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DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA
DOĞUŞ GRUBU, 330’UN ÜZERINDEKI ŞIRKETI 
VE 55 BINI AŞKIN ÇALIŞANIYLA MÜŞTERILERINE
ÜSTÜN TEKNOLOJI, YÜKSEK MARKA KALITESI 
VE DINAMIK BIR INSAN KAYNAĞI ILE HIZMET
VERMEKTEDIR.

Modern hayatı şekillendiren yeni
keşiflerin öncülüğünü üstlenerek
daha iyi bir yaşamın standartlarını
oluşturmak için çalışan Doğuş
Grubu, 1951 yılında kurulmuştur.
Müşterilerinin yanı sıra çalışanları,
iş ortakları ve hatta rakipleri için bir
tutkuya dönüşecek, sınıfının en iyisi
yaşam tarzı markalarını bünyesinde
barındıran Doğuş, çalıştığı alanlarda
küresel bir oyuncu olma hedefiyle
çalışmalarına devam etmektedir.
Finans, otomotiv, inşaat, medya,
turizm ve hizmetler, gayrimenkul,
enerji ve yeme-içme olmak üzere
sekiz sektörde faaliyet gösteren
Doğuş Grubu ayrıca, mevcut
hizmet verdiği sektörlerin yanı
sıra teknoloji, spor ve eğlence
alanındaki yeni yatırımlarıyla da
büyümesini sürdürmektedir. Grup
330’un üzerindeki şirketi ve 55 bini
aşkın çalışanıyla müşterilerine üstün
teknoloji, yüksek marka kalitesi
ve dinamik bir insan kaynağı ile
hizmet vermektedir.

Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının
arkasında, müşteri odaklı ve
verimliliği merkez alan bir yönetim
yaklaşımı yer almaktadır. Bu
yaklaşımın bir sonucu olarak, Grup
dünya ölçeğinde saygın markalarla
yaptığı iş birlikleriyle, Türkiye’yi
bütün dünyada temsil etmektedir.
Doğuş Grubu’nun, Finansta BBVA
(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A.), otomotivde Volkswagen
AG ve TÜVSÜD, medyada Condé
Nast (Vogue, GQ, Traveller),
turizmde Hyatt International
Ltd. ve HMS International Hotel
GmbH (Maritim), marinacılıkta
Latsis Grubu, Kiriacoulis Grubu ve
Adriatic Croatia International (ACI)
Grubu’nun yanı sıra yeme-içme ve
eğlence sektöründe de bünyesinde
Coya, Roka, Zuma ve Oblix gibi
markaları bulunduran uluslararası
Azumi Grubu ve e-ticaret alanında
Güney Koreli SK Group gibi büyük
küresel oyuncularla iş birlikleri ve
ortaklıkları bulunmaktadır.
Doğuş Grubu’nun yönetim
yaklaşımı, bütün toplumun
yararlandığı ve yararlanacağı
kurumsal yurttaşlık bilincini de
yansıtmaktadır. Doğuş Grubu, sosyal
sorumluluk çalışmalarını yürütürken

insanların hayatlarında bir iz
bırakmayı ve günlük yaşamı daha iyi
bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Grubun sosyal sorumluluk projeleri
toplumun sürekli ileriye giden ve
gelişen bir gelecek yaratmasına
katkıda bulunmak hedefiyle
yönetilmektedir.
Grup, özellikle kültür-sanat, eğitim
ve spor alanlarına odaklanan
çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk
ve sponsorluk projelerini hayata
geçirmektedir. Destek verdiği
tüm alanlarda, sorumluluklarının
bilincinde olan Doğuş Grubu,
topluma öncü ve örnek olma
amacıyla hareket ederken,
yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve
istihdama katkı sağlamaktadır.
Türkiye’de değişimin öncüleri
arasında yer alan Doğuş Grubu,
sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve
iş birliği ağını hedeflerine ulaşmada
en iyi şekilde değerlendirmektedir.
Doğuş Grubu standartları belirleyen,
keşfederek ilerleyen küresel bir
oyuncu olma vizyonuyla, ülke
ekonomisine faydalı olacağına
inandığı iş birliği ve yatırım
fırsatlarını incelemeye devam
etmektedir.
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VOLKSWAGEN BINEK ARAÇ, BIR ÖNCEKI YILA
GÖRE %4,3 ORANINDA ADETSEL BÜYÜME
YAŞANAN BINEK ARAÇ PAZARINDA %13,4 PAZAR
PAYI ELDE ETMIŞTIR.

VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ
Dijital dünyayı yakından takip eden
Volkswagen, yeni Binek Araç web
sitesi ile 23milyon kez kullanıcılar
tarafından ziyaret edilmiştir.
Ana model lansmanı olarak
Mayıs ayında pazara sunulan Yeni
Tiguan’ın dışında, aksiyon modeli
olan Allstar serisi; Polo, Golf,
Beetle ve Scirocco modellerinde
sunulmuştur. Yeni modellerin
desteği ile 2016 yılında izlenen
başarılı ürün ve iletişim stratejileri
sayesinde Volkswagen Binek Araç,
101.763 perakende satış adetiyle,
%13,4 pazar payına ulaşarak yılı
binek araç pazarında ikinci olarak
tamamlamıştır.

101.763
VOLKSWAGEN BINEK ARAÇ,
100.000’İN ÜZERİNDE
PERAKENDE ARAÇ SATIŞINI
GERÇEKLEŞTIRMIŞTIR.

2016: Ödüllerle Dolu Bir Yıl
Volkswagen Binek Araç, satış
alanındaki başarısını iletişim
alanında da sergilemiş ve Mediacat
Ipsos bağımsız araştırma şirketi
tarafından dördüncü kez üst üste
yılın en sevilen otomobil markası
seçilmiştir. Volkswagen Binek
Araç, “Benzersiz özelliklerle dolu
bir aile” iletişim kampanyası ile
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin
düzenlediği ODD Satış ve İletişim
Ödülleri’nde “Yılın TV uygulaması”
kategorisinde birincilik ödülüne
layık görülmüştür. Ayrıca marka,
Lovemark televizyon kampanyası
ile Effie ve Kristal Elma Ödülleri’nde
otomotiv kategorisinde gümüş
ödül alırken, Türkiye Müşterinin

Sesi araştırmasında otomotiv
kategorisinde birincilik, yenilenen
web sitesi ile Altın Örümcek ve
Gold Stevie, Instagram ve Facebook
hesaplarının yönetimi ile de Gold
Stevie ödüllerine layık görülmüştür.
Modellerin performansları
2016 yılsonunda Polo, Golf,
Passat ve The Beetle modelleri
kendi segmentlerinde yılı
lider tamamlamışlardır. A0/
HB segmentinde yer alan Polo
modelinin satışları 2015 yılına
kıyasla %27,4 oranında artmış
ve segment payı %19,4 olarak
gerçekleşmiştir. A/HB segmentinde
yer alan Golf modeli segment payı
%25,5 olarak gerçekleşmiştir. Passat
modeli ise %35,0 segment payı ile
liderliğini 2016 yılında da devam
ettirmiştir. A Coupe segmentinde
yer alan The Beetle modeli %44,6’lık
segment payı ile lider konumdadır.
Piyasaya ilk çıktığı günden beri
yoğun talep gören Yeni Tiguan
modeli, 2016 yılında satışlarını
%75,0 artırarak yılsonunda %13,2
segment payına ulaşmıştır. Dizel
motorların ağırlıklı olarak tercih
edildiği A/NB segmentinde yer alan
Jetta modeli, sadece benzinli motor
satış hacmiyle 2016 yılını %4,8
segment payı ile tamamlamıştır.

Dijital iletişimde yenilikçi çözümler
Dijital dünyayı yakından takip eden
Volkswagen, yeni Binek Araç web
sitesi ile 23 milyon kez kullanıcılar
tarafından ziyaret edilmiştir.
Volkswagen severlerin her daim
yanında olmak adına yayınlanan
Volkswagenim uygulaması ise 80
bin kullanıcının akıllı telefonlarında
yerini almıştır.
Güçlü stratejisi ve özel içerikleri
kullanıcıyla buluşturan sosyal
medya kanalları ise bu yıl da en
çok takip edilen hesaplar olmuştur.
Takipçi sayılarında liderliği elinde
bulunduran Türkiye’nin en büyük
otomotiv Facebook sayfasına
sahip Volkswagen, 4 milyon
lokal takipçi sayısını geçmiştir.
Volkswagen Binek Araç, 260 bini
aşan takipçi sayısı ile Instagram’da
da en çok takip edilen otomotiv
markası olmuştur. Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen severlere
her kanalda en doğru içeriği
sunmak adına Youtube, LinkedIn
ve Google Plus hesaplarında da
aktifliğini koruyarak, “Sosyal CRM”
uygulamaları aracılığıyla birebir ve
anlık iletişim kurmuştur.
Dünyadaki dijitalleşme sürecini ve
çağın gereksinimlerini yakalamak
adına 2016 yılı içinde büyük
bir özveri ile pilot çalışmaları
sürdürülen “Digital Retail” projesi,
Doğuş Oto Etimesgut’ta devreye
alınmıştır.

Satış sonrası hizmetler
2016 yılında Avek Çanakkale Yetkili
Servisi’ni açarak müşterilerine
sunduğu hizmet ağını daha da
genişleten Volkswagen Binek Satış
Sonrası Hizmetler, Türkiye çapındaki
Yetkili Servis nokta sayısını 76’ya
ulaştırmıştır. Volkswagen Satış
Sonrası Hizmetler 2016 yılında, her
yıl dünya genelinde Volkswagen AG
tarafından ülke bazında bağımsız
bir araştırma firmasına yaptırılan ve
ülkedeki tüm otomotiv firmalarının
satış sonrası hizmetlerinin
kıyaslandığı IACS (International
After Sales Customer Satisfaction
- Uluslararası Satış Sonrası Müşteri
Memnuniyeti) araştırmasında
başarısını 4. sıradan 2. sıraya
taşımıştır. Yetkili Servisler’de
yılda 625.000 araç girişiyle ayda
ortalama 52.100 müşteriye hizmet
verilmektedir. 2016 yılında parça
cirosu %17, işçilik cirosu ise %10 artış
göstermiştir.
Doğuş Otomotiv Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen’in
“dünyanın en çok satan, en
yenilikçi otomotiv markası” global
vizyonu doğrultusunda belirlediği
stratejileriyle, 2016 yılında 100.000
araç barajını bir kez daha aşarak
101.763 adet perakende araç
satışı ve %13,4 pazar payı ile, Türk
otomotiv sektörüne yön veren
markalardan biri olmaya devam
etmektedir.

