Skoda - Yüce Auto
Skoda, 1992 y›l›nda Volkswagen Grubu’na dahil olarak
global pazara girifl yapm›flt›r. 110 y›ll›k gelene¤i ile
Alman teknolojisini bir araya getiren bu buluflma,
Skoda’y› her geçen gün tüm dünyada daha çok talep
edilen bir marka haline getirmifltir.
1989 y›l›nda Skoda’n›n Türkiye distribütörlü¤ünü
yürütmek üzere kurulan Yüce Auto A.fi., 1999 y›l›nda
%50 Do¤ufl Grubu - Yüce Auto ortakl›¤› ile Türkiye
otomotiv pazar›nda faaliyet göstermeye devam
etmifltir.
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Fabia’n›n en önemli detaylar›ndan biri ise, çocuk koltu¤u için
iki özel güvenlik sabitleme noktas› olan ISOFIX sistemidir.
Hem ön, hem de arka koltuklarda olan bu sistem sayesinde
çocuklar›n güvenli¤i maksimum seviyede sa¤lanmaktad›r.

Kuruluflundan bu yana yaklafl›k 100 bin otomobil teslimat›
yapan Yüce Auto A.fi, Fabia, Octavia ve Superb modellerinin
sat›fl-servis-yedek parça hizmetlerini tüm Türkiye çap›nda
32 yetkili sat›c› ve 34 yetkili servis ile sa¤lamaktad›r.
Skoda Bilgi Hatt›, tüketicilere e¤itimli ve deneyimli bir kadro
ile 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Sat›fl
Sonras› Hizmetleri dahilinde Skoda Mobil Servis, arac›n
trafi¤e ç›k›fl tarihinden itibaren iki y›l süreyle garanti
kapsam›ndaki tüm durumlarda, ücretsiz olarak yol yard›m›,
römork, kiral›k araç, otelde konaklama, tren, otobüs ve arac›n
ar›zaland›¤› yerden al›nmas› gibi hizmetler sunmaktad›r.

2002 y›l›n›n son çeyre¤inde Türkiye pazar›na sunulan Superb,
Skoda markas›n›n ulaflt›¤› seviyeyi gösteren, markan›n amiral
gemisi olarak an›lan bir üründür. Superb, genifl iç mekan›
ve konforu bir arada sunmaktad›r.

Skoda’n›n yeni yüzünü temsil eden ve büyük be¤eni toplayan
yeni Octavia’n›n, bir önceki kasas› tüm dünyada bir milyonun
üzerinde sat›fl yaparak büyük bir baflar›ya imza atm›flt›r. Yeni
Octavia en son teknolojilerin kullan›ld›¤› daha dinamik ve
çekici dizayn›, genifl iç hacmi, yüksek kaliteli malzemesi ve
FSI benzinli motorlar da dahil olmak üzere farkl› motor
seçenekleri ile yüksek performans ve düflük yak›t tüketimini
bir arada sunarak, hem kullan›fll› hem de ekonomik bir model
olarak tan›mlanmaktad›r.

Lansman› 2004 Uluslararas› Cenevre Otomobil Fuar›’nda
yap›lan ve büyük bir ilgi ile karfl›lanan yeni Skoda Octavia,
2004 Ekim ay›nda Türkiye pazar›nda sat›fla sunulmufltur.

Bu hizmetler Skoda Yetkili Servisleri veya Mobil Yard›m Merkezi arac›l›¤› ile tüm Skoda müflterilerine y›l›n her günü 24 saat yol
yard›m hizmeti olarak sunulmaktad›r. Skoda, VW Grup markalar› aras›nda Dünya Ralli fiampiyonas›’nda yar›flan tek marka olma
özelli¤ini tafl›maktad›r.
Farkl› ülkelerde ve farkl› yollardaki binlerce müflterisi için kalite, kullan›m kolayl›¤› ve güvenirlilik kavramlar›yla özdeflleflen Skoda,
yapt›¤› yat›r›mlarla dünyan›n en çok tercih edilen otomobilleri aras›ndaki yerini alm›flt›r.
Skoda Fabia 2005 modelleri, makyajl› kasas›yla 2004 Eylül ay›nda sat›fla sunulmufltur. ‹lk kez 1999 y›l›nda piyasaya sunulan Fabia
modeli, üretildi¤i y›llarda kendi s›n›f›n›n üzerindeki iç hacmi, konforu, dayan›kl›l›¤› ve ekonomik oluflu ile piyasada kendine hakl›
bir yer edinmifltir. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde üretilen Fabia, yap›lan de¤iflikliklerle piyasadaki yerini daha da üst s›ralara
tafl›may› hedeflemektedir.
Fabia model serisinde Hatchback, Sedan ve Combi olmak üzere üç karoser tipi mevcuttur. Bununla birlikte Classic, Ambiente
ve Elegance olmak üzere farkl› donan›m seçenekleri ve sürüfl tarz ve ihtiyaçlar›na uygun farkl› motor seçenekleri sunulmaktad›r.

