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Otomotiv değer zincirinin her halkasındayız...
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“2008 yılı Volkswagen Binek Araç için yeni segmentlere giriş
Vedat Uygun

Volkswagen Binek Araç
Marka Genel Müdürü

yaptığımız, ardı ardına iddialı modelleri pazara sunduğumuz
ve Volkswagen Binek Araç markası olarak ileriye dönük
yatırımlara imza attığımız bir yıl olmuştur.”

Volkswagen Binek Araç, 2008’de

pazara sunduğu tüm modelleri,
modellerin sahip olduğu özellikleri
ve tüketicilerin taleplerine verdiği
cevaplarla, tercih edilen ve tercihleri
belirleyen bir marka olmuştur.
Volkswagen Binek Araç, genişleyen
ürün yelpazesi ile her kesimden
tüketici grubuna uygun modeller
sunmaktadır.

Volkswagen Binek Araç markası, ithal pazarın %18 gerilediği 2008 yılında %6,9 pazar payı ile yedinci sırada yer
almayı başarmıştır. 2008 yılındaki başarılı lansmanlarla
VW Binek Araç, 21.136 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
Modellerimizin performansları
Polo modelimiz, yenilenen Tour donanımının olumlu etkisi
ile 4.040 adetlik satışla %6,3 segment payını korumuştur.
Kompakt sınıfın yaratıcısı olan Golf, kasım ayında yeni
yüzü ile satışa sunulmuş ve aralık ayında yeniden segment
lideri olmuştur. Golf modeli, 2008 yılını %12 segment payı
ile ikinci olarak kapatmıştır.
Jetta modelimiz, yaşanan yoğun rekabete karşın, filo satışlarının ve 2008 yılında sunulmaya başlanan Tour paketinin olumlu etkisiyle 6.612 adetlik satış ve %7,9 segment
payı ile yerini korumuştur.
Orta-üst segmentte Passat’ın tartışmasız liderliği 2008
yılında da devam etmiştir. Segmentindeki güçlü rakip
lansmanlarına rağmen 2008 yılında sunulmaya başlanan
Exclusive donanımı ve yenilikçi 1.4 lt TSI 122 hp motor seçeneği ile başarılı bir yıl geçiren Passat, 5.218 adetlik satış
ve %20,7 segment payı ile yılı yine lider kapatmıştır.
Segmentinin yaratıcısı ve lideri olan Passat Variant, başarılı satış grafiğini 2008 yılında da koruyarak % 56 segment
payı ile liderliğini devam ettirmiştir.
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Eos, 2008 yılını da A coupe-cabrio segmentinde %24,8
pay ile lider olarak kapatmıştır. Model, Otobil yarışmasında 2008’in en başarılı coupe cabrio aracı ödülünü almıştır. Touareg, yılın ikinci yarısında yenilenen donanımları
ile başarılı bir yıl geçirirken, A/MPV segmentinde yer alan
Touran modeli, Türkiye’de ilk defa standart olarak sunulan Park Asistanı özelliğiyle büyük beğeni toplamış ve yılı
%8,2 segment payı ile kapatmıştır.
2008 yılı lansmanları ve yenilikleri
Volkswagen Binek Araç, özellikle yeni segmentlere iddialı
giriş yaptığı ürün lansmanları ve model bazlı pazarlama
aktiviteleri açısından çok yoğun bir yılı geride bırakmıştır.
2008’in en önemli lansmanı, Volkswagen’in kompakt
sınıfta efsane haline gelen modeli Golf’ün 6. neslinin kasım
ayında pazara sunulması olmuştur. Tüketici tarafından
merakla beklenen Golf VI, arzu ettiği ilgiyi görmüştür.

Volkswagen Binek Araç, 9-19 Ekim tarihleri arasında
12.’si düzenlenen Autoshow’a katılarak pazara sunduğu
tüm modellerini tüketicisi ile buluşturmuştur.
Sat›ş Sonrası Hizmetler
Türkiye çapında 60 yetkili servis noktası ile hizmet veren
ve Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından yapılan
müşteri memnuniyeti araştırmasında üç sene üst üste
birinci olan Volkswagen Binek satış sonrası, 2008 yılında Erzincan ve Batman illerinde ilk, Ankara, Gaziantep,
Adana, Mersin illerinde de yeni yetkili servis noktaları ile
müşterilerine sunduğu hizmet ağını genişletmiştir.
2008 yılında 300.000’e yakın araç girişiyle ayda ortalama
25.000 müşteriye hizmet verilirken, yetkili servislerimizin
parça cirosu %9,7, işçilik cirosu ise %9,3 artış göstermiştir.

Yeni segmentlere iddialı modellerle giriş
Volkswagen’in ilk olarak 1974 yılında tanıttığı ve ekonomik spor otomobil kavramının öncüsü olarak kabul edilen kışkırtıcı sportif coupe’si Scirocco’nun lansmanı ekim
ayında gerçekleşmiştir.
Klasik bir sedanın konfor ve işlevselliği ile sportif bir coupe’nin
siluetini ve motorlarını yenilikçi bir tasarımla bir araya getiren Volkswagen’in ilk 4 kapılı comfort coupe modeli Passat
CC, 2008 yılının son lansmanı olarak dikkat çekmiştir.
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“Volkswagen Ticari Araç, 2008 yılında Caddy Life ve Transporter
Kerem Galip Güven
Volkswagen Ticari Araç
Marka Genel Müdürü

Sportline ile ürün gamını genişletmiş, toplam pazardaki
üçüncülüğünü ve ithal ticari araç satışlarındaki liderliğini
sürdürmüştür.”

Volkswagen Ticari Araç marka

şemsiyesi altında Caddy,
Transporter, Caravelle ve Crafter
Volt modellerinin 100’ün üzerinde
versiyonu yer almaktadır. Son
beş yıldır toplam ticari araç
pazarında üçüncü marka olan
Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari
araç satışlarında 2008 yılında da
liderliğini sürdürmüştür.

2008 yılında...
2007 yılında %11,9 olan Volkswagen Ticari Araç pazar
payı 2008 yılında %10,2 olarak gerçekleşmiştir. VW Ticari
Araç, pazardaki üçüncü marka konumunu korumuştur.
2008 yılı, rakiplerin yeni ürün lansmanları ile birlikte yeni
segmentlerin de oluştuğu bir yıl olmuştur. Bu segmentlerin de içinde bulunduğu toplam pazar %20,8 oranında
daralmıştır. 2007 yılında 237.297 adet olarak gerçekleşen
toplam satış, 2008 yılında 188.025 adede gerilemiştir.
Modellerimizin performansları
Volkswagen Ticari Araç’ın ürün sunduğu segmentler
toplam %32 oranında daralırken, ürün sunulan segmentlerdeki pazar payları korunmuştur.
• Caddy’nin 2007 yılında %12,0 olan pazar payı 2008
yılında %12,4 olarak gerçekleşmiştir.
• Volkswagen Ticari Araç, Transporter ile B segmentindeki pazar payını %27,3’den %27,6’ya yükseltmiştir.
• Crafter Volt’un pazar payı 2008 yılında da %5,6 olarak
gerçekleşmiştir.
Yeni ürün lansmanının olmadığı 2008 yılında ürün yaşam
süresinin sonlarına gelmiş olan Caddy ve Transporter modellerinin farklı donanım versiyonları yaratılarak Volkswagen
Ticari Araç imajının daha da güçlendirilmesi, pazar payının
korunması ve iletişim platformu yaratılması hedeflenmiştir.
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Bu kapsamda görsel özellikleri ile dikkat çeken Caddy
Life ile taşıma hacmi 1 m³ artırılmış uzun şasili versiyonu
olan Caddy Maxi pazara sunulmuştur. 2008 yılının ikinci
yarısında ise yüksek pazar payıyla B segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Transporter’ın VW AG ile bir
yıllık çalışması sonucunda sadece Türkiye için geliştirilen
Sportline versiyonunun lansmanı gerçekleştirilmiştir.
Marka iletişimi
Rekabetçi pazarda marka iletişimi çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen sürekli kitlesel iletişim 2008 yılında da pazarlama stratejisinde önemli bir yer teşkil etmiş ve Volkswagen
Ticari Araç ulusal mecraların yanı sıra yerel mecraları da
kullanarak hem ürün, hem de kurumsal kimlik iletişimini
kapsamlı bir şekilde uygulamıştır. 2008 yılında yeni ana
ürün lansmanı olmamasına rağmen yoğun iletişim yönetimi ile basında yüksek görünürlük elde edilmiştir. Ağustos
ayında Yeni Caddy Life, ekim ayında ise Yeni Transporter
Sportline versiyonları için basın toplantıları gerçekleştirilmiştir. Hafif Ticari Araç markaları arasındaki haber etkinliği
değerlendirmesinde Volkswagen Ticari Araç 2008 yılında
da ilk üç marka içindeki yerini korumuştur.

roadshow’lar, sektörel toplantılar, sponsorluklar, ulusal
ve sektörel fuarlar oluşturmuştur. Bu kapsamda 200 noktada gerçekleştirilen aktivitelerde 131.100 kişi ile bire bir
görüşme gerçekleştirilmiş ve roadshow aktivitesi kapsamında 6.200 adet müşteri datası toplanmıştır.
Pazarlama Gücü projesi
Volkswagen Ticari Araç tarafından yaratılan ve geliştirilen
satış ve pazarlama stratejisi Pazarlama Gücü projesine
2008 yılında Crafter da dahil edilmiştir. Pazarlama Gücü
ekibi, 2008 yılında 21.522 kişiye ulaşmış ve 1.047 adet
araç satışı gerçekleştirmiştir.
2009 hedefleri
Volkswagen Ticari Araç, 2009 yılında da mevcut müşteri
memnuniyetinin artırılması ve satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetlerine devam edecektir.

