştır. Yılın son günü
üç ay daha uzatılacağı açıklanan
ÖTV ve KDV indirimlerinin 2019
yılı satışlarına olumlu yansıyacağı
tahmin edilmektedir.

DOĞUŞ OTOMOTİV’DE
2018 YILI
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam perakende pazarı, 2018
yılında bir önceki yıla göre %35
daralarak 620.937 adet seviyesinde
gerçekleşmiştir. Otomobil satışları
%33 oranında azalarak 486.321 adet;
hafif ticari araç satışları da %42
azalarak 134.616 adet olmuştur. Ağır
ticari araç pazarı ise 2018 yılında,
geçen yılın aynı dönemine göre
%37 azalarak 11.754 adet seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin ihracatı içinde önemli
bir yere sahip olan otomotiv
sektörü, 2018 yılında da sanayi
mamulleri içinde en fazla ihracat
yapan sektör olmuştur. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre otomotiv endüstrisi 2018
yılında geçen seneye göre %11,7
artışla 29 milyar 98 milyon dolar
tutarında ihracat yapmıştır.
Otomobilde 2018 satışlarındaki
eğilimler incelendiğinde, en
yüksek payı %96,2 oranıyla 1600 cc
altındaki otomobillerin oluşturduğu
ve dizel otomobil satışlarının geçen
yıla göre %35,6 oranında azaldığı
görülmektedir. 2018 yılında toplam
155 adet elektrikli otomobil ve
3.899 adet hibrit otomobil satışı
gerçekleşmiştir.

Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)

Binek
Hafif Ticari
Ağır Ticari
TOPLAM
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2018

2017

2016

469.882

722.168

765.467

130.104

234.654

228.446

11.754

18.554

18.343

611.740

975.376

1.012.256

2018 YILINDA 24. YILINI TAMAMLAYAN DOĞUŞ
OTOMOTIV, 12 ULUSLARARASI MARKASI VE 80’DEN
FAZLA MODELI, SATIŞ, SERVIS VE YEDEK PARÇA
HIZMETLERI, 2 BINI AŞKIN ÇALIŞANI VE 550’YE
YAKIN HIZMET NOKTASIYLA TÜRKIYE’NIN LIDER
OTOMOTIV ITHALATÇISI VE DISTRIBÜTÖRÜDÜR.
2018 yılı, küresel olarak gerçekleşen
ve ülkemizde de büyük ölçüde
hissedilen çeşitli siyasi ve ekonomik
değişimler nedeniyle zorlu bir yıl
olarak hatırlanacaktır.
Geride bıraktığımız yıl, otomotiv
sektörü için de ciddi zorlukların
yaşandığı bir dönem olmuştur.
Avrupa’da yakıt tüketimi ve
emisyon seviyeleri ile ilgili yeni
bir düzenlemeye geçilmiştir. Bu
düzenlemeye göre Eylül 2018’den
itibaren Avrupa Birliği’ndeki tüm

otomobil üreticilerinin yanı sıra
İsviçre ve Türkiye yasal olarak
yalnızca WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test
Procedure – Dünya Çapında
Uyumlu Hafif Araçlar Test
Prosedürü) standartlarına göre
test edilmiş otomobiller üretmekle
yükümlü kılınmıştır. Bu nedenle,
birçok markanın yaptığı gibi,
Volkswagen Grubu da birçok
önemli modelinin üretimine ara
vermek durumunda kalmıştır.

Böyle bir dönemde, Doğuş
Otomotiv, Volkswagen Grubu’nun
yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme
temelli başlattığı küresel değişim
ve gelişim stratejisinin uzantısı
olarak, üreticisi VW AG ile
distribütörlük sözleşmesini süresiz
şekilde yenilemiştir. Yine aynı
kapsamda Nisan 2020’den itibaren
geçerli olmak üzere, Şirketimiz ile
Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler
arasında akdedilmiş bulunan
sözleşmelerin güncellenmesi için
çalışmalara başlanmıştır.

Doğuş Otomotiv ile
VW AG arasındaki
distribütörlük
sözleşmesi yenilendi
Doğuş Otomotiv ve Volkswagen
Grubu’nun 25 yıla yaklaşan
distribütörlük sözleşmesi,
Grubun dijitalleşme temelinde
başlattığı yeni gelişim stratejisi
kapsamında güncellendi.
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2018 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

Her Marka Araca
Hızlı Servis

Otomotiv
Finansmanı*

Sigorta*

TÜVTÜRK*

Türkiye otomotiv pazarında
2018 yılında artan faiz ve kurdaki
yüksek volatilite, orta-uzun vadeli
planlamaya ihtiyaç duyan otomotiv
sektöründe öngörülebilirliği
zorlaştırmıştır. Otomotiv pazarı
ilk çeyreği yüzde 2 artışla
tamamlarken, ikinci çeyrekte yüzde
20’lik, üçüncü çeyrekte yüzde
51’lik ve son çeyrekte ise yüzde
52’lik daralma gerçekleşmiştir.
Bu duruma ek olarak, Ağustos
ayında kurun hızlı artışı ve
devamında faizlerin yükselmesi
gibi beklenmedik gelişmeler
neticesinde tüketici güven endeksi
Ekim ayında Aralık 2008’den beri
en düşük seviyeye gerilemiştir.
Otomotiv sektörü ise, maliyetlerin
artışına paralel, talebin azalması
nedeniyle ciddi bir stokla karşı
karşıya kalmıştır. 31 Ekim’de
açıklanan Kasım ve Aralık ayını
kapsayan ÖTV ve KDV düzenlemesi
sektöre biraz nefes aldırmıştır.
Ayrıca, Kasım ayında araç ithalatına
ek süre tanınması, birikmiş
stokların erimesini hızlandırmıştır.
Yılın son günü açıklanan ÖTV
ve KDV indirim süresinin üç ay
uzayacağına dair haberin otomotiv
sektöründe yerel seçimlere kadar
canlandırıcı bir etkisi olabileceği ve
2019 yılı pazar tahminlerine olumlu
yansıyacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam perakende pazarı, 2018
yılında bir önceki yıla göre yüzde
35 azalarak 620 bin 937 adet olarak
gerçekleşmiştir. Otomobil satışları,
2018 yılında geçen yıla göre yüzde
33 oranında azalarak 486 bin 321
adet olurken, hafif ticari araç pazarı
da yüzde 42 azalarak 134 bin 616
adet olmuştur.
2018 yılında Doğuş Otomotiv, ağır
ticari araç hariç toplam perakende
112 bin 430 adet satışla yüzde 18
pazar payı elde etmiştir.
Şirket, faaliyet yılı başında
belirlediği öngörülerini yaşanan
gelişmeler ışığında yeniden
düzenlemiş ve güncel beklentileri
doğrultusunda hedeflediği pazar
payına ulaşmıştır.
Bu noktada, Doğuş Otomotiv’de,
2018 yılı içerisinde operasyonel
verimlilik ve tedbirli yönetim gider
yapısı, optimum faaliyet kârlılığı
ve kaynakların etkin kullanımı
konularına öncelik verilmiştir.
Ayrıca, Doğuş Otomotiv
olarak, uzun vadeli strateji
kapsamında, 2017 yılında alınan
karar neticesinde, şirketin
konsantrasyonu, dijitalleşme
başta olmak üzere, yurt içi
operasyonlarına ve değer yaratma

Sigorta*

* İştirakler

potansiyeli yüksek görülen
fırsatlara yönlendirilmiştir.
Buna istinaden, ticari hedeflerin
gerçekleşmesine imkân verecek
şartların oluşmaması nedeniyle,
İsviçre/Lozan’daki D-Auto Suisse SA
şirketi kapsamındaki Porsche ve
Bentley Showroom’ları 2018 yılında
devredilmiştir.
Başlatılan dijitalleşme yaklaşımı
kapsamında BCG firması
ile yapılan Dijital Dönüşüm
çalışmaları sonucunda tüm
şirket süreçlerini kapsayacak
şekilde, 40’ın üzerinde proje
belirlenmiştir. Belirlenen projeler
strateji, katma değer ve maliyetler
göz önünde bulundurularak
önceliklendirilmiştir.
Odağında “Değer” kavramı olan
“Agile Metodolojisi”nin şirket içi
dijital proje geliştirme yaklaşımı
olarak yılın son çeyreğinde
ekiplerce uygulanmasına
başlanmış ve 2019 yılı için artarak
yaygınlaştırılması planlanmıştır.
Doğuş Otomotiv;
• Dünyanın en güçlü otomotiv
markalarını kapsayan 12
temsilciliği,
• 2 milyonu aşan toplam araç
parkı,
• 550’ye yakın müşteri hizmet
noktası,

• 2.000’i aşan çalışanı,
• Çok geniş bir ürün yelpazesinde
müşterilerine sunduğu 80’in
üzerinde farklı model seçeneği,
• 113.607 adet perakende araç
satışı (ağır vasıta dahil) ve
• 21.767 bin adet ikinci el araç
satışı,
ile Türk otomotiv sektöründeki
güçlü konumunu 2018 yılında da
sürdürmüştür.
Satış başarıları
Doğuş Otomotiv’in bünyesinde
barındırdığı markalar, pazardaki
konumları itibariyle gelişimlerini
2018 yılında da sürdürmüşlerdir.

