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VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ

2017 yılında %12,4 pazar payı ile binek araç
pazarında 2’nci sırada yer alan Volkswagen
Binek Araç, satış anlamındaki başarısını
iletişim anlamında da devam ettirmiş ve üst
üste 5’inci kez Lovemark seçilmiştir.

Ana model lansmanı olarak pazara
sunulan Yeni Golf, Yeni Polo, Yeni
Tiguan Allspace ve Yeni Arteon gibi
modellerin desteği ile 2017 yılında
izlenen başarılı ürün ve iletişim
stratejileri sayesinde Volkswagen
Binek Araç, 89.688 perakende satış
adediyle %12,4 pazar payına ulaşmış ve
yılı binek araç pazarında ikinci olarak
tamamlamıştır.
2017: Ödüllerle dolu bir yıl
Volkswagen Binek Araç, satış
alanındaki başarısını iletişim alanında
da sergilemiş ve MediaCat Ipsos
bağımsız araştırma şirketi tarafından
beşinci kez üst üste yılın en sevilen
otomobil markası seçilmiştir.

29.227
Passat sedan
modeli, %4,5
daralan pazarda
satışlarını %3,2
artırarak 29.227
adet satışa ulaşmış
ve binek araç
pazarının en çok
tercih edilen ithal
binek otomobili
olmuştur.
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Volkswagen Binek Araç, “Tiguan
Yolda” sosyal medya projesinin
radyo entegrasyonu ile Otomotiv
Distribütörleri Derneği’nin düzenlediği
ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nde
“Yılın Radyo Uygulaması” ve Yeni Polo
lansmanı ile “Yılın Basın Lansmanı”
ödüllerine layık görülmüştür. Ayrıca
marka, Kırmızı Ödülleri’nde “En İyi
Dijital Mecra Kullanımı” kategorisinde
“beIN Digiturk TV Remarketing”
kampanyasıyla ödül kazanmış, Social
Media Awards 2017 ödüllerinde “En İyi
Topluluk Yönetimi” ile ödül almış ve
Türkiye Müşterinin Sesi araştırmasında
otomotiv kategorisinde birincilik
ödülüne layık görülmüştür.

Modellerin performansları
2017 yılı sonunda Yeni Golf, Passat,
Passat Variant ve The Beetle
modelleri kendi segmentlerinde yılı
lider tamamlamışlardır. Binek araç
pazarının geçen sene olduğu gibi
en çok tercih edilen ithal modeli
Passat, 29.227 adet satışa ulaşmış
ve B/NB segmentinde 2016 yılına
oranla segment payını %5,9 oranında
artırarak %40,9’a taşımıştır.
A/HB segmentinde yer alan Yeni
Golf modeli mart ayında yenilenmiş
ve uzun yıllardır koruduğu segment
birinciliğini 2017 yılında da %27
segment payı ile yakalayarak 2016
yılına göre segment payını %1,5
artırmıştır. Passat Variant modeli ise
%41,5 segment payı ile liderliğini 2017
yılında da devam ettirmiştir.
A Coupe segmentinde yer alan The
Beetle modeli, %48’lik segment payı
ile yine lider konumdadır. Piyasaya ilk
çıktığı günden beri yoğun talep gören
Tiguan modeli, 2017 yılında büyüyen
A/SUV segmentinde %11,9 segment
payına ulaşmıştır.
Dizel motorların ağırlıklı olarak tercih
edildiği A/NB segmentinde yer alan
Jetta modeli ise, sadece benzinli motor
satış hacmiyle 2017 yılını %4,7 segment
payı ile tamamlamıştır.

Dijital iletişimde yenilikçi
çözümler
Dijital dünyayı yakından takip
eden Volkswagen Binek Araç’ın
internet sitesi, 2017 yılında toplam
25 milyon kez ziyaret edilmiş ve
bu ziyaretçiler içinden 22.350
potansiyel müşteri ile dijital lead’ler
aracılığıyla irtibata geçilmiştir.
Volkswagen severlerin her
zaman yanında olmak amacıyla
hazırlanan “Volkswagenim”
uygulaması ise 140 bin kullanıcının
akıllı telefonlarında yerini almıştır.
Güçlü stratejisi ve özel içerikleri ile
kullanıcıya ulaşan sosyal medya
kanalları 2017 yılında da en çok
takip edilen hesaplar olmuştur.
Türkiye’nin en büyük otomotiv
Facebook sayfasına sahip olan
Volkswagen, 4 milyon lokal takipçi
sayısını geçerek bu alandaki
liderliğini sürdürmüştür. Ayrıca
Volkswagen Binek Araç, 296 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 etkinliğini koruyarak, “Sosyal
CRM” uygulamaları aracılığıyla
müşterileri ile birebir ve anlık
iletişim kurmuştur.

Dünyadaki dijitalleşme sürecini ve
çağın gereksinimlerini yakalamak
adına 2016 yılı içinde büyük bir
özveri ile Doğuş Oto Etimesgut’ta
pilot çalışmaları sürdürülen “Digital
Retail” projesi kapsamında, 2017 yılı
itibariyle Beşer Mardin ve Vosmer
Bornova olmak üzere iki Yetkili
Satıcı daha devreye alınmıştır.
Satış sonrası hizmetler
Müşterilere sunduğu benzersiz
otomotiv deneyimini sürdürmek
adına sürekli gelişim içerisinde
olan Volkswagen Binek Satış
Sonrası Hizmetler, 2017 yılında
açılan Beşer, Avek Ümraniye ve
Kare Oto Yetkili Servisleri ile birlikte
hizmet noktası sayısını 77’ye
yükseltmiştir.
Volkswagen Satış Sonrası
Hizmetler 2017 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
puanını artırarak 2’nciliğini
korumuştur. Yetkili Servisler’de
yılda 694.357 araç girişiyle ayda
ortalama 57.863 müşteriye hizmet

verilmektedir. 2017 yılında parça
cirosu %22,9, işçilik cirosu ise %6,8
artış göstermiştir.
Doğuş Otomotiv Volkswagen
Binek Araç, Volkswagen AG’nin
“dünyanın en çok satan, en
yenilikçi otomotiv markası” global
vizyonu doğrultusunda belirlediği
stratejileriyle, 2017 yılında 89.688
adet perakende araç satışı ve
%12,4 pazar payı ile Türk otomotiv
sektörüne yön veren markalardan
biri olmaya devam etmiştir.

Volkswagen, üst üste
5’inci kez Lovemark
Volkswagen Binek Araç,
satış alanındaki başarısını
iletişim alanında da
sergilemiş ve MediaCat
Ipsos bağımsız araştırma
şirketi tarafından beşinci
kez üst üste yılın en
sevilen otomobil markası
seçilmiştir.
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AUDI

Audi Türkiye, bir önceki yıla göre binek araç
pazar payını %2,7 artırmıştır. Dijitalleşmeyi iş
süreçlerinin odağı haline getiren Audi Türkiye,
benchmark projeleriyle Audi AG tarafından
diğer ülkelere örnek gösterilmiştir.

Rekor satış adedi
Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye
1994 yılında ithal edilmeye başlayan
Audi markası, 2017 yılında önemli
bir başarıya imza atarak 21.585 satış
adedine ulaşmıştır. Kendi sınıfında
lider olan A3 Sedan, A3 Sportback ve
A3 Cabriolet’nin 2017 yılı toplam satış
adedi 10.800 olarak gerçekleşmiştir.
A4, A4 Avant ve A4 allroad satışları
4.500 adedi aşarak şu ana kadarki
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. A5
ailesinin toplam satışı 2.500 adet ve
A6 ailesinin toplam satışı ise 2.700
adet olarak gerçekleşmiştir. Q2 ve
Q3 modelleri 1.500 adedi aşarken, Q5
modeli 400, Q7 modeli ise 250 adetlik
satış rakamına ulaşmıştır. Bunun yanı
sıra S/RS, A4 allroad, A3 Cabriolet ve
TT gibi özel modellerin toplam satışlar
içindeki oranı da artırmaya devam
etmiştir.

21.585
Audi, 2017 yılında
21.585 adet satışla
binek araç pazar
payını artırmış
ve premium
pazardaki yerini
sağlamlaştırmıştır.
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İş süreçlerinde dijitalleşme
Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı
haline getiren Audi Türkiye, dijital
showroomlar ve benchmark
projeleriyle Audi AG tarafından diğer
ülkelere örnek gösterilmiştir. Audi
dijital perakende modülleri (DRM)
entegrasyonu kapsamında 10 adet
CPL (Customer Private Lounge) ve 31
adet SL (Sales Lounge) olmak üzere
toplam 41 adet modülün kurulumları
tamamlanmıştır. Böylece Audi AG ile
belirlenen hedefe %100 ulaşılarak, adet

ve oransal olarak Avrupa’daki diğer
ağların önünde, ilk sırada yer alınmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda tüm bilgilerin
dijital ortama anında aktarılmasına
olanak veren Akıllı Kalem projesi ve
müşterilerin ekspres servis hizmetleri
için kendi iş emirlerini açabildikleri
Self Reception uygulaması devreye
alınmıştı.
2017 yılında online eğitime geçiş
sağlanmış, eğitim modüllerinin giriş
bölümü olan temel eğitimler portala
yüklenmiştir. Eğitim portalı, Yetkili
Servis çalışanları için eğitim sürecini
kısaltan ve verimliliği artıran bir
uygulama olmuştur.
Yıl içerisinde satış sonrası hizmetler
alanında devreye alınan bir başka
proje de, müşterinin servisten
ayrılmadan önce tablet üzerinden
vereceği puanlar ile memnuniyetinin
sorgulanmasıdır. Bu yeni dijital süreç
sayesinde olası bir memnuniyetsizlik
anında yetkililerle paylaşılmakta
ve hemen müdahale edilebilmesi
sağlanmaktadır.
Pazarlama ve lansman faaliyetleri
Audi marka bilinirliğinin artırılmasına
yönelik reklam ve iletişim çalışmalarına
2017 boyunca devam edilmiş ve
yılın ilk çeyreğindeki Q5 ve A5
lansmanları 360 derece iletişim hedefi

doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca mecra içeriğine paralel bir
reklam kampanyası hazırlanarak,
Q5’in farkındalığı daha da üst
seviyelere taşınmıştır. Audi,
Kristal Elma ödüllerinde iki
kategoride, MediaCat Felis ve Epica
ödüllerinde de birer kategoride
ödüle layık görülmüştür.

