
Bu konsept çerçevesinde halen 10 mağazada 
hizmet veriliyor. 
 D&R, çocuklara özel tasarladığı D&R Kids 
mağazasıyla onların hayal dünyalarını ve 
yeteneklerini geliştirebilecekleri olanaklar sunuyor. 
D&R Kids’te yerli ve yabancı kitaplardan dergilere, 
filmlerden müziklere, oyunlardan oyuncaklara, 
bilgisayar oyunlarından konsol oyunlarına kadar 
8 bin çeşit ve 21 bin adet ürün çocuklarla 
buluşmayı bekliyor. Çocukların zihinsel ve bedensel 
becerilerini geliştirebilecekleri, iletişimlerini 
güçlendirecekleri, eğitici ve eğlendirici aktivitelere 
yer veren D&R Kids, titizlikle düşünülerek dizayn 
edildi. Yakında Suadiye’de ikinci mağazasını açacak 
olan D&R Kids, okuma alışkanlığı kazandırmaya 
yönelik okuma saatleri, hikaye yazma, yazarlarla 
söyleşiler ve workshoplarla çocuklara keyifli saatler 
yaşatıyor.

Promosyon
D&R, Türkiye’nin alanında lider mağazası 
konumunu sürdürmeyi amaçlıyor. Bu sebeple 
belirli aralıklarla indirim kampanyaları düzenliyor. 
Kampanyaların bir diğer amacı ise her müşteriye, 
kültür ve eğlence ürünlerine ulaşmanın ve bunun 
keyfini çıkarmanın eşsiz deneyimini yaşatmak. 
Düzenlenen promosyon kampanyaları elektronik 
eşyalardan müzik aletlerine, DVD’lerden müzik 
albümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 
D&R kültür sanat alanında faaliyet gösteren 
kurumlarla sponsorluk çalışmaları gerçekleştirerek, 
Türkiye’de kültürel faaliyetlerin artmasına katkıda 
bulunuyor. D&R, kurumsal bilinç dahilinde çok 
çeşitli toplumsal paylaşım projelerine de destek 
veriyor.
 Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara 
yönelik etik ve duyarlı davranma yükümlülüğü 
taşıyan D&R, kurulduğu günden bu yana toplumsal 
faydayı esas alarak sosyal sorumluluk projelerinde 
yer almaya devam ediyor. Özellikle eğitim, kadın ve 
çocuk konularında sosyal yardım projeleri geliştirip, 
diğer kuruluşlarla işbirliğine gidiyor.  
 D&R’ın Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlara 
dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği “Kadınlar 
Kitabı” projesi, Dünya Kadınlar Günü’nde 
İstanbul’da başladı. Proje kapsamında kurulan 
standlar tüm Türkiye’yi dolaşacak ve ziyaretçilerden 
görüş toplayacak. Her kesimden toplanacak 
görüşlerle oluşturulacak “Kadınlar Kitabı” 2016 yılı 
Dünya Kadınlar Günü’nde piyasaya çıkacak, kitabın 
satışından elde edilecek gelir ise “Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği”ne bağışlanacak. Kampanya, 
Türkiye genelindeki D&R mağazalarında yıl boyu 
devam edecek. 
 D&R, Türkiye’de okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan  
“Çocuklar Gülsün Diye Derneği”nin ürünlerini 
mağazalarında satışa sunarak, derneğe destek 
oluyor.  
 Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, 
yaygınlaştırmak ve ihtiyacı olan herkesin eşit 
şartlarda kitaba kavuşmalarını sağlamak amacıyla 
kurulan “Herkese Kitap Vakfı” ve kitap okuma 

