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Ferit F. fiahenk
Do¤ufl Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›

De¤erli Hissedarlar›m›z,
2005 y›l›, ülkemizde bafllayan de¤iflim sürecinin olumlu sonuçlar›n›n al›nd›¤› bir y›l olmufltur. Ülkemize yönelen yabanc›
yat›r›mlar h›z kazanm›fl, makro ekonomik politikalar ve IMF ile olan iliflkilerimiz istikrarl› bir flekilde sürdürülmüfltür.
Avrupa Birli¤i ile olan müzakere sürecinde Avrupa standartlar›n›n sa¤lanmas› yönünde birçok önemli ad›m at›lm›flt›r.
‹stikrarl› makro ekonomik politikalar sonucu ülkemizin büyümesini sürdürdü¤ü bu dönemde, özellikle telekomünikasyon,
bankac›l›k ve otomotiv sektörlerine olan yabanc› ilgisi artm›flt›r. Türkiye’ye yönelen yabanc› yat›r›mlar›n sebebi ülkemize
duyulan güvendir.
Türkiye, otomotivde tart›flmas›z bir merkez olma yolunda emin ad›mlarla ilerlemektedir. Sektör, 2005’te büyümesini
sürdürmüfltür. Otomotiv sektöründe yarat›lan istihdam›n ülke ekonomisine katk›s› büyüktür.
2005 y›l›, Do¤ufl Otomotiv için sat›fl sonras› hizmetler y›l› olmufltur. Gelecekte kalite fark›n› yaratabilecek tek unsur sat›fl
sonras› hizmetlerin gelifltirilmesidir. Koflulsuz ve toleranss›z müflteri memnuniyeti sa¤lama ilkesi ile yarat›lan birçok
projede baflar› sa¤lanm›flt›r. Müflterilerimize verdi¤imiz hizmet kalitesinde az›msanamayacak derecede art›fl
gerçekleflmifltir.
Do¤ufl Otomotiv bünyesinde yaflanan bir di¤er önemli geliflme, Do¤ufl Otomotiv ve Katalonya Otomotiv’in ald›¤›
250 milyon Euro de¤erindeki gayrinakdi sendikasyon kredisidir. Al›nan kredi, Türkiye’ye duyulan güveni yans›tmakla
beraber, otomotiv grubumuzun hizmet kalitesini ve de¤er zincirini art›rmak ad›na at›lacak ad›mlar›n habercisidir.

2006 y›l›nda grup olarak hedefimiz, yapt›¤›m›z ifllere daha fazla kaynak aktararak kal›c› liderli¤e ve büyümeye gitmek
olacakt›r. Do¤ufl Otomotiv de 2006 y›l›nda halihaz›rda yaratm›fl oldu¤u de¤er zincirini büyüterek müflterilerine sundu¤u
hizmet yelpazesinde yenilikler yaratacakt›r. Do¤ufl Otomotiv, hizmet sektöründe müflterisinin güven ve sadakatini
kazanabilmek ad›na her geçen gün ülkemiz ve halk›m›z ad›na yararl› olabilecek gerek ticari, gerekse de sosyal
sorumluluk alan›nda gerçeklefltirece¤i projelerle takdir toplamaya devam edecektir.
2005 y›l› için koydu¤umuz hedeflerin gerçekleflti¤ini görmek bana büyük mutluluk veriyor. Önümüzdeki senede de
Do¤ufl Otomotiv’in performans›n›n artarak devam edece¤ine yürekten inan›yorum.
De¤erli müflterilerimize ve hissedarlar›m›za Do¤ufl Otomotiv’e duyduklar› güvenden dolay› teflekkür eder, bu güveni
yaratt›klar› hizmet kalitesi ile oluflturan çal›flma arkadafllar›m› ve yetkili sat›c›lar›m›z› üstün baflar›lar›ndan ötürü tebrik
ederim.
Sayg›lar›mla

Ferit F. fiahenk
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DO⁄Ufi OTOMOT‹V

Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi., finans, inflaat, turizm, g›da perakendecili¤i ve medya sektörlerinde faaliyet
gösteren Türkiye’nin önde gelen gruplar›ndan Do¤ufl Grubu’na aittir. Do¤ufl Otomotiv 1994 y›l›nda VW markas› ithalat
ve distribütörlü¤üne bafllam›flt›r ve VW AG’nin yüksek sat›fl oran›na sahip markalar›n› bünyesinde bulundurmaktad›r.
Do¤ufl Otomotiv tüm dünyayla ayn› zamanda Türk otomobil pazar›na sundu¤u Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT,
Scania ve Krone markalar›n›n sat›fl-servis-yedek parça hizmetini tüm Türkiye’ye yay›lm›fl olan 179 adet yetkili sat›c›s›
ile sa¤lamaktad›r. Do¤ufl Otomotiv Türkiye’de temsil etti¤i VW Binek, VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda
markalar› ile Otomotiv Distribütörleri Derne¤i toptan pazar bilgilerine göre ithal pazarda lider, toplam pazarda da
üçüncü büyük distribütördür.
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Do¤ufl Otomotiv, 19 Mart 2004 tarihinde grup flirketlerimizden Audi ve Porsche markalar›n›n ithalat ve distribütörlü¤ünü
yürüten Do¤ufl Motor Anonim fiirketi, otomotiv flirketleri ifltirak portföyünü yöneten Do¤ufl Otomotiv Holding Anonim
fiirketi, Scania ve Krone ithalaç›s› ve distribütörlü¤ünü yürüten Do¤ufl A¤›r Vas›ta Anonim fiirketi ve yedek parça ile
lojistik destek fonksiyonlar›n› yürüten Genpar Otomotiv Anonim fiirketi ile birleflmesini tamamlam›fl, bu birleflme ile
VW, Audi, Porsche, Scania, Krone markalar›n›n distribütörlü¤ünü üstlenmesinin yan› s›ra tüm bu markalara iliflkin yedek
parça ve lojistik faaliyetlerini de merkez adresi ve Gebze tesislerinde yürütmeye bafllam›flt›r. fiirketimiz ayr›ca ba¤l›
ortakl›klar› ve ifltirakleri vas›tas›yla, perakende araç sat›fl ve servis hizmetlerini, SEAT ve Skoda markas›n›n sat›fl ve
da¤›t›m›n›, ayr›ca araç kredilendirme ve filo sat›fl ile ikinci el araç sat›fl faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayr›ca Do¤ufl Otomotiv’in, Do¤ufl Motor Sporlar› arac›l›¤› ile sportif organizasyonlarda bulunma, kullan›c›lara otomotivi
ve otomobil sporlar›n› sevdirme ve yayg›nlaflt›rma misyonu bulunmaktad›r. Do¤ufl Sigorta arac›l›¤› ile de sigorta
acental›¤› gibi otomotiv de¤er zincirinin önemli bir parças› olan di¤er hizmetler sunulmaktad›r. Kendi bünyesindeki
ça¤r› merkezi ile müflterilerine 24 saat yol yard›m›, bilgi al›flverifli gibi hizmetleri sunmakta ve yine bu merkez arac›l›¤›
ile müflteri memnuniyeti ve beklentileri ölçümlenebilmekte ve tele sat›fl ve do¤rudan postalama gibi sat›fl pazarlama
enstrümanlar›n› kullanabilmektedir. Bu hizmetler de birer marka olmufltur (VW ça¤r› 24, VW dialog vs).

DO⁄Ufi OTOMOT‹V / 2005

Perakendecilik ve Sat›fl

‹thalat ve Distribütörlük

Do¤ufl Otomotiv Grubu Geliflim Süreci

Otomotiv ile ‹lgili Hizmetler

Sonras› Hizmetler

Operasyonlar›n
birlefltirilmesi

Do¤ufl Grubu’nun
VW, Audi ve Porsche
distribütörlü¤ü

Krone
anlaflmas›n›n imzalanmas›

Scania
anlaflmas›n›n
imzalanmas›

VW AG
Tüketici Finansman› Ortakl›¤›

Tüketici Kredisi
(%47)

DOAS Ba¤›ms›z
Yetkili Sat›c›lar
(157 Sat›fl noktas›)

Katalonya %50 (*)
SEAT & Skoda
distribütörlü¤ü
Yüce Auto ortakl›¤›

DOAS’›n toplam araç park›

Lojistik Merkezi

Do¤ufl Oto (22 Sat›fl noktas›)

‹lk Temmettü
Ödemesi

‹kinci el araç sat›fl›
Otomotiv flirketlerinin
DOAS çat›s› alt›nda
birlefltirilmesi

AB’den araç
ithalat›ndaki gümrük
vergisinin kald›r›lmas›

Yüce %50 (*)
DOGUS

Sigorta (%40)

S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi.

(*) DOAS‘in ifltirakidir

‹kinci el araç
faaliyetlerinin bafllamas›

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Pazar Pay› %5.8

1999

2000

2001

2002

Motor sporlar›

2003

2004

Pazar Pay› %11.5

Do¤ufl Otomotiv’in 3 ana faaliyet konusu mevcuttur:
• ‹thalat ve distribütörlük
• Perakendecilik ve sat›fl sonras› hizmetler
• Otomotivle ilgili di¤er hizmetler
Do¤ufl Otomotiv ifltiraklerinden Do¤ufl Oto Pazarlama A.fi. vas›tas›yla, VW, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda marka
otomobil ve hafif ticari araçlar›n perakende ticareti yap›lmaktad›r. Do¤ufl Oto Pazarlama’n›n mevcut perakende a¤›
‹stanbul, Ankara, Bursa ve ‹zmir'deki 22 sat›fl noktas›ndan oluflmaktad›r. Do¤ufl Otomotiv ithal etti¤i tüm araçlar›
157 sat›fl noktas›nda ba¤›ms›z bayileri arac›l›¤›yla sat›fla sunmaktad›r. Son y›llarda flirket büyüme stratejisine uygun
olarak rekabet gücünü art›rmak ve gelir kaynaklar›n› çeflitlendirmek amac›yla flirket ana ifline çeflitli otomotivle ilgili
hizmetleri eklemifltir.
Bunlar;
• Tüketici finansman›
• Yedek parça ve aksesuar ticareti
• Müflteri hizmetleri
• Sigorta hizmetleri
• ‹kinci el araç ticareti
• Filo kiralama

