Rekabetçi bir ortamda, kendilerini
yükselten değerlere bağlı kalarak
faaliyet alanlarında en iyi hizmeti
sunmanın yollarını bulmak, tüketici
bilincinin ve kalite arayışının giderek arttığı
günümüzde şirketler için var olabilmenin
temel unsurları haline gelmiştir.
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Markalarımız
23

2011 rekorlar yılı
Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en yenilikçi otomotiv markası” vizyonu doğrultusunda belirlediği ürün ve iletişim stratejisiyle 2011 yılında satışlarını %40 oranında artırarak çok başarılı bir yılı geride
bırakmıştır. 2011 yılında iletişim alanında alınan Kristal Elma ve Altın Örümcek
ödülleri de bu başarıyı taçlandırmıştır.

Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç markası, bir
önceki yıla göre %16,4 oranında büyüyen binek araç pazarında satışlarını %40 artırarak pazarın üzerinde bir
performans göstermiştir. 2011 yılında
izlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri, yeni model lansmanları sayesinde Volkswagen Binek Araç’ın pazar payını %9,4 seviyesine yükseltmiş ve markamız pazarda 4. sıraya
tırmanmıştır.
Modellerimizin performansları
Polo modelimiz segment payını etkin
kampanyalarla %12,6 seviyesine çıkarmış, yeni sunulan motor ve donanım seçenekleri sayesinde daha geniş bir kesime hitap etmeye başlamıştır.
Bulunduğu sınıfa kendi adını veren
Golf modelimiz satışlarını %40 oranında artırarak %11,2 segment payı
almayı başarmıştır.
2011 yılında “Prestij şekil değiştirdi” sloganı ile lansmanı yapılan Yeni

2011 yılı, Volkswagen Binek Araç’ın başarısını
pekiştirdiği bir yıl olmuştur. Volkswagen
Binek Araç, lansmanlarla ve ödüllerle dolu bir
yılı, satış adetlerini ve pazar payını artırarak
ve sıralamada bir basamak yukarı çıkarak
tamamlamıştır.
Vedat Uygun
Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü
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Jetta modelimiz segment payını artırarak %9,9 pazar payına ulaşmıştır.
2010 Kasım ayında lansmanı yapılan
Yeni Passat modelimiz 2011 yılında
%19 gibi çarpıcı bir segment payı ile
lider pozisyonunu korumuştur. Coupe ve sedan özelliklerini birleştirerek
kendi segmentini yaratan CC modelimiz ise satışlarını %36 oranında artırarak %34 segment payının sahibi olmuştur.
Satış rakamlarında en yakın rakibinin bile çok üzerinde bir performans
sergileyen Scirocco modelimiz %45
segment payı ile liderliğini sürdürmüştür.
Lansmanı Fashion’s Night Out etkinliği ile yapılan Yeni Tiguan modelimiz
ise segmentinde %15 segment payına ulaşarak 2. sırada yer almıştır.

Dijital iletişimde lider marka
Volkswagen Binek Araç, 750.000’i
aşan
takipçisiyle
Facebook’ta
Türkiye’deki en çok izlenen resmi
otomobil markası olmuş ve dünyanın en büyük ikinci Volkswagen sayfası konumuna gelmiştir. 2011 yılında başta Altın Örümcek olmak üzere,
yapılan uygulamalar ve yarışmalarla
pek çok ödüle layık görülmüştür. Yıllık 10 milyon ziyaretçiyi aşan internet
sitemizde ayrıca sosyal medyadan
da yönlendirme yaptığımız “24 Saat
Online Müşteri İletişim Hattımız” bulunmaktadır.
Satış sonrası hizmetler
Türkiye çapında 68 Yetkili Servis noktası ile hizmet veren Volkswagen Binek Satış Sonrası Hizmetler (SSH),
2011 yılında Uşak, Manisa, Elazığ
ve Düzce’de Yetkili Servisler açarak
müşterilerine sunduğu hizmet ağını daha da genişletmiştir. Volkswa-

gen AG tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Servis Kalitesi Ödülü Yarışması’nda, Türkiye’den 2 Volkswagen Yetkili Servisi tüm Avrupa’da
en iyi 100 Yetkili Servis arasına girmeyi başarmıştır. Tüm dünyada satış sonrasında en iyi performans gösteren 5 ülke arasına girmeyi başaran
Doğuş Otomotiv Volkswagen SSH’nin
bu yöndeki çalışma ve “best practice”
uygulamaları diğer ülkelerdeki SSH
ağına rehberlik etmiştir. Volkswagen AG’nin MACH 18 hedefleri kapsamında yürütülen RASE (Retail After
Sales Excellence - Satış Sonrasında
Mükemmel Hizmet) projesine Doğuş
Otomotiv de dahil olmuş, 2011 yılında
Volkswagen Yetkili Servislerinde proje çalışmaları başlamıştır. Yetkili Servislerimizde toplam 370.000’e yakın
araç girişiyle ayda ortalama 30.000
müşteriye hizmet verilmektedir. 2011
yılında parça cirosu %16, işçilik cirosu ise %15 artış göstermiştir.
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Volkswagen Ticari Araç
yeni segmentlerde de
iddiasını artırıyor
Volkswagen Ticari Araç, 2011 yılında
Amarok modeliyle giriş yaptığı pick up
segmentinde de iddialı olduğunu kanıtlamış ve Yeni Crafter ile birlikte ürün yenileme sürecini tamamlamıştır. Toplam
pazarda üçüncülük elde eden Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur.

2011
2011 yılında hafif ticari araç pazarı geçen yıla oranla %7,9 oranında bir artış
yaşamış ve 270.920 adetlik satış rakamına ulaşmıştır. Volkswagen Ticari
Araç ise satışlarını %9,8 oranında artırarak toplam hafif ticari araç pazarındaki payını %9,7’ye, ithal ticari araç
pazarında ise %23,5’e yükseltmiştir.
Amarok ile yeni bir segmente giriş yapan Volkswagen Ticari Araç, bu segmentte başarılı bir performans sergilemiş ve mayıs-aralık ayları arasındaki dönemde %20,1 pazar payı ile 2.
sırada yer almıştır.
Caddy’nin pazar payı 2011 yılında
%10,6 olarak gerçekleşmiştir. Volkswagen Ticari Araç Avrupa, Caddy
satışlarının %10’unu Türkiye’de gerçekleştirmektedir.
Volkswagen Ticari Araç, 8.670 Transporter satışı ile orta sınıf hafif ticari araç segmentinde %38 pazar payı
elde ederek 2011 yılında da açık ara
sınıfının lideri olmuştur.

2007 yılından beri istisnasız en çok sahip
olunmak istenen marka olan Volkswagen
Ticari Araç, bu konumunu destekleyecek
yenilikleriyle müşteri beklentilerinin her
zaman bir adım önünde olmaya devam
edecektir.
Kerem Güven
Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü
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Crafter’ın pazar payı ise 2011 yılında
%3,3 olarak gerçekleşmiştir.
Lansmanlar
Yenilikçi teknoloji, yüksek güvenlik
standartları ve yakıt verimliliğini konfor ve ergonomideki en iyi değerlerle birleştiren ve Avrupalı bir üreticinin
bu sınıfta ürettiği ilk araç olan Volkswagen Amarok, mayıs ayında showroomlardaki yerini almıştır.
Volkswagen Ticari Araç’ın büyük sınıf
hafif ticari araç segmentindeki temsilcisi olan Crafter, motorundan üstyapısına kadar her yönüyle yenilenmiş ve eylül ayında pazara sunulmuştur. Türk kullanıcılarına özel olarak
Türkiye’de geliştirilen üstyapı donanım özellikleri Volkswagen AG tarafından resmi olarak sertifikalandırılmıştır.
Marka iletişimi
Volkswagen Ticari Araç, doğru hedef kitleye, doğru yerde ve doğru zamanda ulaşmak için müşterileriyle
buluşabildiği tüm mecralarda olmayı
2011 yılında da sürdürmüştür.
Bütünleşik pazarlama stratejisiyle klasik mecralardan yeni medyaya
kadar tüm iletişim kanallarında Volkswagen Ticari Araç markasının tanıtılması, müşterilerin bilgilendirilmesi
ve deneyimletilmesi amacıyla yıl boyunca farklı projelere imza atılmıştır.
Bazen basın ilanlarıyla, bazen de dikkat çekici şehir içi tanıtım uygulamalarıyla markanın konuşulması sağlanmıştır. Volkswagen Ticari Araç Facebook sayfası çok kısa sürede yüksek
sayıda takipçiye ulaşmış ve Hafif Ticari Araç markaları arasında dünyada
en çok takipçisi olan ikinci marka haline gelmiştir.

Büyük Avrupa pazarlarında gerçekleştirilen marka imajı ve bilinirlik araştırmasının Türkiye sonucuna göre
Volkswagen Ticari Araç, marka imajı değerlendirmesinde en yüksek sonucu almıştır.
Müşteri ilişkileri yönetimi ve Yetkili
Satıcı saha faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, 2011 yılında da müşteri segmentasyonu bazlı
doğrudan pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmiş, deneyimsel ve doğrudan pazarlama faaliyetleri ile CRM
projelerini bir arada yürüterek özellikle hedef kitle olan ticari araç anahtar
sektörleriyle birebir iletişim kurmuştur.

dı sayısı bugün itibariyle 180.000’e
ulaşmıştır. 2011 yılında 65.000 müşteri aktif olarak birebir ziyaret edilmiştir.
2012...
Volkswagen Ticari Araç, 2012 yılında
da mevcut müşteri memnuniyetinin
artırılması ve satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürecektir.

2011 başında potansiyel müşteri ve
dış ziyaret projesine start verilmiştir.
2010 yılında 68.000 adet potansiyel
müşteri kaydı alınırken, atılan adımlar
sonucunda potansiyel müşteri kay-
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Dünyanın en iyi Audi
servisi Türkiye’den
Audi markası, 2011 yılında 12.064 adet
satışla bir önceki yıla göre %25 büyüme
kaydetmiş ve pazar payını %2,03 olacak
şekilde artırmıştır. Bunun yanı sıra 2010
yılına göre %23,3 artan araç parkı ve
Avrupa’da örnek gösterilen %78 müşteri
sadakat oranı ile satış sonrası hizmetler
cirosunda %22,2 artış sağlanmıştır.