“Benzersiz Özelliklerle
Dolu Bir Aile”
Volkswagen Binek Araç,
“Benzersiz özelliklerle dolu
bir aile” iletişim kampanyası
ile Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin düzenlediği
ODD Satış ve İletişim
Ödülleri’nde “Yılın TV
uygulaması” kategorisinde
birincilik ödülüne layık
görülmüştür.
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AUDI TÜRKIYE, BIR ÖNCEKI YILA GÖRE SATIŞLARINI
%8,5 ARTIRDI. DIJITALLEŞMEYI IŞ SÜREÇLERININ
ODAĞI HALINE GETIREN AUDI TÜRKIYE, BENCHMARK
PROJELERIYLE AUDI AG TARAFAINDAN DIĞER
ÜLKELERE ÖRNEK GÖSTERILDI.
AUDI
Rekor satış adedi
Doğuş Otomotiv tarafından
Türkiye’ye 1994 yılında ithal
edilmeye başlayan Audi markası,
2016 yılında önemli bir başarıya
imza atarak 22.005 adetle
tarihindeki en yüksek satış
rakamına ulaşmıştır. Kendi sınıfında
lider olan A3 Sedan, A3 Sportback
ve A3 Cabriolet’nin 2016 yılı
toplam satış adedi 11.500 olarak
gerçekleşmiştir. A4, A4 Avant ve A4
allroad satışları 5.000 adedi aşarken,
A5 ailesinin toplam satışı 600 adet
ve A6 ailesinin toplam satışı 2.200
adet olmuştur. Q3 modeli yılı 1.000
adetle kapatırken, Q5 modeli 750
adetlik satış rakamına ulaşmıştır.
S/RS, A4 allroad, A3 Cabriolet, TT
gibi özel modellerin satışları bir
önceki yılın üstünde bir performans
sergileyerek şimdiye kadarki en
yüksek satış adedine ulaşmıştır.

22.005
AUDI 2016 YILINDA 22.005 ADETLE
TARIHINDEKI EN YÜKSEK SATIŞ
RAKAMINA ULAŞMIŞTIR.

Audi City
Ziyaretçilerin, Audi dünyasıyla
ilgili her konuda bilgi alabildiği,
tüm Audi modellerinin birebir
boyutlarındaki sanal versiyonlarını
inceleyebildiği Audi City İstanbul,
İstinyepark’ta açılmıştır. Londra,
Pekin ve Berlin’in ardından
İstanbul’da açılan Audi City’de
ziyaretçiler, Audi uzmanlarından
milyonlarca renk, donanım ve
model seçeneği ile ilgili daha
kişiselleştirilmiş danışmanlık

hizmeti alabilmeye başlamıştır.
Audi A.G. tarafından geleceğin
“showroom konsepti” olarak
açıklanan Audi City, tasarım ve
işleyiş modeli mevcut ve geleceğin
satış yöntemleri ile sanaldijital dünyanın en iyi yönlerini
birleştirmektedir. Audi City,
markaya sadece sanal showroom
olarak teknolojik bir altyapı değil
daha kişiselleştirilmiş bir müşteri
danışmanlığının da verilmesine
olarak sağlamaktadır.
İş Süreçlerinde Dijitalleşme
Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin
odağı haline getiren Audi Türkiye,
benchmark projeleriyle Audi AG
tarafından diğer ülkelere örnek
gösterildi. 2016 yılında akıllı
kalem projesi devreye alınmış ve
tüm Yetkili Servisler tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı
kalem ile yazılan tüm bilgilerin
dijital ortamda anlık olarak
servis danışmanına aktarılması
sağlanmış ve müşteri geri dönüşleri
hızlandırılmıştır. Audi sahiplerinin
servis işlemlerini daha hızlı ve kolay
yürütebilmesi için, self reception
teknolojisi hizmeti sunulmuştur.
Yetkili Servis girişlerine konulan
kiosklarla Audi sahiplerine almak
istedikleri hizmetleri seçebilme,
servis iş emirlerini açabilme ve
ödemelerini yapabilme imkanı
sağlanmıştır.

Pazarlama ve lansman faaliyetleri
Audi marka bilinirliğinin
artırılmasına yönelik reklam ve
iletişim çalışmalarına yıl boyunca
devam edilmiştir. Satış hedefleri
paralelinde taktik iletişimi
kampanyaları gerçekleştirilmiştir.
Yılın son çeyreği gerçekleştirilen
Q2 lansmanı için 360˚ iletişim
hedeflenmiştir. Reklam
kampanyası ve geniş katılımlı
test sürüşü organizasyonlarına ek
olarak kullanıcıların birbirlerini
‘tag’ledikleri ve kendi kişisel
videolarını oluşturarak eğlenceli
paylaşımlarda bulundukları
benitagle.com mikro sitesi
hazırlanarak Q2’nin farkındalığı
daha da üst seviyelere taşınmıştır.
Audi, Kırmızı Reklam ödüllerinde
hava yastığı çalışmasıyla büyük
ödül olan Kıpkırmızı ve basında
en iyi sanat yönetimi, basında
en iyi illüstrasyon, basında en
iyi otomobil reklamı ödüllerine
layık görülmüştür. Diğer öncelikli
konulardan biri de sosyal medya
iletişimi olmuştur. Audi markasının
iletişimine yönelik olarak Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube
ve LinkedIn gibi sosyal medya
kanalları başarıyla kullanılmıştır.
Audi markası, premium segmentte
Facebook ortalama etkileşim
sonuçlarında ilk sıralarda yer
almıştır.

Audi markası, 2016 yılında 22.005
satış adedine ulaşmıştır. 2015
yılına göre %17 artan araç parkı ve
Avrupa’da örnek gösterilen %75
müşteri sadakat oranı ile 2016
yılında satış sonrası hizmetler
cirosunda %14’lük artış sağlanmıştır.
Satış sonrası hizmetler
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 iş birliğinin en üst düzeye
çıktığını göstermektedir.
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SEAT MARKASI, BINEK OTOMOBIL PAZARINDAKI 
SATIŞ ADEDINI BIR ÖNCEKI YILA GÖRE %22
ARTIRARAK PAZARIN ÜZERINDE BÜYÜMÜŞ VE
YENI BIR SATIŞ REKORU KIRMIŞTIR.

SEAT
Marka tarihinin en yüksek satış
adedi ve pazar payı
SEAT markası, son dört senedir
istikrarlı büyümesine devam
ederek, 2016 yılında 20.637 adet
ile tarihindeki en yüksek satış
adedine ulaşmıştır. Bir önceki yıla
göre %22 oranında artan satış
adedi ile pazarın oldukça üzerinde
bir performans göstermiştir. Leon,
Ibiza, Ateca, Alhambra ve Toledo
modelleriyle 2016 yılında izlenen
başarılı ürün, iletişim, satış ve filo
stratejileri sayesinde SEAT, pazar
payını %2,73 seviyesine çıkarmıştır.
SEAT markası Leon ve Ibiza
modellerinde de tarihindeki en
yüksek satış adedine ulaşarak
segmentlerindeki pazar payını
artırmıştır. Leon, AHB segmentinde
2. sıraya gelerek, %13,11 segment
payı elde ederken; Ibiza ise A0-HB
segmentindeki payını %4,72’ye
çıkarmıştır. Kasım ayında model
gamına eklenen SEAT’ın ilk SUV’si
Ateca ise seneyi 188 adetlik satış ile
kapatmıştır.

20.637
SEAT, 2016 YILINDA PERAKENDE
BINEK ARAÇ PAZARINDA 20.637
SATIŞ ADEDINE ULAŞMIŞTIR.

Euroleague Basketball
sponsorluğu
2016 yılında devam eden Turkish
Airlines Euroleague ve Eurocup
sponsorluğu kapsamında klasik
mecralardan yeni medyaya kadar
tüm iletişim kanallarında yer alarak
basketbol hedef kitlesine en etkin
şekilde ulaşılmıştır. Bunun yanı
sıra, Darüşşafaka Doğuş Basketbol
Takımı’nın sponsorluğuna da sene
boyunca devam edilmiştir.
2016 yılı süresince yapılan
iletişim çalışmaları ve sponsorluk
iletişimlerinin de katkısıyla SEAT’ın
marka bilinirliği 2015 yılına göre %12
artarak 28 puana yükselmiştir.
Dijitalleşme
SEAT’ın 2016 yılında uygulamaya
aldığı yeni web sitesi, tasarımı,
işlevselliği ve fark yaratan altyapısı
ile müşteri faydasını artırmayı
hedeflemektedir. Yeni web sitesi ile
ziyaretçi sayısı önceki yıla göre %56
artmıştır.
Sene boyunca, Ibiza ve Leon
modellerinin satışlarının
desteklenmesi amacıyla televizyon,
gazete, dergi, radyo ve dijital
mecralar kullanılmıştır. SEAT’ın ilk
ürettiği SUV olan, Ateca’nın iletişimi
2016’nin ikinci yarısında etkin bir
şekilde devam etmiştir.

Satış sonrası hizmetler
SEAT Yetkili Servisleri’ne araç girişi,
2016 yılında artan araç parkı ve
servis pazarlama faaliyetlerinin
etkisi ile 74.000 bin adede
yükselmiş ve bir önceki yıla göre
%19 artmıştır. Yıl boyunca düzenli
olarak devam eden aksiyonlar
sayesinde müşterilerin Yetkili Servis
bağlılık oranı %64 seviyesinde
gerçekleşmiş, müşteri odaklı hizmet
anlayışı sayesinde de satış sonrası
hizmetlerdeki müşteri memnuniyet
anket puanı 101,6’a yükselmiştir.
2016 yılı içerisinde SEAT S.A.’nın
dünya genelinde, Yetkili Satıcıları

arasında düzenlediği Top SEAT
People yarışmasında, tüm
kategoriler arasında en büyük
ödül olan “absolute winner” ödülü
kazanılırken, servis danışmanı
kategorisinde de dünya ikinciliği
elde edilmiştir.
SEAT markası, binek otomobil
pazarındaki satış adedini bir önceki
yıla göre %22 artırarak pazarın
üzerinde büyümüş ve yeni bir
satış rekoru kırmıştır. Bu zamana
kadarki en yüksek satış adedine ve
pazar payına ulaşarak son yıllardaki
sürdürülebilir büyüme hedefine
devam etmiştir.

“Marka Bilinirliğinde
Artış”
2016 yılı süresince yapılan
iletişim çalışmaları ve
sponsorluk iletişimlerinin
de katkısıyla SEAT’ın marka
bilinirliği 2015 yılına göre
%12 artarak 28 puana
yükselmiştir.
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ŠKODA TÜRKIYE, ÜRETICI TARAFINDAN HER
YIL DÜZENLENEN “EN İYI DISTRIBÜTÖR ÖDÜLÜ”
ORGANIZASYONUNDA, SATIŞ SONRASI HIZMETLER
KATEGORISINDE 103 ÜLKE ARASINDAN EN
BAŞARILI DISTRIBÜTÖR SEÇILMIŞTIR.
ŠKODA

28.876
ŠKODA, TÜRKİYE’DEKİ SATIŞLARINI
2016 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA
GÖRE YAKLAŞIK %30,6 ARTIRARAK
28.876 ADEDE YÜKSELTMİŞTİR.

ŠKODA 2016’yı ödüllerle
taçlandırmıştır
ŠKODA geçtiğimiz yıl binek araç
satışlarını bir kez daha rekor
kırarak tamamlayarak büyümesini
sürdürmüştür. 2015 yılını 22.107
adetle kapatan ŠKODA, 2016’da ise
satışlarını %30,62 artırarak 28.876
seviyesine ulaşmıştır. Bu sayede
pazar payı %3.81’e yükselmiş ve bu
satış adedi ile, Türkiye otomobil
pazarında 13. sıradan 11. sıraya
çıkmıştır.

