KRONE

Bernard Krone Holding bünyesindeki ticari treyler ve tar›m makinalar› üretimi yapan flirketleri ile Almanya’n›n en baflar›l›
firmalar›ndan olan Krone, ticari treyler üretimine Werlte’de 1971 y›l›nda bafllam›flt›r. Üzerinden sadece 30 y›l geçmifl
olmas›na ra¤men, bugün Krone sembolü olan mavi taç, Avrupa’da lider markalardan biri olarak kabul edilmektedir.
Krone, 1996 y›l›nda aç›lm›fl modern üretim tesislerinde, Avrupa’da yüksek kalitede ticari treyler üretmektedir. Krone’nin
seri üretim alan›nda uygulad›¤› yenilikler rekabetçi fiyatl› yüksek adetlerde yüksek kaliteli treyler üretebilmesine olanak
vermektedir.
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Krone, “lastauto omnibus” dergisi taraf›ndan yüksek teknolojisi, üstün özellikleri ve yap›lan testler sonucu 2005 y›l›n›n
“En ‹yi Treyler”’i seçilmifltir.

Do¤ufl Otomotiv Servis ve Tic. A.fi., 2004 y›l›nda bafllatt›¤› saha yap›lanmas› sonucu, Gebze, Trabzon, Samsun, Bursa,
‹zmir, Antalya, Kayseri, Konya, Adana ve Gaziantep illerinde, Türkiye genelindeki 10 noktada Krone treylerlerin sat›fl
ve sat›fl sonras› hizmetlerini gerçeklefltirmektedir. 2006 y›l›nda 3 adet yeni yetkili sat›c›l›k verilmesi planlanmaktad›r.
2005 y›l›n›n ilk aylar›nda Gebze Merkez Servisi’nde Krone Montaj Hatt›’nda yap›lan yat›r›m sonras›nda bafllanan Krone
Treyler montaj› ile müflteri talebine ba¤l› olarak de¤iflik özellik ve donan›ma göre günde 3 adet treyler montaj› yap›larak
sat›fla sunulabilmektedir.
2005 y›l›nda 9 farkl› ilde 1 ay süresince gerçeklefltirilen Krone Roadshow’lar ile 2,000 adet müflteri ve 180 adet bas›n
mensubuna yetkili sat›c› a¤›m›z ve Krone ürünlerinin tan›t›m› gerçeklefltirilmifltir.
Krone, 2005 y›l›nda ‹stanbul’da gerçekleflen ve nakliye sektörü aç›s›ndan büyük önem tafl›yan Lojistik Zirvesi ve
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i taraf›ndan düzenlenen y›ll›k Ola¤an Genel Kurulu’na sponsorluk yapm›flt›r.
Werlte’de 650 çal›flan› ile y›lda 19,000 adet üretim gerçeklefltirmekte olan Krone, römork ve yar› römork üretiminde
Avrupa’n›n en büyük 2. üreticisidir. Üretim hatt›, semitreylerler, de¤ifltirilebilir sistemler ve treylerleri kapsayan Krone,
Danimarka’daki fabrikas›nda y›ll›k 2,500 adet frigorifik treyler üretmektedir.
Krone Sat›fl Adetleri
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2005 y›l›nda 402 adetlik sat›fl ile sat›fl adetlerini %112 oran›nda ve
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DO⁄Ufi OTO PAZARLAMA VE T‹CARET A.fi.

Do¤ufl Oto, Do¤ufl Otomotiv Grubu bünyesinde bulunan Volkswagen, SEAT, Skoda, Audi ve Porsche markalar›n›n
perakende sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler faaliyetlerini yürütmektedir. 2004 y›l›nda 17,668 adet yeni araç sat›fl›
gerçeklefltirmifl olan Do¤ufl Oto, 2005 y›l›nda araç sat›fl adedini %28 oran›nda art›rarak 22,614 seviyesine yükseltmifltir.
Do¤ufl Otomotiv Grubu markalar›n›n toplam perakende sat›fllar› içinde 2004 y›l›nda %25 oran›nda paya sahip olan
Do¤ufl Oto, 2005 y›l›nda bu pay›n› %29.7 seviyesine ç›karm›flt›r. Bu sat›fl adetleriyle, 2004 y›l›nda Türkiye genelindeki
toplam binek ve hafif ticari araç pazar›nda %2.5 olan pazar pay›n›, 2005 y›l›nda %3.2 seviyesine yükseltmifltir.
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Do¤ufl Oto, yeni araç sat›fl›n›n yan› s›ra DOD yetkili sat›c›s› olarak ikinci el araç sat›fl› da gerçeklefltirmektedir. Yeni
araç sat›fl›ndaki rekabet, ikinci el pazar›n› olumsuz yönde etkilese de Do¤ufl Oto ikinci el araç sat›fl adedini de art›rmay›
baflarm›flt›r. 2005 y›l›nda Do¤ufl Oto’nun ikinci el araç sat›fllar›nda, 2004 y›l›na göre %107 oran›nda bir art›fl sa¤lanm›flt›r.
2004 y›l›nda 503 adet ikinci el araç sat›fl› yapan Do¤ufl Oto, 2005 y›l›nda 1,039 adet ikinci el araç sat›fl› gerçeklefltirmifltir.
Sat›fltaki baflar›lara paralel olarak, sat›fl sonras› hizmetler alan›nda da, Do¤ufl Oto için 2005 y›l›, gerçeklefltirilen adetler
ve farkl›laflmaya yönelik uygulamalar aç›s›ndan önemli geliflmelerin yafland›¤› bir y›l olmufltur. Servislerimize girifl
yapan araç say›s› 2004 y›l›nda 97,955 adet iken, 2005 y›l›nda, %33 oran›nda art›flla, 129,849 adet araç olarak
gerçekleflmifltir.
Sat›fl sonras› hizmetler alan›nda Do¤ufl
Oto’nun cirosu 2005 y›l›nda, 2004 y›l›na
oranla %51 oran›nda artm›flt›r.
2005 y›l›nda yeni hizmete aç›lan sat›fl ve
servis noktalar›yla, Do¤ufl Oto ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir ve Bursa illerinde olmak üzere
toplam 6 bölgede, 28 sat›fl noktas›, 23 yetkili
sat›c› ve 28 yetkili servis noktas› ile
hizmetlerine devam etmektedir.