Satış sonrası hizmetler alanına ve insan
kaynaklarımıza yaptığımız yatırımlar
sonucunda, son yıllardaki Twin Cup
başarılarımızı bir kez daha tekrarladık ve
dünyanın en iyi Audi servisi olarak,
Audi Twin Cup kupasını Türkiye’ye taşıdık.
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti Marka Genel Müdürü
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Teknoloji ile bir adım önde
Audi’nin iç içe geçmiş dört halkası, markanın kurucuları olan Horch,
Audi, DKW ve Wanderer şirketlerini
temsil etmektedir. Markanın sloganı olan “Teknoloji ile bir adım önde”,
markanın özünü oluşturan “sportif”,
“sofistike” ve “ilerici” marka değerleri
ile desteklenmektedir.
Rekor satış adedi
Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye
1994 yılında ithal edilmeye başlayan
Audi markası, 2011 yılında önemli bir
başarıya imza atarak 12.064 adet satışla tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmıştır.
Audi’nin model bazlı performansı
Audi’nin küçük kompakt sınıftaki temsilcisi Audi A1, 2011 yılını 548
adetlik satışla tamamlamıştır. Kendi
sınıfında lider olan A3, A3 Sportback
ve A3 Cabriolet’nin 2011 yılı toplam
satış adedi 3.125 olarak gerçekleşmiştir. A4, A4 Avant ve A4 allroad
satışları 2.766 adetle kapanırken, A5
ailesinin toplam satışı 826 adet ola-

rak gerçekleşmiştir. 2011’de yenilenen A6, A6 Avant ve A6 allroad satışları toplamda 3.184 adede, A8 satışları ise 141 adede ulaşmıştır. 2011
yılında TT modelinden 35 adet, Q7
modelinden 154 adet, A7 Sportback
modelinden ise 180 adet satılmıştır. Sınıfında lider olan diğer bir model de, yılı 954 adetlik satışla kapatan Q5’tir. Kasım ayında satışa sunulan Audi Q3 seneyi 148 adetlik satışla tamamlamıştır.
Satış sonrası hizmetlerde büyüme
2011 yılında Audi’nin bir önceki yıla
göre araç parkı %23,3 oranında büyümüş, markanın satış sonrası hizmet cirosu da buna paralel olarak bir
önceki seneye göre %22,2 artış göstermiştir.
2011 yılında Audi parça satışları 2010
yılına göre %24,7 oranında yükselmiştir.
2011’de Audi müşterilerinin servis
sadakat oranı %78 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, premium segment-

te örnek teşkil eden önemli bir başarı göstergesidir.
2011 başarılarına devam
Audi AG tarafından satış ve satış
sonrası alanlarında müşteri memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen
CSS araştırmasında, şimdiye kadar
kaydedilen en yüksek puanlara 2011
senesinde ulaşılmıştır. Her iki alandaki rekor puanlar müşteri memnuniyetinde gelinen seviyeyi açıkça göstermektedir. Audi Twin Cup Satış Sonrası Yarışması’nda Doğuş Otomotiv Audi, tüm dünya ülkeleri arasında servis ve teknik alanlarda birinci
olarak servis kalitesinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu kanıtlamıştır. Otohaber dergisi tarafından
düzenlenen ve dergi okuyucuları tarafından değerlendirilen “Otohaber
Ödülleri”nde 9 ödülle en başarılı marka Audi olmuştur.

bilinirliğinin artırılması hem de satışların desteklenmesi hedeflenmiştir.
A7 Sportback ve A6 için lansman, A1
için relansman reklam çalışmaları yapılmıştır. 22-26 Haziran 2011 tarihleri
arasında gerçekleştirilen ve Audi AG
ile birlikte ilk kez organize edilen Audi
Sportscar Experience’ta 201 kişi Formula 1 pistinde R8 modelini deneme
fırsatı bulmuştur. 2011’in diğer öncelikli konularından biri de sosyal medya iletişimi olmuştur. Audi markasının
iletişimine yönelik olarak Facebook,
Twitter, Instagram, Flicker ve Youtube gibi sosyal medya kanalları başarıyla kullanılmıştır.

Pazarlama ve lansman
faaliyetlerimiz
Tüm sene boyunca verilen imaj ve
satış ilanları ile hem Audi’nin marka
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Hız kesmek yok
Başarıyla tamamlanan 2010 yılının ardından, Panamera Hybrid ve 911 Carrera GTS ile genişleyen model serisi, Yeni
Panamera Diesel modelinin lansmanı
ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle
2011 yılında satış adetleri %13 oranında
artmıştır.

Modellerimizin performansı
Yeni Panamera Diesel modelinin satışa sunulmasıyla Panamera satış adedi 2010 yılına oranla %50 artış göstermiş ve 117 adet satış gerçekleşmiştir. Boxster modeli satışları 2011
yılı sonunda %100 artışla 10 adede
ulaşmıştır. Hem hitap ettiği kitle, hem
de fiyat açısından Boxster ile 911
modelleri arasındaki boşluğu dolduracak şekilde konumlandırılan Cayman modelinin satış adedi ise %47
artışla 31 olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında gerçekleştirilen toplam
442 adet Porsche satışının 52 adedini 911 modeli oluşturmaktadır. 2010
yılında lansmanı yapılan Yeni Cayenne modeli ise 2011 yılında 232 adetlik satış rakamına ulaşmıştır.
Yeni Panamera Diesel lansmanı
Porsche’nin dört kapılı Gran Turismo
modelinin 250 hp’lik dizel motorla donatılmış son versiyonu 21-22 Temmuz
2011 tarihlerinde ilk kez Stuttgart’ta
basına tanıtılmıştır. Tanıtımı yapılan
araçlar 30 Eylül tarihinden itibaren 1
ay süreyle İstinye Park Otomotion’da

2011 yılında, başta Yeni Panamera Diesel
olmak üzere, Panamera Hybrid ve Cayman R
modellerinin satışa sunulması ve yürütülen
etkin pazarlama aktiviteleri neticesinde 442
adetlik satış rakamına ulaşılmıştır.
Anıl Gürsoy
Porsche, SEAT Marka Genel Müdürü
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sergilenerek Porsche severlerle buluşturulmuştur. 13 Ekim tarihinde Bebek Lucca’da Yeni Panamera Diesel
müşteri tanıtım kokteyli gerçekleştirilmiş ve modeller büyük ilgi görmüştür.
30 Ekim tarihinde GT3 Cup Challenge final yarışı ile eşzamanlı olarak İstanbul Park’ta Yeni Panamera Diesel
test sürüş aktivitesi gerçekleştirilmiştir. Yıl boyunca modelin satış adetlerinde de artış yaşanmıştır.
Porsche Sport Driving School
ve PWRS
Türkiye’de ikinci kez 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenen ve Porsche kullanıcılarının drift
ve pistte sürüş becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Porsche Sport Driving
School etkinliği, Almanya’dan getirilen 20 adet Carrera 911 model araç
ve yabancı ileri sürüş eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

4-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Park’ta Almanya’dan getirilen
Porsche araçlar ve sürüş eğitmenleri ile düzenlenen bir diğer sürüş aktivitesi Porsche World Road Show, etkinliğe davet edilen Porsche severlere farklı Porsche modellerini farklı etaplarda deneyimleme fırsatı sunmuştur.
Porsche GT3 Cup Challenge
Eastern Europe
Porsche’nin GT3 modelinin yarış
versiyonuna açık tek marka kupası olan “Porsche GT3 Cup Challenge Eastern Europe” yarışlarının ikinci sezonu 2011 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Türkiye tarafından 4
hafta sonunda İstanbul Park’ta ve
Çek Cumhuriyeti’ndeki Brno pistinde düzenlenen 4 yarış, motor sporlarını sevenler tarafından ilgiyle takip
edilmiştir.

Yeni 911 lansmanı
Dünyanın en dikkat çekici spor otomobilleri arasına giren yeni 911 Carrera modelinin dünya prömiyeri eylül ayında Frankfurt Fuarı’nda yapılmış, 15-18 Kasım tarihlerinde ise Los
Angeles’ta basın lansmanı gerçekleştirilmiştir. Basında geniş yer bulan
modelin Yetkili Satıcı lansmanı için
ise 27-30 Kasım tarihlerinde Cape
Town’da unutulmaz bir şov düzenlenmiştir.
Altıncı Porsche merkezi
Bursa’da açıldı
İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’den
sonra Bursa’da açılan showroom ile
Türkiye genelindeki Porsche satış
noktası sayısı 6’ya yükselmiştir. 2012
yılında Mersin’de faaliyete geçecek
yeni Porsche Showroom ile Yetkili Satıcı ağı büyümeye devam edecektir.
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Lansmanlar senesi
2011
Türkiye otomotiv sektöründe en geniş
marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş
Otomotiv’in üst lüks segment markaları
Bentley ve Lamborghini, şirket vizyonuna paralel “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vermektedir.

Otomobil tarihinin en prestijli ve
lüks modelleri
Bentley Motors, bir tren mühendisi olan Walter Owen Bentley tarafından 1919 yılında kurulmuştur. Marka, günümüzde Volkswagen AG çatısı altında yoluna devam etmektedir.
İngiliz markası Bentley, 1910’lu yılların başından beri otomobil tarihinin
en prestijli ve lüks modellerini üretmesiyle tanınmaktadır.
Automobili Lamborghini, 1963 yılında
Ferruccio Lamborghini tarafından kurulmuştur. Markanın üretimi, kurulduğu günden bu yana İtalya’nın Bologna kentinde gerçekleştirilmektedir.
Lamborghini, 1998’de tüm hisselerinin Audi AG tarafından satın alınmasından sonra güçlü ve üstün teknolojiyle donatılmış yeni modelleri ile hızlı
bir yükselişe geçmiştir.
Ekonomik krizden etkilenen üst lüks
segment
2011 yılında Bentley Continental GT
ve Lamborghini Aventador LP 7004 modellerinin lansmanları gerçek-

2011 senesi hem Lamborghini hem de
Bentley markaları için yeni araç lansmanları
ile geçti. Araçlarımızın birçoğu 2011’in son
çeyreğinde teslim edildi. Bizi 2012’de daha
pozitif bir sene bekliyor.
Giovanni Gino Bottaro
Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti
Marka Genel Müdürü
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leşmiştir. Araçların çoğu özel sipariş
olarak üretildiğinden ancak yılın son
çeyreğinde satışa sunulabilmiş ve
2011 yılında üst lüks segmentte yaşanan daralmanın da etkisiyle Bentley markasının satışları bir önceki seneye göre 3 adet düşerek 11 adet
olarak gerçekleşmiştir. Lamborghini
ise 2011 yılında 6 adetlik satışa ulaşarak bir önceki seneye göre satışlarını 2 adet artırmış ve pazar payını
yükseltmiştir.
2011 yılı Ocak-Aralık döneminde 8
adedi Continental GT, 3 adedi de
Continental Flying Spur olmak üzere toplam 11 adet Bentley ile 4 ade-

di Gallardo LP 560-4, 1 adedi Gallardo LP 570-4 Superleggera ve 1 adedi de Aventador LP 700-4 olmak üzere 6 adet Lamborghini satış ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
Marka iletişimine devam
2011 yılında Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama yatırımlarına devam edilmiştir. Yıla ait çalışmalardan satırbaşları şu şekildedir:
• 16 Şubat 2011 tarihinde İstinye
Park Bej Restaurant’ta gerçekleştirilen Bentley GT lansman aktivitesine
232 davetli katılmıştır.
• 4 Mart 2011 tarihinde Venedik
Sarayı’ndaki Venedik Karnavalı’na

Lamboghini markası ile sponsor
olunmuş ve Gallardo LP-570 Superleggera sergilenmiştir.
•
16 Ekim 2011 tarihinde Koç
Müzesi’nde gerçekleştirilen Breitling
Jet Team Show’a Bentley markası ile
sponsor olunmuş ve Bentley GT modeli sergilenmiştir.
• Sene boyunca Automobili Lamborghini tarafından düzenlenen Lamborghini Academy sürüş etkinliklerine müşteriler davet edilmiştir.
2012 yılı
Bentley ve Lamborghini markaları için 2012 yılında sırasıyla 10 ve 4
adet satış öngörülmektedir.
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Sürdürülebilir büyüme
hedeﬁmize ulaştık
SEAT, dinamik, genç ruhlu ve tasarım
odaklı marka değerleri paralelinde 2011
yılında pazara sunulan yeni motor seçenekleri ve genişleyen Ibiza model ailesi
ile satışlarını %19 oranında artırmayı başarmış ve pazarın üzerinde bir büyüme
göstermiştir.

