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De¤erli Hissedarlar›m›z,

2004 y›l›nda ülkemiz, sürdürülebilir ekonomik büyüme
ve düflük enflasyonlu ortama geçifl sürecindeki yolculu¤una
baflar›yla devam etmifltir. Kaydedilen ekonomik göstergeler,
2004’ü önemli bir kilometre tafl› yaparken, genel ekonomik
iklim pozitif olmufl, Türkiye ekonomisine duyulan güven ise
son y›llar›n en yüksek seviyesine ulaflm›flt›r. Ekonomideki
istikrar, iç piyasalara artan oranda yans›m›fl; yurtiçi
ticaret canlanm›fl, ihracat rekor düzeylere ulaflm›flt›r.
Y›l sonuna do¤ru Brüksel’de yap›lan AB zirvesinden ç›kan
Türkiye ile müzakerelere bafllama tarihi konusundaki karar,
ekonomimizdeki tüm kesimlere yeni ufuklar açm›flt›r.
2004 y›l›, Do¤ufl Otomotiv için de önemli bir dönüm noktas›
olmufltur. Do¤ufl Otomotiv Grubu’nun temsil etti¤i tüm
markalar; Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, SEAT, Skoda, Scania, vdf, DOD, Do¤ufl Oto, Krone ve
Porsche Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. çat›s› alt›nda
toplanm›fl ve flirket hisseleri halka arz edilmifltir.
Otomotiv sektöründe de¤er zinciri oluflturan lojistik ve yedek
parça, ikinci el, araç kredisi ve filo kiralama, sat›fl sonras›
hizmetler, sat›fl ve pazarlama alanlar›nda Do¤ufl Otomotiv
Servis ve Ticaret A.fi. müflterisine en iyi ve çok yönlü hizmeti
sunmay› amaç edinmifltir.

Dünya markalar› ile verdi¤i hizmetlerin yan› s›ra, toplumsal dönüflüm projeleri, konser, etkinlik ve sanat konular›ndaki hizmetler
ile kitlelerle bütünleflme sa¤lanm›fl ve sosyal paydafllar nezdinde grubumuzun markalar›n›n bilinirli¤i art›fl kaydetmifltir.
Do¤ufl Otomotiv, 2004 senesi son çeyre¤inde ‹l Trafik fiube Müdürlükleri ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹l E¤itim Müdürlükleri ile 0-12
yafl grubu çocuklar› Trafik konusunda bilinçlendirme projelerini bafllatm›flt›r.
Do¤ufl Motorsporlar›’n›n düzenledi¤i SEAT Cup yar›fllar›yla uluslararas› boyutta be¤eni toplam›fl, yapt›¤› organizasyonlar ile Türk
seyircisine yeni bir heyecan ve spor dal› kazand›rm›flt›r.
Otomotiv sektöründeki de¤er zincirinin en son halkas› muayene istasyonlar› ihalesine de Do¤ufl Otomotiv, TÜVSÜD ve AKFEN
gruplar› ile yapt›¤› konsorsiyum ile kat›lm›fl ve verdi¤i 613.5 milyon $’l›k teklif ile kazanan taraf olmufltur. Türkiye’deki
tüm araçlar›n muayenesi 20 sene boyunca bu konsorsiyumun kuraca¤› flirket taraf›ndan gerçeklefltirilecektir.
Müflteri memnuniyetini esas alan hizmet yaklafl›m›nda 2004 senesinde 4808’i aflan personel, 150’yi aflan bayi örgütü ve servis
noktas›yla Do¤ufl Otomotiv, 21. yüzy›l›n de¤iflmez sektörüne damgas›n› vurmaya devam edecektir.
2005 y›l›nda temsil etti¤imiz 7 markada 21 de¤iflik model tan›t›m› gerçeklefltirecek olan Do¤ufl Otomotiv, en genç ve en genifl
ürün gam›na sahip olacakt›r. Ayr›ca 2005 y›l›nda sat›fl sonras› hizmetlerde yap›lacak olan yenilikler, müflterimize en yüksek
standartlar ile hizmet verme yolunda bizi farkl› bir noktaya tafl›yacakt›r.
Her kesime, ihtiyaca, zevke, hayat tarz›na ve bütçeye hitap eden genifl ürün yelpazesiyle Do¤ufl Otomotiv, temsil etti¤i markalar›
ve Do¤ufl Grubu’nun yüksek hizmet anlay›fl›yla 2005 y›l›n›n y›ld›z› olmaya adayd›r.
Siz de¤erli müflterilerimize ve hissedarlar›m›za bize gösterdi¤iniz güvenden dolay› teflekkürlerimi bir borç bilirim. Bu güveni
oluflturan, hizmeti ve eme¤i ile sizler için çal›flan tüm Do¤ufl Otomotiv ailesini de bu vesile ile kutlamak istiyorum.
Sayg›lar›mla