Audi, 2018 yılında daralan pazara
rağmen 13.295 adetlik bir satış
performansı göstermiştir. Marka,
2018 yılında A8, A7, A6 ve Q8 olmak
üzere dört yeni modelin lansmanını
gerçekleştirmiştir. A3 ailesinin
toplam satışları 5.232 adet, A4
ailesinin toplam satışları 3.094 adet,
A5 ailesinin toplam satışları 1.341
adet ve A6 ailesinin toplam satışları
1.570 adet olarak gerçekleşmiştir.
Q2, Q3, Q5, Q7 modelleri ise 1.928
adede ulaşmıştır. Bunun yanı sıra
S/RS, A4 allroad, A3 Cabriolet ve TT
gibi özel modellerin toplam satışlar
içindeki oranı artmaya devam
etmiştir.

Volkswagen Binek Araç, 2018
yılında 49.749 perakende satış
adedi ve %10,2 pazar payı ile
binek araç pazarındaki ikinciliğini
korumuştur. Golf, Passat ve Passat
Variant kendi segmentlerinde yılı
lider olarak tamamlamışlardır.
Passat segment payını artırarak
%44,7’ye taşımış, Golf modeli
%24,2 segment payı ve Passat
Variant modeli %28,9 segment
payıyla liderliğini 2018 yılında
da sürdürmüştür. Premium
SUV segmentinin dikkat çeken
modellerinden Touareg 2018
yılında yenilenerek pazara
sunulurken, Tiguan modeli A/
SUV segmentinde %8,9 segment
payına ulaşmıştır.

SEAT, daralan Türkiye pazarındaki
yerini korumuş ve 10.383 adet binek
araç satışı gerçekleştirerek %2,14
pazar payı elde etmiştir. Son 4 yıldır
A-HB segmentindeki ikinciliğini
koruyan Leon modeli, 6.022 adetlik
satışla yükselişini devam ettirerek
%17,13 segment payı elde etmiştir.
Markanın en çok satan ikinci
modeli 2.214 adetlik satışla Ibiza
olmuştur. 2018 yılı, SEAT’ın marka
tarihindeki ilk Crossover modeli
olan Arona’nın lansmanına ağırlık
verilen bir yıl olmuştur. A-SUV
segmentindeki Ateca modeli ise
Aralık ayında 1.600 cc 115 hp motor
ve dizel otomatik seçeneğini
pazara sunmuştur. Yapılan iletişim
çalışmalarının da katkısıyla SEAT’ın

marka bilinirliği 2018 yılında
yükseliş göstererek %29,5 olarak
gerçekleşmiştir.
ŠKODA Türkiye, pazarın inişli çıkışlı
seyrettiği 2018 yılında 21.340 adet
araç satışıyla pazar payını yüzde
28,5 oranında artırmış ve %4,4’lük
pazar payına sahip olmuştur. Bu
başarı, üretici tarafından Yüce Auto
Tarihinin En Yüksek Pazar Payı
Ödülü ile taçlandırılmıştır. Marka,
otomotiv pazarının daraldığı 2018
yılında perakende ve filo pazarında
sedan modellerinin başarısıyla
dikkat çekmiştir. ŠKODA’nın D
segmenti sedan modeli Superb
ve C Segmenti sedan modeli olan
Octavia, markaya satış anlamında
büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca Mart
ayından itibaren Türkiye pazarına
sunulan C-SUV modeli Karoq, kısa
zamanda ilgi çekmeyi başararak
ŠKODA’nın marka imajına önemli
katkıda bulunmuştur. Yıl içerisinde
ayrıca yenilenen Fabia’nın lansmanı
gerçekleştirilmiştir.
Bentley, 2018 yılında Yeni
Continental GT modelinin
Türkiye’de satışa sunulmasıyla
rekabetteki yerini daha da
sağlamlaştırmıştır. Lamborghini ise
yılın son çeyreğinde pazara sunulan
dünyanın ilk süper SUV’u Urus ile
üst lüks segmentteki farkındalığını
daha da yukarı taşımıştır.

En sevilen
otomobil markası
yine Volkswagen
Volkswagen, bu yıl 11’incisi
gerçekleştirilen “Türkiye’nin
Lovemark’ları 2018
Araştırması”nda altıncı kez
Türkiye’nin en sevilen otomobil
markası seçildi.
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70’inci yılını kutlayan Porsche’nin
en çok satılan modeli 341 adet ile
Macan olmuştur. 911 modeli 28
adet, 718 modeli ise 71 adet satışla
bulundukları segmentlerde yılı lider
tamamlamışlardır. Porsche’nin bu
özel yılında çok sayıda etkinlik ve
basın toplantısı gerçekleştirilmiş,
ayrıca Türkiye’de ilk kez “Porsche
on Road”, yolda sürüş konsepti ile
katılımcılara özel sürüş deneyimi
yaşatılmıştır.
2018 yılında hafif ticari araç
pazarının bir önceki yıla göre
%42,3 küçülmesine karşın pazar
payını %12,7’ye çıkarma başarısı
gösteren Volkswagen Ticari Araç,
toplam pazarda üçüncülüğünü
korurken ithal ticari araç pazarında
%25,3 pazar payı ile liderliğini
korumuştur. Transporter modeli
%39,8 pazar payıyla segment
liderliğini korumuş, Caddy modeli
ise %19,1 pazar payıyla daralan
pazarda segment payını artırmayı
başarmıştır. Yılın ilk çeyreğinde,
2018 Uluslararası Yılın Pick-Up’ı
seçilen Volkswagen Amarok’un en
sportif modeli Yeni Amarok Canyon;
yılın ikinci yarısında ise 3.0 litre
turbo dizel V6 motoru ile sınıfının
en güçlüsü Yeni Amarok Aventura
258 PS modeli pazara sunulmuştur.
Yılın ikinci çeyreğinin başında
Crafter’ın tamamen yenilenmiş son
neslinin satışına başlanmıştır.

Audi Satış Sonrası
Hizmetler yine ilk sırada
Audi Türkiye, her yıl Audi AG
tarafından gerçekleştirilen
Yetkili Satıcı Memnuniyet
Araştırması’nda bu yıl da birinci
olmayı başardı.

KISACA DOĞUŞ OTOMOTİV

Scania, 2018 yılını tüm pazarda
%10, çekici pazarında ise %18 pazar
payıyla tamamlayarak başarılı
sonuçlara imza atmıştır. Scania
Engines ise jeneratör ve deniz
motorları satışlarındaki istikrarlı
yükselişini sürdürmüştür. 2018
yılında ilk gazlı motor satışını
yaparak önemli bir yeniliğe imza
atan Scania Engines, ayrıca deniz
motorları ürün yelpazesini yeni
V8 motorlarla zenginleştirmiş
ve müşterilerinin ihtiyaçları
doğrultusunda 16,4 litrelik V8
kamyon motorlarını baz alan
yeni bir motor gamını satışa
sunmuştur.
Soğutucu ünite sektörünün lider
markası Thermo King ise , 2018
yılında da farklı ihtiyaçlara cevap
veren çözümleriyle başarısını
sürdürmüştür. Thermo King,
2018 yılının ikinci yarısından
itibaren elektrikli yeni nesil B serisi
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, 2018
yılında satış sonrası hizmetler
alanında da başarılı sonuçlar elde
etmiştir.

