KISACA DOĞUŞ OTOMOTİV

MARKALARIMIZ

35

36

DOĞUŞ OTOMOTİV
2018 FAALİYET RAPORU

MARKALARIMIZ

37

2018 YILINDA %10,2 PAZAR PAYI İLE BİNEK ARAÇ
PAZARINDA 2’NCİ SIRADA YER ALAN VOLKSWAGEN
BİNEK ARAÇ, SATIŞ ANLAMINDAKİ BAŞARISINI
İLETİŞİM ANLAMINDA DA DEVAM ETTİRMİŞ VE ÜST
ÜSTE 6. KEZ LOVEMARK SEÇİLMİŞTİR.
VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ
2018 yılında izlenen başarılı ürün
ve iletişim stratejileri sayesinde
Volkswagen Binek Araç, 49.749
perakende satış adedi ve
%10,2 pazar payı ile binek araç
pazarındaki yerini koruyarak
yılı 2’nci sırada tamamlamıştır.
Premium SUV segmentinin dikkat
çeken modellerinden Touareg,
2018 yılında yenilenerek pazara
sunulmuştur.

6. kez
Lovemark
VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ,
MEDIACAT IPSOS BAĞIMSIZ
ARAŞTIRMA ŞİRKETİ TARAFINDAN
6. KEZ ÜST ÜSTE YILIN EN
SEVİLEN OTOMOBİL MARKASI
SEÇİLMİŞTİR.

2018: Ödüllerle dolu bir yıl
Mediacat dergisi ve Ipsos
tarafından 11’incisi gerçekleştirilen
“Türkiye’nin Lovemark’ları 2018
Araştırması”nda, geride kalan 5
yılda olduğu gibi 2018 yılında da
Volkswagen Binek Araç, Türkiye’nin
en sevilen otomobil markası
olmayı başarmıştır. Ayrıca marka,
reklam dünyasının en prestijli
yaratıcılık ödüllerinin verildiği
Kristal Elma Festivali’nde “Geri
Dönüş Kampanyası” ile Gümüş
Elma, “Gece Görüş Sistemi”
ilanları ile de Bronz Elma almaya
hak kazanmıştır. “Geri Dönüş
Kampanyası” aynı zamanda Felis
Ödülü’ne de layık görülmüştür.
Tüm sosyal medya faaliyetleriyle
uluslararası boyutta ses getiren
Volkwagen Binek Araç, Uluslararası
Stevie Ödülleri’nde “En İyi
Instagram Yönetimi” kategorisinde
Gold Stevie ödülünün sahibi
olmuştur.

Modellerin performansları
2018 yılı sonunda Golf, Passat
ve Passat Variant kendi
segmentlerinde yılı lider olarak
tamamlamışlardır. Binek araç
pazarının geçen sene olduğu
gibi en çok tercih edilen ithal
modeli Passat, 22.234 adetlik
satış rakamına ulaşmış ve B/NB
segmentinde 2017 yılına oranla
segment payını artırarak %44,7’ye
taşımıştır. Uzun yıllardır A/HB
segmentinin birincisi olan Golf
modeli 2018 yılında da liderliğini
korumuş ve %24,2 segment payı
elde etmiştir. Passat Variant modeli
ise %28,9 segment payı ile liderliğini
2018 yılında da sürdürmüştür.
Tiguan modeli, 2018 yılında A/SUV
segmentinde %8,9 segment payına
ulaşmıştır.
Dijital iletişimde yenilikçi
çözümler
İnternet ve sosyal medya
gelişimini yakından takip eden
Volkswagen Binek Araç, 2018 yılı
Ocak ayında yepyeni bir internet
sitesi ile kullanıcılarını karşılamaya
başlamıştır. 2018 yılında toplam
15,5 milyon ziyaret alan yeni
Volkswagen Binek Araç internet
sitesinde etkin SEM ve SEO
optimizasyonları kullanılmıştır.

Ayrıca, kullanıcıların site içi
davranışlarını analiz ederek
onlara özel teklifler sunan BBO
teknolojisinin de yardımıyla, 2018
yılında elde edilen 17.500 adet
dijital talep formunun %1,8’i satışa
dönüştürülmüştür. Bu bağlamda
Volkswagen Binek Araç, Google
Auto Report’un otomotiv sektör
ortalaması olan %1,1’in çok üzerinde
bir performans göstermiştir.
Güçlü stratejisi ve özel içerikleri
ile Volkswagen Binek Araç sosyal
medya kanalları 2018 yılında da
otomotiv sektörünün en çok
takip edilen hesapları 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, 360 bini
aşan takipçi sayısı ile Instagram’da
da en çok takip edilen otomotiv
markası olma unvanını korumuştur.
Çağın gereksinimlerini yakalamak
adına 2016 yılı içinde Doğuş Oto
Etimesgut’ta pilot çalışmaları
başlatılan “Digital Retail” projesine
2017 yılında katılan Beşer Mardin
ve Vosmer Bornova’nın ardından
2018 yılı içinde Vimsa Urfa ve Avek
Çanakkale olmak üzere iki Yetkili
Satıcı daha eklenmiştir.