Türkiye genelinde dört ilde hizmet veren Do¤ufl Oto, sanata ve
spora deste¤ini, kat›ld›¤› çeflitli etkinliklerle 2005 y›l›nda da
sürdürmüfltür. VW Polo, Golf Plus ve Jetta araç sergilemelerinin
de yap›ld›¤› Befliktafl Kültür Merkezi Aç›khava Konserleri, Do¤ufl
Oto ‹zmir'in co-sponsorlu¤unda May›s sonundan Eylül sonuna
kadar ‹zmir ve Çeflme'de gerçekleflmifltir.
Do¤ufl Oto Maslak, 30 A¤ustos 2005 tarihinde Sipahi Oca¤›
taraf›ndan Türkiye Jokey Klübü’nün katk›lar›yla düzenlenen
etkinli¤e sponsor olmufltur.

Türkiye Binicilik Federasyonu taraf›ndan 1968 y›l›ndan beri yap›lan özel ünvan engel atlama yar›fllar›, bu sene
2225 Eylül tarihleri aras›nda Ankara Capital Country Club’ta gerçeklefltirilmifltir. Türkiye’nin birbirinden iddial› binicilerinin
tercih etti¤i yar›flmada s›ras›yla, Cumhurbaflkanl›¤›, T.B.M.M. Baflkanl›¤›, ‹nönü, Genel Kurmay Baflkanl›¤›, Gençlik
ve Spor Bakanl›¤› ve Do¤ufl Oto Özel Kupas› koflulmufl ve 500 kadar at›n start ald›¤› yar›flma, flimdiye kadar en yüksek
kat›l›ml› özel ünvan engel atlama yar›fl› olmay› baflarm›flt›r.

2005 y›l›nda, stratejik olarak merkez niteli¤inde olan Etiler bölgesinde aç›lan Audi ve VW Lüks Segment marka
otomobillerin sergilendi¤i sat›fl noktalar›na yap›lan yat›r›mlar marka imaj›na önemli katk›lar getirmifltir. Do¤ufl Oto Etiler
Audi Showroom, 330 m2 kapal› ve 250 m2 aç›k alan olmak üzere toplam 580 m2 alanda 3 kattan oluflmaktad›r.
“A8 lounge” kat› “Kifliye Özel Randevu” sistemiyle çal›flmakta olan yeni sat›fl noktas› olarak 2005 y›l› Ocak ay› itibariyle
hizmet vermeye bafllam›flt›r.

Do¤ufl Oto spora deste¤ini, Eylül ay›nda ‹zmir’de gerçeklefltirilen Sports International Tenis Turnuvas› ve Spinning
Masterclass aktivitesine ana sponsor olarak sergilemifltir. Do¤ufl Oto ‹zmir’in ana sponsorlu¤unda Balçova Crea Club
Tenis Kortlar›’nda 82. Cumhuriyet Valilik Kupas› gerçeklefltirilmifltir.
Nisan ay›nda Bursa’da Do¤ufl Oto’nun, VW Binek Araç, VW Ticari Araç, SEAT ve Audi markalar›ndan oluflan 21 arac›
sergileyerek kat›ld›¤› Autoshow Fuar›’n› 130,000 kifli ziyaret etmifltir.

Do¤ufl Oto Pazar Pay› (Binek ve Hafif Ticari Araçlar)
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2005 y›l› May›s ay› itibariyle hizmet vermeye bafllayan
Avrupa standartlar›ndaki Do¤ufl Oto Etiler VW
Lüks Segment sat›fl noktas›, 145 m2 alan ve 3 kattan
oluflmaktad›r. Showroomda VW Phaeton, Touareg gibi
nifl modeller sergilenmektedir.
2005 y›l›nda Do¤ufl Oto’nun sat›fl alan›nda yapt›¤›
yat›r›mlar›n yan› s›ra, sat›fl sonras› hizmetler alan›nda da
yat›r›mlar› gözlemlenmifltir. Sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetleri
TSE 12047 ve ISO 9002 belgelerine sahip olan Esenyurt
bölgesi, 2005 y›l› Haziran ay› itibariyle Porsche yetkili
servisi olarak da hizmet vermeye bafllam›flt›r. 250 m2
atölye ve 500 m2 aç›k otopark alan›na sahip Porsche
Yetkili Servisi’nde 3 adet lift yer almaktad›r. Bu bölgede,
teknik donan›m›, cihazlar› ve bekleme salonu ile
müflterilerin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karfl›layacak
flekilde düzenlenmifltir.