Europcar
Filo
Kiralama

2005

Do¤ufl Otomotiv çat›s› alt›nda bulunan bafll›ca markalar:
VW Binek Araçlar
VW Hafif Ticari Araçlar
Audi Binek Araçlar
Porsche Binek Araçlar
Scania Kamyon, Çekici, Otobüs
Krone Treyler
Scania Deniz Motoru
Scania Endüstriyel Motor
VW, Audi, Porsche, Scania, SEAT yedek parça ve aksesuarlar›
PAZAR PAYLARI
2001

2002

2003

2004

2005

VW B‹NEK

%7.91

%8.10

%8.77

%7.32

%7.24

AUDI

%0.61

%1.14

%1.06

%0.95

%10.62

PORSCHE

%0.02

%0.02

%0.04

%0.03

%0.03

SEAT

%2.05

%1.57

%2.11

%1.23

%14.83

SKODA

%1.40

%1.92

%2.08

%1.55

%18.12

VW T‹CAR‹

%5.70

%4.97

%8.06

%11.03

%11.95

SCANIA

%3.23

%2.68

%8.53

%6.37

%6.22

Kaynak: Pazar paylar›, 2001-2005 aras› dönemlerini kapsayan VW Binek, Ticari, Audi ve Porsche markalar› için Otomotiv Distribütörleri Derne¤i
(ODD) verilerinde yer alan, toptan pazar ve sat›fl adetlerine göre haz›rlanm›flt›r. Scania markas› için pazar pay› bilgisi ise ayn› sektörde faaliyet
gösteren markalar›n yaz›l› beyan›na göre haz›rlanm›flt›r. Krone markas›n›n pazar bilgileri hakk›nda resmi bir belge bulunmamaktad›r.
‹nternet adresi www.odd.org.tr’dir.
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VOLKSWAGEN B‹NEK ARAÇ

Volkswagen markas›n›n misyonu; binek araç pazar›nda müflteri ihtiyaçlar›na yönelik genifl ürün yelpazesi sunmak,
bu ürünleri en geliflmifl ve ürün özelliklerine göre farkl›laflan pazarlama teknikleri ile desteklemek ve bunu maksimum
müflteri memnuniyeti odakl› sat›fl ve sat›fl sonras› süreci ile yaflatmakt›r.
Sat›fl öncesi, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerin sunumunda söz sahibi olan tüm ifl ortaklar›m›zla, müflteri, yetkili sat›c›
ve yat›r›mc› memnuniyetinin sa¤lanmas›, korunmas› ve art›r›lmas› VW Binek Araç markas›n›n öncelikli hedefleri aras›nda
yer almaktad›r. Belirlenen hedefler, dönemsel raporlar ve endeks çal›flmalar› ile yak›ndan takip edilmekte ve sürekli
iyilefltirme ilkesinin tüm çal›flanlar›m›zca uygulanmas› hedeflenmektedir.
2006 y›l› içerisinde VW Binek Araç markas›ndaki ana hedefimiz, sat›fl ve sat›fl sonras› ekiplerinin e¤itimlerini desteklemek,
sat›fl sonras› hizmetler alan›nda ECS (European Consumer Survey) Türkiye birincisi olmak, yenilikçi ve yarat›c› pazarlama
uygulamalar› ile kitlelere ulafl›p Türkiye’nin ilk befl markas› aras›nda optimum karl›l›kla yer almakt›r.
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2005 y›l›nda Türkiye’de yaflanan ekonomik ve siyasi istikrar, düflüfl trendinde olan enflasyon oranlar›, Avrupa Birli¤i
üyeli¤i sürecinde müzakerelere bafllanmas›, gelece¤e dair olumlu beklentilerin oluflmas›n› sa¤lam›fl ve otomotiv
pazar›nda istikrar›n önemli göstergesi olmufltur.
Do¤ufl Otomotiv, 2005 y›l›n› sat›fl sonras› hizmetler y›l› olarak ilan etmifltir. Bu çal›flmalar çerçevesinde özellikle “Müflteri
Mutlulu¤u” ve hizmet kalitesinin art›r›lmas› amac›yla iddial› bir hedef belirlenerek (genel Customer Satisfaction Survey
(CSS) puan›n›n 60 seviyesinden, 75 seviyesine tafl›nmas›) birçok yeni proje hayata geçirilmifltir. 2005 y›l› Türkiye
genelinde hem sat›fl hem de sat›fl sonras› hizmet ç›tam›z› yukar›lara tafl›d›¤›m›z bir y›l olmufltur. Sat›fl Sonras› CSS
puan›, belirlenen hedefi aflarak y›l sonu itibariyle 76.32 seviyesine ulaflm›flt›r.