Satış sonrası hizmetler
Audi markası, 2017 yılında 21.585
satış adedine ulaşmıştır. 2016
yılına göre %14 artan araç parkı
ve Avrupa’da örnek gösterilen
%73 müşteri sadakat oranı
ile 2017 yılında satış sonrası
hizmetler cirosunda %22’lik artış
sağlanmıştır.

2017’nin diğer öncelikli
konularından 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 Türkiye Twitter hesabı,
geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da
Twitter’daki Türk otomotiv sayfaları
arasında en fazla takipçisi olan
marka olma özelliğini korumuştur.

Audi Satış Sonrası Hizmetler,
her yıl Audi AG tarafından servis
müdürleri ve şirket sahiplerinin
katılımıyla gerçekleştirilen
Yetkili Satıcı Memnuniyet

Araştırması’nda (DSS) bu yıl
da diğer markaların önünde
ilk sırada yer alarak önemli bir
başarıya imza atmıştır. Bu başarılı
sonuç, iş ortaklarıyla iletişim ve
işbirliğinin en üst düzeye çıktığını
göstermektedir.

Gerçekleştirilen dijital medya
yayınlarıyla trafiği artırılan
audi.com.tr sitesi, özellikle son
aylarda Audi ülkeleri arasında en
fazla ziyaret edilen web siteleri
sıralamasında beşinciliğe kadar
yükselmiştir. Site, bu istatistikle
yıl içinde dünyada en fazla ziyaret
edilen ilk 10 resmi Audi web sitesi
arasında yer almıştır.
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SEAT

SEAT Türkiye, “Son Yılların En Büyük Büyüme
Oranına Sahip Distribütörü” ödülünü 2017’de
de alarak, iki sene üst üste aynı ödüle layık
oldu.

Modellerin performansı
2017 yılı SEAT markası için
lansmanlarla dolu bir yıl olmuştur.
Ocak ayında makyajlı Leon modeli,
temmuz ayında da tamamen
yenilenen ve VW Grubu’nun MQB
platformunu ilk defa kullanan Yeni
Ibiza modeli satışa sunulmuştur.
Kasım ayında ise VW Grubu’nun ilk
kompakt crossover modeli olan SEAT
Arona, Yetkili Satıcılar’daki yerini
almıştır.
Leon modeli 10.104 adetlik satış ile son
3 yıldır A-HB segmentindeki ikinciliğini
koruyarak %14,55 segment payı elde
etmiştir. Markanın en çok satan ikinci
modeli Ibiza ise yılı 4.237 adetlik satışla
kapatmıştır.
2017 yılının aralık ayında model
gamına eklenen Arona ile SEAT,
SUV segmentindeki varlığını
güçlendirmiştir. A-SUV segmentindeki
Ateca modelinin toplam satışı 864,
A0-SUV segmentindeki Arona
modelinin satışı ise 113 adet olmuştur.

16.064
SEAT, 2017 yılında
perakende binek
araç pazarında
16.064 satış
adedine ulaşmıştır.
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SEAT markası, SEAT S.A. tarihinin en
yüksek adetli filo satışını 2.050 adetlik
Abdi İbrahim projesi ile Türkiye’de
gerçekleştirerek filo satışlarındaki
payını da artırmıştır. 2016 yılına göre
SEAT’ın filo adetleri %31 oranında
artmış ve böylece bu zamana kadarki
en yüksek filo adedine ulaşılmıştır.

SEAT, 2017 yılında 16.064 adet binek
araç satışı gerçekleştirerek, pazar
payını %2,22 seviyesine getirmeyi
başarmıştır.
Lansman ve sponsorluk faaliyetleri
Şubat ayında makyajlı Leon modelinin,
eylül ayında da tamamen yenilenen
Ibiza modelinin lansman iletişimi
geleneksel ve dijital mecralarda
gerçekleştirilmiştir.
2016-2017 sezonunda devam eden
Turkish Airlines Euroleague ve
Eurocup sponsorluğu kapsamında,
klasik mecralardan yeni medyaya
kadar tüm iletişim kanalları
kullanılarak basketbol hedef kitlesine
en etkin şekilde ulaşılmıştır. Bunun
yanı sıra Darüşşafaka Doğuş Basketbol
Takımı’nın sponsorluğuna da yıl
boyunca devam edilmiştir.
SEAT, marka bilinirliğinin artırılmasına
yönelik olarak Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube ve LinkedIn kanalları
ile müşteri odaklı ve yenilikçi iletişim
stratejisini dijital mecralarda da
kullanarak müşteri memnuniyetini
artırmaya devam etmiştir.
Yapılan iletişim çalışmaları ve
sponsorluk iletişimlerinin de
katkısıyla SEAT’ın marka bilinirliği
2017 senesinde bir puanlık artışla %30
seviyesine yükselmiştir.

Yenilenen kurumsal kimlik
Müşteri odaklı ve genç marka
algısını ön plana çıkaran yeni
showroom konsepti ile müşterilerin
memnuniyet seviyesinin artırılması
hedeflenmiştir. 2017 yılında
SEAT Yetkili Satıcıları’nın tüm
dış cephe kurumsal değişimleri
tamamlanırken, iç mekan
geçişinde de %57’lik bir orana
ulaşılmıştır.
Ayrıca, Balıkesir’de Yağcı Otomotiv
ve Malatya’da Miram Otomotiv

olmak üzere, 2017 yılında iki
yeni Yetkili Satıcı SEAT ailesine
katılmıştır.
Satış sonrası hizmetler
SEAT Yetkili Servisleri’ne araç girişi,
2017 yılında artan araç parkı ve
servis pazarlama faaliyetlerinin
etkisi ile 90.000 adede yükselmiş
ve bir önceki yıla göre %21 artmıştır.
Yıl boyunca düzenli olarak devam
eden aksiyonlar sayesinde
müşterilerin Yetkili Servis bağlılık
oranı %62 seviyesinde, müşteri

odaklı hizmet anlayışı sayesinde de
satış sonrası hizmetlerdeki müşteri
memnuniyet anket puanı 4,73
olarak gerçekleşmiştir.

Marka bilinirliğinde
sürdürülebilir artış
Yapılan iletişim
çalışmaları ve sponsorluk
iletişimlerinin de
katkısıyla SEAT’ın marka
bilinirliğinde sürdürülebilir
artışı 2017 yılında da
devam ederek %30
seviyesine yükselmiştir.
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ŠKODA

ŠKODA Türkiye, 2017 yılı içerisinde büyük
SUV modeli Kodiaq’ı Türkiye’de satışa
sunarken, operasyonel kiralama sektöründe
D segmenti modeli Superb satışlarında da
ivme kazanmıştır.

ŠKODA, D segmenti sedan ve SUV
segmentinde öne çıktı
ŠKODA, otomotiv pazarının daraldığı
2017 yılında özellikle filo pazarında ve
D segmentinde elde ettiği başarılarla
dikkat çekmiştir. ŠKODA’nın D
segmenti sedan modeli Superb ve
D-SUV modeli Kodiaq, markanın
imajına ve satışlarına olumlu katkı
sağlamıştır. ŠKODA, 2017 yılını 24.679
adet satış ve %14,5’lik daralmayla
kapatmıştır.

1.944

2017
2017 yılında ŠKODA %3,41’lik pazar
payına sahip olmuştur. Markanın
global satışları ise 1,2 milyon adede
yükselmiş ve böylece dört yıl üst üste
1 milyon seviyesi aşılmıştır. ŠKODA
Türkiye, bir kez daha ilk 10 pazar
arasında yer alarak İtalya, Avusturya,
Belçika ve İspanya gibi önemli
pazarları geride bırakmayı
başarmıştır.

2017’de Türkiye
pazarına sunularak
dikkat çeken
Kodiaq modeli,
8 ay içerisinde
1.944 adetlik satış
rakamıyla D-SUV
segmentinde en
çok satılan 4’üncü
model oldu.

ŠKODA Türkiye, gerek tedarik
zorluğu gerekse de pazar koşullarının
değişmesi nedeniyle ilk 6 ayda 9.215
adetlik satış elde etmiştir. Geçen yıla
göre %29,7’lik daralmaya tekabül eden
bu satış rakamı, ikinci altı ayda getirilen
Superb Comfort, Octavia Ambition
1.2 TSI 86 PS, Octavia Sport, Rapid
Spaceback Dynamic gibi aksiyon
modellerle ve tedarik gücüyle birlikte
büyük bir ivme kazanmıştır. İkinci altı
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ayda elde edilen 15.466 adetlik satış,
daralmanın minimuma indirilmesini
sağlamıştır.
Bununla birlikte ŠKODA, filo pazarında
faaliyet göstermeye başladığı 2014
yılından bu yana satışlarını her geçen
yıl artırmayı başarmıştır. 2014’te
2.067 adetlik filo satışı gerçekleştiren
marka, 2017’de bu sayıyı 7.545
adede yükseltmiştir. Yüce Auto’nun
filo satışlarındaki yükselişi, Skoda
SA’nın verdiği “Başarı Belgesi” ile de
taçlandırılmıştır.
Modellerin performansı
2016 yılında markanın en çok satılan
modeli olan Octavia, 2017 yılında da
toplam 9.142 adet teslimatla en çok
satılan model olmaya devam etmiştir.
Bununla birlikte 2017 yılı içerisinde
yenilenen Octavia modeline geçiş
sağlanmıştır. İkinci sıradaki Superb ise
satışlarını 7.872 adetten 8.423 adede
yükselterek öne çıkmıştır. D segmenti
satışları %10 azalırken, Superb ise
satışlarını %7 artırarak en çok satılan
üçüncü D segmenti sedan modeli
olmuştur. Superb ayrıca filo pazarında
geçen yılda göre %80 artış sağlayarak
3.246 adede ulaşmıştır.
2017 yılı için en dikkat çeken
modellerin başında, Mayıs ayından
itibaren Türkiye pazarına sunulan
D-SUV modeli Kodiaq gelmektedir.

