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2.174
2007 y›l›nda
1.961 adedi çekici
olmak üzere
2.174 adet sat›ﬂ
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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Scania 2007 y›l›nda 2.174 adet araç sat›ﬂ› ile 16 ton ve
üzeri ithal a¤›r ticari araç pazar›n›n lideri olmuﬂtur. Ayn›
zamanda gerçekleﬂtirilen, 1.961 adet çekici sat›ﬂ› ile ithal
a¤›r ticari araç pazar›nda 1., toplam pazarda ise 2. en çok
on-road çekici satan marka olma unvan›n› kazanm›ﬂt›r.
Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller Marka Genel Müdürü
“Do¤uﬂ Otomotiv, müﬂterileri için güvenilir bir iﬂ orta¤› olma prensibi ile
hareket ederek 2007 y›l›nda da Türkiye ithal a¤›r ticari araç pazar›nda, en fazla
araç sat›ﬂ› gerçekleﬂtiren marka olarak pazar lideri olma baﬂar›s›n› göstermiﬂtir.”

Son 5 y›lda satm›ﬂ oldu¤umuz
9.698 adet Scania marka a¤›r
ticari araç ile ithal pazarda elde
etti¤imiz ortalama %24 pazar
pay›, Scania markas›n›n Türk
tüketicisi nezdinde hak etti¤i
yeri bulmuﬂ oldu¤unu
göstermektedir.

Müﬂterilerimizin markaya olan inanc›,
distribütör ve yetkili sat›c› teﬂkilat›n›n
büyük özverisi sonucunda Scania, a¤›r
ticari araç sektöründe lider konuma
gelmiﬂtir. Sat›ﬂ sonras› hizmetlerimizi
mükemmelleﬂtirmek ve sat›ﬂ
sonras›nda da müﬂterilerimizin
beklentilerini tam olarak
karﬂ›layabilmek öncelikli stratejimizdir.
Do¤uﬂ Otomotiv çat›s› alt›nda
“Güvenilir Bir ‹ﬂ Orta¤›” olarak
konumland›r›lan Scania, 16 ton ve üzeri
ithal ticari araç pazar›nda sundu¤u
geniﬂ ürün yelpazesi, fark yaratan
ürünleri ve müﬂteri memnuniyeti odakl›
sat›ﬂ sonras› hizmetleri ile lider
konumdad›r. Türkiye genelinde 21
noktada yetkili sat›c› ve servis a¤› ile
temsil edilmekte olan Scania, güçlü
hizmet a¤› ve 24 saat acil yard›m
hizmeti ile sektörde farkl›laﬂmaktad›r.

2007 y›l› de¤erlendirmesi
TA‹D (Ticari Araç ‹thalatç›lar› Derne¤i)
verilerine göre 2007 y›l›nda 16 ton ve
üzeri a¤›r ticari araç pazar›nda 26.383
adetlik sat›ﬂ gerçekleﬂmiﬂ ve 2006
y›l›na göre %21 düﬂüﬂ görülmüﬂtür.
‹thal pazarda ise 2006 y›l›nda 9.411
adet olan toplam sat›ﬂ, 2007 y›l›
sonunda 8.321 adede düﬂmüﬂ ve
pazarda %12 oran›nda küçülme
kaydedilmiﬂtir.

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

2007 y›l›nda, 27 adet acil yard›m arac›
ve 24 saat acil yard›m hatt› sayesinde
365 gün/24 saat Türkiye genelinde
1.167 ve Avrupa'da 108 adet Scania
müﬂterimize kendi dillerinde konuﬂan
operatörlerce yan›t verildi ve
bulunduklar› noktaya acil yard›m
hizmeti ulaﬂt›r›ld›.

‹thal pazarda tart›ﬂmas›z lider
Türkiye'de, Do¤uﬂ Otomotiv'in müﬂteri
memnuniyeti ve güven üzerine kurulu
hizmet anlay›ﬂ›na uygun olarak
yap›lanan Scania markas›,
distribütörlü¤ün al›nd›¤› 1994 y›l›ndan
bu yana, müﬂterilerine yak›n olma,
taleplerini eksiksiz karﬂ›lama ve
memnuniyetlerine odaklanma
prensipleri ile yoluna devam etmiﬂtir.
Scania bu anlay›ﬂ›n bir sonucu olarak
2007 y›l›n› ithal a¤›r ticari araç pazar›n›n
lideri olarak kapatm›ﬂt›r.

Türkiye genelinde 21 adet yetkili Scania
servisinde, 184 adet personel ile
günlük hizmet kapasitesi 252 araca
yükselmiﬂtir. 2007 y›l›nda Scania'n›n
1-10 yaﬂ aras› araç park› 9.620 adede
ulaﬂm›ﬂ, yetkili Scania servislerinden
hizmet alan araç adedi 51.800 adet
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2007 y›l›nda
yedek parça sat›ﬂ› da 20,5 milyon
Euro’nun üzerinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye Scania'n›n en fazla yedek
parça sat›ﬂ› yap›lan ülkelerinden biri
konumuna gelmiﬂtir.

Scania taraf›ndan ba¤›ms›z araﬂt›rma
kuruluﬂlar›na 2 senede bir yapt›r›lmakta
olan araﬂt›rman›n 2007 y›l› sonuçlar›na
göre Scania markas›n›n Türkiye'de
sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetler
memnuniyet oran› 5 üzerinden 4 ve
müﬂteri memnuniyet oran› 4,3 olarak
gerçekleﬂirken, marka imaj› ve bilinirli¤i
100 üzerinden 99'dur.
Dünya devi Scania
A¤›r ticari araç ve otobüs üretiminde
dünyan›n önde gelen firmalar›ndan biri
olan Scania, kuruldu¤u 1891 y›l›ndan
bugüne kadar 1.000.000 adedin
üzerinde a¤›r ticari araç ve otobüs
üretmiﬂtir.

Model Baz›nda Scania Sat›ﬂ Adetleri

2005

2.174

1.961
76

2006

137

395
114

165

475

1.433

1.590

2.073

2.099

‹nﬂaat (Kamyon&Çekici)
Çekici
Kamyon
Toplam

2007
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Scania

2007

6,29
2006

2005

6,22

8,24

Y›llar Baz›nda Toplam
Pazar Pay› Geliﬂimi (%)

2.073

2.099

2.174

2006

2007

Y›llar Baz›nda Scania Sat›ﬂlar›
(Adet)

2005
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Firman›n Avrupa ve Latin Amerika
baﬂta olmak üzere dünya çap›nda
32.000 çal›ﬂan› vard›r. Bu çal›ﬂanlar›n
tümü Scania kurum kültürünün yap›
taﬂlar› olan yol ve sürücü güvenli¤ini
ön planda tutmak, birbirlerine,
müﬂterilerine ve çevreye sayg›l› olmak,
yapt›klar› iﬂte etik olmak ve üretimde
kaliteyi en üst seviyeye taﬂ›mak
konular›nda uzman olarak
yetiﬂtirilmiﬂlerdir.
Scania taﬂ›mac›l›k sektörünü çekiyor
Müﬂterilerinin talep ve ihtiyaçlar›
paralelinde ürün özelliklerini belirleme
stratejisi sayesinde 2003 y›l›ndan bu
yana Türkiye'de en fazla ithal çekici
sat›ﬂ› yapan a¤›r ticari araç markas›
olma özelli¤ini elinde bulunduran
Scania, sundu¤u müﬂteri odakl› sat›ﬂ
sonras› hizmetleri ile de
farkl›laﬂmaktad›r.
Scania küçülen pazarda 2007 y›l›nda
1.961 adedi çekici olmak üzere 2.174
adet sat›ﬂ gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2007
y›l›nda Scania çekici sat›ﬂlar› bir önceki
y›la göre art›ﬂ gösterirken, Scania 16
ton ve üzeri ithal ticari araç pazar›nda
en fazla on-road çekici satan marka
olarak lider konuma gelmiﬂtir.

Marka, pazara ve müﬂteriye yak›n
dinamik ekibi ve proaktif iﬂ stratejisi ile
Türkiye a¤›r ticari araç pazar›ndaki
yerini sa¤lamlaﬂt›rmakta ve sat›ﬂlar›n›
art›rmaktad›r.
Geniﬂleyen iﬂbirli¤i
1994 y›l›nda Scania çekici ve
kamyonlar›n›n distribütörlü¤ünün
al›nmas›yla baﬂlayan Do¤uﬂ Grubu Scania iﬂ birli¤i, 1995 y›l›nda
endüstriyel motorlar›n ve deniz
motorlar›n›n, 1996 y›l›nda ise Irizar
ﬂasili Scania otobüslerinin
distribütörlü¤ünün al›nmas›yla
geliﬂmiﬂtir.
1998 y›l›nda Do¤uﬂ Grubu’nun Genoto
ad› alt›nda Türkiye'de yürütmekte
oldu¤u ﬂasi imalat› ile ilgili faaliyetleri
sona ermiﬂ, 2000 y›l›ndan itibaren tüm
marka faaliyetleri Do¤uﬂ Otomotiv
alt›nda yap›land›r›lm›ﬂt›r.
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Modellerimizin performans›
• 2004 y›l›nda Türkiye'de ilk kez katk›
maddesine ve ilave depoya ihtiyaç
duymadan çal›ﬂabilen Euro 4
normlar›nda motora sahip araçlar›
pazara sunan Scania, 2007 y›l›n›n
sonuna gelindi¤inde bu segmentteki
üstünlü¤ünü ve rakipsizli¤ini
sürdürebilen tek marka konumundad›r.
• 2005 y›l› itibar› ile Türkiye'de sat›ﬂ›na
baﬂlanan yeni R serisi Scania araçlar,
sahip olduklar› üstün teknoloji ile
pazarda fark yaratm›ﬂlard›r.
• 2007 y›l› sat›ﬂ stratejileri
do¤rultusunda, 2005 y›l›nda lansman›
yap›lan R serisi araçlar ile bir önceki
seri olan 4 serisi araçlar›n sat›ﬂ›na
beraber devam edilmiﬂtir. Böylece
Scania müﬂterilerine geniﬂ bir
yelpazede ürünler sunarak
farkl›laﬂmay› baﬂarm›ﬂt›r.
Etkin hizmet a¤›
Scania, Türkiye çap›nda sahip oldu¤u
yayg›n yetkili sat›c›-servis a¤› ve 24
saat acil yard›m hizmetiyle,
müﬂterilerine her zaman en h›zl› ﬂekilde
yard›m elini uzatan, müﬂteri
memnuniyeti konusunda kullan›c›lar›n›n
takdirini kazanm›ﬂ güçlü bir markad›r.
Scania, Türkiye'nin dört bir yan›ndaki
modern tesislerde hizmet vermekte ve
21 noktada Scania kalitesini
müﬂterilerine ulaﬂt›rmaktad›r.

Birebir pazarlama
Scania, ürün ve sat›ﬂ sonras›
hizmetlerinin farkl›laﬂan özelliklerini en
iyi ﬂekilde tan›tmas›na imkan veren
pazarlama faaliyetlerine a¤›rl›k vererek,
müﬂterilerine birebir ulaﬂmaya ve
araçlar›n› tan›tmaya odaklanm›ﬂt›r.

müﬂteriler aras›nda yak›nl›k kurulmuﬂ,
hem de araçlar›n detayl› bir ﬂekilde
müﬂterilere tan›t›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.

Pazarlama iletiﬂiminde Scania marka
ve ürün kimli¤ine uygun, farkl›
müﬂterilere göre özel olarak tasarlanan
aktiviteler gerçekleﬂtirmektedir. Birebir
iletiﬂimin önemine inanan ve baﬂar›n›n
yolunun iletiﬂimden geçti¤ini bilen
Scania ekibi, iletiﬂim faaliyetlerini
müﬂterilerin talep ve isteklerini birebir
dinleyip onlar› bilgilendirmek üzerine
kurmuﬂtur.

Büyük filolara yap›lan araç sat›ﬂlar›n›
takiben bas›n›n da davetli oldu¤u
törenler düzenlenmiﬂ, böylece
potansiyel müﬂteriler de dahil olmak
üzere tüm sektöre, büyüyen Scania
ailesi duyurulmuﬂtur.

Bu aktivitelerin baﬂ›nda, 2007 y›l›nda
da bölgesel ve ulusal fuarlar ile
düzenlenen roadshow'larda araç
tan›t›m› gelmiﬂtir. Tüm yurt genelinde,
bölge temsilcisi yetkili sat›c›lar ile
beraber planlanarak gerçekleﬂtirilen
araç tan›t›m organizasyonlar› ile
müﬂterilerin yo¤unlukta oldu¤u
bölgelere gidilmiﬂ, hem marka ile

Gerçekleﬂtirilen sponsorluklar ile
Scania markas›n›n görünürlü¤ü
pekiﬂtirilmiﬂtir.

Scania y›l boyunca bas›n iletiﬂimine
de önem vermiﬂ, hedef kitle ile
buluﬂmak için en geniﬂ kapsaml›
mecra olan lojistik-ticari araç sektör
dergilerinde ilanlarla yer alm›ﬂt›r.
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Scania

Scania 2008 y›l›nda da
müﬂterilerin talep ve
ihtiyaçlar›
do¤rultusunda
ﬂekillendirilen ürün
gam› ile pazar›n
nabz›n› tutmaya
devam edecektir.

