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Volkswagen Binek Araç

2015 ÖDÜLLERLE
DOLU BİR YIL
Volkswagen Binek
Araç, 3 kez üst üste
en sevilen otomobil
markası seçilmiş
olup, hedefleri
doğrultusunda
100.000’in üzerinde
perakende araç satışını
gerçekleştirerek
pazar payını artırmış
ve yılı pazarda birinci
tamamlamıştır.
Vedat Uygun

Volkswagen Binek Araç
Marka Genel Müdürü
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Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç, bir önceki yıla
göre %23,5 oranında büyüme yaşanan
binek araç pazarında %26,9 oranında
artan satışları ile pazarın oldukça üzerinde bir performans göstermiştir. Touareg, Passat 2.0 TDI 240 PS 4 MOTION,
CC Exclusive, Polo Lounge ve Tiguan Lounge modelleriyle 2015 yılında izlenen
başarılı ürün ve iletişim stratejileri sayesinde Volkswagen Binek Araç, pazar
payını %14,8 düzeyine çıkarmış ve yılı
pazarda lider olarak tamamlamıştır.
Volkswagen Binek Araç, satış alanındaki
başarısını iletişim alanında da sergilemiş ve Mediacat Ipsos bağımsız araştırma şirketi tarafından üçüncü kez üst
üste yılın en sevilen otomobil markası
seçilmiştir. Volkswagen Binek Araç, Lovemark iletişim kampanyası ile otomotiv
dalında Kristal Elma ve Passat modeliyle COTY (Car of the year) Ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca marka, Otomotiv
Distribütörleri Derneği’nin düzenlediği

ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nde ‘”En
Çok Satılan Otomobil Markası” seçilmiş
olup, Autoshow’da gerçekleştirdiği sosyal medya entegre canlı yayını ile “Yılın
Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması”
ödülüne ve “41. Yıl Özel Golf Dergisi” çalışmasıyla da “Yılın Dergi Uygulaması
Ödülü”ne layık görülmüştür.
Modellerimizin
performansları
Polo modelimizin segment payı %16,5
seviyesinde gerçekleşirken, Golf modelimizin satışları %54,7 oranında artarak
segment payını %27,5’e yükseltmiş ve
liderliğini devam ettirmiştir. Jetta modelimiz ise 2015 yılı içerisinde %9,4
segment payına ulaşmıştır. A Coupe
segmentinde yer alan Beetle modelimiz
%39,5’luk segment payı ile lider konumdadır. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana
yoğun talep gören Passat modelimiz ise
%39,3 segment payı ile başarısını 2015
senesinde de devam ettirmiştir.
Dijital iletişimde yenilikçi
çözümler
Volkswagen’in, globaldeki tüm Facebook hesaplarını birleştirmesi ile toplam
23 milyona ulaşan takipçi kitlesi içinde
Volkswagen Binek Araç, 3,6 milyonu
aşan lokal takipçisiyle Türkiye’nin en
çok takipçiye sahip markasıdır. Facebook dışında da sosyal medyada aktif
olarak yer alan Volkswagen Binek Araç,
Instagram, YouTube ve 2014 yılında lan-

se edilerek 41.000’in üzerinde takipçi
sayısına ulaşan LinkedIn kanallarında,
hem sektörün lider markası konumundadır, hem de takipçileri ile “Sosyal
CRM” uygulamaları aracılığıyla birebir
ve anlık iletişim kurmaktadır.
2013 yılında kişiye özel teklifler sunmaya başlayan web sitesi yılda 16 milyondan fazla ziyaret almaktadır. Ayrıca
2014 yılında, iletişim formları aracılığıyla
elde edilen ve tüm müşteri taleplerinin
online olarak işlendiği “İnternet Kaynaklı Potansiyel Müşteri Yönetimi Sistemi”
devreye alınmış, internet kaynaklı tüm
müşteri talepleri Yetkili Satıcılara yönlendirilmiştir. Sistemin etkinliğini artırmak ve talepler ile daha odaklı bir şekilde ilgilenmek amacıyla, 2015 yılının ikinci yarısında “Digital Satışlar Danışmanı”

projesi pilot uygulama olarak hayata
geçirilmiştir.
Satış sonrası hizmetler
2015 yılında Demoto Kütahya ve Aykan
Osmaniye Yetkili Servislerini açarak
müşterilerine sunduğu hizmet ağını
daha da genişleten Volkswagen Binek
Satış Sonrası Hizmetler, Türkiye çapındaki Yetkili Servis noktasını 75’e ulaştırmıştır. Türkiye’den 3 Volkswagen Yetkili
Servisi, Volkswagen AG tarafından bu
yıl altıncısı düzenlenen Servis Kalitesi
Ödülü Yarışması’nda Avrupa’daki en iyi
100 Yetkili Servis arasına girmeyi başarmıştır. Yetkili Servislerimizde yılda
573.000’e yakın araç girişiyle ayda ortalama 47.750 müşteriye hizmet verilmektedir. 2015 yılında parça cirosu %19,
işçilik cirosu ise %25 artış göstermiştir.

Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en çok
satan, en yenilikçi otomotiv markası” vizyonu
doğrultusunda belirlediği pazarlama stratejisiyle,
2015 yılında %23,5 büyüme yaşanan binek
araç pazarında satışlarını bir önceki
yıla göre %26,9 oranında artırarak
başarılı bir yılı geride bırakmıştır.
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Audi

Satış ve satış
sonrasında
SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜME
Audi Türkiye, bir
önceki yıla göre
satışlarını %12 artırdı.
Twin Cup’ta Dünya
Şampiyonu olurken,
IACS ve DSS’de diğer
markaları geride
bırakarak birinciliğe
ulaştı.
Giovanni Gino Bottaro

Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti
Marka Genel Müdürü
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Teknoloji ile bir adım önde
Audi’nin iç içe geçmiş dört halkası, markanın kurucuları olan Horch, Audi, DKW
ve Wanderer şirketlerini temsil etmektedir. Markanın sloganı olan “Teknoloji ile
bir adım önde”, markanın özünü oluşturan “sportif”, “sofistike” ve “ilerici” marka
değerleri ile desteklenmektedir.
Rekor satış adedi
Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye
1994 yılında ithal edilmeye başlayan
Audi markası, 2015 yılında önemli bir
başarıya imza atarak 20.000 adetle tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaşmıştır.
AudI’nin model bazlı
performansı
Kendi sınıfında lider olan A3 Sedan, A3
Sportback ve A3 Cabriolet’nin 2015 yılı
toplam satış adedi 11.000 olarak gerçekleşmiştir. A4, A4 Avant ve A4 allroad
satışları 3.500 adetle kapanırken, A5
ailesinin toplam satışı 1.000 adet ve
A6 ailesinin toplam satışı 1.800 adet
olmuştur. Q3 modeli yılı 1.100 adetle kapatırken, Q5 modeli 500 adetlik satış
rakamına ulaşmıştır. S/RS, A4 allroad,
A3 Cabriolet, TT özel model satışları bir
önceki yılın çok üstünde bir satış performansı gerçekleştirerek şimdiye kadarki
en yüksek satış adedine ulaşmıştır.

Müşteri memnuniyeti
Satış Sonrası Hizmetler’de müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve
rakiplerle olan konumun belirlenmesi
amacıyla her yıl Audi AG tarafından gerçekleştirilen IACS araştırmasında Audi
Türkiye, sunduğu benzersiz hizmetlerle
tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği kazanmıştır. Hizmet kalitesindeki
çıtayı daha da yükseltmek amacıyla
Audi Satış Sonrası Hizmetler, 2015 yılında yeni projeleri de hayata geçirmiştir. Dijital projelerinden biri olan “Self
Reception” projesi ile müşterilerin araç
kabul sırasındaki bekleme süreleri azaltılmıştır. Servisi ziyaret eden müşteri
Audi Self Reception “kiosk”u üzerinden
kendi kendine iş emri açabilmekte, araç
teslim sırasında yine “kiosk” üzerinden
online olarak ödeme gerçekleştirebilmektedir.
Yetkili Servis memnuniyeti
Audi Satış Sonrası Hizmetler, her yıl
Audi AG tarafından Servis Müdürleri
ve şirket sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yetkili Servis Memnuniyet
Araştırması’nda da (DSS Servis) diğer
markaların önünde ilk sırada yer alarak
önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu
başarılı sonuç, iş ortaklarıyla iletişim ve
işbirliğinin en üst düzeye çıktığını göstermektedir.

TwIn Cup
Her yıl Audi AG’nin satış sonrası hizmetler alanında dünya çapında gerçekleştirdiği “Twin Cup Dünya Finali”nde Doğuş Otomotiv Audi ile Türkiye’yi temsil
eden Şenyıldız Otomotiv “Dünya Şampiyonu” olmuştur. Bu yıl 11.’si düzenlenen ve 38 ülkeden 75 takımın katılımı
ile gerçekleştirilen finallerde Şenyıldız
Otomotiv, aynı zamanda Twin Cup tarihinde dünya şampiyonluğunu ikinci kez
kazanan ilk ve tek firma olmuştur.
Pazarlama ve lansman
faaliyetleri
Yıl boyunca verilen imaj ve satış ilanları
yoluyla hem Audi’nin marka bilinirliğinin
artırılması hem de satışların desteklenmesi hedeflenmiştir. 21-31 Mayıs

tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul
AutoShow’da Yeni Q7 ilk kez Türkiye’deki otomobilseverlerin beğenisine sunulmuştur. Tüm modeller, stantta quattro
sürekli dört tekerden çekiş sistemli
versiyonları ile yer almıştır. Audi, Kristal
Elma Reklam Ödülleri’nde basın kategorisinde büyük ödülü almaya hak kazanmış, ayrıca Mediacat Felis, Cannes
Lions, Golden Drum ve Epica 2015’te de
ödüle layık görülmüştür. Diğer öncelikli
konulardan biri de sosyal medya iletişimi olmuştur. Audi markasının iletişimine
yönelik olarak Facebook, Twitter, Instagram, Flickr ve YouTube gibi sosyal medya kanalları başarıyla kullanılmıştır. Audi
markası, otomotiv sektöründe Facebook ve Twitter ortalama etkileşim sonuçlarında ilk sıralarda yer almıştır.