Büyümeyi Ibiza modeli ile
gerçekleştirdik
SEAT markasının 2011 yılında ulaştığı 6.059 adetlik satış performansındaki en büyük etken, genişleyen Ibiza model ailesine yönelik gerçekleştirilen özel satış ve iletişim stratejisi olmuştur.
Modellerimizin performansı
• 2011 yılında SEAT’ın en çok satan
modeli, artan motor ve şanzıman seçeneği, rekabetçi satış aksiyonları ve
yeni Copa donanım paketi ile satışa sunulan Ibiza model ailesi olmuştur. Ibiza Sportcoupe, Ibiza 5 kapı ve
Sportourer versiyonlarından oluşan
Ibiza model ailesi, 2010 yılına göre
satış adedini %47 oranında artırarak, SEAT satışlarındaki payını %49’a
yükseltmeyi başarmıştır.
• 2011 yılında SEAT’ın en çok satan ikinci modeli Leon, 1.6 Dizel 7 ileri
DSG motor seçeneği ve yılın son çeyreğinde satışa sunulan 1.4 lt 125 hp
FR versiyonu ile tüm modeller arasında %45 oranında pay elde etmiştir.

SEAT markası olarak 2011 yılında,
ürünlerimizdeki kalite ve teknoloji
avantajlarını kullanıp pazarın üzerinde
büyüyerek sürdürülebilir büyüme
hedeﬁmize ulaşmış bulunmaktayız.
Anıl Gürsoy
SEAT Marka Genel Müdürü

34

• 2010 yılına göre satış adetlerini
%68 oranında artıran Altea XL modelinin SEAT satışlarındaki payı 2011 yılında %6 olmuştur.
Pazarlama faaliyetlerimiz
2011 yılında, SEAT markasının global
stratejisine de paralel olarak geleneksel iletişim yöntemlerinin yanında Yetkili Satıcı pazarlama faaliyetlerine ve
dijital medya kullanımına ağırlık verilmiştir. Mayıs ayında iletişime açılan
SEAT Türkiye Facebook resmi sayfası
ile birlikte yıl boyunca sosyal medyada farklı dijital projeler gerçekleştirilerek, hedeflenen genç kitleye ulaşılmıştır. Ibiza model ailesi ağırlıklı imaj ve
satış iletişimi ile hem SEAT markasının
bilinirliğinin artırılması, hem de satışlarının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Satış sonrası hizmetlerde müşteri
memnuniyeti ve kalite anlayışı
SEAT markasının, 2011 yılında %12
oranında artan araç parkına yönelik
gerçekleştirilen servis kampanyaları
ile müşterilerin Yetkili Servislere bağlılık oranı %5 artırılarak, %60 seviyesine ulaştırılmıştır. İş üstü eğitimleri
ile %4 oranına inen iş tekrarı sayesinde müşteri memnuniyeti anketlerinde üstün başarı sağlanmıştır.
Marka başarıları
Doğuş Otomotiv-SEAT, SEAT S.A.
tarafından satış sonrası müşteri memnuniyetini ölçümlemek için
yaptırılan 2011 IACS araştırmasında,
Türkiye pazarında müşteri memnuniyetini en çok artıran üç markadan biri
olmuştur.

SEAT tarafından tüm dünyadaki Yetkili Servisler arasında en başarılı çalışanların belirlendiği “Top Service People” (En İyi Servis Çalışanı) ödüllerinde Doğuş Otomotiv-SEAT Yetkili
Servisi AVEK Otomotiv Servis Müdürü, yarışmaya 26 ülkeden katılan tüm
rakiplerini geride bırakarak 2011 yılının “En İyi Servis Müdürü” seçilmiştir.

Güçlü Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatı
2011 yılında 23 Yetkili Satıcı ve 40
Servis noktasında faaliyetlerini devam ettiren SEAT Yetkili Satıcı ve
Servis teşkilatı, markaya olan inancı ve devamlı gayreti ile SEAT’ın en
önemli gücü olmuştur.
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Skoda hedeﬂerine
emin adımlarla ilerliyor
1989 yılından bu yana Skoda’nın Türkiye
distribütörlüğünü sürdüren Yüce Auto,
günümüzde Fabia, Roomster, Octavia,
Superb ve Yeti modellerinin satış, servis
ve yedek parça hizmetlerini Türkiye çapında 31 Yetkili Satıcı ve 38 Yetkili Servis
ile sürdürmektedir.

Skoda, Türkiye’de satışlarını 2011
yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık
%20 oranında artırarak 7.590 adede yükseltti. Pazarın üzerinde büyüme yüzdesi yakalayan Skoda, bir önceki yıl 6.332 adetlik satış gerçekleştirmişti.
Skoda, dünya pazarlarında ise 2011
yılını büyüme yolunda yeni rekorlar kırarak tamamladı. Bir önceki yıla göre
dünya üzerinde toplam otomotiv pazarı %5,1 büyürken, Skoda satışları %15,3 arttı. 2010 yılında dünyada 762.600 araç satan Skoda, 2011
yılında bu rakamı 879.200’e çıkarttı.
Satışlarındaki başarıyı ürün yelpazesini genişleterek perçinleyen Skoda,
aynı dönemde Citigo ve Rapid modellerini de tanıttı. Bu modeller ülkemizde 2012 yılında gerçekleştirilecek
olan İstanbul Auto Show Fuarı’nda
Türk tüketicisi ile buluşacaktır.
Modellerimizin performansı
Skoda Türkiye, 2011 yılında 7.590
adet binek otomobil satışı gerçekleştirdi. Octavia, satışların %39’unu

Otomotiv sektöründe rekorların kırıldığı bir yılı geride
bıraktık. Skoda olarak bu dönemde logo değişimi
ile başlattığımız atılım hamlesinin ilk meyvelerini
7.590 adetlik satış ile topladık. Bu hamleyi
sürdürerek markamızı temsil eden ve grubumuzun
kalitesini yansıtan modellerimizle grubumuzun 2018
hedeﬂerine, 2012 yılında elde edeceğimiz başarılar
ile bir adım daha yaklaşmak istiyoruz.
Mahmut Kadirbeyoğlu
Skoda Yüce Auto Genel Müdürü
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gerçekleştirerek yine marka ürün
gamının en çok satan modeli oldu.
Octavia’yı 1.734 adetlik satışla, Türkiye pazarına iyice ısınan markanın
prestij modeli Superb takip etti. Superb, marka satışlarından %23’lük
bir pay elde etti. Skoda’nın B segmentindeki modeli Fabia ise uygun
fiyat stratejisi ile markanın satışlarından 1.464 adetlik satışla %19 pay
aldı. Tasarımı ve akıllı çözümleriyle
Skoda’nın SUV segmentindeki modeli Yeti ise pazara yaptığı hızlı girişi
devam ettirerek 769 adet ile %10’luk
payın sahibi oldu. Skoda’nın MPV sınıfındaki temsilcisi Roomster, 2011
yılında marka satışları içindeki payını %9’a yükseltti.
Modellerimizin başarıları sadece satış
performansıyla sınırlı kalmadı. Ekovitrin dergisi tarafından düzenlenen “Yılın Starları” ödüllerinde Superb Combi modeli yılın aracı seçilirken, Fabia
RS modelimiz “Şehrin Tozunu Atmaya Geliyor” kampanyasıyla, Yaratıcı Medya Kullanımı dalının Açık Hava
Kategorisi’nde Kristal Elma ödülüne
layık görüldü.
2011 ve 2012 yenilikleri
Skoda markasının Fabia S2000 modeliyle IRC’de elde ettiği şampiyonluğu ve tecrübeyi asfaltlara taşıyan modeli Fabia RS, 2011 yılı mart ayı itibariyle Türk tüketicisinin beğenisine sunulmuş ve sportif çizgisi ile markamıza dinamik bir ruh katmıştır.
2011 yılında 110. yıldönümünü kutlayan markamız, köklü bir geleneğe sahip olduğu motor sporlarında da başarısını pekiştirmek için ilk kez Türkiye Ralli Şampiyonası’na Fabia Super
2000 modeliyle katılmıştır. Yüce Auto

sponsorluğunda Fabia Super 2000
ile yarışan tecrübeli pilot Burak Çukurova, genel klasmanda 2.’lik kürsüsünde yer alma başarısı göstermiştir.
Skoda’nın SUV segmentindeki ilk
aracı olan ve şehir içi günlük kullanıma yönelik özelliklerinin dışında çeşitli akıllı çözümler de sunan Yeti,
ürün gamına 2012 yılında GreenLine serisinin 1.6 TDI motor seçeneğini de eklemeye hazırlanmaktadır. Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek
lansmanın ardından satışa sunulacak
olan Yeti GreenLine, markanın çevreci yaklaşımının da temsilcisi olacak
ve yakıt tüketiminin yanı sıra fiyatıyla
da tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam edecektir.
Otomotiv sektöründe her ihtiyaca cevap veren modelleriyle tüm segmentlerde yer almayı hedefleyen Skoda,
2012 yılında da her 6 ayda bir yeni bir
ürün stratejisine uygun olarak Citigo
ve Rapid modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek ve ürün gamını daha da
genişletecektir.

Skoda’nın kompakt sedan segmentindeki temsilcisi, 5 yolcu kapasitesine, geniş iç hacim ve bagaja sahip olan
yeni modeli Rapid, sedan bir araçtan
beklentilere fazlasıyla karşılık verecektir.
Küçük araç segmentinde yılın son
çeyreğinde piyasaya sunulmaya hazırlanan Citigo ise maksimum güvenlik özellikleri, çekici tasarımı, ekonomik motorları, çevikliği ve etkileyici
kullanım performansıyla şehir trafiğini eğlenceli bir hale dönüştürecektir.
2012 pazar payı hedefi
Skoda markasının global hedefleri içerisinde önemli bir pazar olan
Türkiye’de, 2012 yılında pazar payının %40 oranında artışla %1,75’e çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu hedef Skoda Auto’nun dünya genelinde öngörülen 1 milyon adetlik satış
hedefine katkı sağlayacaktır. Logosu ile başlayan değişimi showroomları ile destekleyen Skoda, 2012 yılında Türkiye genelindeki yetkili satıcılarında gerçekleştireceği konsept değişikliği ile de dikkat çekecektir.
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Scania’dan yeni bir
tarihi satış rekoru
Scania, 2011 yılında toplam 2.929 adet
16 ton ve üzeri Ağır Ticari Araç satışı gerçekleştirmiştir. Böylece 2010 yılındaki
2.500 adetlik rekor araç satışını %17 artırarak ve yeni bir tarihi satış rekoru kırılmıştır.