Y›llara göre VW Müflteri Memnuniyeti Anketi - 2005 ( Binek Araçlar )
80
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71.00

Y›llara göre sat›fl adetleri 1990 - 2005 (Binek Araçlar)
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Kaynak: VW AG ba¤›ms›z müflteri memnuniyeti anketi

Türkiye'de Volkswagen Binek Araç markas›n›n müflteri memnuniyeti anketlerinde yakalam›fl oldu¤u yükselifl trendi,
VW AG kanad›nda takdirle karfl›lanm›flt›r. Türkiye, sat›fl sonras› hizmetler alan›nda gösterdi¤i performans ile örnek ülke
olmufltur. Türkiye, VW AG’nin gelecek y›llarda belirledi¤i en önemli hedeflerden biri olan “‹fl Tekrarlar›n›n Azalt›lmas›
Projesi” kapsam›nda pilot ülke olarak seçilmifltir. Bu proje kapsam›nda gerçeklefltirilecek iyilefltirmeler, kazan›mlar
ve deneyimler VW AG taraf›ndan di¤er ülkelerle paylafl›lacakt›r.
2006 y›l›nda sat›fl sonras› alan›nda hedefimiz, hizmet kalitesi ve müflteri mutlulu¤u odakl› olarak yeni projelerin hayata
geçirilmesi ve bu konudaki duyarl›l›¤›n ve baflar›lar›n artarak devam ettirilmesi için yetkili sat›c›larla yak›n bir iliflki
içerisine girilmesidir. 2006 y›l›nda, genel CSS puan›n›n “Çok Memnunum” s›n›r› olan 80 seviyesine ulaflt›r›lmas›
hedeflenmektedir. Bu hedef ile Türkiye say›l› ülkeler aras›na tafl›nacakt›r.
2005 y›l› Türkiye binek araç pazar› incelendi¤inde; Ocak ve fiubat aylar›n›n dönemsel olarak düflük gerçekleflmesinin
ard›ndan, Mart ay›ndan itibaren 36,000 - 40,000 adet aral›¤›nda bir pazar gözlemlenmektedir. 2005 y›l› binek araç
pazar› 2004 y›l›na göre %2 oran›nda küçülme göstererek 442,841 adet seviyesinde kapanm›flt›r.
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‹THAL

Kaynak: ODD ( Toptan sat›fl verileri )

Volkswagen Binek Araç markas› için önemli bir y›l olan ve “ Y›ld›zlar Geçiti ” olarak adland›rd›¤›m›z 2005 y›l›nda toplam
7 adet yeni modelimizin tan›t›m› gerçeklefltirilmifltir. Nisan ay›nda yenilenmifl Polo ve Yeni Passat modellerinin sat›fla
sunulmalar› ile bafllayan model lansmanlar›m›z, y›l›n ikinci yar›s›nda Golf Plus, Jetta, New Beetle, New Beetle Cabriolet
ve Passat Variant modellerimiz ile devam etmifltir.
2004 y›l›nda %7 segment pay› elde eden Polo modelimiz, 2005 y›l›nda güncelleflen yeni yüzü ile birlikte segment
pay›n› %7.4’e yükseltmifltir. Ekim ay›n› ise segmentinin ikincisi olarak tamamlam›flt›r. B segmentinde geçmifl y›llarda
da lider olan Passat, yeni kasas›yla bu konumunu pekifltirmifltir. Lansman›n›n ard›ndan ayl›k ortalama %25 segment
pay› alan Passat, Haziran ay›nda %45 segment pay› elde etmifltir.
Golf Plus, MPV segmentinin iç mekan zenginli¤ini, kompakt hatchbacklerin kullan›m kolayl›¤› ile dinamik çizgilerini
birlefltiren yap›s›yla pazara sunulur sunulmaz segmentinde ikincili¤e yükselmifltir. Dördüncü modelimiz ise Yeni Jetta
lansman› olmufltur. A segmentinin bu önemli sedan modeli, genifl iç hacmi, zengin donan›m›, farkl› motor seçenekleri,
al›fl›lm›fl kaliteli malzeme ve iflçili¤i ile orta s›n›f sedanlar aras›nda ayr›cal›kl› bir yeri oldu¤unu tekrar göstermifltir.
Volkswagen pazar pay›, 2005 y›l› içerisinde lansman› yap›lan yeni modeller ile birlikte son aylarda bir ç›k›fl trendi içine
girmifltir. Aral›k ay›nda gerçekleflen 5,418 adetlik toptan sat›fl ile binek araç pazar›nda elde edilen %9.5 pazar pay›
2005 y›l› içerisinde Volkswagen markas›n›n elde etti¤i en yüksek pazar pay› olmufltur. Otomotiv sektöründe oldukça
yo¤un geçen Aral›k ay›, 2004 y›l›na göre %39 büyüyerek 57,099 toplam adet ile kapanm›flt›r.
2005 y›l›nda pazara sundu¤umuz yeni modellerimizin baz› versiyonlar›n›n y›l sonu ve 2006 y›l› bafllang›c› itibari ile
tedarik edilecek olmas›, 2006 y›l›nda Volkswagen markas›n›n güçlenece¤ini göstermektedir.
Otomotiv sat›fllar›n›n istikrarl› bir çizgide seyretti¤i 2004 ve 2005 y›llar› de¤erlendirildi¤inde kapasite kullan›m oranlar›n›n
de¤ifliklik göstermedi¤i aç›kça görülmektedir. 2005 y›l›nda otomotiv sektöründe üretim alan›nda %1.5 de¤erinde art›fl
yaflanm›fl, ihracatta ise %4.8 oran›nda bir büyüme gerçekleflmifltir.
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Mart ay›nda Passat modelimizde 4 Motion motor seçene¤inin piyasaya sunulmas›
ile model yelpazemizi geniflleterek farkl› ihtiyaçlara cevap verilebilmesi
hedeflenmifltir. 2005 y›l›nda Frankfurt Otomobil Fuar›’nda sergilenen ve
Murat Günak taraf›ndan tasarlanan Coupe ve Cabrio Eos modelinin 2006 y›l›
A¤ustos ay› içerisinde lansman› gerçeklefltirilecektir.