Dünyadaki tek örnek olan Volkswagen Do¤ufl Tüketici
Finansman Holding bünyesindeki vdf tüketici finansman
flirketi sektördeki tüm markalara araç kredisi imkan›
sunmaktad›r. vdf çat›s› alt›nda bulunan DOD markas› ile
dünya standartlar›nda ikinci el hizmetini ve Europe Fleet
Rental ile filo kiralama hizmetlerini tüketiciye ulaflt›rmaktad›r.

Ferit F. fiahenk
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DO⁄Ufi OTOMOT‹V SERV‹S VE T‹CARET A.fi.

‹cra Komitesi
VW BA,VWTA, AUDI GM, P&L GM,
SSH KOOR.
F‹N KOOR, ‹K KOOR.

Dan›flman
Bayi Yönetimi
Cem Yurtbay
Yetkili Sat›c› Gelifltirme

YÖNET‹M KURULU
Ferit F. fiahenk

VW Ticari Araç
Vedat Uygun
Marka Genel Müdürü
Pazarlama
VW Binek Araç
Birgül Ak Karacahisarl›
Marka Genel Müdürü

Sat›fl

Finans ve Mali ‹fller
Dr. Berk Ça¤dafl
Koordinatör

Süleyman Sözen
fiadan Gürtafl
Erman Yerdelen
Aclan Acar
Süleyman Kadir Tu¤tekin
Sait Alper Uyar
Tanju Özenç

Finansman
Lojistik Hizmetleri
Genel Müdür
Erhan Ergün

Pazarlama

Operasyon

Sat›fl

Stoklama ve Da¤›t›m
‹thalat

Filo Sat›fl
Planlama & Lojistik
Servis Organizasyon
Teknik
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi

AUDI
Marka Genel Müdürü
Ali Bilalo¤lu
AUDI

SCANIA
Genel Müdür
Tolga Senyücel
Filo Sat›fl

Sat›fl

Krone Sat›fl

Pazarlama

Sat›fl Sonras› Hizmetler ve Ürün

SSH

Gebze Servis

‹dari ‹fller

Muhasebe & Mali Kontrol
Bütçe ve Planlama
Bilgi Teknolojileri
Rüfltü Karaca
Koordinatör
Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri ve Müflteri ‹liflkileri
SSH ve Operasyon
Saffet Üçüncü
Koordinatör
Sat›fl Sonras› Hizmetler
Bilgi Teknolojileri ve Müflteri ‹liflkileri
‹K E¤itim & ‹dari ‹fller & Hukuk ve ‹ç Denetim
Murat Aka
Koordinatör

Saha Sat›fl ve Lojistik

‹K & E¤itim

Sat›fl

Pazarlama

Hukuk

Pazarlama

E¤itim

‹ç Denetim

PORSCHE

SSH

‹dari ‹fller
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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⁄Ufi OTOMOT‹V

Do¤ufl Otomotiv, tüm dünyayla ayn› zamanda Türk
otomobil pazar›na sundu¤u Volkswagen, Audi,
Porsche, SEAT, Skoda, Scania ve Krone markalar›n›n
sat›fl-servis-yedek parça hizmetini tüm Türkiye’ye
yay›lm›fl olan 174 adet yetkili sat›c›s› ile sa¤lamaktad›r.
Do¤ufl Otomotiv temsil etti¤i markalarla, toplam
pazarda Türkiye' nin birinci büyük otomotiv ithalatç›s›
ve üçüncü büyük distribütörüdür.