Modellerin performansı
ŠKODA Türkiye, 2016 yılında
28.876 adet binek araç satışı
gerçekleştirmiştir. 2015 yılında
markanın en çok satılan modeli
olan Octavia, 2016 yılında da toplam
12.854 teslimatla satışlarda %45 pay
alarak en çok satılan model olmaya
devam etmiştir. Octavia geçen yıla
göre satış oranını %27 artırmıştır.
İkinci sıradaki Superb ise, satışlarını
7.872 adede yükseltmiş ve toplam
satışlardan %27,6 pay almıştır.

2016
ŠKODA, Türkiye’deki satışlarını
2016 yılında bir önceki yıla göre
yaklaşık %30,6 artırarak 28.876
adede yükseltmiştir. %4,3 oranında
büyüyen pazarın üzerinde bir
gelişme kaydeden ŠKODA, bir
önceki yıl 22.107 adetlik satış
gerçekleştirmiştir. ŠKODA
markasının global satışları da %6,8
artış kaydederek toplamda 1.127.000
adet olarak gerçekleşmiştir. ŠKODA
Türkiye ise, elde ettiği satışlarla,
Almanya, İtalya, Fransa, İspanya,
Avusturya ve Belçika gibi önemli
pazarları geride bırakarak ŠKODA
küresel pazarları arasında 7. sıradaki
yerini korumuştur.

ŠKODA Türkiye’nin başarısı, satış
performansının yanı sıra internet
dünyasında da devam etmiştir.
Facebook’ta ŠKODA Türkiye sayfası
564.254 takipçisiyle hızlı yükselişini,
www. skoda.com.tr internet sitesi
de 8.344.796 ziyaret sayısıyla istikrarlı
büyümesini sürdürmüştür.
2016 ve 2017 yenilikleri
2016 yılında ŠKODA’nın 4x4 imajına
yönelik ürün gamı tanıtılmıştır.
Markanın imajına katkı sağlayan
4x4 modellerinden Octavia, Octavia
Combi ve Superb’e ek olarak,
Octavia RS ve Octavia Combi
RS modellerinin 4x4 seçenekleri
Türkiye’de satışa sunulmuştur.

ŠKODA markasını D segmentinde
başarıyla temsil eden Superb
modeli, tamamen yenilenmiş 3.
jenerasyonuyla Türk tüketicisinin
beğenisini kazanmıştır. 2016
yılı Yeni Superb’in satıldığı ilk
tam yıl olduğu için satışlarını ve
marka içindeki payını artırmayı
başarmıştır. Bununla birlikte
geçtiğimiz yıl Superb’in başarısı,
Türkiye Otomotiv Gazetecileri
Derneği (OGD) tarafından
düzenlenen organizasyonda
“Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülüyle
desteklenmiştir. 64 otomotiv
gazetecisinin oy kullandığı final
aşamasında ŠKODA Superb, 7
aday arasında gerçekleştirilen
oylamada birinci sırayı elde etmeyi
başarmıştır.
ŠKODA Türkiye, üretici
tarafından her yıl düzenlenen
“En İyi Distribütör Ödülü”
organizasyonunda, Satış Sonrası
Hizmetler kategorisinde 103 ülke
arasından en başarılı distribütör
seçilmiştir.
ŠKODA markası için bir diğer
önemli yenilik ise, 2016 yılının Eylül
ayında gerçekleştirilen Kodiaq
lansmanı olmuştur. VW Grubu’nun

MQB platformu üzerine yapılan
Kodiaq, markanın ilk büyük SUV
modeli olarak dikkat çekmiştir.
Markanın Superb ile başlayan
değişiminin devamı olan Kodiaq
Türkiye satışlarının ise Mart ayında
başlaması hedeflenmektedir. Hem
5 kişilik hem de 7 kişilik versiyonlarla
satışa sunulacak Kodiaq, ŠKODA
markasına küresel anlamda ve
Türkiye’de yeni müşteriler de
getirmesi beklenmektedir.
2017 yılının başka bir önemli yeniliği,
dünya çapında en çok satan modeli
Octavia’nın makyajlı modelinin
satışa sunulması olacaktır. Sedan,
Combi ve RS versiyonları kapsamlı
bir makyajla yenilenerek satışa
sunulacaktır. Türkiye’de de önemli
satış adetleri elde eden Yeni
Octavia’nın Türkiye’deki satışlarının
da Mart ayı itibarıyla başlaması
planlanmaktadır. Temmuz ayında
ise Rapid ve Rapid Spaceback
modellerinin makyajlı versiyonları
ülkemizde satışa sunulacaktır.
2017 pazar payı hedefi
Yeni ürünlerle birlikte global alanda
ve Türkiye’de büyük bir gelişim
kaydetmeye devam eden ŠKODA,
2017 yılında markanın ilk gerçek
SUV modelini satışa sunarak daha

önce bu markayı tercih etmemiş
müşterileri de hedeflemektedir.
Büyük ailelerden, SUV araçları
tercih eden kullanıcılara kadar
geniş bir kitleye hitap eden Kodiaq,
markanın değişen yüzünün de
bir parçası olarak satışlara olumlu
oranda katkı sağlayacaktır.
Türkiye, ŠKODA’nın 2013 yılında
başlattığı Kurumsal Kimlik Geçişi’ni
tamamlayan en hızlı ülkelerden
biri olmayı başarmıştır. Marka
algısını artırmaya yönelik kalitesel
çalışmaları da içeren bu yeni
konsept, müşterilerin showroom
ziyaretlerinden, satın alma ve
satış sonrası hizmetlerine kadar
tamamen müşteri memnuniyetini
artırmaya yönelik düzenlenmiştir.
Türkiye’de her geçen yıl satış
adetlerini artırmayı başaran ŠKODA,
2017’de showroomlara girecek
yeni SUV modeliyle en geniş ürün
yelpazesini sunacaktır.
39 Yetkili Satıcı ve 36 Yetkili Servis’le
hizmet veren ŠKODA Türkiye, her
yıl düzenlenen “En İyi Distribütör
Ödülü” organizasyonunda Satış
Sonrası Hizmetler kategorisinde
103 ülke arasından en başarılı
distribütör seçilmiştir. Yeni Superb
ise OGD tarafından “Türkiye’de Yılın
Otomobili” ödülünü kazanmıştır.
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2015 YILINDA GLOBAL LANSMANI
GERÇEKLEŞTIRILEN “DÜNYANIN EN HIZLI VE
EN GÜÇLÜ” SUV’U BENTAYGA 2016 YILINDA
TÜRKIYE’DE SATIŞA SUNULDU.

BENTLEY&LAMBORGHINI
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.

21
BENTLEY TOPLAM 14
ADET VE LAMBORGHINI
7 ADET ARAÇ SATIŞI
GERÇEKLEŞTIRMIŞTIR.

2016: Sürdürülebilir başarı
2016 yılında Bentley markası
sürdürülebilir başarısını korurken,
Lamborghini markası da Huracan
modeliyle birlikte rekabetteki yerini
sağlamlaştırmıştır.

Geride bıraktığımız zorlu yıla
rağmen Bentley markası toplam
14 satışın 4 adedini yeni SUV’si
Bentayga ile gerçekleştirmiştir. Yıl
boyunca Bentley, 2 GT Speed, 2 GT
V8, 2 GT V8S, 2 GT Convertible ve 2
adet Flying Spur satış ve teslimatı
gerçekleştirmiştir.
2016 yılında Lamborghini’de ise
4 Huracan ve 3 Aventador satışı
yapılarak toplamda 7 adet araç
satışı gerçekleştirilmiştir. Bu
satışların 2 si Huracan Spyder ve
Aventador Roadster olmak üzere
performans ve lüksü bir arada
sunan üzeri açılabilir modellerden
oluşmaktadır.
Marka iletişimine devam
2016 yılında Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama
iletişimi yatırımlarına devam
edilmiştir. Yıl içinde gerçekleştirilen
çalışmalardan satır başları şu
şekildedir:
»» Dünyanın en hızlı ve güçlü
SUV’si Bentayga’nın lansmanı
kapsamında 18-20 Nisan
tarihlerinde basın test
sürüşü gerçekleştirilmiştir.
Toplam 500 km sürüş içeren
organizasyon, Almanya Munich
Havalimanı’ndan başlayarak
Avusturya Kitzbühel’de

sonlanmıştır. Günlük gazetelerin
katılımıyla gerçekleşen sürüşün
geniş ve etkili yansımaları
alınmıştır. 7-8 Aralık tarihlerinde
de Marbella’da gerçekleştirilen
Bentayga Diesel global medya
organizasyonuna katılım
sağlanmıştır.
»» Automobili Lamborghini
tarafından, 14-15 Aralık
tarihlerinde Türk medya grubu

özelinde test sürüşü ve fabrika
ziyareti organize edilmiştir.
Otomotiv ve lifestyle basın katılımı
olan organizasyonda Huracan ve
Aventador modelleri test edilmiş,
geniş kapsamlı yansımalar
alınmıştır.
»» Yıl boyunca Bentley Motors ve
Automobili Lamborghini global
pazarlama planları doğrultusunda
sürdürülebilir iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
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Yazlık mekan sponsorluğu
kapsamında gerçekleştirilen yeni
718 Cayman modeli lansman
etkinliği ile Porsche Türkiye
tarihinde ilk kez, ODD Satış ve
İletişim Ödülleri etkinliğinde Yılın
Outdoor Uygulaması kategorisinde
2016 Gladyatörleri’nden biri
olmuştur.

PORSCHE TÜRKIYE, GLOBAL DIJITALLEŞME
STRATEJISINE PARALEL TASARLADIĞI SATIŞ,
PAZARLAMA, SATIŞ SONRASI HIZMETLER VE
YENILIKÇI DESTEK SISTEMLERI ILE 2016 YILINDA
MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTIRMIŞTIR.

Dijital dünya ile iç içe
Porsche online satış sistemi
üzerinden Porsche Driver’s
Selection butik ürünlerinin
satışına ilave olarak Porsche
orijinal aksesuarlarının da satış
entegrasyonu yapılmış ve online
aksesuar satışına başlanmıştır.

PORSCHE

514
2016 YILINDA PORSCHE’NIN EN
ÇOK SATILAN MODELI, 514 ADET
ILE MACAN OLMUŞTUR.

Yatırımlar
İstanbul Anadolu yakasında
bulunan yeni showroom Doğuş Oto
Kartal, 15 Ağustos tarihinde açılmış
ve Türkiye genelindeki Porsche satış
noktası sayısı 8’e yükselmiştir.

dünyanın dilinden faydalanılmış
ve Macan 2.0 modeli hologram
teknolojisi ile, yeni 911 Carrera 4S
modeli ise blippar uygulaması
ile hazırlanarak okurlara farklı bir
deneyim yaşatılmıştır.