Fabia’n›n tasar›m›ndaki de¤ifliklikler, yenilenen unsurlar› ve iç donan›m›n›n seçkin ayr›nt›lar›, birbirini tamamlayan bir uyum içinde
tasarlanarak müflterilerine sunulmaktad›r.
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1) OCAK ARALIK 2004
OCAK - ARALIK 2004

Ocak

fiubat

Mart

Nisan

May›s

Haziran

25.625

23.695

46.075

47.995

54.610

37.671

33.410

SKODA Perakende Sat›fllar

466

470

827

908

709

571

Ayl›k SKODA Pazar Pay› %

%1,8

%2,0

%1,8

%1,9

%1,3

%1,5

Perakende Sat›fllar Toplam Pazar

2004 y›l› yeni Octavia için ödüller y›l› olmufltur. Orta s›n›f araç kategorisinde, yeni Skoda Octavia “Y›l›n En Güzel Otomobili”
seçilmifl; Berlin’de düzenlenen törenle “2004 Alt›n Direksiyon” ödülünü alm›fl; S›rbistan, Karada¤, Finlandiya, Bulgaristan ve son
olarak Çek Cumhuriyeti’nde y›l›n otomobili seçilmifltir. Ayr›ca “What Car?” dergisi de, yeni Skoda Octavia Ambiente 1.6 FSI’› 2005
y›l›n›n “En iyi Aile Otomobili” seçmifl; Almanya’n›n en sayg›n Touring Kulübü ADAC ise, yeni Octavia’y› orta s›n›fta benzin ve yak›t
tüketimi bak›m›ndan en ekonomik otomobil seçmifltir. Bunlar›n d›fl›nda, ‹ngiliz “BBC’s Top Gear” dergisi, 52 bin kifli ile bugüne
kadar yapt›¤› en genifl kat›l›ml› araflt›rmay› gerçeklefltirmifl ve halk oylamalar› sonucunda orta segment otomobil s›n›f›nda en çok
puan› yeni Skoda Octavia toplam›flt›r.

OCAK - ARALIK 2004
Toptan Sat›fllar Toplam Pazar
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33.709
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1,24%
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SKODA Toptan Sat›fllar
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2003

6.335

5.456

8.553

11.107

15.966

16.329

14.764

16.891

23.782

30.624

25.869

51.602

2004

25.625

23.694

46.075

47.995

54.610

37.672

33.410

33.709

33.383

34.392

30.547
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AÇIKLAMA

OCAK ARALIK 2003

OCAK ARALIK 2004

YÜZDE ARTIfi ORANI

Toplam Pazar

227.276

451.209

+%99

SKODA Sat›fl

4.816

7.305

+%52
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‹sveç kökenli Scania firmas›, 110 y›l› aflk›n deneyimi
ile dünya a¤›r ticari araç sanayisinde dev bir marka
konumundad›r. Kamyon, çekici ve otobüs üretiminin
yüzde 95’ini 100’ü aflk›n ülkeye ihraç eden Scania’n›n
‹sveç’in yan› s›ra Avrupa ve Latin Amerika’da üretim
tesisleri bulunmaktad›r.
29.100 çal›flan› ve y›ll›k 50.000 adet araç üretim
kapasitesi bulunan Scania’n›n amac› tasar›m, donan›m
ve montajda en yüksek kaliteyi sa¤lamakt›r. Scania
firmas›, kuruluflundan bu yana 1.000.000'un üzerinde
araç üretimi gerçeklefltirmifltir.
1000’in üzerinde teknisyen ve mühendisin çal›flt›¤›
Scania firmas›nda, AR&GE’ye verilen önem ve yap›lan
yat›r›mlar sonucunda ortaya ç›kan modüler sistem ile
tüm dünyada kullan›labilen parçalar ve üretim
prosesi, araçlar›n Latin Amerika veya Avrupa’da
üretilmeleri aras›ndaki fark› ortadan kald›rmaktad›r.
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Scania Sat›fl Adetleri (1994 - 2004)
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Do¤ufl Grubu, 1994 y›l›nda Genoto ‹malat ve Sanayi A.fi.
ad› alt›nda dünyan›n önde gelen a¤›r ticari araç üreticilerinden
Scania’n›n kamyon ve çekicilerinin, 1995 y›l›nda endüstriyel
ve deniz motorlar›n›n, 1996 y›l›nda ise Scania flasi esasl›
Irizar otobüslerinin Türkiye Distribütörü olmufltur.
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1 Ocak 2000 tarihi itibari ile kurulan Do¤ufl A¤›r Vas›ta Servis
ve Ticaret A.fi., Genoto ‹malat ve San. A.fi. taraf›ndan
yürütülen Scania distribütörlük faaliyetlerini devralm›flt›r.
Do¤ufl A¤›r Vas›ta, 2004 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv Servis ve
Ticaret A.fi. flirketi ile birleflmifltir.
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Kaynak : fiirket verileri

Do¤ufl Otomotiv, Gebze, Malatya, Erzurum, Antalya, ‹stanbul (Avrupa), ‹stanbul (Anadolu), Adana, Kayseri, ‹zmir, Konya, Gaziantep,
Bursa, Trabzon ve Samsun'da bulunan 3S yetkili sat›c›lar› kanal› ile sat›fl, servis ve yedek parça hizmetini ayn› anda müflterilerine
sunmaktad›r. Türkiye’ye yay›lm›fl 10 noktada ise 2S yetkili servisleri ile servis ve yedek parça hizmeti vermektedir. Do¤ufl Otomotiv,
bünyesindeki toplam 24 yetkili sat›fl ve servis noktas›nda sat›fl sonras› hizmetler vermekte ve Scania Assistance servisiyle
365 gün ve 24 saat acil yard›m hizmetini Türkiye’nin dört bir köflesine ulaflt›rmaktad›r. Bu servis hizmeti yayg›n yedek parça ile
desteklenmektedir.