Do¤ufl Otomotiv
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Do¤ufl Oto Pazarlama’n›n mevcut perakende a¤› ‹stanbul, Ankara, Bursa ve ‹zmir'deki 19 sat›fl noktas›ndan oluflmaktad›r.
Do¤ufl Otomotiv ithal etti¤i tüm araçlar› 37 flehirde 155 ba¤›ms›z sat›fl noktas› 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 otomotivle
ilgili çeflitli yan hizmetler de eklemifltir.
Bunlar;
• tüketici finansman›
• yedek parça ve aksesuar ticareti
• müflteri hizmetleri
• sigorta hizmetleri
• ikinci el araç ticareti ve filo kiralama

Do¤ufl Otomotiv 19 Mart 2004 tarihinde grup flirketlerinden
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 ithalatç›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.

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 müflterilere 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 Dialog24 vs).

Do¤ufl Otomotiv ayr›ca ba¤l› ortakl›klar› ve ifltirakleri vas›tas›yla,
perakende araç sat›fl ve servis hizmetlerini, SEAT ve Skoda
markalar›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.

‹thalat ve Distribütörlük

Katalonya %50 (*)

Yüce %50 (*)

Do¤ufl Otomotiv Grubu Geliflim Süreci
Perakendecilik ve Sat›fl 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›

DO⁄Ufi OTOMOT‹V
DOAS 2004

VW AG
Tüketici Finansman› Ortakl›¤›

Do¤ufl Oto (19 Sat›fl noktas›)

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

Otomotiv ile ‹lgili Hizmetler

SEAT & Skoda
distribütörlü¤ü
Yüce Auto ortakl›¤›

DOGUS

DOAS’›n toplam araç park›

S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ A.fi.

Lojistik Merkezi
(Parça, aksesuar
ithalat, da¤›t›m)

Otomotiv flirketlerinin
DOAS çat›s› alt›nda
birlefltirilmesi

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

Tüketici Finansman›
(%48)

DOD
‹kinci el araç sat›fl›

Sigorta (%42)

Europcar
Filo Kiralama
(vdf)

Motorsporlar›

(*) DOAS’›n ifltirakidir.

Do¤ufl Otomotiv çat›s› alt›nda bulunan bafll›ca
markalar:

‹kinci el araç
faaliyetlerinin bafllamas›

1993

1994

1995

1996

1997

Pazar Pay› %6

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
Pazar Pay› %11

Do¤ufl Otomotiv’in 3 ana faaliyet konusu mevcuttur:
• ‹thalat ve distribütörlük
• Perakendecilik ve sat›fl sonras› hizmetler
• Otomotiv ile 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 ticaretini yapmaktad›r.

VW Binek Araçlar
VW Ticari Araçlar
Audi
Porsche
Scania Kamyon, Çekicileri
Krone Treyler
Scania Deniz Motoru
Scania Endüstriyel Motor
VW, Audi, Porsche, Scania, SEAT yedek parça ve
aksesuarlar›

PAZAR PAYLARI
2001

2002

2003

2004

VW B‹NEK

%7,91

%8,10

%8,77

%7,32

AUDI

%0,61

%1,14

%1,06

%0,95

PORSCHE

%0,02

%0,02

%0,04

%0,03

SEAT

%2,05

%1,57

%2,11

%1,23

SKODA

%1,40

%1,92

%2,08

%1,55

VW T‹CAR‹

%5,70

%4,97

%8,06

%11,03

SCANIA

%3,23

%2,68

%8,53

%6,37

Kaynak: 2001-2004 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 pazar paylar› haz›rlanm›flt›r. Scania markas› için
pazar pay› bilgisi 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 markas›n›n vizyonu, binek araç pazar›nda
kalitenin, sa¤laml›¤›n, müflteri memnuniyetinin ve
hizmet kalitesinin standartlar›n›n belirlenmesinde söz
sahibi ve öncü bir marka olarak pazardaki yerini
sa¤lamlaflt›rmak ve ileri götürmektir.
Misyonumuz ise, Volkswagen markas›n›n binek araç
pazar›ndaki varl›¤›n›n ve etkinli¤inin pazara sunulacak
olan yeni modeller ile tüm segmentlere yay›lan genifl
bir yelpazeyi kapsamas› ve sat›fl öncesi, sat›fl ve sat›fl
sonras› aflamalar›nda koflulsuz müflteri memnuniyetini
sa¤layacak hizmetlerin bir bütün halinde sunularak
müflteri sadakatinin art›r›lmas›d›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›, art›r›lmas› VW Binek
Markas›’n›n öncelikli hedefleri aras›nda yer almaktad›r.
Belirtilen hedefler, dönemsel raporlamalar ve
haz›rlanan endeks çal›flmalar› ile yak›ndan ve say›sal
olarak takip edilmekte ve sürekli iyilefltirmenin temel
bir prensip olarak tüm çal›flanlar›m›zda her an
uygulanmas› hedeflenmektedir.