alışkanlığının gelişimine destek veren D&R 
işbirliğiyle hayata geçen Türkiye’nin ilk Master Card 
logolu Kitap Hediye Kartı, D&R mağazalarında 
satışa sunuluyor.  
 Bir Dilek Tut Derneği’nin, ünlülerin katkılarıyla 
hazırladığı ve sadece D&R mağazalarında satılan 
“Mutluluk Kitabı”nın geliri hasta çocukların 
hayallerini gerçekleştirmek için kullanıldı. 
 D&R, AÇEV eğitim faaliyetlerine kaynak yaratma 
amacıyla AÇEV markalı ürünlere yönelik kampanya 
gibi marka ve vakıf projelerine destek olmanın yanı 
sıra, yardım amaçlı takvim, ajanda ve kitap ayracı 
satışları ile her yıl ihtiyaç sahibi okullara 3 binin 
üzerinde kitap gönderimi gerçekleştiriyor.
 Bunun yanı sıra D&R, İKSV’nin düzenlediği 
festivallere sponsor olarak kültür sanat faaliyetlerine 
destek vermeye devam ediyor.
 Card By D&R: D&R, 2005 yılında hizmete 
sunduğu “Card By D&R” müşteri kartıyla müşterisi 
ile arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Böylece 
ürün tercihleri takip edilen tüketici eğilimleri 
doğrultusunda yeni ürünlerden, çok satanlardan, 
etkinlik ve kampanyalardan haberdar ediliyor. D&R 
müşteri veri tabanında 500 binin üzerinde kayıtlı 
müşteri bulunuyor. D&R’ın yüksek ölçüde çaba 
sarf ettiği ve sektöründe öncü olduğu bir başka 
konu ise müşteri memnuniyetinin olabilecek en 
yüksek düzeyde tutulmasına verilen önem. Tüm 
bunların ötesinde “Card by D&R” tüketiciye çok 
özel kampanyaların, benzersiz avantajların ve 
fiyat indirimlerinin olduğu çeşit çeşit ayrıcalıklar 
da sunuyor. “Card by D&R” sahipleri yaptıkları 
tüm alışverişlerde puan biriktirebiliyor ve biriken 
puanlarını anında para olarak kullanabiliyorlar. 
Böylece yapılan alışverişler kazanca dönüşüyor.
e-kitap: 12 bin adet ile en zengin kataloğa sahip 
olan e-kitap, sevilen eserlere her tür ortamda 
ulaşım imkanı sağlıyor. Basılı kitap fiyatından daha 
ucuza alınabilen e‐kitap uygulaması, kullanıcılarına 
kütüphanelerini yanlarına taşıma fırsatı sunarken, 
D&R müşterileri iPad üzerinden de e‐kitap satın 
alma ve okuma imkanına sahip oluyor. 
 dr.com.tr: D&R’ın 146. mağazası olarak 2000 
yılında hayata geçen dr.com.tr, müşterisine en 
geniş ürün yelpazesini en kısa sürede ulaştırmayı 
hedefleyerek, gerek Türkiye’de gerekse 
yurtdışındaki siparişler için 7 gün 24 saat hizmet 
veriyor. 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti 
alınmayan sitede teslimatlar 2-3 iş günü içerisinde 
yapılıyor. Ayrıca dr.com.tr’de, mağazalarda 
uygulanan kampanyalar, promosyonlar ve etkinlik 
duyuruları yer alıyor. 
 D&R Life Dergisi: İlk olarak Kasım 2013’te 
yayın hayatına başlayan D&R Life, D&R’ın renkli 
dünyasından ilham alan, hikayesi bol ürünlere 
ve popüler kültüre dair zengin içeriğe sahip bir 
interaktif dergi olarak okuyucularıyla buluşuyor. 
Kültür, sanat ve eğlence dünyasının sunduğu 
zenginlikleri keşfetmek için tasarlanan D&R Life, 
tüm akıllı telefon ve tabletlerde, D&R takipçileri için 
aylık ve ücretsiz yayınlanıyor. 
 İdefix: Türkiye’de kültür ve eğlence 
perakendesinin lider markası D&R, 2013 yılında 

Türkiye’nin en büyük online satış platformlarından 
Idefix ve Prefix’i satın aldı. Bu sayede D&R, online 
toptan satış kanalına da giriş yapmış oldu. Yapılan 
satın almayla online satış platformunda daha da 
güçlenen D&R, önümüzdeki dönemde online 
eğlence perakendesindeki yatırımlarına devam 
etmeyi amaçlıyor. 
 Sabit Fikir Dergisi: İdefix’in genç ve dinamik 
edebiyat dergisi Sabit Fikir, güvenilir eleştirileri, 
özgün illüstrasyonları ve ilgi çekici dosya konularıyla 
okuyucularıyla buluşuyor. Edebiyat eleştirisini 
akademik dilden kurtararak büyük bir boşluk 
dolduran Sabit Fikir, Mart 2011’de yayın hayatına 
başladı. D&R mağazalarında bulunan dergi, her ay 
başka bir tema ile Türk ve dünya edebiyatından 
örnekleri göze hoş gelen bir üslupla hazırlayarak 
edebiyatseverlerle buluşturuyor.