Audi markası, 2015 yılında 20.000 satış adedine
ulaşmıştır. 2014 yılına göre %18 artan araç
parkı ve Avrupa’da örnek gösterilen
%75 müşteri sadakat oranı ile 2015
yılında satış sonrası hizmetler cirosunda %18’lik
artış sağlanmıştır.
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SEAT

Her alanda çıtanın
yükseldİğİ bİr sene
SEAT, başarılı ürün
stratejisi, güçlü Yetkili
Satıcı ağı ve agresif satış
politikası ile son 3 yıldır üst
üste satış rekoruna imza
atmaya devam ediyor.
Binek araç pazarının
üzerinde büyüyerek,
şimdiye kadarki en yüksek
pazar payına ulaşan
SEAT markası tarihinin
en başarılı senesini
tamamlamıştır.
Anıl Gürsoy

SEAT, Porsche, DOD
Marka Genel Müdürü
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Tarihinin en yüksek pazar
payı
SEAT markası satışlarını %33 artırarak
2015 yılında da pazarın üzerinde büyüme başarısı göstermiştir. Başarılı ürün
ve iletişim stratejileri, doğru yapılanan
Yetkili Satıcı teşkilatı, agresif satış ve
filo politikası sayesinde SEAT, 2015 yılında 16.911 adetlik satış rakamına ve
%2,33’lük pazar payına sahip olmuştur.
Son 3 yıldır satış rekoru kıran ve hızla
büyümeye devam eden SEAT markasının başarısının arkasında yer alan iki
ana oyuncu, Leon ve Ibiza modelleridir.
8.899 adetlik satış performansı ile Leon
model ailesi SEAT’ın en çok satan modeli olup, tüm satışlar içinde %53’lük paya
sahip olmuştur. Leon, AHB segmentinde
3. sıraya gelerek, %9,3 segment payı
elde etmiştir. Ibiza ailesi ise SEAT’ın en
çok satan ikinci modeli olarak 5.922
adetlik satış adedine ulaşmıştır.

2015 yılındaki satış başarısının diğer bir
etkeni de, SEAT’ın filo satışlarındaki payının artması olmuştur. 2014 yılına göre
SEAT’ın filo adetleri 2015 yılında %70
oranında artarak, bu zamana kadarki en
yüksek filo adedine ulaşılmıştır.
müşteri memnuniyeti ve
kalite anlayışı
SEAT Yetkili Servislerine araç girişi,
2015 yılında artan araç parkı ve servis
pazarlama faaliyetlerinin etkisi ile 62
bin adede yükselmiş ve bir önceki seneye göre %22 artmıştır. Yıl boyunca
düzenli olarak devam eden aksiyonlar
sayesinde müşterilerin Yetkili Servis
bağlılık oranı %62 seviyesinde gerçekleşmiş, müşteri odaklı hizmet anlayışı
sayesinde de satış sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyet anket puanı
99,5’e yükselmiştir.
2015 yılı içerisinde SEAT S.A.’nın dünya
genelinde, servis çalışanları arasında
düzenlediği Top Service People yarışmasında, servis danışmanı kategorisinde 3.’lük kazanılmıştır.
Farklılaşan marka iletişim
faaliyetleri
Makyajlı Ibiza modelinin lansmanı ve
Leon modelinin satışlarının desteklenmesi amacıyla televizyon, gazete ve di-

jital mecralar kullanılmış, tüm sene boyunca dijital mecralarda ve sosyal medyada SEAT iletişimine devam edilmiştir.
21-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Autoshow organizasyonu ile Leon X-PERIENCE ve Leon
CUPRA modellerinin Türkiye lansmanı
gerçekleşmiş ve 2016 senesinde satışa
sunulacak olan SUV modelinin konsepti
olan 20V20 modeli sergilenmiştir.
Ekim 2014’ten itibaren ana sponsoru
olduğu Darüşşafaka Doğuş Basketbol
takımı sponsorluğuna ek olarak, 2015
yılı Ekim ayında Euroleague Basketbol yönetimi ile yapılan anlaşma gereği SEAT, Turkish Airlines Euroleague

ve Eurocup’ın sponsorları arasında
yer almıştır. Hem Darüşşafaka Doğuş
Basketbol takımı hem de Euroleague
sponsorluklarını duyurmak için SEAT’ın
Türkiye’deki ilk televizyon filmi çekilerek,
sezon boyunca televizyon kanallarında
yayınlanmıştır.
2015 yılı süresince yapılan iletişim çalışmaları ile SEAT markasının bilinirliği
MPM araştırmasına göre 2 puan artarak %24’ten %26’ya yükselmiştir.
2016 hedefi
2016 yılında ürün gamına katılacak yeni
SUV modeli ile SEAT markası istikrarlı büyümesine devam etmeyi ve pazar
payını artırmayı planlamaktadır.

1998 yılından beri Doğuş Otomotiv
bünyesinde faaliyetini sürdüren SEAT
markası, 16.911 adetlik satış rakamıyla
bu zamana kadarki en yüksek satış
adedine ve pazar payına ulaşarak son
yıllardaki sürdürülebilir büyüme hedefini
devam ettirmiştir.
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ŠKODA

ŠKODA’NIN BAŞARISI
TÜRKİYE İLE SINIRLI
KALMADI
ŠKODA 2015 yılında
Türkiye tarihindeki 30
yıllık binek araç rekorunu
kırarak büyümeye devam
etti. Yüzde 52 artış ile
pazarın iki katı oranında
büyüme gerçekleştirdi.
22.107 adet satışla pazar
payımızı yüzde 3,05’e
yükselttik ve bu satış
adedi bizi, ŠKODA küresel
pazarları arasında 19.
sıradan 7. sıraya çıkardı.
Tolga Senyücel

ŠKODA Yüce Auto
Genel Müdürü
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2015
ŠKODA, Türkiye’deki satışlarını 2015 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %53
oranında artırarak 22.107 adede yükseltmiştir. Yüzde 23.5 oranında büyüyen pazarın iki katından fazla gelişme
kaydeden ŠKODA, bir önceki yıl 14.537
adetlik satış gerçekleştirmişti. ŠKODA
markasının global satışları Batı ve Orta
Avrupa pazarlarında artış göstermiş ve
2015 satışları toplamda 1.055.500 adet
olarak gerçekleşmiştir.
Modellerimizin performansı
ŠKODA Türkiye, 2015 yılında 22.107
adet binek araç satışı gerçekleştirmiştir. 2014 yılında markanın en çok satılan modeli olan Octavia, 2015 yılında
da toplam 10.086 teslimatla satışlarda
%45 pay alarak en çok satılan model olmuştur. İkinci sıradaki Superb (ikinci ve
üçüncü jenerasyon) ise satışlarını 4.324
adede yükseltmiş ve toplam satışlardan
%19,5 pay almıştır.

2015 yılında lansmanı yapılan Yeni Fabia ve Yeni Superb modelleri 1.834 ve
2.110 adetlik performanslarıyla, en çok
satılan diğer modellerin başında gelmektedir.
ŠKODA Türkiye’nin başarısı, satış performansının yanı sıra internet dünyasında
da devam etmiştir. Facebook’ta ŠKODA
Türkiye sayfası 390.087 takipçisiyle
hızlı yükselişini, www. skoda.com.tr internet sitesi de 5.808.697 ziyaret sayısıyla istikrarlı büyümesini sürdürmüştür.
2015 ve 2016 yenilikleri
2015 yılında ŠKODA’nın çıkışına katkı sağlayacak iki yeni ürünün lansmanı gerçekleştirilmiştir. Tamamen
yenilenen Fabia modeli, Mart ayında
Türkiye’de satışa sunulmuştur. Ağustos
ayında ise ŠKODA markasının amiral
gemisi olan Superb modeli showroom’lardaki yerini almıştır.
ŠKODA markasını D segmentinde başarıyla temsil eden Superb modeli, tamamen yenilenmiş 3. jenerasyonuyla
Türk tüketicisiyle buluşmuştur. MQB
platformu üzerinde geliştirilen ve üst
düzey teknoloji ve konfor unsurları sunan Yeni Superb modeli, mevcut modeldeki potansiyeli göz önüne alındığında,
özellikle gelişen tasarımı ve yeni nesil
motor seçenekleriyle pazardaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Ayrıca
2016, Yeni Superb’in satılacağı ilk tam
yıl olacağı için, yeni yılda daha fazla etki
göstermesi beklenmektedir.

Bununla birlikte ŠKODA, Octavia modelinin 4x4, dizel ve otomatik şanzımana sahip Scout versiyonunu İstanbul
Autoshow’da sergilemiştir.
2016 yılının, ŠKODA markasının global
stratejisi ışığında 4x4 ve SUV yılı olması beklenmektedir. ŠKODA markasının
SUV modelinin konsept versiyonu Mart
ayındaki Cenevre Fuarı’nda gösterilecek, üretim versiyonu ise Eylül ayındaki
Paris Motor Show’da sergilenecektir. 7
kişilik SUV’un, ŠKODA markasının imajını ve markaya bakış açısını farklı bir noktaya getirmesi beklenmektedir.
2016 pazar payı hedefi
Global alanda ve Türkiye’de büyük bir
atılım içerisinde olan ŠKODA, 2016 yılında Superb ve Fabia’nın ilk kez tam
bir takvim yılı boyunca satılmasının etkilerini hissedecektir. Tarihinin en güçlü
ürün gamını sunan ŠKODA markasının

başlattığı yeni kurumsal kimlik sürecinin de satışlara olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.
Müşteri memnuniyeti ve marka algısını
artırmayı hedefleyen kalitesel çalışmalar da, değişen pazar şartlarına uygun
olarak 2016 yılında ŠKODA’nın Türkiye’deki pazar payını artırmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar koyduğu hedeflere, müşterilerinin markaya olan güveni ve beğenisiyle ulaşan ŠKODA Türkiye,
2016’da da büyümesini sürdürecektir.
Markanın, özellikle yenilenen showroomlar, filo pazarındaki artan müşteri
talebi ve satış potansiyeli ile beraber
yaratacağı sinerjiyle 2016 yılında satışların %10-20 aralığında yükseltilmesi
hedeflenmektedir. ŠKODA Türkiye, aynı
zamanda Türkiye’de müşterilerin beklentilerini karşılayan geniş bir ürün gamı
sunmaya devam ederek satışlarını her
geçen yıl artırmaktadır.

ŠKODA Yetkili Satıcı ağında 30 noktada,
kurumsal kimlik geçişini tamamlayarak
yeni bir konsepte geçiş yaptı.
2013 yılında başlanan bu kapsamlı süreçte,
ŠKODA’nın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında
en hızlı ilerleyen distribütörlerden biri olmayı
başardı.
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Bentley & Lamborghini

Beklentİlerİn
üzerİnde yaratıcı
hİzmet
Bentley markası, 19
adet satış rakamıyla,
üst lüks segment
pazarında yerini daha
da sağlamlaştırmış ve
marka imajını en üst
seviyeye taşımıştır.
Giovanni Gino Bottaro

Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti
Marka Genel Müdürü

38 / Doğuş otomotİv

Otomobil tarihinin en
prestijli ve lüks modelleri
Bentley Motors, bir tren mühendisi olan
Walter Owen Bentley tarafından 1919
yılında kurulmuştur. Marka, günümüzde
Volkswagen AG çatısı altında yoluna devam etmektedir. İngiliz markası Bentley,
1910’lu yılların başından beri otomobil
tarihinin en prestijli ve lüks modellerini
üretmesiyle tanınmaktadır.
Automobili Lamborghini, 1963 yılında
Ferruccio Lamborghini tarafından kurulmuştur. Markanın üretimi, kurulduğu günden bu yana İtalya’nın Bologna
kentinde gerçekleştirilmektedir. Lamborghini, 1998’de tüm hisselerinin Audi
AG tarafından satın alınmasından sonra
güçlü ve üstün teknolojiyle donatılmış
yeni modeller sunarak hızlı bir yükselişe
geçmiştir.