Müşterilere sunduğu benzersiz
otomotiv deneyimini sürdürmek
adına sürekli gelişim içerisinde
olan Volkswagen Binek Satış
Sonrası Hizmetler, 2018 yılında
açılan Doğuş Oto Gebze, Doğusan
ve Kare Oto Yetkili Servisleri ile
birlikte hizmet noktası sayısını
79’a yükseltmiştir. Her yıl dünya
genelinde Volkswagen AG
tarafından ülke bazında bağımsız
bir araştırma firmasına yaptırılan ve
ülkedeki tüm otomotiv firmalarının
satış sonrası hizmetlerinin
kıyaslandığı IACS araştırmasında
puanını artırarak birincilik elde
eden Volkswagen Satış Sonrası
Hizmetler, 2018 yılında parça
cirosunu %29,4 ve işçilik cirosunu
%11,6 yükseltmeyi başarmıştır.
Avrupa’da örnek gösterilen %72
müşteri sadakat oranı ile 2018
yılında satış sonrası hizmetler
cirosunda %21,2’lik artış sağlayan
Audi Satış Sonrası Hizmetler,
her yıl Audi AG tarafından servis
müdürleri ve şirket sahiplerinin
katılımıyla gerçekleştirilen Yetkili
Satıcı Memnuniyet Araştırması’nda
(DSS) bu yıl da diğer markaların
önünde ilk sırada yer alarak önemli
bir başarıya imza atmıştır.
SEAT’ın Türkiye genelinde 41
noktada hizmet veren Yetkili
Servislerine araç giriş sayısı

2018’de bir önceki yıla göre %3,3
artmıştır. Yedek parça cirosunu %41,
işçilik cirosunu ise %15 oranında
artıran SEAT, dünya genelinde
düzenlenen Top SEAT People
yarışmasında Servis Müdürü
kategorisinde dünya birinciliği,
Servis Danışmanı kategorisinde
ise dünya üçüncülüğü elde
ederek bu alandaki iddiasını
kanıtlamıştır. Markanın satış sonrası
hizmetlerdeki müşteri deneyim
anket puanı 5 üzerinden 4,78 olarak
gerçekleşmiştir.
Yüce Auto ŠKODA, 2018 yılında da
devam eden showroom ve tesis
yenileme çalışmaları sayesinde
satış sonrası hizmetlerde de
müşteri memnuniyetini artırmıştır.
Önceki yıllarda “En İyi Gelişim
Gösteren Ülke” ve “Satış Sonrası
Hizmetler Alanında En İyi Ülke”
ödüllerini alan Yüce Auto ŠKODA,
gelişimini 2018’de de sürdürerek
ŠKODA global STLI (Servis Teknik
Performans Göstergeleri) “En İyi
Performans Ödülü”nün sahibi
olmuştur.
Porsche, 2018 yılında servis
cirolarında %23’lük ve iş emri
adedinde %8’lik artış sağlayarak
satış sonrası hizmetlerde başarılı
sonuçlar elde etmiştir. Marka
müşterilerinin Yetkili Servis bağlılık
oranı %78, müşteri memnuniyet
anketi puanı ise 5 üzerinden 4,96
düzeyinde gerçekleşmiştir.
Volkswagen Ticari Araç Satış
Sonrası Hizmetler, 2018 yılında
devreye aldığı Doğuş Oto Gebze
ve Doğusan Yetkili Servisleri ile
hizmet ağını genişleterek Yetkili
Servis sayısını 79’a yükseltmiştir.
Müşteri bağlılığını artırmaya
yönelik “Kazandıran Servis” ve 5 yaş
üzeri araç sahiplerini hedefleyen
“Ekonomi Bakım ve Servis
Paketleri” sayesinde 2018 yılında
parça cirosu %19,4 ve işçilik cirosu
%6,4 artış göstermiştir. Volkswagen
Ticari Araç, 2018 yılında satış sonrası
hizmetlerdeki başarısı ile STLI
(Service Technik Leistung Indizen)
değerlendirmesinde dünya
birinciliğine yükselmiştir.

Scania, yurt genelinde daha
geniş bir alana en hızlı şekilde
hizmet verebilmek amacıyla
2018 yılında 2 adet daha Yetkili
Servisi hizmete açmıştır. Ayrıca
marka, tüm Yetkili Servis ağının
online yararlanabileceği filo
yönetim portalı FMP üzerinden
veriye ulaşmayı çok daha kolay
bir hale getirmiştir. Thermo King
de bünyesindeki Yetkili Satıcı ve
Servis ekiplerinin hizmet kalitesini
artırmak için çalışmalarını kesintisiz
sürdürmüş ve gelişen teknolojilere
yönelik olarak yapılan eğitimler
yoluyla Yetkili Satıcı ve Servis ağının
etkinliğini artırmıştır.
Marka faaliyetlerine yönelik
ödüller
2018, Doğuş Otomotiv markaları
için ödüllerle dolu bir yıl olmuştur.
Volkswagen binek araç, MediaCat
Ipsos bağımsız araştırma
şirketi tarafından 6’ncı kez üst
üste yılın en sevilen otomobil
markası seçilmiştir. Ayrıca marka,
reklam dünyasının en prestijli
yaratıcılık ödüllerinin verildiği
Kristal Elma Festivali’nde “Geri
Dönüş Kampanyası” ile Gümüş
Elma, “Gece Görüş Sistemi”
ilanları ile de Bronz Elma almaya
hak kazanmıştır. “Geri Dönüş
Kampanyası” aynı zamanda Felis
Ödülü’ne de layık görülmüştür.
Audi, quattro iletişimi ile Hürriyet
Kırmızı Ödülleri’nde iki kategoride,
Kristal Elma Festivali’nde ise bir
kategoride ödül almıştır. SEAT’ın
Arona tanıtımı için hazırladığı
Interactive Giantboard Uygulaması
da ODD 2018 Gladyatörleri’nde
jüri tarafından Yılın Outdoor
Uygulaması ödülüne layık
görülmüştür.
Volkswagen Ticari Araç, Marketing
Türkiye tarafından gerçekleştirilen,
müşteri deneyimini en iyi yöneten
markaların değerlendirildiği
A.L.F.A Awards’ın “Ticari Otomotiv”
kategorisinde ödül kazanmıştır.
Bir Doğuş Otomotiv ortaklığı olan
Yüce Auto’nun bayi çalışanlarının
gelişimine destek vermek üzere
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faaliyet gösteren kurumsal okulu
ŠKODA Akademi ise, Türkiye Eğitim
ve Gelişim Platformu Derneği
(TEGEP) tarafından düzenlenen
Öğrenim ve Gelişim Ödülleri’nde
birinciliğe layık görülmüş ve “En İyi
Satış Gelişim Programı” ödülünün
sahibi olmuştur.
Doğuş Oto
Toplam 7 bölgede, 36 Yetkili Satış
ve 33 Servis noktasında ve 1.400’ü
aşkın çalışanıyla Volkswagen Binek
Araç, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, Porsche, SEAT ve ŠKODA
markaları için yeni araç, ikinci el
araç, yedek parça, aksesuar satışı
ve satış sonrası hizmetleri sunan
Doğuş Oto, 2018 yılında 40.341
yeni araç satışı, 4.315 adet ikinci
el araç satışı ve toplam 300.509
servis girişi ile belirlenen finansal
hedeflerin üzerinde bir performans
sergilemiştir.
Doğuş Oto bölgeleri, 2018 yılında
Audi AG’nin dünya çapında
gerçekleştirdiği Audi Twin Cup’ta
Twin kategorisinde Türkiye
birinciliği, Audi Twin Cup teknik
kategorisinde ise Türkiye birinciliği
ve ikinciliği alarak yeni başarılara
imza atmıştır. Ayrıca Doğuş Oto
Bursa, Top SEAT People 2018’de En
İyi Satış Temsilcisi, En İyi Garanti
Uzmanı ve ikinci En İyi Servis
Yöneticisi olmak üzere üç dalda
başarı elde 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, 2018 yılında 86.194
adet aracın ithalatını ve 104.136 adet
aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını
gerçekleştirerek, yılı yedek parça
ve aksesuar satışından elde edilen
1.306,3 milyon TL ciro ile kapatmıştır.
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DOD
İkinci el sektörüne kurumsallığı
ve güven olgusunu getiren ve
Türkiye’nin en büyük kurumsal
ikinci el markası olan DOD, 2018
yılında yeni filo firması anlaşmaları
ile araç tedarikinde marka ve
model çeşitliliğini artırmıştır. DOD
Yetkili Satıcıları’nın toplam satış
adedi 2018 yılında 21.767 olarak
gerçekleşmiştir.
İkinci el otomobil satışında DOD’un
en büyük farklılıklardan olan
garantili araç satış penetrasyonu
2018 yılında %55 düzeyinde
gerçekleşmiştir. 2018 yılında
faaliyete geçen DOD Ekspertiz ve
Eğitim Merkezi bünyesinde 1.200
aracın ekspertizi merkezi olarak
yapılmış, hizmet hızı ve kalitesi
artırılmıştır.
13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkındaki Yönetmelik
ile zorunlu kılınan garanti ve
ekspertiz gibi hizmetleri halihazırda
standart olarak müşterilerine
sunan DOD, yönetmeliğin getirdiği
diğer standartlara yönelik altyapı
çalışmalarını da 2018 yılında büyük
oranda yerine getirmiştir. Ayrıca
söz konusu yönetmelik ile sektör
çalışanlarına getirilen mesleki
yeterlilik standardı doğrultusunda
ek eğitimler düzenlenmiş ve tüm
personelin sınavlara girmesi teşvik
edilmiştir.
TÜVTÜRK
Türkiye’de periyodik araç
muayenesinde yetkili ve görevli
tek kuruluş olarak trafik ve
araç güvenliğine önemli katkı
sağlayan TÜVTÜRK, 2018 yılında
periyodik araç muayene hizmetleri
başta olmak üzere tüm faaliyet
alanlarında büyüme elde ederek
cirosunu %21,9 artırmayı başarmıştır.
Periyodik araç muayenesi sayısı,
bir önceki yıla göre %7’lik artışla
9,5 milyona ulaşmıştır. Egzoz
gazı emisyon ölçümlerinde ise
3,7 milyon araçla geçen yıla göre
%12,6’lık artış sağlanmıştır.
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30 istasyonda verilen yola elverişlilik
muayene hizmeti 2018 yılında
29.400 adet olarak gerçekleşmiştir.
TÜVTÜRK, yaygın faaliyetlerini daha
da genişletme ve hizmetlerini
Türkiye’nin her noktasına ulaştırma
hedefi doğrultusunda 2018 yılında
Konya Selçuklu, Rize Ardeşen
ve Hatay Kırıkhan istasyonlarını
hizmete açmıştır. Operasyona
başlayan yeni istasyonlarla birlikte
TÜVTÜRK, 2018 yılında 210 sabit,
74 gezici, 5 motosiklet ve 15 gezici
traktör istasyonuyla 81 ilde hizmet
vermiştir.
Türkiye’nin en etkili Kamu Özel
Sektör İşbirliği projesi olan
TÜVTÜRK, faaliyete geçtiği günden
bu yana kamuya 7,6 milyar TL’lik
katkı sağlamıştır. Bu rakam
2018 yılında 1,3 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
vdf Otomotiv Finansmanı
Bünyesinde finans, sigorta,
faktoring ve filo şirketlerini
barındıran vdf grubu, 2018 yılında
da 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, 2018 yılında taşıt kredilerinde
%14’lük pazar payı ile finansman
şirketleri ve bankalar arasında
pazar liderliğini sürdürmüştür.
2018 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.
vdf Sigorta Hizmetleri, toplam net
prim üretimi ve yaşayan poliçe
adedi bakımından 2018 yılında da
en büyük acente unvanını korumayı
başarmıştır. 2018 yılında toplam
373 milyon TL net prim üreten vdf
Sigorta, 2018’de poliçe adedini de
323.975’e ulaştırmıştır. vdf Faktoring
ise 2018 yılında toplam 13,6 milyar TL
işlem hacmine ve toplam 1 milyar
TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