Y›llara göre VW pazar pay› geliflimi 1994 - 2005 ( Binek Araçlar )
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2005 y›l›nda modellerimizin segmentlerindeki durumlar›n› flöyle özetleyebiliriz:
Polo, 2005 y›l›nda 8,597 adet sat›flla 2004 y›l›na göre segment pay›n›
%7’den %7.4 seviyesine ç›kartm›fl, segmentinde alt›nc› s›rada yer alm›flt›r.
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Golf, 2005 y›l›nda 5,349 adet sat›fl gerçeklefltirerek segmentinde
%9.5 pay ile dördüncü s›rada yer alm›flt›r.
2005 y›l›nda gerçeklefltirilen VW Polo Ladies Cup oldukça baflar›l› bir organizasyon olarak genifl bir kitleye hitap etmifl,
Polo ve tüm VW ailesinin tan›t›m›nda büyük fayda sa¤lam›flt›r. VW markas›n›n tüm modellerinde önemle vurgulanan
ve uzun süredir slogan› olan “Otomobil Aflk›na” konsepti, VW Polo Ladies Cup organizasyonu ile bayanlar ve Polo
aras›nda güçlendirilmifltir. Toplam befl ayaktan oluflan VW Polo Ladies Cup yar›fllar›n›n ikisi ‹zmir’de, biri Formula 1
yar›fllar› dahilinde ‹stanbul’da, biri uluslararas› DTM yar›fllar› dahilinde Almanya’da ve son olarak yine DTM yar›fllar›
dahilinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir. 2006 y›l›nda da VW Polo Ladies Cup organizasyonu benzer bir yap› ile devam
edecektir.

Jetta, A/NB segmentinde Bora’n›n miras›n› baflar›l› bir flekilde
devralm›flt›r. En son Haziran 2005’da sat›lan Bora %2.7 pay ile
segmentini 8. s›rada tamamlam›flt›r. Eylül 2005’te A/NB segmentine
girifl yapan Jetta, Bora ile beraber 6,595 adet sat›fl gerçeklefltirmifl
ve %5.5 pay ile Volkswagen markas›n›n bu segmenti alt›nc› s›rada
tamamlamas›n› sa¤lam›flt›r.

2006 y›l› hedefimiz müflteri memnuniyeti, kaliteli sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler ile sat›fl ve sat›fl sonras›nda performans›m›z›
art›rmak olacakt›r. 2005 y›l›nda yakalanm›fl olan istikrarl› ekonomik ve politik tablonun 2006 y›l›nda da devam edece¤i
beklentisiyle, önümüzdeki sene de otomotiv sektörünün 2005 y›l›na paralel bir trend göstermesini beklenmektedir.
2006 y›l›nda ise Volkswagen AG taraf›ndan sat›fl sonras› hizmetlerde pilot ülke olarak seçilmemizin sonuçlar› ve
VW ailesine yeni kat›lan yetkili sat›c›lar›m›zla birlikte bir ekip olarak hedeflerimiz daha da yukar›lara tafl›n›yor olacakt›r.

New Beetle, A/HB segmentinde 28 adet sat›fla ulaflm›fl, 25 adedi
yenilenmifl yüzüyle sunuldu¤u son çeyrekte sat›lm›flt›r. Geçen
y›l sahip oldu¤u %0.05 oran›ndaki pazar pay›n› 2005 y›l›nda da
korumufltur.
Passat, 2005 y›l›ndaki 9,664 sat›fl adedi ile 2004 y›l›na göre %83
oran›nda bir art›fl yaflam›flt›r. 2004 y›l›nda %13.52 olan segment
pay›n› 2005 y›l›nda y›l›nda %25.2 seviyesine tafl›yarak segmentinde
liderli¤e ulaflm›flt›r.
Touareg modelimiz 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i 450 adet sat›fl ile stratejik rakiplerini geride b›rakarak segmentini
üçüncü s›rada tamamlam›flt›r.
Touran, 2005 y›l›nda en dramatik düflüflü yaflayan modelimiz olmufltur. 2004 y›l›ndaki 650 adetlik sat›fl›n oldukça
uza¤›nda kalarak 190 adet sat›fl gerçeklefltirmifl ve %1.2 ile pay ile A/MPV segmentinde onüçüncü s›rada yer alm›flt›r.
Golf Plus modelimiz ise A/MPV segmentinde Volkswagen’in parlayan y›ld›zlar›ndan biri olmay› baflarm›flt›r. 2005 y›l›n›n
ikinci yar›s›nda pazara sunulmas›na karfl›n 6 ayl›k sat›fl performans› ile 1,110 adet ve %7 segment pay›na ulaflm›fl ve
rakipleri aras›nda y›l› beflinci s›rada tamamlam›flt›r.
Lüks segment temsilcimiz Phaeton, bir önceki y›la göre %66 oran›ndaki art›fl ile 20 adet sat›fl gerçeklefltirmifltir. Geçen
y›l %3.3 olan segment pay›n› %4.4’e ç›karm›flt›r.
Y›llara göre VW sat›fl adetleri geliflimi 1994 - 2005 ( Binek Araçlar )
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VOLKSWAGEN T‹CAR‹ ARAÇ