Gelecekte daha bilinçli bir toplum yaratmaya katk›da bulunmak amac›yla Do¤ufl Oto Maslak VW Showroom’unda
çocuklar›n interaktif oyunlar oynayarak e¤lenceli dakikalar geçirebilecekleri “Do¤ufl Çocuk Oyun Alan›” kurulmufltur.
Do¤ufl Oto’nun 2004 y›l›nda kendini farkl›laflt›rmak için sat›fl sonras› hizmetler alan›nda uygulamaya ald›¤› gece
vardiyas›, k›fl lasti¤i kampanyas› gibi hizmetleri, 2005 y›l›nda kapsam›n› geniflleterek devam etmifltir.
2005 y›l› itibariyle VW Binek Araç, VW Ticari Araç, SEAT, Skoda ve Audi marka araçlar için; 4 bölgede boya, 3 bölgede
kaporta atölyeleri ile 2 bölgede mekanik atölyede gece vardiyas› hizmeti verilmektedir. Bu sayede müflterilere daha
genifl servis süresi içerisinde h›zl› ve kaliteli hizmet sunulmaktad›r.
Do¤ufl Oto, müflterilerine ekstra avantajlar sa¤lamak ve sat›fl sonras› hizmetler alan›nda karl›l›¤›n› art›rmak amac›yla
2005 y›l› Ekim ve Kas›m aylar›nda “K›fl Lasti¤i Saklama Kampanyas›” düzenlemifl ve 4 adet k›fl lasti¤i al›mlar›nda
müflterilerine standart lastiklerini özel pofletlerde saklama imkan› sunulmufltur.
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LOJ‹ST‹K

Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetleri, Do¤ufl Grubu’nun Türkiye’de ana distribütörü oldu¤u Volkswagen, Audi, SEAT
ve Porsche markalar›na ait yedek parçalar›n ithalat›, stoklanmas›, yurt çap›nda yetkili sat›c›lara da¤›t›m› ve ithal edilen
araçlar›n gümrükleme ifllemleri yap›ld›ktan sonra yetkili sat›c›lara sevk edilmesi faaliyetlerini yürüten lojistik hizmetleri
birimidir.
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Toplam 170,000 m2 yerleflim alan› içinde, 65,000 m2 aç›k genel antrepo sahas›, bir bölümü kapal› olan 45,000 m2 araç
stok sahas› ve orijinal yedek parçalar›n depolanmas› amac›yla kullan›lan tamam› kapal› 13,500 m2 parça deposundan
oluflmaktad›r.
Lojistik Hizmetler, müflteri beklentilerinin zaman›nda ve etkin flekilde karfl›lanabilmesi amac›yla günümüzün bilgisayar
teknolojisini ve stok yönetim sistemlerini kullanmaktad›r. Lojistik Merkezi’nde çal›flan yetkin personel, 40,000 çeflit
yedek parçay› talebe göre da¤›tabilecek kapasitede e¤itilmifllerdir.
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler’in gelir modelini, etkin fiyatlama ve fiyat konumland›rma, lojistik faaliyetlerde ve
yedek parçada markalar›m›z aras›nda ortak parça kullan›m oran› (yaklafl›k %60) nedeniyle sa¤lanan sinerji oluflturmaktad›r.
Bu model, markalar aras›nda ortak parça kullan›m› nedeniyle mükerrer yedek parça sto¤u tutmalar›n› önleyerek stok
maliyetini düflüren, lojistik faaliyetlerde t›r ve tafl›ma optimizasyonu sa¤lamak suretiyle etkinlik sa¤layan bir model
olarak, ifl ve faaliyetin etkinli¤ini sa¤lamaktad›r.

Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetleri, Genpar ad› alt›nda kalite faaliyetlerine 1998 y›l›nda yeniden yap›lanmas›yla birlikte
h›z vermifltir. Bu ba¤lamda, ilk olarak ISO 9002 Kalite Yönetim Sistemi çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve 1999 y›l›n›n Eylül
ay›nda ISO 9002 belgesi “TÜV Süddeutschland” kurumundan al›nm›flt›r. Bir sonraki aflamada ifl analizi ve BPR
çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve bu çal›flmalara 2000 y›l›nda UKH’ne kat›l›m ile birlikte özde¤erlendirme etkinlikleri ile devam
edilmifltir.
Yine kalite faaliyetleri kapsam›nda ÇMA ve MMA ölçüm çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r ve her y›l tekrarlanmaktad›r. Süreçlerin
iyilefltirilmesini ve kalite faaliyetlerine odaklanarak yay›l›m›n›n h›zland›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 2001 ve 2002
y›llar›nda TÜS‹AD - KalDer KOB‹ Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’ne baflvurulmufl ve 2002 y›l›nda TÜS‹AD - KalDer KOB‹
Ulusal Kalite Baflar› Ödülü kazan›lm›flt›r.