2015: Sürdürülebilir başarı
2015 yılında Bentley markası sürdürülebilir başarısını korurken, Lamborghini
markası da Huracan modeliyle birlikte
rekabetteki yerini sağlamlaştırmıştır.
Yıl boyunca 6 adedi Continental GT V8;
5 adedi Flying Spur V8; 4 adedi Flying
Spur W12; 2 adedi Continental GT V8 S;
1 adedi Continental GTC V8; ve 1 adedi
Mulsanne olmak üzere, toplam 19 adet
Bentley satış ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında 6 adet Lamborghini
Huracan satış ve teslimatı gerçekleştirilmiştir.
Marka iletişimine devam
2015 yılında Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama yatırımlarına devam edilmiştir. Yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalardan satır başları
şu şekildedir:
•

Bentley ve Lamborghini, 21-31 Mayıs
tarihlerinde İstanbul Autoshow’da

•

yerini almıştır. Cenevre’den sonra
Türkiye’de ilk defa sahne alan Continental GT V8 S ve GTC modellerinin
yanı sıra yeni Flying Spur W12, markanın amiral gemisi Mulsanne, yeni
Huracan LP 610-4 ve Aventador LP
700-4 Roadster ile otomobil tutkunlarının karşısına çıkmıştır.
Yıl boyunca Bentley Motors global
pazarlama planı doğrultusunda
sürdürülebilir iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en

•

hızlı ve güçlü SUV’si Bentayga’nın
lansmanı dört fazda hayata geçirilmiş olup, model 15-27 Eylül tarihleri
arasında düzenlenen IAA Frankfurt
Show’da ilk kez görücüye çıkmıştır.
Müşteriye teslimlerin 2016 yılının ilk
yarısından itibaren başlaması hedeflenmektedir.
Yıl boyunca Automobili Lamborghini
tarafından düzenlenen Lamborghini
Academy sürüş etkinliklerine müşteriler davet edilmiştir.

Türkiye otomotiv sektöründe en geniş
marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş
Otomotiv’in üst lüks segment markaları
Bentley ve LamborghInI, şirket
vizyonuna paralel “beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet”
vermektedir.

2015 FALİYET RAPORU / 39

Porsche

Genİşleyen
ürün yelpazesİ İle
büyümeye devam
2015 Porsche için
ilkler ve rekorlar senesi
olmuştur. Genişleyen
ürün gamı, artan satış
adetleri, satış sonrası
hizmetlerdeki büyüme ve
deneyimsel pazarlama
odaklı etkinlikleriyle
Porsche, 2015 yılında
861 adetlik yeni bir satış
rekoruna imza atmıştır.
Anıl Gürsoy

SEAT, Porsche, DOD
Marka Genel Müdürü
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Modellerimizin performansı
2015 yılında Porsche’nin en çok satılan
modeli, 358 adet ile Macan olmuştur.
2015 senesinde ilk defa pazara sunulan Macan 2.0 lt 296 adet satılmış olup,
büyümede önemli rol oynamıştır. Macan
modelini 356 satış adedi ile Cayenne modeli takip etmiştir. Cayenne modelinden
sonra en yüksek satış adedi 93 adetle
Panamera modeline aittir. 2015 yılında
premium spor otomobil segmentinde
önemli rol oynayan 911 modelinden 34
adet satış gerçekleştirilmiştir. Boxster/
Cayman modelleri 2015 yılındaki satışların 20 adedini oluşturmuştur.
Pazarlama faaliyetlerimiz
Reklam ve dijital pazarlama etkinliklerinin
öne çıktığı 2015 yılı boyunca, her ay farklı
bir model için dergilerde ilanlar yayımlanmıştır. İlan çalışmaları içinde en özel projemiz olan 911 Carrera 4 GTS QR kodlu ilan
çalışmamız, en prestijli pazarlama ödüllerinden biri olan Kristal Elma yarışmasında

“En İyi Basın Uygulaması” kategorisinde
Bronz Elma ödülünü almıştır.
Porsche 2015 yılına, 17-20 Şubat ve 0609 Mart tarihlerinde toplam 19 müşterisinin katılımıyla, tüm güncel Porsche
modelleriyle Finlandiya’da gerçekleştirilen müşteri kış sürüş etkinliği ile devam
etmiştir.
Porsche, Orta ve Doğu Avrupa bölgesi
Porsche Sürüş Merkezi için Türkiye’de
bulunan İstanbul Park yarış pistini tercih
etmiştir. Bu tercihte, Porsche Türkiye’nin,
bölgedeki en başarılı distribütörlerden
biri olması da rol oynamıştır. Bu merkezin basın lansmanı 01 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Porsche Sürüş
Merkezi’nde 2-5 Nisan, 27-28 Haziran
ve 6-8 Kasım tarihlerinde toplam 286
kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Porsche on Track” sürüş etkinliklerinde, tüm
Porsche modelleri müşteriler tarafından
test edilmiştir.
21-31 Mayıs tarihlerinde Tüyap İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Autoshow
2015 etkinliğindeki Porsche standında,
6 sergi otomobili ile birlikte 2015 yılında
Le Mans yarışlarında galip gelen Porsche 919 Hybrid modeli de sergilenmiştir.
Porsche Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde
ilk defa Türkiye’de satışa sunulan Macan
2.0 modelinin lansman duyurusu Autoshow 2015’te yapılmış ve özel siparişler
alınmaya başlamıştır. 11 günlük etkinlik
sırasında Porsche standını 6.580 kişi
ziyaret etmiş ve 45 adet satış gerçekleştirilmiştir.
Macan 2.0 modelinin Türkiye pazarına girişi ile çeşitli lansman çalışmaları ve sergileme etkinlikleri de düzenlenmiştir. Bu

kapsamda, 3-4 Ekim tarihlerinde bu yıl
ilki gerçekleştirilen ve birincilerinin 2016
yılında Porsche Golf Cup World Final’a
katılmaya hak kazandıkları Porsche Golf
Turnuvası düzenlenmiş, ayrıca 8-11 Ekim
tarihlerinde Yetkili Satıcımızın sponsorluğunda Avrupa’nın en büyük açık deniz
balıkçılık yarışması olan Alaçatı Fishing
etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı pazarlama etkinlikleri, 17 Aralık günü gerçekleştirilen Porsche Club yeni yıl partisi
ile son bulmuştur.
Satış sonrası hizmetlerde
rekor
Porsche markasının, 2015 yılı sonunda
%6 oranında artan araç parkına yönelik
olarak gerçekleştirilen servis kampanyaları ve Porsche Aksesuvar-Butik pazarlama çalışmaları sayesinde, Aksesuvar-Butik satışlarında %63’lük, iş emri
adedinde ise 2014 yılına göre %7’lik artış
sağlanmıştır. Müşterilerin Yetkili Servis
bağlılık oranı %79, satış sonrası hizmetlerde müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde müşteri memnuniyet anketi puanı ise 109,9 olmuştur.

2015 yılında, bir önceki yıla oranla satış
ve teknik eğitimler %228 oranında artmıştır.
Porsche Butik Online satış sistemi kurularak müşterilerin Porsche butik ürünlerini internet üzerinden satın almalarına
olanak sağlanmıştır.
Marka başarıları
• Porsche Türkiye, istikrarlı büyümesini 2015 yılında da sürdürerek 2014
yılına göre satış adetlerini %46 oranında artırmayı başarmış ve toplam
861 adet araç satışıyla yeni bir rekora
imza atmıştır.
• Porsche Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alan 26 ülke arasında satışlar itibariyle 2’inci sırada
yer almıştır.
• Porsche AG, 2015 yılı içerisinde 2 Yetkili Servisimizde garanti denetimi gerçekleştirmiştir. %0,20’lik hata oranı
ile Doğuş Oto Maslak Porsche Yetkili
Servisi, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki en düşük hata oranına sahip
Yetkili Servis olmayı başarmıştır.

Porsche Türkiye, güçlenen Yetkili Satıcı ağı ve
Servis organizasyonu, genişleyen model serisi,
artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen
pazarlama aktiviteleriyle 2015 yılında satış
adetlerini %46 oranında artırmıştır.
2016 yılında da, büyümenin sürdürülmesi
hedeflenmektedir.
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Volkswagen Ticari

Volkswagen Tİcarİ
Araç İçİn rekorlar ve
yenİlİkler yılı
2015 yılı bizim için
yenilikler ve rekorlar yılı
oldu. Satışlarımızın büyük
bölümünü oluşturan
Caddy ve Transporter
modellerimizin yeni
kasalarını satışa sunduk.
Ayrıca Amarok ve Carfter
modellerimizle tarihi
pazar payı rekorumuzu
kırdık. 2016’da da
müşteri odaklı satış,
satış sonrası ve
pazarlama vizyonumuz
ile hizmet kalitemizi daha
üst seviyelere çıkarmayı
hedefliyoruz.
Kerem Güven

Volkswagen Ticari Araç
Marka Genel Müdürü
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2015
2015 yılında hafif ticari araç pazarında bir
önceki yıla göre %34,4 büyüme yaşanmış ve 242.421 adet araç satışı gerçekleşmiştir. Volkswagen Ticari Araç, 31.642
adet satışla hafif ticari araç pazarında
%13,1 pay almış, ithal ticari araç pazarında ise %29,5 pazar payı ile liderliğini
korumuştur. Volkswagen markası bu yıl
üst üste üçüncü kez, binek ve ticari araç
toplam satışıyla, en çok satılan marka unvanını kazanmıştır.
Volkswagen Ticari Araç, 2015 yılında iki
modelinde tarihindeki en yüksek satış
adedi ve pazar payına ulaşmıştır. Amarok
modeli 3.659 satış adedi ve %25,6 pazar
payı ile; Crafter modeli 6.531 satış adedi
ve %9,1 pazar payı ile tarihi rekor kırmıştır.
Transporter modeli 11.651 adetlik satış ve
%46,2 pazar payı ile sınıfında liderliğini
sürdürürken, Caddy modeli 9.801 adetlik
satış ve %14,5 pazar payına ulaşmıştır.
Yeni ürün lansmanları
2015 yılı Volkswagen Ticari Araç’ın önemli
ürün lansmanlarını gerçekleştirdiği bir yıl
olmuştur. Dünya prömiyeri Mayıs ayında
İstanbul Autoshow’da gerçekleşen Yeni
Caravelle ile Haziran ayında pazara sunulan Yeni Transporter modellerini, Temmuz
ayında Yeni Caddy takip etmiştir. Yeni
Volkswagen DNA’sını taşıyan görünümleri, teknoloji ve konfor üstünlükleri ile
satışa sunulan yeni modellerin tanıtımı,
360° iletişim stratejisiyle geniş çaplı gerçekleşmiştir.