Marka Değeri
İnsanları ortak bir platformda bir araya getiren ve 
hayatın her anını zenginleştiren bir dünya yaratmayı 
amaç edinen D&R, herkesi sunduğu ürünleri daha 
kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye, 
paylaşmaya ve ürünlerinin keyfini çıkarmaya teşvik 
ediyor. Türkiye çapına yayılan mağazalar zinciriyle 
popüler kültür ürünlerine ulaşmada akla gelen ilk 
mağaza olma özelliğini sürdüren D&R’ın en kaliteli 
ve en yeni ürünlere raflarında yer vermesi, marka 
değerini artıran özelliklerinin başında geliyor. Ürün 
çeşitliliği, güvenilirlik, erişilebilirlik, en günceli sunma 
ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı, D&R’ı sektörde 
öne çıkaran diğer unsurlar. Müşterileri mutlu 
etmeyi birinci öncelik olarak belirleyen D&R, bu 
sebeple müşterilerini markanın merkezine koyuyor. 
Bunu kurum kültürünün bir parçası haline getirmek 
için müşteri memnuniyeti ilkesini üst kademelerden 
alt kademelere kadar doğru bir şekilde yerleştiriyor. 
Benzersiz müşteri memnuniyeti kurgulamayı 
amaçlayan D&R, bu doğrultuda her gün bütün 
taleplerin ve şikayetlerin yönetildiği yeni bir 
sistemle müşteriye özel stratejiler üretiyor. Kaliteyi 
marka değeriyle birleştirip, müşterinin her daim 
markaya olan ilgisini üst seviyede tutmak da D&R’ın 
amaçları arasında yer alıyor. Bu felsefe ile hareket 
eden D&R, müşteri sadakatini markanın merkezine 
oturturken, müşteri memnuniyetinin de D&R 
markası için ileriye dönük bir ölçümleme olduğunu 
düşünüyor. Bir müşteriyi elde tutmanın en iyi 
yolunun “az çoktur” anlayışında yattığını bilen D&R, 
bunu  marka değeri açısından oldukça önemli bir 
veri olarak kabul ediyor.

www.dr.com.tr

Pazar
1997 yılında ilk mağazasını açan D&R, bugün 
25 ilde 145 mağazasıyla sektörde pazar lideri 
konumunda bulunuyor. Geçen süreç içinde 
yaşanan ekonomik gelişmenin etkilerini iyi bir 
stratejiyle birleştiren D&R, kurulduğu günden 
bugüne kadar ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. 
 Özellikle son dönemlerde kültür‐sanat ürünlerine 
gösterilen ilgi ve D&R’ın tüketiciye uygun fiyatla 
geniş ürün yelpazesi sunması, büyümedeki önemli 
etkenler arasında yer alıyor. Gerek müşteri profili 
gerekse marka olarak lider konumunu korumayı 
amaçlayan D&R, satışa sunduğu ürünlerin fiyatını 
belli bir seviyede tutma stratejisi belirleyerek, 
rekabetten uzak bir politika izledi. Türkiye’ye 
getirdiği kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla D&R, 
hem günlük ortalama satış adedi hem de elde 
edilen gelir açısından önümüzdeki dönemde de 
pazar lideri konumunu sürdürmeyi hedefliyor. 

Başarılar
1996 yılında kurulduğunda Türkiye’yi kişiye 
yönelik ürün konseptiyle tanıştıran D&R, bu 
alanda öncü pozisyonunu sürdürmeye devam 
ediyor. D&R, 2014 yılında Doğrudan Pazarlama 
İletişimcileri Derneği’nin yedinci kez düzenlediği 
DP Ödül Töreni’nde, 2014 yılı Veri Tabanına 
Dayalı Pazarlama alanında Sadakat Uygulamaları 
bölümünde “Müşterisini Çok İyi Tanıyan Kart D&R 
Card” kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı. 

Tarihçe 
Doğan Medya Grubu’nun kültür, sanat ve eğlence 
alanında hizmet veren mağazalar zinciri D&R, 
1996 yılının Kasım ayında kuruldu ve ilk mağazasını 

1997 yılının Mayıs 
ayında Erenköy’de 
açtı. Türkiye genelinde 
25 ilde 145 mağazası 
bulunan D&R, 
sektöründe rakipsiz 
konumunu sürdürmeye 
devam ediyor. Kitaptan 
müziğe, filmden 
elektroniğe, oyundan 
hobiye, hediyelik 
eşyadan kırtasiyeye 
geniş ürün seçenekleri 
sunan D&R, toplumu 
kitap okumaya, 
müzik dinlemeye, 
film izlemeye 