Etkinlik yönetimi faaliyetlerimiz
Direkt pazarlama faaliyetlerine ve yerel etkinliklere 2008
yılında da ağırlık verilmiş, müşteriler ile bire bir iletişim
kurulmuştur. Etkinlik yönetimi faaliyetleri kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın en önemli çalışmalarını
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“2008 senesinde Doğuş Otomotiv Audi olarak premium
Giovanni Gino Bottaro

Audi, Bentley, Lamborghini,
Bugatti Marka Genel Müdürü

segmentte pazar lideri olmanın gururunu yaşadık. Pazar
liderliğimizin önümüzdeki senelerde de devam etmesini
hedefliyoruz.”

Doğuş Otomotiv tarafından

Türkiye’ye ithalatına 1994 yılında
başlanan Audi markası, 2008
yılında önemli bir başarıya imza
atarak, ilk defa tüm rakiplerinin
satışlarını geçmiş ve 5.484 adetlik
satışla lüks segmentte pazar lideri
olmuştur.

4 halkalı marka
Audi’nin iç içe geçmiş dört halkası, markanın kurucuları olan Horch, Audi, DKW ve Wanderer şirketlerini temsil
eder. Bugünkü Audi’ye adını veren şirket ise, 1909 yılında
August Horch tarafından yapılandırılmıştır.
2008 yılında lüks segment pazar lideri Audi
Doğuş Otomotiv tarafından ithalatına 1994 yılında başlanan Audi markası, 2008 yılında önemli bir başarıya imza
atmış ve tüm rakiplerinin satışlarını geçerek 5.484 adetlik
satışla lüks segmentte pazar lideri olmuştur.
Lüks segment pazarı 2008 yılında gerçekleşen 17.838
adetlik satışla %16 küçülürken, Audi markasının satışları
2007 yılına göre sadece %10,4 daralmıştır. Satış adedinin
düşmesine rağmen, Audi lüks segmentteki pazar payını
%2 artırarak %31’lik bir pazar payına sahip olmuştur.
Audi’nin model bazlı performansı
Kendi sınıfında lider olan A3 ve A3 Sportback’in satış
adetleri 1.936 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı 1.630 adet
A4 satışı ile kapanmıştır. A6 satışları kümülede 1.024
adede ulaşmıştır. A8 satışları ise 68 adet ile geçen seneye
göre artış göstermiştir. Q7 modelinden 360 adet, sınıfında
lider olan TT modelinden ise 112 adet satılmıştır. Audi’nin
model gamına haziran ayında eklenen A3 Cabriolet modelinden 14, kasım ayında eklenen Q5 modelinden ise 28
adet satış gerçekleştirilmiştir.
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Avrupa’nın örnek gösterdiği başarılar
2008 yılındaki en önemli başarılardan biri de satış sonrası
hizmetler alanında kazanılmıştır. AUDI AG’nin tüm dünyada Audi yetkili satıcılarının birinci sınıf servis kalitesine
ulaşması amacıyla düzenlediği Twin Cup yarışmasında
Doğuş Otomotiv Audi teknik klasmanda dünya birinciliğine, genel klasmanda da dünya üçüncülüğüne imza atmayı başarmıştır.
Servis kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan
iş tekrarı hedefi 2008 için 9 olarak belirlendiği halde bu
rakam 5,3 olarak gerçekleşmiş ve tüm Avrupa’da örnek
olarak gösterilmiştir. Doğuş Otomotiv tarafından satılan
Audi’lerin %79’u halen Audi yetkili servislerini kullanmaktadır ve bu oran rakiplerin hayli üzerindedir.

artmıştır. Aynı araştırmada Audi’nin marka beğenisi 8’den
8,7’ye çıkarak rakiplerine çok yakın bir noktaya gelmiştir.
Pazarlama ve lansman faaliyetlerimiz
• 2008 boyunca verilen imaj ve satış ilanları ile hem
Audi’nin marka bilinirliğinin artırılması, hem de satışların
desteklenmesi hedeflenmiştir.
• Yeni A4’ün lansmanı için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya
ve Bursa’da test sürüşü aktiviteleri düzenlenmiştir. Bu
aktivitelere paralel olarak müşteri datasının takibi programı
başlatılmıştır.
• 9-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul
Autoshow’a göz alıcı bir standla katılan Audi, fuar süresince basının ve müşterilerin odak noktası olmuştur.

2008 başarılarına devam
Audi, satış alanında müşteri memnuniyetinin ölçüldüğü
CSS araştırmasında 97 puanlık hedefine karşılık 100,35
puan elde ederek müşteri memnuniyetini yüksek seviyelere taşıdığını kanıtlamıştır.
Hürriyet gazetesi tarafından her sene düzenlenen “Otobil”
yarışmasında Audi bu sene A3, A5, Q7 ve R8 modelleriyle
zafere imza atmıştır.
VW AG tarafından iki senede bir gerçekleştirilen beğeni
ve imaj araştırmasına göre Audi’nin marka bilinirliği %47
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“Yeni Nesil 911 Carrera ailesi ve Cayenne GTS yollarda!
Anıl Gürsoy

Porsche, SEAT
Marka Genel Müdürü

Porsche markası, 2008 yılında Yeni Nesil 911 Carrera ailesini
ve Cayenne GTS modelini müşterilerinin beğenisine sunarak
ürün gamını genişletmiştir.”

Porsche, 2008 yılında lansmanı

gerçekleştirilen Cayenne GTS ile
birlikte, benzinli SUV satışlarındaki
liderliğini, segmentinde en geniş
motor yelpazesi sunan marka olarak
da perçinlemiştir. Satışa sunulan
yeni nesil 911 Carrera’lar, yenilenen
motor teknolojisi ile Porsche’nin
kuruluşunun 60. yılında istikrarının
sembolü haline gelmiştir.

Modellerimizin performansı
Cayenne satışlarımız 2008 yılında 90 adet olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında olduğu gibi yeni Cayenne, 2008
yılında da en çok satan benzinli premium SUV modeli
olmayı sürdürmüştür. Yılın dördüncü çeyrek dönemi sonunda satılan toplam 131 adet benzinli premium SUV’nin
90 adedini Cayenne oluşturmaktadır.
Boxster modeli 2008 senesini 7 adet satış ile kapatmıştır. Hem hitap ettiği kitle, hem de fiyat açısından Boxster
ve 911 modelleri arasındaki boşluğu kapatacak şekilde
konumlandırılan Cayman modelinin satışları ise 8 olarak gerçekleşmiştir. Her iki modelin de yenilenmesinden
ötürü ağustos ayından itibaren 2009 model Cayman ve
Boxster’ların pazara sunulamaması satışları etkilemiştir.
2008 yılında satışı gerçekleştirilen 154 Porsche’nin 49 adedini Carrera modeli oluşturmaktadır. Toplam Carrera satışlarının içinde Carrera 4S Coupe ve 911 Turbo modelleri
9 adetlik satışlarıyla birinciliği paylaşmışlardır. 2008 yılında
911 GT2 ve Cayenne GTS ile ürün gamı büyümüştür.
2009 yılında Cayenne Diesel ve Panamera modelleriyle
ürün gamı daha da genişleyecektir.
2008 yılında Cayenne GTS lansmanı gerçekleştirildi
Porsche’nin lüks SUV anlayışında yeni bir çığır açan Cayenne
modelinin daha sportif ve güçlendirilmiş versiyonu olan
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Cayenne GTS’in tanıtımı, 1-6 Nisan 2008 tarihleri arasında
ilk defa Bursa Oto Show 2008’de gerçekleştirilmiştir. Fuarı
takip eden hafta içinde ise bağlantı kurulan potansiyel
müşteriler ve mevcut servis müşterilerinin davet edildiği
bir brunch organizasyonu ile test sürüşü etkinliği organize
edilmiştir.
Autoshow’da gücün simgesi Porsche oldu
9-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 12. İstanbul
Autoshow’da, Porsche gücün ve performansın simgesi
haline gelen modelleriyle otomobil tutkunlarının ilgi odağı
oldu.
Autoshow ziyaretçileri, Doğuş Otomotiv’e bağlı markalarla
birlikte Porsche standında bütünüyle yenilenmiş olan
RS Spyder, 911 GT2, 911 Turbo Cabriolet, Cayenne,
Cayenne GTS ve Targa 4 modellerini tanıma fırsatı buldu.

Kartalkaya’da Porsche şov yaptı
13-15 Mart tarihleri arasında Kartalkaya kayak merkezinde konaklayan müşteriler Porsche marka otomobillerin
kar ve buz üzerindeki performansına tanık olma şansını
elde ettiler.
Her yıl devam eden diğer pazarlama faaliyetlerimiz
• Formula 1 yarışları öncesinde koşulan Porsche Mobil 1
Supercup iletişimi;
• 16. Geleneksel Büyük Kulüp Tenis Turnuvası sponsorluğu;
• Porsche müşterilerini yenilikler ve aktiviteler hakkında
bilgilendirmek için iki ayda bir yayımlanan Christophorus
dergisi ve Carrera mail gönderimi.

Türkiye’nin ilk “tek marka” kupası: GT Cup Challenge
Porsche’nin genlerinde olan motor sporları tutkusunu
Türkiye’deki Porscheseverlerle paylaşmak, Porsche
müşterilerini ortak bir platformda buluşturmak ve
böylece bir Porsche dünyası yaratmak amacıyla Castrol/
BP ana sponsorluğunda organize edilen Castrol GT
Cup Challenge yıl içerisinde 6 defa gerçekleştirilmiştr.
Türkiye’nin ilk ve tek Porsche marka kupası olan Castrol
GT Cup Challenge, Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında
düzenlenmektedir.
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Giovanni Gino Bottaro

Audi, Bentley, Lamborghini,
Bugatti Marka Genel Müdürü

“Türkiye pazarında henüz çok genç olan Bentley ve
Lamborghini markaları, 2008’in daralan ekonomisinde
başarılı bir duruş sergilemeye devam etmiştir.”