Scania 2007 y›l›nda sürücü ve yol
güvenli¤ine verdi¤i önemin bir
göstergesi olarak, Avrupa Birli¤i üyesi
ülkeler aras›nda düzenlenen global bir
yar›ﬂma olan ve karayollar›nda a¤›r
ticari araçlar›n kar›ﬂt›¤› trafik kazalar›n›
azaltmay› hedefleyen Genç Avrupal›
T›r Sürücüsü Yar›ﬂmas›'n›n Türkiye
aya¤›n› 2. kez gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Yar›ﬂma s›ras›nda sürücüler güvenli
ve ekonomik sürüﬂ konusunda e¤itim
al›rken, yap›lan PR çal›ﬂmalar›yla
sektörde konu ile ilgili duyarl›l›k
oluﬂturulmuﬂtur.
Pazarlama ve tan›t›m faaliyetleri
kapsam›nda Scania, sektörde bir ilke
imza atarak 2005 y›l›nda bir marka

dergisi yay›nlamaya baﬂlam›ﬂt›r. Dergi
2007 y›l›nda da 4 say› olarak
haz›rlanm›ﬂ ve 20.000'in üzerinde
müﬂteriye ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Be¤eniyle takip
edilen derginin tiraj› artan talebe paralel
olarak 7.000 adede ulaﬂm›ﬂ
durumdad›r.
Scania web sayfas› müﬂterilerin ürünle
ve verilen hizmetlerle ilgili en kapsaml›
ﬂekilde bilgi alabilece¤i biçimde
tasarlanm›ﬂ olup, ürün bilgi ve
broﬂürleri, yetkili sat›c›lar ve servisler,
Scania ile ilgili güncel haberler gibi
çok çeﬂitli konularda kaynak niteli¤i
taﬂ›maktad›r.
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Gerçekleﬂtirdi¤i pazarlama aktiviteleri,
kampanyalar, ürün ve hizmetlerin
detaylar› gibi konularla ilgili düzenli
bas›n bültenleri haz›rlayarak sektörel
ve ulusal bas›n ile paylaﬂan Scania;
bu çal›ﬂmalar› sonucunda bas›nda
haberler yolu ile yer alma oran›n› her
y›l art›rmaktad›r.

• E¤itimli ve uzman servis teknisyenleri
yetiﬂtirerek Scania araçlar› korumak
ve müﬂteri memnuniyetini art›rmak
amac›yla düzenlenen Top Team
yar›ﬂmas›n›n Türkiye finali
gerçekleﬂtirilecek, kazanan tak›m
uluslararas› finalde Türkiye'yi temsil
edecektir.

Sürekli ürün geliﬂimi
Scania 2008 y›l›nda da müﬂterilerin
talep ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda
ﬂekillendirilen ürün gam› ile pazar›n
nabz›n› tutmaya devam edecek, Do¤uﬂ
Otomotiv ve Scania yetkili sat›c›lar› tüm
Türkiye genelinde araç tan›t›m
organizasyonlar›yla bu yenilikleri
kullan›c›lar ile paylaﬂacakt›r.

• Scania, yeni kabin serisi lansman›n›n
pazarlama çal›ﬂmalar› kapsam›nda
müﬂterilerine yak›n olma ve onlarla
birebir buluﬂma stratejisi çerçevesinde,
2007 y›l›nda Türkiye'de düzenlenecek
bölgesel ve ulusal ticari araç fuarlar›na
kat›lacak, ülkenin dört bir yan›nda araç
tan›t›m organizasyonlar› düzenleyerek
müﬂterileri ile buluﬂacakt›r.

2008 y›l›nda Scania yetkili sat›c› ve
servis a¤› geniﬂletilmeye devam
edilecek; var olan yetkili sat›c›lar›n
tesislerinin modernize edilmesi
sa¤lanacakt›r. Bu çal›ﬂmalar Türkiye'nin
her yerindeki Scania müﬂterilerine daha
çok noktada, daha kaliteli hizmet
ulaﬂt›rmay› mümkün k›lacakt›r.
2008'de...
• “Scania'n›z› Scania parçalar› ile
koruyun” konsepti kapsam›nda
dönemsel ve mevsimsel bak›m ve
parça kampanyalar› ile iletiﬂim
faaliyetleri düzenlenmeye devam
edilecektir.
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811
Krone 2007 y›l›nda
811 adetlik sat›ﬂ
rakam›na ulaﬂm›ﬂt›r.
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2007 y›l›, Do¤uﬂ Otomotiv ve Bernard Krone Holding aras›ndaki
iliﬂkiler aç›s›ndan önemli bir y›l olmuﬂ, ortak üretim karar› al›nm›ﬂt›r.

Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller Marka Genel Müdürü
“2007 y›l›nda Türkiye'de istikrarl› büyümesini sürdüren Krone, 811 adetlik sat›ﬂ
rakam› ile ithal pazarda lider, toplam pazarda ise üçüncü marka konumuna
gelmiﬂtir. Bu performansla Türkiye, Krone'nin ihracat yapt›¤› ülkeler aras›nda
7. s›raya yükselmiﬂtir.”

Avrupa'n›n lider treyler
markas› Krone 2008'de
müﬂterilerimizin be¤enisi ve
güveni ile yüksek sat›ﬂ
adetlerine ulaﬂm›ﬂ, 2010 y›l›
için pazar liderli¤ini
hedefleyen bir konuma
gelmiﬂtir. Do¤uﬂ Otomotiv'in
profesyonel yaklaﬂ›m› ve
pazarda elde edilen
baﬂar›n›n bir sonucu olarak
Krone, Do¤uﬂ Grubu ile ortak
yat›r›m karar› alm›ﬂt›r.
Bu geliﬂme bizler için gurur
verici olmuﬂtur.

1906 y›l›nda Almanya Spelle'de Bernard
Krone taraf›ndan kurulan Bernard Krone
Holding GmbH & Co. KG, ticari treyler
üretimine 1971 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.
Almanya ve Danimarka'daki üretim
tesisleri Avrupa'daki en modern ve özel
üretim tesisleri olarak de¤erlendirilen
Krone, bu tesislerde semi treyler,
de¤iﬂtirilebilir sistem ve treyler üretimi
yapmaktad›r. 2006/2007 mali y›l›nda
1.2 milyar Euro’luk ciro elde eden Krone
Grubu bu sat›ﬂlar›n %63,4'ünü ihracat
ile kaydetmiﬂtir. 2007 y›l›nda 30.585 adet
treyler sat›ﬂ› gerçekleﬂtiren Krone, 2006
y›l›na göre sat›ﬂlar›n› %33,9 oran›nda
art›rmay› baﬂarm›ﬂt›r.
H›zl› geliﬂme
2003 y›l›n›n son çeyre¤inde Do¤uﬂ
Otomotiv ile distribütörlük anlaﬂmas›
imzalayarak Türkiye'de sat›ﬂ ve sat›ﬂ
sonras› faaliyetlerine baﬂlayan Krone,
müﬂterilerinin istek ve ihtiyaçlar›na

uygun olarak sundu¤u özel taﬂ›mac›l›k
çözümleri, güçlü sat›ﬂ sonras› hizmet
a¤› ile h›zl› bir büyüme kaydetmiﬂtir.
Ortak üretim
2007 y›l›, Do¤uﬂ Otomotiv ve Bernard
Krone Holding aras›ndaki iliﬂkiler
aç›s›ndan önemli bir y›l olmuﬂtur.
Krone; Türk otomotiv ve a¤›r ticari araç
pazar›ndaki tecrübesi, güçlü konumu
ve üstün performans› nedeni ile 2006
y›l›nda Türkiye'de Do¤uﬂ Otomotiv ile
ortak bir yat›r›m yapma karar› alm›ﬂt›r.
Bu karar çerçevesinde 2006 y›l›nda
baﬂlat›lm›ﬂ olan fizibilite çal›ﬂmalar›
tamamlanm›ﬂ ve ortakl›k anlaﬂmas›
31 Ekim 2007 tarihinde imzalanm›ﬂt›r.
Yap›lan anlaﬂma ‹zmir Tire Organize
Sanayi Bölgesi'nde temelleri 2008
y›l›nda at›lacak bir fabrika kurulmas›n›
ve burada 2009 y›l›nda Krone'nin tenteli
modellerinin üretimine baﬂlanmas›n›
içermektedir.
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Krone, ithal treyler pazar›nda lider
2003 y›l›nda girdi¤i Türkiye pazar›nda
k›sa sürede büyük baﬂar› elde eden
Krone'nin bu baﬂar›s›ndaki en önemli
etkenler; Türkiye pazar›na uygun teknik
özelliklerle donat›lm›ﬂ ürünlerin,
müﬂterisini çok iyi tan›yan uzman sat›ﬂ
ekibi taraf›ndan sunulmas› ve sat›ﬂ
sonras›ndaki yayg›n servis a¤›d›r.
Bu güçle Krone, 2007 y›l›nda 811
adetlik sat›ﬂ rakam›na ulaﬂm›ﬂ ve
Türkiye'de ithal treyler pazar›nda liderlik
koltu¤una oturmuﬂtur.
Her segmentte artan pazar pay›
Krone, ürünü bulunan tüm
segmentlerde artan bir baﬂar› grafi¤i
çizmektedir.
Gebze'de kurulu montaj tesisinde
montaj› yap›lan treylerler ile 2007
y›l›nda tenteli treyler segmentinde %15
pazar pay› elde etmeyi baﬂaran Krone,
ayn› baﬂar›y› frigorifik treyler
segmentinde de yakalam›ﬂt›r. Üstün
ürünleri ve sa¤lad›¤› avantajlar ile
Krone frigorifik treyler segmentindeki
pazar pay›n› %24'e yükseltmiﬂtir.

Müﬂterileri taraf›ndan be¤eni ile
kullan›lan ürünler sunan Krone, sat›ﬂ
sonras›nda 24 saat müﬂterisinin
yan›nda olabilen servis ekibi ile 2007
y›l›n› ithal treyler pazar›nda lider olarak
tamamlarken birçok konuda sektöre
öncülük etmiﬂtir.
Krone'nin rekabet avantajlar›
Krone, üretimini yapt›¤› treyler
ﬂasilerine uygulad›¤› kataforez
kaplama sistemi ile paslanmaya karﬂ›
geliﬂtirdi¤i sistem sayesinde
müﬂterilerine benzersiz bir ayr›cal›k
sunarken, Türkiye'de tüm ürünlerinde
10 y›l paslanmazl›k garantisi verebilen
tek marka konumundad›r.
Krone'nin öncülüklerinden biri de yük
güvenli¤i konusuna verdi¤i önem ve
Ar-Ge yat›r›mlar› sonucunda geliﬂtirdi¤i
farkl› sistemlerdir. Multi Block ve Multi
Lock yük güvenlik sistemleri ile yüklerin
güvenli bir ﬂekilde taﬂ›nmas›
sa¤lanmaktad›r.

Y›l Baz›nda Krone Sat›ﬂ Adetlerinin Model K›r›l›m›
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Krone
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Çelik ön duvar›n›n muadil ürünlere
k›yasla hafif oluﬂu ile sa¤lad›¤›
avantajlar›n›n yan› s›ra sa¤l›kl› ve
hijyenik koﬂullarda g›da taﬂ›mac›l›¤›
yapma uygunluk belgesi olan ATPHACCP sertifikas›na sahip ilk treyler
üreticisi olan Krone, TÜV taraf›ndan
onayl› Yük Güvenlik Sertifikas›
verebilmektedir.
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Krone, standart olarak sahip oldu¤u
gümrük mevzuat›na uygun Edscha
kayar çat› sistemleriyle ve yük güvenli¤i
sertifikal› çat› sistemleri ile
kullan›c›lar›n›n her türlü ihtiyac›na yan›t
veren taﬂ›mac›l›k çözümleri
üretmektedir.
Pazarlama faaliyetlerimiz liderli¤imizi
destekliyor
Sat›ﬂ adetlerinde elde etti¤i h›zl›
büyümenin yan› s›ra ça¤r› merkezi ile
müﬂterilerinin her türlü ihtiyac›na 24
saat yan›t veren Krone, Türkiye
genelinde sat›ﬂ, servis ve müﬂteri
hizmetleri konular›nda farkl›laﬂarak
sektörde a¤›rl›¤› olan bir marka
konumuna yükselmiﬂtir.
Krone'nin iletiﬂim çal›ﬂmalar›, hedef
kitlenin ürünler konusundaki talep ve
ihtiyaçlar›na uygun ürün özelliklerinin,
sahadan toplanan bilgiler ›ﬂ›¤›nda
proaktif bir yaklaﬂ›mla ön plana
ç›kar›lmas›na dayanmaktad›r. Krone'nin
farkl› segmentler için özel olarak
tasarlad›¤› aktiviteler, do¤ru mecralar
ile en fazla noktada direkt hedef kitleye
ulaﬂmaya yöneliktir.