2017 yılında operasyonel filo
kiralama söktöründe de yerini
alan vdf, 2018 yılında %75’i Doğuş
Otomotiv grup marka araçlarından
oluşan aktif kontrat sayısını %130
büyüterek 6.200 adete ulaşmıştır.
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 hızlı gerçekleştirmek ve
dijital dönüşümü bir kurum
kültürü haline getirmek amacıyla
2017 yılında şirket bünyesinde
Dijital Dönüşüm Departmanı
kurulmuştur.
Marka iletişiminde de
dijitalleşmeye önem veren Doğuş
Otomotiv markaları, 2018 yılında
dijital iletişim kanallarını etkin bir
şekilde kullanarak önemli başarılara
imza atmışlardır.
Sosyal medya faaliyetleriyle
uluslararası boyutta ses getiren
Volkwagen Binek Araç, 4 milyonu
aşan lokal takipçisiyle Facebook’un
ve 360 bini aşan takipçisiyle
Instagram’ın en çok takip edilen
otomotiv markasıdır. Volkswagen
Binek Araç, 2018 yılında “En İyi
Instagram Yönetimi” kategorisinde
Uluslararası Gold Stevie ödülünün
sahibi olmuştur. Markanın 2018
başında devreye aldığı yeni internet
sitesi, BBO teknolojisi sayesinde
kullanıcıların site içi davranışlarını
analiz ederek onlara özel teklifler
sunulmasını sağlamaktadır. 2018
yılında bu şekilde elde edilen 17.500
adet dijital talep formunun %1,8’i
satışa dönüştürülmüş ve Google
Auto Report’un otomotiv sektör
ortalaması olan %1,1’in çok üzerinde
bir performans elde edilmiştir.
Markanın “Digital Retail” projesine
2018 yılında Vimsa Urfa ve Avek
Çanakkale olmak üzere iki Yetkili
Satıcı daha eklenmiştir.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin
odağı haline getiren Audi
Türkiye, dijital showroomlar ve
benchmark projeleriyle Audi AG
tarafından diğer ülkelere örnek
gösterilmektedir. Audi dijital
perakende modülleri entegrasyonu
kapsamında bugüne kadar toplam
42 adet modülün kurulumu
tamamlanmış ve Audi AG ile
belirlenen hedefe Avrupa’daki
diğer ağların önünde ulaşılmıştır.
Audi markası, premium segmentte
Facebook ortalama etkileşim
sonuçlarında ilk sıralarda yer
almış, ayrıca Twitter’daki Türk
otomotiv sayfaları arasında en fazla
takipçisi olan marka olma özelliğini
korumuştur. Audi web sitesi, 2018
yılında dünyada en fazla ziyaret
edilen ilk 10 resmi Audi web sitesi
arasında yer almıştır.
SEAT’ın marka bilinirliğinin 2018
yılında yükselmesinde Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube ve
LinkedIn kanallarınnda yapılan
iletişim çalışmalarının önemli
katkısı olmuştur.
ŠKODA Türkiye’nin Facebook
ve Instagram’daki hızlı yükselişi
2018’de de sürmüş ve Karoq’un
isim lansmanı projesi ODD Satış ve
İletişim Ödülleri yarışmasında Yılın
Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması
Ödülü’nü kazanmıştır.

Porsche Türkiye Instagram hesabı
takipçi sayısı %134, YouTube
kanal abone sayısı ise %211 artış
göstermiş, Porsche Türkiye web
sitesi 889.365 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, sosyal ve
dijital mecralar için hazırlanan 360°
araç içi görselleri ve tüm modeller
için hazırlanan “İleri Sürüş Keyfi”
videoları ile müşterilerine ayrıcalıklı
online hizmetler sunmaktadır.
Markanın 2016 yılında devreye
aldığı Volkswagen Ticari Araç
uygulamasına eklenen “Uyarı
Tespit” fonksiyonu, 2018 Felis
Ödülleri’nde “Yenilikçi Mobil
Teknoloji Kullanımı” kategorisinde
birincilik elde etmiştir. Ayrıca
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin
kullandığı “Akıllı Turkuaz Ekranı”
uygulamasına ait geliştirmeler yıl
boyunca devam etmiştir.
Scania, 2018 yılında da SESS
(Scania Entegre Sürüş Sistemleri)
projesi sayesinde araç sahiplerine,
çalıştıkları iş koluna özel
kişiselleştirilmiş eğitim ve koçluk
hizmetleriyle birlikte akıllı filo
yönetimi sistemi sağlamaya devam
etmiştir. Scania’nın müşterilerine
sunduğu “Scania’m Sapasağlam”,
“Scania’m Cepte”ve “Sürücü Ligi”
gibi uygulamalar 2018 yılında da
geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır.
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Marka, Instagram, LinkedIn ve
Google Plus platformlarında
da sürekliliğini korumayı
sürdürmüştür.
Doğuş Oto, herhangi bir kanal
aracılığıyla ulaşan müşterilerin
dijital deneyimlerini en üst seviyede
tutmak ve müşteri taleplerini
anında yanıtlayabilmek amacıyla
Doğuş Oto web sitesi üzerinden
satış ve satış sonrası hizmetlere
ilişkin çalışmalarını 2018 yılında da
geliştirerek sürdürmüştür.
DOD, dijital mecralardaki yeni
projeleriyle ikinci el otomobil
sektöründeki öncülüğünü 2018
yılında da sürdürmüştür. DOD.com.
tr ve DOD Mobil, sektörel eğilimler
ve dijital gelişmeler gözetilerek
yenilenirken, eklenen çoklu araç
arama ve araç karşılaştırma
özellikleri ile araç seçim süreci
kolaylaştırılmıştır. DOD, Stevie
Awards 2018 ödüllerinde En İyi
Instagram Kullanımı ve En İyi
Facebook Kullanımı kategorilerinde
Gümüş Stevie ödülüne layık
görülmüştür.
Yedek Parça ve Lojistik, etkin
e-tedarik zinciri yönetimi (endüstri
4.0) oluşturmak amacıyla
dijitalleşme yatırımlarına öncelik
vermekte, yedek parça işletim
sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine
yönelik projeler üretmektedir.

