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Türkiye’de büyük sermaye gruplarının uluslararası sermaye ile ilişkilerini özetlerken, Forbes
Dergisi’nin dünyanın dolar milyarderleri listesine bakıyorum.
Doğuş Holding’in sermayesinin büyük bölümü Şahenk Ailesi’ne ait. Forbes’in dünya milyarderleri
listesinde Şahenk Ailesi’nden üç kişi yer alıyor: Ferit Faik Şahenk, Filiz Şahenk, Deniz Şahenk.
Ferit Faik Şahenk’in serveti 2017 yılında 2,1 milyar dolar, 2019 yılında 2,3 milyar dolar ve 2020
yılında da 3,0 milyar dolarmış.
Filiz Şahenk’in serveti 2017 yılında 1,9 milyar dolar, 2019 yılında 2,1 milyar dolar ve 2020 yılında da
2,8 milyar dolarmış.
Deniz Şahenk’in serveti ise 2017 yılında 1,1 milyar dolar, 2019 yılında 1,1 milyar dolar ve 2020 yılında
da 1,6 milyar dolarmış.
2020 yılındaki artışlar gerçekten dikkat çekici.
Holding’in 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu’nda belirtildiğine göre, Holding’in şirketlerinin sayısı
330 dolaylarındadır (liste için bkz. Doğuş Group, 2019 Annual Report, s.208-216)
Holding’in internet sitesinde uluslararası şirketlerle ilişkileri konusunda şu bilgi veriliyor:
“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, turizmde Hyatt International Ltd., yeme-içme sektöründe de bünyesinde
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.”
Holding, otomotiv sektöründe, önemli markaların Türkiye’deki temsilcisi olarak büyük miktarda
ithalat yapmaktır.
“Sektöründe en geniş marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv
ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biridir.
“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, temsil ettiği markaların 80’i aşkın modeliyle geniş bir ürün portföyü sunuyor. Tüm
ülkeye yayılmış 570’i aşkın buluşma noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine yaygın ve kesintisiz bir
şekilde hizmet sunmasını sağlıyor. Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri
doğrultusunda hizmet portföyünü giderek genişletiyor.”
Holding, 12 uluslararası markanın 80’in üstünde modelinin satışı, satış sonrası hizmetleri ve yedek
parça temininde yaklaşık 550 servis birimi ve 2 bini aşkın personeliyle hizmet vermektedir.
Holding, inşaat alanında da uluslararası şirketlerle yakın ilişkilerini şöyle anlatmaktadır:
“Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş, 1951’den bugüne inşaat sektöründe gerçekleştirdiği toplam değeri
20,6 milyar doları aşan 208’den fazla alt ve üstyapı projesiyle, dünyanın en itibarlı şirketlerinden biridir.
“Uluslararası şirketlerle kurduğu ortak girişim ve konsorsiyumlar ile yerini her geçen gün daha da
güçlendiren Doğuş İnşaat, yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Körfez
ülkelerinde de mega projeleri hayata geçirmektedir. Doğuş İnşaat, müteahhitlik şirketlerinin bir önceki
yıl elde ettikleri yurtdışı proje gelirlerine göre ENR tarafından her sene belirlenen ‘Dünyanın En Büyük
250 İnşaat Firması’ sıralamasında 2003 yılından beri yer almaktadır.”
Doğuş Holding’in restoran hizmetleri alanındaki şirketi olan d.ream, 13 ülkede, 40’ün üstünde
markayla ve yaklaşık 140 yerde, Coya, Paraguas Grubu ve Azumi Grubu ile ortaklık içinde faaliyet
göstermektedir.
Doğuş Grubu 14 oteli işletmektedir. Bu işletmelerin bazılarında Hyatt, Rixos, Four Seasons gibi
uluslararası otel işletmecileriyle ortaklığı veya işbirliği vardır.

Doğuş Holding’in bir şirketi dünyaca ünlü İsviçre saatlerinden Arnold & Son, Bell & Ross, Breitling,
Hublot, HYT, Tag Heuer, Bvlgari gibi markaların, Alman kasa üreticisi Döttling’in ve Fransız mücevhercisi
Messika’nın Türkiye temsilcisidir.
Doğuş Holding Emporio Armani ve Gucci gibi giysi markalarının da Türkiye’de temsilciliğini
yapmaktadır.
Ünlü bir İtalyan kozmetik şirketi olan KIKO Milano şirketi de 2015 yılından beri Türkiye’de Doğuş
Holding ile işbirliği yapmaktadır. 2019 yılının sonunda KIKO’nun Türkiye’de 12 mağazası vardı.
Güney Koreli SK Grubu ile Doğuş Grubu, “n11.com” adıyla bir e-ticaret sistemi kurdu.
Doğuş Holding, Türkiye’deki sermaye grupları içinde en önemlilerden biridir. Faaliyetlerinde
uluslararası şirketlerle yakın bir işbirliği ve çıkar birliği içindedir.