2008 yılında %31 küçülen üst

lüks segmentte yer alan Bentley
markası pazar payını korumayı
başarmış, Lamborghini markası
da 2008 yılında 9 adetlik satış
gerçekleştirerek üst lüks segmentte
satış adedini ve pazar payını artıran
tek marka olmuştur.

Otomobil tarihinin en prestijli ve lüks modelleri
Bentley Motors, bir tren mühendisi olan Walter Owen
Bentley tarafından 1919 yılında kurulmuştur. Marka,
hisselerinin el değiştirdiği 1998 yılından beri yoluna
Volkswagen AG çatısı altında devam etmektedir. Köklü
bir İngiliz markası olan Bentley, kurulduğu günden bu
yana otomobil tarihinin en prestijli ve lüks modellerini
üretmesiyle tanınmaktadır.
Automobili Lamborghini ise 1963 yılında Ferruccio
Lamborghini tarafından kurulmuştur. Marka, kurulduğu
günden bu yana İtalya’nın Bologna kentinde üretilmektedir. 1998’de Audi AG tarafından tüm hisselerinin
satın alınmasından sonra Lamborghini, güçlü ve üstün
teknolojinin kullanıldığı yeni modelleriyle hızlı bir yükselişe
geçmiştir.
Daralan pazara rağmen başarılı satış adetleri
Doğuş Otomotiv bünyesine 2006 yılında katılan Bentley
markasının 2008 satışları, %31 oranında daralan üst lüks
segment satışlarına paralel olarak %31’lik bir azalma
göstermiştir.
Ancak Türkiye pazarına Bentley markasından daha sonra
girerek başarılı bir çıkış yapan Lamborghini, 2007 yılındaki 3 adetlik araç satışının ardından 2008 yılında 9 adet ile
yüksek bir satış performansı sergilemiş ve yılı büyük bir
başarıyla tamamlamıştır.
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2008 yılı Ocak-Aralık döneminde 4 adedi GT, 1 adedi GTC,
7 adedi Flying Spur, 1 adedi de Arnage olmak üzere toplam 13 adet Bentley; 5 adedi Gallardo, 2 adedi Gallardo
Spyder, 1 adedi Gallardo Superleggera ve 1 adedi de
Murcielago LP 640 olmak üzere 9 adet Lamborghini satış
ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
Lamborghini 2008 yılında gerçekleştirdiği 9 adetlik satışla
üst lüks segmentte satış adedini ve pazar payını (%5,7)
artıran tek marka olmuştur. Bentley markası ise %8,2’lik
pazar payını korumayı başarmıştır.
2008 yılının kilit önemi
2008 Bentley ve Lamborghini markalarının temellerini
sağlamlaştırdığı bir yıl olarak pazarlama açısından önemli
etkinliklere sahne olmuştur. Yıla ait çalışmalardan satırbaşları aşağıda verilmiştir.

• 9-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İstanbul
Autoshow’a hem Lamborghini, hem de Bentley ayrı
stantlarla katılarak basın ve müşterilerin odak noktası
olmuştur.
• Lamborghini showroomunun resmi açılışı ekim ayında
özel bir parti ile gerçekleştirilmiştir. Lamborghini Başkanı
Mr. Winkelmann ve potansiyel Lamborghini müşterilerinin
davet edildiği gece büyük beğeni toplamıştır.
• 2008 yılının son çeyreğinde Bugatti markasının test
aracı yurtdışından getirilerek basın toplantısı düzenlenmiş
ve araç çok özel müşterilere test ettirilmiştir.
2009 yılı
Daralan pazara istinaden Bentley ve Lamborghini markaları için 2009 yılında sırasıyla 10 ve 5 adet satış öngörülmektedir.

• 2008 boyunca her iki markanın da basın iletişimine
ağırlık verilmiştir. Bu süre zarfında otomotiv basını test
sürüşleri için yurtdışına götürülmüş, üst yönetim ile
röportajlar gerçekleştirilmiş ve tüm pazarlama faaliyetleri
basın bültenleri ile desteklenmiştir.
• Eylül ayında İstanbul Park’ta Lamborghini’nin ilk özel
müşteri aktivitesi olan Lamborghini Track Day düzenlenmiş ve bu organizasyonda yeni Gallardo LP 560 modeli
lanse edilmiştir.
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“Pazara sunduğumuz yeni modeller ve yeni sedan
Anıl Gürsoy

Porsche, SEAT
Marka Genel Müdürü

modeli Exeo ile Türkiye’de hitap ettiğimiz kitle
artacak ve SEAT tutkunları sürüş zevkini daha da
fazla yaşayacaklar.”

SEAT markası, 2008 yılında sportif,
dinamik, tasarım ve teknoloji odaklı
marka kimliğine paralel olarak
yeni modelleri Leon TSI, Altea XL
ve Yeni Ibiza modellerini Türkiye
pazarına sunmuştur.

2.938 adet satış
2008 ilk çeyreği perakende satış adedini, 2007 yılı perakende satış adetlerinin %103 üzerinde gerçekleştiren
SEAT markası, yeni yıla hedeflerinin üzerinde yüksek bir
satış performansı ile başlamıştır. SEAT, 2008 yılını 2.938
perakende satış adediyle tamamlayarak %0,96 pazar
payı elde etmiştir.
Modellerimizin performansı
2008 yılında SEAT’ın en çok satan modeli Leon olmuştur.
• Leon, şubat ayında lansmanı gerçekleşen yeni TSI
motor seçeneğinin pozitif etkisiyle 2008 yılında payını
%60’a yükseltmiştir.
• Cordoba, 2008 yılında %20 pay ile ikinci en çok satan
SEAT modeli unvanına devam etmektedir.
• Ibiza modeli 2008 Ağustos ayında Yeni Ibiza modelinin
de satışa sunulması ile SEAT satışlarındaki payını %13’e
yükseltmiştir.
• 2008 yılı Mart ayında satışa sunulan Altea XL modeli
ile Altea ailesinin 2007’de %2 olan SEAT satışlarındaki
payı 2008’de %7’ye yükselmiş ve başarılı bir satış grafiği
yakalamıştır.
Pazarlama faaliyetlerimiz
2008 etkinlik anlamında SEAT markası adına yoğun
geçen bir yıl olmuştur. Ocak ayında, yetkili satıcı ve servis
teşkilatının 2008 hedefleriyle ilgili olarak bilgilendirilmesi
amacıyla bir toplantı organize edilmiştir.
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Şubat ayında düzenlenen basın toplantısı ile 2007 yılının
otomotiv sektörü açısından ve SEAT markası itibariyle
genel bir değerlendirmesi yapılmış, markanın 2008 yılı
hedefleri açıklanmış ve yeni modellerle ilgili olarak basına
bilgi verilmiştir. Ayrıca şubat ayında satışa sunulan Leon
TSI modeli ile ilgili çeşitli iletişim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yılın en önemli ürün lansmanı olarak, mayıs ayında Yeni
Ibiza yurtdışı basın ve yetkili satıcı lansmanları gerçekleştirilmiştir. Yeni Ibiza modelinin ağustos sonunda
Türkiye’de satışa sunulmasına paralel olarak bir dizi iletişim çalışmaları yapılmıştır.
2008 satış hedeflerine ulaşabilmek amacıyla yıl içinde
belirli dönemlerde satışa yönelik iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

2009’da model yelpazesi genişliyor
2009, Yeni Ibiza’nın 3 kapılı sportif versiyonu Ibiza SportCoupe, Yeni Ibiza otomatik vites ve performanslı motor
gibi birçok yeni model ve alternatif motor seçeneklerinin
satışa sunulacağı bir yıl olacaktır.
SEAT ürün yelpazesiyle ilgili en önemli gelişme, 2009
yılının ikinci yarısında pazara sunulacak olan Exeo
modelidir. Exeo, SEAT markasının B sedan segmentindeki
ilk temsilcisi olacaktır.
SEAT, 2009 yılında da marka bilinirliğinin, marka imajının
ve mevcut müşteri memnuniyetinin artırılması ve satış
hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki faaliyetlerine
aralıksız olarak devam edecektir.

2008 yılının en önemli organizasyonu, ekim ayında
gerçekleşen Autoshow fuarı olmuştur. SEAT markası tüm
model yelpazesini sergilediği fuara 1.000 metrekarelik bir
alanda katılmıştır.
2008 WTCC sezon şampiyonu
2008 yılında WTCC sezonunda Leon TDI modeli ile yarışan SEAT, hem pilotlar, hem de markalar klasmanında
birinciliği elde ederek uluslararası platformda önemli bir
başarıya imza atmıştır.
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“Skoda’nın 110 yılı aşan yolculuğuna Türkiye’de 20 yıldır eşlik eden Yüce
Mahmut Kadirbeyoğlu
Skoda
Marka Genel Müdürü

Auto, kullanıcısına en uygun fiyatta, kaliteli ve güven veren otomobiller
sunmaya devam ederken, satış sonrası hizmetler ve yedek parça
alanında da kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürecektir.”

Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan

ve 1989 yılında Skoda’nın Türkiye
distribütörlüğünü yürütmek üzere
kurulan Yüce Auto, günümüzde
Fabia, Roomster, Octavia ve
Superb modellerinin satış, servis
ve yedek parça hizmetlerini Türkiye
çapında 32 yetkili satıcı ve 36
yetkili servis ile sürdürmektedir.