2004 Sonu Toplam A¤›r Vas›ta Pazar›
BMC
%20
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%25
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VOLVO
%4
DAF
%2

IVECO
%3

Kaynak : fiirket verileri

Türkiye’de sat›lm›fl olan yaklafl›k 6.060 adet Scania kamyon, tüm yurtta faaliyet gösteren toplam 24 yetkili
servisimize ulaflabilir.

2004 Sonu ‹thal A¤›r Vas›ta Pazar›

MERCEDES
%8

DAF
%8

IVECO
%12

VOLVO
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3S YETK‹L‹ SATICI & SERV‹S (14)

2S YETK‹L‹ SERV‹S (10)

SCANIA
%23

RENAULT
%20
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Bernard Krone Holding bünyesindeki ticari treyler ve
tar›m makinalar› üretimi yapan flirketleri ile Almanya’n›n
en baflar›l› firmalar›ndan Krone, ticari treylerlerin
üretimine Werlte’de 1971 y›l›nda bafllam›flt›r. Üzerinden
sadece 30 y›l geçmifl olmas›na ra¤men, bugün mavi
taç, Avrupa’da lider markalardan biri konumundad›r.
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2004 Sonu ‹thal Treyler Pazar›

KRONE
%12

SCHMITZ
CARGOBUL
%43

KÖGEL
%45

Krone, 1996 y›l›nda aç›lm›fl modern üretim tesislerinde,
Avrupa’da efli bulunmayan yüksek kalitede ticari treyler
üretmektedir. Krone’nin baflar›s›ndaki s›r, seri üretim an›nda
uygulanan sürekli yenilikleridir. Böylece, Krone rekabetçi
fiyatl› yüksek adetlerde yüksek kaliteli treyler üretebilmektedir.
Werlte’de yaklafl›k 440 çal›flan ile y›lda 15.000 adet üretim
gerçekleflmektedir. Bugün üretim hatt›, semitreylerler,
de¤ifltirilebilir sistemler ve treylerleri kapsamaktad›r.

Kaynak : fiirket verileri

‹THAL PAZAR
1.555

1 Ocak 2000 tarihi itibari ile kurulmufl olan Do¤ufl A¤›r Vas›ta
Servis ve Ticaret A.fi., 2003 y›l›nda Krone markal› treyler
Türkiye distribütörlük faaliyetlerini alm›flt›r. Do¤ufl A¤›r Vas›ta,
2004 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. flirketi
ile birleflmifltir. 2003 ve 2004 y›llar›nda Türkiye’de toplam
356 adet Krone treyler sat›lm›flt›r.
Krone treylerlerin sat›fl sonras› hizmetleri Gebze’de bulunan
merkez serviste gerçeklefltirilmektedir. 2005 y›l› içerisinde
Krone treylerleri için 10 adet yetkili servis ve sat›c› atanmas›
planlanmaktad›r.
2004 y›l› sonunda Krone treylerler için montaj hatt› yat›r›m›
bafllat›lm›flt›r. 2005 y›l› Mart ay› sonunda faaliyetlerine
bafllayacak olan Gebze’de bulunan Krone montaj tesisinde,
müflteri istek ve taleplerine ba¤l› olarak de¤iflik özellik ve
donan›mda Türkiye için özel olarak standardize edilmifl tipte
Profiliner serisi treylerler ile daha yüksek hacimli iç yükseklikleri
net 3 metreye kadar ç›kabilen, pazarda mega treyler olarak
bilinen Megaliner serisi treylerlerin montaj› gerçeklefltirilecektir.
2005 y›l› bafl› itibar› ile bayilik verilmeye bafllanm›flt›r. Önceki
y›llarda sadece Gebze Merkez servis tek yetkili sat›c› ve
servis iken flu an itibar› ile Trabzon ve ‹zmir bayilikleri verilmifl
olup; y›l sonuna kadar bayilik a¤› geniflletilecektir.
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2004 Sonu Toplam Treyler Pazar›
YEKSAN
%0

SER‹N
%18

KRONE
%3

KÖGEL
%14

TIRSAN
%32

Kaynak : fiirket verileri
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CARGOBUL
%14