Modellerin performansı
2016 yılında Porsche’nin en çok
satılan modeli, 514 adet ile Macan
olmuştur. Macan modeli kompakt
SUV segmentindeki pazar payını
2015 yılına göre %19 oranında
artırmıştır. Macan modelini 232
satış adedi ile Cayenne modeli
takip etmiştir. Cayenne modelinden
sonra en yüksek satış adedi 28
adetle 911 modeline aittir. 911
modeli premium spor otomobil
segmentindeki pazar payını %35
oranında artırmıştır. 2016 yılında
spor otomobil segmentinde 2.0
litre motor seçeneği ile önemli
rol oynayan 718 Boxster/Cayman
modellerinden 27 adet satış
gerçekleştirilmiştir. Panamera
modeli 2016 yılındaki satışların 26
adedini oluşturmuştur.

Basın lansmanları ile dolu bir yıl
Porsche 2016 yılına, 26-27 Ocak
tarihlerinde Güney Afrika’nın
Johannesburg şehrinde
gerçekleştirilen Uluslararası
Porsche 911 Carrera 4/4S, Targa
4/4S ve Turbo/S basın lansman
etkinliği ile başlamış, 31 Ocak-2
Şubat tarihlerinde toplam 4 basın
mensubunun katılımıyla Finlandiya
Levi’de gerçekleştirilen Porsche
Ice Force 2016 basın kış sürüş
etkinliği ile devam etmiştir. 2324 Şubat tarihlerinde Marsilya’da
yeni 2.0 litre motorlu 718 Boxster
Teknoloji Workshop basın etkinliği
gerçekleştirilmiştir. Porsche Sürüş
Merkezi’nde 14-15 Mart tarihlerinde
yeni 911 basın lansmanı, 16-17 Mart
tarihlerinde kadınlara özel basın
sürüş etkinliği, 7-9 Haziran tarihinde
ise basın mensuplarının katılımı
ile sürüş etkinliği düzenlenmiş bu
sayede tüm Porsche modelleri ile
pistte sürüş deneyimi yaşatılmıştır.
28 Haziran tarihinde Berlin’de
yeni Panamera dünya lansmanı
yapılmıştır.

İletişim faaliyetleri
Reklam ve PR etkinliklerinin
öne çıktığı 2016 yılı boyunca, 45
dergide ilan çalışması, 34 kişinin
katılımı ile 12 adet basın aktivitesi
gerçekleştirilmiştir. Reklam
alanında iletişim kurarken dijital
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PR etkinlikleri ikinci yarıyılda da hız
kesmeden devam etmiştir. 10-13
Temmuz tarihlerinde Cayenne &
Macan GTS Romanya basın turu, 1415 Temmuz tarihlerinde İsveç’te 718
Cayman Uluslararası basın günü,
28-30 Ağustos tarihlerinde Münih’te
yeni Panamera TV basın turu, 2325 Ekim tarihlerinde Polonya’da
yeni Panamera basın lansmanı
gerçekleştirilmiştir.
Deneyimsel pazarlama stratejisi
Porsche Sürüş Merkezi’nde 26-27
Mart, 12 Haziran ve 4-5-6 Kasım
tarihlerinde toplam 241 kişinin
katılımıyla gerçekleştirilen “Porsche
on Track” sürüş etkinliklerinde,
tüm Porsche modelleri davetliler
tarafından test edilmiştir.
Sponsorluk projeleri
Porsche Driver’s Selection butik
ürünlerinin tanıtımı yıl boyunca
farklı sponsorluk etkinliklerde
yapılmıştır. 17 Mayıs tarihinde Four
Seasons Otel’de The Palm ve 7
Haziran tarihinde Les Ottomans
Otel’de düzenlenen Zubizu Yaz
Alışverişi etkinlikleri bunlar arasında
yer almıştır.
18 Haziran-28 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirilen yazlık
mekan sponsorluğu kapsamında
yeni 718 Cayman modeli lansman
etkinliği gerçekleştirilmiştir.

02-03 Eylül tarihlerinde Bodrum
Palmarina’da bulunan Anjelique’te
gerçekleşen Antonis Remos konseri
kapsamında sponsorluk çalışmaları
yapılmış ve Porsche 911 Carrera 4S
araç sergilenmiştir.
25 Eylül Pazar günü Porsche Club
ve Genç İş Adamları Derneği
üyelerinin katılımı ile Kemer
Country’de brunch eşliğinde
Porsche test sürüşü etkinliği
düzenlenmiştir.

2016 yılında dijitalleşen dünyada
başrolü çeken akıllı telefonlara
yönelik Porsche IOS uygulaması
hem Porsche kullanıcılarına hem de
Porsche tutkunlarının kullanımına
sunulmuştur. Doğuş Teknoloji ile
hazırlanan Porsche iOS uygulaması
ile Porsche müşterilerinin kendi
araçları hakkında bilgi sahibi
olması, araçlarına uygun aksesuarlar
hakkında bilgi edinebilmesi gibi
özelliklerin yanı sıra Porsche sahibi
olmayanların da Porsche markası
hakkında detaylı bilgi edinebilmesi
sağlanmıştır.

2016 yılı pazarlama etkinlikleri, 23
Aralık tarihinde gerçekleştirilen
Porsche Club yılbaşı partisi ile son
bulmuştur.

Satış sonrası hizmetlerde rekor
Porsche markasının, 2016 yılı
sonunda %6 oranında artan
araç parkına yönelik olarak
gerçekleştirilen servis kampanyaları
ve Porsche Aksesuar-Butik
pazarlama çalışmaları sayesinde,
aksesuar satışlarında %10’luk,
butik satışlarında %15’lik, iş
emri adedinde ise 2015 yılına
göre %10,5’lik artış sağlanmıştır.
Müşterilerin Yetkili Servis bağlılık
oranı %79, satış sonrası hizmetlerde
müşteri odaklı hizmet anlayışı
sayesinde müşteri memnuniyet
anketi puanı ise 110,8 olmuştur.

İletişim ödülleri
İlan çalışmaları içinde en özel proje
olan Macan 2.0 hologram dergi ilanı
çalışması, en prestijli pazarlama
ödüllerinden biri olan Kristal
Elma’da “En İyi Basın Uygulaması”
kategorisinde Bronz Elma ödülünü
almıştır.

Porsche Türkiye, global dijitalleşme
stratejisine paralel tasarladığı satış,
pazarlama ve satış sonrası hizmetler
aksiyonları, ürün gamındaki
modellere adapte edilen yenilikçi
destek sistemleri ile 2016 yılında
müşteri memnuniyetini artırmış ve
827 adetlik satış gerçekleştirmiştir.

2015 yılı Porsche Golf Turnuvası
birincilerinin katılımı ile Porsche
Golf Cup World Final 9-12
Mayıs tarihlerinde Mallorca’da
düzenlenmiş, ayrıca 8-9 Ekim
tarihlerinde 2016 yılı Porsche Golf
Turnuvası gerçekleştirilmiştir.
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VOLKSWAGEN TICARI ARAÇ, 2016 YILINDA
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞ ADEDI 
VE TARIHINDEKI EN YÜKSEK PAZAR PAYINA
ULAŞARAK, ITHAL TICARI ARAÇ SATIŞLARINDA
LIDER OLMUŞTUR.
VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ
2016
2016 yılında hafif ticari araç
pazarında bir önceki yıla göre
%6,5 daralma yaşanmış ve 226.782
adet araç satışı gerçekleşmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, 32.773 adet
satışla hafif ticari araç pazarında
%14,5 pay almış, ithal ticari araç
pazarında ise %30,4 pazar payı ile
liderliğini korumuştur. Volkswagen
markası bu yıl üst üste 4. kez, binek
ve ticari araç toplam satışıyla,
en çok satılan marka unvanını
kazanmıştır.
Volkswagen Ticari Araç’ın
Transporter modeli 2016 yılında
%48,2 pazar payı ile tarihindeki en
yüksek pazar payına ulaşmış, 13.393
adet satış gerçekleşmiştir. Amarok
modeli 3.643 satış adedi ile %18,6
pazar payına, Crafter modeli 3.605
adet satış ile %6,3 pazar payına,
Caddy modeli ise 12.131 adet satış ile
%17,6 pazar payına ulaşmıştır.

13.393
VOLKSWAGEN TICARI ARAÇ’IN
TRANSPORTER MODELININ
2016 YILINDA 13.393 ADET SATIŞI
GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Yeni ürün lansmanları
2016 yılı Volkswagen Ticari
Araç’ın güçlü modeli Amarok’un
yeni kasasının lansmanını
gerçekleştirdiği bir yıl olmuştur.
Sınıfının en güçlü motoru olan 3
litre V6 motoru, teknoloji ve konfor
üstünlükleri ile satışa sunulan
Yeni Amarok’un tanıtımı, 360°
iletişim stratejisiyle geniş çaplı
gerçekleşmiştir.

Bir önceki nesilde kullanıcılarının
beğenisini kazanan Comfortline
donanımı, Transporter ile Şubat
ayında pazara sunulmuştur.
Transporter Comfortline, sunduğu
üst düzey konfor ve standart
ekipman özellikleriyle sınıfında fark
yaratmıştır.
Volkswagen Ticari Araç’ın en çok
sahip olunmak istenen modeli
Caddy’nin, sunduğu zengin
donanımıyla iddiasını daha da
güçlendiren Caddy Exclusive
versiyonu 2016 yılında Türkiye
pazarına sunulmuştur. Türkiye’ye
özel olarak sunulan Caddy Exclusive
modelinin lansmanı etkin bir
iletişim planı ile desteklenmiş,
bunun da Caddy segment payının
artışına olumlu etkisi olmuştur.
İlk defa 66 yıl önce üretilen ve
kendi sınıfının yaratıcısı olan efsane
Volkswagen T 1 modelinin çift
renkli tasarımından ilham alınarak
yaratılan Caravelle Team modeli de
2016 yılının Ağustos ayında pazara
sunulmuştur.
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.
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.
Sosyal ve dijital kanallarda
paylaşmak üzere, tüm modellerine
ait “İleri Sürüş Keyfi” videoları
hazırlanmıştır. Bu videolarda,
araçlarda bulunan teknolojik
ve elektronik sistemler “Nasıl
Çalışır?” formatında anlatılmakta
ve ürün özelliklerinin kullanıcılara
doğru biçimde aktarılması
amaçlanmaktadır. Bu sayede
Volkswagen Ticari Araç
modellerinden alınan faydanın ve
müşteri memnuniyetinin artırılması
hedeflenmiştir.

2016 yılında yayına alınan bir diğer
sistem ise, Volkswagen Yetkili Satıcı
ve Servislerinin kullandığı “Akıllı
Turkuaz Ekranı” uygulamasıdır. Bu
uygulama ile birlikte Volkswagen
Ticari Araç kullanıcılarının online
ve offline mecralarda kendi
izinleri doğrultusunda bıraktıkları
bilgiler analiz edilerek, kendilerine
en uygun hizmetin sunulması
hedeflenmektedir. Akıllı Turkuaz
Ekranları, birçok bilgiyi sistem
içinde belirli algoritmalara göre
hesaplayarak, satış veya servis
danışmanının önüne işlenmiş
olarak sunmakta, bu sayede
müşteri ile iletişimin kalitesini
artırmaktadır. Aynı zamanda
ekrandaki veriler görselleştirilerek
müşteriye daha hızlı dönüş
yapılmakta ve showroom’daki
zaman verimliliğinin artırılması
hedeflenmektedir.
Müşteri ilişkileri yönetimi ve yetkili
satıcı saha faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, müşteri
beklentilerinin her zaman bir
adım önünde olma yaklaşımını
2016’da da sürdürmüştür. 2011’de
başlatılan potansiyel müşteri ve dış
ziyaret projesi sayesinde, potansiyel
müşteri kaydı sayısı 2016’da
272.000’e ulaşmıştır. Yıl içinde
75.000 müşteri aktif olarak birebir
ziyaret edilmiştir.