Rakiplerin ço¤unlu¤unda bulunmayan ve 2002 y›l› bafl›ndan itibaren araç lojisti¤i faaliyetlerinde kullan›lmaya bafllanan
barkodlu iflletim sistemi sayesinde araçlar›n tüm hareketleri elektronik ortamda gerçeklefltirilmekte, izlenmekte ve
raporlanmaktad›r. Bu sistem, araç da¤›t›m faaliyetlerinin h›zl›, etkin, minimum hasar ve maliyetle gerçeklefltirilmesini
sa¤lamakta, marka ve yetkili sat›c› beklentilerini karfl›lamaktad›r.
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetleri, Genpar ad› alt›nda 1992 y›l›nda Opel markas›na lojistik hizmet sunmak amac›yla
kurulmufl ve sözleflmesinin bitimiyle yeniden yap›lanarak ayn› çekirdek kadro ile 1998 y›l›nda Do¤ufl Grubu’na ait üç
distribütörün kendi bünyesinde sürdürdükleri yedek parça, araç da¤›t›m ve e¤itim faaliyetlerini tek çat› alt›nda
birlefltirmek amac›yla Gebze’deki ilk tesisinde faaliyete bafllam›flt›r. 1999 y›l›nda yat›r›mlar›n› tamamlayarak yeni tesisine
tafl›nm›flt›r. Scania markas› d›fl›nda Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler’in hizmet verdi¤i markalar›n tamam› VW Grubu
markalar›d›r. Do¤ufl Otomotiv Grubu araçlar›n›n yedek parçalar›n›n önemli bir bölümü ortakt›r. Bu nedenle, mevcut
sinerjiden faydalanmak ve hizmet kalitesini art›r›rken maliyetleri düflürmek amac›yla kurulan Do¤ufl Otomotiv Lojistik
Hizmetler’in e¤itim hizmetlerinin yan› s›ra 2001 y›l›nda ithalat hizmetleri de tek çat› alt›nda toplanm›flt›r.

fiekil 1 Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler Ana Faaliyetleri

Üretici Firmalar
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vdf HOLD‹NG A.fi.

Volkswagen Financial Services AG’nin %51, Do¤ufl Grubu’nun %49 ortakl›¤›nda faaliyetlerini sürdüren vdf, beflinci
y›l›n› kutlad›¤› 2005 senesini tüm markalar› ve holding ad›na yeni baflar›lara imza atarak tamamlam›flt›r.
1999 y›l›ndan beri faaliyet gösterdi¤i tüketici finansman› alan›nda y›l sonu itibariyle 56,330 yeni kontrat üreten vdf, son
5 y›l›n en yüksek sat›fl›n› gerçeklefltirmifltir. Tüm finans kurulufllar› aras›nda %9, tüketici finansman› flirketleri
aras›nda ise %52 oran›nda paya ulaflan vdf, beflinci senesinde de sektördeki öncülü¤ünü devam ettirmifltir.
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‹kinci el pazar›nda sektörün dinamiklerini elinde tutan DOD markas› ile de pazarda öncülü¤ünü koruyan vdf, geçen
y›la oranla sat›fllar›n› %60 oran›nda art›rarak pazar›n önemli oyuncular›ndan biri olmufltur. 2005 y›l›na ait merkezden
gerçeklefltirdi¤i kredili araç sat›fl oran›n› da %50 seviyelerine tafl›yan marka, nihai tüketicilerin ikinci el aray›fllar›na
referans olma konumuna eriflmifltir.
Operasyonel filo kiralama faaliyetlerinde vdf Holding'e ba¤l› vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. markas› olarak bafllayan
Europcar Fleet Services, sektördeki yerini 2005 y›l›nda da rakiplerini geride b›rakarak korumay› baflarm›flt›r.
Filo kiralama sektöründe üçüncü y›l›n› da baflar›yla tamamlayan marka, uzun dönemli araç filo kiralama alan›nda
sektörün ilk uluslararas› ortakl›¤›n› gerçeklefltirmifltir.

vdf, pazardaki geliflmelere paralel olarak, 2005 y›l›nda yeni rekorlar›n alt›na imza atm›flt›r. 2005 y›l›nda vdf taraf›ndan
kulland›r›lan krediler bir önceki y›la göre %49 oran›nda art›fl sergileyerek 56,330 adede ulaflt›rm›fl olup, y›l içerisinde
verilen krediler›n toplam tutar› 1.1 milyon YTL tutar›na eriflmifltir. vdf’nin portföyü 2005 y›l sonu itibariyle bir önceki y›la
göre %68 oran›nda art›flla 80,452 adede ulaflm›flt›r. Sat›fl hacminin art›r›lmas›na yönelik yürütülen sat›fl ve pazarlama
çal›flmalar› y›l içerisinde penetrasyon oran›n› (yetkili sat›c›n›n vdf kredisi ile gerçekleflen sat›fl yüzdesi) %29 seviyelerine
çekmifltir. 2004 y›l› penetrasyon oran›n›n %22 oldu¤u esas al›nd›¤›nda, 2005 y›l›nda vdf’nin çal›flt›¤› markalarla sa¤lad›¤›
iflbirli¤i aç›kça görülmektedir.
vdf’nin 2005 y›l sonu itibariyle tüketici finansman› performans pay›:

2005 y›l› sonunda 2,235 yeni kontrat adedi ile toplam yönetti¤i araç portföyü 4,500 seviyesine eriflen vdf; üçüncü
s›radaki yerini korumaya devam etmifl ve geçen y›la oranla portföyünü %70 oran›nda büyütmeyi baflarm›flt›r.
Volkswagen Financial Services AG’nin, Europcar Fleet Services lisans›n› devretmesi ile 2003 y›l›ndan beri Europcar
Fleet Services ad› alt›nda faaliyetlerini sürdüren vdf, 01.01.2006 tarihi itibariyle sektördeki faaliyetlerine “vdf Filo
Hizmetleri” markas›yla devam edecektir.
Volkswagen Financial Services AG’nin faaliyet gösterdi¤i 35 farkl› ülkenin üst düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçekleflen,
13. VW FS AG Grup Konferas›’na ev sahipli¤i yapan vdf, beflinci y›l etkinlikleri kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i 180 kiflilik
bu organizasyon ile baflar›l› bir grup konferans›na da imza atm›flt›r.