Bu etkinlikler çerçevesinde
gerçekleﬂtirilen araç tan›t›m
organizasyonlar› ile müﬂterilerin
yo¤unlukta oldu¤u bölgelere gidilerek
hem marka ile müﬂteriler aras›nda
duygusal bir ba¤ yarat›lm›ﬂ, hem de
ürünler birebir iletiﬂimle detayl› bir
ﬂekilde müﬂterilere tan›t›lm›ﬂt›r.
Büyük filolara yap›lan araç sat›ﬂlar›n›
takiben bas›n›n da davetli oldu¤u
törenler düzenlenmiﬂ, böylece
potansiyel müﬂteriler de dahil olmak
üzere tüm sektöre, büyüyen Krone
ailesi duyurulmuﬂtur.
Gerçekleﬂtirilen pazarlama aktiviteleri,
elde edilen yüksek sat›ﬂ adetleri, sat›ﬂ
sonras›nda sunulan hizmetler, yap›lan
kampanyalar y›l boyunca bas›n
bültenleri ile medyaya ulaﬂt›r›lm›ﬂ,
lojistik ve ticari araç sektörüne hitaben
haz›rlanan sektörel dergiler üzerinden
bas›n iletiﬂimi yap›lm›ﬂ ve böylece
Krone treyler sektöründe en fazla
bas›nda haberi yay›nlanan marka olma
baﬂar›s›n› göstermiﬂtir.
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Do¤uﬂ Otomotiv'in marka ile ilgili
geliﬂmeleri bas›n mensuplar›na ve
müﬂterilere yerinde ve zaman›nda
ulaﬂt›rman›n önemine inanan yaklaﬂ›m›
paralelinde, bas›n mensuplar›
Krone'nin yeni so¤utuculu treylerinin
global lansman› için Almanya'ya
götürülmüﬂtür.
Bas›n mensuplar› yeni ürünü ve
sunulan ürünlerin arkas›nda yatan
araﬂt›rma geliﬂtirme faaliyetlerini tüm
dünya ile ayn› anda ö¤renme f›rsat›
bulmuﬂ, Türkiye'ye döndüklerinde hem
yeni ürünle hem de Krone'nin yüksek
kaliteli ürünleri ve teknolojik
ekipmanlarla donat›lm›ﬂ modern
tesisleri ile ilgili geniﬂ haberler
haz›rlam›ﬂlard›r.
Krone web sayfas› müﬂterilerin ürünle
ve verilen hizmetlerle ilgili en kapsaml›
ﬂekilde bilgi alabilece¤i ﬂekilde sürekli
güncellenmiﬂ; ürün bilgi ve broﬂürleri,
yetkili sat›c›lar ve servisler, Krone ile
ilgili güncel haberler gibi çok çeﬂitli
konular, sitede düzenli olarak yer
alm›ﬂt›r.
Toplumla paylaﬂmak ad›na
Krone, Do¤uﬂ Otomotiv'in topluma
fayda sa¤lamay› görev bilen
yaklaﬂ›m›na paralel olarak, 2007 y›l›nda
Genç Avrupal› T›r Sürücüsü Yar›ﬂmas›,
UND Kongresi gibi birçok
organizasyona sponsor olmuﬂ ve
Do¤uﬂ Çocuk'un Gülümseten Deneyler
Projesi'ne katk›da bulunmuﬂtur.

Krone ile ortak yat›r›m önümüze yeni
ufuklar aç›yor
Bernard Krone Holding ile
gerçekleﬂtirilen ortak yat›r›m›n
kamuoyuna duyurulmas› ile birlikte
Krone'ye duyulan güven pekiﬂmiﬂ,
kamuoyunun markaya ilgisi artm›ﬂt›r.
Krone üretiminin baﬂlamas› ile sektörde
rekabet artacak, ithal treyler markalar›
ülkemize daha fazla ilgi göstermeye
baﬂlayacakt›r. Bu yat›r›m sektörde
rekabet ve kalite ç›tas›n›n yükselmesini
sa¤layacakt›r.
2008 y›l›nda...
Krone 2008 y›l›nda yetkili sat›c› ve
servis a¤›n› büyütmeyi ve kaliteli
hizmetlerini Türkiye'nin daha çok
noktas›nda müﬂterilerine ulaﬂt›rmay›
hedeflemektedir.
Krone'nin müﬂterilerine yak›n olma
stratejisi paralelinde yay›nlanacak
iletiﬂim bültenleri ile 2008 y›l›nda
müﬂterilerle birebir iletiﬂim kurulacak,
marka ile ilgili en güncel haberler en
do¤ru ﬂekilde aktar›lacak, müﬂterilerin
röportaj ve haberlerine bültende yer
verilerek Krone ile duygusal ba¤lar›n›n
güçlendirilmesi sa¤lanacakt›r.

Düzenlenecek olan araç tan›t›m
organizasyonlar›nda Krone
müﬂterileriyle buluﬂulacak, bölgesel
ve ulusal ticari araç fuarlar›nda
müﬂterilerle birebir iletiﬂim kurulacakt›r.
2008 y›l›nda lansman› yap›lacak olan
yeni so¤utuculu tipte treyler ile Krone,
Türkiye'de bu segmentte müﬂterilerine
2 ürün alternatifi sunabilen tek ithal
treyler markas› olacakt›r. Yeni ürün,
araç tan›t›m organizasyonlar›, bölgesel
ve ulusal fuarlar ile sektörel dergilerde
yap›lacak iletiﬂim ile müﬂterilere
duyurulacakt›r.
Krone 2008 y›l› boyunca farkl›laﬂan
aktiviteler ve ilanlar› ile sektörle sürekli
iletiﬂim halinde olmaya devam edecek,
yeni ürün lansmanlar› ile yine sektörün
ilgi oda¤› olacakt›r.
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70
Meiller
2007 y›l›nda
gerçekleﬂtirdi¤i
70 adetlik sat›ﬂla
sektöre iddial› bir
baﬂlang›ç yapm›ﬂt›r.
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Do¤uﬂ Otomotiv, Avrupa'n›n lider damper üreticisi Meiller'in pazarda farkl›laﬂan
üstün kaliteli ürünleri ile a¤›r ticari araç sektöründeki tecrübesini birleﬂtirerek
bu segmentte de büyük baﬂar›lara imza atmay› hedefliyor.

Tolga Senyücel
Scania, Krone, Meiller Marka Genel Müdürü
“Damperin mucidini Türkiye'ye getirmiﬂ olman›n ve müﬂterilerimize böyle kaliteli
bir ürünü sunabilmenin gururunu yaﬂ›yoruz.”

Dr. Frank Hiller
CEO-F.X. Meiller
“Do¤uﬂ Otomotiv'in her aç›dan dünya standartlar›nda bir çal›ﬂma anlay›ﬂ›
olmas› Meiller'in Türkiye'de Do¤uﬂ Otomotiv ile ortak yat›r›m yapma karar›
almas›n› sa¤lad›.”

Demirci dükkan›ndan
fabrikalar zincirine...
1850 y›l›nda bir demirci ustas›
taraf›ndan Münih yak›nlar›nda
kurulan Meiller firmas›,
sonraki y›llarda inﬂaat ve
orman endüstrileri için vinç
sa¤lay›c›l›¤› yaparak
büyümüﬂtür. 1904 y›l›nda
gelece¤in Meiller'ine yön
verilerek kamyon üzeri vinçli
bir damper üretilmiﬂ ve
Meiller'in bir damper uzman›
olma süreci baﬂlam›ﬂt›r.

Y›llar içerisinde hem üretim kapasitesini
hem de ürün çeﬂitlili¤ini geliﬂtiren
Meiller'in bugün Almanya, Polonya ve
Çek Cumhuriyeti'nde 3 fabrikas›;
Almanya, Fransa ve Avusturya'da
6 montaj tesisi bulunmaktad›r.
750'si Almanya'da, 710'u Çek
Cumhuriyeti'nde, 80'i ise dünyan›n
çeﬂitli ülkelerinde olmak üzere toplam
1.540 çal›ﬂan› bulunan Meiller, yaln›zca
Almanya'n›n de¤il, tüm Avrupa'n›n
önde gelen ticari araç ekipman›
üreticilerinden biridir. F.X. Meiller
Fahrzeug und Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG'nin 2007 y›l› cirosu 330 milyon
Euro, tüm dünyada elde etti¤i sat›ﬂ adedi
16.000'dir.

Sa¤lam baﬂlang›ç
2006 y›l›n›n sonunda Do¤uﬂ Otomotiv
ile imzalad›¤› distribütörlük anlaﬂmas›
ile Türkiye'deki sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras›
faaliyetlerine baﬂlayan Meiller,
müﬂterilerinin istek ve ihtiyaçlar›na
uygun olarak sundu¤u özel taﬂ›mac›l›k
çözümleri ile inﬂaat sektöründe
mümkün oldu¤unca geniﬂ bir hedef
kitleye ulaﬂmay› ve sektörde kendisine
sa¤lam bir yer edinmeyi
amaçlamaktad›r.
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2007 y›l›nda yar› römork damperlerini
Türkiye'deki inﬂaat dünyas›n›n
be¤enisine sunan Meiller,
gerçekleﬂtirdi¤i 70 adetlik sat›ﬂla
sektöre iddial› bir baﬂlang›ç yapm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda kamyon üstü damper
uygulamalar› ile de pazarda yer alacak
olan marka böylece daha geniﬂ bir
hedef kitleye, daha geniﬂ bir ürün gam›
ile hitap edecek ve sat›ﬂlar›na ivme
kazand›racakt›r.
Meiller müﬂterilerinin daha çok noktada
markaya ulaﬂabilmesini sa¤lamak
amac›yla 2007 y›l› içerisinde 3 adet
yetkili sat›c› ve servis atamas› yap›lm›ﬂ,
Gebze, Ankara ve Bursa'daki bu
noktalar›n say›s›n›n 2008 y›l›nda
art›r›lmas› hedeflenmiﬂtir.
Meiller fark›
Meiller'in Türkiye damper pazar›nda
k›sa sürede elde etti¤i h›zl›
geliﬂimindeki en önemli etkenler;
Türkiye pazar›na uygun teknik
özelliklerle donat›lm›ﬂ ürünlerin,
müﬂterisini çok iyi tan›yan uzman sat›ﬂ
ekibi taraf›ndan sunulmas› ve sat›ﬂ
sonras›ndaki yayg›n servis a¤›d›r.
Çok k›sa bir sürede Do¤uﬂ Otomotiv'in
deneyimi ile sat›ﬂ, servis ve müﬂteri
hizmetleri konusunda farkl›laﬂan Meiller
giderek artan bir baﬂar› grafi¤i
çizmektedir.
Müﬂterileri taraf›ndan be¤eni ile
kullan›lmakta olan ürünler sunan
Meiller, 24 saat acil yard›m hatt› ile
müﬂterisinin her zaman yan›nda
olaca¤›n› kan›tlarken, sektörde kalite
ve hizmet standartlar›n› yükseltmiﬂtir.
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Meiller

Do¤uﬂ Otomotiv ve
Meiller, Türkiye'de
üreterek pazara
sunacaklar› damper
ürünleri ile liderli¤e
giden yolda emin
ad›mlarla ilerlemeyi
hedeflemektedir.

Avrupa'da 2005 ve 2006 y›llar›nda 2
y›l üst üste y›l›n damper markas› seçilen
Meiller, sektörde ürünlerinde kulland›¤›
kendi üretimi olan hidrolik sistemlerin
kalitesi ile az bulunmas› ve çok pahal›
olmas› sebebiyle dünyada çok az
üreticinin kullanabildi¤i hardox
malzemeden üretilmiﬂ damperlerinin
sa¤laml›¤› ile farkl›laﬂmaktad›r.
Dev yat›r›m hamlesi
2007 y›l›, Do¤uﬂ Otomotiv ve F. X.
Meiller Fahrzeug und Maschinenfabrik
aras›ndaki iliﬂkiler aç›s›ndan önemli bir
y›l olmuﬂtur.
Yeni bir iﬂ orta¤› olarak Do¤uﬂ Otomotiv
ile tan›ﬂan Meiller, Do¤uﬂ Otomotiv'in
a¤›r ticari araç pazar›ndaki tecrübesi,
güçlü konumu ve güvenilir duruﬂundan
etkilenerek bir ortakl›k kurmak istemiﬂtir.
Do¤uﬂ Otomotiv'in de bu iﬂbirli¤ine
s›cak bakmas› sonucu iki firma
aras›nda Türkiye'de üretim yat›r›m›
yapmaya yönelik ortakl›k anlaﬂmas›
imzalanm›ﬂt›r.
Bu ortakl›k çerçevesinde Sakarya'da
kurulacak fabrikada 2008 y›l›n›n ilk
yar›s›nda üretime baﬂlanacakt›r. A¤›r
ticari araç sektörüne, inﬂaat alan›nda
üstün kaliteli ürünler sunmay› ve sektör
standartlar›n› yükseltmeyi hedefleyerek
yola ç›kan Do¤uﬂ Otomotiv ve Meiller,
Türkiye'de üreterek pazara sunacaklar›
damper ürünleri ile liderli¤e giden
yolda emin ad›mlarla ilerlemeyi
hedeflemektedir.
Yaklaﬂ›k 10 milyon Euro’luk yat›r›mla
Sakarya 1. Organize Sanayi
Bölgesi'nde kurulacak tesisin y›ll›k
kapasitesi 3.000 adet olarak
belirlenmiﬂtir. 6.200'ü kapal› 17.000
metrekare toplam alana sahip olan
üretim tesisinde kamyon üstü damper

ve semi-treyler damper üretimi
yap›lacak, Avrupa standartlar›nda
metal ﬂekillendirme, boyama ve montaj
bölümleri bulunacakt›r. Fabrikada
üretilen ürünlerin büyük bölümünün
Avrupa'ya ihraç edilmesi
planlanmaktad›r.
Hedefe yönelik pazarlama
Meiller markas›n›n pazarda yeni olmas›
sebebi ile marka bilinirli¤ini art›r›c›
faaliyetlere a¤›rl›k verilen iletiﬂim
çal›ﬂmalar›nda, direkt olarak hedef
kitleye odaklan›lm›ﬂt›r. Markan›n
pazarda tecrübe, güç ve güven gibi
özellikleriyle konumland›r›lmas› için
ürün ön planda tutularak, birebir
pazarlama faaliyetlerine a¤›rl›k
verilmiﬂtir.
Türkiye'de yeni konumland›r›lan bir
marka olan Meiller'in gerçekleﬂtirdi¤i
pazarlama aktiviteleri kitle iletiﬂimine
de¤il hedef kitle ile birebir buluﬂmaya
yöneliktir. Bu çal›ﬂmalar kapsam›nda
farkl› ürünler ve müﬂteri profilleri için
özel olarak tasarlanan aktivitelerle en
uygun mecralar arac›l›¤›yla en do¤ru
müﬂterilere ulaﬂmak hedeflenmektedir.
Gerçekleﬂtirilen araç tan›t›m
organizasyonlar› ile müﬂterilerin
yo¤unlukta oldu¤u bölgelere gidilerek
hedef kitle ile marka ve ürünün
tan›ﬂt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir. Marka ve
ürünün ard›nda yatan kalite ve
teknolojinin en do¤ru ﬂekilde
aktar›labilmesi için referans potansiyel
müﬂteriler Meiller'in Avrupa'daki üretim
tesislerine götürülmüﬂtür.
Yap›lan ilk büyük filo sat›ﬂ›n› takiben
bas›n›n da davetli oldu¤u bir tören
düzenlenmiﬂ, elde edilen baﬂar›
potansiyel müﬂteriler de dahil olmak
üzere tüm sektörle paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Büyük filo sat›ﬂ› ve Türkiye'de yap›lacak
ortak yat›r›m gibi konularla ilgili bas›n
için yap›lan organizasyonlar sayesinde,
bas›n mensuplar› yerinde ve
zaman›nda bilgilendirilmiﬂ, konuya
iliﬂkin haberlerin bas›nda yo¤un olarak
yer almas› sa¤lanm›ﬂt›r.