Satış sonrası hizmetler
2016 yılında Avek Çanakkale Yetkili
Servisi’ni açarak müşterilerine
sunduğu hizmet ağını daha da
genişleten Volkswagen Satış Sonrası
Hizmetler, Türkiye çapındaki Yetkili
Servis noktasını 76’ya ulaştırmıştır.
Yetkili Servislerde yılda 209.000
araç girişiyle ayda yaklaşık 17.500
müşteriye hizmet verilmektedir.
2016 yılında parça cirosu %7, işçilik
cirosu ise %5 artış göstermiştir.
2017...
Volkswagen Ticari Araç, 2017’de de
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 sürdürmeyi planlamaktadır.
Geniş ve yenilenen ürün gamı,
Doğuş Otomotiv ve Volkswagen
markalarının yarattığı güven, Türkiye
geneline yayılmış Yetkili Satıcı ağı
ve güçlü müşteri iletişimi, 2017 satış
hedeflerine ulaşmakta Volkswagen
Ticari Araç’ın en önemli araçları
olacaktır.
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SCANIA, 2016 YILINDA HER PROJEYE
UYGUN ÇÖZÜMLERI VE MÜŞTERI ODAKLI
ÇALIŞMALARIYLA PAZAR PAYINI %11,2’YE ÇIKARAK
BUGÜNE KADARKI EN IYI SONUCU ELDE ETMIŞTIR.

SCANIA
İhtiyaç odaklı çözümler
2016 yılında Scania, iş ortaklarına
her proje ve ihtiyaç anında marka
olarak yanlarında olduğunu
hissettirmiştir. “İşiniz, İşimiz’’ bakış
açısıyla her zaman müşterilerin
ve satış ve satış sonrasındaki tüm
çalışan kadrosu ve yetkili servis
teşkilatı ile iş ortaklarının yanında
yer almıştır. Scania’nın, düşük yakıt
tüketimi işletme maliyetlerini
azaltırken, üstün konforu kullanıcısı
için büyük rahatlık sağlamaktadır.
Bu sayede ağır vasıta pazarında
yenilikçi ve güvenilir marka olmanın
gururunu artan pazar payı ile
kanıtlamıştır.

180.000
SCANIA FACEBOOK HESABINDA
180.000 KULLANICI SAYISINA
ULAŞMIŞTIR.

Başarılar
2016 yılında SESS (Scania Entegre
Sürüş Sistemleri) projesi sayesinde,
Scania araç sahiplerine, çalıştığı
iş koluna özel kişiselleştirilmiş
eğitim ve koçluk hizmetleriyle
birlikte, akıllı filo yönetimi sistemi
sunulmuştur. Scania araç sahipleri
Doğuş Otomotiv Şekerpınar genel
merkezdeki SESS Odası ve 5
Yetkili Satıcısında kurulu mSESS
Laboratuvarı’na davet edilerek,
araçlarında en yüksek seviyede
operasyonel verimlilik ve yakıt
tasarrufu sağlamak için gerekli
bilgileri kolayca edinmektedir.
Bu proje, dünya çapında tüm
Scania genelinde örnek olarak
kabul edilmiş ve diğer pazarlara
sunulmuştur.

Scania’nın her yıl distribütörlerde
gerçekleştirdiği global garanti
denetlemesinde 2016 yılında Scania
Türkiye en düşük hata oranını
yakalayarak şampiyon olmuştur.
Scania artık daha dijital
2015 yılında açmış olduğu facebook
hesabında 180.000 kullanıcı
sayısına ulaşan Scania, 2016 yılında
da Instagram, LinkedIn, Google
Plus platformunda iş ortaklarıyla
buluşmuştur.
2016 yılında bir diğer
yenilemede web sitesi üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Yenilenen site,
kullanımı daha kolay bir platforma
dönüştürülmüştür.
2017 yılı
Scania, 2017 yılında dijitalleşmeye
devam ediyor. Scania’m
Sapasağlam, Scania’m Cepte,
GeoVabis, Sürücü Ligi gibi yeni
uygulamalarını 2017 yılında hayata
geçirecektir. Bunun yanı sıra satış ve
servis eğitimlerini de dijital ortamda
vermeye başlayacaktır.
Scania teknolojik yenilikleri, ,ihtiyaca
uygun çözümleri ve müşteri
odaklı çalışmaları sayesinde iş
ortaklarıyla olan ilişkilerini daha da
güçlendirmeyi hedeflemektedir
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SCANIA ENGINES, 2016 YILINDA, SCANIA CV’DE
DÜNYA GENELINDE 4. SIRAYA YÜKSELMIŞTIR.
TÜRKIYE PAZARINDA ISE 2016 YILINDA DENIZ
MOTOR SATIŞLARINI BIR ÖNCEKI YILA GÖRE
%260 ARTIRMIŞTIR.
SCANIA ENGINES

231
SCANIA ENGINES, TÜRKIYE’DE 2016
YILINDA GERÇEKLEŞTIRILEN
231 ADET MOTOR SATIŞIYLA PAZAR
PAYINI ARTIRMIŞTIR.

Scania Engines’den başarılı
bir yıl daha
Scania Engines, 2016 yılında, Scania
CV’de dünya genelinde 4. sıraya
yükselmiştir. Türkiye pazarında ise
2016 yılında deniz motor satışlarını
bir önceki yıla göre %260 artırmıştır.

Zengin ürün gamı
Doğuş Otomotiv, Scania Engines
markası ile müşterilerine kara
jeneratör motorları, deniz
motorları, deniz jeneratör motorları
ve endüstriyel motorlarını
sunmaktadır.

2016 yılı sipariş performansı
Scania Engines, Türkiye’de 2016
yılında gerçekleştirilen 231 adet
motor satışıyla pazar payını artırmış
ve Scania’nın en çok ihracat yaptığı
ülkeler arasında ilk 4 arasında yer
almıştır.
Scania Engines, Türkiye’nin önde
gelen jeneratör firmalarıyla hayata
geçirilen iş birliği projeleri ile
jeneratör motoru satışlarını ile pazar
payını üst seviyelere taşımış ve bu
alandaki başarısını kanıtlamıştır.

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.

Deniz motorları ve deniz
jeneratörleri müşteri çeşitliliğini
genişleten Scania Engines, Bir
önceki seneye göre Deniz motorları
ve deniz jeneratör satışlarını %260
oranında artırmıştır.

2017 yılı içerisinde Scania Engines
doğalgaz ile çalışan motorları
ve emisyon sınıfında IMO Tier 3
regülasyonlarına sahip motorları ile
ürün yelpazesini zenginleştirmeye
devam edecektir.

2017 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, 2016 yılında olduğu gibi
2017 yılında da devam edecektir.
Pazara olan hakimiyeti ve kaliteli
ürün grubuyla Scania Engines, satış
adetlerini 2017 yılında da artırarak
pazar lideri olmayı hedeflemektedir.
Pazarlama faaliyetleri satışı
desteklemektedir
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.

Scania Engines, 2016 yılında; Scania
CV tarafından açıklanan sonuçlar
doğrultusunda dünya 4.’lüğe
yükselmiştir.
Scania Engines; 2016 yılında deniz
motor satışlarını bir önceki yıla göre
%260 artırmıştır.

“Geniş Ürün Çeşitliliği”
Doğuş Otomotiv, Scania
Engines markası ile
müşterilerine kara jeneratör
motorları, deniz motorları,
deniz jeneratör motorları
ve endüstriyel motorlarını
sunmaktadır.
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THERMO KING, TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN GIDA
VE İLAÇ TAŞIMACILIĞINDA ÜRÜNLERİN, SON
TÜKETİCİYE ULAŞANA KADARKİ KALİTESİNİ
VE GÜVENİRLİLİĞİNİ KORUYARAK TAŞIMA
STANDARTLARINI BELİRLEMEKTEDİR.
THERMO KING
2016 yılı satış performansı
Soğutucu ünite sektöründe
yıllardır pazar lideri olmaya devam
eden Thermo King, 2016 yılında
gerçekleştirdiği satışlar sayesinde
pazar liderliğini korumuştur.
Her projeye özel soğutma ve
ısıtma çözümleri ile müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun ünite
seçenekleri sunan Thermo King,
Türkiye’nin önde gelen gıda ve
ilaç taşımacılığında ürünlerin, son
tüketiciye ulaşana kadarki kalitesini
ve güvenirliliğini koruyarak taşıma
standartlarını belirlemektedir.
Thermo King, 2016 yılında
Avrupa’da en çok GDP ilaç
sertifikasına sahip treyler satışı
gerçekleştiren ilk 5 distribütör
arasında yer almıştır. 2016 yılının
Nisan ayında ise Türkiye’de ilk
kez frigo dorselerle ATP sertifikası
vermeye başlamıştır.
Thermo King’ten Yenilikler
Thermo King, soğutucu pazarında
teknoloji lideri olmaya devam
etmektedir. Tracking hizmetini
almış olduğu CelTrack firmasını
THERMO KING, 2016 YILINDA
AVRUPA’DA EN ÇOK GDP ILAÇ
SERTIFIKASINA SAHIP TREYLER
SATIŞI GERÇEKLEŞTIREN ILK 5
DISTRIBÜTÖR ARASINDA YER
ALMIŞTIR.

satın alarak bünyesine katan
Thermo King, 2017 yılı içerisinde
pazara sunacağı Treyler ünitelerinde
uzaktan takip sistemini standart
hale getirmeyi planlamaktadır.
Thermo King’i rakiplerinden
farklılaştırarak bir adım öteye
taşıyan TracKing donanımı, GPS
teknolojisini kullanarak 80’in
üzerinde ülkede anlık veri takibi
olanağı sağlamaktadır. Ek olarak
Tracking, çift yönlü iletişim özelliği
ile üniteye uzaktan erişim ile
müdahale imkanı sunmaktadır.
2017 yılında ayrıca Bluebox teknoloji
sayesinde şoför seyir halindeyken
akıllı telefonu aracılığı ile üniteyi
kontrol edebilecektir.
Güçlü yetkili satıcı ve servis
teşkilatı
Thermo King bünyesinde hizmet
veren Yetkili Satıcı ve Servis
ekiplerine daha iyi hizmet vermek
için çalışmalarını sürdürmektedir.
2016 yılında da verilen servis ve
satış eğitimleri yoluyla gelişen
teknolojiler hakkında bilgilendirme
yapılarak, Yetkili Satıcı ve Servis
ağının etkinliği artırılmıştır.

12. 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 12. kez en iyi marka
seçilmiştir.

Pazarlama ve iletişim faaliyetleri
2016 yılında gerçekleştirilen
pazarlama faaliyetleri arasında,
sektörel basın için hazırlanan
reklam çalışmaları ve bülten
çalışmalarının yanı sıra Yetkili
Satıcı ve Servisleri destekleyen
iletişim aktiviteleri ve müşterilerle
iletişim kurma imkânı olan teslimat
törenleri önemli yer tutmuştur.
Soğuk zincir taşımacılığı
sektöründe pazar payını koruyan
Thermo King, 2016 yılında her
projeye uygun çözümleriyle
başarısını sürdürmüştür.