Türkiye’de ilk kez, Uludağ’da
gerçekleştirilen ve birbirinden
renkli isimlerin katıldığı eğlence
dolu gençlik festivali Whitefest
2017’de sergilenen Kodiaq, 8
ay içerisinde 1.944 adetlik satış
rakamıyla D-SUV segmentinde
en çok satılan 4’üncü model
olmuştur.
2017 yenilikleri
2017 yılında ŠKODA’nın marka
imajı önemli gelişim göstermiştir.
Bu gelişime katkı sağlayan
modellerin başında D segmenti
SUV modeli Kodiaq gelmektedir.
VW Grubu’nun MQB platformu
üzerine inşa edilen Kodiaq,
markanın ilk büyük SUV modeli
olarak dikkat çekmiş ve hem
küresel çapta hem de Türkiye’de
ŠKODA markasına yeni bir müşteri
kitlesi kazandırmıştır. Markanın
Superb ile başlayan değişiminin
devamı olan Kodiaq, 5 ve 7 kişilik
versiyonları, dizel ve benzinli
seçenekleri ve 4x4 sistemiyle de
satışa sunulmaktadır.
ŠKODA markasının 2017 yılında
tanıtımı yapılan bir diğer önemli
yeniliği de Karoq modelidir. Ürün
gamında Kodiaq modelinin altında
konumlandırılan Karoq modeli,
Türkiye’de ilk çeyrekten itibaren
satışa sunulacaktır.

Ödüller ve başarılar
İnsan kaynakları ve yönetim
danışmanlığı alanında dünya
lideri olan Aon Hewitt’in Türkiye’de
uzun yıllardan beri yaptığı çalışan
bağlılığı araştırmalarına dayanan
“Aon En İyi İşyerleri Programı”
kapsamında Yüce Auto 2017
yılında prestijli bir ödülün daha
sahibi olmuş ve “2016 En İyi İşyeri
Ödülü”ne layık görülmüştür.
ŠKODA Türkiye’nin başarısı,
satış performansının yanı sıra
dijital dünyada da devam
etmiştir. ŠKODA Türkiye sayfası
Facebook’ta 710.156, Instagram’da
104.703 takipçisiyle hızlı yükselişi
sürdürmüştür. Tamamen yeni bir
görünüme kavuşan ve daha kolay
bir kullanım arayüzü sağlayan
www.skoda.com.tr internet sitesi
de 9.172.969 ziyaret sayısıyla
istikrarlı bir şekilde büyümeye
devam etmiştir.
2018 yılı beklentileri
ŠKODA, pazara sunduğu yeni
modelleriyle 2018 yılında satış
ve pazar payı açısından gelişme
kaydetmeyi amaçlamaktadır, 2018
yılında Kodiaq’ın tam bir takvim
yılı boyunca satışa sunulması,
Karoq’un showroomlara
gelmesi ve yenilenen Fabia’nın
satışa sunulması mevcut pazar

payının ileriye taşınmasına katkı
sağlayacaktır.
Tamamen yenilenen
showroom’larla birlikte
Kurumsal Kimlik Geçişi’ni en hızlı
tamamlayan ülke olarak, 2018 yılı
boyunca müşterilere showroom
ziyaretlerinden satın alma ve satış
sonrası hizmetlerine kadar farklı
bir deneyim sunulmaya devam
edilecektir. ŠKODA, 2018’de en
geniş ürün yelpazelerinden birini
sunarak öne çıkmayı ve aynı
zamanda müşteri memnuniyetini
artırmayı sürdürecektir.

Superb modeli
satışlarını %7 artırdı
D segmenti satışları
yüzde 10 azalırken, Superb
modeli satışlarını %7
artırarak 8.423 adetle
en çok satılan üçüncü D
segmenti sedan modeli
oldu.
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BENTLEY & LAMBORGHINI

2017 yılında dünyanın ilk süper sport SUV’u
Urus ve bugüne kadar üretilen en iyi Grand
Tourer Yeni Continental GT’nin global
lansmanları gerçekleştirildi.

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.

23
2017 yılında
Bentley toplam
16 adet ve
Lamborghini 7
adet araç satışı
gerçekleştirmiştir.
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2017: Sürdürülebilir başarı
2017 yılında Bentley markası Bentayga
Diesel modeliyle rekabetteki yerini
sağlamlaştırırken, Lamborghini
markası da Huracán modeliyle
sürdürülebilir başarısını korumaya
devam etmiştir.
Bentley, 2017 yılında Bentayga Diesel
modelinden 6 adet, Continental GT
V8 modelinden 6 adet, Continental
Supersports, Mulsanne Speed,

Bentayga W12 ve Flying Spur V8
modellerinden ise 1’er adet olmak
üzere toplam 16 adet araç satışı
gerçekleştirmiştir.
Lamborghini’de ise 2017 yılında 5
adet Huracán ve 2 adet Aventador
S Coupe ile toplamda 7 adet araç
satışı gerçekleştirilmiştir. Huracán
satışlarının 2’si Huracán Performante,
2’si Huracán Spyder ve Huracán LP
610-4 olmak üzere performans ve
lüksü bir arada sunan modellerden
oluşmaktadır.

●●

Automobili Lamborghini
tarafından, 11-13 Ekim
tarihlerinde Türk medya
mensuplarına yönelik test
sürüşü ve fabrika ziyareti
organize edilmiştir. Otomotiv
ve lifestyle basın katılımı olan
organizasyonda Huracán
ve Aventador modelleri test
edilmiş, geniş kapsamlı
yansımalar alınmıştır.

●●

●●

4 Aralık tarihinde Bologna’da
gerçekleştirilen dünyanın ilk
süper sport SUV’u Urus’un
global basın lansmanına
katılım sağlanmıştır.
Yıl boyunca Bentley Motors
ve Automobili Lamborghini
global pazarlama planları
doğrultusunda sürdürülebilir
iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Marka iletişimine devam
2017 yılında Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama iletişimi
yatırımlarına devam edilmiştir. Yıl
içinde gerçekleştirilen çalışmalardan
satır başları şu şekildedir:
●●

Bentley Motors tarafından, Türk
medya mensuplarına özel olarak
30-31 Mart ve 25-27 Temmuz
tarihlerinde, ilki Bentley’nin tüm
model gamını içeren, ikincisi de
dünyanın en hızlı sedan aracı olan
Continental Supersports’a yönelik
basın test sürüşleri organize
edilmiştir. Yaklaşık 500’er km
sürüş içeren her iki organizasyona
günlük gazeteler ve lifestyle
dergilerinin katılımı sağlanmış,
sonucunda geniş ve etkili
yansımalar alınmıştır.
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PORSCHE

Porsche, 2025 stratejisi paralelinde tüm iş
süreçlerinde dijitalleşmeye odaklanmış ve bu
sayede müşteri memnuniyetini daha ileri bir
boyuta taşımıştır.

Yatırımlar
İzmir’de bulunan Porsche Yetkili Satıcı
ve Servisi Vosmer, 4 Aralık tarihinde
612 m2 showroom ve 380 m2 servis
alanına sahip yeni yerinde hizmet
vermeye başlamıştır.
Modellerin performansı
2017 yılında 911 kendi segmentinde yılı
lider tamamlamıştır. Porsche’nin en
çok satılan modeli, 400 adet ile Macan
olmuştur. Cayenne modeli yılı 139 satış
adedi ile kapatırken, Panamera modeli
39 adetlik satış rakamına ulaşmıştır.
718 Boxster/Cayman modelleri 69 adet
satışla bulunduğu segmentteki pazar
payını %24 oranında artırmıştır.
İletişim faaliyetleri
Dijital pazarlama ve PR etkinliklerinin
öne çıktığı 2017 yılı boyunca 33
adet basın bülteni servis edilmiş ve
78 kişinin katılımı ile 10 adet basın
aktivitesi gerçekleştirilmiştir. Basın
mensuplarına, toplam 124 saat farklı
Porsche modellerini test etme imkânı
sunulmuştur.

400
2017 yılında
Porsche’nin en çok
satılan modeli 400
adet ile Macan
olmuştur.
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Basın aktiviteleri ile dolu bir yıl
Porsche, 2017 yılına 17 Mart tarihinde
İstanbul Park’ta basın mensuplarının
katılımı ile düzenlenen basın sürüş
etkinliği ile başlamıştır. Bu etkinlik
yoluyla basın mensuplarına yeni 718
Cayman, yeni 718 Boxster ve yeni
Panamera modelleri tanıtılmış olup,

tüm Porsche modelleri ile pistte
sürüş deneyimi yaşatılmıştır. 28-30
Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul
Park’ta medya mensuplarına yönelik
Porsche Driving Academy etkinliği
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 21-23
Ağustos tarihleri arasında Porsche
Leipzig fabrikasında Türk
gazetecilerin katılımı ile Porsche GT
etkinliği düzenlenmiştir. 29-30 Ağustos
tarihleri arasında ise Stuttgart’ta
yeni Cayenne dünya lansmanı
yapılmıştır.
Türk gazeticelerin katılımı ile 21-22
Eylül tarihleri arasında Düsseldorf’ta
yeni Cayenne teknoloji workshop
etkinliği; 21-23 Eylül tarihinde
Hırvatistan’ın Split adasında Panamera
Sport Turismo basın lansmanı; 5-6
Kasım tarihleri arasında Yunanistan’ın
Girit adasında yeni Cayenne basın
lansmanı gerçekleştirilmiştir. 2017
yılının son basın etkinliği, 2 Kasım
tarihinde Porsche Sürüş Merkezi’nde
23 basın mensubunun katılımı ile
düzenlenen yeni GT3 lansmanı
olmuştur.
Deneyimsel pazarlama stratejisi
Porsche markasının vazgeçilmezi
olan sürüş aktivitelerine 8-11 Şubat
tarihlerinde Finlandiya, Levi’de 10
potansiyel müşterimizin katılımı ile
gerçekleştirilen Snow & Ice etkinliği ile
başlanmıştır.