Volkswagen Ticari
Araç’ın mobil
uygulamasına Felis
Ödülü
Volkswagen Ticari Araç’ın araç
gösterge panelinde yanan
uyarı veya kontrol lambalarının
ne anlama geldiğini gösteren
uygulaması, 2018 Felis
Ödüllerinde “Yenilikçi Mobil
Teknoloji Kullanımı” ödülüne
layık görüldü.
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Doğuş Otomotiv’in toplumda
trafik güvenliği konusunda uzun
soluklu pozitif bir kültür dönüşümü
yaratmak amacıyla hayata geçirdiği
Trafik Hayattır! platformu da,
dijitalleşmeyi projenin etki alanını
genişletmek ve farklı ihtiyaçlara
yönelmek için bir fırsat olarak
değerlendirmektedir. Özellikle
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.
Yıl boyunca, gerek trafikte çocuk
güvenliği gerekse trafik güvenliği
konularında olabildiğince geniş
bir kitleye ulaşmak için sosyal
medya aktif olarak kullanılmıştır.
2018 itibariyle Trafik Hayattır!
platformunun Facebook hesabında
yaklaşık 128.000 takipçiye
ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyada
ilk kez uygulanan Facebook
Chat Bot uygulaması sayesinde,
ehliyet sınavına girecek sürücü
adaylarına kendilerini test etme
olanağı sağlanmıştır. Uygulamadan
150.000’in üzerinde katılımcı
yararlanmıştır.
Trafik Hayattır! platformunun,
trafikte en çok yaralanmalı
kazaya uğrayan gruplardan
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biri olan bisikletlilere yönelik
olarak geliştirdiği “HOP!” mobil
uygulaması da 2018 yılında yeni
özelliklerle geliştirilmiştir. Bugüne
kadar 5.500 kişi uygulamayı
indirerek sağladığı olanaklardan
yararlanmıştır.
İnsan Kaynakları
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.
2018 yılında İnsan Kaynakları
alanında yürütülen önemli
değişikliklerden biri, Performans
Yönetim Sistemi’nin yenilenmesi
olmuştur. Değişen iş dünyası
yapısı, İnsan Kaynakları yönetimi

trendleri, farklılaşan beklentiler ve
koşullar ışığında çalışanlarla işbirliği
yapılması, onlarla diyaloğun artırılıp
beklentilerinin sorgulanması,
iş süreçleriyle ilgili öneri ve geri
bildirimlerinin üst yönetime
taşınması amacıyla Doğuş
Otomotiv’de Performans Yönetim
Sistemi yeniden tasarlanmıştır.
Geri bildirim odaklı, daha sade ve
yalın, puanlamadan öteye geçerek
gelişim kültürüne dayalı yeni
bir Performans Yönetim Sistemi
hayata geçirilmiştir. Böylece
şirket yapısının daha rekabetçi ve
yenilikçi kılınması, daha verimli bir
iş ortamı yaratılması ve çalışanlar
ile daha sağlıklı ilişkiler kurulması
desteklenmiştir. Bunun yanında
yetkinlik seti yenilenmiş; gerek
şirket kültürü gerekse dünyada
ve Türkiye’de İnsan Kaynakları
alanında öne çıkan yeni yetkinlikler
göz önüne alınarak, daha yalın bir
yetkinlik setine geçiş yapılmıştır.

Otomotiv Yetkili Servislerinde
istihdam edilmiştir.

Doğuş Otomotiv, bulunduğu
sektöre kaliteli işgücü
yetiştirilmesini bir sorumluluk
olarak görmekte ve bu alana destek
vermek üzere Meslek Liseleri ile
işbirliği yapmaktadır. 2018 yılında
Doğuş Otomotiv Volkswagen
Eğitim Laboratuvarları’nda eğitim
gören öğrencilerin %97’i kış stajı
programına dahil edilmiş ve mezun
olan 130 öğrencinin 32’si Doğuş

Doğuş Otomotiv, kadınların
işgücüne katılımını artırmayı temel
hedeflerden biri olarak görmekte
ve “İş’te Eşitlik Programı” ile kadın
çalışanların hem sayıca artmasını
hem de karar mekanizmalarında
daha etkin hale gelmesini
amaçlamaktadır. İş’te Eşitlik
kapsamında kadın çalışanlara
yönelik faaliyetler 2018 yılında da
devam etmiş, yıl içerisinde yeni

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları,
2018 yılında iki önemli ödül almıştır.
Bir’iz işveren markasının kuruluşu
ve yaygınlaştırılmasına yönelik
yürütülen tüm insan kaynakları
ve işveren markası faaliyetleri
sonucunda, çalışan bağlılığı ve
memnuniyeti skorlarında gözlenen
artış ile Doğuş Otomotiv, 2018
Peryön İnsana Değer Ödülleri
- İşveren Markası Yönetimi
Ödülü’ne layık görülmüştür. İnsan
Kaynakları - İdari ve Teknik İşler
Departmanı tarafından geliştirilen
“Dijital Kargo Sistemi” projesi
sayesinde muhaberat sisteminin
dijital ortama aktarılmasına
yönelik çalışmalar ise, 2018 Stevie
Uluslararası İş Ödülleri kapsamında
“Support Team of the Year”
kategorisinde Bronz Stevie ödülünü
almaya hak kazanmıştır.

işe alımlarda kadın çalışan oranı
%43 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Kadın yönetici oranı, 2018 itibarıyla
son 5 yılın en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. Doğuş Otomotiv,
Yönetim Kurulu’ndaki yüzde 50
kadın üye oranıyla, “BIST Kadınlarla
Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu
Endeksi’nde En Yüksek Puanı
Alan Şirket” ünvanıyla ödüle layık
görülmüştür.
Yıl boyunca “Doğuş Oto’larda Kadın
Mavi İstihdam Projesi” kapsamında,
Meslek Lisesi ziyaretleri ile kız
öğrencilere çalışma ortamını
anlatan sunumlar yapılmış, bu
liselerden Doğuş Oto atölyelerine
kadın çalışan istihdamına
devam edilmiştir. “TEV İşbirliği
ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi”
kapsamında da TEV bursiyeri kız
öğrencilere yönelik bir mentorluk
programı tasarlanmıştır.
Doğuş Otomotiv’de çeşitlilik
kapsamında Y kuşağına, kadın,
anne çalışanlara ve engelli
çalışanlara yönelik olarak yürütülen
faaliyetlere 2018 yılında da
devam edilmiştir. Y kuşağının
dinamizm ve yenilikçiliğinden
faydalanmak, onları şirket üst düzey
yöneticileriyle bir araya getirerek
sinerji yaratmak ve farklılaşan
değer ve algılar arasında ilişki
kurulmasını sağlamak amacıyla,
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Doğuş Otomotiv üst yöneticileri
ile üniversite öğrencileri arasında
Tersine Mentorluk Programı
yürütülmüş olup, programın
2019 yılında da devam etmesi
planlanmaktadır.
Yıl boyunca Şirket içinde engelli
çalışanlarla düzenli olarak
bir araya gelinen paylaşım
organizasyonları yapılmış, ayrıca
şirket dışı yeteneklere ulaşmak
amacıyla İşkur, engelsizkariyer.com
ve ÜSİM’in ortaklaşa yürüttüğü
Engelsiz Kariyer Fuarı’na katılım
sağlanarak, engelli aday başvuruları
alınmıştır.
Şirket dışındaki potansiyel
çalışanlara ulaşmak için yürütülen
İnsan Kaynakları ve işveren markası
faaliyetleri kapsamında çok
sayıda üniversite ziyareti, mock
mülakatları, vaka analizi çalışmaları
ve kariyer günü etkinliklerine
katılım gerçekleştirilmiştir. Her yıl
yapılan Universum - Türkiye’nin
İdeal İşverenleri Araştırması’nda,
öğrencilerin ve genç çalışan
profesyonellerin değerlendirmesiyle
Doğuş Otomotiv ilk 50’deki yerini
korumaya devam etmiştir. 2018
yılında Şirket, İdari ve İktisadi
Bilimler alanında ise 31. sıraya
yükselmiştir.