FRUEHAUF
%19

LOHR-ISTANBUL
%0

TOPLAM PAZAR
6.249
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Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret
A.fi.
Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. Do¤ufl Otomotiv
Grubu bünyesinde bulunan Volkswagen, Audi, SEAT,
Porsche ve Skoda markalar›n›n perakende sat›fl ve
sat›fl sonras› hizmetler faaliyetlerini yürüten flirketidir.
Do¤ufl Oto, 2003 y›l› sonu itibariyle ‹stanbul, Ankara,
‹zmir ve Bursa illerinde olmak üzere toplam 6 bölgede
Volkswagen, Audi, SEAT ve Porsche markalar›na ait
sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini yürütürken, 2004
y›l› sonunda Skoda markas›n› da yelpazesine ekleyerek
yine ayn› illerde toplam 7 bölgede hizmet vermeye
bafllam›flt›r. 2003 y›l› sonuna kadar 20 outlet ve 14
sat›fl noktas› ile hizmet vermifl, 2004 y›l› sonu itibariyle
27 outlet ve 19 sat›fl noktas› say›s›na ulaflm›flt›r.
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Müflteri odakl› hizmet anlay›fl› ve kalite standartlar› ile Do¤ufl Otomotiv bünyesinde yer alan markalar›n di¤er yetkili sat›c›lar› ile
de rekabet halinde olan Do¤ufl Oto, 2003 y›l›nda 9.465 adet yeni araç sat›fl› gerçeklefltirmifl, 2004 y›l›nda ise araç sat›fl adedi
17.668’e yükselmifltir. Otomotiv piyasas›n›n genelinde yaflanan talep art›fl› sat›fl adetlerinin ikiye katlanmas›nda etkili olmufltur.
Bu talep art›fl›nda, inifle geçen enflasyonun ve kredi faizlerindeki düflüflün getirdi¤i avantaj›n, ertelenmifl talebi 2003 y›l› sonuna
do¤ru harekete geçirmesi ve hurda indiriminin de büyük pay› olmufltur.
2004 y›l›nda, Do¤ufl Oto’nun toplam perakende pazardaki pay› ayn› kalarak %2.6 olarak gerçekleflmifl, Do¤ufl Otomotiv Grubu
markalar›n›n toplam perakende sat›fllar› içinde ise %25’lik paya sahip olunmufltur.
Haftan›n 7 günü sat›fl hizmeti vermekte olan Do¤ufl Oto, 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i 28 araç sergileme organizasyonunda 4975
yeni müflteri bilgisi toplam›fl ve bu organizasyonlarda 111 adet araç sat›fl› gerçeklefltirmifltir.13 farkl› gazete ve dergide, 31
frekansta Do¤ufl Oto reklam› yay›nlanm›fl, çeflitli amaçlarla müflterilerimize 28.927 postalama yap›lm›flt›r. Do¤ufl Oto’nun 2004
y›l›nda kendini farkl›laflt›rmak için uygulamaya ald›¤› servis kanad›nda gece vardiyas›, k›fl lasti¤i kampanyas› gibi uygulamalar›n›
duyurmak amac›yla 103.519 SMS, 23.432 adet e-mail gönderimi gerçeklefltirilmifltir.

Do¤ufl Otomotiv

Faaliyet Raporu>53

Lojistik
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetleri A.fi., Do¤ufl
Grubu’nun Türkiye’de ana distribütörü oldu¤u
Volkswagen, Audi, SEAT ve Porsche markalar›na ait
yedek parçalar›n ithalat›, stoklanmas› ve yurt çap›nda
yetkili sat›c›lara da¤›t›m›, ve ithal edilen araçlar›n
gümrükleme ifllemleri yap›ld›ktan sonra yetkili sat›c›lara
sevk edilmesi faaliyetlerini yürüten lojistik hizmetleri
flirketidir.
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Kalite Süreci
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler, Genpar ad› alt›nda kalite faaliyetlerine 1998 y›l›nda yeniden yap›lanmas›yla birlikte h›z vermifltir.
Bu ba¤lamda, ilk olarak ISO 9002 Kalite Yönetim Sistemi çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve 1999´un Eylül ay›nda ISO 9002 belgesi
“TÜV Süddeutschland” kurumundan al›nm›flt›r. Bir sonraki aflamada ifl analizi ve BPR çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve bu çal›flmalara
2000 y›l›nda UKH’ne kat›l›m ile birlikte özde¤erlendirme etkinlikleri ile devam edilmifltir.
Toplam 170.000 m2’lik yerleflim alan› içinde, 65.000 m2’lik aç›k genel antrepo sahas›, bir bölümü kapal› 45.000 m2’lik araç
stok sahas› ve orijinal yedek parçalar›n depolanmas› amac›yla kullan›lan tamam› kapal› 13.500 m2'lik parça deposu mevcuttur.

Yine kalite faaliyetleri kapsam›nda ÇMA ve MMA ölçüm çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r ve her y›l tekrarlanmaktad›r. Süreçlerin iyilefltirilmesini
ve kalite faaliyetlerine odaklanarak yay›l›m›n›n h›zland›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 2001 ve 2002 y›llar›nda TÜS‹AD - KalDer KOB‹
Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’ne baflvurulmufl ve 2002 y›l›nda TÜS‹AD - KalDer KOB‹ Ulusal Kalite Baflar› Ödülü kazan›lm›flt›r.