2008 Meiller için çok parlak bir y›l
olacak
F. X. Meiller Fahrzeug und
Maschinenfabrik ile gerçekleﬂtirilen
ortak yat›r›m›n kamuoyuna
duyurulmas›yla birlikte Meiller'e
duyulan güven ve ilgi artm›ﬂt›r.

Marka için Türkçe bir web sitesi
haz›rlanm›ﬂ, bu sitede markan›n
tarihçesi, geliﬂimi, ürünleri gibi markay›
yeni tan›yan müﬂterilere ›ﬂ›k tutacak
bilgilere yer verilmiﬂtir.

Düzenlenen iletiﬂim çal›ﬂmalar› ve
müﬂteri ziyaretleri ile hedef kitle
taraf›ndan iyice tan›nmaya baﬂlam›ﬂ
olan Meiller markas›n›n 2008 y›l›nda
bilinirli¤inin daha da artmas›
hedeflenmektedir.

Gerçekleﬂtirilen pazarlama aktiviteleri,
elde edilen sat›ﬂ adetleri, sat›ﬂ
sonras›nda sunulan hizmetler, yap›lan
aktiviteler y›l boyunca bas›n bültenleri
ile medyaya ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Meiller 2008 y›l› içerisinde yetkili sat›c›
ve servis a¤› oluﬂumunu tamamlay›p,
kaliteli hizmetlerini Türkiye'nin daha
çok noktas›nda müﬂterilerine
ulaﬂt›rmay› hedeflemektedir.

Y›l boyunca düzenlenecek olan araç
tan›t›m organizasyonlar› ile Türkiye'nin
her bölgesindeki potansiyel müﬂteriler
ile buluﬂulacak, ürünler müﬂterilere
yak›ndan gösterilip, tan›t›lacakt›r.
Bölgesel ve ulusal ticari araç ve inﬂaat
fuarlar›na kat›l›narak müﬂterilerle birebir
iletiﬂim kurulacak, ürünler
sergilenecektir. Türkiye'de yap›lan
üretim ve ürün çeﬂitlili¤indeki art›ﬂ
sektörel yay›nlar arac›l›¤› ile
duyurularak, markaya duyulan güven
ve ba¤l›l›k art›r›lacakt›r.
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49
Do¤uﬂ Otomotiv’in
endüstriyel ve
deniz motorlar›
iﬂ kolundaki toplam
sat›ﬂlar› 2007
y›l›nda %250’lik bir
art›ﬂ kaydederek
49 adede ulaﬂm›ﬂt›r.
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2007 y›l› Volkswagen ve Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorlar› markas› için kuruluﬂ ve
yap›lanma y›l›d›r.

M. Tu¤rul Denizaﬂan
VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorlar› Marka Genel Müdürü
“2007 y›l›nda endüstriyel motorlar ve deniz motorlar› Do¤uﬂ Otomotiv çat›s›
alt›nda bir genel müdürlük olarak yap›lan›rken, mevcut olan Scania motorlar
distribütörlü¤üne Volkswagen deniz motorlar› distribütörlü¤ü eklenmiﬂ,
ﬁirketimizin ürün ve marka çeﬂitlili¤i artm›ﬂt›r.”

Yap›lanma y›l›
2007 y›l› VW ve Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorlar› için kuruluﬂ ve
yap›lanma y›l›d›r.
2007 y›l›nda sektördeki tüm tekne
üreticileri ziyaret edilerek, pazar›n
durumu ve ihtiyaçlar› belirlenmiﬂtir.
Üretici firmalarla paylaﬂ›lan analizlerle,
sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› kanallar›n
nerelerde yap›land›r›lmas› gerekti¤i,
pazarlama faaliyetleri ve pazara giriﬂ
stratejileri gibi unsurlar belirlenmiﬂtir.
Zengin ürün gam›
Do¤uﬂ Otomotiv, endüstriyel motorlar
ve deniz motorlar› iﬂ kolunda
müﬂterilerine
• Volkswagen deniz motorlar›n›
• Scania deniz motorlar›n›
• Scania deniz jeneratör motorlar›n›
• Scania kara jeneratör motorlar›n›
• Scania endüstriyel motorlar›n›
sunmaktad›r.

‹lk yetkili sat›c›n›n faaliyete geçti¤i
2007'de...
Do¤uﬂ Otomotiv'in endüstriyel motorlar
ve deniz motorlar› iﬂ kolundaki ilk yetkili
sat›c›s› Margen Kara ve Deniz
Makinalar›, 2007 y›l›nda Tuzla'da
faaliyete geçmiﬂtir. 2008 y›l›nda sat›ﬂ
a¤›na eklenecek olan 6 yeni noktayla
beraber yetkili sat›c› say›s›n›n 7'ye
ulaﬂmas› planlanmaktad›r.
2007 y›l› boyunca pazarda tan›nmayan
ve sektöre yeni giriﬂ yapan
markalar›m›z için bir dizi pazarlama ve
tan›t›m faaliyetleri düzenlenmiﬂtir.
Bu kapsamda Bodrum D-Marin
Denizcilik fuar›na kat›l›nm›ﬂ, sektörde
bugüne kadar yaﬂanmam›ﬂ bir ilke
imza at›larak tekne ve yat üreticilerine
yönelik seminer verilmiﬂtir. Do¤uﬂ
Otomotiv, üreticiler, bal›kç›lar ve
sektörün di¤er birimleri için konular›nda
uzman kiﬂilerin kat›l›m›yla e¤itici ve
bilgilendirici seminer çal›ﬂmalar›na
devam edecektir.
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Roadshowlar, pazarlama
faaliyetlerinde önemli bir yer tutmuﬂ;
motorlar› tan›tmak amac›yla haz›rlanan
özel araçla müﬂteriler yerlerinde ziyaret
edilmiﬂtir. Bu ziyaretler esnas›nda,
ürünler mevcut ve potansiyel
müﬂterilere detayl› bir ﬂekilde anlat›lm›ﬂ
ve de¤erlendirmelerine sunulmuﬂtur.
Finansal çözüm paketi...
En uygun finansman paketinin
sa¤lanmas›, üreticisinden tüketicisine
sektörün tüm kat›l›mc›lar› aç›s›ndan kilit
bir konudur. Do¤uﬂ Otomotiv,
müﬂterilerinden gelen talepler
do¤rultusunda, iﬂtiraki ve çözüm orta¤›
vdf ile finansal çözüm modelleri
geliﬂtirmiﬂtir.
2007 y›l›nda, 60 ay vadeye kadar ç›kan
uygun kredi imkanlar›, müﬂterilere 0
faiz ile sunulmuﬂ; kredi kampanyas›
sat›ﬂlar›n ivme kazanmas›nda önemli
bir rol oynam›ﬂt›r.

2007

2006

2005

8

14

49

Deniz Motorlar› Sat›ﬂ Adetleri

Güçlü sonuçlar
Do¤uﬂ Otomotiv'in endüstriyel motorlar
ve deniz motorlar› iﬂ kolundaki toplam
sat›ﬂlar› 2007 y›l›nda %250'lik bir art›ﬂ
kaydederek 49 adede ulaﬂm›ﬂt›r.
Bu sat›ﬂ adedi ile Scania deniz
motorlar›, tüm dünyada 30 ülke
aras›nda alt›nc› s›raya yerleﬂmiﬂtir.
Markan›n 2006 y›l›nda %1,83 olan
pazar pay› 2007 y›l›nda %9'un üzerine
ç›km›ﬂt›r.
Devreye girecek olan yeni yetkili
sat›c›lar›n katk›s› ve uygulanmas›
planlanan yo¤un sat›ﬂ ve pazarlama
stratejileri ile 2008 y›l›nda sat›ﬂ
adetlerinde büyük art›ﬂ yaﬂanmas›
beklenmektedir. ‹ﬂ kolunda sat›ﬂlar›n
%200'ün üzerinde art›r›lmas› ve bu
sonuçla dünyada ilk üç aras›na
girilmesi hedeflenmektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv, otomotiv alan›nda
engin bilgi birikimi ve tecrübesini
denizcilik sektörüne aktarmaya
odakl›d›r. ﬁirket, üç taraf› denizlerle
çevrili, 9.000 kilometreye yak›n sahil
ﬂeridi olan ülkemizde, kurumsal bir
yap›ya sahip, her konuda sektörün
ihtiyaçlar›na cevap verebilen, müﬂteri
memnuniyetini ön planda tutan, sat›ﬂ
ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerde lider
kimli¤iyle emin ad›mlarla ilerleyecektir.
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20.040
Do¤uﬂ Oto,
2007 y›l›nda
20.040 adet
yeni araç sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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Nihai müﬂteri ve üretici aras›nda bir köprü
görevi üstlenmiﬂ olan Do¤uﬂ Oto, müﬂteri
mutlulu¤u ile yüksek hizmet kalitesini ön
planda tutmaktad›r.
Zafer Baﬂar
Do¤uﬂ Oto Pazarlama ve Ticaret A.ﬁ. Genel Müdürü
“Do¤uﬂ Oto, Do¤uﬂ Grubu'nun otomotiv sektöründe nihai müﬂteriye aç›lan hizmet
kap›s›d›r. ﬁirketimiz, sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetler alan›nda elde etti¤i sonuçlar
ile baﬂar›l› bir y›l› geride b›rakm›ﬂt›r.”

Do¤uﬂ Oto hizmet
kapsam›ndaki tüm
bölgelerde, yeni, ikinci el
araç ve yedek parça ile
aksesuar sat›ﬂ› yapmakta,
bununla birlikte müﬂterilerine,
sigorta, finans ve sat›ﬂ
sonras› destek hizmetleri
sunmaktad›r.

Do¤uﬂ Oto'nun misyonu, temsil etti¤i
binek ve ticari araç markalar›n›n
kendisine tan›mlanm›ﬂ bölgelerinde
sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerini en
yüksek kalitede sunmakt›r. Nihai
müﬂteri ve üretici aras›nda bir köprü
görevi üstlenmiﬂ olan ﬁirket, müﬂteri
ihtiyaç ve beklentilerini karﬂ›laman›n
yan›nda, kendisine ulaﬂan talepleri
üretici firmaya aktarmaya da büyük
önem vermektedir.
Müﬂteri mutlulu¤u ve yüksek hizmet
kalitesinin destekledi¤i büyüme
Do¤uﬂ Oto, 2007 y›l›nda da büyümesini
sürdürerek müﬂteri mutlulu¤u ile
yüksek hizmet kalitesini ön planda
tutmuﬂtur.
2007 y›l›nda toplam binek ve hafif ticari
araç pazar›ndaki pay›n› %3,23'ten
%3,37'ye yükselten Do¤uﬂ Oto'nun
servislerine giren araç say›s› ise 2006
y›l›nda 149.037 adet iken, 2007 y›l›nda
%9 art›ﬂla 162.705 adet olmuﬂtur.