Pazar
Adet

Tutar
(milyon YTL)

2005

2004

108,323

66,575

vdf

56,330

37,729

vdf Pazar Pay›

%52

%57

Pazar

2,329

1,371

vdf

1,170

747

vdf Pazar Pay›

%50

%54

Bankalar ve özel finans kurulufllar›n›n oluflturdu¤u pazara göre ise:

Tutar
(milyon YTL)

Pazar

2005*

2004*

7,822

5,418

vdf

843

564

vdf Pazar Pay›

%11

%10

*Tüzel krediler hariç tutularak sadece bireysel kredi adetleri dikkate al›nm›flt›r.

2005 y›l›nda müflterilere sunulan kampanyalar ve peflin indirimlerle yeni araç al›m›, ikinci ele göre cazip hale gelmifl,
söz konusu durum ikinci el otomotiv piyasas›na olan talepte düflüfle neden olmufltur. Müflteriler sene boyunca indirimli
araç fiyatlar›na ve düflük kredi faiz oranlar›na al›flm›flt›r. 2005 y›l›nda vdf’nin kulland›rd›¤› kredilerin %72’sini kampanyal›
krediler oluflturmufltur. 2006 y›l› içerisinde de söz konusu kampanyalar›n devam edece¤i ve iç piyasada toplam 745,000
adet araç sat›laca¤› öngörülmektedir. Pazar›n büyümesi ile birlikte otomotiv finansman› sa¤layan kurulufllar için büyük
f›rsatlar›n ortaya ç›kmas› beklenmektedir. Büyüyen pazarda finans kurulufllar›n›n daha agresif pazarlama faaliyetleri
yürüteceklerini ve uluslararas› oyuncular›n piyasaya girmesi ile birlikte rekabetin büyük ölçüde artaca¤› öngörülmektedir.
Böyle bir pazarda vdf’nin hedeflemifl oldu¤u kredi adedi ise 60,000 adettir.

Volkswagen Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi.
Otomotiv finansman› pazar›, bireysel müflterilere kulland›r›lan krediler dikkate al›nd›¤›nda, 2005 y›l sonu itibariyle bir
önceki y›la göre %44 oran›nda bir art›fl sergileyerek 7,822 milyon YTL tutar›nda bir hacme ulaflm›flt›r. vdf, 843 milyon
YTL’lik kredi hacmiyle %11 oran›nda pazar pay›na sahip olmufltur. Tüm bankalar ve finans kurulufllar› taraf›ndan
kulland›r›lan bireysel ve tüzel kredilere bak›ld›¤›nda ise vdf’nin pazar pay›n›n %9 seviyelerinde oldu¤u görülmektedir.
2005 y›l› itibariyle tüketici finansman flirketleri taraf›ndan kulland›r›lan araç kredileri dikkate al›nd›¤›nda; 108,323 adet
krediyle toplam 2,329 milyon YTL tutar›nda kredilendirme yap›ld›¤› gözlemlenmifltir. vdf’nin 56,330 adet kontrat›na
karfl›l›k gelen 1,170 milyon YTL tutar›nda kredi hacmiyle tüketici finansman› flirketleri aras›nda tutar baz›nda %50, adet
baz›nda ise %52 oran›nda pazar pay›na sahip oldu¤u görülmektedir.
Y›l boyunca araç kredilerindeki ayl›k ortalama faiz oranlar› incelendi¤inde, piyasada faiz oranlar›nda bir düflüfl trendinin
yafland›¤›, y›lbafl›nda %2.25 olan faiz oranlar›n›n 2005 y›l›nda gözlemlenen en yüksek faiz oran›n›n %1.35 seviyelerinde
oldu¤u gözlemlenmifltir. vdf, önceki senelerde oldu¤u gibi, baz faiz oranlar›yla da her zaman piyasa ortalamas›nda
seyretmifltir.