Lojistik Hizmetler, müflteri beklentilerinin zaman›nda ve etkin flekilde karfl›lanabilmesi amac›yla günümüzün bilgisayar teknolojisini
ve stok yönetim sistemlerini kullanmaktad›r. Lojistik Merkezi’nde çal›flan yetkin personel, 40.000 çeflit yedek parçay› talebe göre
da¤›tabilecek kapasitede e¤itilmifllerdir.
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler’in gelir modelini, etkin fiyatlama ve fiyat konumland›rma, lojistik faaliyetlerde ve yedek parçada
markalar›m›z aras›nda ortak parça kullan›m oran› (yaklafl›k %60) nedeniyle sa¤lanan sinerji oluflturmaktad›r. Bu model, markalar
aras›nda ortak parça kullan›m› nedeniyle mükerrer yedek parça sto¤u tutmalar›n› önleyerek stok maliyetini düflüren, lojistik
faaliyetlerde t›r ve tafl›ma optimizasyonu sa¤lamak suretiyle etkinlik sa¤layan bir model olarak, ifl ve faaliyetin etkinli¤ini sa¤lamaktad›r.
Rakipler ço¤unlu¤unda bulunmayan ve 2002 y›l› bafl›ndan itibaren araç lojisti¤i faaliyetlerinde kullanmaya bafllanan barkodlu
iflletim sistemi sayesinde araçlar›n tüm hareketleri elektronik ortamda gerçeklefltirilmekte, izlenmekte ve raporlanmaktad›r. Bu
sistem, araç da¤›t›m faaliyetlerinin h›zl›, etkin, minimum hasar ve maliyetle gerçeklefltirilmesini sa¤lamakta ve marka ve yetkili
sat›c› beklentilerini karfl›lamaktad›r.

Tarihçe
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler, Genpar ad› alt›nda 1992 y›l›nda Opel markas›na lojistik hizmet sunmak amac›yla kurulmufl
ve sözleflmesinin bitimiyle yeniden yap›lanarak ayn› çekirdek kadro ile 1998 y›l›nda Do¤ufl Grubu’na ait üç distribütörün kendi
bünyesinde sürdürdükleri yedek parça, araç da¤›t›m ve e¤itim faaliyetlerini tek çat› alt›nda birlefltirmek amac›yla Gebze’deki ilk
tesisinde faaliyete bafllam›flt›r. 1999 y›l›nda yat›r›mlar›n› tamamlayarak yeni tesisine tafl›nm›flt›r. Scania markas› d›fl›nda
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler’in hizmet verdi¤i markalar›n tamam› VW Grubu markalar›d›r. Do¤ufl Otomotiv Grubu araçlar›n›n
yedek parçalar›n›n önemli bir bölümü ortakt›r. Bu nedenle, mevcut sinerjiden faydalanmak ve hizmet kalitesini art›r›rken maliyetleri
düflürmek amac›yla kurulan Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler’in e¤itim hizmetlerinin yan› s›ra daha sonra 2001 y›l›nda ithalat
hizmetleri de tek çat› alt›nda toplanm›flt›r.

fiekil 1 Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler Ana Faaliyetleri

Üretici Firmalar
(VW, Audi, SEAT, Porsche)

Distribütörler

Ana Tedarikçi
Yedek Parça Merkezi

Lojistik Hizmetler

Araç Da¤›t›m

Y/S

Nihai Müflteriler

Yedek Parça
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VW Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi.
(vdf)
Volkswagen Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi. (vdf),
30 Aral›k 1999 tarihinde, Volkswagen Financial
Services AG’nin %51 ve Do¤ufl Grubu’nun %49
ortakl›¤›nda kurulmufl bir tüketici finansman flirketidir.
2002 senesinin sonunda farkl› faaliyet alanlar›n›n flirket
bünyesine kat›lmas› ile birlikte vdf Holding A.fi.
kurulmufltur. vdf Holding A.fi. yönetimi alt›nda iki flirket
bulunmaktad›r.
Bu flirketlerden ilki, mevcut Volkswagen Do¤ufl Tüketici
Finansman› A.fi.; di¤eri ise vdf Otomotiv Servis ve
Ticaret A.fi.’dir. vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi.
bünyesinde tüm aktifleri ve çal›flanlar› ile birlikte ikinci
el araç al›m-sat›m›nda güvenin simgesi olan DOD’un
yan› s›ra, firmalar›n araç filolar›yla ilgili her türlü
operasyonu yürüterek, araç parklar›n›n oluflturulmas›
ve en etkin flekilde kullan›lmas› için gerekli her türlü
dan›flmanl›k hizmetini veren Europcar Fleet Services
markas› bulunmaktad›r.
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2003 y›l› ile k›yasland›¤›nda, 2004 y›l› içerisinde verilen
kredilerin marka baz›nda da¤›l›m› ve bu markalara ait
perakende sat›fl adetleri ve di¤er kredi detaylar› ise flu
flekildedir;
2004