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “Uluslararası Yılın Ticari
Aracı” (International Van of the Year)
ödülü, bu yıl Transporter modeline verilmiştir.
Turizm ve özel yolcu taşımacılığı için tasarlanan Crafter Premium modeli, Nisan
ayında pazara sunulmuştur. Yeni Crafter
Premium, sunduğu üst düzey konfor ve
standart ekipman özellikleriyle sınıfında
fark yaratmıştır.
Volkswagen Ticari Araç’ın yüksek teknolojisi ve üstün donanım özellikleriyle fark
yaratan pick up modeli Amarok’un, sunduğu zengin donanımıyla iddiasını daha
da güçlendiren Yeni Amarok Exclusive
versiyonu 2015 yılında Türkiye pazarına
sunulmuştur. Türkiye’ye özel olarak sunulan Yeni Amarok Exclusive modelinin
lansmanı etkin bir iletişim planı ile desteklenmiş, bunun da Amarok segment
payının artışına olumlu etkisi olmuştur.
Marka iletişimi
Volkswagen Ticari Araç, hedef kitle odaklı pazarlama stratejisi doğrultusunda
müşterilerinin bulunduğu mecraları ve
müşteri profilini derinlemesine analiz
ederek, iletişimini etkin bir şekilde sürdürmüştür. Klasik mecralardan yeni
medyaya kadar tüm iletişim kanallarında
Volkswagen Ticari Araç markasının tanıtılması, müşterilerin bilgilendirilmesi ve
ürünlerle tanıştırılması amacıyla yıl boyunca farklı projelere imza atılmıştır.
Hürriyet Gazetesi Yayın Grubu Kırmızı
dergisi tarafından düzenlenen, yaratıcı
basın reklamlarının ödüllendirildiği Kırmızı Ödülleri’nin “Ticari Araç” kategorisinde Caddy dergi ilanı Kırmızı Ödülü kazanmıştır. Ayrıca en yaratıcı iletişimlerin
ödüllendirildiği Kristal Elma yarışmasında, “Basın” kategorisi “Otomotiv” dalında
Gümüş Ödül’ün sahibi olmuştur.

Volkswagen Ticari Araç, 1 milyonu geçen üye sayısı ile Facebook’un yanı sıra,
Instagram ve YouTube gibi diğer sosyal
medya platformlarında sunduğu müşteri odaklı yenilikçi ve dikkat çekici uygulamalar ve online mecralara taşıdığı
müşteri memnuniyetini artırıcı hizmetlerle, sektöründe öncü çalışmalara imza
atmaktadır.
Yeni teknolojileri yakından takip ederek
müşteri faydası sunmaya devam eden
Volkswagen Ticari Araç, bu bağlamda
yeni geliştirilen teknolojileri kullanarak
Uluslararası Stevie Awards’ta “Yılın En
İyi Mobil Pazarlama Kampanyası” dalında Gümüş Ödül’e, Doğrudan Pazarlama
Ödülleri’nde ise “Özel Projeler” dalında
İkincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.
Volkswagen Ticari Araç’ın uygulamaya
aldığı yeni web sitesi, tasarımı ve işlevselliği ile fark yaratırken, müşteri talepleri
ve satın alma davranışları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2014 yılının son çeyreğinde yayına giren web sitesi geliştirilerek müşteri faydasının artırılmasına devam edilmiştir. Yeni web sitesi ile kullanıcı
sayısı %180, sitede geçirilen süre %20
artarken, müşteri odaklı iletişime devam
edilmiştir. Volkswagen Ticari Araç, CRM
çalışmaları kapsamında, online ve offline
datayı birleştirerek, müşteri hedefli pazarlama yapma imkânı bulmaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi
ve Yetkili Satıcı saha
faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, müşteri beklentilerinin her zaman bir adım önünde olma
yaklaşımını 2015’te de sürdürmüştür.
2011’de başlatılan potansiyel müşteri ve
dış ziyaret projesi sayesinde, potansiyel
müşteri kaydı sayısı 2015’te 250.000’e
ulaşmıştır. Yıl içinde 76.000 müşteri aktif
olarak birebir ziyaret edilmiştir.
Satış sonrası hizmetler
2015 yılında Demoto Kütahya ve Aykan
Osmaniye servislerinin açılması ile Türkiye çapındaki Yetkili Servis noktası 75’e
ulaşmıştır. Yetkili Servislerimizde yılda
200.000’e yakın (ticari) araç girişiyle
ayda ortalama 17.000 müşteriye hizmet
verilmektedir.
2016...
Volkswagen Ticari Araç, 2016’da da hafif ticari araç pazarındaki payını ve güçlü
marka imajını koruma faaliyetlerini, ürün,
Yetkili Satıcı saha faaliyetleri, satış sonrası hizmetler gibi tüm müşteri odaklı
alanlarda aralıksız sürdürecektir. Geniş
ve yenilenen ürün gamı, Doğuş Otomotiv ve Volkswagen markalarının yarattığı
güven, Türkiye geneline yayılmış Yetkili
Satıcı ağı ve güçlü müşteri iletişimi, 2016
satış hedeflerine ulaşmakta Volkswagen
Ticari Araç’ın en önemli araçları olacaktır.

Volkswagen Ticari Araç, 2015 yılında hafif
ticari araç pazarındaki satış adedini %31,8
oranında artırmıştır. Toplam pazarda
üçüncülüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç,
ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur.
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Scania

Scania’nın
rekor yılı!
Sürdürülebilir kalite
ve uzun süreli değer
yaratarak, sektöründe
öncü bir şirket olmayı
başaran Scania, 2015
yılında satış adetlerini
3.291’e çıkararak Türkiye
pazarında yer aldığı ilk
günden bu yana sahip
olduğu en yüksek satış
rakamına ulaşmıştır.
İlhami Eksin

Scania, Meiller, Thermo King,
DOD Ağır Vasıta, Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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2015 yılı satış performansı
Türkiye’de 2015 Aralık ayı sonu itibariyle 3.291 adet Scania Ağır Ticari Araç
satılmıştır. Satılan araçların 2.609 adedi çekici, 682 adedi ise on-road ve offroad kamyondur. Araç parkı 2015 yılında
yaklaşık 20.000 adede ulaşan Scania,
geniş ürün seçenekleriyle fark yaratmayı ve gerek on-road, gerek off-road
alanında tercih edilen bir marka olmayı
sürdürmüştür.
Satış sonrası hizmetlerde
müşteri “odağımız”
2015 yılında müşterilerimize, markamızın tüm dünyada uygulamaya aldığı “Çözüm Ortağı” felsefesine uygun olarak,
yedek parça politikaları, bakım ve tamir
standartları ile hizmet verilmiştir. Ülke
genelindeki tüm Yetkili Servislerimiz,
“Scania Bayi İşletim Standartları” sertifikasyonuna sahiptir.
7 gün 24 saat hizmet veren müşteri danışma hattı ile Türkiye ve Avrupa’daki
müşterilerine kendi dillerinde konuşan
operatörlerce yanıt verilmiş ve 26 adet
acil yol yardım aracı ile bulundukları
noktalara hizmet ulaştırılmıştır. Türkiye
genelinde %77 bağlılık oranı ile müşterilerimize, 20 adet Yetkili Servis’te 295
teknisyen ve toplam 380 personel ile

2015 yılında 60.850 adet iş emri açılarak hizmet sunulmuştur.
Gebze Servis’ten de yeni bir rekor daha!
Gebze Servis, 2015 yılında toplam gelirini %30 artırarak rekora imza atmış ve
ağır vasıta perakende sektöründe görülmemiş müşteri uygulamaları ile diğer
servislere örnek olmuştur. Teknik eğitim
ve oryantasyon merkezi olarak bu sene
görev yapmaya başlayan Gebze Servis,
yeni işe başlayan iş arkadaşlarımız ve
Yetkili Servislerimizin toplam 57 çalışanına teknik eğitim ve markaya ilk giriş
oryantasyonlarını başarı ile vermiştir.
200’e yakın müşteriyi yerinde Satış
Sonrası Hizmet amacı ile ziyaret eden
ve problemlerine çözüm getiren Gebze
Servis, bakım anlaşması satışında da
başarısını kanıtlamıştır.
ScanIa artık dijital ve
sosyal medyada
Scania, 2015 yılının yedinci ayı itibarıyla
dijital ve sosyal platformda da sevenleriyle buluşmuştur. www.facebook.com/
ScaniaTr adresinden ulaşılabilen “Scania Türkiye” sayfası sayesinde, Scania
fanları en güzel Scania fotoğraf ve haberlerini takip ederken, aynı zamanda
yorum, görüş ve önerilerini birbirlerine
aktarma fırsatına kavuşmuştur. Tem-

muz 2015’te açılan Scania Türkiye Facebook sayfası, yıl sonuna kadar 125
bin takipçi sayısını aşarak, sayfa etkileşim oranları ile de giderek yükselen bir
grafik çizmiştir.
ScanIa Filo Yönetim Sistemi
Müşterileriyle fikir alışverişinde bulunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına her
zaman en doğru çözümler üretmeyi
hedefleyen Scania, 2015 yılında Filo Yönetim Sistemi projesini tamamen aktif
hale getirerek hayata geçirmiştir.
İletişim ve pazarlama
faaliyetleri
2015 yılında gerçekleştirilen pazarlama
faaliyetleri ile Scania, yıl boyunca devam eden satış ve satış sonrası alan-

larında ulusal ve sektörel basın yoluyla
müşterilerine ulaşmayı başarmış, markanın adından sıkça söz edilmesini sağlamıştır.
Sektörel ve ulusal yayınlar için hazırlanan reklam çalışmalarının yanı sıra iletişim ve pazarlama faaliyetleri arasında
2015 yılında Türkiye’de tanıtımı yapılan
Scania yeni inşaat araçları lansmanı
test sürüş aktivitesi, basın toplantısı ve
müşterilerimizle interaktif olarak görüşebilme imkânı bulduğumuz teslimat
törenleri yer almıştır. Ayrıca 2015 yılı boyunca Yetkili Satıcı ve Servisleri destekleyen pazarlama faaliyetleri markanın
çalışmaları arasında önemli yer tutmuş,
tüm Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatının
web sitelerinin açılışı yapılmıştır.

Scania, 2015 yılında toplam 3.291 adet 16
ton ve üzeri Ağır Ticari Araç satışına
ulaşmış ve Doğuş Grubu distribütörlüğünde
Türkiye pazarına girişinin 20. yılında bu
başarıyla yeni bir rekora imza atmıştır.
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Meiller

Doğuş Otomotİv güvencesİ İle
Türkİye’de İstİkrarlı büyüme
160 yılı aşkın süredir
yüksek Alman teknolojisi
ile geliştirdiği ürünleri
2007’den beri Doğuş
Otomotiv güvencesi altında
Türkiye pazarına sunan
Meiller, müşterilerinin
değişen ihtiyaçlarına
yönelik projeler geliştirerek
kendi sektöründe kalitenin
yükselmesine liderlik
etmiştir.
İlhami Eksin

Scania, Meiller, Thermo King,
DOD Ağır Vasıta, Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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MeIller hakkında
F.X. Meiller Fahrzeug GmbH & Co KG,
1850 yılında Münih’te kurulmuş büyük
bir aile şirketidir. Bugün ağır ticari araç
üreticileriyle işbirliği yaparak araçlara mükemmel uyum sağlayan damper
ürünleri geliştiren Meiller, en son teknikleri ve mühendislik bilgilerini müşterilerinin hizmetine sunarak farklı ihtiyaçlara
kısa sürede çözüm üretebilmekte ve
yarattığı hizmet farkıyla sektördeki lider
konumunu güçlendirmektedir. 2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarına satış ve
servis hizmeti sunulmaktadır.