En İyi İşveren Markası
Yönetimi Ödülü Doğuş
Otomotiv’in

Doğuş Otomotiv’e
Kadınlarla Güçlendirilmiş
Yönetim Kurulu Ödülü

Doğuş Otomotiv, Türkiye İnsan
Yönetimi Derneği tarafından
26.’sı düzenlenen PERYÖN
İnsana Değer Ödülleri’nde
İşveren Markası Yönetimi başlığı
altında ödüle layık görüldü.

Doğuş Otomotiv, yönetim
kurulundaki yüzde 50 kadın
üye oranıyla “Kadınlarla
Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu
Ödülleri”nde en yüksek puanı
alarak ödüle layık görüldü.
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Sürdürülebilirlik
2017 Aralık ayında Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik Konseyi ve
tüm departman yöneticileri
ile Yönetim Kurulu Başkanı
ve İcra Kurulu Başkanı’nın da
katılımıyla gerçekleştirilen 2.
Öncelikli Odak Alan Çalıştayı’nın
sonuçları, Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik stratejisinin
temelini oluşturmaktadır. Bu
stratejik öncelikler, sürdürülebilirlik
alanında Volkswagen AG’nin 2025
hedefleriyle uyumlu bir şekilde,
Doğuş Otomotiv’in faaliyet
gösterdiği bölgede bu alanda
da kurumsal liderliğini devam
ettirme vizyonunu göstermektedir.
Bu amaçla, sosyal, ekonomik ve
çevresel öncelikler başlığı altında
toplanan 8 ana başlık aşağıda
belirtilmiştir:
• Toplumsal Katılım
• İnsan Hakları
• İş Etiği
• Çalışanlar ve İş Ortamı
• Pazardaki Varlık
• Operasyonel Sürdürülebilirlik
• Risk Yönetimi
• Çevresel Yönetim Sistemleri
Doğuş Otomotiv’in amacı, tüm
değer zincirinde operasyonlarını
sorumlu bir biçimde ve etki
alanını dikkate alarak yönetmek,
paydaşlarıyla sürdürülebilir
kurumsal yönetim merkezli şeffaf

Doğuş Oto’larda Kadın
Mavi İstihdam Projesi
Kadınların işgücüne katılımını
destekleyen Doğuş Otomotiv,
2018 yılında yeni işe alımlarda
kadın çalışan oranını %43’e
yükseltmiş ve Meslek Liselerinde
okuyan kız öğrencilerin
istihdamına yönelik programlar
gerçekleştirmiştir.

KISACA DOĞUŞ OTOMOTİV

bir şirket olarak güven ilişkisini
sağlamlaştırmaktır.
Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirmesi’nde
yıllardır gösterilen gelişme ve
her geçen yıl daha da iyileştirilen
süreçler, Doğuş Otomotiv’in
derecelendirme notunun 9,64’e
ulaşmasını ve Türkiye’deki en
yüksek yönetim derecelendirme
notuna sahip şirketlerden
biri olmasını sağlamıştır. Aynı
şekilde Doğuş Otomotiv, BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 4
yıl arka arkaya girebilen şirketler
arasındaki yerini korumaya devam
etmiştir.
Doğuş Otomotiv, tüm
operasyonlarında sürdürülebilirlik
anlayışı, entegre bir uyum yaklaşımı
ve risk yönetimi modeliyle,
birbiriyle tam anlamıyla ilişki içinde
kurumsal bir bütünlük kültürü
yaratmayı ve sorumlu tedarik zinciri
yönetimini her geçen gün daha da
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda çevresel konularda
öncelikle çalışanları ve değer
zincirinde olmak üzere paydaşları
arasında farkındalık yaratmak,
çevresel etkisini azaltarak tasarruf
odaklı performansını artırmak
ve markaları, Yetkili Satıcı ve
Servis ağıyla sosyal ve çevresel

katılım politikalarını hayata
geçirmek, “Doğuş’tan İyi Bir
Gelecek” vizyonuyla yönetilen
sürdürülebilirlik stratejisinin ana
hatlarını oluşturmaktadır.
2018 yılında prosedürleri ve süreç
tanımları yapılarak hayata geçirilen
Doğuş Otomotiv Gönüllülük
Platformu, ilk çalışmalarını komite
bazında planlamaya başlamış
ve toplumsal katılım odaklı
bir anlayışla 2019 yılında aktif
bir şekilde hayata geçirilecek
programların iletişimine
başlanmıştır. Toplumsal farkındalığı
yüksek, kurumsal teşvik merkezli
bireysel katılım modelleri olarak
düşünülen gönüllülük platformu,
değer yaratan ve tüm taraflara
fayda sağlayan programlarla
çalışmalarını sürdürecektir.
Şirketin 2012 yılında yayımlanan
uluslararası standartlardaki etik
kodu ve bu koda bağlı geliştirilen
sistemler, denetim ve kontrol
mekanizmaları, eğitim ve
bilgilendirmeler, 2018 yılında da hız
kesmeden devam etmiştir.
İnsan Hakları başlığında
odaklanılan “İş’te Eşitlik” ve
kadın çalışan oranını yükseltme
doğrultusundaki Şirket hedeflerine
2018 yılında ulaşılmış olması,
Doğuş Otomotiv’in bu konuda

yeni hedefler ve stratejilerle
sektöründe rol model olmaya
devam edeceğinin bir göstergesi
olmuştur.
Karar alma düzeyinde Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi 2018 yılında da
çalışmalarını sürdürmüş, yapılan
toplantılarda Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik alanındaki 2025
stratejisi ve odak alanlarını içeren
çalıştay sonuçları tartışılarak
onaylanmıştır.
Şirketin operasyonel
sürdürülebilirlik alanındaki
öncelikleri olan Müşteri İlişkileri
Yönetimi, Dijital Dönüşüm ve
Teknolojik Gelişmelere Uyum
başlıklarındaki çalışmalar da
kurumsal stratejilere paralel
biçimde devam etmiş ve gelecek
hedefleri orta ve uzun vadede
belirlenerek gerekli yapılandırmalar
üzerinde çalışmalar planlanmıştır.
Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik
alanındaki detaylı performansı
2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nda yer almaktadır.
Kurumsal Sorumluluk
Doğuş Otomotiv, sürdürülebilir bir
gelecek için finansal başarıların
yanı sıra sosyal fayda üretmenin
de önemine inanmaktadır.
Şirketin bu anlayış doğrultusunda,
toplumdaki trafik konusundaki
genel sorumluluk, bilinç ve algıyı
pozitif yönde artırmak amacıyla
2004 yılında hayata geçirdiği
“Trafik Hayattır!” platformu 14
yıldır büyüyerek yoluna devam
etmektedir.
Trafik Hayattır! platformu, trafik
güvenliği konusunda her yaş
grubundan bireylerin trafikteki
davranış ve alışkanlıklarını
değiştirmek ve bu yönde toplumda
pozitif bir kültür yaratmak amacıyla,
farklı hedef kitlelere yönelik özel
projeler geliştirmektedir.

Bugüne kadar çok sayıda
ödül kazanan Trafik Hayattır!
platformu, 2018 yılında Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD)
tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk
Projesi” ödülüne layık görülmüş,
ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi
Capital dergisinin “En İyi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk” araştırmasında
ilk 10 proje arasında yer almıştır.
Trafik Hayattır! platformunun
2018 yılında da odak noktasını
“Araçta Çocuk Güvenliği” projesi
oluşturmuştur. Bu yönde yıl
boyunca birçok farklı mecrada
gerçekleştirilen tanıtıcı, eğitici
ve destekleyici faaliyetlere ek
olarak, Trafik Haftası kapsamında
Emniyet Genel Müdürlüğü ile
birlikte Ankara’da T.C. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun da katılımıyla
“Trafikte Çocuk Güvenliği” adlı bir
zirve düzenlenmiştir.
Platformun, toplumun geniş bir
kesimine ve özellikle gençlere
ulaşmak için 2018 yılında Kral FM
ile yaptığı işbirliği kapsamında, pop
müziğin sevilen isimleri Kral FM
ve Kral Pop TV aracılığıyla trafikte
güvenlik bilincinin oluşmasına
yönelik mesajlar vermişlerdir. 2016
yılında başlayan “Trafikte Anne
ve Çocuk Güvenliği Eğitimleri”ne
2018 yılında da devam edilmiş,
ayrıca “Trafik Hayattır! Çocukların
Güvenliği için n11.com’da!”
adlı kampanya ile çocuk oto
koltuğu alımlarını teşvik etmek
amacıyla çeşitli indirim olanakları
sunulmuştur.
Eğlenceli bir yaklaşımla trafik
kurallarını hatırlatmak ve öğretmek
amacıyla 2017 yılında Varol
Yaşaroğlu tarafından yaratılan
Pictoos karakterinin kullanıldığı
animasyon filmlerine 2018 yılında
yenileri eklenmiştir. Halen 11 film
ile devam eden gösterimlerin
sayısı 2018 itibarıyla 8 milyona
ulaşmıştır. Ayrıca gerek trafikte
çocuk güvenliği, gerekse trafik
güvenliği konularında ulaşılan
kitleyi daha da büyütmek amacıyla
yıl boyunca sosyal medya aktif
olarak kullanılmıştır.