Porsche Sürüş Merkezi’nde 24-2526 Mart, 9-11 Haziran ve 3-4-5 Kasım
tarihlerinde toplam 253 kişinin
katılımıyla gerçekleştirilen “Porsche
on Track” ve “Advanced Porsche
on Track” sürüş etkinliklerinde,
tüm Porsche modelleri davetliler
tarafından test edilmiştir.
Geçtiğimiz etkinliklerden farklı
olarak bu yıl ilk defa 5 Kasım günü
“Porsche Performance Day” olarak
kurgulanmış ve daha fazla pist
sürüşü ile performans odaklı sürüş
gerçekleştirilmiştir.
15-18 Ağustos tarihinde 9 Porsche
Club üyesi ile birlikte Münih,
Tegernsee’de “Porsche on Road”
aktivitesi gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğin son gününde araçlarla
Prag’a gidilerek, Panamera Sport
Turismo müşteri lansmanına
katılım sağlanmıştır.
Sponsorluk projeleri
Porsche Driver’s Selection butik
ürünlerinin tanıtımı yıl boyunca
farklı sponsorluk etkinlikleriyle
yapılmıştır. 8 Mart tarihinde Four
Seasons Otel’de gerçekleşen
The Palm sponsorluk etkinliği
bunlardan biridir.
Yıl boyunca D-Gym’de 12 adet
Porsche sergilenmiş ve üyelere
özel ayrıcalıklar sağlanmıştır.

2016 yılında Porsche Golf
Turnuvası’nı kazanan 5 müşteri,
8-10 Mayıs tarihinde Mayorka’da
gerçekleşen Porsche Golf Cup
World Final Turnuvası finallerine
katılmıştır.

Merkezi havuzuna düşmesi
sağlanarak zaman ve maliyet
tasarrufu sağlanmış; potansiyel
müşterilere erişim için yeni ve etkili
bir kanal olan YouTube hesabı
açılmıştır.

2017 yılı pazarlama etkinlikleri,
7 Aralık tarihinde ikincisi
gerçekleştirilen The Palm
sponsorluk etkinliği ile son
bulmuştur.

Yıl sonunda Facebook üzerinden
toplam 2.464 potansiyel
müşteri datası toplanmış,
Google aramalarından ise 7.103
çağrı gelmiş ve 8 araç satışı
gerçekleştirilmiştir.

Online mecrada müşteri
memnuniyeti
2017 yılında başlatılan Google
projesi kapsamında Porsche CEE
tarafından pilot bölge seçilen
ülkemizde çok yoğun online iletişim
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tüm çalışmalarda Porsche
ve rakip markalar özelinde arama
yapan internet kullanıcılarının
karşısına çıkma, potansiyel müşteri
datası toplama ve müşterilere
hızlı servis sağlama hedefleri
gözetilmiştir. Porsche web sitesi
üzerinden ulaşan kullanıcıların
yeniden hedefleme ile aksiyona
geçmeleri sağlanmış; tutulan
hedefleme havuzları segmente
edilerek ilgili kullanıcıya ilgili
mesajla ulaşılmış; sosyal medya
kanallarından toplanan dataların
otomatik olarak Değer ve İlgi

Satış sonrası hizmetlerde rekor
Porsche markasının 2017 yılı
sonunda %7 oranında artan
araç parkına yönelik olarak
gerçekleştirilen servis kampanyaları
ve Porsche aksesuar, butik,
uzatılmış garanti pazarlama
çalışmaları sayesinde 2016 yılına
göre aksesuar satışlarında %6’lık,
butik satışlarında %49’luk, uzatılmış
garanti satışlarında %39’luk ve
iş emri adedinde %8’lik artış
sağlanmıştır. Müşterilerin Yetkili
Servis bağlılık oranı %79, satış
sonrası hizmetlerde müşteri odaklı
hizmet anlayışı sayesinde müşteri
memnuniyet anketi puanı ise 4,88
olmuştur. Porsche Satış Sonrası
Hizmetler, global dijitalleşme
stratejisine paralel olarak tasarladığı
Porsche Mobil Uygulaması ile 2017
yılında 1.357 kullanıcıya ulaşmıştır.
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VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ

2017 yılında toplam pazarda üçüncülük elde
eden Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari
araç satışlarında ise liderliğini sürdürmüştür.
Bununla birlikte Volkswagen Ticari Araç Türkiye,
satış sonrası hizmetlerdeki başarısı ve yüksek
müşteri memnuniyeti ile Servis Kalite Ödülleri
değerlendirmesinde dünya birincisi olmuştur.

2017 yılı marka performansı
2017 yılında hafif ticari araç pazarında
bir önceki yıla göre %2,9 büyüme ile
233.435 adet araç satışı gerçekleşmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, 27.793 adet
satışla hafif ticari araç pazarında %11,9
pay almış, ithal ticari araç pazarında ise
%25,3 ile liderliğini korumuştur.

Dünya
birincisi
Her yıl Volkswagen
AG tarafından
dünya genelinde
düzenlenen tüm
Volkswagen
Ticari Araç Satış
Sonrası Hizmetleri
ve müşteri
memnuniyetinin
değerlendirildiği
Servis Kalite
Ödülleri’nde
Volkswagen Ticari
Araç Türkiye,
satış sonrası
hizmetlerdeki
başarısı ve
yüksek müşteri
memnuniyeti ile
2017 yılının dünya
birincisi olmuştur.
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Transporter modeli 2017 yılında 11.674
satış adedi ile %39,4 pazar payına,
Amarok modeli 3.263 satış adedi ile
%16,2 pazar payına, Crafter modeli
2.967 adet satış ile %5,2 pazar payına,
Caddy modeli ise 9.889 adet satış ile
%14,0 pazar payına ulaşmıştır.
Yeni ürün lansmanları
2017 yılında Volkswagen Ticari Araç’ın
sınıfının en güçlüsü 3 litre V6 motoruna sahip modeli Amarok’un premium
donanımlı versiyonu Yeni Amarok
Aventura, 360° iletişim stratejisiyle
pazara sunulmuştur. Bununla birlikte
Amarok modeli “2018 Uluslararası Pickup Ödülü”nün (IPUA 2018) sahibi olarak,
2010 yılında da kazandığı aynı ödüle iki
kez layık görülen ilk pick-up olmuştur.
Volkswagen Ticari Araç’ın en çok sahip
olunmak istenen modeli Caddy’nin,
sportif görünümü ve zengin donanımıyla iddiasını daha da güçlendiren Yeni
Caddy Alltrack versiyonu 2017 yılında
Türkiye pazarına sunulmuştur. Türkiye’ye
özel olarak sunulan modelin lansmanı
etkin bir iletişim planı ile desteklenmiş,

bunun da Caddy segment payının artışına olumlu etkisi olmuştur.
Kullanıcılarına standart olarak sunduğu
güvenlik, konfor, motor, iç donanım ve
sağlamlık özellikleri ile sınıfında benzersiz
olan Caravelle modelimizin en donanımlı
ve segmentinin en güçlü motoruna
sahip versiyonu Caravelle Highline, 2017
yılında pazardaki yerini almıştır.
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 sosyal medya
platformlarında sunduğu müşteri odaklı
yenilikçi ve dikkat çekici uygulamalar ve
online mecralara taşıdığı müşteri memnuniyetini artırıcı hizmetlerle, sektöründe öncü çalışmalara imza atmaktadır.
Özellikle sosyal ve dijital medya mecraları için hazırlanan 360° araç içi görselleri,
müşterilerin her modeli tüm mecralarda
rahatlıkla incelemesine olanak sağlamaktadır.

Sosyal ve dijital kanallarda paylaşmak üzere, tüm modellere 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 hedeflenmektedir. İlgili videolar YouTube
aramalarında ilk sıralarda çıkmakta,
böylece Volkswagen teknolojisi ve
üstünlükleri, YouTube’da arama yapan herkesin ilgisine sunulmaktadır.
2016 yılında yayına alınan, Volkswagen
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin kullandığı “Akıllı Turkuaz Ekranı” uygulamasına ait geliştirmeler 2017 yılında
da devam etmiştir. Bu uygulama
ile 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.
2017 yılında ilgili proje ile iki adet
uluslararası ödül kazanılmıştır.
2016 yılında Appstore ve Google
Play’de yayına alınan Volkswagen
Ticari Araç uygulamasına “Yol Yardım” hizmeti eklenmiştir. Bu sayede
uygulamaya giriş yapan kullanıcılar,
yol yardımı talep ettikleri takdirde
çağrı merkezi tarafından 120 saniye
içinde aranmakta, ihtiyaç duyulması halinde çekici gönderilmekte
ve çekicinin lokasyonu uygulama
üzerinden anlık takip edilmektedir.
Araç servise ulaştığında, müşteriye
anlık bildirim ile bilgi verilerek aracın konumu iletilmektedir.
Müşteri ilişkileri yönetimi ve
Yetkili Satıcı saha faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, müşteri
beklentilerinin her zaman bir adım
önünde olma yaklaşımını 2017’de
de sürdürmüştür. 2011’de başlatılan
potansiyel müşteri ve dış ziyaret
projesi sayesinde, potansiyel müşteri kaydı sayısı 2017 yılında 290.000’e
ulaşmıştır. Yıl içinde 75.000 müşteri
aktif olarak birebir ziyaret edilmiştir.
Kaliteli servise büyük ödül
Volkswagen Ticari Araç Satış Sonrası
Hizmetler, 2017 yılında açtığı Beşer
ve Avek Ümraniye Yetkili Servisleri ile

hizmet ağını daha da genişleterek,
76 Yetkili Servis noktasında hizmet
sunmaya başlamıştır.
Her yıl Volkswagen AG tarafından
dünya genelinde düzenlenen tüm
Volkswagen Ticari Araç Satış Sonrası
Hizmetleri ve müşteri memnuniyetinin değerlendirildiği Servis Kalite
Ödülleri’nde Volkswagen Ticari Araç
Türkiye, satış sonrası hizmetlerdeki
başarısı ve yüksek müşteri memnuniyeti ile 2017’de tüm dünya pazarları
arasında en iyi distribütör olmuştur.
Yetkili Servisler’de yılda 231.026 araç
girişiyle ayda ortalama 19.252 müşteriye hizmet verilmektedir. 2017 yılında parça cirosu %21,1, işçilik cirosu ise
%5,5 artış göstermiştir.
2018 yılı beklentileri
Volkswagen Ticari Araç, 2018 yılında
da hafif ticari araç pazarındaki payını
ve güçlü marka imajını koruma
faaliyetlerini, ürün, Yetkili Satıcı saha
faaliyetleri ve 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, 2018 satış
hedeflerine ulaşmakta Volkswagen
Ticari Araç’ın en önemli araçları
olacaktır.
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SCANIA

Scania, “Bizim Önceliğimiz Sizin İşiniz”
mottosu ile 2017 yılını tüm pazarda %9,1;
çekici pazarında ise %22’lik rekor bir
oranla tamamlayarak bir başarıya daha
imza atmıştır.