özendirerek üstlendiği sosyal sorumluluk görevini 
de yerine getiriyor. D&R, eğlence ve kültür 
ürünleriyle tüketiciyi buluşturarak, okuyan ve 
dinleyen bir Türk toplumunun oluşumuna katkıda 
bulunuyor. Her geçen gün bir yenisi açılan D&R 
mağazaları, şehirlerin işlek caddeleri ile Türk ve 
dünya markalarının buluştuğu modern alışveriş 
merkezlerinde yer alıyor. D&R 2004 yılında 
yeni bir mağazacılık anlayışı getirerek, 
mağaza standartlarını geliştirdi. Ankara 
Tunalı, İzmir Forum Bornova, 
Marmara Forum, Akasya, 
İstinyePark ve Kanyon 
mağazaları ile hobi ve 
kültür mağazacılığı alanında 
büyük adımlar attı, hem 
dekorasyonu hem cafeleri 
ile Avrupa’daki örneklerini 
aratmayacak mekanlar yarattı. 
Açıldığı günden bu yana 
D&R mağazaları; kültür, sanat, 
eğlence konusunda geniş bir ürün 
yelpazesini modern ve dinlendirici 
bir atmosfer içerisinde sunuyor. D&R, 
Türkiye’nin tek kültür ve sanat perakende 
zinciri olarak dinleme kuleleri, okuma 
alanları, sanatçılarla hayranlarını buluşturan 
ve artık gelenek haline gelen imza günleri, 
söyleşiler, galalar, ürün lansman partileri ile klasik 
mağaza konseptinin dışında, hizmet ve müşteri 
odaklı etkinliklerine devam ediyor. 

Ürün
Kitaptan müziğe, filmden elektroniğe, oyundan 
hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye geniş ürün 

seçenekleri sunan D&R, kurulduğu günden bu 
yana en iyi içerikli ürünleri uygun fiyatlarla Türk 
toplumunun beğenisine sunuyor. D&R en yeni 
kitapları okuyucularla buluştururken, Türk ve dünya 
edebiyatının klasiklerine de raflarında yer veriyor. 
Araştırma, tarih, çizgi roman, felsefe, mizah ve 
daha pek çok türde kitabın bulunabildiği D&R’da 
indirime giren kitaplara uygun fiyatlarla ulaşabilmek 
de mümkün. D&R mağazaları aynı zamanda geniş 
bir film içeriğine sahip. En son çıkan DVD’ler 
D&R’larda filmseverleri beklerken, klasikler arasına 
girmiş olan yerli ve yabancı filmler de D&R 
mağazalarında yer alıyor. Çok satan yerli ve yabancı 
albümler, poptan rocka, new ageden klasik müziğe, 
halk müziğinden çocuk şarkılarına kadar çok geniş 
kapsamlı müzik arşivi, D&R’ın sahip olduğu içeriğin 
önemli bir kısmını oluşturuyor. Ürün çeşitliliği 
bakımından Türkiye’nin en önde gelen perakende 
mağaza zinciri konumunda bulunan D&R, oyun 
konsollarından bilgisayar oyunlarına, kırtasiye 
ürünlerinden oyuncaklara, elektronikten kişisel 
ürünlere kadar sunduğu zenginliklerle, kültür ve 
eğlence dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. 
D&R, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla 
“Özel Müşteri Siparişi” hizmetini de ziyaretçilerine 

sunuyor. Bu hizmetle, müşterinin o 
anda bulamadığı ürün, özel olarak 
müşterinin dilediği mağazaya 

gönderiliyor.    

En Son Gelişmeler
D&R’ın yatırımları yalnızca 
mağazalardan oluşmuyor. 
Özellikle teknoloji alanında 

hem merkez hem de 
lojistik sistemine önemli 

yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar 
teknolojik yenilikler kadar D&R’ın 

sektöre getirdiği ilkleri de kapsıyor. 
Bunlar arasında en önemlilerinden biri 

perakende sektöründe D&R’ın 5 bin 
m2’lik yeni ikmal deposunu 200 mağaza 
kapasiteli konveyör bantlarla donatarak, 

tam otomasyona geçirmiş olması. Bu 
otomasyon sayesinde D&R, 150 bin adet 

ürünü her gün eş zamanlı olarak 145 mağazasına 
sevk edebiliyor. D&R’ın kendisi gibi alanında pazar 
lideri olan Teknosa ile yapmış olduğu işbirliği, tüm 
perakende sektörüne bir yenilik daha getirdi. Aynı 
çatı altında yer alan D&R ve Teknosa mağazaları, 
kültür ve elektronik ürünlerine eksiksiz bir karma 
ile ulaşılabilen yegane satış noktaları haline geldi.  

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

D&R
›	D&R Türkiye’nin ilk kültür, sanat platformu.

›	D&R’ın Türkiye’de toplam 145 mağazası var.

›	D&R, Türkiye’de kültür, sanat, eğlence 
 konusunda en geniş içeriğe sahip mağaza.

›	D&R e‐kitap uygulaması ile pek çok kitap 
 aynı anda tek bir cihazdan okunabiliyor.