2015 yılında MeIller
2015 yılında 407 adet satış gerçekleştiren Meiller, bir önceki yıla göre satış
adedini %31 artırmıştır. İki adet seçimin
olduğu 2015 yılında, iki seçim arasındaki olağanüstü durgun pazar koşullarına
rağmen Meiller, müşterilerin ihtiyaçlarını iyi bilen, çözüm odaklı, ürünün kalitesini ön planda tutan ve samimi yaklaşımıyla yine tercih edilen marka olmuştur.
Satış sonrası hizmetler
Meiller, Türkiye genelinde 14 adet servis
noktası ile rakiplerine oranla daha fazla noktada müşterilerine servis imkânı
sağlamaktadır. 2015 yılında da yine
müşteri memnuniyeti odaklı servis yaklaşımıyla tercih nedeni olmaya devam
etmiştir.
“En iyi damper”
Almanya’nın ticari araç sektöründeki
uzman dergiler tarafından düzenlenen geleneksel “En İyi Ticari Araçlar ve
Markaları” yarışmasında Meiller, 2015
yılında da “En İyi Damper” markası seçilerek art arda 11. kez bu ödülün sahibi

olmuştur. Söz konusu başarı, Meiller’in
tartışmasız sektör lideri olarak gücünü
bir kez daha kanıtlamış ve üstün kalitesini ortaya koymuştur.
Marka iletişimi faaliyetleri
Meiller, iletişim çalışmalarını yıl boyunca
etkin bir şekilde sürdürmüş ve böylece
marka imajının yükseltilmesi konusunda önemli katkı sağlamıştır. 2015 yılında
sektörel basında yer alan ilan çalışmalarının yanında bölgesel aktivitelere de

ağırlık verilmiştir. 160 yılı aşkın süredir
müşterilerinin yükünü hafifleten Meiller,
düzenlediği teslimat törenleri ve basın
haberleri ile de her zaman sektörün
öne çıkan markalarından biri olmuştur.
Geleneksel hale getirilen iftar yemek organizasyonları ile İstanbul ve Ankara’da
önemli filo müşterileri ile bir araya gelinmiştir. Yılbaşında da yine geleneksel hale gelen bir uygulamayla, önemli
müşteriler için özel hediyeler hazırlanıp
sunulmuştur.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı
öncelik olarak ele alarak, satış ve satış
sonrasında sunduğu beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmetlerle
müşterilerin çözüm ortağı olan
MeIller, 2015 yılında 407 adet damper satışı
gerçekleştirmiştir.
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Scania Engines

Scania Engines’ten
yenİ bİr satış rekorU
Farklı seçeneklerle
müşterilerine geniş
bir ürün yelpazesi
sunan Scania Engines,
2015 yılında satış
adetlerini %7 oranında
yükselterek başta kara
jeneratörleri pazarı
olmak üzere, alternatif
satış kanallarında
pazar payını artırmıştır.
İlhami Eksin

Scania, Meiller, Thermo King,
DOD Ağır Vasıta, Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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2015 yılı sipariş performansı
Scania Engines, Türkiye’de 2015 yılında
gerçekleştirilen 251 adet motor satışıyla pazar payını artırmış ve Scania’nın en
çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 5
arasında yer almıştır.
Scania Engines, Türkiye’nin önde gelen
jeneratör firmalarıyla hayata geçirilen
işbirliği projeleri ile jeneratör motoru
satışlarını %49 artırarak pazardaki konumunu üst seviyelere taşımış ve bu
alandaki başarısını kanıtlamıştır.
Deniz motorları ve deniz jeneratör satışlarını global dünya firmalarıyla yapılan projelerle artıran Scania Engines, bu
ürün gruplarında pazar hakimiyetini de
göstermiştir.

Zengin ürün gamı
Doğuş Otomotiv, Scania Engines markası ile müşterilerine kara jeneratör
motorları, deniz motorları, deniz jeneratör motorları ve endüstriyel motorlarını
sunmaktadır.
Deniz motorları ürün yelpazesini yeni
V8 motorlarla zenginleştiren Scania,
müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
16,4 litrelik V8 kamyon motorlarını baz
alarak yeni motor gamına ulaşmıştır.
Kullanılan XPI yakıt enjeksiyonu teknolojisiyle silindirlere daha kısa zamanda
yüksek basınçlı yakıt gönderilerek daha
fazla güç elde edilen bu yeni motor gamında performans, kullanılan filtre teknolojisi sayesinde Scania’nın istediği
seviyelere ulaşmıştır.
2016 hedefleri
Scania Engines, güvenilir bir çözüm
ortağı olarak ürün yelpazesini genişletmek ve bu işkolundaki sürdürülebilir
kalite ve pazar payını artırmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013 yılında
kara jeneratörleri pazarında öncü jeneratör üreticileriyle başlayan iş ortaklığı,
2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında
da devam edecektir. Pazara olan hakimiyeti ve kaliteli ürün grubuyla Scania

Engines, satış adetlerini 2016 yılında
da artırarak pazar lideri olmayı hedeflemektedir.
Pazarlama faaliyetlerimiz
satışımızı destekliyor
Scania Engines, pazara sunduğu yüksek teknolojili ürünlerinin yanı sıra basın haberleriyle de dikkatleri çeken bir
markadır. Bu doğrultuda Scania Engines, 2014 yılında büyük filolara yapılan
satışlarını takiben, müşterileriyle birebir
görüşebilme imkânı da sağlayan, basın
eşliğinde teslimat töreni etkinlikleri düzenlemiştir.

2015 yılında da yükselen pazar payı
grafiği ile satışlarını artıran Scania
Engines, Doğuş Otomotiv güvencesi
altında, kara, endüstriyel ve deniz
motorları iş kolundaki toplam satışlarını
2015 yılında %7 oranında yükselterek 251
adetle satış rekorunu kırmıştır.
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Thermo King

Thermo King’ten
başarılı
bİr yıl daha
Doğuş Otomotiv’in
müşteri memnuniyeti
politikası çerçevesinde
müşteri ihtiyaçlarına
yönelik özel çözümler
sunan Thermo King,
pazara sunduğu yüksek
kaliteli ürünleriyle
ekonomiye katma değer
sağlamaktadır.
İlhami Eksin

Scania, Meiller, Thermo King,
DOD Ağır Vasıta, Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
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2015 yılı satış performansı
Dizel soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olan Thermo King, 2015
yılında gerçekleştirdiği filo satışlarıyla
toplam 606 adetlik satış adedine ulaşmış ve liderliğini korumuştur.
Her projeye özel soğutma ve ısıtma çözümleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına
uygun ünite seçenekleri sunan Thermo
King, Türkiye’nin önde gelen soğuk zincir
ve ilaç taşımacılığı firmaları ile işbirliğini
güçlendirerek sektördeki güvenirliliğini
artırmıştır.
Thermo King, ürün gamında bulunan ilaç
sertifikalı (GDP - Good Distribution Practice / İyi Dağıtım Uygulamaları) kapsamındaki ürünlerini piyasanın beğenisine
sunmuş ve satışına başlamıştır. GDP
ilaç sertifikalı Slx-e Treyler ve ColdCube
modüler soğutucu ürününün lansmanı
2015 yılında yapılmıştır.

Yeni bir ürün grubu olan ColdCube’ün
lansmanını gerçekleştiren Thermo
King, bu taşınabilir modüler soğutucuya yönelik olarak ilaç sektörü kadar
e-ticaret firmaları, sanal marketler ve
donmuş veya taze gıda ürünleri (pasta, dondurma, catering) dağıtımı yapan
firmalarla işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.
“Thermo King Filo Ekspertiz” projesi ile
müşterilerin mevcut filolarında bulunan soğutucu ünitelerin kalite ve kullanım yeterlilikleri ekspertiz edilmektedir.
Müşterilere ilgili ekspertiz sonuçları
iletilmekte ve bakım, onarım ve değişim
ihtiyacı olan ünitelerin bilgilendirmesi
yapılmaktadır.
Thermo King, aktif yedek parça kampanyaları ile ürünlerin ömrünü uzatan,
yüksek performansla çalışmasını sağlayan orijinal yedek parça kullanım bağlılığı konusunda da pazar payını sürekli
geliştirmektedir.
Thermo King’i rakiplerinden farklılaştırarak bir adım öteye taşıyan TracKing
donanımı, GPS teknolojisini kullanarak
80’in üzerinde ülkede anlık veri takibi
olanağı sağlamaktadır.
Gelişen ve değişen pazar
koşulları
Thermo King, 2009 yılında en iyi gelişim
gösteren distribütör ve 2010 yılında en

çok frigo römork soğutucu ünite satışı
gerçekleştirilen distribütör olmuş; satış
ve servis alanında gösterdiği başarılar
nedeniyle OEM tarafından yılın en başarılı Platin Satış ve Servis Distribütörü
seçilmiştir. Thermo King, ödülü aldığı
tarihten itibaren bugüne kadar platin
seviyesini korumuştur.
2015 yılında motor tahrikli ünite satışındaki pazar payı yükseltilerek genişleyen ürün gamı pazara sunulmuş ve
ColdCube ve Ce serisinin satış içerisindeki payı artırılmıştır.
Güçlü Yetkili Satıcı ve servis
teşkilatı
Thermo King bünyesinde hizmet veren
Yetkili Satıcı ve Servis ekiplerine 2014
yılında İzmir, Kayseri ve Erzurum da
eklenerek, Türkiye’deki Yetkili Satıcı ve
Servis ağı 16 noktaya yükseltilmiştir.
2015 yılında da verilen servis ve satış
eğitimleri yoluyla gelişen teknolojiler

hakkında bilgilendirme yapılarak, Yetkili
Satıcı ve Servis ağının etkinliği artırılmıştır.
11. kez en iyi marka
Thermo King, Almanya’da yayımlanan
ve ticari araç sektörünün en önemli yayınları arasında yer alan Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve Fernfahrer dergileri tarafından okur oyları ile düzenlenen
“En İyi Marka” yarışmasının “Soğutucu
Üniteler” kategorisinde 11. kez en iyi
marka seçilmiştir.
Pazarlama ve iletişim
faaliyetleri
2015 yılında gerçekleştirilen pazarlama
faaliyetleri arasında, sektörel basın için
hazırlanan reklam çalışmaları ve bülten
çalışmalarının yanı sıra Yetkili Satıcı ve
Servisleri destekleyen iletişim aktiviteleri ve müşterilerimizle iletişim kurma
imkânı bulduğumuz teslimat törenleri
önemli yer tutmuştur.