Yük ve yolcu tafl›ma amaçl› kullan›lan ticari araçlar›n azami yüklü a¤›rl›¤› 6 tona kadar olanlar› hafif ticari araç (HTA)
olarak adland›r›lmaktad›r.
Avrupa pazar›nda y›ll›k HTA pazar› iki milyon seviyelerindedir. Türkiye 2005 y›l›nda hafif ticari araç pazar› 277,358
adet olarak gerçekleflmifltir. Türkiye, yüksek hacmiyle HTA pazar›nda Avrupa’n›n en büyük beflinci pazar› konumundad›r.
Türkiye pazar›n›n›n en büyük müflteri kitlesi Kobiler’dir (küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler). Geliflen ekonomideki
önemli role sahip olan bu iflletmeler ticari araç pazar›ndaki dinamizmi sa¤lamaktad›r. Çift amaçl› araç kullan›m al›flkanl›¤›
da Türkiye HTA pazar›n› pozitif olarak etkilemektedir. Geçmifl y›llarda yaflanan dalgalanmalar›n yan›s›ra gelecek y›llarda
pazar›n 270,000 adet seviyelerinde seyretmesi öngörülmektedir.
Pazarda genel ürün ve hizmet ihtiyaç trendleri, Türkiye’nin her konuda devam eden Avrupa ile uyum süreçlerine paralel
olarak geliflmifltir ve Avrupa trendleriyle benzerlikler göstermektedir.
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Benzer flekilde Türkiye’de de pazar rekabeti artm›fl
ve markalar tüm y›l boyunca agresif indirim veya
kredi kampanyalar› uygulam›fllard›r. HTA pazar›n›n
büyüklü¤ü de birçok markan›n HTA pazar›na yönelik
stratejiler gelifltirmesine sebep olmufltur. Bu durum
rekabetin artmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r.

Türkiye Segment Paylar›
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Yüksek rekabet, müflteriye yönelik stratejilerin
gelifltirilmesi ve ürünlerde farkl›laflabilmek için
müflteriye yönelik modellerin oluflturulmas›n›
beraberinde getirmifltir.
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2005 y›l›n› en fazla etkileyen faktörlerden bir di¤eri, vergilendirme sisteminde Nisan - A¤ustos döneminde yaflanan
belirsizlik olmufltur. Bu belirsiz ortamda May›s ay›nda pazar de¤erleri yüksek ç›karken, Haziran, Temmuz aylar›nda
düflüfl göstermifltir. Ancak A¤ustos ay› bafl›nda kanunlarda gerekli de¤ifliklikler yap›larak, HTA pazar›n›n önündeki
belirsizlik ortadan kald›rm›flt›r.
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Genel trendlerin 2006 y›l›nda da ayn› flekilde devam etmesi öngörülmektedir.
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* VW AG’nin segmentasyonuna göredir.
**A00 segmenti modelleri ve B segmenti car derivative pickup hariçtir.
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Türkiye hafif ticari araç pazar› segment da¤›l›m› son 5 y›lda istikrarl› bir yol izlemektedir. A segmeti pay› %49 seviyesinde
seyrederken, B segment pay› küçülerek %24 seyilerine gerilemifltir. C-D segmenti ise %27 seviyelerinde seyretmifltir.
Ancak C-D segmenti, toplam pazar›n büyümesiyle mukayeseli olarak incelendi¤inde, büyüklü¤ünü korumufltur.
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VW Ticari Araçlar, 1994 y›l›ndan beri Transporter modeli ile Do¤ufl Otomotiv bünyesinde pazarda yer almaktad›r. 1998
y›l›ndan beri ise VW Ticari Araçlar ayr› bir marka olarak temsil edilmeye bafllanm›flt›r. Caddy ve Volt modellerinin de
pazara sunulmas› ile VW Ticari Araçlar, ürün gam›n› tamamlayarak hafif ticari araç pazar›nda her üç segmente de
hitap edebilecek konuma gelmifltir.
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2004 y›l›nda tüm pazarda dördüncü marka olan VW Ticari Araçlar› 2005 y›l›n› üçüncü olarak bitirmifltir. Önümüzdeki
y›llarda da ilk üç s›rada yer almas› hedeflenmektedir.
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VW Ticari Araçlar, Türkiye pazar›nda Transporter, Caddy ve Volt segmentlerinde ilk kez standart güvenlik ve konfor
paketlerini sunarak pazarda standartlar› belirlemifltir. Rakipleri bu donan›mlar›n hepsini halen pazara sunamam›fllard›r.
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HTA pazar› Volkswagen AG’nin kulland›¤› ticari araç segmentasyonu ile incelenmektedir. Binek araçlarda kullan›lan
s›n›flamaya benzer flekilde, müflteri ve ürün segmentasyonunu bir araya getirebilecek flekilde tan›mlanmaktad›r.