1992 yılından bu yana VW markaları arasında istikrarlı
büyümesini sürdüren Skoda, dünya çapında 2004
yılında 452.000, 2005 yılında 492.000, 2006 yılında
549.000 ve 2007 yılında 633.000 adet araç teslimatı
gerçekleştirmiştir.
2008 yılında %7,1 artış ile 674.530 adet araç teslimatı
yapmış ve tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmıştır.
Modellerimizin performansı
Skoda Türkiye 2008 yılında 3.625 adet binek otomobil
satışı gerçekleştirerek %1,18 pazar payı elde etmiştir.
Octavia modeli, 2008 yılında Skoda satışlarının %39,05’ini
oluşturmuş ve marka ürün gamının en çok satan modeli
olmuştur.
Daha sportif ve şık bir görünüm ile 2007 yılı Ağustos
ayında lansmanı yapılan Yeni Fabia, 2008 yılında Skoda
satışlarının %34,25’ini oluşturmuştur.
Skoda’nın MPV sınıfındaki temsilcisi Roomster, geniş
iç hacmi ve sürüş konforuyla ön plana çıkmaya devam
ederek 2008 yılında Skoda satışlarının %21’ini gerçekleştirmiştir.
Skoda’nın amiral gemisi Superb modelinin satışları ise
aynı dönemde toplam satışların %5’ini oluşturmuştur.

34

Doğuş Otomotiv Faaliyet Raporu 2008

2008 ve 2009 yenilikleri
2008 yılında tamamen yenilenen Skoda’nın amiral gemisi
ve D segmentinin başarılı temsilcisi Superb, ekim ayında
gerçekleştirilen İstanbul Auto Show fuarında tanıtılmış ve
2009 yılının ilk günlerinde Skoda showroomlarında Türk
tüketicisiyle buluşmuştur.
Yeni Superb’in en büyük yeniliklerinden biri, Skoda mühendisleri tarafından geliştirilen ve “TWINDOOR” olarak
adlandırılan patentli bagaj açma sistemidir. Bu akıllı ve kullanışlı çözüm, arzu edildiği takdirde sadece arka
bagaj
kapağını açıp aracın içine küçük çantalar koymaya imkân
tanırken, ayrıca istenirse bagajın arka camı da dahil olmak
üzere bütün bagaj kapısının kaldırılmasını sağlamaktadır.

2009 yılında ayrıca, maceracı ve sportif hayat tarzını
benimsemiş tüketicilere hitap eden Scout serisine Yeni
Fabia Combi de eklenecek ve yılın üçüncü çeyreğinde
piyasaya sunulacaktır.
2009 pazar payı hedefi
Skoda’nın 2009 yılında sunulacak yeni modellerin de
etkisiyle pazar payını %1,5’e yükseltmesi hedeflenmektedir.

Nisan 2008’de satışa sunulan Yeni Fabia Combi 1.460 lt
büyüklüğündeki bagaj hacmi ile dikkatleri üzerine çekmiş
ve Fabia ailesini tamamlamıştır.
2009 yılı ilk çeyreğinde, yenilenen Octavia Facelift’in Türk
tüketicisine sunulması planlanmaktadır.
Yeni Octavia, basit, şık ve teknik çözümlerin uygulandığı konforlu ve modern bir araç olarak dikkat çekmekte
ve sunduğu zengin motor seçenekleriyle ön plana çıkmaktadır. 5 benzinli ve 3 dizel motor seçeneği bulunan
Octavia’da, 122 beygir gücündeki 1.4 TSI motor ise yeni
bir seçenek olarak müşterilerinin tercihine sunulacaktır.
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“Çalışırken ekonomi yaratan, satarken ise değer kaybettirmeyen
Tolga Senyücel

Scania, Krone, Meiller
Marka Genel Müdürü

Scania araçları ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile Doğuş Otomotiv,
2008 yılında da pazar payını artırarak altıncı kez Türkiye ithal ağır
ticari araç pazarı lideri olmuştur.”

Scania 2008 yılında 1.894 adet

araç satışı ile %23 oranında
daralan 16 ton ve üzeri ithal ağır
ticari araç pazarında pazar payını
%31’e çıkartarak altıncı kez lider
olmuştur.

Scania, 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazarında
sunduğu geniş ürün yelpazesi, fark yaratan ürünleri ve
müşteri memnuniyeti odaklı satış sonrası hizmetleri ile
kendi segmentinde lider konumdadır.
2008 yılı değerlendirmesi
Türkiye’de 2008 yılında 16 ton ve üzeri ağır ticari araç
pazarında toplam 20.227 adetlik satış gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 26.383 adetlik satış hacminin gerçekleştiği 2007 yılına göre pazarda %23 oranında bir daralma
meydana gelmiştir. Scania bu segmentte 1.894 adet
satışla 2008 yılı içerisinde %9,4’lük bir pazar payına
ulaşmıştır.
16 ton ve üzeri ithal ağır ticari araç pazarında ise 2008
yılında toplam 6.170 adetlik satış gerçekleştirilmiştir.
Aynı pazarda 2007 yılı satış adedi 8.321’dir. Böylece
pazar 2008’i %26 küçülmeyle tamamlamıştır. Scania
bu pazarda 2007 yılında %26, 2008 yılında ise
%31’lik bir pay elde etmiştir. Scania, pazar payını %5
oranında artırarak altıncı kez kendi segmentinde lider
olmuştur.
2008 yılında, 27 adet acil yardım aracı ve 24 saat acil
yardım hattı sayesinde Türkiye genelinde 1.355 ve
Avrupa’da 206 adet Scania müşterimize kendi dillerinde konuşan operatörlerce yanıt verilmiş ve bulundukları
noktaya acil yardım hizmeti ulaştırılmıştır.
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Türkiye genelinde 21 adet yetkili Scania servisinde, 221
adet teknisyen ile günlük hizmet kapasitesi 260 araca
yükselmiştir. 2008 yılında Scania’nın 1-10 yaş arası araç
parkı 11.285 adede ulaşmış, yetkili Scania servislerinde
66.787 iş emri açılmış, yedek parça satışı ise 20,5 milyon
euro’nun üzerinde gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde teknik,
ticari ve sürüş eğitimleriyle toplam 1.062 katılımcıya
ulaşılmıştır.
Scania-Doğuş Otomotiv işbirliği
1891 yılında kurulan İsveç kökenli Scania firması 110
yılı aşkın deneyimi ile dünya ağır ticari araç sanayisinde
dev bir marka konumundadır. Doğuş Otomotiv-Scania
işbirliği 1994 yılında Scania çekici ve kamyonlarının distribütörlüğünün alınmasıyla başlamıştır.

ler yoluyla basında haberler yer bulmuştur. Scania web
sayfası müşterilerin ürünle ve verilen hizmetlerle ilgili en
kapsamlı bilgi alabileceği şekilde tasarlanmış ve müşterilere kaynak olmuştur. Sektörde bir ilk olan Scania
Dünyası dergisi 2008 yılında 5 sayı olarak hazırlanmış ve
30.000’in üzerinde okuyucuya ulaştırılmıştır.
Müşteri odaklı çalışmalarımızın bir göstergesi olan
“10 Dilde Seyr’ü Sefer” isimli el kitabı projesi, 110 ülke
arasında yapılan yarışmada en iyi pazarlama projesi
ödülü olarak tarif edilen “Communication Award” onur
ödülüne layık görülmüştür.

Bire bir pazarlama
Scania, ürün ve satış sonrası hizmetlerinin farklılaşan
özelliklerini en iyi şekilde tanıtmasına imkân sağlayan
pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek, müşterilerine
bire bir ulaşmaya ve araçlarını tanıtmaya odaklanmıştır.
2008 yılında gerçekleştirilen P- G- ve R- serisi lansmanı, basın ve müşteri yurtdışı gezileri, teslimat törenleri,
sponsorluklar, bölgesel-ulusal fuarlar ve roadshow’lar
yoluyla araç tanıtımı, bu etkinliklerden bazılarıdır. Aynı
zamanda 2008 içerisinde lojistik-ticari araç sektör dergilerinde ve ulusal gazetelerde ilanlar yayınlanmış, bülten-
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“2008 yılında Krone, 518 adetlik satış rakamı ile pazarı ithal
Tolga Senyücel

Scania, Krone, Meiller
Marka Genel Müdürü

rakiplerinin önünde kapatmıştır. 3.538 adet gerçekleşen ve
%29 oranında daralan treyler pazarında Krone %15’lik bir
pazar payı elde etmiştir.”

Avrupa’nın lider treyler markası Krone
2008’de sektördeki daralmaya rağmen
pazar payını korumayı başarmış,
ayrıca pazarda elde edilen başarının
bir sonucu olarak 2010 yılında hizmete
girecek olan Krone Doğuş Treyler
Fabrikası’nın temelleri atılmıştır.

1906 yılında Almanya Spelle’de Bernard Krone tarafından
kurulan Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG, ticari
treyler üretimine 1971 yılında başlamıştır.
Hızlı gelişme
Krone, Doğuş Otomotiv ile Türkiye pazarına girdiği 2003
yılından beri nakliyecilerin taleplerini gözlemleyerek ve
farklı ihtiyaçlara uygun farklı taşımacılık çözümleri sunarak
satış adetlerinde çok hızlı bir büyüme kaydetmiştir.
İlkleri gerçekleştiriyoruz
Doğuş Otomotiv’e ithalat ve distribütörlük faaliyetleri
yanında Türkiye’de üretici ve sanayici kimliği de kazandıran
35 milyon euro’luk ikinci yatırımı “Krone Doğuş Treyler
Fabrikası”nın temelleri 2008 yılında atılmıştır. Türkiye’nin
yabancı ortaklı “ilk” treyler üretim merkezi olacak olan
Krone Doğuş Treyler Fabrikası, aynı zamanda Türkiye’nin
en büyük kapasiteli treyler üretim tesisi olacaktır.
Krone, ithal treyler pazarında lider
Krone, 2008 yılında 518 adetlik satış rakamına ulaşmış
ve ithal treyler pazarında liderlik koltuğuna oturmuştur.
Krone’nin rekabet avantajları
Werlte’deki üretim tesisleri, KTL katoforez kaplama
ve toz boyama sistemi ile treyler üretimine yeni bir
boyut kazandırmıştır. Krone bu yöntem sayesinde tüm
araçlarda paslanmaya karşı 10 yıl garanti vermektedir.
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Krone tarafından sunulan Multi Block ve Multi Lock güvenlik sistemleriyle yüklerin güvenli bir şekilde taşınması
sağlanmaktadır. Çelik ön duvara sahip, muadillerine kıyasla daha hafif ve frigorifik treyler ürünlerinde HACCP
sertifikasını standart olarak sunabilen yurt içindeki ilk
treyler üreticisi olan Krone, ürettiği her model treyler için
TÜV tarafından onaylı yük güvenlik sertifikalarını opsiyon
dahilinde verebilmektedir. Krone, yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğu için kullandığı “Edscha” marka
kayar çatı sistemlerini, opsiyonel olarak yük güvenliği
sertifikası ile birlikte sunabilmektedir.
Pazarlama faaliyetlerimiz liderliğimizi destekliyor
Krone, Türkiye genelindeki 13 adet yetkili satıcı ve
servisiyle her zaman en kaliteli hizmeti, en hızlı şekilde
müşterilerine ulaştırmaktadır. 2008 yılı içinde:

• Krone web sayfası, müşterilerin ürünler ve verilen hizmetlerle ilgili en kapsamlı şekilde bilgi alabilmeleri için
sürekli güncellenmiştir.
Sosyal sorumluluk
Krone, Doğuş Otomotiv’in topluma fayda sağlamayı
görev bilen yaklaşımına paralel olarak, 2008 yılında
“Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz” ve “UND Kongresi”
gibi birçok organizasyona sponsor olmuştur.
2009 yılında
2009 yılında lansmanı yapılacak olan yeni soğutuculu tipte
treyler ile Krone, Türkiye’de bu segmentte birden fazla ürün
alternatifi sunabilen tek ithal treyler markası olacaktır.

• Gerçekleştirilen tanıtım organizasyonları ile hem marka
ve müşteriler arasında duygusal bir bağ yaratılmış, hem de
ürünler birebir iletişimle detaylı şekilde müşterilere tanıtılmıştır.
• Büyük filolara yapılan araç satışlarını takiben basının da
davetli olduğu törenler düzenlenmiş, büyüyen Krone ailesi
tüm sektöre duyurulmuştur.
• Krone’nin Almanya’daki üretim tesislerine yetkili satıcı gezisi düzenlenmiştir.
• Almanya’da “En İyi Ticari Taşıtlar ve Markaları” yarışmasının
treyler kategorisinde Krone en iyi ve güvenilir marka seçilmiştir.
• Krone’nin üretim tesislerini tanıtmak üzere basın mensupları IAA Hannover Fuarı öncesi Almanya’ya götürülmüştür.
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“Meiller’in katlanarak artan başarısının altında müşteri
odaklı hizmet anlayışı ve Avrupa standartlarında ürün
kalitesi sunuluyor olması yatmaktadır.”

Meiller 2008 yılında

gerçekleştirdiği 184 adetlik
satışla geçen yıla göre satış
performansını %162 oranında
artırarak sektöründe önde gelen
markalardan biri olma yolunda
hızla ilerlemektedir.

150 yıllık aile mesleği
Meiller, 1850 yılında Almanya’da kurulmuştur. 1904 yılında geleceğin Meiller’ine yön verilerek kamyon üzeri vinçli
bir damper üretilmiş ve böylece Meiller’in damper uzmanı
olma süreci başlamıştır.
Meiller, Türkiye pazarında
2007 yılında Doğuş Otomotiv distribütörlüğü ile Türkiye
pazarına giren Meiller 2008 yılında Gebze, Ankara, Bursa ve Denizli’de yetkili satıcı ve servis noktaları atayarak,
ülkemizin farklı noktalarındaki müşterilerimizin markaya
ulaşabilmelerini sağlamıştır.
2007 yılında yarı römork damperlerini Türkiye’deki inşaat dünyasının beğenisine sunan Meiller, 2008 yılında
kamyon üstü damper uygulamaları ile pazarda yer alarak
daha geniş bir kitleye, daha geniş bir ürün gamı ile hitap
etmiştir.
Meiller farkı
Meiller bir yatırım aracıdır. Müşteriler, damper yatırımlarında Meiller markasını kalitesi nedeniyle tercih etmektedir.
Müşteri beklentilerinin ötesinde özelliklerle donatılmış
ürünlerin Doğuş Otomotiv’in deneyimi ile birleşmesi sonucunda Meiller markası pazarda hızla yükselen bir başarı grafiği çizmektedir.
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Meiller, kamyon üreticileri ile sahip olduğu global işbirliği
sayesinde, üretilen her yeni model kamyon için üretici firma onaylı damper çeşitleri geliştirmektedir. 1925 yılında
hidrolik kaldırma sistemini dampere ilk defa uygulayan
Meiller’in, yeni nesil, yüksek performanslı Meiller hidrolik
sistemleri ile komple çözüm sunması, onu rakiplerinden
ayrıştıran diğer bir çarpıcı farktır.
Doğuş Otomotiv “ilk” üretim üssünü Meiller ile açtı
Doğuş Otomotiv’in ithalat ve distribütörlük yanında
Türkiye’de üretici ve sanayici kimliğini de kazanmasını
sağlayan; distribütörü olduğu dünyanın önde gelen damper üreticisi Meiller ortaklığında kurduğu ve “ilk” üretim
merkezi olan “Meiller Doğuş Damper” fabrikasının açılışı
20 Haziran 2008 tarihinde Sakarya’da gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin ilk “kurumsal” damper üretim tesisi olma özelliğini taşıyan “Meiller Doğuş Damper” fabrikası, sektörünü
bu alanda geliştirirken, ürün kalitesinin de Avrupa standartlarına yükselmesini sağlamaktadır. Yılda 3.000 adet
damper üretim kapasitesine sahip olan tesis, Meiller’in
dünyadaki en büyük ikinci damper gövdesi tesisidir ve beş
yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir.

inancıyla, 2008 yılı içinde tüm Türkiye’de araç tanıtım organizasyonları ve test kullanımları gerçekleştirmiştir. Ayrıca Meiller 2008 yılı içinde düzenlediği fuar etkinliklerinde
müşterileriyle buluşarak birçok farklı damper modelini fuarda ziyaretçilerine tanıtmıştır.
Meiller’in Münih ve Prag’daki üretim tesislerini gezdirmek
amacıyla 2008 yılında basın gezisi düzenlenerek Meiller
markası basına tanıtılmıştır. Gerçekleştirilen pazarlama
etkinliklerinin yanı sıra elde edilen satış başarıları, yıl boyunca basın bültenleri yoluyla medyaya duyurulmuştur.
2009 yılında Meiller
Meiller 2009 yılı içinde yetkili satıcı ve servis ağını genişletmeyi ve kaliteli hizmetlerini Türkiye’nin daha fazla noktasına ulaştırmayı hedeflemektedir. 2009 yılında test aracı
ve interaktif ürün tanıtımı etkinliklerine devam edilecektir.

Hedefe yönelik pazarlama
Türkiye pazarında marka bilinirliğini artırıcı faaliyetlere
ağırlık veren Meiller, ürünlerinin en doğru tanıtım şeklinin müşteriler tarafından incelenip denenerek yapılacağı
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“VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları işkolu 2008 yılında satış
ve servis ağını oluşturarak Volkswagen deniz motorlarında dünyada
İlhami Eksin

DOD, Thermo King,
VW-Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü

en çok satan ikinci distribütör olmuş, Scania deniz motorlarında
ise en çok satış yapan distribütörlerin sıralandığı ‘Top Ten List’te
üçüncü sıraya yerleşmiştir.”

VW-Scania Endüstriyel ve Deniz

Motorları markası için 2008 yılı
bir tanıtım ve bayi yapılanma yılı
olmuştur. Doğuş Otomotiv’in
endüstriyel ve deniz motorları
işkolundaki toplam satışları 2008
yılında %161 artışla 128 adede
ulaşmıştır.

Tanıtım ve bayi yapılanma yılı
2008 yılı VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları için
tanıtım ve bayi yapılanma yılı olmuştur. Bu doğrultuda
yıl içinde tüm kıyı şeridini kapsayacak şekilde yetkili satıcı ve servis ağı oluşturulmuştur. 2008 yaz döneminde
Antalya’dan İzmir’e kadar düzenlenen roadshow, pazarlama faaliyetlerinde önemli bir yer tutmuştur. Motorları tanıtmak amacıyla hazırlanan özel araçla yat imalatçılarının
ve son kullanıcıların yerinde ziyaret edildiği bu etkinliklerde
ürünler, mevcut ve potansiyel müşterilere detaylı bir şekilde anlatılmış ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Bu etkinlik sonucunda 2008 yılı içinde satış grafiği yükselmiştir.
Zengin ürün gamı
Doğuş Otomotiv, endüstriyel ve deniz motorları işkolunda
müşterilerine:
• Volkswagen deniz motorlarını,
• Scania deniz motorlarını,
• Scania deniz jeneratör motorlarını,
• Scania kara jeneratör motorlarını ve
• Scania endüstriyel motorlarını sunmaktadır.
Gelişen bayi ağı
Doğuş Otomotiv’in endüstriyel ve deniz motorları işkolundaki ilk yetkili satıcısı Margen Kara ve Deniz Makinaları,
2007 yılında Tuzla’da faaliyete geçmiştir. 2008 yılında
satış ağına eklenen 6 yeni noktayla birlikte yetkili satıcı
sayısı 7’ye ulaşmıştır.
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Volkswagen deniz motorları distribütörlüğünün 2007 yılında Doğuş Otomotiv tarafından alınmasını takiben yoğun
bir yapılanma dönemine girilmiştir. İlk olarak 2008 CNR
Avrasya Boat Show ve ardından 2008 Bodrum Yacht
Show olmak üzere, denizcilik sektöründe ses getiren başarılı fuarlar geride bırakılmıştır.