Global markaların Türkiye’ye yaptığı yatırımlar
sayesinde, 606 adet ünite satışı ile
soğuk zincir taşımacılığı sektöründe
pazar payını artıran Thermo King, 2015
yılında da liderliğini korumuştur.
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Doğuş Oto

hİzmet kalİtemİzİ
her yıl artırıyoruz
Gerçekleştirdiğimiz
ve gerçekleştirmeyi
düşündüğümüz tüm
projelerimizdeki amacımız,
müşterilerimize en iyi
hizmeti vermektir. Güler
yüzlü ve deneyimli
ekibimizle her geçen yıl
hizmet kalitemizi artırarak,
Doğuş Oto’nun dünyada
örnek bayi olması için var
gücümüzle çalışıyoruz.
Zafer Başar

Doğuş Oto Pazarlama ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
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Doğuş Oto hakkında
1963’te otomotiv sektöründe hizmet
vermeye başlayan Genoto, 2004 yılından bu yana faaliyetlerini Doğuş Oto adı
altında sürdürmektedir. Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için (VW Binek Araç, VW
Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT, ŠKODA
ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde 6 noktada, yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuvar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış
sonrası destek hizmetleri vermektedir.
Doğuş Oto, hizmet kalitesini her yıl artırarak ilerleyişini sürdürmektedir.

Hedeflerin üzerinde
performans
2015 yılı, tüketici güven endeksindeki
düşüşe ve ekonomik dalgalanmalara
rağmen beklentilerin üzerinde satış rakamlarına ulaşılan bir yıl olmuştur. Doğuş Oto’nun temsil ettiği markalarda
son 5 yıl içerisinde sergilediği satış performansı, servis girişlerine de olumlu
yansımıştır.
Doğuş Oto için 2015 yılı, 59.933 adet
araç satışı ve 240.201 servis girişi ile
belirlenen hedeflerin üzerine çıkılan bir
yıl olmuştur. Araç satışları ve servis girişlerindeki yükseliş paralelinde, şirketin iş hacmi ve iletişim kurduğu müşteri
sayısı da artmıştır.
Yeni yatırımlarla müşteriye
daha yakın
Doğuş Oto, 2015 yılındaki başarılı iş sonuçlarına, müşterilerine daha iyi koşullarda ve daha yaygın hizmet verebilmek
adına yaptığı yeni yatırımları da eklemiştir. Bu kapsamda Doğuş Oto Esen-

yurt ve Doğuş Oto Etimesgut baştan
aşağı yenilenmiştir.
Özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi düşünülen bazı yenilikler
Doğuş Oto’nun başarısı için büyük
önem taşımaktadır. Doğuş Oto, 2015
yılında temeli atılan Kartal Bölgesi’nin
tamamlanmasıyla 2016 yılında satış
ve servis hizmetlerini yeni yerinde vermeye başlayacaktır. Bu yatırım, alanında Türkiye’nin yapılmış en büyük yatırımlarından biridir. Ayrıca Maslak Böl-

gesi de Ocak ayı itibariyle yenilenmiş
Audi Showroom ve Servis konseptiyle
hizmet vermeye başlayacaktır. Bunlara ilave olarak Maslak Bölgemizde
ŠKODA markamızın da satışına başlanacaktır.
Yeni bir yıl
2016 yılının, dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmelerin etkisinde, 2015 yılına
yakın bir yıl olacağı öngörülmektedir.

Müşterilerimize satış ve serviste mükemmel
bir hizmet deneyimi yaşatma
hedefiyle çıktığımız yolda, güler yüzlü
ve tecrübeli ekibimizle hizmet kalitemizi her
yıl artırarak ilerliyoruz.
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D-Auto Suisse

Müşterİlerİmİzİ
taraftarlarımız yapmaya
								odaklandık
Ulaştığımız başarının
temelinde müşteri
sadakati yatmaktadır.
Amacımız mükemmel
bir perakende
deneyimi sunmak ve
müşterilerimizi ömür
boyu portföyümüzde
tutmaktır. Bunun için
sürekli olarak süreç ve
hizmet kalitesine yatırım
yapıyoruz.
Marcel Hauselmann
Genel Müdür
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DASSA Hakkında
Doğuş Otomotiv’in bağlı ortaklığı D-Auto
Suisse SA, 2009 yılının Eylül ayından bu
yana faaliyetlerini İsviçre’nin 750 bin nüfuslu Vaud Kantonu’nda yer alan Lozan
şehrinde, Porsche bayii olarak sürdürmektedir. Müşterilerine yeni ve ikinci el
araç, yedek parça satışı yapan ve satış
sonrası tüm hizmetleri sunan şirket, hizmet kalitesini ve güvenilirliğini her yıl artırarak gelişmektedir.

D-AUTO SUISSE SA

2015 yılı itibariyle kayıtlı müşteri adedimiz 5.900’a yükselmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm
gayretimiz, daha önce Porsche sahibi
olmayan müşteri adaylarını Porsche
Lozan Topluluğu’nun bir üyesi yapmaya
odaklanacaktır.

Başarılarımız
D-Auto Suisse SA, 2015 yılında yeni
araç satışlarını %43 artırarak 361 yeni
araç satışı gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu, şirket tarihinde bugüne kadar
ulaşılan en yüksek yeni araç satış adedidir. Yapılan 176 adetlik Macan satışı
ile, daha önce Porsche sahibi olmayan
müşteri segmentlerindeki penetrasyonumuz artmaktadır.

mizi, Porsche’nin spor araba modelleri
ile tanıştırma hedefine de ulaşılmıştır.
2015 yılı içerisinde düzenlenen 10 farklı
pazarlama etkinliği ile 400 potansiyel
müşteriye ulaşılmıştır. Tüm aktiviteler,
Porsche Lozan Topluluğu’nu oluşturma
hedefine uygun olarak icra edilmiştir.

D-Auto Suisse SA, 39 çalışanı ile 2015
yılında da mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sunmaya odaklanmış ve
İsviçre’de en yüksek müşteri memnuniyetine sahip bayilerden biri olma unvanını sürdürmüştür.

Araç satış adetleri ve finansal
sonuçlar bakımından 2015 yılı, D-Auto
SuIsse SA için şirket tarihinin
en başarılı dönemi olmuştur.
Süreç kalitesi ve müşteri sadakatine
odaklanarak, müşterilerimizi taraftar
yapma hedefine emin adımlarla
ilerlemekteyiz.

Pazarlama faaliyetleri
Marka bilinirliğini artırmak, kampanyaları duyurmak ve yeni müşteri bulma
hedefleri doğrultusunda yıl içinde birçok pazarlama aktivitesi düzenlenmiştir. Bu aktivitelerde Macan müşterileri-
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D-Auto LLC

Yenİ markalarla
temsİl gücümüzü
artırıyoruZ
Şirket bilinirliğine
ve marka imajına
yönelik çalışmalarımızı
hayata geçirdiğimiz,
maliyetlerimizi
baskılayarak operasyonel
verimliliği hedeflediğimiz
ve müşteri memnuniyeti
odaklı kaliteli hizmet
prensibi ile faaliyetlerimizi
yürütmeye devam
ettiğimiz bir yılı geride
bıraktık.
Osman Yelkenci

D-Auto LLC Genel Müdürü
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D-Auto LLC hakkında
%100 Doğuş Otomotiv sermayeli D-Auto
LLC, 2013 yılında, Volkswagen ve Audi
markalarıyla Irak distribütörlüğü anlaşmasını imzalamış olup, 2014 yılı Temmuz ayında Erbil şehrinde faaliyetlerine
başlamıştır. 2015 Aralık ayında Volkswagen Ticari Araç ile de Irak distribütörlüğü anlaşmasını imzalayan şirket, temsil
edilen markalara bir yenisini daha ilave
etmiştir.
D-Auto LLC, bilgi ve tecrübesiyle harmanladığı kaliteli hizmetini, toplam
7.500m2’lik alanda 22 çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır.

2015 yılı faaliyetleri
2015 yılı, ekonomik durgunluğun artış
gösterdiği, otomotiv sektörünün olumsuz yönde etkilendiği ve pazarın önemli
ölçüde daraldığı bir yıl olmuştur.
D-Auto LLC, 2015 yılında 37 adet yeni
araç satışı gerçekleştirirken, Audi markasında Q5 modeli en beğenilen ürün
olarak öne çıkmış, Volkswagen markasında ise CC modeli sportif yapısı ile
müşterilerimizin en fazla ilgi gösterdiği
ürün olmuştur.
2015 yılı Mart ayında düzenlenen Erbil
Autoshow fuarına Audi ve Volkswagen
Binek markaları ile katılım sağlanmış
ve standımız fuarın en çok ilgi çeken
standı olmuştur. Eylül-Ekim aylarında
ise bölgenin en büyük alışveriş merkezi
olan Family Mall AVM ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte Audi Q7 modeli
odaklı bir pazarlama faaliyeti düzenlenmiştir. Bu etkinlik, şirketimizin daha geniş kitlelerle tanışmasına vesile olurken,
satış adetlerine de pozitif katkı sağlamıştır.

D-Auto LLC, satış sonrası hizmetler
alanında sunduğu kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı
ile Volkswagen ve Audi kullanıcılarının
beğenisini kazanmıştır. Yaşattığı kaliteli servis deneyimi ve eğitimli teknik
personeli ile müşterilerinin tercih ettiği
hizmet noktası olmayı başaran D-Auto
LLC, 2015 yılında 2.338 araca servis
hizmeti sunmuştur.

2016 hedefi
Ekonomik daralmanın devam edeceğine dair beklentilerin hakim olduğu pazar
şartlarında, minimum maliyet yapısı korunarak, pazar payı gelişimi için marka
tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecektir.
D-Auto LLC, üstün hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyeti anlayışı ile rakiplerinden ayrışmaya 2016 yılında da devam edecektir.