2003

Do¤ufl Grubu Markalar›

2004 y›l› gerek üretim, gerekse ihracat ve yurtiçi sat›fllar
yönünden Türkiye otomotiv pazar› aç›s›ndan bir rekorlar y›l›
niteli¤ini tafl›maktad›r. Üretim hacmi bir önceki y›la göre
%54 art›fl göstererek 823.000 adete ulaflm›fl, di¤er yandan
ihracat ise %44 oran›nda artarak 519.000 adete yükselmifltir.
Binek ve hafif ticari araç perakende sat›fllar›, 2003 y›l›na
göre %92’lik bir art›fl sergileyerek 698.000 adete ulaflm›flt›r.
Hurdaya ç›kar›lan araçlara istinaden uygulanan vergi indirimi,
düflen faiz oranlar› ve bir önceki y›la ait ertelenmifl talebin
etkisiyle sat›fllar›n yar›s›ndan fazlas› ilk 6 ay içerisinde
gerçekleflmifltir. Bununla birlikte, sat›lan araçlar›n %58’lik
k›sm›n› ithal markalar›n oluflturdu¤u pazarda hükümet, artma
e¤ilimi gösteren cari ifllemler aç›¤›n› dikkate alarak bir tak›m
önlemler alma yoluna gitmifltir. Bunun sonucunda May›s
ay›ndan itibaren hurda indiriminden sa¤lanan maddi avantaj
%50 oran›nda azalt›lm›fl ve Kas›m ay›ndan itibaren Özel
Tüketim Vergisi oranlar› art›r›lm›flt›r. Bu ayarlamalarla
sat›fllarda yakalanm›fl olan ivme yavafllam›fl olmakla birlikte
y›l›n rekor adetlerle kapat›lmas›na mani olmam›flt›r.
Sat›fllardaki art›fla parallel olarak tafl›t kredisi pazar›nda da
2004 y›l›nda gözle görülür bir canlanma yaflanm›flt›r. Y›l
içerisinde kulland›r›lan toplam kredi tutar› bir önceki y›la
göre %307’lik art›fl sergileyerek 5.530 milyon Euro’ya
ulaflm›flt›r. Bu tablo, ekonominin gelece¤ine yönelik piyasada
gitgide artan güven ortam›n›n, yurtiçi sat›fllarda yaflanan
art›fl›n ve son 35 y›l›n en düflük seviyelerine ulaflan faiz
oranlar›n›n do¤rudan bir sonucu olarak nitelendirilebilir.
May›s ve Temmuz aylar› aras›ndaki dönemde faiz oranlar›nda
yaflanan geçici bir yükselifle ra¤men, 2003 y›l› sonunda
%2,25 seviyelerinde seyreden faiz oranlar› 2004 y›l› sonunda
%2,10 seviyesine gerilemifltir. Hükümetin iç talebi daraltmaya
yönelik ald›¤› önlemlere ek olarak, yine bu y›l içerisinde
bireysel krediler için geçerli Kaynak Kullan›m›n› Destekleme
Fonu oran› %10’dan %15’e ç›kar›lm›flt›r.
vdf taraf›nda ise 2004 y›l› baflar›larla ve karl›l›kla an›lacak
bir baflka y›l niteli¤i tafl›maktad›r. Verilen kredilerin adedi
bir önceki y›la göre %74 art›fl göstererek 37.711 adede
ulaflm›fl olup, y›l içerisinde verilen kredilerin toplam tutar›
422 milyon Euro’yu bulmufltur. Bununla birlikte portföy adedi
2004 y›lsonu itibariyle bir önceki y›la göre %111 art›fl
sergileyerek 47.976 adede (393 milyon Euro) ulaflm›flt›r.
Yurtiçi piyasadaki canl›l›¤›n bu baflar›da önemli bir pay›
olmas›n›n yan› s›ra vdf’nin müflterilerine ve distribütörlere
sunmufl oldu¤u farkl› ürün ve hizmetlerin de önemli birer
rolü olmufltur. 2004 y›l› içerisinde penetrasyon oran› (yetkili
sat›c›n›n vdf kredisi ile gerçekleflen sat›fl yüzdesi) %26’dan
%21’e düflmüfl olmas›n›n arkas›nda yatan temel etken,
vdf’nin düflük faiz oranlar›yla pazardan daha fazla pay
kapmak yerine karl›l›¤› ön planda tutmas›d›r.

Perakende Sat›fllar

82.195

46.148

Kredi Adedi

26.251

15.678

Penetrasyon

%32

%34

Dünyan›n 22 ülkesinde faaliyet gösteren Volkswagen Financial
Services A.G.’nin uluslararas› bilgi donan›m› ve
Do¤ufl Grubu’nun otomotiv ve finans sektörlerindeki
deneyimlerinin birleflimi ile vdf, tüketicilerine dünya
standartlar›nda kaliteli hizmet ve farkl› finansal seçenekler
sunmaktad›r. Tüm Türkiye’ye yay›lm›fl 300 noktadan Audi,
Citroën, Hyundai, Kia, MG, Mitsubishi, Porsche, Rover,
Scania, SEAT, Skoda, Volkswagen ve DOD’un ikinci el
araçlar›na müflteriler, bütçe ve ödeme flartlar›na paralel
olarak, uygun koflullarla sahip olabilmektedirler.