Bir Do¤uﬂ Otomotiv iﬂtiraki olan
Do¤uﬂ Oto Pazarlama ve Ticaret A.ﬁ.
(Do¤uﬂ Oto), bünyesinde bulunan
7 marka için (VW Binek, VW Ticari,
Audi, Porsche, SEAT, Skoda, DOD)
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa ve Mu¤la
illerinde toplam 6 bölgede, 31 yetkili
sat›c› ile toplam 103 bin metrekarelik
alan üzerinde 1.143 çal›ﬂan ile hizmet
sunmaktad›r.
Araç sat›ﬂ›nda %0,4'lük art›ﬂ
2006 y›l›nda 19.949 adet yeni araç
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂ olan Do¤uﬂ Oto,
2007 y›l›nda bu say›y› 91 adet artt›rarak
20.040'a ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Toplam perakende sat›ﬂlar› içinde
2006 y›l›nda %28,6'l›k paya sahip olan
Do¤uﬂ Oto, 2007 y›l›nda bu pay›n›
%2 oran›nda yükselterek %30,6'ya
ulaﬂt›rm›ﬂt›r. ﬁirket, bu sat›ﬂ adetleriyle,
2006 y›l›ndaki toplam binek ve hafif
ticari araç pazar›nda %3,23 olan pay›n›,
2007 y›l›nda %3,37'e yükseltmiﬂtir.
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Do¤uﬂ Oto'nun ikinci el araç sat›ﬂlar›
artm›ﬂt›r
Do¤uﬂ Oto, yeni araç sat›ﬂ›n›n yan›
s›ra DOD yetkili sat›c›s› olarak ikinci el
araç sat›ﬂlar› da gerçekleﬂtirmektedir.
Do¤uﬂ Oto, 2006 y›l›nda 1.732 adet
ikinci el araç sat›ﬂ› gerçekleﬂtirirken,
2007 y›l›nda 1.956 adet ikinci el araç
sat›ﬂ›na ulaﬂm›ﬂ, sat›ﬂ adetlerini
%13 oran›nda art›rm›ﬂt›r.
Sat›ﬂ sonras› hizmetlerimize olan
talep h›zla art›yor
Sat›ﬂ kanad›ndaki baﬂar›lar›na paralel
olarak Do¤uﬂ Oto, 2007 y›l› sat›ﬂ
sonras› hizmetler alan›nda da önemli
geliﬂmeler kaydetmiﬂtir. ﬁirketin
servislerine giriﬂ yapan araç say›s›
2006 y›l›nda 149.037 adet iken,
2007 y›l›nda bu say›da %9 art›ﬂ
yaﬂanm›ﬂ ve 162.705'e ulaﬂm›ﬂt›r.
Yine bu art›ﬂa ba¤l› olarak sat›ﬂ sonras›
hizmetler alan›nda Do¤uﬂ Oto'nun
cirosu 2006 y›l›na göre %8 art›ﬂ
göstermiﬂtir.
Do¤uﬂ Oto, 2007 y›l›nda yapt›¤› yeni
yat›r›mlar ve sundu¤u hizmetteki
yüksek kalite ile sektör ortalamas›n›n
üzerinde bir baﬂar› göstererek mevcut
müﬂterilerinin ba¤l›l›k oran›n› art›rm›ﬂt›r.
Do¤uﬂ Grubu’na yeni müﬂteriler
kazand›rmak amac›yla, daha fazla
say›da müﬂterinin zengin marka ve
modellerini test etmesini amaçlayarak,
test sürüﬂü organizasyonlar›na önem
vermiﬂtir.
Do¤uﬂ Grubu için büyük önem taﬂ›yan,
otomotiv perakendecili¤inde marka
çeﬂitlili¤i ve gerçekleﬂen araç giriﬂ ve
sat›ﬂ adetleriyle bu büyüklükte tek
kuruluﬂ olan Do¤uﬂ Oto, Do¤uﬂ Grubu
markalar›n›n sat›ﬂ›nda sürdürdü¤ü lider
konumunu, müﬂteri odakl› ve kaliteli
hizmet anlay›ﬂ›yla fark yaratarak devam
ettirmektedir.
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Do¤uﬂ Oto

Do¤uﬂ Oto, Do¤uﬂ
Grubu markalar›n›n
sat›ﬂ›nda sürdürdü¤ü
lider konumunu,
müﬂteri odakl› ve
kaliteli hizmet
anlay›ﬂ›yla fark
yaratarak devam
ettirmektedir.

2007 y›l› içinde Do¤uﬂ Otomotiv
taraf›ndan ölçümlenmeye baﬂlayan
NPS sonuçlar›na göre yeni araç alan
müﬂterilerin Do¤uﬂ Oto'yu tavsiye etme
oran› %81'dir. 2008 y›l›nda bu oran›n
daha da yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

• Haziran ay›nda Bodrum'da VW Binek
ve VW Ticari araçlar ile Audi markas›
için sat›ﬂ sonras› hizmetler vermeye
baﬂlayan Do¤uﬂ Oto, burada VW Binek
ve VW Ticari marka araçlar ile ikinci el
araç sat›ﬂ› faaliyetlerinde de
bulunmaktad›r.

2007 y›l›ndan sat›rbaﬂlar›
Do¤uﬂ Oto'nun 2007 y›l›nda farkl›
markalar› için gerçekleﬂtirdi¤i etkinlikler
ve lansmanlara ait özet bilgiler ﬂöyledir;

• Do¤uﬂ Oto 1996 y›l›ndan beri
sürdürdü¤ü VW Yetkili Sat›c› ve Servisi
hizmet a¤› kapsam›nda, A¤ustos
ay›nda100.000. VW arac›n› müﬂterisi
ile buluﬂturmuﬂtur.

• 2007 y›l› ﬁubat ay›nda Do¤uﬂ Oto'nun
‹stanbul Maslak'ta bulunan VW, SEAT,
Audi ve Porsche servis noktalar›
OtoMotion'a taﬂ›nm›ﬂt›r. Bu yeni
yap›lanmada, Skoda markas› için sat›ﬂ
sonras› hizmetler verilmeye
baﬂlan›rken, VW Binek Araç servis
alan›nda VW Touareg araçlar için özel
bir araç kabul alan› oluﬂturulmuﬂtur.
• Sosyal sorumluluk bilinciyle 8 Mart
Dünya Kad›nlar Günü, T›p Bayram› ve
Karayollar› Güvenli¤i ve Trafik Haftas›
Servis Kampanyalar› düzenlenmiﬂtir.
• Kartalkaya ve Uluda¤'da k›ﬂ tatili
yapan potansiyel müﬂterilere
ulaﬂabilmek ad›na 2007 y›l› ﬁubat ve
Mart aylar›nda yap›lan test sürüﬂü
etkinliklerinde toplam 200 adet test
sürüﬂü gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu baﬂar›l›
uygulamalara 2008 y›l›nda da devam
edilecektir.
• Do¤uﬂ Oto, 2007 y›l›nda Bursa
Otomobil Fuar›'na kat›lm›ﬂt›r. 3-8 Nisan
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen fuarda
3.800 adet yeni müﬂteri datas› elde
edilmiﬂtir. Do¤uﬂ Oto, fuara VW Binek,
VW Ticari, SEAT ve Audi olmak üzere
Bursa'da hizmet verdi¤i 4 marka ile
kat›lm›ﬂt›r.

• Do¤uﬂ Oto mühendislerinin dizayn
etti¤i, sat›ﬂ› sadece Do¤uﬂ Oto'larda
gerçekleﬂtirilen VIP donan›ml› Caddy
d line araçlar Eylül ay›nda ilk kez Do¤uﬂ
Oto müﬂterilerinin be¤enisine
sunulmuﬂtur. Caddy d line araçlar;
gövde rengi tampon ve aynalar›, parlak
ceviz kaplama direksiyonu, özel olarak
dizayn edilmiﬂ ön paneli ve alkantra
kumaﬂ döﬂemesi gibi donan›m
özellikleriyle s›n›f›nda farkl› bir yere
oturmuﬂtur.
• 2007 y›l› içinde müﬂterilere avantajlar
sa¤lamak amac›yla, Lastik ve K›ﬂ
Lasti¤i Saklama hizmeti verilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.
• VW Touareg'in off-road ve asfalt
özelliklerini ön plana ç›karan test sürüﬂü
etkinlikleri Bursa, Ankara, ‹zmir ve
Maslak bölgelerinde yap›lm›ﬂt›r. Bu
etkinliklerin 2008'de de art›r›larak
sürdürülmesi planlanmaktad›r.
• 2007 y›l› boyunca ‹stanbul'da bulunan
3 adet D-point noktas›nda (Hillside
Etiler, Hillside Trio ve TIM) ve Do¤uﬂ
Power Center önünde araç
sergilemeleri yap›lm›ﬂt›r.
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• 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen toplam
88 adet pazarlama etkinli¤inde;
1.914 adet test sürüﬂü gerçekleﬂtirilmiﬂ
olup, 9.156 adet yeni müﬂteri datas›
toplanm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda ise…
Do¤uﬂ Oto, Ankara ilindeki ikinci
tesisinin aç›l›ﬂ›n›, May›s 2008 tarihinde,
‹stanbul- Ankara yolu üzerinde
gerçekleﬂtirecektir. VW Yetkili Sat›c›s›
ve Servisi ile birlikte Audi servis
hizmetlerini de sa¤layacak tesiste,
ikinci el araç sat›ﬂ› da yap›lacakt›r.
Do¤uﬂ Oto 2008 y›l›nda Maslak
OtoMotion showroomlar›nda,
OtoMotion bünyesinde yap›lacak
etkinliklere paralel çal›ﬂmalar
düzenlemeye ve deneyimsel
pazarlama konseptiyle bütünlük içinde
çal›ﬂmaya devam edecektir.
2008 y›l›nda Audi marka araç sat›n
alan müﬂterilerin araçlar›n› daha iyi
tan›mas› ve güvenli sürüﬂ tekniklerini
ö¤renerek trafikte daha güvenli seyahat
etmelerini sa¤lamak amac›yla
profesyonel bir ekip taraf›ndan
verilecek sertifikal› ‹leri Sürüﬂ Teknikleri
E¤itimleri organize edilecektir.
2008 y›l›nda markalar›n yapacaklar›
ürün lansmanlar› paralelinde direkt
pazarlama etkinlikleri düzenlenecektir.

2008 y›l› yeni araç sat›ﬂ hedefi: 22.319
Do¤uﬂ Oto 2008 y›l›nda toplam 22.319
adet yeni araç sat›ﬂ›yla Do¤uﬂ
Otomotiv içindeki pazar pay›n›
%32,6'ya, toplam pazardaki pay›n› ise
%3,75'e yükseltmeyi hedeflemektedir.

ﬁirket'in 2008 y›l›ndaki ikinci el araç
sat›ﬂ hedefi ise 2.344'tür. Bu araç say›s›
hedefi ile 2007 y›l›na göre ikinci el araç
sat›ﬂ›n›n %37,7 art›r›lmas›
öngörülmektedir. Sat›ﬂ sonras›
hizmetlerde Do¤uﬂ Oto, 2008 y›l›nda
servislerine 191.265 adet araç giriﬂi
olaca¤›n› öngörmekte ve servis
cirosunu %21,8 oran›nda art›rmay›
hedeflemektedir.
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1.000
Dogus Auto MISR
y›lda 1.000 adet
araç sat›ﬂ›
hedeflemektedir.
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M›s›r'da baﬂlat›lan faaliyet Do¤uﬂ Otomotiv'in
global standartlardaki hizmet anlay›ﬂ›n› büyük
bir pazara taﬂ›yaca¤› önemli bir geçiﬂ noktas›
olacakt›r.
Sedat Yavuz
Dogus Auto MISR Genel Müdürü
“Do¤uﬂ Otomotiv, sektördeki bilgi ve tecrübesini M›s›rl› otomobilseverlerin
hizmetine sunarken, grup uluslararas› arenaya aç›lma anlam›nda
büyük bir ad›m atm›ﬂt›r.”

Geliﬂmiﬂ binek otomobil
pazar›na karﬂ›n ticari araç
pazar› M›s›r'da büyük f›rsatlar
sunmaktad›r. Ülkede turizm
ve tekstil gibi sektörlerin yan›
s›ra insan taﬂ›mac›l›¤›
anlam›nda da ticari araç
pazar›n›n geliﬂmesi büyük
önem taﬂ›maktad›r.

3 milyon dolarl›k yat›r›m
Volkswagen markal› ticari araçlar›n
sat›ﬂlar›n› gerçekleﬂtirmek ve sat›ﬂ
sonras› hizmetlerini sunmak üzere
kurulmuﬂ olan Dogus Auto MISR,
3 milyon dolar tutar›ndaki bir yat›r›mla
2007 y›l›nda Kahire'de hizmet vermeye
baﬂlam›ﬂt›r.
Uluslararas› otomotiv endüstrisi için
önemli bir pazar olan ve Orta Do¤u'nun
potansiyeli en büyük pazarlar›ndan
olan M›s›r'da kurulan bu yeni iﬂtirak
ﬂirketi ile Do¤uﬂ Otomotiv M›s›r'da y›lda
1.000 araç sat›ﬂ› ve 20 milyon dolarl›k
gelir elde etmeyi hedeflemektedir.
2.5 milyonluk bir araç park›na sahip
olan ve her 1.000 kiﬂiye düﬂen araç
say›s›n›n 20 oldu¤u M›s›r'da her y›l
170.000 yeni araç sat›lmaktad›r. Bu
rakam›n önümüzdeki dönemde
200.000'e ç›kmas› beklenmektedir.
Türkiye'de edinmiﬂ oldu¤u eﬂsiz bilgi
birikimini M›s›r'a taﬂ›makta olan Do¤uﬂ
Otomotiv, ülkenin ticari araç
pazar›ndan %4-5'lik bir pay almay›
öngörmektedir.