Volkswagen Binek Araç, “Digital
Retail” konsepti ile internet
sitesinde başlayan kullanıcı
yolculuğunu kesintisiz bir şekilde
Yetkili Satıcılarına aktarmayı
ve Yetkili Satıcı içindeki satın
alma deneyimini de dijital
araçlar kullanılarak geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Satış sonrası hizmetler
Müşterilere sunduğu benzersiz
otomotiv deneyimini sürdürmek
adına sürekli gelişim içerisinde olan
Volkswagen Binek Satış Sonrası
Hizmetler, 2018 yılında açılan Doğuş
Oto Gebze, Doğusan ve Kare Oto
Yetkili Servisleri ile birlikte hizmet
noktası sayısını 79’a yükseltmiştir.
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 Volkswagen Satış
Sonrası Hizmetler, 2018 yılında
puanını artırarak 1’incilik elde
etmiştir. Yetkili Servislerde yılda
650.228 araç girişiyle ayda ortalama
54.185 müşteriye hizmet verilmiştir.
Buna istinaden 2018 yılında parça
cirosu %29,4, işçilik cirosu ise %11,6
artış göstermiştir.

Volkswagen Satış
Sonrası Hizmetler IACS
araştırmasında ilk sırada
Volkswagen AG tarafından ülke
bazında bağımsız bir araştırma
firmasına yaptırılan ve ülkedeki
tüm otomotiv firmalarının
satış sonrası hizmetlerinin
kıyaslandığı IACS araştırmasında
Volkswagen Satış Sonrası
Hizmetler, 2018 yılında puanını
artırarak birincilik elde etmiştir.
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DİJİTALLEŞMEYİ İŞ SÜREÇLERİNİN ODAĞI
HALİNE GETİREN AUDI TÜRKİYE, BENCHMARK
PROJELERİYLE AUDI AG TARAFINDAN DİĞER
ÜLKELERE ÖRNEK GÖSTERİLMİŞTİR.

AUDI
2018: Lansmanlarla dolu bir yıl
Doğuş Otomotiv tarafından
Türkiye’ye 1994 yılında ithal
edilmeye başlayan Audi markası
için 2018 lansmanlarla dolu bir yıl
olmuş ve A8, A7, A6 ve Q8 olmak
üzere dört yeni modelin lansmanı
yapılmıştır. 2018 yılında pazara
paralel daralma ile 13.295 adet
araç satışı gerçekleşmiştir. Kendi
sınıfında lider olan A3 Sedan,
yılı 3.256 adet satışla kapatırken,
A3 Sedan, A3 Sportback ve A3
Cabriolet’nin 2018 yılı toplam
satışları 5.232 adede ulaşmıştır.
A4, A4 Avant ve A4 allroad satışları
3.094 adet, A5 ailesinin toplam
satışı 1.341 adet ve A6 ailesinin
toplam satışı 1.570 adet olarak
gerçekleşmiştir. Q2 ve Q3 modelleri
1.470 adedi aşarken, Q5 modeli
352, Q7 modeli ise 106 adetlik satış
rakamına ulaşmıştır. Bunun yanı
sıra S/RS, A4 allroad, A3 Cabriolet
ve TT gibi özel modellerin toplam
satışlar içindeki oranı da artmaya
devam etmiştir.

13.295
AUDI, 2018 YILINDA DARALAN
PAZARA RAĞMEN 13.295 ADETLİK
BİR SATIŞ PERFORMANSI
GÖSTERMİŞTİR.

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
11 adet CPL (Customer Private
Lounge) ve 31 adet SL (Sales Lounge)

olmak üzere toplam 42 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 devreye alınan,
tüm bilgilerin dijital ortama anında
aktarılmasına olanak veren “Akıllı
Kalem” ve müşterilerin ekspres
servis hizmetleri için kendi iş
emirlerini açabildikleri “Self
Reception” uygulamalarına ek
olarak, 2018 yılında online eğitime
geçiş projesi devreye alınmıştır. Bu
doğrultuda eğitim modüllerinin
giriş bölümü olan temel eğitimler
portala yüklenmiştir. Eğitim portalı,
Yetkili Servis çalışanları için eğitim
sürecini kısaltan ve verimliliği
artıran bir uygulama olmuştur.
Pazarlama ve lansman
faaliyetleri
Audi marka bilinirliğinin
artırılmasına yönelik reklam
ve iletişim çalışmalarına 2018
boyunca devam edilmiş ve
yılın ilk çeyreğindeki A8, A7
ve A6 lansmanları 360 derece
iletişim hedefi doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir. Yılın son
çeyreğinde Q ailesinin yeni yüzü
olan Q8 lansmanı da marka
farkındalığını daha üst seviyelere
taşımıştır.