Yeni nesil Scania
Scania, 2017 yılında da iş ortaklarına
her proje ve ihtiyaç anında marka
olarak yanlarında olduğunu
hissettirmiş ve “İşiniz, işimiz’’
bakış açısıyla, satış ve satış sonrası
kadrosuyla müşterilerinin her zaman
yanında yer almayı sürdürmüştür.
10 yıllık araştırma geliştirme süresi,
2 milyar Euro yatırım ve 10 milyon
kilometrenin üzerinde test sürüşü
sonucu üretimine başladığı yeni nesil
araçlarını Türkiye yollarında müşterileri
ile buluşturan Scania, sağladığı konfor
ve deneyimi standartların üzerine
taşımaya devam etmiştir.

Yeni nesil
Scania
Türkiye
pazarında
10 yıllık araştırma
geliştirme
süresi, 2 milyar
Euro yatırım
ve 10 milyon
kilometrenin
üzerinde test
sürüşü sonucunda
yeni nesil Scania
araçlar Türkiye
yollarında.
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Scania artık daha dijital
Scania, 2017 yılında da SESS (Scania
Entegre Sürüş Sistemleri) projesi
sayesinde, araç sahiplerine çalıştığı iş
koluna özel kişiselleştirilmiş eğitim ve
koçluk hizmetleriyle birlikte, akıllı filo
yönetimi sistemi sağlamaya devam
etmiştir.

2017 yılında Facebook hesabında
193.000 kullanıcı sayısına ulaşan
Scania; Instagram, LinkedIn ve Google
Plus platformlarında da sürekliliğini
korumayı sürdürmüştür.
Sektörün öncü uygulamalarından olan
“Scania’m Sapasağlam” ile müşteri
memnuniyeti odağını ispatlayarak,
2017 içerisinde 5.000 indirme ile
“Scania’m Cepte”yi başarılı bir şekilde
uygulamaya almıştır.
Marka, 2017 yılında tüm Yetkili Servis
ağının online yararlanabileceği filo
yönetim portalı FMP’yi uygulamaya
alarak, veriye ulaşımı kolaylaştırmayı
başarmıştır.

2018 yılı beklentileri
Scania, 2018 yılında da “Scania’m
Sapasağlam”, “Scania’m Cepte”,
“GeoVabis” ve “Sürücü Ligi” gibi
yeni uygulamaları geliştirmeye
devam edecektir. Bunun yanı sıra,
veri odaklı bakış açısı ile yeniliklerin
öncüsü olacak Scania’ nın en
önemli amaçlarından biri de;

Yetkili Servis ağını geliştirmektir.
Scania, yurt genelinde daha geniş
bir alana en hızlı şekilde hizmet
verebilmek için 2018 yılında 3 adet
daha Yetkili Servisi hizmete açmayı
amaçlamaktadır.

“Scania’m Cepte”
“Scania’m Cepte”nin
indirilme sayısı 5.000
adede ulaştı.
49

DOĞUŞ OTOMOTİV 2017 FAALİYET RAPORU / MARKALARIMIZ

SCANIA ENGINES

2017 yılında Türkiye pazarında 188 adet motor
satışı gerçekleştiren Scania Engines, Scania
CV’de dünya genelinde 8. sırada yer alarak ilk
10 içerisindeki yerini korumuştur.

Başarılı bir yıl daha
Doğuş Otomotiv, Scania Engines
markası ile müşterilerine kara
jeneratör motorları, deniz motorları,
deniz jeneratör motorları ve
endüstriyel motorlarını sunmaktadır.
Scania Engines, 2017 yılında toplam
188 adet motor satışı gerçekleştirmiş
ve Scania’nın en çok ihracat yaptığı
ülkeler arasında 8. sırada yer almıştır.
Scania Engines, Türkiye’nin önde
gelen jeneratör firmalarıyla hayata
geçirilen işbirliği projeleri ile 2017
yılında 179 adet jeneratör motoru
satışı gerçekleştirerek pazar payını
üst seviyelere taşımış ve bu alandaki
istikrarlı yükselişini sürdürmüştür.
Zengin ürün gamı
Scania Engines, 2017 yılında ilk gazlı
motor satışını yaparak önemli bir
yeniliğe imza atmıştır.

188
Scania Engines,
Türkiye’de
2017 yılında
gerçekleştirilen
188 adet motor
satışıyla pazar
payını artırmıştır.
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Deniz motorları ürün yelpazesini yeni
V8 motorlarla zenginleştiren Scania,
müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
16,4 litrelik V8 kamyon motorlarını baz
alan 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.

2018 yılında Scania Engines, pazarın
ihtiyacı olan 12,7 litre deniz motorları
ve IMO Tier 3 regülasyonlarına
sahip motorlarla ürün yelpazesini
zenginleştirmeye devam edecektir.
2018 yılı beklentileri
Scania Engines, güvenilir bir çözüm
ortağı olarak ürün yelpazesini
genişletmek ve bu işkolundaki
sürdürülebilir kalite ve pazar payını
artırmak üzere faaliyetlerini 2018
yılında da sürdürecektir. 2013 yılında
kara jeneratörleri pazarında öncü
jeneratör üreticileriyle başlayan
iş ortaklığı, 2017’de olduğu gibi
2018 yılında da devam edecektir.
Pazara olan hakimiyeti ve kaliteli
ürün grubuyla Scania Engines, satış
adetlerini 2018 yılında da artırarak
pazar lideri olmayı hedeflemektedir.
Pazarlama faaliyetleri ile satışa
destek
Pazara sunduğu yüksek teknolojili
ürünlerin yanı sıra basın haberleriyle
de dikkatleri çeken Scania Engines,
2018 yılında yeni kara jeneratör motoru
modellleri ile yüksek satış rakamları
yakalamayı hedeflemektedir.

Geniş ürün çeşitliliği
Doğuş Otomotiv, Scania
Engines markası ile
müşterilerine çevreci,
gazlı jeneratör motorları,
kara jeneratör motorları,
deniz motorları, deniz
jeneratör motorları ve
endüstriyel motorlarını
sunmaktadır.
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THERMO KING

Thermo King, dünya ile aynı anda müşterilerine
sunduğu son teknolojik yeniliklerle, gıda ve
ilaç taşımacılığında ürünlerin son tüketiciye
ulaşana kadar ki kalitesini ve güvenirliliğini
koruma altına almakta ve ülkemizdeki taşıma
standartlarını belirlemektedir.

2017 yılı satış performansı
Soğutucu ünite sektöründe yıllardır
pazar lideri olmaya devam eden
Thermo King, 2017 yılında da
gerçekleştirdiği satışlar sayesinde
pazar liderliğini korumuştur.

80’in
üzerinde
ülkede anlık
veri takibi
Thermo King’i
rakiplerinden
farklılaştırarak
bir adım öteye
taşıyan TracKing
donanımı, GPS
teknolojisini
kullanarak
80’in üzerinde
ülkede anlık veri
takibi olanağı
sağlamaktadır.
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Her projeye özel soğutma ve
ısıtma çözümleri ile müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun ünite seçenekleri
sunan Thermo King, dünya ile
aynı anda müşterilerine sunduğu
son teknolojik yeniliklerle gıda ve
ilaç taşımacılığında ürünlerin son
tüketiciye ulaşana kadar ki kalitesini ve
güvenirliliğini koruma altına almakta
ve ülkemizdeki taşıma standartlarını
belirlemektedir.
Thermo King, 2017 yılının ikinci
yarısından itibaren tüm dünya ile
aynı anda, yeni nesil SLXi üniteleri son
kullanıcıların beğenisine sunmuştur.
Yeni nesil SLXi ünitelerin optimum
kullanımı için ilgili firma yetkililerine
uzaktan takip sistemi ile eğitim
verilmeye başlanmıştır.
Thermo King’den yenilikler
Thermo King, soğutucu pazarında
teknoloji lideri olmaya devam
etmektedir. Tracking hizmetini aldığı
şirketi bünyesine katan Thermo King,
2017 yılının ikinci yarısında pazara
sunduğu treyler ünitelerinde, uzaktan
takibi standart hale getirmiştir.

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 olanağı sunmaktadır.
Ayrıca Bluebox teknoloji sayesinde
sürücü, seyir halindeyken akıllı
telefon aracılığıyla üniteyi kontrol
edebilmektedir.
Güçlü Yetkili Satıcı ve Servis
teşkilatı
Thermo King, bünyesindeki Yetkili
Satıcı ve Servis ekiplerinin hizmet
kalitesini artırmak için çalışmalarını
sürdürmektedir. 2017 yılında da verilen
servis ve satış eğitimleri yoluyla gelişen
teknolojiler hakkında bilgilendirme
yapılarak, Yetkili Satıcı ve Servis ağının
etkinliği artırılmıştır.
Aynı kasa içinde farklı soğutma imkânı
Thermo King, aynı kasa içerisinde
farklı derecelerdeki ürünleri aynı
anda taşıyabilme imkânı sunan
Spectrum modellerinde de
uzaktan takip sistemini standart
hale getirerek, hassas ilaç ve gıda
taşımacılığının en önemli güvencesi
olmayı sürdürmüştür. Marka, ilaç
taşımacılığında verdiği sertifika ve
eğitimlerle sağlık sektörünün en
önemli çözüm ortağıdır.

Pazarlama ve iletişim faaliyetleri
2017 yılında gerçekleştirilen pazarlama
faaliyetleri arasında, sektörel basın
için hazırlanan reklam ve bülten
çalışmalarının yanı sıra Yetkili Satıcı ve
Servisleri destekleyen iletişim aktiviteleri
ve müşterilerle iletişim kurma imkânı
sağlayan teslimat törenleri önemli yer
tutmuştur.
Soğuk zincir taşımacılığı sektöründe
pazar payını koruyan Thermo King, 2017
yılında her projeye uygun çözümleriyle
başarısını sürdürmüştür.