Volkswagen'›n ürün, Do¤uﬂ'un hizmet
kalitesi…
Dogus Auto MISR Avrupa ve Türkiye
pazarlar›nda büyük be¤eni kazanan
VW Caddy, Transporter ve Crafter
modellerinin M›s›r'daki sat›ﬂ ve sat›ﬂ
sonras› hizmetlerini gerçekleﬂtirecektir.
M›s›r'da baﬂlat›lan faaliyet dünya
liginde aktif bir oyuncu olmay›
hedefleyen Do¤uﬂ Otomotiv'in global
standartlardaki hizmet anlay›ﬂ›n› büyük
bir pazara taﬂ›yaca¤› önemli bir geçiﬂ
noktas› olacakt›r.
Tasar›m ve iﬂlevselli¤in muhteﬂem bir
uyumu olarak tan›mlanan Volkswagen
markal› araçlar, Do¤uﬂ Otomotiv'in
kaliteyi her noktada ölçen ve oda¤›nda
müﬂteriyi gören hizmet anlay›ﬂ›yla
sunulacakt›r. Bu birliktelik, her iki
markan›n M›s›r'da h›zla tan›nmas›n›
sa¤layacakt›r.
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‹lk ad›m Kahire…
Do¤uﬂ Otomotiv ile Volkswagen AG
aras›ndaki köklü iﬂbirli¤i ve güvenin
bir göstergesi olan Dogus Auto MISR'›n
ilk ad›m› olarak Kahire'de 41 kiﬂilik bir
ekiple hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Oluﬂacak talebe ba¤l› olarak hizmet
a¤›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
planlanmaktad›r.
Türkiye'de ikinci el sat›ﬂlar› konusunda
da büyük tecrübe sahibi olan Do¤uﬂ
Otomotiv bu tecrübesini zamanla
M›s›r'a aktararak, ikinci el otomotiv
pazar›nda da yer almay›
hedeflemektedir.
Do¤uﬂ Otomotiv'in dünyaya aç›lmas›
anlam›nda kilit öneme sahip olan M›s›r
faaliyeti, zaman içinde ﬁirketin bölgesel
bir güç olmas›nda önemli bir rol
üstlenecektir.
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13.024
DOD sat›ﬂlar›n›
bir önceki y›la oranla
%70 art›rmay›
baﬂararak
13.024 adet araç
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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DOD, ikinci el araç al›m-sat›m›nda sanal ve
fiziksel anlamda en büyük kurumsal ﬂirket olmak
misyonuyla, 2007 y›l›nda kurumsal yap›lanmaya
a¤›rl›k vererek h›zla büyümeye devam etmiﬂtir.
‹lhami Eksin
DOD, Oto-Fix Marka Genel Müdürü
“2007 y›l›nda sat›ﬂlar›n› bir önceki y›la oranla %70 art›ran DOD'un baﬂar›s›n›n
temelinde, müﬂterilerine sorunsuz bir süreç sunarak, beklentilerin ötesinde
bir deneyim yaﬂatmas› yer almaktad›r.”

DOD, Türkiye'nin ilk ve en
büyük kurumsal ikinci el
otomotiv markas› olarak
müﬂteri odakl› yaklaﬂ›mlar›,
h›zl› ve esnek çözüm
alternatifleri, geliﬂmiﬂ alt
yap›s› ve giderek
yayg›nlaﬂan yetkili sat›c› a¤›
ile sektörde “güven”
kavram›n›n sembolü haline
gelmiﬂtir.

Bir Do¤uﬂ Otomotiv markas› olan DOD,
her marka, model ve yaﬂta ikinci el
araç al›m, sat›m ve takas hizmetlerini,
Türkiye genelinde yayg›n yetkili sat›c›
teﬂkilat› ile gerçekleﬂtirmektedir.
DOD, de¤iﬂkenlerin çok fazla oldu¤u
bir ortamda, al›m, sat›m ve takas
hizmetlerinde standartlaﬂmay›
getirmek, evrensel kalite ve normlarda
müﬂteri odakl› hizmet vermek, geçmiﬂi
bilinen araç hizmeti sunmak ve ikinci
elde güven duyulan bir marka olmak
amac›yla kurulmuﬂtur.
Güvenilir olman›n tüm gereklerini
eksiksiz yerine getiren DOD,
müﬂterilerine; istek ve ihtiyaçlar›n›n
belirlenip karﬂ›lanmas›yla baﬂlayan,
sat›ﬂ sonras› hizmetlerle devam eden
sorunsuz bir süreç yaﬂatmay›
amaçlamaktad›r.

2007 y›l› de¤erlendirmesi
2006 y›l›nda 7.760 adet araç sat›ﬂ›
gerçekleﬂtiren DOD; 2007 y›l›nda
sektörde yaﬂanan daralmaya karﬂ›n,
sat›ﬂlar›n› bir önceki y›la oranla %70
art›rmay› baﬂararak 13.024 adet araç
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Belirli dönemlerde düzenlenen aç›k
art›rma sat›ﬂlar› ile de müﬂterilerine
ulaﬂan DOD, geçti¤imiz y›l 13 ayr› aç›k
art›rma düzenlemiﬂ ve 413 adet araç
satm›ﬂt›r. 2007 y›l› verilerine göre
DOD aç›k art›rmalar›nda ortalama
84 saniyede1 adet araç sat›lm›ﬂt›r.
DOD'un hedefi 2007 y›l›nda kazan›lan
ivmeyi devam ettirmek ve büyüme
odakl› stratejisini sürdürülebilir k›lmakt›r.
DOD 2008 y›l›nda 20.000 adet araç
sat›ﬂ› hedeflemektedir.
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34 ilde, 83 yetkili sat›c› ile hizmet
DOD'un her geçen gün büyüyerek
müﬂterilerine daha yak›n olabilmek
stratejisiyle kurumsal yap›lanmaya
a¤›rl›k verdi¤i 2007 y›l›nda, hizmet
noktas› bulunan il say›s› 34'e, yetkili
sat›c› say›s› ise 83'e ulaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye'de kendi marka standartlar›n›
ve kurumsal kimli¤ini oluﬂturan ilk ikinci
el markas› olan DOD, 2007 y›l›nda ülke
genelinde 21 adet özel DOD
showroom inﬂaat›n› tamamlam›ﬂt›r.
ﬁirket’in halen farkl› ﬂehirlerde devam
eden 14 adet yat›r›m› bulunmaktad›r.
DOD Dergisi
NTV Grubu ile yap›lan anlaﬂma
çerçevesinde 2007 y›l› A¤ustos
ay›ndan itibaren Türkiye genelinde
ayl›k ulusal DOD Dergisi yay›nlanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.
Da¤›t›m› EVO Dergisi ile birlikte
gerçekleﬂtirilen dergi, 32 sayfa
yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂ, ancak k›sa
sürede gördü¤ü büyük ilgi nedeniyle
sayfa say›s›n› 48'e ç›karm›ﬂt›r.
Her ay yaklaﬂ›k 500 arac›n sergilendi¤i,
markaya ve yetkili sat›c›lara iliﬂkin
haberlerin yer ald›¤›, sektörden
röportajlar›n yay›nland›¤› DOD Dergisi,
marka için önemli bir pazarlama kanal›
olarak 2008 y›l›nda da yay›nlanmaya
devam edecektir.
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DOD

DOD ikinci elde sanal
ve fiziksel anlamda
en büyük kurumsal
ﬂirket olmay›
hedeflemektedir.

Internet projeleri
DOD'un web sitesi www.dod.com.tr,
2007 y›l›nda yenilenerek bir portal
haline getirilmiﬂtir. Tamamen müﬂteri
odakl›l›k prensibiyle geliﬂtirilen yeni
web sitesinde mevcut hizmetlere ek
olarak; müﬂterilerin araçlar›na fiyat
aral›¤› bilgisi verilmesi, talep edildi¤i
takdirde yetkili sat›c›lar taraf›ndan
müﬂterilere ulaﬂ›larak bilgilendirmede
bulunulmas›, sunulan hizmetlere iliﬂkin
tan›t›m filmleri yay›nlanmas› gibi birçok
yeni özellik yer almaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalarla web sitesi ayl›k
ziyaretçi say›s› 600.000 adedin üzerine
ç›kar›lm›ﬂt›r.
‹kinci elde sanal ve fiziksel anlamda
en büyük kurumsal ﬂirket olmak
‹kinci elde sanal ve fiziksel anlamda
en büyük kurumsal ﬂirket olmay›
hedefleyen DOD, 2008 y›l›nda internet
hizmetlerini yeni ve kapsaml› projelerle
güçlendirecektir.
Bu kapsamda;
• lüks segment müﬂteri kitlesinin
beklentilerini karﬂ›lamaya yönelik olarak
geliﬂtirilmekte olan “primeDOD.com”
web sitesi,
• arac›n› kullan›rken satabilmek isteyen
müﬂterilerin araçlar›n› teﬂhir edebilmek
için “parkDOD.com” web sitesi,
• sanal ortamda do¤rudan araç al›m
sat›m›nda bulunmak isteyen müﬂterileri
sat›ﬂ noktalar›na çekebilmek için
“sensatDOD.com” web sitesi,
• dünyada sanal ortamda müﬂterilerin
araçlar›na ekspertiz yapabilmelerine
olanak veren ilk sistem olan “DOD
Do¤rudan Fiyatland›rma Modülü”,
2007 y›l›nda temelleri at›lan ve 2008
y›l›nda tamamlanacak olan en önemli
internet projeleridir.

DOD Sertifikasyon Sistemi
DOD yetkili sat›c› a¤› vas›tas›yla araç
sat›n alan tüm müﬂterilere, arac›n DOD
güvencesiyle sat›n al›nd›¤›n›
belgeleyen, araç sat›ﬂ›nda ruhsat ile
birlikte müﬂterilere teslim edilen, araca
iliﬂkin tüm detaylar› kapsayan özel
sertifikalar›n verilmesine dayal› “DOD
Sertifikasyon Sistemi” geliﬂtirilmiﬂtir.
DOD sisteminden sat›n al›nan araçlar
tekrar de¤erlendirilmek istendi¤inde,
araç sahibine birçok avantaj sa¤layan
söz konusu uygulamalar›n 2007 Aral›k
ay›nda pilot çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.
Sistem, 2008 y›l› itibariyle tüm DOD
yetkili sat›c› a¤›nda uygulanmaya
baﬂlanacakt›r.
Müﬂteri memnuniyeti ölçümleri h›z
kazanacakt›r
Ürün ve hizmetlerinin her noktas›nda
müﬂteri odakl›l›k prensibiyle hareket
eden DOD; daha verimli, h›zl› ve etkin
olabilmek amac›yla; ikinci el otomotiv
sektöründe ilk defa müﬂteri
memnuniyeti ölçümlerine baﬂlam›ﬂt›r.
Söz konusu çal›ﬂmalar 2008 y›l›nda
artarak devam edecektir.
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Pazarlama kampanyalar› ilgiyi art›r›yor
‹kinci el otomotiv sektöründe
Türkiye'nin ilk pazarlama kampanyas›
olan “DOD F›rsat Günleri” 1 Eylül - 30
Kas›m tarihleri aras›nda düzenlenmiﬂtir.
Kampanya çerçevesinde toplam
340.000 adet müﬂteriye ulaﬂ›lm›ﬂ,
26.000 kiﬂiye özel indirim kuponlar›
sunulmuﬂ ve yaklaﬂ›k 2.000 adet
müﬂteriye NTV Grubu dergi abonelikleri
hediye edilmiﬂtir.
DOD City - Avrupa'n›n en büyü¤ü
Avrupa'n›n en büyük kapal› entegre
ikinci el araç al›m sat›m merkezi olan
DOD City, faaliyete geçiﬂinin 9. ay›nda
1.000. müﬂterisine arac›n› teslim
etmiﬂtir. 2007 y›l›nda 1.364 adet araç
sat›ﬂ› gerçekleﬂtiren tesisin 2008 y›l›
hedefi 2.500 adettir.
Türkiye'nin ilk ve en büyük kurumsal
ikinci el otomotiv markas› olan DOD;
2008 y›l›nda devam edecek
çal›ﬂmalarla, hizmetlerini yarat›c›l›¤a,
yak›nl›¤a ve farkl›l›¤a odaklayarak
sunmaya devam edecektir.
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32
Oto-Fix 2008
y›l›nda hizmet noktas›n›
32'ye ç›karmay›
hedeflemektedir.
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Oto-Fix, h›zl› servis sektöründe lider, rekabetçi, hizmet kalitesi ve
bilinirli¤i yüksek bir marka olmay› hedeflemektedir.

‹lhami Eksin
DOD, Oto-Fix Marka Genel Müdürü
“Oto-Fix, müﬂteri odakl›l›k prensibiyle çal›ﬂarak araç sahiplerine sorunsuz,
kaliteli, hesapl› ve güvenilir ekspres servis hizmetini beklentilerin üzerinde
bir h›zla, kurumsal bir yap›da sunmay› amaçlamaktad›r.”

Müﬂterilerin servis ihtiyaç ve
beklentileri konusunda
gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmalar
neticesinde, pazarda; kaliteli
yedek parça, güvenilir
hizmet, talebe uygun esnek
çal›ﬂma saati, müﬂteri ile
do¤ru iletiﬂim, kurumsal
muhatap bulabilme, parça
ve tamir garantisi,
randevusuz hizmet, h›zl›
servis, uygun fiyat gibi
taleplerin oldu¤u
görülmüﬂtür. Yurt d›ﬂ›nda
yap›lan araﬂt›rmalarda ise,
h›zl› servis konseptinin servis
hizmetleri içerisindeki pay›n›n
yaklaﬂ›k %20 oldu¤u
gözlenmiﬂtir.