27

Diğer taraftan, Doğuş Otomotiv’in
eğitime ve kaliteli istihdam
yetiştirilmesine katkı sağlamak
amacıyla yürüttüğü Meslek Liseleri
ile işbirliği çalışmaları 2018 yılında
da devam etmiştir. 2018 yılında 8
meslek lisesine destek verilmiş,
bu okullarda okuyan öğrencilere
staj imkânları sağlanmış ve mezun
olan öğrencilerin bir bölümü Yetkili
Servislerde istihdam edilmiştir.
Ayrıca Meslek Liselerinde yürütülen
“Doğuştan Meslek Sahibi” projesi
kapsamında 5 il ve 7 okulda
394 veli ve 2.339 öğrenci ile bir
araya gelinerek, sektöre yönelimi
artırmaya yönelik bilinçlendirme
toplantıları organize edilmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği
kapsamında, üç farklı eğitim
ile 7 okuldan 185 öğrenci Yıldız
Teknik Üniversitesi tarafından
sertifikalandırılmıştır.
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TRAFİK HAYATTIR!
TRAFİKTE ÇOCUK GÜVENLİĞİ KONUSUNUN
HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP OLMASI NEDENİYLE
2016 YILINDA BAŞLATILAN “TRAFİKTE ÇOCUK
GÜVENLİĞİ” PROJESİ, 2018 YILINDA DA TRAFİK
HAYATTIR! PLATFORMUNUN ODAK NOKTASI
OLMAYI 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.

Yılın Sosyal Sorumluluk
Projesi ödülü
Nil Karaibrahimgil ile
gerçekleştirilen jingle projesi,
Otomotiv Distribütörleri Derneği
(ODD) tarafından “Yılın Sosyal
Sorumluluk Projesi” ödülüne
layık görülmüştür.

Trafik Hayattır! platformu, sektörün
en uzun soluklu kurumsal
sorumluluk projesi olarak 14 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.

Trafik Hayattır! platformu, 2018
yılına ödülle başlamış ve Nil
Karaibrahimgil ile gerçekleştirilen
jingle projesi, Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD)
tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk
Projesi” ödülüne layık görülmüştür.
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, 2018 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.

Bu çalışmaların başında, Trafik
Haftası kapsamında, Emniyet Genel
Müdürlüğü ile birlikte, Ankara’da
düzenlenen “Trafikte Çocuk
Güvenliği” isimli zirve yer almıştır.
Trafik Hayattır! platformunun 2016
yılından itibaren özellikle üzerinde
durduğu trafikte çocuk güvenliği
konusunda gerçekleşen zirveye,
T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da katılmıştır.

Zirvede Trafik Hayattır!
platformunun trafikte çocuk
güvenliği konusunda marka
sözcüsü Prof. Dr. Üstün Dökmen
ve Radyo Trafik yetkilileri, trafikte
çocuk güvenliği için anne ve
babaların bilinçlendirilmesi,
çocuklara trafikte ve pek çok
alanda sınır koymanın sonuçları ve
sağlıklı anne, baba, çocuk etkileşimi
konularında bilgi aktarmıştır.
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GENÇLERE YÖNELİK OLARAK OĞUZHAN KOÇ,
SINAN KAYNAKÇI, DERYA ULUĞ, GRIPIN GRUBU,
EMRE AYDIN VE CEM BELEVI GIBI POP MÜZIĞIN
SEVILEN ISIMLERI, KRAL FM VE KRAL POP TV
ARACILIĞIYLA “TRAFIK HAYATTIR!” DEDİLER.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı
zirvede ayrıca düzenlenen yarışma
ile kazanan katılımcıya çocuk
otomobil koltuğu hediye edilmiştir.
Platformun 2018 yılı için toplumun
geniş bir kesimine ve özellikle
gençlere ulaşmak için başlattığı
en önemli çalışma ise, Türkiye’de
tüm radyo dinleyicilerinin yüzde
8’ine hitap eden Kral FM ile yapılan
işbirliği olmuştur. Oğuzhan Koç,
Pinhani grubunun kurucusu ve
solisti Sinan Kaynakçı, Derya Uluğ,
Gripin grubu, Emre Aydın ve Cem
Belevi gibi pop müziğin sevilen
isimleri, Kral FM ve Kral Pop TV
aracılığıyla trafikte çocuk güvenliği,
emniyet kemeri kullanımı,
trafikte cep telefonu kullanımı
ve hız konusunda toplumun
tüm kesimlerinde trafikte
güvenlik bilincinin oluşması için
mesajlar vererek “Trafik Hayattır!”
demişlerdir.
Çalışma çerçevesinde ayrıca,
Mehmet Akbay’ın hazırlayıp
sunduğu “Mehmet’in Gezegeni”
adlı radyo programına Trafik
Hayattır! platformunun araçta
çocuk güvenliği konusundaki
marka sözcüsü Prof. Dr. Üstün
Dökmen de konuk olarak
katılmıştır.

Böylece katılımcıları trafikte
çocuk güvenliği ile ilgili detaylı
bilgilendirme imkânı bulunmuş,
ayrıca, çalışmayı somutlaştırmak
amacıyla Mehmet Akbay’ın radyo
programında sorduğu trafikle ilgili
sorulara doğru yanıt veren gençlere
güvenli sürüş eğitimi verilmiştir.
Eğitimlerin 2019 yılında da devam
etmesi planlanmaktadır.
2018 yılında devam eden
çalışmalardan bir diğeri ise, 2016
yılında başlayan “Trafikte Anne
ve Çocuk Güvenliği Eğitimleri”
olmuştur. 2004 yılından bu yana
sağladığı bilgi birikimini sadece
kendi grup çalışanlarına değil,
sorumlu vatandaş olarak kamu
ve özel kurum çalışanlarına da
yaymayı amaçlayan platform,
eğitimlerini bu kurumlarla
genişletmiştir. Hamilelikte
emniyet kemerinin ne şekilde
bağlanması gerektiğinden çocuk
koltuklarının araç içinde doğru
konumlandırılmasına kadar birçok
konuyu içeren eğitimlerle, çeşitli
kamu ve özel şirketlerden yaklaşık
200 katılımcıya ulaşılmıştır. Eğitim
öncesi ve sonrasında uygulanan
test sonuçları, eğitimlerin ne
kadar başarılı olduğunun bir
göstergesidir.

Yıl içinde, Türkiye’de trafik
kazalarının en yoğun yaşandığı
dönem olan bayram tatilleri
öncesi, trafikte çocuk güvenliği
konusunda farkındalık yaratmayı
hedefleyen yeni bir proje hayata
geçirilmiştir. Bu kapsamda “Trafik
Hayattır! Çocukların Güvenliği için
n11.com’da!” adlı bir kampanya
başlatan Trafik Hayattır! platformu,
proje kapsamında güçlü iki
markayı bir araya getirmiştir.
Araçta çocuk koltuğu kullanımını
yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan
kampanya kapsamında çocuk oto
koltuğu alımlarını teşvik etmek
amacıyla çeşitli indirim olanakları
sunulmuştur.
Trafik Hayattır! platformu sadece
araç sürücülerini değil, trafikte
olan herkesi bilinçlendirmeyi
hedeflemekte ve genel olarak
trafik güvenliğini artırmayı
ilke edinmektedir. Platform,
bu bağlamda trafikte en çok
yaralanmalı kazaya uğrayan
gruplardan biri olan bisikletlilere
yönelik projeler de yürütmektedir.
2017 yılında hayata geçirilen “HOP!”
adlı mobil aplikasyon, yayaları ve
sürücüleri 30-40 metre mesafe
içinde bir bisikletli olduğu zaman
uyarmaktadır.