2011 yılında ulaştığı 2.929 adetlik satışla
Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğü altındaki
en başarılı yılını yaşayan Scania, Türkiye
pazarında en çok satan markalar arasında yer
alarak lojistik sektörüne önemli bir artı değer
kazandırmıştır.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller Marka Genel Müdürü
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2011 yılı satış performansı
Türkiye’de 2011 Aralık ayı sonu itibariyle 2.929 adet Scania Ağır Ticari Araç satılmıştır. Satılan araçların
2.749 adedi (%94) çekici, 180 adedi on-road kamyon ve off-road kamyondur. Araç parkının 2011 yılında
20.000 adede ulaştığı Scania, geniş
ürün seçenekleriyle fark yaratmayı ve
gerek on-road, gerek off-road alanında tercih edilen bir marka olmayı sürdürmüştür.
Satış Sonrası Hizmetler performansı
2011 yılında 24 saat müşteri danışma hattı sayesinde Türkiye ve
Avrupa’daki müşterilerimize kendi
dillerinde konuşan operatörlerce yanıt verilmiş ve 24 adet acil yol yardım aracı ile bulundukları noktalara
acil yardım hizmeti ulaştırılmıştır. Türkiye genelindeki 21 adet Scania Yetkili Servisi’nde 201 teknisyen ve 285
personel ile 296 adet araç onarım alanı mevcuttur. Scania Yetkili Servislerinde 2011 yılında 83.117 iş emri açılmıştır. Ülke genelindeki 21 adet Yetkili Servis noktamız,“Scania Bayi İşletim Standartları” belgesine sahiptir.

Comvex Fuarı’nda Scania
Black Amber rüzgârı
Efsanevi İsveçli tasarım ve modifikasyon şirketi “Svempas” işbirliği ile
geliştirilen ve ismini benzersiz renk
uyumundan alan Scania Black Amber, Doğuş Otomotiv’in desteğiyle Comvex İstanbul Fuarı’nda hayranlarıyla buluşmuştur. Yeni V8 serisi motor ile Highline ya da Topline kabin seçeneklerine sahip olan bu araç,
pratik bir DVD ve navigasyon monitörü, 22” ekran LCD TV, ses sistemi, parlak paslanmaz çelik egzoz çıkışı ve deri direksiyon simidi gibi özellikleriyle çok özel bir zevki ve kaliteyi temsil etmektedir. Doğuş Otomotiv
Scania’nın katkılarıyla Comvex İstanbul için Türkiye’ye getirilen Black Amber tüm ziyaretçilerden tam puan almıştır. Sürüş deneyiminde zirve yaptıran bu özel araç için İstanbul Park’ta
ulusal ve sektörel basın mensuplarının katılımıyla test sürüş aktivitesi gerçekleştirilmiş, ulusal gazete ve
otomotiv dergileri ile TV programları
ve web portallarında birçok haber yayını yapılmıştır.

Adanmış Yönetici Eğitimi ile
Scania bir başarıya imza attı
Scania, 2011 yılında Yetkili Satıcı sahiplerine yönelik bir eğitim programı başlatmış ve “Adanmış Yönetici”
eğitim programı adı altında ağır vasıta sektöründe bir ilk gerçekleştirmiştir. Yetkili Satıcı sahiplerine yönelik olarak düzenlenen eğitim programının ilk modülünde “Dünya ve Türkiye Otomotiv Trendleri”, “İnsan Davranışlarını Anlamak” ve “Aile Şirketlerinden Kurumsallığa Geçiş” gibi başlıklar ele alınarak katılımcıların profesyonel iş yönetimi becerilerinin geliştirilmesi ve kişisel gelişimlerine katkıda
bulunulması hedeflenmiştir.

şaat araçları lansmanı basın gezisi;
müşterilerimizle interaktif olarak görüşebilme imkânı bulduğumuz teslimat törenleri; sektörel ve ulusal basına yönelik düzenlediğimiz test sürüşü aktiviteleri; Yetkili Satıcılarımız
ve Servislerimiz için düzenlediğimiz
yurtdışı fabrika ziyaretleri ve fuarlar,
2012 etkinlik takvimi içinde yer almıştır. Bu tanıtım aktivitelerinin yanı sıra
“Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz”
projesi ve TÜVTURK ile yapılan “Trafikte Sorumluluk Hareketi” projesi ile
sosyal sorumluluk alanında birçok etkinlik hayata geçirilmiştir.

Pazarlama faaliyetleriyle dolu
bir yıl daha
2011 yılında gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri arasında, 2012 model
G-serisi Scania araçların ulusal basın
için hazırlanan reklam çalışmaları ve
Yetkili Satıcı ve servisleri destekleyen
iletişim aktiviteleri önemli yer tutmuştur. Ayrıca 2012 yılında Türkiye’de de
tanıtımı yapılacak olan Scania yeni in-
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Krone için rekor yılı
Avrupa’nın lider treyler markası Krone,
2011 yılında toplamda ulaştığı 817 adetlik satışla bir önceki yıla göre %47 oranında büyümüş ve Türkiye’de temsil edilmeye başlandığı 2003 yılından beri elde
ettiği en yüksek satış adedine ulaşmıştır.

1906 yılında Almanya’da kurulan ve
2003 yılından bu yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv tarafından pazara sunulan Krone, yenilikçi ve rekabetçi
olma felsefesinin bir örneği olan “fuel
saver” yeniliğini 2011 yılında müşterilerinin dikkatine sunmuştur. Hava
direncini azaltan “fuel saver” özelliği ile Krone, yakıt sarfiyatını azaltarak müşterilerin maliyetlerine olumlu katkıda bulunmayı ve düşük emisyon oranı ile çevreyi korumayı amaçlamaktadır. Her zaman piyasa koşullarını gözeterek müşterilerine uygun
taşıma çözümleri sunma felsefesiyle hareket eden Krone, çözüm odaklı yenilikler sunmayı sürdürmektedir.
Krone, ithal frigorifik treyler
pazarında tercih sebebi
2011 yılında 217 adetlik frigorifik
treyler satışı ile Krone, pazardaki büyük filo müşterilerinin öncelikli tercihi
olmaya devam etmiştir. Alüminyum
tabanlı Duoplex Steel frigorifik araçların, özellikle Rusya’ya narenciye taşımacılığı yapan ve Türkiye’nin yaş
sebze ve meyve ihracatında ilk beş

Yüksek ürün teknolojisine sahip modelleriyle
taşımacılar için referans marka haline
gelen Krone, özellikle frigoriﬁk modelleri
ile ülke ihracatına önemli katma değer
sağlamaktadır.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller Marka Genel Müdürü
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arasında yer alan tüm firmaları portföyüne katmış olması, altı çizilecek
önemli bir başarıdır.
2011 yılı performansı
Türkiye geneline yayılmış 16 adet
Yetkili Satıcı ve Servis noktasına sahip olan Krone, pazardaki en geniş
bayi ağı ile rakiplerinden bir adım
önde olmayı 2011 yılında da sürdürmüştür. Krone, 7/24 müşteri destek
hattı ile hizmetlerini zaman sınırlaması olmadan desteklemekte ve maksimum müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. 2011 yılı, 2010 yılı içerisinde pazara sunulan yeni nesil Krone Profi Liner treylerin standart olarak sahip olduğu XL-CODE yük güvenlik sertifikası, yükleme hacim esnekliği ve ağır şartlara uygun dingil yapısıyla Krone’nin marka imajını ve kalitesini tenteli treyler pazarında daha da perçinlediği bir yıl olmuştur. Krone markası, 2011 yılında top-

lam 817 adetlik satış performansıyla treyler pazarında yaklaşık %10’luk
bir pay elde etmiştir. Müşterilerinin
istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlayıp onlara özel taşımacılık çözümleri sunan Krone için 2011 yılı, araç
parkını 4.500 adedin üzerine çıkardığı bir yıl olmuştur.
2011 yılının “En İyi Treyler Markası”
Krone
Stuttgarter Verlags EuroTransportMedia (ETM) tarafından düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık
8 bin lojistik sektörü temsilcisinin katıldığı anket sonucunda Krone, “2011
Yılının En İyi Treyler Markası” seçilmiştir. Ar-Ge çalışmalarını müşteri ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak sürdüren Krone, lojistik sektöründe karayolu taşımacılığının en önemli
kriteri olan yük güvenliğini, XL-CODE
sertifikası ile belgelemektedir.

Pazarlama faaliyetlerimiz satışımızı
destekliyor
Krone, treyler pazarına sunduğu üstün nitelikli ürünlerin yanı sıra müşterileriyle birebir iletişim kurmasını sağlayan pazarlama aktiviteleri ve basın
haberleriyle de dikkatleri çeken bir
markadır. Bu doğrultuda Krone, 2011
yılında büyük filolara yapılan araç satışlarını takiben müşterilerimizle birebir görüşebilme imkânı bulduğumuz teslimat törenleri, sektörel basına yönelik basın gezisi ve fuar etkinlikleri düzenlemiştir. Krone web sayfası, müşterilerin ürünler ve verilen
hizmetlerle ilgili en kapsamlı şekilde
bilgi alabilmesi için global web sitesine uyumlu olacak biçimde yenilenmiştir. Bunun yanında Krone, Doğuş
Otomotiv’in topluma fayda sağlamayı görev bilen yaklaşımına paralel olarak, 2011 yılında “Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz” organizasyonuna
sponsor olmuştur.
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Lider damper
markasından lider
ürünler
Meiller, 2011 yılında Yetkili Satıcı ve Servis noktası sayısını artırıp 572 adet satışla %28 oranında büyümüş ve genel ağır
ticari araç pazarının büyüme hızına paralel bir performans ortaya koymuştur.