İlaç ve gıda
taşımacılığının güvencesi
Aynı kasa içerisinde farklı
derecelerdeki ürünleri aynı
anda taşıyabilme imkânı
sunan Spectrum modellerinde
de uzaktan takibi standart hale
getiren Thermo King, hassas
ilaç ve gıda taşımacılığının en
önemli güvencesidir.
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DOĞUŞ OTO

Yenilikçi bakış açımızla müşterilerimizin
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı ara
vermeden sürdürüyoruz. 2017 yılında yeni web
sitemizde araç stoklarımızı internete açarak,
Doğuş Oto’nun hem müşteri odaklı bir şirket
olduğunu, hem de dijitalleşme anlamında
Türkiye’de otomotiv sektöründe öncü rol
üstlendiğini bir kez daha kanıtladık.

Doğuş Oto hakkında
Doğuş Oto, temsil ettiği toplam 6
marka için İstanbul, Ankara ve Bursa
illerinde yeni araç, ikinci el araç, yedek
parça, aksesuar satışı ve satış sonrası
hizmetleriyle beraber müşterilerine
sigorta ve finansman hizmetleri
sunmaktadır. Volkswagen Binek Araç,
Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche,
SEAT ve ŠKODA markalarının Yetkili Satış
ve Servis hizmetlerini yürüten Doğuş
Oto, aynı zamanda DOD Yetkili Satıcısı
olarak ikinci el satışı da yapmaktadır.
Toplam 6 bölgede, 34 Yetkili Satış ve
31 Servis noktasında ve 1.700’ü aşkın
çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren
Doğuş Oto, gücü ve istikrarı ile
sektöründe öncü bir role sahiptir.
Doğuş Oto’nun misyonu, faaliyet
gösterdiği bölgelerde, temsil ettiği
binek ve ticari araç markalarının satış
ve satış sonrası hizmetlerini en yüksek
kalitede sunmaktır.

60.405
Doğuş Oto, 2017
yılında 60.405 yeni
araç ve 4.242 adet
ikinci el araç satışı
gerçekleştirmiştir.
54

2017
Doğuş Oto, 2017 yılında 60.405 yeni
araç ve 4.242 adet ikinci el araç satışı
gerçekleştirmiştir. 2017, toplam 295.613
servis girişi ile belirlenen finansal
hedeflerin üzerine çıkılan bir yıl
olmuştur.
Yeni yatırımlarımız
2017 yılında, İstanbul’da Volkswagen
Binek ve Ticari Araç markalarının satış

ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin
yürütüleceği Gebze Center tesisisin
temelleri atılmıştır. Ankara Etimesgut
Bölgesi’nde ise Volkswagen
markasının dijital showroom
konseptiyle yenilenmesi çalışmaları
tamamlanmıştır.
Başarılarımız
Doğuş Oto bölgeleri, Audi AG’nin
dünya çapında gerçekleştirdiği Audi
Twin Cup Teknik Bölüm’de Türkiye
birinciliği; Audi Sales Cup’ta ise
birincilik, ikincilik ve üçüncülük alarak
yeni başarılara imza atmıştır.
Doğuş Oto Bursa, Top SEAT People
2017’de 3 dalda birincilik olmak üzere
En İyi Satış Temsilcisi, Servis Yöneticisi
ve Garanti Uzmanı başarısı elde
etmiştir.
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin
otomotiv kategorisinde bu yılın
birincisi www.dogusoto.com.tr web
sitesi ile Doğuş Oto olmuştur.
Pazarlama faaliyetleri
Doğuş Oto’nun dijital çağdaki
misyonu, müşteri taleplerini
karşılamak için kesintisiz ve esnek
hizmet sağlamak ve herhangi bir
kanal aracılığıyla ulaşan müşterilerin
dijital deneyimlerini en üst seviyede
tutmaktır. Bu doğrultuda 2017 yılında
müşteri taleplerini anında ve istedikleri

kanaldan yanıtlayabilmek amacıyla
Doğuş Oto web sitesi yenilenmiştir.
Özellikleri itibariyle yeni web sitesi
Türkiye’de bir ilk, dünyada ise
“benchmark” niteliğindedir.
Doğuş Oto, araç stoklarını
internete açarak, hem müşteri
odaklı bir şirket olduğunu hem
de dijitalleşme anlamında
Türkiye’de otomotiv sektöründe
öncü olduğunu bir kez daha
kanıtlamıştır. Yeni web sitesiyle
kullanıcılar internet üzerinden
diledikleri anda gerçek zamanlı
olarak şirketin araç stokunu
inceleyebilmekte, fiyat ve araç
donanımları hakkında bilgi
alabilmekte, karşılaştırma
yapabilmekte ve hatta araç
rezerve edebilmektedir. Web sitesi
üzerinden araç rezerve edebilme
özelliği, Türkiye’de otomotiv
sektöründe bir ilktir.
Bunun yanında, kullanıcılar uygun
tarih ve saatleri kolayca görerek
diledikleri bölgemizden ve servis
danışmanından servis randevusu
alabilmekte, diledikleri model
araç için, diledikleri Doğuş Oto
bölgesinde test sürüş talebinde
bulunarak ilgili bölgeyle iletişime
geçebilmektedir. Ayrıca, şirketin
temsil ettiği markalara ait en
güncel kampanyaları yeni web

sitesi üzerinden takip etmek
mümkündür.
Doğuş Oto, yeni web sitesi ile
müşterilerine diledikleri anda
ihtiyaçları olan bilgi ve hizmeti,
showroom’a gelmelerine gerek
kalmadan tek tık kolaylığı ile
alabilecekleri yeni bir hizmet kanalı
oluşturmuştur.

2018 yılı beklentileri
Sektörüne öncülük eden, yaratıcı
çözümler geliştiren, öngörüsü
yüksek, değişikliğe önem veren ve
yeniliğe her zaman açık bir şirket
olarak alanında fark yaratan Doğuş
Oto, müşterilerini tanımaya ve
hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik
ürün ve hizmetler geliştirmeyi 2018
yılında da sürdürecektir.

Doğuş Oto sosyal medya hesapları
oluşturularak Twitter, Instagram,
Facebook ve LinkedIn hesaplarından
yapılan paylaşımlarla müşterilere
var oldukları kanallarda yeni kapılar
açılması ve ulaşılabilirliğin artırılması
hedeflenmiştir.
Doğuş Oto 2017 yılında, müşterileri
tanımak amacıyla yapılan marka
konumlandırma, pazarlama
stratejileri belirleme ve müşteri
ilişkileri yönetimine yönelik birçok
etkinliğin yanı sıra, müşterilerin
Doğuş Oto’yu ne ölçüde tavsiye
ettiğini ve tavsiye etme-etmeme
nedenlerini derinlemesine analiz
etmek amacıyla bir NPS (Net
Promoter Score) araştırması ve CES
(Customer Effort Score) yapmıştır.
Bu araştırma, şirket içinde
iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi
gereken alanların tespit edilmesine
ve müşteri bağlığının ölçülmesine
yardımcı olmuştur.
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D-AUTO SUISSE
D-AUTO SUISSE SA

2017 yılında D-Auto Suisse SA, yeni
yatırımlarla artan kapasitesiyle lüks ve
üst lüks segmentlerde araç satış ve satış
sonrası hizmetler pazar payını artırmaya
odaklanmıştır.

D-Auto Suisse SA, 2017 yılında Porsche,
Bentley ve D-Occasion markaları
ile lüks segmentte büyümeye
odaklanmıştır. Artan iş hacmi ile
birlikte süreç ve hizmet kalitesine
yönelik yatırımlarına aralıksız devam
eden D-Auto Suisse SA, müşterilerine
mükemmel bir perakende deneyimi
sunmayı 2017 yılında da sürdürmüştür.
D-Auto Suisse SA 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 geliştirmektedir.

306
D-Auto Suisse
SA, 2016 yılında
306 yeni ve 151
ikinci el araç satışı
gerçekleştirmeyi
başarmıştır.
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Başarılar
D-Auto Suisse SA, 2017 yılında
306 yeni ve 151 ikinci el araç satışı
gerçekleştirmeyi başarmıştır. Yapılan
141 adetlik Macan satışı ile şirket, daha
önce Porsche sahibi olmayan müşteri
segmentlerindeki penetrasyonunu
daha da artırmıştır.
Şirket, portföyüne eklediği Bentley
markası ile ilk yılında, Vaud
Kantonu’nda üst lüks segmente pazar

lideri olmayı başarmıştır. D-Occasion
markasının portföye eklenmesiyle
ikinci el araç satışları bir önceki seneye
göre %20 oranında artmıştır. Artan
kapasite ve şirketin odaklandığı süreç
ve hizmet kalitesini yükseltme stratejisi
ile lüks ve üst lüks segmentte büyüme
devam edecektir.
Pazarlama faaliyetleri
Marka bilinirliğini artırma,
kampanyaları duyurma ve yeni müşteri
bulma hedefleri doğrultusunda yıl
içinde birçok pazarlama aktivitesi
düzenlenmiştir.
Ocak ayında 911 Carrera GTS, Ekim
ayında Panamera Sport Turismo,
Kasım ayında Continental GT ve Aralık
ayında Cayenne ürün lansmanları
gerçekleştirilerek, yeni ürün gamı
mevcut ve potansiyel müşterilerin
beğenisine sunulmuştur. Bu
aktivitelerde Macan müşterilerini
Porsche’nin spor otomobil modelleri
ile tanıştırma hedefine de ulaşılmıştır.
2017 yılı itibariyle kayıtlı müşteri adedi
7.900’e yükselmiştir. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da lüks
segmentte pazar payının artırılması
hedeflenmektedir.

Bentley ile pazar
liderliği
D-Auto Suisse SA,
portföyüne eklediği
Bentley markası ile
faaliyete başladığı ilk yılda,
Vaud Kantonu’nda üst
lüks segmente pazar lideri
olmayı başarmıştır.
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D-AUTO LLC
D-AUTO LLC

D-Auto LLC, bilgi ve tecrübesiyle
harmanladığı kaliteli hizmetini, toplam
7.500 m2’lik alanda 10 çalışanı ile
müşterilerine sunmaktadır.