Do¤ufl Otomotiv
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2004 y›l›nda ekonominin olumlu seyri iyi de¤erlendirilmifl ve 2000 y›l›ndaki rekor sat›fla yak›n sat›fl adetlerine ulafl›lm›flt›r. 2004
y›l› toptan otomobil sat›fllar›, 2003 y›l›na göre %88 oran›nda artarak 452.292 adede yükselmifltir. 2003 y›l›nda %52 olan kapasite
kullan›m oran›, 2004 y›l›nda %74’e ç›km›fl; otomobil üretimi de 2003 y›l›na göre %52 oran›nda artarak 447 bin adet olarak
gerçekleflmifltir. ‹ç pazarda artan talep ile bu y›l gerçeklefltirilen ve üretimin %68’ini oluflturan 305 bin dolay›ndaki otomobil ihracat›,
üretimin artmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu pozitif geliflmelere ra¤men, hala 1000 kifliye düflen araç say›s›n›n 67 adet olmas› Avrupa
ortalamas› olan 476 adetin yaklafl›k yedide biridir ve sektörün sahip oldu¤u potansiyelin en somut göstergesidir.

Bilindi¤i üzere Volkswagen Grubu, bünyesinde bar›nd›rd›¤›
markalar› ile dünya motorlu araç pazar›nda a¤›rl›kl› yeri olan
firmalardan biridir. Bu büyük grubun en önemli temsilcisi
olan Volkswagen, özellikle son 2-3 y›ll›k dönemde kendine
de¤iflen ve geliflen pazar flartlar› paralelinde yeni hedefler
belirlemifltir. Do¤ufl Otomotiv, buna ba¤l› olarak özellikle
2003 y›l›nda bu yeni hedefler do¤rultusunda yo¤un
çal›flmalarda bulunmufltur. Özellikle pazar›n büyük bir
bölümüne hitap eden yüksek hacim potansiyeline sahip
otomobillerin yan› s›ra, her türden müflteri ihtiyac›n› karfl›lamak
üzere nifl ve lüks segmentleri de kendine hedef belirleyen
Volkswagen, ürün gam›n› ve motor yelpazesini önemli ölçüde
gelifltirmifltir. Bu do¤rultuda, 2003 y›l›nda pazara New Beetle
Cabriolet, Touran, Touareg ve Phaeton modelleri sunulmufltur.
2004 y›l›nda, yeni jenerasyon Golf’un pazara sunulmas›
sadece Volkswagen markas› için de¤il, tüm sektör aç›s›ndan
heyecan verici bir geliflme olmufltur. Beflinci jenerasyonu ile
segmentine yeni bir soluk getiren Golf, gerek yükselen
standart donan›m› ve çizgisini yitirmeden gerçeklefltirilmifl
yenilikçi ve dikkat çekici tasar›m›, gerekse de yükselen
güvenlik ve konfor unsurlar› ile 2004 y›l›nda a¤›rl›¤›n›
hissettirmifltir.

500.000

400.000

300.000

100.000

2003 y›l›nda toplam pazardan %8,77 pay alan Volkswagen
markas›, 2004 y›l›n› yaflam e¤risinin sonuna gelen ürün
gam›n›n da etkisiyle %7,32 pazar pay› ile bitirmifl, 2003 y›l›na
oranla sat›fl adedini %56,7 art›rm›flt›r.