Bu sayede oluşabilecek kazaların
önlenmesini hedefleyen HOP!, 2018
yılında Blesh entegrasyonu ile daha
da geliştirilmiştir. HOP! yeni özelliği
ile bisiklet ve otomobil sürücülerine
uygulamayı indirmeden de
sinyal alma ve iletme imkânı
sağlamaktadır. Bugüne kadar 5.500
kişi uygulamayı indirerek sağladığı
olanaklardan faydalanmıştır.
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.

Yıl boyunca, gerek trafikte çocuk
güvenliği gerekse trafik güvenliği
konularında olabildiğince geniş
bir kitleye ulaşmak için sosyal
medya aktif olarak kullanılmıştır.
Aralık 2018 itibarıyla Trafik Hayattır!
platformunun Facebook hesabında
yaklaşık 128.000 takipçiye erişilmiş
olup, düzenli içerik paylaşımları
ile toplumun her kesimine trafik
konusunda bilgilendirici/eğitici
fayda sağlanmıştır.
2017 yılı Kasım ayında trafik
kuralları konusunda eğlenceli
bir yaklaşımla trafik kurallarını
hatırlatmak ve öğretmek için Varol
Yaşaroğlu tarafından yaratılan
Pictoos karakteri ile yayınına
başlanan 3 adet animasyon filmi,
2018 yılında da 11 film ile devam
etmiş ve yaklaşık 8 milyon gösterim
sağlanmıştır.
Sosyal medyada sosyal sorumluluk
alanında ilk kez uygulanan
Facebook Chat Bot uygulaması
üzerinden ehliyet sınavına
gireceklere Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı önceki yıllarda çıkan ehliyet
sınav soruları testi yapılmıştır.
Katılımcıların sınav öncesi bilgisini
ölçme imkanı sunulmuştur.
150.000’in üzerinde katılımcı
faydalanmıştır.

Önceki senelerde birçok kez
ödüle layık görülen Trafik Hayattır!
platformu, yıl boyunca başarılarına
yenilerini eklemeye devam etmiştir.
Trafik Hayattır! platformu 2018
yılında da, 2017’de olduğu gibi
Capital dergisinin en iyi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk araştırmasında
ilk 10 proje arasında yer almıştır.
Trafik Hayattır! platformu
kapsamında 2019 yılında da hedef
kitle bazında interaktif projeler
planlanarak, toplumun her
kesiminde trafikte pozitif kültür
yaratılmasına katkı sağlanacaktır.
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2018 Bayi-Satış Kanalları Gelişmeleri

KOŞULSUZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

●●

Doğuş Otomotiv Yetkili
Servisleri yılda 1,36 milyon
araç girişiyle ayda ortalama
110 bin müşteriye hizmet
vermektedir.

●●

Volkswagen Binek Satış
Sonrası Hizmetler, 2018
yılında açılan Doğuş Oto
Gebze, Doğusan ve Kare Oto
Yetkili Servisleri ile birlikte
hizmet noktası sayısını 79’a
yükseltmiştir. Volkswagen
Binek Satış Sonrası Hizmetler,
bağımsız IACS (Uluslararası
Satış Sonrası Müşteri
Memnuniyeti) araştırmasında
puanını artırarak birinciliğe
yükselmiştir.

SUNDUĞU HIZMETLERDE KOŞULSUZ MÜŞTERI 
MEMNUNIYETINI BIR NUMARALI ÖNCELIK
OLARAK ELE ALAN DOĞUŞ OTOMOTIV,
TÜRKIYE’NIN EN GENIŞ YETKILI SATICI VE SERVIS
AĞLARINDAN BIRINE SAHIPTIR.
●●

Audi, Avrupa’da örnek
gösterilen %72 müşteri
sadakat oranı ile 2018 yılında
satış sonrası hizmetler
cirosunda %21,2’lik artış
sağlamıştır. Audi Satış Sonrası

VW
Audi
SEAT
ŠKODA

Hizmetler, her yıl Audi AG
tarafından gerçekleştirilen
Yetkili Satıcı Memnuniyet
Araştırması’nda bu yıl da
diğer markaların önünde ilk
sırada yer almıştır.
●●

●●

SEAT’ın Türkiye genelinde 41
noktada hizmet veren Yetkili
Servislerine araç giriş sayısı
2018 yılında %3,3 artmıştır.
Yedek parça cirosunu %41,
işçilik cirosunu ise %15
oranında artıran SEAT, dünya
genelinde düzenlenen Top
SEAT People yarışmasında
Servis Müdürü kategorisinde
dünya birinciliği, Servis
Danışmanı kategorisinde
ise dünya üçüncülüğü elde
etmiştir.

Yüce Auto ŠKODA, 2018’de
de ŠKODA global STLI
(Servis Teknik Performans
Göstergeleri) “En İyi
Performans Ödülü”nün sahibi
olmuştur.
●●

Porsche, 2018 yılında
servis cirolarında %23 ve
iş emri adedinde %8’lik
artış sağlamıştır. Marka
müşterilerinin Yetkili Servis
bağlılık oranı %78, müşteri
memnuniyet anketi puanı ise
5 üzerinden 4,96 düzeyinde
gerçekleşmiştir.

●●

Volkswagen Ticari Araç Satış
Sonrası Hizmetler, 2018 yılında
devreye aldığı Doğuş Oto
Gebze ve Doğusan Yetkili
Servisleri ile hizmet ağını
genişleterek Yetkili Servis
sayısını 79’a yükseltmiştir.
Marka, 2018 yılında satış
sonrası hizmetlerdeki
başarısı ile STLI (Service
Technik Leistung Indizen)
değerlendirmesinde dünya
birinciliğine yükselmiştir.

●●

Scania, yurt genelinde
daha geniş bir alana en hızlı
şekilde hizmet verebilmek
amacıyla 2018 yılında 2 adet
daha Yetkili Servisi hizmete
açmıştır.

●●

Doğuş Oto, 2018 yılında
açılan Gebze tesisi ile DOD
ve VW markalarında faaliyete
geçerek satış ve satış
sonrası hizmetler alanında
hizmet noktası sayısını 7’ye
yükseltmiştir. Şirket, 2018
yılında toplam 300.509 servis
girişi ile hedeflerinin üzerine
çıkmıştır. Doğuş Oto bölgeleri,
Audi AG’nin dünya çapında
gerçekleştirdiği Audi Twin
Cup’ta Twin kategorisinde
Türkiye birinciliği, Audi Twin
Cup teknik kategorisinde ise
Türkiye birinciliği ve ikinciliği
kazanmıştır. Ayrıca Doğuş
Oto Bursa, Top SEAT People
2018’de En İyi Satış Temsilcisi,
En İyi Garanti Uzmanı ve
ikinci En İyi Servis Yöneticisi
olmak üzere üç dalda başarı
elde etmiştir.

Önceki yıllarda “En İyi Gelişim
Gösteren Ülke” ve “Satış
Sonrası Hizmetler Alanında
En İyi Ülke” ödüllerini alan

Porsche
Scania
Thermo King
Scania Deniz ve Endüstriyel Motorları
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DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA
DOĞUŞ GRUBU, 300’ÜN ÜZERINDEKI ŞIRKETI
VE 25 BINI AŞKIN ÇALIŞANIYLA MÜŞTERILERINE
ÜSTÜN TEKNOLOJI, YÜKSEK MARKA KALITESI
VE DINAMIK BIR INSAN KAYNAĞI ILE HIZMET
VERMEKTEDIR.
Modern hayatı şekillendiren yeni
keşiflerin öncülüğünü üstlenerek
daha iyi bir yaşamın standartlarını
oluşturmak için çalışan Doğuş
Grubu, 1951 yılında kurulmuştur.
Müşterilerinin yanı sıra çalışanları,
iş ortakları ve hatta rakipleri için bir
tutkuya dönüşecek, sınıfının en iyisi
yaşam tarzı markalarını bünyesinde
barındıran Doğuş, çalıştığı
alanlarda küresel bir oyuncu olma
hedefiyle çalışmalarına devam
etmektedir.
Otomotiv, inşaat, medya, turizm
ve hizmetler, gayrimenkul, yemeiçme ve yeni yatırımlar 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 25
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 TÜVSÜD,
medyada Condé Nast (Vogue,
GQ), turizmde Hyatt International
Ltd., marinacılıkta Latsis Grubu ve
Adriatic Croatia International (ACI)
Grubu’nun yanı sıra yeme-içme ve
eğlence sektöründe de bünyesinde
Coya, Roka, Zuma ve Oblix gibi
markaları bulunduran uluslararası
Azumi Grubu ile Amazonico, Ten
Con Ten, El Paraguas markalarına
sahip Paraguas Group 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.