Ayr›ca sektörlere yönelik standart araç tiplerini pazara sunan ilk marka yine VW Ticari Araç olmufltur. VW Ticari
Araçlar’›n, Türkiye’nin anahtar sektörlerinden olan turizm, g›da, tafl›mac›l›k sektörleri için gelifltirdi¤i özel çözümler
yo¤un ilgi görmüfltür.
Türkiye’de VW ticari araçlar›n marka bilinirli¤i ve müflteri sadakat› oldukça yüksektir. Yetkili Sat›c› Teflkilat›’nda da
binek araçtan ayr› sat›fl ve pazarlama ekipleriyle yürütülen hizmetler sayesinde müflteri mutlulu¤u en önemli hedef
haline gelmifltir.

Küçük Ticari Araçlar: A00 - A: 2.5 - 4.5 m3 yükleme hacmi, 0 - 2,000 kg aras› azami yüklü a¤›rl›¤› olan modeller
Orta Ticari Araçlar: B: 4.5 - 9.5 m3 yükleme hacmi, 2,001 - 2,799 kg aras› azami yüklü a¤›rl›¤› olan modeller
Büyük Ticari Araçlar: C-D: 9.5 m3 ve üzeri yükleme hacmi, 2,800 - 6,000 kg aras› azami yüklü a¤›rl›¤› olan modeller
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1997 y›l›ndan günümüze kadar VW Hafif Ticari Araç pazar pay› geliflimi afla¤›daki gibidir.
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Caddy yerli üreticilerin yer ald›¤› A segmentinde 2005
y›l› segment pay›n› %12 olarak gerçeklefltirmifltir.
Segmentine sundu¤u standart güvenlik ve konfor
özellikleriyle öne ç›kan Caddy, müflteriler taraf›ndan
be¤enilen dizayn›yla özellikle tercih edilen model
konumunda olmufltur.
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Transporter segment pay› 2005 y›l›nda %20 olarak
gerçekleflmifltir. VW Ticari Araçlar ürün gam›n›n lokomotif
ürünü olan Transporter modeli, üstün performans,
ekonomi, yüksek güvenlik ve konfor özellikleriyle mevcut
pazar pay›na sahiptir.
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Volkswagen Hafif Ticari Araçlar, her üç segmentte yer
alan Caddy, Transporter ve Volt modelleriyle Türkiye
pazar›nda rekabetçi konumunu sürdürmektedir.
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Genel trendlere cevap verecek flekilde
ürün gam›n›n çeflitlili¤i, müflterileri seçim
kararlar›nda etken olmaktad›r. Tiptronik
vites, standart flasi, uzun flasi, normal
tavan, yüksek tavan, PanelVan, City Van,
Caml› Van , tek ve çift kabin Pick-up gibi
birçok ürün opsiyonu Transporter model
seçenekleri aras›nda sunulmaktad›r.
Müflterilerin ihtiyaçlar›na yönelik ürünlerin
gelifltirilmesi stratejisine yönelik olan
Caravelle modeli 2005 y›l› Eylül ay›nda
pazara lanse edilmifltir. “People mover”
diye tabir edilen, ifl yaflam›na, kalabal›k
ailelere ve turizme yönelik insan tafl›ma
amaçl› model ihtiyac› için pazara sunulan
Caravelle, 9+1 kiflilik tafl›ma kapasitesine
sahiptir.
Caravelle segmentinde ilk defa yolcu ve sürücü bölümüne klimatik klima, elektrikli kayar kap› gibi birçok donan›m›
müflterilerine sunmufltur.
B segmentinde Transporter ve Caravelle model araçlar›n pazar pay› %20 olarak gerçekleflmifltir.
VW Ticari araçlar›n C-D segmentinde pazara sundu¤u araçlar› Volt modelleridir. Volt modelleri de müflteri ihtiyaçlar›na
yönelik olarak gelifltirilmifl modellerden oluflmaktad›r. Türkiye’de ilk defa, Volt modelleri ile turizm sektörüne, okul servisi
sektörüne, yolcu servisi sektörüne yönelik modeller Volt ile pazara sunulmufltur. Volt, segmentinde güvenlik ve konfor
paketlerini sunan ilk marka olmas› sebebiyle de standartlar› belirlemifltir.