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.
2017 yılı faaliyetleri
2017 yılı, hem ekonomik durgunluğun
üst seviyede artış gösterdiği hem de
Musul’un boşaltılması ve referandum
kararı alınması gibi siyasi sorunların
baş gösterdiği bir yıl olmuştur. Bu
nedenle otomotiv sektörü olumsuz
yönde etkilenmiş ve pazarda önemli
bir daralma yaşanmıştır.

2018 yılı beklentileri
Bölgedeki olumsuz ekonomik ve
siyasi koşulların yakın gelecekte
değişmesinin beklenmemesi ve
bölgesel istikrarsızlığın sürmesi
nedeniyle pazardaki daralmanın
2018 yılında da devam edeceği
öngörülmektedir. Tüm olumsuz
gelişmelere rağmen D-Auto LLC,
minimum maliyet yapısını koruyarak
faaliyetlerine devam etmekte olup,
bölgedeki gelişmeler yakından takip
edilmektedir.

D-Auto LLC, 2017 yılında 36 adedi
Audi ve 12 adedi Volkswagen olmak
üzere toplam 48 adet yeni araç satışı
gerçekleştirmiştir.

1.816
D-Auto LLC, 2017
yılında 1.816 araca
servis hizmeti
sunmuştur.
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Satış sonrası hizmetler alanında
sunduğu kaliteli ve müşteri
memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı
ile Volkswagen ve Audi kullanıcılarının
beğenisini kazanan D-Auto LLC,
2017 yılında 1.816 araca servis hizmeti
sunmuştur.
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DOD

Müşteri ihtiyaçları ve yeni eğilimlere uygun
olarak sürekli kendini yenileyen DOD,
Yeni Yetkili Satıcı Showroom Konsepti
uygulamalarına ve sektördeki öncü dijital
projelerine 2017 yılında da devam etmiştir.

2017’de DOD
2017 yılında iş modelindeki değişiklik
ile DOD’a bağlı perakende satış
noktalarından DOD City Esenyurt
Doğuş Oto’ya devredilmiş, DOD
Şekerpınar’ın perakende satış
faaliyetleri sonlandırılmış ve bina DOD
Ekspertiz ve Eğitim Merkezi olarak
yenilenmiştir. Bu değişikliklerle DOD
perakende satışından çıkarak, Yetkili
Satıcılar’a araç tedariki ve satışı üzerine
odaklanmıştır.

DOD 360
özelliği
Türkiye ikinci
el otomobil
pazarında bir
ilk olan DOD
360 özelliği ile
beraber, dijital
platformlardaki
kullanıcı deneyimi
artırılmış ve
kullanıcılara
araç içini fiilen
görmeden detaylı
inceleme imkânı
sunulmuştur.
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Tedarik konusunda işbirliği yapılan filo
firması sayısı 2017 yılında da artmaya
devam etmiş ve Yetkili Satıcılar’a
tedarik edilen araç adedinde %26 artış
sağlanmıştır. Yapılan yeni anlaşmalarla
marka ve model çeşitliliği artırılarak,
Yetkili Satıcılar’a geniş bir yelpazede
daha fazla sayıda araç tedarik
edilmiştir. Yetkili Satıcılar’a yapılan
DOD nakit araç satışı 2017’de %62’lik
büyüme ile 1.500 adede ulaşmış ve
DOD tarihindeki en yüksek nakit araç
satışı elde edilmiştir. DOD Yetkili Satıcı
satışları ise 2017 yılında 22.009 adet
olarak gerçekleşmiştir.
Müşterilerin ikinci el otomobil alımı
sürecinde kendilerini daha güvende
hissetmelerini sağlayan ve ikinci el
otomobil satışında kurumsal kanatta
en büyük farklılıklardan olan garantili
araç satış penetrasyonu ise 2017
yılında %56 olarak gerçekleşmiştir.

Süreç ve hizmetlerde müşteri
odaklı iyileştirmeler
Müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak 2016
yılında yenilenen DOD Yetkili Satıcı
Konsepti uygulama çalışmaları ve
yeni yatırımlar 2017 yılında da devam
etmiştir. Toplam 9 satış noktasında
yeni konsept hayata geçirilmiştir.
Müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet
vermek amacıyla sistem ve süreç
iyileştirmelerine yıl boyunca devam
edilmiş, 101 nokta ekspertiz formu
müşteri ihtiyaçları ve memnuniyeti
gözetilerek yenilenmiştir. Yenilenen
ekspertiz formu ile ilgili düzenlenen
eğitimlerle hem çalışanların bilgi
düzeyi artırılmış, hem de daha
detaylı yapılan ekspertiz işlemleri ile
müşteri memnuniyetinde iyileşme
sağlanmıştır.

sektördeki öncülüğünü 2017
yılında da sürdürmüştür. 2016
yılında deneme çalışmaları yapılan
DOD 360 özelliği, 2017 yılında
tüm Yetkili Satıcı teşkilatının
kullanımına sunulmuştur. Yetkili
Satıcılar tarafından 360 derece
fotoğraflanan araç iç görünümleri
DOD dijital platformlarına
yüklenmiştir. Bu hizmetle beraber,
dijital platformlardaki kullanıcı

deneyimi artırılmış ve kullanıcılara
araç içini fiilen görmeden detaylı
inceleme imkânı sunulmuştur.
Web sitesinde yapılan altyapı
çalışmaları ile siteye erişim
hızı 4 kat artırılmış; araç
arama kriterlerine yapılan
yeni ilavelerle dijital platform
kullanıcıları için araç arama süreci
kolaylaştırılmıştır.

DOD mobil uygulaması, iOS ve
Android platformlarında toplam
450.000’in üzerinde akıllı cep
telefonuna veya tablete indirilmiş
olup, bu alanda en çok tercih
edilen mobil uygulamalardan biri
olmuştur.

2017 yılının ilk çeyreğinde Turkuaz
sistemine entegrasyonu tamamlanan
Tramer sistemi ile DOD stoklarında
bulunan tüm araçlar için hasar
kaydının otomatik olarak ekspertiz
formuna eklenmesi sağlanmıştır.
Sitemin devreye girmesi ile 12.500 adet
üzerinde aracın Tramer bilgilerine
ulaşılmıştır.
Dijital yatırımlar
DOD, müşteri deneyimini artıran
ve Türkiye ikinci el otomobil
sektöründe ilk kez hayata geçirilen
dijital mecralardaki yeni projeleriyle
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vdf

vdf grubu, 2017 yılında bünyesindeki
finans, sigorta, faktoring ve filo şirketleri ile
müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet
anlayışını ön planda tutarak hedeflerine
ulaşmayı başarmıştır.

vdf (VOLKSWAGEN DOĞUŞ
FİNANSMANI A.Ş.)
vdf grubu, 2017 yılında bünyesindeki
finans, sigorta, faktoring ve filo
şirketleri ile müşteri memnuniyeti
odaklı ürün ve hizmet anlayışını ön
planda tutarak hedeflerine ulaşmayı
başarmıştır.
Taşıt kredisinde Volkswagen Grup
markaları içerisinde ortalama %35
penetrasyon oranına sahip olan vdf,
2017 yılında taşıt kredilerinde %14’lük
pazar payı ile finansman şirketleri ve
bankalar arasında pazar liderliğini
sürdürmüştür.
2017 yılında 68.130 adet yeni kredi
veren vdf, toplam 147.670 adet yaşayan
kredi sayısı ile hedeflerine ulaşmıştır.
vdf, toplam yaşayan kredi hacmini bir
önceki yıla göre %11 artırarak 7 milyar
TL’den 7,8 milyar TL’ye yükseltmeyi
başarmıştır.

147.670
2017 yılında
68.130 adet yeni
kredi veren vdf,
toplam 147.670
adet yaşayan
kredi sayısı ile
hedeflerine
ulaşmıştır.
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vdf, 2017 yılında markalarla ortak
düzenlediği satış, pazarlama ve
müşteri sadakati kampanyalarıyla
müşteri memnuniyetini ve bağlılığını
artırmayı hedeflemiştir. 2017 yılında
yaptığı anket sonuçlarına göre
vdf, bir önceki yıla göre müşteri
memnuniyeti değerlendirmesinde
dünya ve Avrupa ortalamalarının
çok üzerinde bir puan elde etmiştir.
Ankete göre her 10 kişiden 9’u

yeniden vdf ile çalışmak istediğini
belirtmiştir.
vdf, 2018 yılında müşterilerinin
ihtiyaçlarına özel sunduğu kredi,
sigorta ve servis paketlerini
genişleterek, otomotiv değer zincirinin
her alanında müşterilerine en iyi
hizmeti vermeye devam etmeyi
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 2017 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, 2017 yılında 113
adet showroom’da hizmet vermeyi
sürdürmüştür. vdf Sigorta Hizmetleri,
Volkswagen Kasko ile başlayan
ve SEAT, ŠKODA, Audi ve Scania
Kasko ile devam eden, markalara
özel teminatlarla sektöründe fark
yaratmıştır.

Toplam net prim üretimi ve
yaşayan poliçe adedi bakımından
2017 yılında da en büyük acente
unvanını koruyan vdf Sigorta, 373
milyon TL toplam net prim üretimi
ile istikrarını sürdürmüştür. vdf
Sigorta, 2017’de poliçe adedini de
323.975 poliçeye ulaştırmıştır.
vdf FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
2010 yılında aktif olarak faaliyete
başlayan vdf Faktoring A.Ş., Türkiye
genelinde Doğuş Otomotiv ve
Yüce Otomotiv Yetkili Satıcıları

olan 160 adet müşteriye faktoring
ve finansman konusunda hizmet
sunmaktadır. vdf Faktoring,
2017 yılında toplam 13,6 milyar
TL işlem hacmine ve toplam
1 milyar TL aktif büyüklüğe
ulaşmıştır. vdf Faktoring, sürekli
ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş
hacmini 2018 yılında da artırmayı
hedeflemektedir.
vdf Filo Kiralama A.Ş.
2017 yılında operasyonel filo
kiralama söktöründe yerini alan

vdf, müşterilerinin ihtiyaçlarını
sadece araç kiralama olarak
değerlendirmeyip, filo maliyetlerini
optimize etme, toplam sahip
olma maliyeti ve filo yönetimi
konularında danışmanlık verme
vizyonu ile yola çıkmıştır. 2017
yılında %80’i Doğuş Otomotiv grup
marka araçlarından oluşan 2.800
adet aktif kontrata ulaşan şirket,
2018 yılında dijital çözümlerini
geliştirerek müşterilerine en
iyi hizmeti sunma ilkesi ile
hizmetlerine devam edecektir.