0

2004 y›l›ndaki modellerimizin segmentlerindeki
performanslar›n› flöyle özetleyebiliriz:

200.000

Kaynak: ODD

1990

1991

ithal

yerli

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
2003
Aral›k- Ocak

2004

Polo 2003 senesine göre neredeyse %82,6 oran›nda bir
art›flla 8.612 adet sat›fla ulaflm›fl, A0/HB segmentinde %7
pay alarak 6. olmufltur.
Golf, bir önceki seneye göre %161 art›flla 9.840 adetlik sat›fl
ile %15,29 pay alm›fl ve A/HB segmentinde 3. s›rada yer
alm›flt›r.
Bora %21 oran›nda art›fl ile 8.161 adet sat›fl rakam›na ulaflarak
%6,43 pay alm›fl ve A/NB segmentini 6. s›rada tamamlam›flt›r.
New Beetle ise A/HB segmentinde %0,05 pay alarak, 34
adet sat›fl gerçeklefltirmifltir.
Passat %5,1’lik bir art›flla 5.294 adet sat›fl gerçeklefltirmifl
ve segmentinde %13,52 pay ile 2. s›rada yer alm›flt›r.
Touareg bir önceki seneye göre %69,2 art›fl sergileyerek
450 adede ulaflm›flt›r. Segmentinde %2,8 pay alm›flt›r.
Touran modelimiz %40,4 art›fl göstererek 650 adet satm›flt›r.
%3,3’lük segment pay› ile A/MPV segmentinde 8. s›rada yer
alm›flt›r.
Phaeton modelimiz ise 2004 senesini %20 düflüflle ve 12
adetlik sat›flla kapatm›flt›r. Segmentinden %3,29 pay alm›flt›r.

Do¤ufl Otomotiv-Volkswagen’in davetlisi olarak Türkiye’ye
gelen Volkswagen Grubu Tasar›m Baflkan› Murat Günak ve
VW AG Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Flandorfer Autoshow’un aç›l›fl›nda haz›r bulundular.
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Volkswagen Sat›fl Trendi
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2005 y›l› her kesimden farkl› tüketici ihtiyaçlar›n› karfl›layan zengin ürün yelpazesi ile sektörün önde gelen ismi olan Volkswagen
için önemli bir y›l olacakt›r. Markan›n uzun y›llard›r öncü modeli olan Golf’ün beflinci neslini 2004 y›l› bafllar›nda tüketiciler ile
buluflturan Volkswagen, 2005 y›l›nda hem varolan ürün gam›n› yenilemekte, hem de tamamen yeni segmentlere yönelik modellerini
pazara sunmay› hedeflemektedir. 2.0 lt. TDI 140 hp motor seçene¤iyle beraber, efsane model Golf GTI da 2.0 lt.’lik turbo FSI
200 hp’lik motoruyla sat›fla sunulmufltur.
Y›l›n ilk yar›s›nda VW markas›n›n yüksek sat›fl potansiyeline sahip iki modeli yeni yüzleri ile pazara sunulacakt›r. Nisan / May›s
aylar›na denk gelen bu iki model de¤ifliminden biri, markan›n A0 segmentindeki öncü modellerinden olan Polo’dur. Polo dördüncü
neslinin yenilenmifl yüzüyle 2005 Nisan ay›nda tüketiciler ile buluflacakt›r. Mevcut malzeme kalitesi ve iç hacmi ile segmentinin
ötesinde standartlar sunan Polo, özellikle yenilenmifl ön yüzü ve markan›n gelecek dönemdeki tasar›m anlay›fl›n›n ipuçlar›n› veren
çizgileri ile 2005 y›l›nda tüketicilere sunulacak de¤iflikliklerin ilki olacakt›r. Motorsporlar›na artan ilgide büyük pay› olan DMS de,
Volkswagen yeni Polo TDI ile Türkiye’de gerek dizel araçlarla düzenlenmesi gerekse de bayan pilotlar›n yar›flacak olmas› aç›s›ndan
ilk olma özell¤ini tafl›yacak olan “VW Polo Ladies Cup” organizasyonuna 2005 y›l› May›s ay›nda bafllayacakt›r.