2005 y›l›n›n Ekim ay›ndan itibaren özellikle
Anadolu illerinde yetkili sat›c›lar›n bulunmad›¤›
yörelere ve flehirlere giderek, yerel
etkinliklerde Volkswagen Ticari Araç tan›t›m›
yapan gezici Transporter Pick-up araçlar› ile
Ege ve Karadeniz bölgelerinde etkinlikler
gerçeklefltirilmifltir. Bu etkinlikler kapsam›nda
2005 y›l›nda 2,500 ‘e yak›n kifliye ulafl›lm›flt›r.
2005 y›l›nda 12 fuara kat›l›narak, 4,500’ün
üzerinde kiflinin müflteri ile birebir iletiflim
sa¤lanm›flt›r. Fuarlarda ticari araç kullan›c›s›
sektörlerin temsilcileriyle, kendi
organizasyonlar›nda, do¤rudan kiflisel iletiflim
kurma imkan› yakalanmaktad›r. Turizm, g›da,
tekstil gibi Volkswagen Ticari Araçlar markas›
için kilit sektörlerin düzenledikleri fuarlarda
bu sektörlere özel olarak yap›land›r›lm›fl
araçlar ile yer al›nm›flt›r.
Pazarlama Gücü, Volkswagen Ticari Araçlar taraf›ndan gelifltirilmifl bir sat›fl ve pazarlama projesidir. Her Volkswagen
yetkili sat›c›s›nda Pazarlama Gücü temsilcisi bulunmaktad›r. Pazarlama Gücü’nün görevi Yeni Nesil Transporter
modelinin tan›t›m›n› hedef kitleye birebir ulaflarak, yerinde ziyaret ederek gerçeklefltirmektir. Pazarlama Gücü, Yeni
Nesil Transporter modelini tan›t›rken finans, operasyonel kiralama, kasko, 2.el al›m-sat›m ve sat›fl sonras› gibi sat›fl
ve sat›fl sonras›nda müflterinin ihtiyac› olan her konuda hizmet vermektedir. 2005 y›l›nda Pazarlama Gücü elemanlar›
23,000 kifli ile görüflülmüfl ve 1,890 adet Yeni Nesil Transporter sat›fl› gerçekleflmifltir.
Sektörel iletiflim kapsam›nda, sektörel fuarlar›n yan› s›ra, kilit sektörlerle do¤rudan temasa geçilmesini sa¤layan
projelerde yer al›nm›flt›r. 2005 y›l›nda turizm sektörünün resmi kuruluflu TÜRSAB (Turizm Seyahat Acenteleri Birli¤i)’›n
kongre ve il toplant›lar›nda Volkswagen Ticari Araçlar olarak yer al›narak turizm sektöründen 1000’e yak›n temsilci
ile biraraya gelinmifltir. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi organizasyonuyla gerçeklefltirilen T‹M Akademi seminerleri ile
ihracatç› firmalar›n üst yöneticileri ile birebir iletiflim kurulmufltur.
2006 y›l›nda Volkswagen Ticari Araçlar’›n marka vizyonu, Türkiye hafif ticari araç pazar›nda ilk üç marka aras›nda yer
almakt›r. VW Ticari Araçlar’›n di¤er hedefleri aras›nda, hafif ticari araç pazar›na sunmufl oldu¤u ve 2006 y›l›nda da
sunaca¤› ürün yenilikleri ile yine pazarda ilklere imza atmak, kalitesi, müflteri memnuniyeti ve sa¤laml›¤› ile bulundu¤u
pazar›n standartlar›n› belirlemek ve lider markalardan biri olmak yer almaktad›r.
Misyonu ise VW Ticari Araçlar›; yüksek kalite, performans, sa¤laml›k, teknoloji, fiyat - fayda dengesini sa¤layan çözümler
sunan ve çevreye karfl› sorumluluk ile örtüflen imaj›n› koruyarak, müflterisine de¤er zincirini tamamlayan ürünleri ile
bütünsel otomotiv çözümleri üreten ilk firma özelli¤i ile hafif ticari araçlar pazar›nda müflteri memnuniyetini maksimum
düzeyde sa¤layan marka konumuna getirmektir.
Volkswagen Ticari Araçlar, her biri kendi s›n›flar›nda standartlar›n belirleyicisi olan Yeni Nesil Transporter, Caddy, Volt
ve Caravelle modelleri ile , hafif ticari araç pazar›n›n bütününe hitap edecek stratejileri gelifltirmeyi amaçlamaktad›r.
2006 y›l›nda da sunaca¤› ürün yenilikleri ve standart donan›m özellikleri ile pazar›n standartlar›n› belirlemeye devam
edecek, pazar verilerini sürekli kontrol ve takip ederek ürün - fiyat - fayda pozisyonland›rmas›n› bu analizler sonunda
sürekli olarak pazara en uygun hale getirmeyi sürdürecektir.

LT Volt modellerinin, 2005 y›l› kümüle pazar pay› %7.8 olarak gerçekleflmifltir.
Volkswagen Ticari Araçlar’›n marka iletiflim stratejisinde üç temel strateji benimsenmektedir: sürekli iletiflim, birebir
iletiflim ve sektörel iletiflim. Sürekli iletiflim a¤›rl›kl› olarak kitlesel mecra ile sa¤lanmakta, bas›n aktiviteleri ile desteklenerek
yaz›l›, iflitsel ve görsel mecralarda hedef kitleye kesintisiz ve en üst düzeyde eriflim hedeflenmektedir.
Birebir iletiflimde Volkswagen Ticari Araçlar’›n en temel iletiflim araçlar›, 2005 y›l›nda roadshow amaçl›, özel olarak
Türkiye’de dizayn ve üretimi gerçeklefltirilen Transporter Pick-up Roadshow araçlar›, ulusal ve sektörel fuarlara kat›l›m
ve 2004 y›l›nda faaliyete geçen Pazarlama Gücü ekibidir.

Volkswagen Ticari Araçlar 2006 y›l›nda
pazar pay›n› sahip oldu¤u %12’nin
üzerine ç›karmay› hedeflemektedir.
Bu hedef do¤rultusunda 2006 y›l›nda
da Volkswagen Ticari Araç, pazarda
özellikle rakiplerin sunamayaca¤›
model, donan›m ve hizmetleri
müflterileri ile buluflturacakt›r.

Do¤ufl Otomotiv

Faaliyet
Raporu
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