2005 y›l› vdf’nin 5. y›l› olmas› sebebiyle, birçok mecrada
ad›n› baflar›yla duyurdu¤u bir y›l olarak an›lmaktad›r. vdf,
Mart ay›nda bafllatt›¤› reklam kampanyas›nda 5. yafl›n›
tüketicilerine sundu¤u avantajlarla ve hizmetlerle
vurgulam›flt›r. 5. y›l etkinlikleri kapsam›nda yetkili sat›c›
motivasyon faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir.
fiubat 2005’te en baflar›l› 10 yetkili sat›c›n›n firma sahipleri,
eflleriyle birlikte Karayipler’de düzenlenen bir cruise
seyahati ile ödüllendirilmifl, Nisan ay›nda Y›ld›z Saray›
Silahhane’de düzenlenen 5.Y›l Gecesi ise ifl dünyas›ndan
birçok önemli davetlinin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir. Tüm
vdf çal›flanlar› ve yöneticilerinin kat›l›m›yla düzenlenen
Ilgaz Gezisi ise ekip çal›flmas›na yönelik düzenlenen
oyunlarla motivasyonun art›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
SEAT Cup’›n sponsorlu¤unu 2004 y›l›ndan beri devam
ettiren vdf, 2005 y›l›nda Volkswagen Polo Ladies Cup’›n
da sponsorlar› aras›nda yer alarak Türk motor sporlar›na
olan deste¤ini sürdürmüfltür. SEAT Cup ve VW Polo Ladies
Cup’›n ‹stanbul Park F1 pistinde gerçeklefltirdi¤i vdf
aya¤›nda, vdf’nin h›zl› pilotlar› hem SEAT Cup’ta, hem de
VW Polo Ladies Cup’ta büyük baflar› sergileyerek dereceye
girmifllerdir.
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2005 y›l›nda otomotiv ve motor sporlar›ndan farkl› olarak kültürel etkinliklerde de sponsorluk faaliyetleri yürüten vdf,
sosyal yelpazesini daha genifl bir alana yayarak hedef kitlesine yönelik organizasyonlar düzenlemifltir. Mart ve Nisan
aylar›nda gerçeklefltirilen Hyundai Starex Roadshow’a sponsor olan vdf, toplam 8 ilde vdf’nin avantajlar›n› müflterilere
aktarm›fl, 2004 y›l›n›n sonunda ise Harley-Davidson markas›n› portföyüne katan vdf, 2005 y›l› içerisinde bu ifl ortakl›¤›n›
bir ad›m daha ileri götürerek, “vdf Rock’n Blues Nights” ad› alt›nda A¤ustos ay›ndan Aral›k ay› sonuna kadar süren
seri konserler düzenlemifltir. Ortaköy Harley by the Sea Café’de ünlü rock ve blues sanatç›s› Tibet A¤›rtan’›n önderli¤indeki
Tibet A¤›rtan ve K›r›k Kalpler, bu etkinlik kapsam›nda eflsiz bir ortamda dinleyicilerine unutulmaz yaz akflamlar›
yaflatm›flt›r. Harley-Davidson ile olan ifl ortakl›¤› y›l içerisinde Harley-Davidson Drag Race Cup ve II. Turkish National
H.O.G. Rally sponsorluklar› ile kuvvetlenmifltir.

Do¤ufl Grubu Markalar›

2005

2004

Kredi Adedi

998

1,099

Penetrasyon

%21

%26

Kredi Adedi

2,828

1,390

Penetrasyon

%44

%24

Kredi Adedi

3,058

2,943

Penetrasyon

%38

%41

Kredi Adedi

15,546

10,286

Penetrasyon

%50

%31

Kredi Adedi

14,375

8,905

Penetrasyon

%44

%33

Kredi Adedi

29,916

19,191

Penetrasyon

%47

%32

Kredi Adedi

49

144

Penetrasyon

%3

%8

Kredi Adedi

41

34

Penetrasyon

%28

%28

Kredi Adedi

2,638

1,461

Penetrasyon

%54

%49

2005

2004

Kredi Adedi

13,315

8,277

Penetrasyon

%19

%13

Kredi Adedi

1,934

1,748

Penetrasyon

%12

%15

Kredi Adedi

1,448

997

Penetrasyon

%9

%9

Kredi Adedi

3

27

Penetrasyon

%5

%14

Kredi Adedi

33

48

Penetrasyon

%23

%38

Kredi Adedi

64

1

Penetrasyon

%49

%100

2005

2004

Perakende Sat›fllar

89,674

82,303

Kredi Adedi

39,533

26,264

Penetrasyon

%44

%32

Perakende Sat›fllar

101,682

87,159

Kredi Adedi

16,797

11,467

Penetrasyon

%17

%13

Perakende Sat›fllar

191,356

169,462

Kredi Adedi

56,330

37,729

Penetrasyon

%29

%22

Toplam Kredi Tutar› (Bin YTL)

1,170,307

743,103

Ortalama Kredi Tutar› (Bin YTL)

21

20

Ortalama Vade

32

26

Audi

SEAT

Skoda

Volkswagen Binek

Volkswagen Ticari

Volkswagen Toplam

Scania

Porsche

DOD

Kaynak: vdf / Do¤ufl Otomotiv

Grup D›fl› Markalar
Hyundai

Citroën

Kia

MG - Rover

2004 y›l› ile k›yasland›¤›nda, 2005 y›l› içerisinde verilen kredilerin marka baz›nda da¤›l›m› ve bu markalara ait perakende
sat›fl adetleri ve di¤er kredi detaylar› ise flu flekildedir;

Jaguar

Harley-Davidson

Kaynak: vdf / Do¤ufl Otomotiv

Do¤ufl Grubu Markalar›

Grup D›fl› Markalar

Toplam

Kaynak: vdf / Do¤ufl Otomotiv
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Pazarda resmi kaynakl› bilgiler bulunmamas›na
karfl›n, 2005 y›l› toplam uzun dönemli filo kiralama
pazar›n›n 22,000 adet araçtan olufltu¤u tahmin
edilmektedir. vdf gerçeklefltirdi¤i 2,235 araç ile %10
oran›nda pazar pay›na sahip olmufltur.

vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi

Europcar Fleet Services, operasyonel filo kiralama faaliyetlerine, %51'i Volkswagen Financial Services AG
(VW FS AG) ile %49'u Do¤ufl Grubu ortakl›¤›nda vdf Holding'e ba¤l› vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. markas› olarak
bafllayan vdf, sektördeki yerini 2005 y›l›nda da rakiplerini geride b›rakarak korumay› baflarm›flt›r. Filo kiralama sektöründe
3 y›l›n› baflar›yla tamamlayan marka, uzun dönemli araç filosu kiralama alan›nda sektörün ilk uluslararas› ortakl›¤›n›
gerçeklefltirmifltir.
VW FS AG’nin Europcar Fleet Services lisans›n› devretmesi ile 2003 y›l›ndan beri bu marka ad› alt›nda faaliyetlerini
sürdüren vdf, 01.01.2006 itibariyle sektördeki faaliyetlerine “vdf Filo Hizmetleri” markas›yla devam edecektir.