Tüm bu bulgular›n ›ﬂ›¤›nda, bu
hizmetleri Türkiye'de tüketiciye sunacak
bir konsept tasarlanm›ﬂ ve Oto-Fix
2007 y›l›nda sektördeki yerini alm›ﬂt›r.
Müﬂterilerin temel talebi olan minimum
zaman/maksimum kalite dengesini
sa¤layabilmeyi hedefleyen sistem;
randevusuz ve müﬂteri tercihine göre
orijinal veya eﬂde¤er parça kullan›m›na
dayal› olarak iﬂlemektedir.
Kuruluﬂ ve geliﬂim y›l›
2007 y›l› Oto-Fix markas› için kuruluﬂ
ve geliﬂim y›l›d›r. Ekspres servis
sektöründe h›zla artan rekabet
içerisinde liderli¤i hedefleyen marka,
Do¤uﬂ Grubu güvencesiyle sektörde
k›sa zamanda farkl›l›¤›n› ortaya
koyacakt›r.
Müﬂterilerin ihtiyaç ve beklentileri
çerçevesinde marka standartlar›,
kurumsal kimlik, iﬂletim kitab› ve di¤er
alt yap› çal›ﬂmalar›n›n tamamland›¤›
2007 y›l›nda, ilk servis noktalar› da
kurulmuﬂtur. ‹stanbul Seyrantepe,
Anadoluhisar› ve Esenyurt

lokasyonlar›nda kurumsal
standartlar›na göre yap›land›r›lan
3 adet ekspres servis ile faaliyete
geçen marka; devam eden yat›r›mlarla
birlikte 2008 y›l›nda hizmet noktas›n›
32'ye ç›karmay› hedeflemektedir.
Sunulan ürün ve hizmetler
“Her marka otomobile h›zl›, güvenilir
ve hesapl› hizmet” slogan›yla faaliyete
geçen Oto-Fix'in hizmetleri genel
olarak; her marka ve model araca
yönelik akü, elektrik, amortisör, lastik,
ya¤ ve filtre de¤iﬂimi, fren bak›m›,
periyodik bak›m, ön düzen balans,
klima, egzoz de¤iﬂimi gibi 1,5 saati
aﬂmayan hizmetleri kapsamaktad›r.
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Herﬂey müﬂterilere h›zl› ve do¤ru
hizmet için
Müﬂterilerin ekspres servis ihtiyaçlar›n›n
beklentilerin üzerinde bir hizmet
kalitesiyle ve minimum zamanda
karﬂ›lanabilmesi için; en ileri teknik alt
yap›, özel e¤itimlerden geçmiﬂ uzman
iﬂgücü ve etkin stok yönetim sistemleri
kullan›lmaktad›r. Esnek çal›ﬂma saatleri
ve randevusuz hizmet anlay›ﬂ› ile
müﬂterilere ihtiyaç duyduklar› anda
hizmet sunabilmeyi amaçlayan sistem;
her geçen gün daha da
güçlenmektedir.

Pazarlama kampanyalar›
2007 y›l› Aral›k ay›nda ulusal ve yerel
mecrada iletiﬂim kampanyas› yap›lm›ﬂ
olup, 2008 y›l›nda yeni servis
noktalar›n›n da faaliyete geçmesiyle
ulusal mecralarda yo¤un bir iletiﬂim
kampanyas› yap›lmas›
planlanmaktad›r.
Oto-Fix, yal›nl›k anlay›ﬂ›na dayal›
büyüme stratejisiyle, ekspres servis
sektöründe liderli¤e oynayan, güvenilir
ve verimli bir ﬂirket olma yolunda h›zla
ilerleyecektir.

119

120

Do¤uﬂ Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

%42

vdf Otomotiv
Finansman›,
tüketici finansman›
ﬂirketleri aras›nda
%42'lik pazar pay›na
sahiptir.
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Tüm finans kuruluﬂlar› içinde, bireysel kredilerde
%14'lük bir pazar pay›na sahip olan vdf Otomotiv
Finansman›'n›n iﬂ ortakl›¤›n›n bulundu¤u 27 marka
içindeki penetrasyon oran› %24'e ulaﬂm›ﬂt›r.
Kemal Ören
vdf Grubu Genel Müdürü
“Türkiye araç kredileri pazar›ndan %14'lük bir pay alan vdf, piyasay› yönlendiren,
sayg›n ve tercih edilen bir hizmet sa¤lay›c›d›r.”

Ekonominin itici gücü finans
kurumlar›, otomotiv
sat›ﬂlar›nda önemli bir rol
oynamaktad›r. Finans
sisteminin deste¤i ile oluﬂan
otomotiv de¤er zincirinde
%39 pay ile ilk s›rada Ar-Ge
ve sat›ﬂ bulunurken bunu
%12 pay ile sat›ﬂ sonras›
hizmetler izlemektedir. Kredi,
sigorta ve filo yönetimini
içeren %30'luk pay› ise araç
kiralama, ikinci el ve aksesuar
hizmetleri takip etmektedir.

vdf Grubu olarak amac›m›z, birlikte
sinerji yaratan otomotiv ve finans
sektörlerinin bir arada oldu¤u her
aﬂamada etkin rol oynayabilmek,
stratejik partnerlerimize ilave kârl›l›k ve
iﬂ hacmi yaratabilmektir.
Bir holding ﬂirketi olarak yap›lanan
vdf'nin bünyesinde 2008 y›l› itibar›yla
üç ﬂirket bulunmaktad›r: Tüketici
finansman› alan›nda faaliyet gösteren
Volkswagen Do¤uﬂ Tüketici
Finansman› A.ﬁ., vdf Sigorta Arac›l›k
Hizmetleri A.ﬁ. ve vdf Servis Holding A.ﬁ.
Geçti¤imiz y›l, ﬂirketin büyük hissedar›
durumunda olan Volkswagen Financial
Services AG (VW FS AG) vdf Holding
A.ﬁ. ﬂirketine ait %51 oran›ndaki
hisselerini Avrupa'n›n lider filo kiralama
ﬂirketi LeasePlan Corporation N.V.'ye
devretmiﬂtir.
Bu devir ile uzun dönemli filo kiralama
alan›nda faaliyet gösteren vdf Otomotiv
Servis ve Ticaret A.ﬁ. (vdf Filo
Hizmetleri) 08 Kas›m 2007 tarihinde
vdf Grubu'ndan ayr›lm›ﬂt›r. Do¤uﬂ
Grubu'nun ortakl›k yap›s›ndaki %49'luk
pay› ise de¤iﬂmemiﬂtir.

vdf Otomotiv Finansman›
(Volkswagen Do¤uﬂ Tüketici
Finansman› A.ﬁ.)
vdf Otomotiv Finansman›, 2007'de
baﬂar›l› bir y›l geçirmiﬂ ve tüketici
finansman› ﬂirketleri aras›nda %42'lik
pazar pay› ile zirvedeki yerini
korumuﬂtur. Tüm finans kuruluﬂlar›
içinde bireysel kredilerde %14'lük bir
pazar pay›na sahip olan vdf Otomotiv
Finansman›'n›n iﬂ ortakl›¤›n›n
bulundu¤u 27 marka içindeki
penetrasyon oran› %24 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. 2007 y›l sonu itibar›yla
toplam 38.776 adet araç kredisi
kulland›ran vdf Otomotiv Finansman›,
y›ll›k toplam 1 milyar YTL'lik iﬂlem
hacmine ve 1.56 milyar YTL'lik aktif
büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂt›r. vdf Otomotiv
Finansman›, 2008 y›l›nda 40.500 adet
yeni kontrat açmay› hedeflemektedir.
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Marka portföyü geniﬂliyor
vdf Otomotiv Finansman› aç›s›ndan
2007 y›l›n›n önemli faaliyetlerinden biri
hizmet verdi¤i marka portföyünün
geniﬂlemesi olmuﬂtur. 2007 y›l›nda
Bentley, Lamborghini, Volkswagen ve
Scania Deniz Motorlar› markalar›
portföye eklenerek hizmet verilen
marka say›s› 27'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Sponsorluklar iﬂ ortaklar›m›z ile
iliﬂkilerimize katk›da bulunuyor
vdf Otomotiv Finansman›, Otomotiv
Yetkili Sat›c›lar› Derne¤i (OYDER)
taraf›ndan ‹zmir, Kayseri ve
Gaziantep'te düzenlenen Grup
Muafiyeti panellerinin ana
sponsorlu¤unu üstlenmiﬂtir. Panellerde
farkl› markalar›n yetkili sat›c›lar› ile bir
araya gelen vdf, hizmet kalitesini,
yenilikçi ürünlerini ve otomotiv de¤er
zincirini kat›l›mc›lara aktarm›ﬂt›r.

vdf'nin yeni ürünleri otomotiv
sektörünü farkl›laﬂt›r›yor
2007 y›l›nda kredi ile kaskonun tek bir
ödeme plan›nda müﬂterilere sunuldu¤u
KomboPlan'›n kullan›m› yayg›nlaﬂm›ﬂ
ve bu ürün Do¤uﬂ Otomotiv markalar›
için rekabet avantaj› sa¤lam›ﬂt›r.
Özellikle y›l›n son döneminde yetkili
sat›c›lara yönelik düzenlenen
yar›ﬂmalarla KomboPlan penetrasyonu
%7 seviyesinden %12 seviyesine
ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
vdf Otomotiv Finansman› ve vdf Sigorta
Hizmetleri taraf›ndan geliﬂtirilip, Aral›k
2007'de lansman› yap›lan Full Life,
Volkswagen Binek Araç, Volkswagen
Ticari Araç, Audi, SEAT ve Skoda
marka araçlar için sa¤lanan uzat›lm›ﬂ
garanti sistemidir. Full Life, 2 y›ll›k
fabrika garantisine ek olarak, 150.000
km dahilinde araçlar› +2 y›l daha
koruma alt›na alan bir güvence
paketidir.
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vdf

LeasePlan’in global
deneyimi ile Do¤uﬂ
Otomotiv'in dinamizmi
birleﬂtirilerek, uzun
dönemli filo kiralama
hizmetinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.

vdf Sigorta Hizmetleri
(vdf Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.ﬁ.)
2004 y›l›nda kurulan vdf Sigorta
Hizmetleri otomotiv odakl› faaliyet
göstermekte ve bu çerçevede
müﬂterilerine yeni ve farkl› sigorta
ürünleri sunmaktad›r.
vdf Sigorta Hizmetleri ile vdf Otomotiv
Finansman›'n›n yeni ürünü KomboPlan
kapsam›nda müﬂterilere araç kredileri
ile birlikte 5 y›la kadar geçerli kasko
poliçesi de sunulmaktad›r. Araç kredisi
ve kaskonun tek ödeme plan›nda
buluﬂtu¤u KomboPlan, müﬂterilere
esnek ödeme koﬂullar› ile uzun dönemli
kasko yapt›rma imkan› sa¤lamaktad›r.
Bununla birlikte 2006 y›l›nda tüm
Do¤uﬂ Oto müﬂterilerine kasko ve trafik
sigortas› hizmeti verilmesini de üstlenen
vdf Sigorta Hizmetleri, 2007 y›l›nda da
Full Life ad› ile uzat›lm›ﬂ garanti
ürününü tüm VW Binek, VW Ticari,
Audi, SEAT ve Skoda marka araç
sahiplerine sunmaya baﬂlam›ﬂt›r. vdf
Sigorta Hizmetleri'nin 2008 y›l›nda
piyasaya sunulmak üzere otomotiv
sektörüne yönelik yenilikçi ürünlerle
ilgili çal›ﬂmalar› devam etmektedir.

vdf Filo Hizmetleri
(vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.ﬁ.)
Faaliyetlerini, %51'i Volkswagen
Financial Services AG ile % 49'u Do¤uﬂ
Otomotiv ortakl›¤›nda vdf Holding
A.ﬁ.'ye ba¤l› olarak yürüten vdf Filo
Hizmetleri'nin LeasePlan Corporation
N.V.'ye hisse devri 8 Kas›m 2007'de
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket, LeasePlan
Türkiye ismi alt›nda, LeasePlan
Corporation'›n global deneyimi ile
Do¤uﬂ Otomotiv'in dinamizmini
birleﬂtirerek, hem yabanc›, hem büyük
ölçekli yerel hem de KOB‹'lere uzun
dönemli filo kiralama hizmetini yaymay›
amaçlamaktad›r.
Uzun dönemli araç kiralamada Avrupa
lideri LeasePlan Corporation N.V., 6
binin üzerindeki çal›ﬂan› ile 1 milyon
300 bin adetlik araç filosunu
yönetmektedir. LeasePlan Corporation
N.V., Türkiye pazar›na giriﬂi ile birlikte
faaliyette bulundu¤u ülke say›s›n› 29'a
ç›karm›ﬂt›r.
vdf Küçükbakkalköy ikinci el sat›ﬂ
merkezi
vdf Filo Hizmetleri, filodan dönen
araçlar›n ikinci el sat›ﬂ› konusunda vdf
Küçükbakkalköy sat›ﬂ merkezini
organize etmiﬂtir.
2006 y›l›nda vdf Holding bünyesinden
ayr›lan DOD ile vdf Filo Hizmetleri
iﬂbirli¤ine devam etmektedir. DOD'un
tüm franchise'lar› üzerinden DOD
merkez ve A, B tipi bayileri ile filodan
dönen araçlar›n ikinci el sat›ﬂ›
konusunda destek al›nmaktad›r.
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%16'l›k portföy büyümesi
2007 y›lsonunda 2.857 yeni kontrat ile
toplam yönetti¤i araç portföyünü 6.295
adede yükseltmiﬂ bulunan vdf Filo
Hizmetleri, portföyünü geçen y›la
oranla %16 oranda büyütmeyi
baﬂarm›ﬂt›r.
Yeni kontrat say›s›nda %8'lik büyüme
kaydeden vdf Filo Hizmetleri, toplam
954 müﬂteriye hizmet vermektedir.
Çok markal› araç portföyü
Filo kiralama alan›nda çok markal› araç
portföyü stratejisi ile faaliyet gösteren
vdf Filo Hizmetleri'nin 2007 y›l› sonu
itibariyle portföyünün %67'si
Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda
markal› grup araçlar›ndan oluﬂmuﬂtur.
ﬁirket portföyünün kalan %33'lük
bölümü ise Renault, Ford, Fiat gibi filo
pazar›nda önemli paya sahip di¤er
araçlardan oluﬂmaktad›r.
1.817 adet ikinci el sat›ﬂ›
vdf Küçükbakkalköy ikinci el sat›ﬂ
merkezi 2007 y›l›nda 1.817 adet ikinci
el sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂ ve filo ikinci el
sat›ﬂlar›n› geçen y›la oranla %112
art›rm›ﬂt›r. Ayr›ca merkez, trafik
sigortas›, kasko poliçesi ve kredi
ürünleri sayesinde müﬂteriye ikinci el
araç sat›ﬂ› alan›nda tüm çapraz ürünleri
baﬂar›yla sunmuﬂtur.
Hedefler
vdf Filo Hizmetleri yeni ismi LeasePlan
Türkiye ile 2008 y›l›nda da sa¤l›kl› bir
büyüme gerçekleﬂtirmeyi
hedeflemektedir.
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270
TÜVTURK toplam
270 araç muayene
istasyonunda uzman
personeliyle hizmet
verecektir.
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TÜVTURK'ün hedefi Türkiye'de AB kriterlerinde araç
muayenesi hizmeti vererek, trafik ve araç güvenli¤ine
katk› sa¤lamakt›r.