Dijital gelişimle daha
iyi hizmet
vdf grubu dijital gelişim
ve yatırımlarını 2018
yılında da devam ettirerek
müşterilerine her noktada
en hızlı hizmeti vermeyi
hedeflemektedir.
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TÜVTÜRK

2017’de kuruluşunun 10. yılını kutlayan
TÜVTÜRK, bugüne kadar gerçekleştirdiği
toplam 103 milyon muayene ile yol
güvenliğini artırmaya ve 2017 yılında yapılan
yeni yatırımlarla Türkiye’ye değer katarak
büyümeye devam etmektedir.

TÜVTÜRK, 2017 yılında periyodik araç
muayene hizmetleri başta olmak
üzere tüm faaliyet alanlarında büyüme
sağlarken, cirosunu %12,5 artışla 1 milyar
452 milyon TL’den 1 milyar 633 milyon
TL’ye çıkarmayı başarmıştır. Cironun
267 milyon TL’si TÜVTÜRK İstanbul’un
operasyonlarından temin edilmiştir.
Türkiye’nin en etkili Kamu Özel
Sektör İşbirliği projesi olan TÜVTÜRK,
kurulduğu günden bu yana kamuya
yaklaşık 6,1 milyar TL’lik bir katkı
sağlamıştır. 2017’de bu rakam 900
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Kuruluşunun 10. yılı olan 2017, TÜVTÜRK
için yatırımların hız kazandığı bir yıl
olmuştur. İstanbul-Ayazağa mevkiinde
yer alan ve TÜVTÜRK’ün mülkiyet
sahibi olduğu yeni Genel Müdürlük
Binası, bu önemli yatırımların başında
gelmektedir.

6,1 milyar TL
Türkiye’nin en
etkili Kamu Özel
Sektör İşbirliği
projesi olan
TÜVTÜRK, ilk
günden bu yana
kamuya yaklaşık
6,1 milyar TL’lik
katkı sağlamıştır.
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Bununla birlikte, 2017’de Avrupa’nın en
büyük ve müşteri deneyimi açısından
en kullanışlı araç muayene istasyonu
olan “Onuncu Yıl İstasyonu”, İstanbulHadımköy Yeşilbayır mevkiinde faaliyete
başlamıştır. Modern bekleme salonu,
geniş kafeteryası, geniş egzoz gazı
emisyon ölçümü alanı ve ibadethanesiyle
müşterilerin tüm beklentilerini
karşılayacak şekilde inşa edilen Onuncu
Yıl İstasyonu ile birlikte İstanbul’daki sabit
istasyon sayısı 14’e yükselmiştir.

TÜVTÜRK’ün yaygın faaliyetlerini
daha da genişletme ve hizmetlerini
Türkiye’nin her noktasına ulaştırma
hedefi doğrultusunda HakkariYüksekova’da hizmete açtığı istasyon
da 2017 yılının bir başka önemli yatırımı
olmuştur. Böylece müşterilerin daha
kolay, daha konforlu ve daha iyi hizmet
alabilmesi için, geçmiş deneyimler ve
talepler doğrultusunda yıl içerisinde
Ankara-Lojistik Üssü, HakkariYüksekova ve İstanbul-Onuncu Yıl
İstasyonları olmak üzere 3 yeni sabit
istasyon faaliyete geçmiştir. Ayrıca 2017
yılında Bartın İstasyonu’nda bir ek kanal
ilavesi ile kapasite artışı sağlanmış,
İstanbul-Çatalca İstasyonu’nda idari
bina genişletmesi tamamlanmış ve
Bursa-Merkez İstasyonu’nda ek bir
hizmet binası yapılmıştır.
2017 yılında operasyona başlayan 3
yeni istasyonla birlikte TÜVTÜRK 207
sabit, 76 gezici, 5 motosiklet ve 21
ilde faaliyet gösteren 16 gezici traktör
istasyonuyla Türkiye’nin 81 ilinde hizmet
vermektedir.
Trafik güvenliğine büyük katkı
2017 yılında, bir önceki yıla göre %8,8’lik
artışla 8 milyon 919 bin aracın periyodik
araç muayenesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan muayenelerde araçların
%35,9’unun ağır kusurlu ya da
emniyetsiz olduğu tespit edilmiştir.
Tekrar muayeneye gelen 3 milyon

125 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 ve
yola elverişlilik muayenesi
2017 yılında 3 milyon 330 bin aracın
egzoz gazı emisyon ölçümleri
yapılmıştır. Adet olarak geçen
yıla göre bu alanda %4,7’lik
artış sağlanırken, bu hizmetin
periyodik muayenelere oranı %37,3
seviyesinde gerçekleşmiştir.

30 istasyonda verilen yola elverişlilik
muayene hizmeti 2017 yılında 29
bin adet olarak gerçekleşmiştir.
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” ve “İyi Dersler Şoför Amca”

adlı alt projeler devam etmektedir.
2010-2017 yılları arasında yürütülen
üç alt proje (“Güvenli Taşıt Hareketi”,
“Sorumlu Vatandaş Hareketi”
ve “Trafikte Gençlik Hareketi”)
tamamlanmıştır. 7 yılı geride
bırakan proje kapsamında eğitim
saha etkinlikleriyle 1 milyon 250
binden fazla kişiye doğrudan,
iletişim faaliyetleriyle de 6,7
milyondan fazla kişiye dolaylı
erişim sağlanmıştır. Ayrıca Trafikte
Sorumluluk Hareketi kapsamında
bugüne kadar toplamda 11 adet
ödül kazanılmıştır.

Her noktaya ulaşmak
için yatırıma devam
2017 Aralık ayında aynı
gün faaliyete başlayan
İstanbul Onuncu Yıl
ve Hakkari Yüksekova
İstasyonları, TÜVTÜRK’ün
yaygın faaliyetlerini
daha da genişletme ve
hizmetlerini Türkiye’nin
her noktasına ulaştırma
hedefinin bir sonucu
olarak 2017 yılının en
önemli yatırımları
arasında yer almıştır.
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YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK

Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve
en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini
sürdürülebilir lojistik yönetimi ile
birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil
ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet
ortaya çıkarmaktadır.

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 Servislere sevk edilmesi
faaliyetlerini yürütmektedir.
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin
modern ve en iyi uygulamalarıyla
geleceğin teknolojisini sürdürülebilir
lojistik yönetimi ile birleştirmekte ve
Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya
markaları için eşsiz bir hizmet ortaya
çıkarmaktadır.

154.308
Yedek Parça ve
Lojistik, 2017
yılında 154.308 adet
aracın ithalatını
gerçekleştirmiştir.
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Her şey müşteriye hızlı ve doğru
hizmet için
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun
sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla ileri teknolojileri ve değişen
müşteri taleplerine hızlı uyum
sağlayan stok yönetim sistemlerini
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 amacıyla, 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.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği
konusunda öncü vizyonuyla hayata
geçirdiği “limandan sevkiyat” projesine
limanda araç stoklama ve ithal etme
ile devam etmiş, birden fazla taşıma
firması ile limandan Yetkili Satıcılara
araç dağıtımı yaparak müşteri teslim
süresinde önemli iyileştirmeler
sağlamıştır. Ayrıca RFID teknolojisi
kullanarak Stok Saha Yönetimi
ve Yetkili Satıcılara araç sevkiyatı
süreçlerinde dijitalleşme adımlarını
atmıştır.

gitmiş ve atıkların yönetimi
ve toplanmasıyla ilgili başarılı
hamleler yapmıştır. Bu
kapsamda 2017 yılında, yasal
yükümlülüğünün üzerinde atık
akünün toplanması sağlanmıştır.
Sunulan ürün ve hizmetler
Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili
Satıcı ve Servislerin ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmetleri yüksek
kalitede sunarak nihai müşteri
mutluluğuna katkı için aşağıdaki
hizmetleri vermektedir:
●●

Tüm grup markası araçların
ithalat ve homologasyon
operasyonlarının yürütülmesi,

●●

VW, Audi, SEAT, Škoda, Porsche,
Bentley, Lamborghini ve Scania
marka araçların antrepo ve
stok sahalarında korunması ve
Yetkili Satıcılara ulaştırılması,

●●

Yedek Parça ve Lojistik, yönettiği
intermodal rota sistemi ile her yıl artan
iş hacmine rağmen lojistik kaynaklı
CO2 emisyonlarından 3.000 tona yakın
tasarruf sağlamıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, atık yönetimi
konusunda 2014 yılından itibaren
Yetkili Servisleri de kapsayacak
şekilde merkezi bir yapılanmaya

●●

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 Servislere siparişlerine
istinaden dağıtılması,
Yetkili Servislerin kalitatif
ve kantitatif parça bonus
kriterleri ile ilgili hedef ve
gerçekleşmelerin takibi,

●●

DOAŞ ve Yetkili Servislerinin
çevre mevzuatından
kaynaklanan yükümlülüklerinin
eksiksiz yerine getirilmesi
ve bu sayede kurumsal
sorumluluğumuzun önemli
bir parçası olan çevresel
etkilerimizin azaltılması.

Kaliteye odaklı iş yaklaşımını
geliştirmek
●●

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,

●●

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.

Yedek Parça ve Lojistik, 2017 yılında
154.308 adet aracın ithalatını ve
183.000 adet aracın Yetkili Satıcılara
sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 1.043,6 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.
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DOĞUŞ SİGORTA

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

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, 2017 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.

●●

Doğuş Kombine Sigorta
programı çerçevesinde 2017
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

28.000
Doğuş Sigorta,
poliçe üretimini
%15 artış ile
28.000 adede
yükseltmiştir.
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yelpazesi çeşitlendirilmiş ve yıl
boyunca yapılan tüm çalışmalarda
risk değerlendirme güncellemeleri
yapılmıştır.
●●

Doğuş Sigorta, 6 kişilik ekibi ile
2017yılı prim üretimini bir önceki
yıla göre %20 artış ile 67 milyon
TL’ye, poliçe üretimini %15 artış ile
28.000 adede yükseltmiştir.

2018 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 2018 yılında
da sürdürmeye devam edecektir.