2008 yılında Avrasya Boatshow’da elde edilen başarının
ardından, önümüzdeki yıl pazara sunulması için gerekli
altyapı çalışmaları tamamlanan Volkswagen’in 8 silindirli
350 hp gücündeki yeni V8 dizel motorunun 2009 Avrasya
Boatshow’da büyük ilgi uyandırması beklenmekte ve bu
ilginin satış adetlerine yansıması hedeflenmektedir.

Finansal çözüm paketi
En uygun finansman paketinin sağlanması, üreticisinden
tüketicisine sektörün tüm katılımcıları açısından kilit bir
konudur. Doğuş Otomotiv, gelen talepler doğrultusunda, iştiraki ve çözüm ortağı vdf ile müşterilerine uygun
finansal çözüm modelleri sunmaktadır. 2008 yılında, 60
ay vadeye kadar çıkan uygun kredi imkânları sunulması,
satışların ivme kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.

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.

Güçlü sonuçlar
Doğuş Otomotiv’in endüstriyel motorlar ve deniz motorları işkolundaki toplam satışları 2008 yılında %161 artış
kaydederek 128 adede ulaşmıştır. Devreye giren yetkili
satıcıların katkısı ve yoğun satış ve pazarlama faaliyetleri
ile 2008 yılında satış adetlerinde büyük bir artış yaşanmıştır. 2009 yılında uygulanması planlanan stratejilerle
satışların daha da artması hedeflenmektedir.
VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Türk denizciliğinde aranılan bir marka olmak ve geniş ürün yelpazesine
sahip olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
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Doğuş Oto Pazarlama ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü

“Doğuş Oto Etimesgut, toplamda 22.000 metrekarelik
alanda, son teknoloji ile donatılmış modern bir hizmet
noktasıdır.”

Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan

Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret
A.Ş., bünyesinde bulunan 7
marka için toplam 7 bölgede, 31
yetkili satıcı ve 32 yetkili servis
noktası ile 175 bin metrekarelik
alan üzerinde 1.106 çalışan ile
hizmet sunmaktadır.

Doğuş Oto, hizmet kapsamındaki tüm bölgelerde, yeni,
ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuvar satışı yapmakta, bununla birlikte müşterilerine, sigorta, finans ve satış
sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
Doğuş Oto’nun misyonu, temsil ettiği binek ve ticari
araç markalarının kendisine tanımlanmış bölgelerinde
satış ve satış sonrası hizmetlerini en yüksek kalitede
sunmaktır.
Pazar payında %0,6’lık artış
Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş Oto Pazarlama ve
Ticaret A.Ş., bünyesinde bulunan 7 marka için (VW Binek,
VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul,
Ankara, İzmir ve Bursa illerinde toplam 7 bölgede, 31
yetkili satıcı ve 32 yetkili servis noktası ile toplam 175
bin metrekarelik alan üzerinde 1.106 çalışanıyla hizmet
sunmaktadır.
2008 yılında 15.273 adet yeni araç satışı gerçekleştiren
Doğuş Oto, bu satış adediyle, Türkiye toplam binek ve
hafif ticari araç pazarından %3,08 pay almıştır. Doğuş
Otomotiv perakende satışları içinde 2007 yılında %30,6’lık
paya sahip olan Doğuş Oto, 2008 yılında bu payını %0,6
oranında yükselterek %31,2‘ye ulaştırmıştır.
Ayrıca bir DOD yetkili satıcısı olan Doğuş Oto, 2008 yılında 1.683 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştir.
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Satış sonrası hizmetler cirosunda %14,7 büyüme
Daralan pazara rağmen Doğuş Oto, 2008 yılında satış
sonrası hizmetler alanında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Şirketin servislerine giren araç sayısı 2007 yılında 157.717 adet iken, 2008 yılında %6,8 artışla 168.395
adede ulaşmıştır. Yine bu artışa bağlı olarak satış sonrası
hizmetler alanında Doğuş Oto’nun cirosu 2007 yılına göre
%14,7 artış göstermiştir.
Müşteri memnuniyeti ve yüksek hizmet kalitesinin desteklediği bu büyümenin 2009 yılında daha da hızlanması
hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 2007 yılında
SSH ve yedek parça departmanlarında uygulamaya konulan “Yalın Yönetim” anlayışı çerçevesinde, 2008 yılında
“Araç Tedariği ve Satışı Değer Akımı” çalışmaları başlatılmıştır.

da devam edecektir. Doğuş Oto, Gaziosmanpaşa ve
Esenyurt’ta birer Porsche showroomu açacaktır.
Oto-Fix ile tüm markalara kaliteli hizmet
2008 yılında Doğuş Oto’nun hizmet alanındaki genişleme,
her marka otomobile hizmet veren Oto-Fix’in katılımıyla
sürmüştür.
2009 yılında Esenyurt, Küçükbakkalköy, Bursa ve
Etimesgut’ta olmak üzere 4 bölgede faaliyet gösterecek
olan Oto-Fix, ekspertiz, kaporta-boya ve bakım-onarım
hizmetlerini Doğuş Oto uzmanlığı ve kalitesi ile müşterilerine sunacaktır.

Ankara’da büyük yatırım
Doğuş Oto, Ankara’daki ikinci bölgesini 2008 yılının son
günlerinde Etimesgut’ta açmıştır. Doğuş Oto Etimesgut,
toplamda 22.000 metrekarelik alanda, son teknoloji ile
donatılmış modern bir hizmet noktasıdır. Tesis, 4.500
metrekarelik servis alanında günde 170 araca servis
sunabilecek kapasiteye sahiptir ve 2.000 metrekarelik
kaporta-boya atölyesi ile Ankara’nın bu alandaki en büyük tesisidir.
Doğuş Oto’nun hizmet kalitesini daha da geniş kitlelere
ulaştırmasına olanak tanıyan yeni yatırımlar 2009 yılında
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“2008 yılında daralan pazara rağmen satışlarını bir önceki sene
İlhami Eksin

DOD, Thermo King,
VW-Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
Marka Genel Müdürü

ile aynı seviyede tutarak pazar payını artıran DOD’un başarısının
temelinde, müşterilerine beklentilerinin üzerinde yenilikçi hizmet
sunarak ikinci el sektörünün kurallarını belirlemesi yer almaktadır.”

İkinci el araç alım-satımında sanal

ve fiziksel anlamda en büyük
kurumsal şirket olmak misyonuyla
hareket eden DOD, 2008 yılında
kurumsal ikinci el otomobil
sektörüne ilk kez sunulan üç yeni
ürünle sektöre yön vermeye ve hızla
büyümeye devam etmiştir.

2008 yılı değerlendirmesi
DOD, 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik belirsizliklere karşın satışlarını bir önceki yıl ile aynı seviyede tutmayı başararak 13.124 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.
Belirli dönemlerde düzenlenen açık artırma satışları yoluyla da müşterilerine ulaşan DOD, geçtiğimiz yıl 11 ayrı
açık artırma düzenlemiş ve bu etkinliklerde 314 adet araç
satmıştır.
DOD yeni ürünleriyle sektöre damgasını vurdu
DOD, 2008 yılında geliştirdiği üç yeni ürünle sektör standartlarını çok daha üst seviyelere taşımayı başarmıştır.
Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve yüksek marka değeri
temeline dayanan bu ürünler, uzun yıllardır üstün hizmet
anlayışına alışmış olan Doğuş Otomotiv müşterilerinin
ikinci elde de yüksek standartlarda kurumsal hizmet alma
beklentilerine cevap vermiştir.
Araç satarken araçsız kalma sorununa son: ParkDOD
Aracını satmak isteyen, ancak satış noktasına aracını sürekli bırakamayan tüketiciler için geliştirilmiş bir sistem
olan ParkDOD sayesinde tüketiciler, hafta içi ya da hafta sonu satış sistemleri dahilinde DOD yetkili satıcılarının
mevcut satış noktalarına araçlarını bırakarak ParkDOD
hizmetinden faydalanabilmektedirler.
İkinci el sektöründe karşılarında kurumsal bir muhatap görmek isteyen müşterilerin önemli bir ihtiyacına cevap veren
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ParkDOD, kullanıcılara Türkiye’nin en büyük ikinci el portalı
www.dod.com.tr’ye bağlı www.parkdod.com.tr web sitesi
üzerinden araçlarını kesintisiz olarak sergileme imkânını
da sunmaktadır. DOD, ParkDOD sistemi ile 2008 yılının
son çeyreğinde 113 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.
Ayrıcalıklı hizmetlerin dünyası: PrimeDOD
DOD sistemi üzerinde farklı bir ürün/hizmet konumlandırmasına gidilerek geliştirilen PrimeDOD, lüks segmentte
yer alan araçların ikinci el alım satımını özel bir fiziki yapılanma ve ayrı bir web sitesi yoluyla gerçekleştirmektedir. Satışa sunulan araçların standart olarak bir yıl süreli
PrimeDOD Garantisi’ne sahip olduğu sistemde araçlar
“Prime Estetik” işlemlerine tabi tutularak ilk günkü gibi
yeni bir şekilde sahiplerine teslim edilmektedir.

sanal ekspertiz yapabilmektedirler. Araç sahiplerinin araçları ile ilgili nokta fiyat alabilmelerini sağlayan ve dünyada
bir ilk olma özelliğini taşıyan bu eşsiz sistem, Türkiye’deki
mevcut ikinci el sektörüne yepyeni bir boyut getirmiştir.
Herhangi bir aracın tampon hasarı nedeniyle boyanması ile tavan hasarı nedeniyle boyanması arasındaki değer
farkını ayırt edebilecek kadar detaylı olarak geliştirilen
KeyDOD, sektörde üstlendiği rehber göreviyle de öncü ve
sektör genelini eğitici bir rol üstlenmiştir. KEYDOD sistemi ile 2008 yılının son çeyreğinde yaklaşık 250.000 araca
fiyat değeri bildirilmiştir.