2014 yılında Irak’ın Erbil şehrinde
faaliyetlerine başlayan D-Auto LLC, 2015
yılı Aralık ayında Volkswagen Ticari
Araç ile Irak distribütörlüğü
sözleşmesini imzalamış, Volkswagen
ve Audi’den sonra Volkswagen Ticari
Araç’ı da temsil ettiği üçüncü marka olarak
bünyesine katmıştır.
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DOD

DOD’da
İstİkrarlı büyüme
DOD olarak, taviz
vermediğimiz güven ve
müşteri memnuniyeti
unsurlarının desteği,
tedarik ağındaki
genişleme, artırılan Yetkili
Satıcı konsantrasyonu
ve dijital yatırımlarımız
sonucunda ulaşılan
23.125 satış adediyle
istikrarlı büyümeyi
devam ettirdik.
Anıl Gürsoy

SEAT, Porsche, DOD
Marka Genel Müdürü
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Marka yönetimi
operasyonunda yeni dönem
Yetkili Satıcı araç tedarik ağının genişletilmesi ve stok çeşitliliğinin artırılması
amacıyla, işbirliği yürütülen firma sayısı bir önceki yılın iki katına çıkarılmış;
operasyonun genişletilmesiyle beraber
araç tedariki 2014 yılına oranla %38
oranında, araç satışları ise %69 oranında artmıştır. Yeni yapılan tedarik anlaşmalarıyla stok çeşitliliği ve adedi artırılmıştır. 2015 yılında yapılan operasyonel
değişiklik ile araçların ortalama stok yaşı
%23 oranında; ortalama stok finansman
maliyeti ise %28 oranında düşmüştür.
DOD perakende
DOD perakende noktalarında, 2014 yılında nakit alım süreçleri ve premium araç
satışlarında başlatılan iş modeli değişikliğine 2015 yılında da devam edilmiş ve

2014 yılına göre ciro %34 artış göstermiştir. Perakende noktalarında faaliyete
başlanan tarihten itibaren ulaşılan en
yüksek ciro ve perakende satış adedine
ulaşılarak, iki ayrı rekora imza atılmıştır.
2016 yılı içerisinde, mevcut İstanbulEsenyurt ve Kocaeli-Çayırova satış noktalarına ek olarak İstanbul Anadolu yakasında açılması planlanan yeni lokasyonla birlikte, ulaşılabilirliğin artırılması
ve büyümeye devam edilmesi planlanmaktadır.
İş süreçlerinde müşteri
odaklı iyileştirmeler
2015 yılında yapılan Gizli Müşteri Araştırması ile teşkilatın geliştirilebilir yönleri tespit edilmiş ve elde edilen verilere
istinaden 2016 yılı için eğitim planlaması yapılmıştır. Yetkili Satıcı personeline DOD Garanti hizmetiyle ilgili yerinde
eğitim metoduyla eğitim verilmiştir. Drive projesine dahil olunarak, Yetkili Satıcı
personel alım süreci standart hale getirilmiştir.
Müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet
vermek amacıyla, sistem ve prosedür
iyileştirmeleri gerçekleştirilmiş, bu iyileştirmeler sonucunda araç alım-satım
süreçleri kısaltılmış ve müşteri memnuniyeti artırılmıştır. Kurumsal ikinci elde
güven olgusunu destekleyen 101 Nokta
Ekspertiz süreçlerinde iyileştirmeye gi-

dilmiş ve müşteri ile paylaşılan rapor yalınlaştırılmıştır. Raporun 2016 ilk çeyreğinde yayına alınması planlanmaktadır.
2015 yılının son çeyreğinde başlayan
kurumsal kimlik yapılandırma çalışmalarına 2016 yılında devam edilecektir.
Dijital yatırımlar
Güncel tasarım ve yazılım eğilimlerine
göre yenilenen, 2015 yılı Eylül ayında
yayına alınan DOD.com.tr ile markanın
dijital yüzü yenilenmiştir. Sitedeki araç
fotoğraflarının standart hale getirilmesi
amacıyla fotoğraf çekme ve paylaşım
uygulaması olan DOD Foto yayına alınmıştır.
IOS ve Android uygulamalarıyla ilgili
çalışmalara devam edilmekte olup, uy-

gulamaların 2016 yılının ilk çeyreğinde
yayına alınması planlanmaktadır.
Markanın büyüme stratejisine paralel olarak yeni sitede araç alım bölümü
tekrar düzenlenmiş ve aracını DOD’da
değerlendirmek isteyen müşteriler için
daha işlevsel bir bölüm oluşturulmuştur. Bu sayede artan talepler Yetkili
Satıcılarla koordineli çalışılarak değerlendirilmiş ve yeni tedarik kanalı oluşturulurken stok çeşitliliğinin artması da
desteklenmiştir.
Yenilikçi yaklaşımlarıyla ikinci el araç satışlarına kurumsallığı getiren lider marka DOD, aktif ve vizyoner sosyal mecra
kullanımına devam etmektedir. Markanın ulusal ve yerel iletişiminde dijital
mecralara yönelim artmıştır.

İkinci el sektörüne kurumsallığı ve güven
olgusunu getiren DOD, 2015 yılında
iş modelinde gerçekleştirdiği
değişiklikler ve tedarik ağını
genişletme çalışmalarıyla iş ortaklarını
artırmış, tedarik ve satışlarına ciddi ivme
kazandırmıştır.
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vdf

yarattığımız güven ve
memnunİyetle
hedeflerİmİzİ aşıyoruz
Başarıyı değil başarıda
sürekliliği ilke edinmiş
bir şirket olarak
önümüzdeki yıllarda
da bu istikrarımızı
sürdüreceğimize
inancım sonsuzdur.
Tijen Akdoğan Ünver

vdf CEO/ Yönetim Kurulu Üyesi
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vdf Otomotiv Finansmanı
(Volkswagen Doğuş Tüketici
Finansmanı A.Ş.)
vdf, 2015 yılında müşteri memnuniyeti
odaklı ürün ve hizmet anlayışı ile hedeflerinin çok üzerinde bir performans gerçekleştirmeyi başarmıştır.
Volkswagen Grup markaları içerisinde
ortalama 33% penetrasyon oranına sahip olan vdf, 2015 yılında bireysel taşıt
kredilerinde “yaşayan kredi miktarı” bazında tüketici finansmanı şirketleri ve
bankalar arasında pazar liderliğini sürdürmüştür.
vdf, 2015 sonu itibariyle 78.000 adet
yeni kredi vererek yaşayan kredi sayısını toplam 146.000 adede çıkarmış,
bu rekor yükseliş sayesinde hedeflerini
rahatlıkla aşmıştır. vdf, toplam yaşayan

kredi hacmini bir önceki yıla göre 49%
artırarak 4 milyar TL’den 5,9 milyar TL’ye
yükseltmeyi başarmıştır.
vdf Otomotiv Finansmanı, 2015 yılında markalarla ortak düzenlediği satış,
pazarlama ve müşteri sadakati kampanyalarıyla müşteri memnuniyetini ve
bağlılığını artırmayı hedeflemiştir. 2015
yılında yaptığı anket sonuçlarına göre
vdf, bir önceki yıla göre müşteri memnuniyeti puanını artırmayı başarmıştır.
vdf, 2016 yılında müşterilerinin ihtiyaçlarına özel sunduğu kredi, sigorta ve
servis paketlerini genişleterek, otomotiv
değer zincirinin her alanında müşterilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
vdf Sigorta ve Aracılık
Hizmetleri A.Ş.
vdf Sigorta Hizmetleri, geniş deneyimi
ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilerek
karşılanması için geliştirilen özel ürün
yelpazesi ile, 2015 yılında da müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmiştir. Toplam 11 sigorta şirketinin
acentesi olarak faaliyet gösteren vdf
Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik,
uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve
grup müşterilerine hizmet vermektedir.
VW grup markalarının Yetkili Satıcıları

bünyesinde faaliyet gösteren vdf Sigorta, 2015 yılında bayilerdeki şube
sayısını 6 adet daha artırarak 50 şubeye ulaşmıştır. vdf Sigorta Hizmetleri,
Volkswagen Kasko ile başlayan ve SEAT,
ŠKODA, DOD ve Audi Kasko ile devam
eden markalı kasko ürünlerine bu yıl
Scania Kasko’yu da ekleyerek, markalara özel teminatlarla sektöründe fark
yaratmıştır.
Toplam net prim üretimi ve yaşayan
poliçe adedi bakımından 2015 yılında
da en büyük acente unvanını koruyan
vdf Sigorta, 2014 yılına göre toplam net
prim üretimini 42% oranında artırarak

208 milyon TL’den 300 milyon TL’ye
yükseltmiştir. vdf Sigorta, 2015’te poliçe adedini de 22% oranında artırarak
303.000 poliçeye ulaşmıştır.
vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş.
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan vdf Faktoring A.Ş., Türkiye
genelinde 125 adet müşteriye faktoring
ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. vdf Faktoring, 2015 yılında
toplam 11 milyar TL işlem hacmine ve
toplam 285 milyon TL aktif büyüklüğe
ulaşmıştır. vdf Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2016
yılında da artırmayı hedeflemektedir.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşteri
memnuniyetini her zaman ön planda tutan vdf,
2015’te de kredi ve sigorta adetlerinde
rekor rakamlara ulaşarak hedeflerin
üzerinde bir performans göstermiş,
MAN Finansı da bünyesine katarak ağır vasıta
finansmanı ile otomotiv sektörünün tüm
segmentlerinde hizmet vermeye başlamıştır.
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TÜVTÜRK

Güven verİyor,
değer
katıyoruz
TÜVTÜRK olarak, 8 yıldır
araç muayene hizmetini
uluslararası standartlarda
vererek, trafik güvenliğini
artırmaya ve ülkemize
ekonomik değer katmaya
çaba gösteriyoruz. Geride
bıraktığımız yıllarda elde
ettiğimiz deneyimi ve
teknik bilgi birikimini farklı
sektörlerle de paylaşarak,
kamuya sağladığımız faydayı
artırmayı hedefliyoruz.
Kemal Ören

TÜVTÜRK Genel Müdürü
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2015
TÜVTÜRK, 2015 yılında periyodik araç
muayene hizmetleri başta olmak üzere
tüm faaliyet alanlarında büyüme sağlarken, cirosunu %13,7 artışla 1 milyar 167
milyon TL’den 1 milyar 327 milyon TL’ye
çıkarmayı başarmıştır. Bu cironun 218
milyon TL’si TÜVTÜRK İstanbul’un operasyonlarından temin edilmiştir. 2015
yılında operasyona başlayan Çorum
Osmancık, Sivas Gemerek, Trabzon Of
istasyonları ile sabit istasyon sayısı
207’ye ulaşmıştır. Yeni gezici traktör istasyonlarının da eklenmesiyle gezici istasyon sayısı ise 106’ya ulaşmıştır.
Trafik güvenliğine büyük katkı
2015 yılında, bir önceki yıla göre %2,5’lik
artışla 8 milyon 91 bin aracın periyodik
araç muayenesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan muayenelerde araçların %35,4’ü
ağır kusurlu ya da emniyetsiz olduğu
tespit edilmiştir. Tekrar muayeneye gelen 2 milyon 826 bin aracın %98,1’inin
eksiklik ve kusurlarının giderildiği görülmüş, muayene tekrarında başarılı olan
bu araçların trafiğe güvenli bir şekilde
çıkması sağlanmıştır.
Egzoz gazı emisyon ölçümü
2015 yılında 2 milyon 821 bin aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.
Adet olarak geçen yıla göre bu alanda
%2,8’lik artış sağlanırken, bu hizmetin
periyodik muayenelere oranı %34,9 ile
2014 yılındaki düzeyini korumuştur.