Grup D›fl› Markalar
Perakende Sat›fllar

95.469

35.638

Kredi Adedi

11.460

5.696

Penetrasyon

%12

%16

Perakende Sat›fllar

177.664

81.786

Kredi Adedi

37.711

21.695

Penetrasyon

%21

%27

Toplam Kredi Tutar› (Bin YTL)

746.779

446.000

Ortalama Kredi Tutar› (Bin YTL)

20

20

Ortalama Vade

27

24

Toplam

Otomotiv ürünleri finansman› alan›nda çok önemli bir yere
sahip olan vdf, kuruldu¤u günden bu yana, pazar pay›n›
sürekli olarak art›rm›fl ve sektörce yay›nlanan istatistiklere
göre zirvede yer almay› baflarm›flt›r. vdf ile müflteriler; Araç,
Servis ve Kasko Kredisini tek noktadan, yani yetkili sat›c›dan
alman›n rahatl›¤›n› yaflamaktad›r. Tüm kredi ifllemleri,
müflteriler ad›na yetkili sat›c›daki vdf yetkilisi taraf›ndan
yürütülmekte; kredi baflvurular› internet arac›l›¤›yla an›nda
vdf’ye aktar›larak h›zla sonuçland›r›lmaktad›r.

vdf’nin pazar pay›n› ifade ederken iki ayr› pazar›n verilerini
esas almak gerekmektedir; öncelikle vdf’nin tüm finans
kurulufllar›n›n faaliyet gösterdi¤i pazardaki pay› ve sadece
tüketici finansman› flirketleri pazar›ndaki pay› düflünülmelidir.
Bu yaklafl›mla sadece Tüketici Finansman› fiirketleri’nin
oluflturdu¤u pazara göre;

Pazar
Adet

Tutar
(mio YTL)

2004

2003

66.575

32.178

vdf

37.711

21.695

vdf Pazar Pay›

%57

%67

Pazar

1.371

714

vdf

747

446

vdf Pazar Pay›

%54

%62

Tüketici Finansman› fiirketleri hariç, sadece Bankalar ve Özel
Finans Kurulufllar›’n›n oluflturdu¤u pazara göre;

Tutar
(mio YTL)

Pazar

2004*

2003*

5.418

2.310

vdf

564

374

vdf Pazar Pay›

%10.4

%16.2

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

vdf, Türkiye’de bu y›l ilki gerçekleflen SEAT Cup Türkiye’nin
ana sponsorlar› aras›nda yer alm›flt›r. ‹zmit, ‹zmir ve Madrid’de
gerçekleflen toplam 8 yar›fltan oluflan SEAT Cup Türkiye,
rekor say›da seyirciye ulaflmay› baflarm›fl, bunun yan› s›ra
vdf Auto Show’da kendisi için ayr› bir stand ve buna ek olarak
çal›flt›¤› markalar›n her birinde kurulmufl ayr› standlarla boy
göstermifltir. Yine bu y›l içerisinde vdf, portföyüne dünyan›n
en prestijli motorsiklet markas› olan Harley-Davidson’› da
dahil ederek sadece binek, hafif ticari ve a¤›r ticari vas›talar
de¤il, ayn› zamanda motorsikletler için de araç kredisi
veren bir tüketici finansman› flirketi haline gelmifltir.
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DOD
DOD markas› ile ikinci el araç al›m-sat›m›nda güvenin
esas oldu¤u, garantili bir sistem sa¤lanm›flt›r.
Küçükbakkalköy’de 6.000 metrekarelik bir alanda
kurulu olan DOD Operasyon Merkezi, her marka için
ikinci el araç al›m, sat›m, takas ve vdf arac›l›¤› ile
finansman hizmetleri sunmaktad›r. DOD, tüm
Türkiye’ye yay›lan kurumsal bir ikinci el kavram›
yaratarak, “franchising” sistemiyle ülke çap›nda bir
a¤ oluflturmaktad›r.
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Europcar Fleet Services

DOD’da bir arac›n sat›lmay› hak etmesi için uzun bir
kalite yolculu¤undan geçmesi gerekmektedir. DOD’un uzman
personeli, sat›fla sunulacak tüm araçlar›, motorundan elektrik
donan›m›na kadar kapsaml› bir kontrolden geçirmektedir.
101 Nokta Kontrolü’nden geçen 5 yafl 100.000 km dahilindeki
araçlar "6 ay s›n›rs›z km" DOD Garanti ve "6 ay" DOD Yol
Yard›m hizmetiyle birlikte sahiplerine, tüm bürokratik ifllemler
tamamland›ktan sonra teslim edilmekte, böylece oluflabilecek
yasal riskler ortadan kald›r›lm›fl olmaktad›r.

Volkswagen Financial Services AG’nin otomotiv finansman› alan›ndaki uluslararas› tecrübesi ve Do¤ufl Grubu’nun otomotiv ve
finans sektörlerindeki deneyimi ile Europcar Fleet Services Türkiye, sektördeki ilk uluslararas› flirket olma özelli¤ine sahiptir.
Dünyada 150.000 araçl›k filo yönetim portföyüne sahip olan Europcar Fleet Services’in filo kiralama alan›ndaki uluslararas› deneyimi
ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl›n› Türkiye’deki kurumsal müflterileriyle paylaflan Europcar Fleet Services Türkiye; yenilik ve hizmet
kalitesi olarak en iyi filo kiralama flirketi olmay› hedeflemifltir.
‹flletmelerin uzun dönemli filo ihtiyaçlar›n› marka ay›rt etmeksizin kiralama hizmeti ile karfl›layan Europcar Fleet Services Türkiye;
periyodik servis, bak›m ve onar›m, 7 gün 24 saat kesintisiz yol yard›m›, h›zl› ve efektif hasar yönetimi, muadil araç de¤iflimi ve
lastik yenileme gibi hizmetleri de tek noktadan sa¤lamaktad›r.