Bu sistem çerçevesinde talebe bağlı olarak satın alınan
araç yeni sahibinin adresine teslim edilebilmekte, araçlar
özel teşhir alanlarında sergilenmekte ve lüks segmente
özel www.primedod.com.tr web sitesi üzerinden müşterilere değer yaratan birçok farklılık sunulmaktadır. DOD,
PrimeDOD sistemi ile 2008 yılının son çeyreğinde 64 adet
araç satışı gerçekleştirmiştir.
Sanal Ortamda Kendi Ekspertizini Yap: KeyDOD!
Kapsamlı altyapı çalışmaları sonucunda geliştirilen
KeyDOD sistemi ile kullanıcılar DOD’un web sitesi üzerinden kullanıcı odaklı menüler yardımıyla kendi araçlarına
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“Tüm dünyayı etkileyen bu kriz ortamında dahi kesintisiz
Kemal Ören

vdf Grubu Genel Müdürü

olarak kredi vermeye ve hizmet sunmaya devam eden vdf,
piyasayı yönlendiren, saygın ve tercih edilen bir hizmet
sağlayıcı olmayı sürdürmektedir.”

vdf Grubu, müşterilerine otomotiv
finansmanı alanında her türlü
hizmeti en iyi şekilde sunmak üzere
kurulmuştur. Volkswagen Financial
Services A.G.’nin uluslararası bilgi
donanımı ve Doğuş Grubu’nun
otomotiv ve finans sektörlerindeki
deneyimlerinin birleşimi ile vdf,
tüketicilere yeni ve farklı finansal
ürün ve hizmetler sunmaktadır.

vdf Otomotiv Finansmanı (Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.)
vdf Otomotiv Finansmanı, tüketici finansmanı şirketleri
arasında %36’lık pazar payı ile 2008 yılında da zirvedeki
yerini korumuştur. Tüm finans kuruluşları içinde bireysel
kredilerde %12’lik bir pazar payına sahip olan vdf, Doğuş
Grubu markaları içerisinde %41 gibi yüksek bir penetrasyon oranına sahiptir. Özellikle 2008 yılı son çeyreğinde piyasalarda yaşanan olumsuzluğa rağmen yıl sonu itibariyle
toplam 25.219 adet araç için kredi kullandırılmıştır.
2009 yılında yeni kredi kontratlarının pazarda beklenen
%25’lik daralmanın daha altında bir azalışla 21.000 adet
olması hedeflenmiştir. Kontrat sayısındaki azalışa rağmen kâr marjlarındaki artış toplam kârlılığa olumlu yansıyacaktır.
Marka portföyü ve kampanyalar
vdf, 2008 yılı içerisinde kârlılık ve verimliliği artırmaya yönelik olarak çalıştığı marka portföyünü yeniden gözden
geçirmiştir. Bunun sonucunda getirisi düşük ve karşılıklı
olarak katma değer yaratmayan markalardan çıkılmıştır.
Diğer taraftan mevcut markalar için hazırlanan kampanyalara reklam desteği verilerek ilişkilerin daha da güçlendirilmesi sağlanmıştır. Yıl içerisinde iletişimi yapılan,
kredi ile birlikte kasko ve uzatılmış garantinin beraber
sunulduğu “Hep Yeni” kampanyası bunun en güzel örneklerinden biridir.

48

Doğuş Otomotiv Faaliyet Raporu 2008

vdf’nin yeni ürünleri otomotiv sektörünü farklılaştırıyor
vdf tarafından geliştirilip Mayıs 2008’de lansmanı yapılan
Planguard, bir tür kredi sigortasıdır. Planguard, kredi geri
ödemeleri başladıktan sonra müşterilerin bir sorunla karşılaşması halinde devreye girmekte ve teminatlar dahilinde ödemeleri dönemsel olarak üstlenmekte ya da kalan
kredi borcunu tamamen kapatmaktadır.
vdf Otomotiv Finansmanı tarafından geliştirilip 2008 yılı
içerisinde lansmanı yapılan AutoXchange, müşterilerin
eski araçlarını düşük fiyat endişesi olmadan bir an önce
elden çıkarıp 0 km araçlarına kavuşmalarını sağlayan bir
vdf kredi ürünüdür.

kampanyaları, ürünün gelişiminde önemli rol oynamıştır.
Henüz bir yaşını yeni kutlayan Full Life, 2008 sonu itibariyle %11 penetrasyon oranını yakalamıştır. vdf Sigorta
Hizmetleri’nin 2009 yılında piyasaya sunulmak üzere otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi ürünlerle ilgili çalışmaları
devam etmektedir.
vdf Faktoring Hizmetleri
Yetkili satıcı ve distribütörlere stok finansmanı yönünden
önemli destek sağlayacak olan faktoring hizmeti ile ilgili
kuruluş lisansı 2009 Ocak ayı itibariyle alınmıştır. Şirket
kuruluşu ile ilgili çalışmaların yıl içerisinde tamamlanmasından sonra faaliyet izninin alınması ve hizmet verilmeye
başlanması planlanmaktadır.

vdf Sigorta Hizmetleri (vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.)
2004 yılında kurulan vdf Sigorta Hizmetleri otomotiv odaklı
faaliyet göstermekte ve bu çerçevede müşterilerine farklı
sigorta ürünleri sunmaya devam etmektedir.
vdf Sigorta Hizmetleri ile vdf Otomotiv Finansmanı tarafından geliştirilen ve kredi ile kaskonun tek bir ödeme
planında sunulduğu KomboPlan adlı ürün 2008 yılında da
başarısını sürdürerek 2007’deki %12 penetrasyon oranını
%16’ya çıkarmıştır.
2007 Aralık ayında lansmanı yapılan Full Life (uzatılmış
garanti) başarılı gelişimini 2008 yılında da devam ettirmiştir. Yıl içerisinde yapılan Audi Q7 Full Life ve Fullchallenge
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Naci Başerdem

TÜVTURK Genel Müdürü

“Ülkenin tamamına ulaşan hizmet ağı, uluslararası deneyimle oluşmuş
teknik birikim ve uzman insan kaynağı ile trafik ve araçlara yönelik çok
yönlü hizmetler sunarak Türkiye’de trafik ve araç güvenliğini artırmak;
müşterilerimize, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza
ve Türkiye’ye değer katarak büyümek misyonumuzdur. Kalite işimizin
temeli; bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük temel ilkelerimizdir.”

TÜVTURK, Türk sermayesinin

uluslararası şirketlerle aktif işbirliği
içerisinde finansal ve teknolojik
bütünleşmesinin en başarılı
örneklerinden biridir. Şirketimizin 20
yıllık işletme süresi boyunca devlet
bütçesine sağlayacağı katkı 10
milyar dolardır.

TÜVTURK, Türkiye çapında uluslararası standartlarda
araç muayenesi hizmeti vermek üzere Doğuş OtomotivAkfen-TÜV SÜD konsorsiyumu tarafından kurulmuştur.
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2004 yılında açılan ihale sonucu 20 yıllığına araç
muayene istasyonlarının açılması ve işletilmesi görevini
yapmaya hak kazanan TÜVTURK, onay sürecinin tamamlanmasından sonra 15 Ağustos 2007 tarihinde imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır.
En büyük hizmet özelleştirmesi
TÜVTURK, Türk sermayesinin uluslararası şirketlerle aktif
işbirliği içerisinde finansal ve teknolojik bütünleşmesinin
başarılı bir örneğidir. Bu girişim, aynı zamanda Türkiye’nin
hizmet alanında gerçekleştirdiği en büyük özelleştirme
olma özelliğine sahiptir.
Özelleştirme, araç muayene istasyonlarının sadece 20 yıllık işletimi için verilmiş bir tür hak kirası niteliğinde olup,
devir alınan herhangi bir gayrimenkul, ekipman ve tesis
bulunmamaktadır.
Faaliyetlerini T.C. Ulaştırma Bakanlığı denetiminde gerçekleştiren TÜVTURK istasyonlarının tamamı, TÜVTURK
ve belirli kriterler doğrultusunda seçilmiş 46 alt işleticisinin kaynakları ile finanse edilmiş ve bu yatırımda herhangi
bir kamu kaynağı kullanılmamıştır.
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TÜVTURK, 2008 yılı sonu itibariyle 77 ilde 183 araç muayene istasyonunuyla hizmet vermektedir. 2009 yılının ilk çeyreğinde 81 il merkezindeki yatırımlar tamamlanacak ve toplam
189 sabit istasyon faaliyete geçmiş olacaktır. Sabit istasyon
bulunmayan ilçelere ise gezici istasyonlarla hizmet götürülmektedir. TÜVTURK’ün ülke genelindeki faaliyetlerinin başlaması ile merkez ve alt işleticilerinde 1.800’ü teknik personel olmak üzere yaklaşık 2.400 kişi istihdam edilmiştir.
TÜVTURK istasyonlarının akreditasyon çalışmalarına başlanması için hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu çalışma ile tüm
TÜVTURK istasyonları TS EN ISO/IEC 17020 “Çeşitli Tipteki
Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılması İçin Genel Kriterler”
(A tipi muayene kuruluşu) standartlarına uygun olacak ve
yetkili akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilecektir.