“En İyi 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 12. kez en iyi
marka seçilmiştir.
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2016, HIZLI DEĞİŞEN KOŞULLARA AYNI HIZDA
ADAPTE OLDUĞUMUZ BİR YIL OLDU. DOĞUŞ
OTO, ÖLÇÜLEBİLİR, HESAP VEREBİLİR YÖNETİM
MODELİYLE TÜM BAYİ TEŞKİLATINA ÖRNEK
OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.
DOĞUŞ OTO
Doğuş Oto hakkında
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 aksesuar satışı
yapmakta, müşterilerine sigorta,
finans ve satış sonrası destek
hizmetleri vermektedir. Doğuş Oto,
hizmet kalitesini her yıl artırarak
ilerleyişini sürdürmektedir.
Hedeflerini aşıyor
2016 yılı, başarılı satış ve servis
rakamlarına ulaşılan bir yıl olmuştur.
Doğuş Oto için 2016 yılında 62.394
yeni araç ve 2.407 adet ikinci el
satışı yapılmıştır. Toplam 251.295  
servis girişi ile belirlenen hedeflerin
üzerine çıkılan bir yıl olmuştur.

62.394
DOĞUŞ OTO 2016 YILINDA
62.394 ADET ARAÇ SATIŞI
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

Yeni yatırımlarla müşteriye
daha yakın
2016 yılında, Volkswagen, Audi
ve Porsche markalarının temsil
edildiği Kartal tesisi hizmete
açılmıştır. Maslak Bölgesi’nde
Audi showroom ve servisi baştan
aşağıya yenilenmiştir. Yine Maslak
Bölgesi’nde ŠKODA markasının
satışına başlandı. Esenyurt
ve Etimesgut Bölgeleri’nde,

Volkswagen showroom ve servis
alanları tamamen yeni konsepte
uygun olarak yenilenmiştir.
Etimesgut Bölgesi’nde VW
showroomunun dijital showroom
konseptiyle yenilenmesi
çalışmalarına başlanmıştır. Bunların
yanı sıra, ziyaretçilerin Audi
dünyasıyla ilgili her konuda bilgi
alabildiği, tüm Audi modellerinin
birebir boyutlarındaki sanal
versiyonlarını inceleyebildiği
Audi City İstanbul müşterilerin
beğenisine sunulmuştur.
Grup şirketleriyle ortak projeler
Doğuş Grubu’nun üniversite
öğrencilerine destek vermek için
geliştirdiği Sanata Bi Yer projesinde,
showroomlar eserlerin sergilenmesi
için kullanılmıştır. N11’in satış rekoru
kırdığı Yılın En Uğurlu Kampanyası
11.11’de yalnızca birkaç dakika içinde
10 araç satılmıştır.
Zubizu ile ortak projeler geliştirerek
daha fazla müşteriye ulaşılmıştır.
Audi Twincup yarışmasında %74’lük
başarı oranı ile Doğuş Oto Bursa
birinciliği yakalamıştır. ŠKODA
Türkiye’nin En İyi Yetkili Satıcı
Ödülü’nü Doğuş Oto kazanmıştır.

Pazarlama faaliyetleri
Doğuş Oto’nun müşterileriyle
sürdürdüğü dinamik ve karşılıklı
ilişkinin yanı sıra mükemmel
hizmeti sunma ve verimli çalışma
anlayışı, sorumluluklarını en iyi
şekilde yerine getirme heyecanını
canlı tutmaktadır. 2016 yılı
boyunca yapılan tüm pazarlama
faaliyetlerinde Doğuş Oto’nun
marka bilinirliğinin yükseltilmesi ve
servis araç girişlerinin ve satışların
desteklenmesinin yanı sıra, müşteri
odaklı iletişim yoluyla müşteri
sadakat ve memnuniyetinin
artırılması da hedeflenmiştir.
Müşterileri tanımak amacıyla
yapılan marka konumlandırma,
pazarlama stratejileri belirleme ve

müşteri ilişkileri yönetimine yönelik
etkinliklerin yanı sıra, müşterilerin
Doğuş Oto’yu ne ölçüde tavsiye
ettiğini, tavsiye etme ve etmeme
nedenlerinin neler olduğunu
derinlemesine analiz etmek
amacıyla 2016 yılında bir NPS
araştırması yapılmıştır. Bu araştırma,
şirket içinde iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesi gereken alanların
tespit edilmesine ve müşteri
bağlığının ölçülmesine yardımcı
olmuştur.
Doğuş Oto, yaptığı her tür
çalışmanın insanı anlamak temeline
dayandığına inanmaktadır. Şirketin,
2017 yılında da müşterilerini
tanımaya yönelik faaliyetleri artarak
devam edecektir.

“Verimli Çalışma
Anlayışı”
Doğuş Oto’nun
müşterileriyle sürdürdüğü
dinamik ve karşılıklı ilişkinin
yanı sıra mükemmel hizmeti
sunma ve verimli çalışma
anlayışı, sorumluluklarını en
iyi şekilde yerine getirme
heyecanını canlı tutmaktadır.
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2016 YILINDA D-AUTO SUISSE SA, YENI ARAÇ
SHOWROOM KAPASITESINI %40, IKINCI EL
SHOWROOM KAPASITESINI %300 VE SERVIS
KAPASITESINI %55 ORANINDA ARTIRMIŞTIR.

D-AUTO SUISSE
Portföye eklenen iki yeni marka ile
lüks segmentte büyümeye devam
2016 yılında markalara katılan,
Bentley ve D-Occasion markaları
ile pazar payının artırılması
hedeflenmektedir. Artan iş
hacmine rağmen sürekli olarak
süreç ve hizmet kalitesine yatırım
yaparak müşterilere mükemmel
bir perakende deneyimi sunmaya
devam etmek planlanmaktadır.
DASSA hakkında
Doğuş Otomotiv’in bağlı
ortaklığı D-Auto Suisse SA, 2009
yılının Eylül ayından bu yana
faaliyetlerini İsviçre’nin 750.000
nüfuslu Vaud Kantonu’nda yer
alan Lozan şehrinde, Porsche,
Bentley ve D-Occasion markaları
ile 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.

306
D-AUTO SUISSE SA, 2016 YILINDA
306 YENI VE 126 IKINCI EL ARAÇ
SATIŞI GERÇEKLEŞTIRMEYI 
BAŞARMIŞTIR.

Başarılar
D-Auto Suisse SA, 2016 yılında
306 yeni ve 126 ikinci el araç satışı
gerçekleştirmeyi başarmıştır.
Yapılan 157 adetlik Macan satışı
ile daha önce Porsche sahibi
olmayan müşteri segmentlerindeki
penetrasyonunu artırmaya devam
etmektedir.

Pazarlama faaliyetleri
Marka bilinirliğini artırmak,
kampanyaları duyurmak ve
yeni müşteri bulma hedefleri
doğrultusunda yıl içinde birçok
pazarlama aktivitesi düzenlenmiştir.
Bu aktivitelerde Macan müşterileri,
Porsche’nin spor araba modelleri ile
tanıştırma hedefine de ulaşılmıştır.

D-Auto Suisse SA, 4,5 milyon
CHF yatırımla Lozan’da 6.300 m2
alanda yeni bir shoowroom açılışı
gerçekleştirmiştir. Bu yatırımla,
yeni araç sergileme kapasitesi
12’den 17’ye, ikinci el araç sergileme
kapasitesi 10’dan 40’a ve lift
sayısı da 9’dan 14’e yükselmiştir.
Yeni showroom’da faaliyetlerine
başlayan Bentley ve yeni yaratılan
lüks ikinci el bayi D-Occasion ile
2017 yılında 13 milyon CHF ek ciro
elde edilmesi beklenmektedir.

Aralık ayı içerisinde, Bentley
showroom’un resmi açılışı
yapılmıştır. 150 davetlinin katıldığı
açılışta mevcut ve potansiyel
Bentley müşterilerine şirketin
tanıtılması hedeflemiştir.

Yeni yatırım ile birlikte kadroya
alınan 10 yeni çalışan ile 2016
yılında da mümkün olan en iyi
müşteri deneyimini sunmaya
odaklanılmıştır.

2016 yılı itibarıyla kayıtlı müşteri
adedi 7.700’e yükselmiştir. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da, lüks segmentte pazar payını n
artırılması planlanmaktadır.
2016 yılında yapılan 4,5 milyon CHF
yatırımla, D-auto Suisse SA, yeni
araç showroom kapasitesini %40,
ikinci el showroom kapasitesini
%300 ve servis kapasitesini %55
oranında artırmıştır. Süreç kalitesi
ve müşteri sadakatine odaklanarak,
lüks segment penetrasyon oranının
artırılması hedeflenmektedir.

“Lozan’da Showroom
Açılışı”
D-Auto Suisse SA, 4,5
milyon CHF yatırımla
Lozan’da 6.300 m2 alanda
yeni bir shoowroom açılışı
gerçekleştirmiştir. Bu
yatırımla, yeni araç sergileme
kapasitesi 12’den 17’ye, ikinci
el araç sergileme kapasitesi
10’dan 40’a ve lift sayısı da
9’dan 14’e yükselmiştir.
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D-AUTO LLC, BILGI VE TECRÜBESIYLE
HARMANLADIĞI KALITELI HIZMETINI,
TOPLAM 7.500M2’LIK ALANDA 17 ÇALIŞANI ILE
MÜŞTERILERINE SUNMAKTADIR.

D-AUTO LLC
D-Auto LLC hakkında
%100 Doğuş Otomotiv sermayeli
D-Auto LLC, 2013 yılında,
Volkswagen ve Audi markalarıyla
Irak distribütörlüğü anlaşmasını
imzalayarak 2014 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
17 çalışanı ile müşterilerine
sunmaktadır.
2016 yılı faaliyetleri
2016 yılı, ekonomik durgunluğun
artış gösterdiği, otomotiv
sektörünün olumsuz yönde
etkilendiği ve pazarın önemli
ölçüde daraldığı bir yıl olmuştur.

2.128
D-AUTO LLC, 2016 YILINDA
2.128 ARACA SERVIS HIZMETI
SUNMUŞTUR.

D-Auto LLC, 2016 yılında 55 adet
yeni araç satışı gerçekleştirirken,
Audi markasında Q7 modeli

en beğenilen ürün olarak öne
çıkmış, Volkswagen markasında
ise CC modeli sportif yapısı ile
müşterilerimizin en fazla ilgi
gösterdiği ürün olmuştur.
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, 2016
yılında 2.128 araca servis hizmeti
sunmuştur.
2017 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 2017 yılında
da devam etmeyi planlamaktadır.
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MÜŞTERI IHTIYAÇLARI VE YENI EĞILIMLERE
UYGUN OLARAK YENILENEN DOD YETKILI SATICI
KONSEPTI 2016 YILINDA AÇILAN YENI SATIŞ
NOKTALARINDA UYGULAMAYA BAŞLANMIŞTIR.