Bir di¤er önemli model de¤iflimi ise Passat’t›r. 70’li y›llardan bu yana orta üst segmentin en önemli modeli olan Passat’›n,
B segmentinde y›llard›r lider olmas›na ra¤men, ürün yaflam e¤risinin sonuna gelmesi nedeniyle 2004 y›l›nda ikinci s›rada bitirdi¤i
s›ralamadaki yerini 2005 y›l›nda tekrar bir numaraya yükseltmesi kaç›n›lmazd›r. Son teknoloji, yeni; benzinli ve dizel motorlar›,
art›r›lm›fl dinamik sa¤laml›¤› ve yüksek malzeme ve iflçilik kalitesiyle Passat B6, bu y›l Volkswagen markas› ad›na yo¤un sat›fl
hacmi getirecektir. Yenilenmifl hali ile segmentinin en uzun ve en genifl arac› olan Passat B6, genifl bagaj hacmi ile konfora iliflkin
standartlar›n› korumaktad›r.
Y›l›n ikinci yar›s›nda ise Volkswagen Binek markas›, yüksek
HB olarak Golf Plus’› pazara sunacakt›r. A segmentinin
rahatl›k ve sportifli¤ini MPV araçlar›n konfor ve dizayn özellikleri
ile baflar›yla birlefltiren Golf Plus, yeni model y›l› ile birlikte
showroomlarda tüketicilerle buluflacakt›r. Golf Plus, son
y›llarda toplam pazardan ald›¤› pay›n devaml› artt›¤› orta
s›n›f MPV araçlar›na yeni bir soluk getirecektir.
2005 y›l›n›n son çeyre¤inde ise Türkiye orta segmenti için
önemli bir model olan Bora, yeni kasas› ile müflterileri ile
buluflacakt›r. 13 cm. artan uzunlu¤u ile bir üst segmente
meydan okuyan Bora, Volkswagen AG’nin Türkiye pazar›ndaki
baflar›s›n› en yak›ndan takip edece¤i modellerden biri
olacakt›r. Yeni motor yelpazesi ve yeni dizayn›yla Bora’n›n,
A/NB segmentinin en çok sat›lan ithal modellerinden biri
olmas› hedeflenmektedir.
Bunun yan›nda markan›n üst segmentlerdeki temsilcileri
Phaeton ve Touareg yine tüm y›l boyunca, Volkswagen
markas›n›n 100 milyon üzerinde araç üretimine dayanan
tecrübe ve yüksek kalite anlay›fl›n›n somut göstergeleri olarak
tüketicilere sunulacakt›r. Bütün bu segment hedeflerinin
sonucunda Volkswagen Binek Araç markas›n›n toplam pazar
pay› hedefi %8,57 olarak belirlenmifltir.
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Azami yüklü a¤›rl›¤› 6,0 tona kadar olan, yük ve eflya
tafl›ma amaçl› kullan›lan araçlar hafif ticari araçlar
kapsam›na girmektedir.
Türkiye’de hafif ticari araç pazar› genel trendleri
Gümrük Birli¤i’nin sa¤lanmas› ile birlikte Bat› Avrupa
pazar trendleri ile paralel bir seyir izlemeye bafllam›flt›r.
Önceleri, bu paralelli¤in nedeni sadece ithal araçlar›n
pazar pay›n›n yükselmesiyken, son y›llarda yerli
imalatç›lar›n Avrupa Pazar› için tek üretim merkezi
haline gelmeleri Bat› Avrupa Pazar›’ndaki ve Türkiye
Pazar›’ndaki genel trend dinamiklerini paralel hale
getiren ikinci bir sebep olmufltur.
Hafif ticari araç pazar›nda son 7 y›lda (1998-2004)
ortalama pazar adedi 120.591 adettir. 2000 y›l›nda
hafif ticari araç pazar› 152.604 adetten oluflurken
2001 y›l›nda yaflanan kriz nedeniyle pazar adetleri
ortalaman›n çok alt›na düflmüfl ve pazar 52.820 adetle
kapanm›flt›r.
2001-2002 y›llar›nda yaflanan krizlerden dolay›
ertelenen talepler, 2003 ve 2004 y›llar›nda pazar›
hareketlendirmifl ve toplam pazar adetlerinin
yükselmesine sebep olmufltur. 2003 senesinde, bir
önceki kriz y›l›ndaki pazar adedi ikiye katlanm›fl ve
135.196 adetlik pazara ulafl›lm›flt›r. Pazara farkl›
seçeneklerin sunulmas›, vergi oranlar›ndaki revizyonlar
ve yine kriz sebebi ile ertelenen al›mlar kendini daha
çok 2004 senesinde göstermifl ve düzelen ekonomik
yap›n›n da etkisi ile hafif ticari araç pazar›, kriz y›llar›na
oranla çok yüksek rakamlara, 244.551’lik adetlere
ulaflm›flt›r.
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Do¤ufl Otomotiv 1994 y›l›ndan itibaren VW Ticari Araçlar›n
ithalat›na bafllam›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.
1998 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv bünyesindeki ticari araçlar ayr›
bir marka olarak temsil edilmeye bafllanm›flt›r. Bu sayede
ticari araçlar üzerinde uzmanlaflma sa¤lanm›flt›r. VW AG
içerisinde oldu¤u gibi, ayr› bir marka olarak yönetilen
VW Ticari Araç, Türkiye’de lider markalar aras›nda yerini alm›flt›r.