Europcar Fleet Services Marka Faaliyetleri
vdf Holding ve vdf Otomotiv
Servis Tic. A.fi. Kuruluflu

“vdf Filo Hizmetleri” markas›n›n
kullan›lmaya bafllanmas›

2003

2004

• Filo kiralama hizmetlerinin
vdf Holding bünyesine geçifli
• “Europcar Fleet Services”
markas›n›n sektöre girifli
• Uluslararas› ilk ve
tek filo kiralama flirketi.

• “Europcar Fleet Services”
markas›n›n sektörde
ilk üç s›raya yerleflmesi.

2005
• 31.12.2005 itibariyle
Europcar Fleet Services
lisans anlaflmas›n›n
sona ermesi.

2006

Filo kiralama alan›nda çok markal› araç portföyü
stratejisi ile faaliyetlerini yürüten vdf, 2005 y›l›
sonu itibariyle portföyünün %60’› VW Grup markal›
araçlardan oluflmakta, %40’l›k bölümü ise Renault,
Ford, Fiat, Opel gibi markal› araçlardan oluflmaktad›r.
Otomotiv pazar› içinde artarak büyüyen bir paya
sahip olan filo kiralama pazar›, 2006 y›l›nda da
pozitif trendini koruyarak 25,000 adetlik bir büyüklü¤e
ulaflmas› beklenmektedir. Artarak büyüyen bu pazar
içinde global oyuncular Türkiye pazar›na girmek
isterken, yerli kiralama flirketleri de kendilerine
finansman ortakl›klar› ve otomotiv alan›nda tecrübeli
uluslararas› ortakl›klar gerçeklefltirmifllerdir.

SEAT
%4

SKODA
%2

PEUGEOT
%1
MERCEDES
%1

OPEL
%2

TOYOTA
%4

D‹⁄ER
%2

AUDI
%7

FORD
%9

FIAT
%9

VW %40

RENAULT
%13
VW LCV
%6

ECFS ARAÇ PARKI 2005

2005 y›l›nda grup markalar› ile gerçeklefltirilen sat›fl kampanyalar› yan›nda müflteriye özel yap›lan organizasyonlarda
da grup markalar› ile ortak çal›flmalar yürütülmüfltür.

Sektördeki ilk uluslararas›
marka olma özelli¤i
devam ederken, rakipler
yabanc› ortakl›klar
gerçeklefltirmektedir.

Pazardaki ilk uluslararas› marka olma özelli¤ine sahip olan vdf Filo Hizmetleri, pazarda 10 y›l› aflk›n süredir faaliyet
gösteren kiralama flirketlerinin yan›nda yerini alm›fl ve 2005 y›l›na ait gerçeklefltirilen yeni kontratlar olarak incelendi¤inde
%10 oran›nda bir pazar pay›na sahip olmufltur. Uzun dönemli filo kiralama hizmeti yan›nda Sale&Rent Back ve
Sale&Rent New gibi mevcut filolar›n yenilenmesini kolaylaflt›ran ürünleri de müflterilerine sunarak pazarda farkl›l›k
yaratabilmifltir.
Profesyonel anlamda filo kiralama hizmeti veren pazardaki flirket say›s› 10-15 adet olarak düflünülmektedir.
Bu markalar›n ana aktiviteleri; günlük araç kiralama, bayi ve distribütörlük, turizm aktiviteleri olarak grupland›r›lmaktad›r.

“Euroffroad” (Europcar Fleet Services Off-Road) Organizasyonu,
Nisan 2005’te ilk defa gerçeklefltirilmifl ve mevcut müflterilerimizden 150 kifli, aileleriyle birlikte kat›lm›flt›r. Do¤ufl
Otomotiv ve Goodyear’in sponsor oldu¤u offroad etkinli¤i, Had›mköy Wattabe’de gerçeklefltirilmifltir. Müflteriler gerçek
offroad araçlar›yla yar›fl›rken, VW Touareg ile özel bir pistte test sürüflü ve offroad yapma flans›n› da elde etmifllerdir.
Goodyear’›n da sponsor olarak kat›ld›¤› organizasyonda, yar›flmac›lar›n aileleri ve çocuklar› için de özel olarak
haz›rlanm›fl e¤lencelere yer verilmifltir.