DOD
DOD’da yeni dönem
İlklerin markası olan DOD, müşteri
deneyimini artıran ve Türkiye ikinci
el otomobil sektöründe ilk defa
hayata geçirilen dijital mecralardaki
yeni projeleriyle sektördeki
öncülüğünü 2016 yılında da
sürdürmüştür. Artan tedarik adetleri
ile desteklenen Yetkili Satıcı teşkilatı
ve çeşitlenen stok yapısı sayesinde
ikinci el otomobil sektöründeki
yerini güçlendirmiştir.
2016’da DOD
İş birliği yapılan filo firması adedi
2016 yılında da artmaya devam
etmiş, yapılan yeni anlaşmalar ile
marka ve model çeşitliliği artırılarak,
Yetkili Satıcılar’a geniş bir yelpazede
daha fazla adet araç tedarik
edilmiştir. Araç tedarik adedi
2015 yılına oranla %31 artmıştır.
DOD nakit araç satışları ise 2015
yılına göre %9’luk büyümeyle 928
adete ulaşırken, toplam Yetkili
Satıcı satışları 22.534 adet olarak
gerçekleşmiştir.

928
DOD NAKİT ARAÇ SATIŞLARI
928 ADEDE ULAŞMIŞTIR.

DOD perakende noktaları olan DOD
City Esenyurt ve DOD Şekerpınar’da
nakit alım süreçleri ve premium
araç satışlarında yapılan iş modeli
değişikliğine 2016 yılında da devam
edilmiştir. Perakende noktalarında
faaliyete başlanan tarihten itibaren
en yüksek ciro, katma değer ve
perakende satış adedine 2016
yılında ulaşılmıştır.
Satış noktaları ve hizmetlerde
müşteri odaklı iyileştirmeler
Müşteri ihtiyaçları ve yeni eğilimlere
uygun olarak yenilenen DOD Yetkili
Satıcı konsepti 2016 yılında açılan
yeni satış noktalarında uygulamaya
başlanmıştır. Müşterilere daha
hızlı ve kaliteli hizmet vermek
amacıyla, sistem ve prosedür
iyileştirmeleri gerçekleştirilmiş, tüm
bu iyileştirmeler sonucunda araç
alım-satım süreçleri kısaltılmış ve
müşteri memnuniyeti hedeflenenin
üzerinde gerçekleşmiştir.

Müşteri ilişkileri konusunda
Yetkili Satıcılar tarafında yapılan
organizasyon değişikliği ve DİM
bünyesindeki DOD destek ekibine
yapılan takviyelerle beraber, müşteri
irtibatlarının sonlandırılma süresi 19
günden 4 güne indirilmiştir.
2016 yılında da devam eden DOD
Garanti Eğitimleri sayesinde DOD
Garanti penetrasyonu %8 seviyesine
ulaşmıştır.
Geliştirmelerine 2016 yılında
başlanan Tramer Sistemi Turkuaz
Entegrasyonu ile DOD stoklarında
bulunan tüm araçlar için hasar
kaydının otomatik olarak ekspertiz
formuna eklenmesi sağlanacaktır.
2017 ilk çeyreğinde tamamlanacak
bu projenin, hem iş süreçlerine hem
de müşteri memnuniyetine pozitif
katkı sağlaması beklenmektedir.
Dijital yatırımlar
DOD stoklarında satışa sunulan
ikinci el araçlar, seçilen pilot
Yetkili Satıcılar’da 360 derece
fotoğraflanmış ve DOD dijital
platformlarına yüklenerek,
kullanıcılara daha önce
yaşamadıkları bir ikinci el araç
inceleme deneyimi sunularak ikinci
elde yeni bir döneme geçilmiştir.

Türkiye ikinci el otomobil pazarında
bir ilk olan bu hizmetle beraber,
dijital platformlardaki kullanıcı
deneyimi artırılmış ve kullanıcılara
araç içini fiilen görmeden detaylı
inceleme imkanı sunulmuştur. Pilot
lokasyonlarda başlayan DOD 360
projesine 2017 yılının ilk çeyreğinde
tüm DOD Yetkili Satıcıları dahil
edilerek, DOD stoklarındaki tüm
araçların içlerinin 360 derece
fotoğraflanması sağlanacaktır.
Müşterilere sunulan hizmet
kalitesini ve tüm platformlarda
erişilebilirliği artırmak amacıyla
DOD mobil uygulaması iOS ve
Android platformlarında yayına
alınmıştır. DOD mobil uygulaması
ile müşteriler, satışta olan tüm
araçlara cep telefonlarından
ulaşabilmekte; diğer ikinci el araç
uygulamalarından farklı olarak araç
kredi bilgileri ve ekspertiz raporunu
da inceleyebilmektedirler.
Aktif ve vizyoner sosyal mecra
kullanımına 2016 yılında da devam
edilmiş, markanın ulusal ve yerel
iletişiminde dijital mecralara
yönelim artmıştır.

“DOD Mobil
Uygulaması”
Müşterilere sunulan
hizmet kalitesini ve tüm
platformlarda erişilebilirliği
artırmak amacıyla DOD mobil
uygulaması iOS ve Android
platformlarında yayına
alınmıştır.
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VDF, 2016 YILINDA MÜŞTERI MEMNUNIYETI 
ODAKLI ÜRÜN VE HIZMET ANLAYIŞI ILE
HEDEFLERININ ÇOK ÜZERINDE BIR PERFORMANS
GERÇEKLEŞTIRMEYI BAŞARMIŞTIR.

vdf
vdf OTOMOTİV FİNANSMANI
(VOLKSWAGEN DOĞUŞ
FİNANSMANI A.Ş.)
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle
müşteri memnuniyetini her zaman
ön planda tutan vdf, 2016’da
kredi ve sigorta adetlerinde rekor
rakamlara ulaşarak hedeflerin
üzerinde bir performans göstermiş,
vdf Filo’yu da bünyesine katarak
otomotiv sektörünün tüm
segmentlerinde hizmet vermeye
başlamıştır.
Volkswagen Grup markaları
içerisinde ortalama %37
penetrasyon oranına sahip olan
vdf, 2016 yılında bireysel taşıt
kredilerinde “yaşayan kredi miktarı”
bazında tüketici finansmanı
şirketleri ve bankalar arasında pazar
liderliğini sürdürmüştür.

160.800
VDF, 2016 SONU ITIBARIYLA
86.500 ADET YENI KREDI VEREREK
YAŞAYAN KREDI SAYISINI TOPLAM
160.800 ADEDE ÇIKARMIŞTIR.

vdf, 2016 sonu itibarıyla 86.500
adet yeni kredi vererek yaşayan
kredi sayısını toplam 160.800
adede çıkarmış, bu rekor yükseliş
sayesinde hedeflerini rahatlıkla
aşmıştır. vdf, toplam yaşayan kredi
hacmini bir önceki yıla göre %19
artırarak 5,9 milyar TL’den 7 milyar
TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.
vdf Otomotiv Finansmanı, 2016
yılında markalarla ortak düzenlediği
satış, pazarlama ve müşteri
sadakati kampanyalarıyla müşteri
memnuniyetini ve bağlılığını
artırmayı hedeflemiştir. 2016 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 SİGORTA VE ARACILIK
HİZMETLERİ A.Ş.
vdf Sigorta Hizmetleri, geniş
deneyimi ve müşteri ihtiyaçlarının
tespit edilerek karşılanması için
geliştirilen özel ürün yelpazesi
ile 2016 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, 2016 yılında
bayilerdeki şube sayısını 10 adet
daha artırarak 60 şubeye ulaşmıştır.
vdf Sigorta Hizmetleri, Volkswagen
Kasko ile başlayan ve SEAT,
ŠKODA, DOD,Audi Kasko ve Scania
Kasko ile devam eden markalı
kasko ürünlerine bu yılda MAN
Kasko’yu da ekleyerek, markalara
özel teminatlarla sektöründe fark
yaratmıştır.
Toplam net prim üretimi ve
yaşayan poliçe adedi bakımından
2016 yılında da en büyük acente
unvanını koruyan vdf Sigorta,

2015 yılına göre toplam net prim
üretimini % 25 oranında artırarak
300 milyon TL’den 374 milyon TL’ye
yükseltmiştir. vdf Sigorta, 2016’te
poliçe adedini de 311.500 poliçeye
ulaşmıştır.
vdf FAKTORİNG HİZMETLERİ 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, 2016 yılında toplam
13 milyar TL işlem hacmine
ve toplam 378 milyon TL aktif
büyüklüğe ulaşmıştır. vdf Faktoring,
sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle
iş hacmini 2017 yılında da artırmayı
hedeflemektedir.
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle
müşteri memnuniyetini her zaman
ön planda tutan vdf, 2016’da da
kredi ve sigorta adetlerinde rekor
rakamlara ulaşarak hedeflerin
üzerinde bir performans göstermiş,
vdf filo’yu da bünyesine katarak
otomotiv sektörünün tüm
segmentlerinde hizmet vermeye
başlamıştır.

“378 Milyon TL Aktif
Büyüklük”
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, 2016 yılında
toplam 13 milyar TL işlem
hacmine ve toplam
378 milyon TL aktif
büyüklüğe ulaşmıştır.
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2016, HIZLI DEĞİŞEN KOŞULLARA AYNI HIZDA
ADAPTE OLDUĞUMUZ BİR YIL OLDU. DOĞUŞ
OTO, ÖLÇÜLEBİLİR, HESAP VEREBİLİR YÖNETİM
MODELİYLE TÜM BAYİ TEŞKİLATINA ÖRNEK
OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.
TÜVTÜRK
TÜVTÜRK, 2016 yılında periyodik
araç muayene hizmetleri başta
olmak üzere tüm faaliyet alanlarında
büyüme sağlarken, cirosunu %9,5
artışla 1 milyar 327 milyon TL’den
1 milyar 452 milyon TL’ye çıkarmayı
başarmıştır. Bu cironun 242
milyon TL’si TÜVTÜRK İstanbul’un
operasyonlarından temin edilmiştir.
Türkiye’nin en etkili Kamu Özel
Sektör İşbirlikleri projesi olan
TÜVTÜRK kurulduğu günden
bugüne kadar kamuya yaklaşık
5,2 milyar TL’lik bir katkı sağlamıştır.
2016’da bu rakam 900 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.

5,2 MİLYAR TL

Müşterilerin daha kolay, daha
konforlu ve daha iyi hizmet alması
için geçmiş deneyimler ve talepler
doğrultusunda yeni yatırımlar 2016
yılında da hız kesmeden devam
etmiştir. Yıl içerisinde 2 yeni sabit
istasyon, 3 ek kanal ve 8 adet idari
bina genişletmesi tamamlanarak
hizmete sunulmuştur. 2016 yılında
operasyona başlayan Antalya
Korkuteli, Gaziantep Şehitkamil
istasyonları ile birlikte 204 sabit,
77 gezici, 5 motosiklet ve 13 gezici
traktör istasyonla Türkiye’nin 81
ilinde hizmet verilmektedir.