Meiller, 162 yıla ulaşan tecrübesi ile gerek
Türkiye pazarına sunduğu ürünler, gerekse
Sakarya Fabrikası’nda üretilen modelleriyle
damper pazarındaki kalitenin yükselmesine
öncülük etmiştir.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller Marka Genel Müdürü
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F. X. Meiller Fahrzeug GmbH & Co.
KG, 1850 yılında Münih’te kurulmuş
büyük bir aile şirketidir. Bugün ağır ticari araç üreticileriyle işbirliği yaparak araçlara mükemmel uyum sağlayan damper ürünleri geliştiren Meiller, en son teknikleri ve mühendislik bilgilerini müşterilerinin hizmetine
sunarak farklı ihtiyaçlara kısa sürede
çözüm üretebilmekte ve yarattığı hizmet farkıyla sektördeki lider konumunu güçlendirmektedir.
Türkiye pazarında Meiller
2011 yılında 572 adet satış gerçekleştiren Meiller, yükselen inşaat sektörüne paralel satış performansı ile
olumlu bir satış grafiği çizmiştir. Meiller, 2007 yılında Doğuş Otomotiv
distribütörlüğünde Türkiye pazarına
girmiş ve 2008’de Sakarya’da bulunan Meiller Doğuş Damper fabrikasının açılışından sonra Türkiye’deki
varlığını daha da güçlendirmiştir.
2010 yılında 10 olan Yetkili Satıcı ve
Servis noktalarının sayısı, müşterilere daha yakın olmak amacıyla 2011
yılında 11 adete yükseltilmiş ve mar-

kanın büyümesine paralel bir şekilde
hizmet ağı da genişletilmiştir. Yarı römork damper çeşitlerinin damper pazarı tarafından kabul gördüğü Meiller markası, 2009 yılında ürün gamına
eklenen yüksek hacimli kamyon üzeri
damperleri de 2010 yılı içinde müşterilerin kullanımına sunmuştur. Bu ürün
gamı, 2011 yılında toplam 198 adetlik
satışla bir önceki yıla göre %224’lük
bir artış kaydetmiş ve başarılı bir büyüme göstermiştir.
Meiller farkı
Meiller, yeni teknolojiler ve yeni yatırımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarına
cevap verme konusunda sürekli çalışmalar yürütmekte ve pazara uzun
ömürlü, az bakım gerektiren, ekonomik ve sağlam ürünler sunmaktadır. Meiller sadece inşaat sektörüne
değil, atık taşıma sektörüne de kancalı ve çift kollu taşıyıcılarla güvenli ürün alternatifleri sunmaktadır. Yeni
tasarımlarıyla hafiflemiş, yüksek kaliteli, sağlam ve esnek çelikten üretilmiş, her şasiye uygulanabilen, eğilme ve burulma mukavemeti yüksek,

uzun ömürlü, kullanımı ve bakımı kolay kontrol üniteleriyle Meiller ürünleri, sağladığı ekonomiyle müşterilerine daha fazla kazanç elde etmenin
anahtarını sunmaktadır.

aynı dönemine göre satışlarını %102
artırarak 293 adet damper satışı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Meiller,
Türkiye’deki 1.000’inci damperini satmanın gururunu yaşamıştır.

İletişim çalışmalarıyla Meiller
Dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile
şantiyelerin vazgeçilmez damper
markası haline gelen Meiller, müşterileriyle birebir etkileşim halinde olacağı faaliyetlere ağırlık vererek ürünlerini en doğru ve detaylı şekilde tanıtmayı hedeflemektedir. Bu amaçla
Meiller, Beton 2011 ve Comvex fuarlarında sektördeki yerini sağlamlaştıran modellerini ziyaretçilerle buluşturmuş ve müşterilere ürünleri inceleme
fırsatı sunmuştur.

“En İyi Damper”
Almanya’nın ticari araç sektöründeki uzman dergileri tarafından düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen geleneksel “En İyi Ticari Araçlar
ve Markaları” yarışmasında Meiller,
2011 yılında da “En İyi Damper” markası seçilerek art arda 7. kez aldığı bu
ödülle gücünü bir kez daha kanıtlamış
ve müşterilerine sunduğu üstün kalitesini ortaya koymuştur.

1.000’inci Meiller Türkiye yollarında
Kalitesiyle sektöründe kendisini kabul
ettiren Meiller, ülkemizde kullanıcılarına sağladığı avantajlarla 2011 yılında
yükselen bir satış grafiği elde etmiştir. Türkiye pazarına girmesinin hemen ardından üretime başlayan Meiller, bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın
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Endüstriyel ve Deniz
Motorları pazarında
yüksek kalite standartları
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları
markası için 2011 yılı, pazar payını koruyarak satışlarını devam ettirme yılı olmuştur. Doğuş Otomotiv’in endüstriyel ve deniz motorları işkolundaki toplam satışları
2011 yılında 84 adede ulaşmıştır.

2011 yılı satış performansı
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları,
Türkiye’de 2011 yılında gerçekleştirilen 84
adet motor satışıyla pazar payını korumuştur. Deniz motorları pazarına ek olarak, satış hacminin geliştirilmesi amacıyla faaliyet
gösterilmeye başlanan kara jeneratörleri
pazarında da önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve 2011 yılında bu pazara yönelik satışlar devam etmiştir.
Yetkili Satıcı eğitimleri sürüyor
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları bünyesinde hizmet verecek olan personelin satış, satış sonrası hizmetler ve pazarlama alanlarında başlanan eğitimlerine,
yeni atanan Yetkili Satıcıların da katılımıyla
2011 yılında devam edilmiştir.
Pazarlama faaliyetleri
2011 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerle birlikte yerel bazda gerçekleştirilen etkinlikler yoluyla ülke genelinde müşterilere doğrudan erişim sağlanmıştır. Avrasya
Boat Show fuarı, 2011 yılında gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri içinde önemli
bir yer tutmuştur. Motorları tanıtmak amacıyla yat imalatçılarının ve son kullanıcıla-

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları işkolu,
2011 yılında başta kara jeneratörleri pazarı
olmak üzere alternatif satış kanallarında
pazar payını koruyarak, Türkiye pazarında en
çok satış yapan markalar sıralamasında ilk üç
içindeki yerini almıştır.
İlhami Eksin
DOD, Thermo King, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü
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rın yerinde ziyaret edildiği bu etkinliklerde, ürünler mevcut ve potansiyel müşterilere detaylı bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca yıl içinde taşımacılık dernekleri ve üyelerine yönelik etkinliklerin yanı sıra üniversitelerde de
çeşitli tanıtım organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında Avrasya
Boat Show fuarında elde edilen başarının ardından 2012 yılında da bu
etkinliklere ağırlık verilmesi planlanmaktadır.
Zengin ürün gamı
Doğuş Otomotiv, endüstriyel ve deniz motorları işkolunda müşterilerine,
• Scania deniz motorlarını,
• Scania deniz jeneratör motorlarını,
• Scania kara jeneratör motorlarını ve
• Scania endüstriyel motorlarını sunmaktadır.
Çevreci motorlar
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, 2012 yılı içerisinde lansmanını
yapacağı yeni 9, 13 ve 16 lt motorlar yoluyla, ilgili sektörlerde Avrupa
ve ABD’de 2020 yılına kadar geçerli
olacak tüm egzoz emisyon yeterliliklerini sağlamış olacaktır. Scania, çevreye saygıda öncü bir marka olmaya
devam etmektedir.
2012 hedefleri
Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Türkiye’de aranılan bir marka haline gelmek, ürün yelpazesini genişletmek ve bu işkolundaki konum ve pazar payını korumak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğuş Otomotiv,
otomotiv alanındaki engin bilgi birikimini ve tecrübesini denizcilik sektörüne de aktarmaya odaklıdır. Şirket,
üç tarafı denizlerle çevrili ve 9.000

km’ye yakın sahil şeridi olan ülkemizde kurumsal bir yapıya sahip, her
konuda sektörün ihtiyaçlarına cevap
verebilen, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini hep
ön planda tutan bir anlayışla liderliğe
emin adımlarla ilerlemektedir.
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Thermo King
liderliğini perçinledi
2008’den bu yana Türkiye’de Doğuş
Otomotiv distribütörlüğünde hizmet veren, dünyanın önde gelen soğutma sistemi markası Thermo King için 2011 yılı,
tanıtım ve bayi yapılanmasında sağlanan
ilerlemelerin yanı sıra soğutma sektöründe pazar liderliğinin perçinlediği önemli bir yıl olmuştur. Doğuş Otomotiv’in soğutma sistemleri işkolundaki toplam satışları 2011 yılında 388 adede ulaşmıştır.

2011 yılı satış performansı
Thermo King, Türkiye’de 2010 yılında 300 adetlik ünite satışının ardından 2011 yılında da yaklaşık %30
oranında bir artışla toplam 388 adetlik bir satış başarısına ulaşmıştır. Filo
satışlarının önemli pay aldığı toplam
satışlar içerisinde, ülke genelinde
önemli pazarlarda yapılandırılan güçlü Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatı kilit
rol üstlenmiştir. 2011 yılında sektörde yer alan tüm kasa firmalarıyla “her
firmaya eşit mesafe” ilkesi çerçevesinde başarılı işbirliği projeleri hayata geçirilmiştir. Ayrıca OEM ile gerçekleştirilen ortak projeler sayesinde,
Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa firması ile ortak bir
proje üzerinde çalışma başlatılmıştır.
2012 yılında yapılacak çalışmalar yoluyla, otobüs üreticileri ile yeni proje imkânlarının yaratılması hedeflenmektedir.
Yetkili Satıcı eğitimleri sürüyor
Thermo King bünyesinde hizmet verecek olan personelin satış, satış
sonrası hizmetler ve pazarlama alan-

Ülkemizde kurumsal ve organizasyonel
yapılanmasını tamamladığımız Thermo King
markası, satış ve pazarlama alanında elde ettiğimiz
başarılar nedeniyle 2010’un ardından 2011
yılında da OEM tarafından dünyanın en iyi “Treyler
Soğutusu Distribütörü” ödülü ile onurlandırılmıştır.
İlhami Eksin
DOD, Thermo King, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü
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larında başlanan eğitimlerine, 2011
yılında yeni atanan Yetkili Satıcıların
da katılımıyla devam edilmiştir.
Pazarlama faaliyetleri
2011 yılının Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul, Antalya ve Hatay illerinde düzenlenen roadshow organizasyonları ile yeni kamyon soğutucu
ürün olan “T Serisi”nin lansmanı gerçekleştirilmiştir. Thermo King’in tüm
ürün gruplarının sergilendiği etkinliklere 800’den fazla sektör mensubu
katılmıştır.
Ayrıca Doğuş Grubu’nun müşteri odaklı bakış açısı doğrultusunda
2011 boyunca müşteri memnuniyeti ölçümlerine (CSI) devam edilmiştir.

2011 yılında Thermo King Türkiye,
elde ettiği başarılara istinaden OEM
tarafından dünyanın en iyi “Treyler Distribütörü Ödülü” ile onurlandırılmıştır. Ülke genelinde Thermo
King Yetkili Satış ve Servis noktalarının kurumsal ve mimari yapılanmaları da 2011 yılı iş planları çerçevesinde
OEM kurumsalına uygun olarak tamamlanmıştır.
2012 hedefleri
Yetkili Satıcı eğitimlerinin kesintisiz olarak süreceği 2012 yılında, dizel ünitelerdeki lider konumun sürdürülmesi, klima ve motordan tahrikli pazar paylarının artırılması ve yeni T
Serisi’nin pazardan önemli bir pay alması hedeflenmektedir.

Güçlü sonuçlar
Doğuş Otomotiv’in soğutma sistemleri işkolundaki toplam satışları 2011
yılında 388 adede ulaşmıştır. 2012 yılında uygulanması planlanan stratejilerle satışların daha da artırılması hedeflenmektedir.
Thermo King, ürün yelpazesini genişletip hizmet kalitesini artırarak soğutma sistemleri sektöründe güvenilir
bir çözüm ortağı konumuna gelmiştir. Thermo King Türkiye, kurumsal
bir yapıya sahip, her konuda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan
bir anlayışla liderliğine emin adımlarla
devam edecektir.