Filo araçlar›n›n fonlanmas› ve kiralanan araçlar›n yönetilmesi sürecinde finans ve otomotiv alan›nda tecrübe ve etkinlik
gerektiren filo kiralama sektöründe, bu alanlardaki kurumsal ortaklar› ile faaliyet gösteren ve bir uluslararas› finansal
flirkete ait olan tek marka vdf Filo Hizmetleri’dir.
2005 y›l› sonunda 2,235 yeni kontrat ile toplam yönetti¤i araç portföyü 4,500 seviyesine eriflen vdf, ilk üç s›radaki
yerini korumaya devam etmifl ve geçen y›la oranla portföyünü %70 oranda büyütmeyi baflarm›flt›r.
2004 y›l›na oranla yap›lan yeni kontrat say›s›nda da %44 büyüme gerçeklefltiren vdf, hizmet verilen müflteri portföyünü
de gelifltirerek 300’den fazla mevcut kurumsal müflterinin portföylerine katt›¤› yeni filolar yan›nda önemli yeni markalar›
da portföyüne eklemifltir. 350’den fazla kurumsal müflteriye hizmet veren marka pazardaki rakiplerine k›yasla hizmet
kalitesi ve güvenilir yap›s› ile müflterilerinin çözüm orta¤› konumuna gelmifltir.

“Europcart 2005” Carting Organizasyonu
(Europcar Fleet Services Türkiye Carting Organizasyonu),
Sat›nalma müdürü ve finans müdürü gibi firmalar›n filo al›m kararlar›nda etkili olan kifliler ve ailelerinin birlikte kat›ld›klar›
geleneksel hale gelen Carting Organizasyonu’dur ve bu sene Eylül ay›nda Tuzla Autodrom pistinde 150 kat›l›mc› ile
gerçekleflmifltir.
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DOD

Dod markas›, ikinci el araç al›m-sat›m ve takas faaliyetleriyle 2003 y›l›nda vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. bünyesine
geçmifl, 2005 y›l›nda da sundu¤u hizmet kalitesi ile rakiplerini geride b›rakmay› baflarm›flt›r.
2004 y›l›nda ‹stanbul’da 6,000 m2 alana sahip olan Küçükbakkalköy’deki arazisine tafl›nan DOD Operasyon Merkezi,
araç al›m-sat›m hizmetinin yan› s›ra aksesuar temini, istenilen araca ekspertiz, araç görünüm yenileme ve sigorta
hizmetleriyle ikinci el araç dünyas›na yepyeni bir anlay›fl getirmifltir.
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Pazarda güvenilir marka konumuna gelen Do¤ufl Oto De¤erlendirme, DOD iflletim kitab›n› haz›rlayarak her türlü ifllemin
kurumsallaflm›fl ortak prosedürlerle yönetilmesini sa¤lam›flt›r.

2005 y›l› sonunda DOD Merkez arac›l›¤›yla yap›lan sat›fllar 1,174, franchise sat›fllar› ise 3,707 ulaflm›flt›r. Toplamda
4,881 araç sat›fl›yla 2005 y›l› faaliyetlerini tamamlayan DOD, yetkili sat›c› say›s›n› da 62’ye ç›karm›flt›r.
2004 y›l›na göre sat›fl adetlerinde %61 oran›nda büyüme gerçeklefltiren DOD markas›, sat›fllardan 666’s›n› vdf kredi
finansman› ile sa¤lam›flt›r.

Araç sat›fl bedeli üzerinden kredilendirme
oran›n› %75 seviyesinden %85 seviyesine
yükselterek kredi ürünü ile sat›fllar›n›
desteklemifl, bununla birlikte sat›fllar›n›n
kredi penetrasyon oran›n›da %50
seviyelerine ulaflt›rm›flt›r.
Tüm Türkiye’ye yay›lan kurumsal ikinci el
kavram›n› oluflturarak “franchising”
sistemiyle 62 franchise ile ortalama
stoklar›n, 250 adetten 750 adete ç›kar›lmas›,
gelifltirilen hizmetler aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r. www.dod.com.tr web sitesi
ile de sektörünün en fazla ziyaretçi alan
2. referans sitesi konumuna ulaflan DOD
web sitesi, günlük 20,000’i aflan ziyaretçi
say›s› ile alan›n›n öncülerindendir.

‹kinci el araç dünyas›na yepyeni bir anlay›fl getiren DOD, kullan›lm›fl araç fiyatlar›n› yak›ndan takip ederek, araç al›m
sat›m›nda taraflar›n memnun olaca¤› bir sat›fl de¤eri oluflturmay› hedeflemifl ve bunu baflarm›flt›r.

DOD Merkez 2005 Y›l› Sat›fllar

vdf ve Do¤ufl Grubu’nun stratejik karar› neticesinde, 01.01.2006 itibariyle marka kullan›m hakk›, Do¤ufl Otomotiv Servis
ve Ticaret A.fi.’ye devredilmifltir.

DOD Marka Faaliyetleri

140

136

136

1999
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97

98

2000
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Gebze tesisine tafl›nmas›

01/01/2003 itibariyle
vdf otomotiv
Servis ve Ticaret A.fi
bünyesine geçmesi

Küçükbakkalköy
tesisine tafl›nmas›
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111
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94

Kartal’da pilot proje
olarak bafllamas›
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01.01.06 tarihi itibariyle
markan›n Do¤ufl Otomotiv
taraf›ndan al›nmas›

60
47
40
20
0
Ocak

fiubat

Mart

Nisan

May›s

Haziran

Temmuz

A¤ustos

Eylül

Ekim

Kas›m

Aral›k

Toplam: 1,174 araç
Kaynak: DOD

Do¤ufl Otomotiv

Faaliyet
Raporu
69