TÜVTÜRK KURULDUĞU GÜNDEN
BUGÜNE KADAR KAMUYA YAKLAŞIK İstanbul Dudullu istasyonu ile
başlayan yeni konsept muayene
5,2 MILYAR TL’LIK BIR KATKI
istasyonu çalışmaları 2016’da devam
SAĞLAMIŞTIR.
etmiştir ve 2 istasyon daha bu

konsepte geçiş yapmıştır. Müşteri
kabul ve bekleme alanları, cafe ve
mescit gibi alanların iyileştirme ve
geliştirme çalışmaları ile müşteri
memnuniyeti ve beklentileri
odağındaki hizmet anlayışı 2016’da
da TÜVTÜRK’ün öncelikli hedefleri
arasında yerini almıştır.
Trafik Güvenliğine Büyük Katkı
2016 yılında, bir önceki yıla göre
%1,3’lük artışla 8 milyon 194 bin
aracın periyodik araç muayenesi
gerçekleştirilmiştir. Yapılan
muayenelerde araçların %33,5’inin
ağır kusurlu ya da emniyetsiz olduğu
tespit edilmiştir. Tekrar muayeneye
gelen 2 milyon 703 bin aracın
%98’inin eksiklik ve kusurlarının
giderildiği görülmüş, muayene
tekrarında başarılı olan bu araçların
trafiğe güvenli bir şekilde çıkması
sağlanmıştır.
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü
2016 yılında 3 milyon 182 bin aracın
egzoz gazı emisyon ölçümleri
yapılmıştır. Adet olarak geçen
yıla göre bu alanda %12,8’lik artış
sağlanırken, bu hizmetin periyodik
muayenelere oranı geçen yıla göre
%4’lük bir artış göstermiş ve %39
seviyelerine ulaşmıştır.
Yola Elverişlilik Muayenesi
30 istasyonda verilen yola elverişlilik
muayene hizmeti 2016 yılında 31 bin
adet olarak gerçekleşmiştir.

Müşteri Deneyimi Ön Planda
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2016
yılında da araç kullanıcılarının
muayene hizmetini daha kolay ve
hızlı almasına yönelik çalışmalar
TÜVTÜRK’ün öncelikli hedefleri
arasında yer almıştır. 2015 yılında
kullanıcı ihtiyaçları ve dijital
trendlere göre yenilenen online
randevu sistemi, 2016 yılında
da yapılan ek iyileştirmeler ve
güncellemelerle müşterilerimize en
iyi kullanıcı deneyimini yaşatmaya
devam etmiştir. Bununla beraber
toplamda 202 istasyonda tam
randevulu olarak hizmet verilmeye
başlanmıştır.
Sektörel Bilgi ve Tecrübenin
Merkezi: TÜVTÜRK Akademi
TÜVTÜRK’ün, muayene süreci ve
kalitesini artırmak amacıyla, Türkiye
genelindeki 204 sabit, 5 motosiklet,
77 gezici istasyon ve 13 gezici traktör
istasyonunda görev yapan 3 bin
500’ü aşkın çalışanına teknik ve
yetkinlik eğitimleri verdiği TÜVTÜRK
Akademi, 2013 yılında hizmet
vermeye başlamıştır. İstanbul, Şile’de
bulunan TÜVTÜRK Akademi’de,
Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, Teknik
Eğitimler ve Yetkinlik Bazlı Eğitim &
Gelişim Programları olmak üzere 3
ana başlıkta eğitimler verilmektedir.

TÜVTÜRK Akademi, Kurum’un
teknik bilgi ve deneyimini, taşıma,
lojistik ve otomotiv sektörüne açan
bir eğitim merkezi olma yolunda
ilerlemektedir. Trafik ve yolcu
güvenliği bilincini artırmak amacıyla,
TÜVTÜRK’ün araç muayenesi
konusundaki uluslararası uzmanlık,
bilgi, birikim ve tecrübelerini “Araç
Bakımında Muayeneci Bakış Açısı”
eğitim programı ile sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları ve ilgili
sektör kuruluşları ile paylaşmaktadır.
TÜVTÜRK Akademi, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş bir
kurum olup 2015 senesi itibarıyla
kendi bünyesinde bulunan
teknik laboratuvarında en son
güncellemelere uygun ekipmanları
ve teknik eğitmenleri ile SRC 5
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü
Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanlığı
sertifikası vermeye devam
etmektedir.
Bununla birlikte, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından
verilen yetki ile egzoz emisyon
ölçümünü gerçekleştirmeye yetkili
“Egzoz Emisyon Ölçüm Personeli”
de yetiştirmektedir. TÜVTÜRK

Akademi, 2017 yılında bu eğitim
programlarının sayısını çoğaltarak
trafik ve araç güvenliğine 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. 6 yılı geride bırakan
proje kapsamında eğitim saha
etkinlikleriyle 1 milyondan fazla kişiye
doğrudan, iletişim faaliyetleriyle
de 4,5 milyona yakın kişiye dolaylı
erişim sağlanmıştır. Ayrıca Trafikte
Sorumluluk Hareketi kapsamında
bugüne kadar toplamda 11 adet ödül
kazanılmıştır.
2016 yılı TÜVTÜRK için müşteri
deneyimi ve operasyonel büyüme
açısından verimli geçmiştir. Her yıl
olduğu gibi 2016 yılında da hizmet
kalitesi ve trafik güvenliğine katkı
TÜVTÜRK’ün en önemli hedefleri
arasında yer almıştır.
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YEDEK PARÇA VE LOJISTIK, SINERJININ MODERN
VE EN IYI UYGULAMALARIYLA GELECEĞIN
TEKNOLOJISINI BIRLEŞTIRMEKTE VE DOĞUŞ
OTOMOTIV’IN TEMSIL ETTIĞI DÜNYA MARKALARI
IÇIN EŞSIZ BIR HIZMET ORTAYA ÇIKARMAKTADIR.
YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK
Yedek parça ve lojistik hakkında
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın
en prestijli markalarından olan
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA,
Porsche, Bentley, Lamborghini
ve Scania marka araç ve yedek
parçaları ile Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları, Thermo King Mobil
Isı Kontrol Sistemleri ve yedek
parçalarının ithalatı, depolanması
ve Yetkili Servisler’e 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.

186.300
YEDEK PARÇA VE LOJISTIK, 2016
YILINDA 186.300 ADET ARACIN
ITHALATINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

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 sağlamak için,
2013 yılında mevcut kurulu
kapasitesini iki katına çıkararak yeni
bir tesisleşme hamlesi yapmıştır.
2014 yılında başlanan otomasyon
sistemleri yatırımları ile yedek parça
stoklama, depolama ve dağıtımında
hız kazanarak hata oranını
minimize etmiştir. 2016 yılında
araç stok ve sevkiyat sahalarına
UL-FM hidrant modeli ile dünya
standartlarında bir yangın önleme
sistemi kurulmuştur.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği
konusunda öncü vizyonuyla hayata
geçirdiği “limandan sevkiyat”
projesine limanda araç stoklama
ve ithal etme kapasitesini arttırarak
devam etmiş, birden fazla taşıma
firması ile limandan Yetkili
Satıcılara araç dağıtımı yaparak
müşteri teslim süresinde önemli
iyileştirmeler sağlamıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, atık
yönetimi konusunda 2014 yılından
itibaren Yetkili Servisleri de
kapsayacak şekilde merkezi bir
yapılanmaya gitmiş ve atıkların
yönetimi ve toplanmasıyla ilgili
başarılı hamleler yapmıştır. Bu
kapsamda 2016 yılında yasal
yükümlülüğünün üzerinde atık
akünün toplanmasını sağlamıştır.
Sunulan ürün ve hizmetler
Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı
ve Servisler’in 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 ve Scania
marka araçların antrepo ve stok
sahalarında korunması ve Yetkili
Satıcılar’a ulaştırılması,
»» VW, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche,
Bentley, Lamborghini, Scania
ve Thermo King markalarının
yedek parça ve aksesuarlarının
yurtdışına sipariş edilmesi, ithalatı,
depolanması, stok yönetiminin
yapılması ve Yetkili Servisler’e
siparişlerine istinaden dağıtılması,

»» Yetkili Servisler’in kalitatif ve
kantitatif parça bonus kriterleri ile
ilgili hedef ve gerçekleşmelerin
takibi,
»» DOAŞ ve Yetkili Servisleri’in
çevre mevzuatından kaynaklı
yükümlülüklerinin eksiksiz yerine
getirilmesi ve bu sayede kurumsal
sorumluluğumuzun önemli bir
parçası olan çevresel etkilerimizin
azaltılması.

»» Teşkilatın daha düşük stok
maliyetleriyle çalışabilmesine
imkân verecek ve yeni araç
satışına destek olacak şekilde
dağıtım süre ve maliyetlerini
düşürmek,
»» Aksesuar pazarlama
faaliyetlerinde yeni kaynaklar
bularak satış hacmini artırmak,
Yedek Parça ve Lojistik’in öncelikli
hedefleri arasındadır.

KALİTEYE ODAKLI İŞ YAKLAŞIMINI
GELİŞTİRMEK İÇİN
»» Yedek parça faaliyetlerinde
strateji belirleyici olarak rol
almak, vizyon yaratarak marka
temsilcileriyle paylaşmak ve bu
yolla grup markalarının pazar
paylarının artmasında katma
değer yaratmak,
»» Çalışan katılımı ile hız/kalite/
maliyet eksenlerinde operasyonel
mükemmellik sağlamak,
»» Etkin e-tedarik zinciri yönetimi
(Endüstri 4.0) oluşturmak
amacıyla dijitalleşme
yatırımlarında öncü olmak, yedek
parça işletim sistemlerinin sürekli
iyileştirilmesine yönelik projeler
üretmek,

Yedek Parça ve Lojistik, 2016 yılında
186.300 adet aracın ithalatını ve
211.000 adet aracın Yetkili Satıcılar’a
sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 837,8 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.
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KURUMSAL YÖNETİŞIM
DOĞUŞ SİGORTA, 30 YILI AŞKIN DENEYİMİYLE
MÜŞTERİLERİNE SİGORTACILIK ALANINDA FARK
YARATAN, GÜVENİLİR HİZMETLER SUNMAKTADIR.

DOĞUŞ SİGORTA
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 amacıyla
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gerek Doğuş Grubu şirketlerine
ve çalışanlarına, gerekse diğer
müşterilerine her zaman en iyi
sigortacılık hizmetlerini sunmayı
ilke edinen Doğuş Sigorta
Aracılık Hizmetleri, 2016 yılında
da çalışmalarını bu doğrultuda
sürdürmüştür.
»» Finans, otomotiv, inşaat, medya,
turizm ve hizmetler, gayrimenkul,
enerji ve yeme-içme olmak üzere
8 sektörde faaliyet gösteren Grup
şirketlerinin tüm sigorta işlemleri,
Doğuş Sigorta tarafından takip
edilmektedir.

25.000
DOĞUŞ SIGORTA, POLIÇE ÜRETIMINI 
%15 ARTIŞ ILE 25.000 ADEDE
YÜKSELTMIŞTIR.

»» Doğuş Kombine Sigorta
programı çerçevesinde 2016
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
2016 yılı prim üretimini bir önceki
yıla göre %80 artış ile 59 milyon
TL’ye, poliçe üretimini %15 artış ile
25.000 adede yükseltmiştir.
2017 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 2017 yılında da
sürdürmeye devam edecektir.