Kriz sebebi ile ertelenen taleplerin, 2004 y›l›nda neden oldu¤u pazar adedi art›fllar›n›n, 2005 y›l›nda da 2004 y›l›na yak›n bir seyir
takip etmesi beklenmektedir.
Hafif ticari araç pazar›yla ilgili genel baz› veriler afla¤›daki gibidir.
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C-D segmenti 1997-2000 y›llar›nda %33-36 aral›¤›nda
seyrederken, 2001-2004 döneminde %27-33 aral›¤›na
yerleflmifltir. Bu pazar pay›yla C-D segmenti Avrupa pazar›nda
C-D segment pay›yla paralel gerçekleflmektedir. Önümüzdeki
dönemde de %31 civar›nda gerçekleflmesi beklenmektedir.

50.000
25.000
-

1998

1999

2000

2003

2004

*ODD verilerine göredir.

Segmentlerin tan›m› incelendi¤inde, Volkswagen AG’nin belirledi¤i ticari araç segmentasyonu, binek araçlarda kullan›lan
s›n›flamaya benzer, müflteri ve ürün segmentasyonunu bir araya getirebilecek flekilde tan›mlanmaktad›r.
A00-A
B
C-D

: 2,5-4,5 m3 yükleme hacmi, 0-2000 kg aras› azami yüklü a¤›rl›¤› olan modeller
: 4,5-9,5 m3 yükleme hacmi, 2001-2799 kg aras› azami yüklü a¤›rl›¤› olan modeller
: 9,5 m3 ve üzeri yükleme hacmi, 2800-6000 kg aras› azami yüklü a¤›rl›¤› olan modeller

A ve B segmentleri ise geçen dört y›lda önemli oranda
de¤iflmifltir. B segmentinin pazar pay› büyük oranda A
segmentine kaym›flt›r.
1998 y›l›nda %55 olan B segmenti pazar pay›, 2002 ve 2003
y›l›nda %23 oran›na kadar gerilerken, 2004 y›l›nda %27’ye
yükselmifltir. Ancak, 2004 y›l›nda yap›lan ÖTV oranlar›ndaki
art›fl sebebiyle son dönemde %23 civar›nda seyretmektedir.
A segmenti pazar pay› 1998 y›l›nda %12 oran›ndayken,
2002-2004 y›llar› aras›nda ortalama %45 oranlar›na kadar
artm›flt›r. Son dönemde de %46 civar›nda gerçekleflmektedir.
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Volkswagen Ticari Araçlar›n efsanevi modeli olan Transporter
ilk kez 1950 y›l›nda üretilmeye bafllanm›flt›r. Bu tarihlerde
dünyada ticari araçlar kavram› yeni yeni oluflmaktayd›.
Transporter gerek dizayn› gerek teknolojisi ile önemli bir
kilometre tafl› olmufltur. Transporter, 55 y›ll›k tarihi ile
Volkswagen Ticari Araçlar›n lokomotif modeli haline gelmifltir.
VW Ticari Araçlar, Türkiye pazar›nda Transporter, Caddy ve
Volt segmentlerinde ilk kez standart güvenlik ve konfor
paketlerini sunarak pazarda önemli ölçütleri belirlemifltir.
VW Ticari Araçlar, müflterilerine sundu¤u üstün özellikteki
ve farkl› seçeneklerdeki araçlar›n›n yan› s›ra, modellerinin
sahip oldu¤u standart özellikteki güvenlik ve konfor paketleri
ile de pazar›n önde gelen markalar› olmay› baflarm›fllard›r.
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