47

Hizmet kalitemizi
her yıl artırarak
ilerliyoruz
Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş
Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., bünyesinde bulunan 7 marka için toplam 6 bölgede, 31 Yetkili Satıcı ve 29 Servis noktası ile 185 bin metrekarelik alan üzerinde 1.339 çalışanıyla hizmet sunmaktadır.

Müşterilerimizin mutluluğu Doğuş Oto’nun
değişmez ilkesidir. Müşterilerimize satış
ve serviste mükemmel bir hizmet deneyimi
yaşatma hedeﬁyle çıktığımız yolda, güler yüzlü
ve deneyimli ekibimizle hizmet kalitemizi her
yıl artırarak ilerliyoruz.
Zafer Başar
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
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Doğuş Oto
1963’ten bu yana otomotiv sektöründe hizmet veren Genoto, 2004 yılından bu yana faaliyetlerini Doğuş Oto
adı altında sürdürmektedir. Doğuş
Oto, temsil ettiği 7 marka için (VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde, toplam
29 Yetkili Satış ve Servis noktasında
yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve
aksesuvar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası
destek hizmetleri vermektedir. Müşteri memnuniyetinde her zaman mükemmelliği hedefleyen Doğuş Oto,
2011 yılında Bursa Bölge servis ve
showroomları ile Maslak Bölge showroomlarını yenileyerek hizmet kalitesini artırmıştır. Doğuş Otomotion
Bursa, 2011 yılında açılan 37.500 m2
büyüklüğündeki yeni yerinde, eğitimli
kadrosu ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, Seat ve DOD markalarına Porsche’yi de katarak hizmet
vermeye devam etmektedir.

Doğuş Otomotiv satışları içinde
%31,2 pazar payı
Faaliyetlerini toplam 185.000 m² alan
üzerinde ve 1.339 çalışanıyla sürdüren Doğuş Oto, 2011 yılında 31.372
adet yeni, 2.756 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştir. Doğuş Oto’nun
2011 yılında Türkiye toplam binek
ve hafif ticari araç pazarındaki payı
%3,63, Doğuş Otomotiv perakende
satışları içinden aldığı pay ise %31,2
olmuştur. Öte yandan, 2011 yılında
servis hizmeti verilen müşteri sayısı
177.645’e ulaşmıştır.
Yalın Yönetim
Müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği
her türlü hizmeti tek bir çatı altında

toplamayı ve her gün biraz daha mükemmelleştirmeyi amaçlayan Doğuş
Oto, bu hedef doğrultusunda başlattığı Yalın Yönetim uygulamalarını 2007
yılından bu yana geliştirerek sürdürmektedir. Doğuş Oto’larda 2011 yılında toplamda 504 adet öneri geliştirilmiş, 192 adeti uygulanarak hayata
geçirilmiş, 14 yalın lideri yetiştirilmiştir. Öneri sistemi ve yalın lideri Kaizen
projeleri ile 531.526 TL tasarruf gerçekleştirilmiştir.
İş süreçlerinin her adımının bilimsel açıdan yeniden değerlendirilerek bütün israf ve gereksiz bekleme noktalarının ortadan kaldırılması amacıyla 2011 yılı boyunca de-

vam eden çalışmaların 2012 yılında daha da hız kazanması hedeflenmektedir.
Oto-Fix ile kaliteli hizmet
Doğuş Oto güvencesiyle düşük maliyetli, hızlı ve kaliteli servis hizmeti vermek üzere 2008’de Doğuş Oto
bünyesine katılan Oto-Fix, 2011 yılında toplam 6.106 araç kabul etmiştir. Faaliyetlerini Esenyurt, Bursa
ve Ankara-Etimesgut olmak üzere 3
bölgede sürdüren Oto-Fix, kaportaboya, mekanik bakım-onarım ve ekspertiz hizmetlerini, Doğuş Oto uzmanlığı ve kalitesiyle VW Grubu dışındaki markalara da yaymayı hedeflemektedir.
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İsviçre’de bir
başarı öyküsü

D-Auto Suisse SA, gelişen ekonomi çerçevesinde 2011 yılında başarılı bir tablo ortaya koymuş ve gerçekleştirdiği 146 adet yeni araç satışının yanı sıra satış sonrası hizmetlerde de üstün bir performans sergilemiştir.

D-Auto Suisse SA, etkinliklerle dolu ikinci tam yılında İsviçre pazarındaki yoğun
rekabet ortamında edindiği sağlam yerini korumuştur.

Modellere göre performans
2011 yılı genelinde güçlü İsviçre Frangı, Euro bölgesinden yapılan serbest ithalatlar nedeniyle satışlar üzerinde baskı oluşturmuş, buna
rağmen model bazında yüksek satış
rakamlarına ulaşılmıştır. 2011 yılında
teslim edilen araçların dağılımı şu şekildedir:

Model

50

Satış Adedi

Satış Payı (%)

Boxster

5

3

Cayman

2

1

Cayenne

74

51

911

36

25

Panamera

29

20

Etkinlikler
Lozan’daki D-Auto Suisse SA’da
showroom trafiğini oluşturan ana etmen yapılan etkinliklerdir. 2011’de
gerçekleştirilen yeni 911 lansmanının
yanı sıra yapılan çeşitli etkinlikler teşhir salonumuzun yaklaşık 1.500 kişi
tarafından ziyaret edilmesini ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmamızı
sağlamış, bir yandan da yeni kanallar
açmamıza yardımcı olmuştur. D-Auto
Suisse SA, satış sonrası hizmetler ve
satış odaklı olarak müşteri sayısını artırmak ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek için aylık etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. D-Auto Suisse
SA, çapraz pazarlama etkinlikleri sayesinde UBS, Nespresso ve Hublot
gibi sektör dışındaki diğer markalarla
işbirliği yaparak bu firmaların müşteri
portföylerini de kullanmaktadır.

2012 yılı satış hedefi: 209 yeni araç
2012, tam kadro ile çalışacağımız
ikinci yıl olacaktır. Şirketimiz bunun
avantajını kullanarak 2012 yılında
yükselen bir performans sergilemeyi ve güçlü bir büyüme stratejisi izleyerek kârlı bir finansal sonuca erişmeyi hedeflemektedir. D-Auto Suisse SA, 2012 yılında yeni araç satışlarını 209 adede yükseltmeyi planlamaktadır.

Model

Satış Adedi

Çalışanlar
D-Auto Suisse SA, 2011 yılında elde
ettiği başarıdan güç alarak, 2012 yılında da hedeflerine erişebilmek amacıyla çalışan sayısını ve çalışanların
bireysel üretkenliklerini artıracaktır.

Satış Payı (%)

Boxster / Cayman

18

9

Cayenne

86

41

911

71

34

Panamera

34

16

51

Yeniliklerle öncü,
sektöründe lider
Bir Doğuş Otomotiv markası olan DOD,
ikinci el araç alım satım ve takas hizmetlerini Türkiye genelindeki Yetkili Satıcı teşkilatı yoluyla gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal
ikinci el markası olan DOD, 1999 yılından
bu yana sektörde güvenin sembolü haline gelmiş, geliştirdiği yeni projeler ve çalışmalarla kurumsal ikinci el sektöründeki liderliğini sağlamlaştırmıştır.

DOD açık artırmaları bir gelenek haline geldi, ProDOD lansmanı yapıldı
DOD, 2011 yılında açık artırma organizasyonlarını sıklaştırarak hemen hemen her hafta sonu düzenlenen geleneksel bir etkinlik haline dönüştürmüş ve toplamda 45 açık artırma organizasyonuyla 1.500 adet
araç satışı gerçekleştirmiştir. 2011
yılı içerisinde DOD’un araç alım satımını profesyonel iş olarak benimseyen üyelerine özel ProDOD üyelik sistemi tanımlanarak lansmanı yapılmıştır. Söz konusu lansmanda 2 saat gibi
kısa bir sürede 100 adet araç satılarak, DOD’un kuruluşundan bu yana
tek bir açık artırmada yapılan en yüksek satış adedine ulaşılmıştır.
Yeni tedarik kaynakları
Ülkemizde bireysel müşterilerin yanı
sıra son yıllarda hızla gelişen operasyonel filo kiralama şirketlerinin büyük
hacimli araç parkları da ikinci el pazarının önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. DOD, filo kiralama şirketleri için kiralama süreci tamamlanmış araç filolarının yeniden nakde dö-

İkinci el araç alım satımında sanal ve ﬁziksel
anlamda en büyük kurumsal şirket olma
misyonuyla hareket eden DOD, 2011 yılında kendi
satış rekorunu kırarak 15.659 adet araç satışı
ile kurumsal ikinci el sektöründeki liderliğini
sürdürmüş, geliştirdiği yeni proje ve altyapı
çalışmalarıyla sektöre damgasını vurmuştur.
İlhami Eksin
DOD, Thermo King, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü
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nüştürülmesinde 10 yılı aşkın deneyimi, güçlü altyapısı, yaygın Yetkili Satıcı teşkilatı, perakende ve açık artırma
satış sistemleri ve kurumsal güvencesiyle en önemli kanal olmayı sürdürmektedir.
Çapraz satış kanalları büyümeye
devam ediyor
DOD, müşteri ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirdiği ParkDOD ve
PrimeDOD satış kanallarının yanı sıra
DOD Garanti ve KaskoDOD ürünleriyle 2011 yılında da müşterilerinin beklentilerine cevap vererek hedeflerini
aşmıştır. Uygulamaya alındığı ilk yıldan beri önemli bir başarı elde eden
ParkDOD sisteminde 2011 yılında bir
önceki yıla göre önemli bir artış sağlanmış ve 2.000 adet araç satışı gerçekleştirilmiştir. İkinci elde lüks segmentte fark yaratan PrimeDOD sisteminde ise 2010 yılında 300 adet olan
lüks segment araç satışı %75 artarak
523 adede yükselmiştir. İkinci elde
önemli bir avantaj sağlayan DOD Garanti ürününde, bir önceki yıla göre
%22’lik bir artış başarısı sağlanmıştır. DOD’un çapraz satış kanallarının
2012 yılında geliştirilerek başarısının
sürdürülmesi planlanmaktadır.
DOD Outlet Şekerpınar faaliyete geçti
DOD, ABD’de uzun yıllardır uygulanmakta olan “outlet” sistemini müşterilerine sunarak 2011 yılında Türkiye’de
bir ilke daha imza atmıştır. Farklı marka, model ve yaşta 100’den fazla aracın aynı anda sergilenebildiği toplam
3 bin metrekarelik açık alana sahip
olan Şekerpınar Outlet, ayrıca müşteri bekleme alanı, ekspertiz ve araç
görünüm yenileme tesislerinin yer aldığı 350 metrekarelik bir kapalı alanı da bünyesinde bulundurmaktadır.
DOD, “outlet” konseptine uygun fi-

yatlarla ikinci el araç satın almak isteyen müşteriler için yatırım, arazi, personel ve lojistik gibi sabit ve değişken
giderleri asgari düzeyde tutarak, elde
ettiği tasarrufu doğrudan müşterilerine
yansıtmaktadır.
www.dod.com.tr yenilendi
İkinci el araç almak veya satmak isteyenlerin referans sitesi haline gelen
DOD’un sanal ortamdaki yüzü www.
dod.com.tr, ziyaretçilerinin isteklerine daha hızlı yanıt verebilecek şekilde
altyapı, görsellik ve içerik bakımından
tümüyle yenilenmiştir. Siteye eklenen
yeniliklerin bazıları şu şekildedir:
• “KeyDOD ile aracınızın değerini öğrenin” Online ekspertiz hizmeti (Kendi
Ekspertizini Yap)
• “DOD hızlı ve zahmetsizce satar”
Aracını hemen nakde dönüştürmek
veya aracını talep ettiği fiyattan DOD
satış uzmanlarına emanet etmek isteyenler için online çözüm.
• “Sitede yoksa DOD sizin için bulur” Talep edilen aracı DOD’un uzman
ekiplerinin bulmasını isteyenler için.