1 milyona yakın araç muayene edildi
TÜVTURK, araç muayene işlemlerini T.C. Ulaştırma Bakanlığı
tarafından belirlenen standartlar ve kusur tanımları doğrultusunda uygulamaktadır. 2008 yılında TÜVTURK istasyonlarında 940 bin araç muayene edilmiş ve bu araçların
%39’unun trafikte seyir güvenliği açısından tehlike arz
ettiği tespit edilmiştir. Tüm bu istasyonların 2009 yılında
yaklaşık 5 milyon araca muayene hizmeti vermesi beklenmektedir.
TÜVTURK olarak en önemli hedefimiz, Türkiye’de uluslararası kriterlerde araç muayenesi hizmeti vererek can ve
mal güvenliğinin sağlanmasına ve trafik kazalarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Devlete 10 milyar dolar katkı
Bu proje kapsamında 552 milyon dolarlık ihale bedeli
dışında arsa hazırlık, altyapı-üstyapı inşaat, makine ve
ekipman için 378 milyon dolar, kuruluş ve örgütlenme
giderleri için 70 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir.
20 yıllık işletme süresi boyunca araçların muayene işlemlerinden elde edilecek gelirden yaklaşık 7,3 milyar doları
ciro üzerinden Hazine payı, 2.7 milyar doları da KDV olarak T.C. Maliye Bakanlığı’na aktarılacak, böylece devlet
bütçesine yaklaşık 10 milyar dolarlık katkı sağlanacaktır.
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“Operasyonel kiralama alanında standartları ve müşteri
F. Türkay Oktay

LeasePlan Genel Müdürü

memnuniyetini yükseltme hedefimizden hareketle, 2009
yılında müşterilerimizi ve pazarı yeni ürün ve hizmetlerimizle
buluşturmayı hedefliyoruz.”

LeasePlan’in global deneyimi ile

Doğuş Otomotiv’in dinamizmini
birleştirerek, operasyonel
kiralama hizmetini yeni ürünlerle
zenginleştirmeyi, yaygınlaştırmayı
ve müşterilere ulaştırmayı
amaçlıyoruz.

2007 yılında %51 LeasePlan ve %49 Doğuş Otomotiv
ortaklığıyla kurulan LeasePlan Türkiye, LeasePlan’in global
deneyimi ile Doğuş Otomotiv’in dinamizmini birleştirerek
hem yabancı, hem de büyük ve küçük ölçekli yerel firmalara
operasyonel kiralama hizmetini yaymayı amaçlamaktadır.
Operasyonel kiralamada Avrupa lideri olan LeasePlan,
6.200 çalışanı ile 4 kıtada 1 milyon 400 bin adetlik dev bir
araç filosunu yönetmektedir. LeasePlan, Türkiye pazarına
girişi ile birlikte faaliyette bulunduğu ülke sayısını 30’a
çıkarmıştır.
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.
Operasyonel kiralama çözümlerini uluslararası deneyim ve
yerel bilgi birikimine dayanarak sunan LeasePlan Türkiye,
müşterilerinin ihtiyaçlarına bütünlük içinde, proaktif yaklaşım ve uzmanlığın yanı sıra dürüstlük ilkesiyle eğilmektedir.
LeasePlan, tüm tüzel kişi ve işletmelerin operasyonel kiralama ihtiyaçlarını marka ayırt etmeksizin karşılayarak, müşterilerine periyodik servis, bakım ve onarım, 7 gün 24 saat kesintisiz yol yardımı, hızlı ve efektif hasar yönetimi, muadil araç
hizmeti ve lastik yenileme gibi hizmetleri de sunmaktadır.
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Araçların vergilendirme işlemleri ile yasal prosedürlerini
de üstlenen LeasePlan, kasko, trafik sigortası, vergi pulları ve egzoz muayenesi gibi takip ve zaman gerektiren
işlemleri de hızlı ve etkin bir şekilde çözümleyerek, müşterilerine insan kaynağı ve zaman yönetimi konusunda da
fayda sağlamaktadır.

Hedefler
LeasePlan Türkiye, 2009 yılında pazara sunacağı yeni
ürün ve hizmetlerle sağlıklı bir büyüme gerçekleştirerek
pazar payını, marka bilinirliğini ve müşteri memnuniyetini
artırmayı hedeflemektedir.

2.145 adet yeni kontrat
2008 yılı sonu itibariyle 2.145 adet yeni kontrat yaparak
yönettiği toplam araç portföyünü 6.143 adede yükseltmiş
bulunan LeasePlan, toplam 911 müşteriye hizmet vermektedir.
Çok markalı araç portföyü
Operasyonel kiralama alanında çok markalı araç portföyü
stratejisi ile faaliyet gösteren LeasePlan’in 2008 yılı sonu
itibariyle portföyünün %61’ini Volkswagen, SEAT, Audi
ve Skoda markalı grup araçları oluşturmuştur.
Şirket portföyünün kalan %39’u ise Renault, Ford, Fiat ve
Toyota gibi filo pazarında önemli paya sahip diğer araçlardan oluşmaktadır. Şirket portföyünde 27 farklı marka
ve 100’ün üzerinde model bulunmaktadır.
2.182 adet ikinci el satışı
2008 yılında DOD yetkili satıcıları kanalıyla 2.182 adet
ikinci el satışı gerçekleştirilmiş ve filo ikinci el satışları
geçen yıla oranla %20 artmıştır.
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“Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi
Mustafa Karabayır

Yedek Parça ve Lojistik
Genel Müdürü

uygulamalarını geleceğin teknolojisi ile birleştirmekte ve
Doğuş Otomotiv’in çoklu marka yapısı için sürekli değer
üretmektedir.”

Yedek Parça ve Lojistik, 2008

yılında 52.473 adet aracın ithalatını
ve yetkili satıcılara sevkıyatını
gerçekleştirerek 2008 yılını yedek
parça ve aksesuvar satışından elde
edilen 241,4 milyon YTL ciro ve
%38 brüt kâr marjı 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 VW-Scania Endüstiyel ve Deniz
Motorları ve yedek parçalarının ithalatı, depolanması
ve yetkili servislere sevk edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
2008 yılında otomotiv sektöründe yaşanan dalgalanmaya karşın Yedek Parça ve Lojistik başarılı bir faaliyet yılı
geçirmiştir.
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 yürütebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri
ve stok yönetim sistemleri kullanmaktadır.
İzlenen etkin fiyatlama ve fiyat konumlandırma politikalarının yanında %60’a yaklaşan ortak parça kullanım
oranı, Yedek Parça ve Lojistik bünyesinde önemli bir
sinerji oluşturmaktadır.
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Sunulan ürün ve hizmetler
Yetkili satıcı ve servislerin ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetleri yüksek kalitede sunarak nihai müşteri
mutluluğuna katkı için Yedek Parça ve Lojistik, aşağıdaki
hizmetleri vermektedir:
• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini ve
Thermo King markalarının yedek parça ve aksesuvarlarının yurtdışına sipariş edilmesi, ithalatı, depolanması,
stok yönetiminin yapılması ve yetkili servislere siparişlerine istinaden dağıtılması.

• Yedek parça işletim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek.
• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleri ile 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.

• VW, Audi, SEAT, Porsche, Bentley ve Lamborghini
marka araçların antrepo ve stok sahalarında korunması
ve yetkili satıcılara ulaştırılması.
• Tüm grup markası araçların ithalat ve homologasyon
operasyonlarının marka temsilcileri adına yürütülmesi.
• Scania, Krone ve Meiller markalarının yedek parça ve
aksesuvarlarının ithalatı, depolanması ve siparişlerine
istinaden yetkili servislere dağıtılması.
Kaliteye odaklı iş yaklaşımını geliştirmek için
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji belirleyici olarak rol
almak, vizyon yaratarak marka temsilcileriyle paylaşmak
ve bu yolla grup markalarının pazar paylarının artmasında katma değer yaratmak.
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“Doğuş Grubu şirketlerine, çalışanlarına ve diğer müşterilerine en iyi sigortacılık
hizmetleri sunmayı kendine misyon edinmiş olan Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri,
2008 yılında da çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür.”

1984 yılında kurulan Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri, tecrübeli ve güvenilir

bir kurum olarak müşterilerine sigortacılık alanında hizmet vermektedir.

Tecrübeli bir aracı kurum
Bir Doğuş Holding kuruluşu olan Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri, 26 Mart 1984 tarihinde kurulmuş, tecrübeli
bir aracı kurumdur.
Çalışmalarını kurulduğu günden bu yana aralıksız sürdüren Doğuş Sigorta, 1995 yılında Garanti Leasing’in
katılımıyla kadrosunu ve donanımını daha da geliştirmiştir. Bu büyümenin ardından, sektöre yeni ürünlerle
katkıda bulunan şirket, daha geniş bir pazara hizmet
vermeye başlamıştır.
Doğuş Sigorta, Doğuş Grubu şirketlerine ve diğer
müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefi doğrultusunda 2008 yılında da çalışmalarını sürdürmüştür.
Şirket, Doğuş Otomotiv’in büyümesine paralel olarak
sigorta hizmet yelpazesini çeşitlendirmiş, yıl boyunca yapılan tüm çalışmalarında risk değerlendirme ve
pazarlamaya odaklanmış, gelişen teknolojilerden yararlanarak risk analizlerini en doğru şekilde yapmış ve
oluşan hasarların en kısa zamanda ödenmesini sağlamıştır.
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5 Ekim 2007 tarihinde Garanti Sigorta’nın %80‘inin
Eureko Sigorta’ya satılmasıyla çalışmalarına Eureko
Sigorta acentesi olarak devam eden Doğuş Sigorta,
2008 yılında tüm ürünlerinde toplam 11,4 milyon YTL’lik
prim üretimine ulaşmıştır.
Geniş çalışma alanı
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri’nin Anadolu Sigorta,
Ergoisviçre Sigorta ve Axa Sigorta ile 2003 yılında başlamış olan acentelik anlaşması devam etmektedir.
Şirket, 2008 yılında Allianz Sigorta’nın yetkili acentesi
olmuştur.
2009 yılında gelişmeye devam
Doğuş Sigorta 2009 yılında gelişmeye ve büyümeye
odaklıdır. Eureko Sigorta ile işbirliği kapsamında en
yeni sigorta ürünlerini, en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde müşterilerine sunmaya devam edecek
olan Doğuş Sigorta, Doğuş Holding’in güvenilirliğini
sigortacılık sektöründe de perçinlemeyi hedeflemektedir.