Nezih Çevik
TÜVTURK Genel Müdürü
“Türkiye'de AB kriterlerinde araç muayenesi hizmeti vererek, trafik ve araç
güvenli¤ine katk› sa¤lamay› hedefleyen TÜVTURK; ba¤›ms›z, tarafs›z, güvenilir
ve uzman bir kuruluﬂtur.”

Do¤uﬂ Otomotiv-Akfen
Holding-TÜV SÜD
konsorsiyumu taraf›ndan
kurulan TÜVTURK,
T.C. Baﬂbakanl›k
Özelleﬂtirme ‹daresi
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
ihale sonucu, araç muayene
istasyonlar›n›n aç›lmas› ve
iﬂletilmesi hakk›n› 20 y›ll›¤›na
alm›ﬂt›r.

AB kriterlerinde araç muayene
hizmetleri
TÜVTURK, 81 il ve 88 ilçe merkezinde
iﬂletime açaca¤› AB standartlar›na
uygun 189'u sabit, 81'i gezici toplam
270 araç muayene istasyonunda
uzman personeliyle hizmet verecektir.
Periyodik araç muayenesinde
Türkiye'de görevli tek kuruluﬂ olan
TÜVTURK, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›'n›n
denetiminde olup, uluslararas› ISO
17020 standartlar› çerçevesinde
akredite edilecektir.

Türkiye'de hizmet alan›nda en büyük
özelleﬂtirme projesine imza atan
TÜVTURK, araç muayene hizmetlerini,
Türkiye genelindeki iﬂ ortakl›¤›
sistemine dayanan teﬂkilat› ile
gerçekleﬂtirmektedir.
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Yo¤un geçen bir kuruluﬂ dönemi
15 A¤ustos 2007 tarihinde T.C.
Baﬂbakanl›k Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤› ile imtiyaz sözleﬂmesinin
imzalanmas›n›n ard›ndan yo¤un
kuruluﬂ ve inﬂaat dönemi süreci
baﬂlam›ﬂt›r.
O tarihten bu yana 45 iﬂ orta¤› ile
anlaﬂma sa¤layan TÜVTURK,
30 muayene istasyonunun inﬂas›na
baﬂlam›ﬂt›r. 81 ilde inﬂa edilecek olan
toplam 189 sabit istasyonun tümünün
ﬁubat 2009'a kadar faaliyete geçmesi
planlanmaktad›r.
Y›lda yaklaﬂ›k 4.5 milyon kiﬂi taraf›ndan
ziyaret edilmesi beklenen istasyonlarda
ilk etapta 1.500, sonraki dönemlerde
ise artan say›da kiﬂiye iﬂ imkan›
yarat›lmas› amaçlanmaktad›r.
20 y›ll›k imtiyaz dönemi içerisinde
toplam 15 milyar dolar gelir hedefleyen
TÜVTURK, bu gelirin %50'sini de
devlete aktaracakt›r.
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238
Do¤uﬂ Otomotiv
Lojistik Hizmetler
2007 y›l›nda
yedek parça ve
aksesuar sat›ﬂ›ndan
238 milyon YTL
ciro elde etmiﬂtir.
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Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler,
müﬂteri beklentilerinin zaman›nda ve etkin
karﬂ›lanabilmesi için ileri bilgisayar teknolojisi
ve stok yönetim sistemlerini kullanmaktad›r.
Mustafa Karabay›r
Lojistik Hizmetler Genel Müdürü
“Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalar›n›
gelece¤in teknolojisi ile birleﬂtirmekte ve Do¤uﬂ Otomotiv'in çoklu marka yap›s›
için sürekli de¤er üretmektedir.”

Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik
Hizmetler 2007 y›l›nda
62.430 adet arac›n ithalat›n›
ve yetkili servislere sevk›yat›n›
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik
Hizmetler 2007 y›l›n› yedek
parça ve aksesuar sat›ﬂ›ndan
elde edilen 238 milyon YTL
ciro ve %39,1 brüt kâr marj›
ile kapatm›ﬂt›r.

Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler,
Do¤uﬂ Otomotiv taraf›ndan temsil
edilen ve dünyan›n en prestijli
markalar›ndan olan Volkswagen, Audi,
SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini,
Scania, Krone, Meiller marka araç ve
yedek parçalar› ile Volkswagen ve
Scania marka Endüstriyel ve Deniz
Motorlar› ve yedek parçalar›n›n ithalat›,
depolanmas›, yetkili servislere sevk
edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
2007 y›l›nda otomotiv sektöründe
yaﬂanan dalgalanmaya karﬂ›n Do¤uﬂ
Otomotiv Lojistik Hizmetler baﬂar›l› bir
faaliyet y›l› geçirmiﬂtir.
Üstün bir sinerji uygulamas›
1992 y›l›nda kurulmuﬂ olan Do¤uﬂ
Otomotiv Lojistik Hizmetler, Kocaeli
iline ba¤l› Gebze - ﬁekerp›nar
beldesinde konumlanm›ﬂt›r.
Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler, ayn›
çat› alt›nda sinerjinin modern ve en iyi
uygulamalar›yla gelece¤in teknolojisini
birleﬂtirmekte ve Do¤uﬂ Otomotiv'in
temsil etti¤i dünya markalar› için
emsalsiz bir hizmet ortaya
ç›karmaktad›r.

Merkezin toplam 150.000 m2 yerleﬂim
alan› içinde, 65.000 m2'lik aç›k genel
antrepo sahas›, 42.500 m2'lik geçici
antrepo sahas›, 18.000 m2'lik stok
sahas›, 7.500 m2'lik sevk›yat sahas› ve
orijinal yedek parçalar›n depolanmas›
amac›yla kullan›lan 13.500 m2'lik yedek
parça deposu mevcuttur.
Her ﬂey müﬂteriye h›zl› ve do¤ru
hizmet için
Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler,
müﬂteri beklentilerinin zaman›nda ve
etkin karﬂ›lanabilmesi için ileri
bilgisayar teknolojisi ve stok yönetim
sistemlerini kullanmaktad›r.
‹zlenen etkin fiyatlama ve fiyat
konumland›rma politikalar›n›n yan›nda,
%60'a yaklaﬂm›ﬂ bulunan ortak parça
kullan›m oran›, Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik
Hizmetler'de önemli bir sinerji
oluﬂturmaktad›r.
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Bu model; ﬂirketlerin, markalar
aras›nda ortak parça kullan›m›
nedeniyle mükerrer yedek parça sto¤u
tutmalar›n› önleyerek stok maliyetini
azaltan, lojistik faaliyetlerde taﬂ›ma
optimizasyonu sunan bir model olarak
iﬂ ve faaliyetin etkinli¤ini sa¤lamakta,
kalitesini art›rmaktad›r.
Sunulan ürün ve hizmetler
Misyonu markalar›n ve yetkili sat›c›lar›nservislerin lojistik anlamda ihtiyaç
duyduklar› mal ve hizmetleri verimli ve
yüksek kalitede sunarak nihai müﬂteri
mutlulu¤una katk›da bulunmak olan
Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler, 127
çal›ﬂan› ile 100 yetkili sat›c›-servis ve
10 markaya aﬂa¤›daki hizmetleri
vermektedir.
• Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche,
Bentley, Lamborghini markalar›n›n
yedek parça ve aksesuarlar›n›n yurt
d›ﬂ›na sipariﬂ edilmesi, ithalat›,
depolanmas›, stok yönetiminin
yap›lmas› ve sipariﬂlerine istinaden
yetkili servislere da¤›t›lmas›.
• Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche,
Bentley, Lamborghini marka araçlar›n
antrepo ve stok sahalar›nda korunmas›
ve yetkili sat›c›lara ulaﬂt›r›lmas›.
• Tüm grup markas› araçlar›n ithalat
ve homologasyon operasyonlar›n›n
marka temsilcileri ad›na yürütülmesi.
• Scania, Krone ve Meiller markas›n›n
yedek parça ve aksesuarlar›n›n ithalat›,
depolanmas› ve sipariﬂlerine istinaden
yetkili servislere da¤›t›lmas›.
• Volkswagen&Scania marka
Endüstriyel ve Deniz Motorlar› ve yedek
parçalar›n›n ithalat›, depolanmas›,
sipariﬂlerine istinaden müﬂterilere
da¤›t›lmas›.

Kaliteye odakl› iﬂ yaklaﬂ›m›n›
geliﬂtirmek için
Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler
önümüzdeki dönemde sinerji ve kalite
odakl› iﬂ yaklaﬂ›m›n› geliﬂtirerek
sürdürecektir.
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji
belirleyici olarak rol almak, vizyon
yaratarak marka temsilcileriyle
paylaﬂmak ve bu yolla grup
markalar›n›n pazar paylar›n›n
artmas›nda katma de¤er yaratmak,
• Yedek parça iﬂletim sistemlerinin
sürekli iyileﬂtirilmesine yönelik projeler
üretmek,
• Teﬂkilat›n daha düﬂük stok maliyetleri
ile çal›ﬂabilmesine imkan verecek ve
yeni araç sat›ﬂ›na destek olacak ﬂekilde
da¤›t›m süre ve maliyetlerini düﬂürmek,
• Aksesuar pazarlama faaliyetlerinde
yeni kaynaklar bularak sat›ﬂ hacmini
art›rmak
Do¤uﬂ Otomotiv Lojistik Hizmetler'in
öncelikli hedefleri aras›ndad›r.
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1984 y›l›nda kurulan Do¤uﬂ Sigorta Arac›l›k Hizmetleri, tecrübeli ve
güvenilir bir kurum olarak, müﬂterilerine sigortac›l›k alan›nda hizmet
vermektedir.
Do¤uﬂ Grubu ﬂirketlerine,
çal›ﬂanlar›na, tali acentelerine
ve müﬂterilerine en iyi
sigortac›l›k hizmetlerini
sunmay› kendine misyon
edinmiﬂ olan ﬁirket, 2007
y›l›nda da çal›ﬂmalar›n› bu
do¤rultuda sürdürmüﬂtür.

Do¤uﬂ Sigorta, Do¤uﬂ Oto'nun
büyümesine paralel olarak sigorta
hizmet yelpazesini çeﬂitlendirmiﬂ, y›l
boyunca yap›lan tüm çal›ﬂmalar›nda
risk de¤erlendirme ve
pazarlamaya odaklanm›ﬂ, geliﬂen
teknolojiden yararlan›larak, risk
analizlerinin en do¤ru ﬂekilde yap›lmas›
sa¤lanm›ﬂ, oluﬂan hasarlar en k›sa
zamanda ödenmiﬂtir.

Tecrübeli bir arac› kurum
Bir Do¤uﬂ Holding kuruluﬂu olan
Do¤uﬂ Sigorta Arac›l›k Hizmetleri,
26 Mart 1984 tarihinde kurulmuﬂ,
tecrübeli bir arac› kurumdur.

5 Ekim 2007 tarihinde Garanti
Sigorta'n›n %80'inin Eureko Sigorta'ya
sat›ﬂ› sonras› çal›ﬂmalar›na Eureko
Sigorta acentesi olarak devam eden
Do¤uﬂ Sigorta, tüm ürünlerinde toplam
14 milyon YTL'lik prim üretimi rakam›na
ulaﬂm›ﬂt›r.

Çal›ﬂmalar›n› o tarihten itibaren aral›ks›z
sürdüren ﬁirket, 1995 y›l›nda Garanti
Leasing'in iﬂtiraki ile kadrosunu ve
donan›m›n› daha da büyütmüﬂtür. Bu
büyümenin ard›ndan sektöre yeni
ürünlerle katk›da bulunulup, daha geniﬂ
bir pazara hizmet vermeye
baﬂlanm›ﬂt›r.

Geniﬂ çal›ﬂma alan›
Do¤uﬂ Sigorta Arac›l›k Hizmetleri'nin,
Anadolu Sigorta, ‹sviçre Sigorta ve
Axa Oyak Sigorta ile 2003 y›l›nda
baﬂlam›ﬂ olan yetkisiz acentelik
anlaﬂmas› devam etmektedir.
2008 y›l›nda geliﬂme devam edecektir
Do¤uﬂ Sigorta 2008 y›l›nda geliﬂmeye
ve büyümeye odakl›d›r. Eureko Sigorta
ile iﬂbirli¤i kapsam›nda en yeni sigorta
ürünlerini, en yüksek verimlili¤i
sa¤layacak ﬂekilde müﬂterilerine
sunmaya devam edecek olan ﬁirket,
Do¤uﬂ Holding'in güvenilirli¤ini
sigortac›l›k sektöründe de perçinlemeyi
hedeflemektedir.