DOD, sosyal ağlara katıldı
DOD, müşterilerine verdiği hizmeti farklı bir boyuta taşıyarak Aralık
2011’de sosyal ağlarda DOD Facebook sayfasıyla yer almıştır (www.facebook.com/dodcomtr). DOD Facebook sayfasında kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıran birçok fonksiyonun bulunması, hizmetlere Facebook platformundan tek bir sayfa üzerinden ulaşılması ve ikinci el araç alım
satımını farklı bir boyuta taşıması,
DOD Facebook sayfalarının ziyaretçiler tarafından hemen benimsenmesini sağlamıştır.
DOD, güvenle büyümeye devam
ediyor
DOD, 2011 yılı boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle
müşterilerine ulaşmış ve iletişimini bu
strateji üzerinden gerçekleştirmiştir.
10 yılı aşkın süredir sektörde yarattığı ilklerle adından sıkça söz ettiren ve
güvenle büyüyen DOD, müşterileriyle olan yakın iletişimini dijital ortama
daha çok yoğunlaşarak 2012’de de
kesintisiz bir şekilde sürdürecektir.
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Hedeﬂerimizi aşıyoruz!
Türkiye’nin öncü otomotiv finansman şirketi vdf, 2011 yılında Markalı Kasko ürün
portföyüne eklediği Volkswagen Kasko, SEAT Kasko, Skoda Kasko ve Kasko
DOD’un yanı sıra yenilikçi sigorta ürünleri FullDeğer (Araç Değer Koruma Sigortası) ve FullDestek (Kredi Koruma Sigortası) lansmanlarıyla pazarda liderliğini sürdürmeye devam etmiştir.

vdf Otomotiv Finansmanı
(Volkswagen Doğuş Tüketici
Finansmanı A.Ş.)
vdf, 2011 yılında hayata geçirdiği
yeni ürün ve hizmetleriyle hedeflerinin üzerinde bir performans gerçekleştirmiştir. Volkswagen Grup markaları içerisinde %34 penetrasyon oranına sahip olan vdf, 2011 yılında bireysel taşıt kredilerinde yaşayan kredi miktarı ile tüketici finansmanı şirketleri ve bankalar arasında pazar liderliğini sürdürmüştür.
vdf, 2011 sonu itibariyle 41.562 adet
yeni kredi vererek kredi adedini bir
önceki yıla göre %53 oranında artırarak toplam 68.000 adet yaşayan
kredi adedine ulaşmıştır. Bunun yanı
sıra vdf, toplam yaşayan kredi hacmini bir önceki yıla göre %57 artırarak 1.112 milyar TL’den 1.750 milyar
TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.
vdf Otomotiv Finansmanı, marka ve
modele özel kredi ürünleri oluşturarak müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler
sunmayı hedeflemektedir. Bu bağ-

Hedeﬂerimizi aşan bir başarı graﬁği
gösterdiğimiz 2011 yılının ardından, 2012
yılında müşteri bağlılığı ve memnuniyeti
odaklı geliştireceğimiz pazarlama
aktiviteleri ve markalarımızla sinerji
kurmak amacıyla yeniden yapılandırdığımız
markalı ürün stratejimizle, pazardaki
liderliğimizi devam ettirmeyi hedeﬂiyoruz.
Tijen Akdoğan Ünver
vdf Genel Müdürü
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lamda, ilk olarak Audi A1 müşterilerine özel geliştirilen VarioCredit ürünü piyasaya sunulmuştur. 2012 yılında hedefimiz, markaya özel sunduğumuz kredi ürünlerimizi genişleterek
otomotiv değer zincirinin her alanına
yaygınlaştırmaktır.
vdf, 2011 yılının son çeyreğinde başlamış olduğu “kurumsal şirketlere
özel araç kredisi” kampanyaları ile
hem marka bilinirliğini, hem de kredi ve sigorta satışlarını artırmayı hedeflemektedir.
vdf Sigorta ve Aracılık
Hizmetleri A.Ş.
Yenilikçi ürünleriyle sigorta sektöründe fark yaratan vdf Sigorta Hizmetleri, 2011 yılında müşterilerine farklı sigorta ürünleri sunmayı sürdürmüştür.
2010 yılında Volkswagen Kasko ile
başlatılan Markalı Kasko uygulamasına 2011 yılında SEAT Kasko, Skoda Kasko ve Kasko DOD ürünleri de
eklenerek, markalara özel teminatların sunulduğu ürün portföyü genişletilmiştir. 2012 yılında Audi Kasko ve
DOD Garanti ürünlerinin de piyasaya
sunulması planlanmaktadır.
vdf Sigorta, VW Grup araçların pert
ve çalınma durumunda fatura değerlerini koruyan FullDeğer sigorta ürünü ile müşterilerinin kredi geri ödemelerini güvence altına alan FullDestek kredi koruma sigortası ürününü
2011 yılında piyasaya sunarak Türkiye sigorta sektöründe bir ilke imza atmış ve müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerini artırmıştır.
Toplam net prim üretiminde bir önceki yıla göre %44 artışla 52 milyon TL’den 75 milyon TL’ye yükselten vdf Sigorta ve Aracılık Hizmetleri,

2011’de yaşayan poliçe adedini %49
oranında artırarak 105.000 yaşayan
poliçe adedine ulaşmıştır.
vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş.
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 78 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hiz-

met sunmaktadır. 2011 yılında toplam 3.356.497.713 TL işlem hacmi ile
faktoring şirketleri sıralamasında 8.
sırada yer almayı başaran vdf Faktoring, 2010 yılında 12.631.741 TL olan
toplam aktif büyüklüğünü 2011 yılında 80.678.354 TL’ye yükseltmiştir.
vdf Faktoring, 2012 yılında sürekli ve
istikrarlı büyüme ilkesiyle kârlılığını ve
iş hacmini artırmayı hedeflemektedir.
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Traﬁk güvenliğine
sürekli artan katkı
Bağımsız, tarafsız ve dürüst hizmet yaklaşımıyla başta müşterileri olmak üzere
ülkemiz kamuoyunun güvenini kazanan
TÜVTURK, 2011 yılında tüm hizmet alanlarında büyüme sağlamıştır.

TÜVTURK, 2011 yılında başta egzoz
gazı emisyon ölçüm hizmetleri olmak
üzere tüm faaliyet alanlarında büyüme
sağlarken, cirosunu %22 artışla 605
milyon TL’den 739 milyon TL’ye çıkararak önemli bir başarıya imza atmıştır.
Periyodik araç muayenelerinde
%12 artış
2011 yılında bir önceki yıla göre
%12’lik artışla 6,1 milyon aracın periyodik araç muayenesi gerçekleştirilmiştir. Bu muayenelerde araçların %36,56’sının ağır kusurlu ya da
emniyetsiz olduğu tespit edilmiştir.
Ağır kusurlu ya da emniyetsiz olduğu tespit edilen bu araçlardan tekrar
muayeneye gelen 2,1 milyon aracın
%97,5’inin eksiklik ve kusurlarını gidermiş oldukları görülmüştür. Muayene tekrarında başarılı olan bu araçların böylece trafiğe güvenli bir şekilde çıkmaları sağlanmıştır.
Egzoz gazı emisyon ölçümünde
büyük artış
2011 yılında egzoz gazı emisyon ölçümü yapılan istasyon sayısı 176’dan

TÜVTURK, Türkiye’de traﬁk ve taşıt
güvenliğine sağladığı katkı ile hem bireysel
hem de toplumsal anlamda ülkemize değer
katmaya devam edecektir.
Kemal Ören
TÜVTURK Genel Müdürü
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193’e çıkmış ve 1,5 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır. Adetsel olarak geçen yıla göre
%66’lık bir artış sağlanırken, bu hizmetin periyodik muayenelere oranı
%16’dan %24’e çıkmıştır. 11 gezici
istasyonda da verilmeye başlanan bu
hizmet, 2012’de tüm gezici istasyonlardan alınabilecektir.
Yola elverişlilik muayenesi
28 istasyonda verilen yola elverişlilik
muayene hizmeti 2011 yılında %17’lik
bir artışla 33 bin olarak gerçekleşmiştir.
Cironun en büyük bölümü
İstanbul’dan
2011 yılında tüm hizmetlerin cirosu
739 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz, vergi ve amortisman öncesi
kâr ise TÜVTURK Kuzey ve Güney için
konsolide 32,7 milyon TL, TÜVTURK
İstanbul için ise 36,4 milyon TL olmak
üzere, toplam 69 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide cironun 128,8
milyon TL’sini TÜVTURK İstanbul’un
operasyonları kapsamaktadır.

Trafikte Sorumluluk Hareketi
paydaş katkıları ile büyüyor
2010 yılında başlatılan Trafikte Sorumluluk Hareketi (TSH) 2011 yılında etki alanını daha da genişletmiştir.
Hareketin 3 alt projesinden biri olan
Güvenli Taşıt Hareketi kapsamında
36 ilde gerçekleştirilen saha etkinliklerinde yaklaşık 170 bin kişiye ulaşılmış, eğitim toplantılarına 3 bin ticari vasıta sürücüsü katılmıştır. Sorumlu Vatandaş Hareketi bugüne kadar
2.500 öğretmene ve 50 bini aşkın kursiyere, Can Dostları Hareketi ise 36 ilden yaklaşık 2.500 öğretmen, 100 bin
öğrenci, 100 bin veli ve 6 bin servis
şoförüne ulaşmıştır.
TSH kapsamında düzenlenen platform toplantısında iş dünyası,
Türkiye’de trafik güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmak ve bu çalışmalara yön verecek ortak bir deklarasyon metni oluşturmak üzere bir
araya gelmiştir.