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

Vergilendirme ifllemleri ve yasal prosedürleri de üstlenen Europcar Fleet Services Türkiye; kasko, trafik sigortas›, vergi pullar›,
egzoz muayenesi, fenni muayene gibi takip ve zaman gerektiren ifllemleri de h›zl› ve etkin bir flekilde çözümleyerek, müflteri firmaya
insan kayna¤› ve zaman yönetimi konusunda da fayda sa¤lamaktad›r.

2003 ve 2004 y›llar›na ait sat›fllar› ve di¤er bilgileri gösteren
tablo afla¤›daki gibidir.

Europcar Fleet Services Türkiye, 2003 y›l›ndan itibaren operasyonel filo kiralama faaliyetlerine, %51'i Volkswagen Financial
Services AG ile %49'u Do¤ufl Grubu ortakl›¤›nda kurulan vdf Holding'e ba¤l› vdf Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. markas› olarak
bafllam›flt›r. Filo kiralama sektöründe iki y›l›n› baflar›yla tamamlayan marka araç filosu kiralama alan›nda hizmet vermektedir.

2004 y›l›nda perakende sat›fllar›n›n yan›nda, DOD Merkez’de
düzenlenen 5 adet aç›k art›rma organizasyonuyla toplam
179 adet araç sat›fl› gerçeklefltirilmifl; Tansafl, Roche,
Westdeutsche Landesbank, ABN Amro, Abdi ‹brahim vb.
firmalardan nakit al›m yoluyla filo al›mlar› yap›lm›flt›r.
2003
DOD Merkez

721

Yaklafl›k toplam filo kiralama pazar›n›n 40.000 adet araçtan olufltu¤u tahmin edilmektedir. 2003 y›l›nda 1.000 araçl›k portföyü
yöneten Europcar Fleet Servies, 2004 y›l› sonu itibariyle 3.000’den fazla araçl›k bir portföyü yönetmeyi baflararak 2 y›l sonunda
%8 pazar pay› ile 3. s›rada yerini alm›flt›r.
2004

%25

1.127

De¤iflim
%37

%56

Franchisee

2.202

%75

1.882

%63

%-15

Toplam Sat›fl

2.923

%100

3.009

%100

%3

2. El Pazar›

170.250

338.250

%99

Yetkili Sat›c› Say›s›

53

53

-

dod.com.tr üye say›s›

215.455

251.348

%17

* 2.el pazar› s›f›r araç pazar›n›n yaklafl›k %75’i kadar oldu¤u tahmin edilmektedir.

Pazardaki ilk ve tek uluslararas› marka olma özelli¤ine sahip olan Europcar Fleet Services, pazarda 10 y›l› aflk›n süredir faaliyet
gösteren kiralama flirketlerinin yan›nda yerini alm›fl ve 2004 y›l›na ait gerçeklefltirilen yeni kontratlar olarak incelendi¤inde %12’lik
pazar pay›na sahip olmufltur. Uzun Dönemli Filo Kiralama hizmeti yan›nda Sale & Rent Back ve Sale & Rent New gibi mevcut
filolar›n yenilenmesini kolaylaflt›ran ürünleri de müflterilerine sunarak pazarda farkl›l›k yaratabilmifltir.
Profesyonel anlamda filo kiralama hizmeti veren pazardaki
flirket say›s› 10-15 adet olarak düflünülmektedir. Bu markalar›n
ana aktiviteleri; günlük araç kiralama, bayi ve distribütörlük,
turizm aktiviteleri olarak grupland›r›labilir. Pazarda otomotiv
ve finans alan›ndaki ortaklar› ile faaliyet gösteren ve bir
uluslararas› finansal flirkete ait olup uluslararas› bir filo yönetimi
a¤›na sahip tek marka Europcar Fleet Services’tir.
2004 ECFS Araç Filo Yönetim Portföyü Da¤›l›m›
Skoda %2
Opel %3
Toyota %4
Fiat %4
SEAT %4
Ford %5

Mercedes %1
Peugeot %1
Di¤er %2
VW %45

Audi %7

Renault %18

VW Ticari Araçlar %18
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DO⁄Ufi MOTOR SPORLARI
Do¤ufl Motor Sporlar› Organizasyon Pazarlama Servis
ve Ticaret A.fi. Do¤ufl Grubu markalar› müflterilerini
spor etkinlikleri platformunda buluflturmak amac› ile
2003 y›l›nda kurulmufltur.
Müflteriye giden yolda iletiflim platformlar› oluflturarak
hedeflenen kitleyi konuya dahil etmek, müflterinin bu
platformda sunulan markalar› bütün duyular›yla
hissetmesini mümkün k›lmak, müflteriyi bir hayat tarz›
çemberine dahil etmek ve müflterinin farkl›
enstrümanlar ile hoflça vakit geçirmesini sa¤lamak
Do¤ufl Motor Sporlar› A.fi.’nin amaçlar›d›r.
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