Yola elverişlilik muayenesi
30 istasyonda verilen yola elverişlilik
muayene hizmeti 2015 yılında 32 bin
adet olarak gerçekleşmiştir.
Müşteri deneyimi ön planda
TÜVTÜRK’ün, 2015 yılında öncelikli hedeflerinden biri, araç kullanıcılarının
muayene hizmetini daha kolay ve hızlı
almasına yönelik yenilikçi teknolojileri
hayata geçirmek olmuştur. Araç sahiplerinin internet üzerinden ücretsiz muayene randevusu alabildikleri internet
sitesi www.tuvturk.com.tr, kullanıcı ihtiyaçlarına ve dijital trendlere göre yenilenmiştir. Mobil cihazlara da uygun hale
getirilen internet sitesi, randevu alma
süresini %50’ye varan oranda hızlandırmış ve süreci kolaylaştırmıştır.
İstanbul Dudullu TÜVTÜRK İstasyonu
da araç kullanıcılarının daha kolay ve
daha konforlu hizmet alması amacıyla
yeniden düzenlenmiştir. Müşteri kabul,
bekleme ve idari binalarda yapılan iyileştirmeler, yeni nesil istasyonların tasarlanmasında yol gösterici olmuştur.
Sektörel bilgi ve tecrübenin
merkezi: TÜVTÜRK Akademi
TÜVTÜRK’ün, muayene süreci ve kalitesini artırmak amacıyla, Türkiye genelindeki 202 sabit, 5 motosiklet, 76 gezici
istasyon ve 30 gezici traktör istasyonunda görev yapan 3 bin 500’ü aşkın
çalışanına teknik ve yetkinlik eğitimleri

verdiği TÜVTÜRK Akademi, 2015 yılı başından itibaren tam kapasite ile hizmet
vermeye başlamıştır. Şile’de bulunan
TÜVTÜRK Akademi’de, Mesleki Yeterlilik
Eğitimleri, Teknik Eğitimler ve Yetkinlik
Bazlı Eğitim & Gelişim Programları olmak üzere 3 ana başlıkta eğitimler verilmektedir.
Ayrıca TÜVTÜRK Akademi, kurumumuzun teknik bilgi ve deneyimini, taşıma,
lojistik ve otomotiv sektörüne de açan
bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlemektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Egzoz
Emisyon Teknisyenliği Sertifikası ve
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Sertifikası vermeye yetkilendirilen TÜVTÜRK Akademi’de, SRC 5 Tanker Eğitimi
ve SRC 5 Mesleki Yeterlilik Eğitimi de
verilmektedir. TÜVTÜRK Akademi, 2016
yılında bu eğitim programlarının sayısını
çoğaltarak birçok sektöre katkısını artırmayı hedeflemektedir.

Trafikte Sorumluluk
Hareketi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın koordinasyonunda, trafik
güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda toplumda farkındalık yaratmayı
amaçlayan Trafikte Sorumluluk Hareketi
2010 yılında hayata geçirilmiştir. Farklı
hedef gruplara özgü geliştirilen “Can
Dostları Hareketi”, “Trafikte Gençlik Hareketi” ve “İyi Dersler Şoför Amca” adlı alt
projeler devam etmektedir. 2010-2013
yılları arasında yürütülen iki alt proje
(“Güvenli Taşıt Hareketi” ve “Sorumlu
Vatandaş Hareketi”) tamamlanmıştır. 5
yılı geride bırakan proje kapsamında eğitim ve saha etkinlikleriyle 1 milyondan
fazla kişiye doğrudan, iletişim faaliyetleriyle de 4 milyondan fazla kişiye dolaylı
erişim sağlanmıştır. Bugüne kadar birçok ödülle onurlandırılan proje, 2015 yılında da Maltepe Üniversitesi İletişim
Fakültesi tarafından Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Ödülü’ne layık görülmüştür.

2015 yılı, TÜVTÜRK için başarılarla dolu
bir yıl olmuştur. Olumlu müşteri
deneyimini her zaman önceliğinde
tutan TÜVTÜRK, 2015 yılında da bu
alandaki yatırımlarını artırmıştır.

2015 FALİYET RAPORU / 63

Yedek Parça ve Lojistik

Dünyanın en
prestİjlİ
markalarına
değer yaratan
hİzmet
Yedek Parça ve Lojistik,
sinerjinin modern ve
en iyi uygulamalarını
geleceğin teknolojisiyle
birleştirmekte ve Doğuş
Otomotiv’in çoklu marka
yapısına yönelik sürekli
değer üretmektedir.
Mustafa Karabayır

Yedek Parça ve Lojistik
Genel Müdürü
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Yedek Parça ve Lojistik
hakkında
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en
prestijli markalarından olan Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania ve Meiller marka araç ve yedek parçaları ile Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo
King Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının ithalatı, depolanması ve
Yetkili Servislere sevk edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin
teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş
Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.
Her şey müşteriye hızlı ve
doğru hizmet için
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun
sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve
değişen müşteri taleplerine hızlı uyum
sağlayan stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. Bu sayede yedek parça bulunabilirliği %99 seviyelerine ulaşmıştır.
İzlenen etkin fiyatlama ve fiyat konumlandırma politikalarının yanı sıra %50’ye
yaklaşan ortak parça kullanım oranı, Yedek Parça ve Lojistik bünyesinde önemli
bir sinerji oluşturmaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet
kalitesini artırmak ve gelecek 10 yıl için
artan iş hacmine bağlı sürekliliği sağ-

lamak için, 2013 yılında mevcut kurulu
kapasitesini iki katına çıkararak yeni
bir tesisleşme hamlesi yapmıştır. 2014
yılında oluşturulan otomasyon sistemleri ile yedek parça stoklama, depolama ve dağıtımında hız kazanarak hata
oranını minimize etmiştir. 2015 yılında
hasar önleyici tedbirler almak amacıyla
araç stok ve sevkıyat sahalarının açık
alanlarının kapatılması projesi hayata
geçirilmiş olup, doğal afetlerle oluşacak hasarların önüne geçilmesi planlanmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği
konusunda öncü vizyonuyla “limandan
sevkıyat” projesini hayata geçirmiş, limanda araç stoklaması ve ithalatına
başlamış, birden fazla taşıma firması ile
de limandan Yetkili Satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde
önemli iyileştirmeler sağlamıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, atık yönetimi
konusunda 2014 yılından itibaren Yetkili Servislerimizi de kapsayacak şekilde merkezi bir yapılanmaya gitmiş,
atıkların yönetimi ve toplanmasıyla ilgili
başarılı hamleler yaparak yükümlülüğünün üzerinde atık akünün toplanmasını
sağlamıştır.
Sunulan ürün ve hizmetler
Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve
Servislerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri yüksek kalitede sunarak nihai
müşteri mutluluğuna katkı için aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

•
•

•

•
•
•

Tüm grup markası araçların ithalat
ve homologasyon operasyonlarının
yürütülmesi,
VW, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche,
Bentley, Lamborghini, Scania ve
Meiller marka araçların antrepo ve
stok sahalarında korunması ve Yetkili Satıcılara ulaştırılması,
VW, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche,
Bentley, Lamborghini, Scania ve
Thermo King markalarının yedek
parça ve aksesuvarlarının yurtdışına sipariş edilmesi, ithalatı, depolanması, stok yönetiminin yapılması
ve Yetkili Servislere siparişlerine istinaden dağıtılması,
Yetkili Servislerin kalitatif ve kantitatif parça bonus kriterleri ile ilgili hedef ve gerçekleşmelerin takibi,
Meiller markasının yedek parça ve
aksesuvarlarının ithalatı,
DOAŞ ve Yetkili Servislerimizin çevre mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi

ve bu sayede kurumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olan
çevresel etkilerimizin azaltılması.
Kaliteye odaklı iş
yaklaşımını geliştirmek için
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji
belirleyici olarak rol almak, vizyon
yaratarak marka temsilcileriyle paylaşmak ve bu yolla grup markalarının
pazar paylarının artmasında katma
değer yaratmak,
• Yedek parça işletim sistemlerinin
sürekli iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek,
• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle çalışabilmesine imkân verecek ve yeni araç satışına destek
olacak şekilde dağıtım süre ve maliyetlerini düşürmek,
• Aksesuvar pazarlama faaliyetlerinde
yeni kaynaklar bularak satış hacmini
artırmak, Yedek Parça ve Lojistik’in
öncelikli hedefleri arasındadır.

Yedek Parça ve Lojistik, 2015 yılında 177.348
adet aracın ithalatını ve 195.000
adet aracın Yetkili Satıcılara
sevkıyatını gerçekleştirerek, yılı yedek
parça ve aksesuvar satışından elde edilen
715,2 milyon TL ciro ile kapatmıştır.
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Doğuş Sigorta

Üstün sİgortacılık
hİzmetlerİ İle Doğuş
Grubu güvencesİ bİr
arada
Deneyimli bir aracı kurum
Bir Doğuş Holding ve Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., 26 Mart 1984 tarihinde kurulmuş
bir aracı kurumdur. Sigorta piyasasındaki yoğun rekabet de göz önüne alınarak,
Doğuş Holding bünyesindeki iştiraklerin
varlık ve taahhütlerinin operasyonel ve
maliyet açısından en uygun şekilde teminat altına alınması amacımızdır. Gerek
Doğuş grubu şirketlerine ve çalışanlarına, gerekse diğer müşterilerine her zaman en iyi sigortacılık hizmetlerini sunmayı ilke edinen Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri, 2015 yılında da çalışmalarını
bu doğrultuda sürdürmüştür.
•

Finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji
ve yeme-içme olmak üzere 8 sektör-

•

•

•

de faaliyet gösteren grup şirketlerinin tüm sigorta işlemleri, Doğuş Sigorta tarafından takip edilmektedir.
Doğuş Kombine Sigorta programı
çerçevesinde 2015 yılında yapılan
poliçelerde tüm risklerin değerlendirilmesi ve fiyatlandırılmasında Doğuş Grubu şirketlerine önemli kapsam ve fiyat avantajı sağlanmıştır.
Doğuş Grubu şirketlerinin farklı sektörlerde faaliyet göstermesine paralel olarak sigorta ürün yelpazesi çeşitlendirilmiş ve yıl boyunca yapılan
tüm çalışmalarda risk değerlendirme güncellemeleri yapılmıştır.
Doğuş Sigorta, 5 kişilik ekibi ile 2015
yılı prim üretimini bir önceki yıla göre
%45 artış ile 37 milyona, poliçe üretimini %25 artış ile 22.000 adede
yükseltmiştir.

2016 yılında da büyümeye
devam
Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleriyle çalışarak müşterilerine en hızlı ve
kaliteli hizmeti sağlayan Doğuş Sigorta,
Doğuş Grubu’nun sigortacılık faaliyetlerini deneyim, birikim ve geniş kapsamlı
ürün yelpazesiyle 2016 yılında da sürdürmeye devam edecektir.

Doğuş Sigorta, 30 yılı aşkın deneyimiyle
müşterilerine sigortacılık alanında
fark yaratan, güvenilir hizmetler
sunmaktadır.
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