Alanı’nda En İyi Reklam Filmi ödülünü
alırken, harekete ait iki internet sitesi
de Interactive Media Awards tarafından ödüllendirilmiştir.
Bağımsız, tarafsız, dürüst
2008 yılında başlayan 4 yıllık ilk akreditasyon dönemi 2011 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Bu dönemde
TÜVTURK Genel Müdürlüğü ve 193
istasyon fiilen denetlenmiş olup, 2012
yılı itibariyle ikinci akreditasyon süreci
başlayacaktır.
Müşterimize söz verdik
TÜVTURK’ün müşteriye olan yaklaşımını düzenleyen “Müşteriye Sözümüz” içeriğini katılımcı bir yolla çalışanlara aktarmayı hedefleyen kampanyamız 10 aylık bir süreç sonunda
tamamlanmıştır.

TSH, 2011 Kristal Elma Ödülleri’nde
Toplumsal Sorumluluk Kategorisi TV
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Operasyonel kiralamada
yeni boyutlar
Sektörünün standartlarını yükselterek
gelişimine katkıda bulunan LeasePlan
Türkiye, dünya lideri LeasePlan’in global
deneyimi ile Doğuş Otomotiv’in yerel gücünü birleştirerek, filo yönetimini geliştirmeye yönelik hizmet ve projeler sunmaktadır.

2003 yılında kurulduktan sonra 2007
yılında %51 LeasePlan ve %49 Doğuş Otomotiv ortaklık yapısına kavuşan LeasePlan Türkiye, LeasePlan’in
global deneyimi ile Doğuş Otomotiv’in
dinamizmini birleştirerek sektördeki
güçlü konumuna ulaşmıştır.
Operasyonel kiralamada dünya lideri
olan LeasePlan, 6.000’den fazla çalışanı ile 5 kıtada ve 30 ülkede 1,3 milyonluk dev bir araç filosunu yönetmektedir. Tüm dünyada geliştirdiği
öncü uygulamalarla bilinen ve hizmet
verdiği birçok ülkede pazar lideri olan
LeasePlan, Türkiye’de de operasyonel filo yönetimini müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde
analiz ederek yönetmekte ve en uygun çözümleri üretmektedir.
LeasePlan Türkiye, yabancı, yerli, büyük ve küçük ölçekli operasyonel kiralama ve filo yönetimi hizmetini yaymayı amaçlamaktadır. Operasyonel kiralama çözümlerini uluslararası deneyim ve yerel bilgi birikimine dayanarak sunan LeasePlan Tür-

2011 yılında, yarattığımız sürdürülebilir müşteri
memnuniyeti ve sektörümüzün standartlarını
yükselten hizmet ve projelerimizle, pazarın
üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik.
2012 yılında da aynı başarılara ulaşarak,
KOBİ’ler için sunacağımız yeni projelerimizle
hedeﬂerimizi gerçekleştirmeyi istiyoruz.
F. Türkay Oktay
LeasePlan Genel Müdürü
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kiye, müşterilerinin ihtiyaçlarına proaktif yaklaşım, uzmanlık ve dürüstlük
ilkesiyle eğilmektedir.
2011’de operasyonel kiralama
pazarı
2010 yılında ticari araçlar için yapılan yasal değişiklik sonrasında sektörün büyüme temposunda yaşanan
düşüş, 2011 yılında da devam etmiştir. Ancak, 2011 yılında operasyonel
kiralama sektörü %8-10 civarında bir
büyüme göstererek 140.000 araç seviyesine ulaşmıştır.
Pazarın üzerinde büyüme
LeasePlan Türkiye, 2011 yılı sonu itibariyle filosunu %9 büyüterek toplam araç portföyünü 8.061 adede
yükseltmiştir. Şirket, 691 farklı müşteriye hizmet vermektedir. Operasyonel kiralama alanında çok markalı araç portföyü stratejisi ile hareket
eden LeasePlan’in portföyünde Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda, Renault, Ford, Fiat ve Toyota gibi, filo pazarında önemli paya sahip araçlar yer
almaktadır. LeasePlan Türkiye, 2011
yılında DOD Yetkili Satıcıları kanalıyla 2.768 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştir.
Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti
LeasePlan Türkiye, kaliteli hizmet ve
sürekli müşteri memnuniyeti anlayışı
doğrultusunda geliştirdiği öncü profesyonel çözümlerle, %96 olan müşteri memnuniyeti oranını %98’e çıkarmayı başarmıştır.
Müşteri etkinlikleri
Mayıs ayında, Operasyonel IFRS Leasing Muhasebesiyle ilgili müşterilere
bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Ayrıca ekim ayında Renault Bursa fabrika-

sında gerçekleştirilen elektrikli araç test
sürüş günü ile LeasePlan müşterileri Renault elektrikli araçların çeşitli modellerini test etme fırsatı bulmuşlardır.
Yılın filo yöneticisi seçiliyor
Toplam sahip olma bilincine sahip
olan, filosunu başarılı bir şekilde yöneten ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile fark yaratan firma ve filo yöneticilerinin ödüllendirileceği “Yılın Filo
Yöneticisi Ödülleri” için başvurular
aralık ayı itibariyle alınmaya başlanmıştır. LeasePlan, Ekonomist dergisi
ile birlikte bu projenin ana sponsorudur. Söz konusu projede LeasePlanEkonomist Yılın Filo Yöneticisi, Doğuş Otomotiv Yeşil Filo ve BP Güvenli Filo Ödülleri sahiplerini bulacaktır.
Ocak ayı sonuna kadar başvuruların
alınacağı ve 25 araç ve üzeri hafif ticari araç ve binek araç filolarının yöneticilerinin katılacağı yarışmada, sektör
önderlerinden oluşan jüri üyeleri ödül
sahiplerini belirleyecek ve ödüller şubat ayında sahiplerine verilecektir.

Hedefler
LeasePlan Türkiye, 2012 yılında pazara sunacağı yeni ürünler, hizmetler
ve öncü uygulamalar sayesinde sağlıklı büyümesini sürdürerek, yine pazarın üzerinde %14 büyümeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte pazar payını ve marka bilinirliğini 2012
yılında da artırmayı ve müşteri memnuniyetinde elde ettiği başarıyı daha
da geliştirmeyi amaçlayan LeasePlan
Türkiye, KOBİ’ler için geliştirdiği yeni
hizmetlerle küçük ve orta boy işletmeleri de operasyonel kiralamanın
avantajlarından yararlandırmayı ve
bu yöndeki projelerini 2012 yılının ilk
çeyreğinde pazara sunmayı planlamaktadır.

59

Yedek Parça
ve Lojistik

Dünyanın en prestijli
markalarına değer
yaratan hizmet
Yedek Parça ve Lojistik, 2011 yılında
105.996 adet aracın ithalatını ve 109.914
adet aracın Yetkili Satıcılara sevkıyatını
gerçekleştirerek yılı yedek parça ve aksesuvar satışından elde edilen 361,9 milyon TL ciro ile kapatmıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en
prestijli markalarından olan Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche, Bentley,
Lamborghini, Scania, Krone ve Meiller 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.
Üstün bir sinerji uygulaması
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin
modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve
Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.
Her şey müşteriye hızlı ve doğru
hizmet için
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. İzlenen etkin fiyatlama
ve fiyat konumlandırma politikalarının
yanında %60’a yaklaşan ortak parça

Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve
en iyi uygulamalarını geleceğin teknolojisiyle
birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in çoklu
marka yapısına yönelik sürekli değer
üretmektedir.
Mustafa Karabayır
Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü
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kullanım oranı, Yedek Parça ve Lojistik bünyesinde önemli bir sinerji oluşturmaktadır.
Sunulan ürün ve hizmetler
Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve Servislerin ihtiyaç duyduğu mal
ve hizmetleri yüksek kalitede sunarak
nihai müşteri mutluluğuna katkı için
aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Tüm grup markası araçların ithalat
ve homologasyon operasyonlarının
marka temsilcileri adına yürütülmesi.
• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania, Krone, Meiller ve Skoda marka araçların antrepo ve stok sahalarında korunması ve
Yetkili Satıcılara ulaştırılması.

• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania ve Thermo
King markalarının yedek parça ve aksesuvarlarının yurtdışına sipariş edilmesi, ithalatı, depolanması, stok yönetiminin yapılması ve Yetkili Servislere siparişlerine istinaden dağıtılması.
• Krone ve Meiller markalarının yedek parça ve aksesuvarlarının ithalatı
ve siparişlerine istinaden Yetkili Servislere dağıtılması.
Kaliteye odaklı iş yaklaşımını geliştirmek için;
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji belirleyici olarak rol almak, vizyon
yaratarak marka temsilcileriyle pay-

laşmak ve bu yolla grup markalarının pazar paylarının artmasında katma değer yaratmak,
• Yedek parça işletim sistemlerinin
sürekli iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek,
• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle çalışabilmesine imkân verecek ve yeni araç satışına destek olacak şekilde dağıtım süre ve maliyetlerini düşürmek,
• Aksesuvar pazarlama faaliyetlerinde yeni kaynaklar bularak satış
hacmini artırmak, Yedek Parça ve
Lojistik’in öncelikli hedefleri arasındadır.
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Üstün sigortacılık
hizmetleri ile Doğuş
Holding güvencesi bir arada

Doğuş Sigorta, 25 yılı aşan
deneyimiyle müşterilerine
sigortacılık alanında fark
yaratan, güvenilir hizmetler
sunmaktadır.
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Deneyimli bir aracı kurum
Bir Doğuş Holding iştiraki olan Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.,
26 Mart 1984 tarihinde kurulmuş bir
aracı kurumdur. Gerek Doğuş Grubu
şirketlerine ve çalışanlarına, gerekse
diğer müşterilerine her zaman en iyi
sigortacılık hizmetlerini sunmayı ilke
edinen Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri, 2011 yılında da çalışmalarını
bu doğrultuda sürdürmüştür.

Grubu şirketlerine önemli kapsam ve
fiyat avantajı sağlanmıştır.
• Doğuş şirketlerinin farklı sektörlerde faaliyet göstermesine paralel olarak sigorta hizmet yelpazesi çeşitlendirilmiş ve yıl boyunca yapılan tüm
çalışmalarda risk değerlendirme güncellemeleri yapılmıştır.
• Doğuş Sigorta, 2011 yılı prim üretiminde bir önceki yıla göre %40 büyüme gerçekleştirmiştir.

• Finans, otomotiv, inşaat, medya,
turizm ve hizmetler, gayrimenkul ve
enerji olmak üzere 7 sektörde faaliyet
gösteren grup şirketlerinin tüm sigorta işlemleri, Doğuş Sigorta tarafından
takip edilmektedir.
• Doğuş Kombine Sigorta programı çerçevesinde 2011 yılında yapılan
poliçelerde tüm risklerin değerlendirilmesi ve fiyatlandırılmasında Doğuş

2012 yılında da büyümeye devam
Doğuş Sigorta’nın Eureko Sigorta,
Anadolu Sigorta, Ergo Sigorta, Axa
Sigorta ve Allianz Sigorta ile “yetkili
acente” bağlantısı devam etmektedir.
Doğuş Sigorta, Doğuş Holding’in sigortacılık faaliyetlerini deneyim, birikim ve yüksek hizmet anlayışı ile
2012 yılında da sürdürmeye devam
edecektir.