Audi, quattro iletişimi ile Hürriyet
Kırmızı ödüllerinde iki kategoride,
Kristal Elma ödüllerinde ise bir
kategoride ödül almıştır.
2018’in 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 web sitesi, yıl içinde dünyada
en fazla ziyaret edilen ilk 10 resmi
Audi web sitesi arasında yer almıştır.
Satış sonrası hizmetler
Audi markası, 2018 yılında pazar
paralelinde daralarak 13.295 satış
adedine ulaşmıştır. Avrupa’da örnek
gösterilen %72 müşteri sadakat
oranı ile 2018 yılında satış sonrası
hizmetler cirosunda %21,2’lik artış
sağlanmıştır.

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
çıktığının bir göstergesidir.
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SEAT TÜRKİYE, LEON MODELİNİN SEGMENTİNDEKİ
YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİREREK MARKANIN
GLOBAL BAŞARISINA PARALEL OLARAK DARALAN
PAZARDA MARKA PAZAR PAYINI KORUMUŞTUR.

SEAT
Modellerin performansı
2018 yılında Leon modeli 6.022
adetlik satışla son 4 yıldır A-HB
segmentindeki ikinciliğini
koruyarak %17,13 segment payı elde
etmiştir. Markanın en çok satan
ikinci modeli Ibiza ise yılı 2.214
adetlik satışla kapatmıştır.

SEAT, marka tarihindeki ilk
Crossover modeli Arona’nın
tanıtımı için hazırladığı Interactive
Giantboard Uygulaması ile
ODD 2018 Gladyatörleri’nde
jüri tarafından Yılın Outdoor
Uygulaması ödülüne layık
görülmüştür.

SEAT’ın model gamına yeni bir
model olarak eklenen A0-SUV
segmentindeki Arona, 703 adet
satış gerçekleştirmiştir. Aralık
ayında 1.600 cc 115 hp motor ile
dizel otomatik seçeneği de sunulan
A-SUV segmentindeki Ateca
modeli ise yılı 1.170 adetlik satışla
kapatmıştır.

Ibiza, Leon ve Ateca modellerinin
satışlarını artırmaya yönelik
taktiksel kampanyalar yıl boyunca
devam etmiştir.

SEAT, 2018 yılında 10.383 adet binek
araç satışı gerçekleştirerek %2,14
pazar payı elde etmiştir.

10.383
SEAT, 2018 YILINDA PERAKENDE
BİNEK ARAÇ PAZARINDA 10.383
SATIŞ ADEDİNE ULAŞMIŞTIR.

Lansman faaliyetleri
2018 yılı, SEAT markası için VW
Grubu’nun ilk kompakt crossover
modeli olan SEAT Arona’nın
lansmanına ağırlık verilen bir
yıl olmuştur. Mart ayında Arona
modelinin lansman iletişimi
geleneksel ve dijital mecralarda
gerçekleştirilmiştir.

SEAT, marka bilinirliğinin
artırılmasına yönelik olarak
Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube ve LinkedIn kanallarını
yıl boyunca etkin bir şekilde
kullanmıştır. Marka, dijital
mecralardan da yararlanarak,
müşteri odaklı ve yenilikçi iletişim
stratejisiyle müşteri memnuniyetini
artırmayı sürdürmüştür.
Yapılan iletişim çalışmalarının da
katkısıyla SEAT’ın marka bilinirliği
2018 yılında yükseliş göstererek
%29,5 olarak gerçekleşmiştir.
Yenilenen kurumsal kimlik
Müşteri odaklı ve genç marka
algısını ön plana çıkaran yeni
showroom konsepti ile müşteri
memnuniyet seviyesinin artırılması
hedeflenmiştir.

SEAT Yetkili Satıcıları’nın dış cephe
kurumsal değişimlerinin 2017
yılında tamamlanmasının ardından,
2018 yılında iç mekân renevasyonu
da tamamlanmıştır.
Şanlıurfa ilinde Vimsa Otomotiv’in
SEAT ailesine katılması ile Yetkili
Satıcı ağının genişletilmesine
devam edilmiştir.
Satış sonrası hizmetler
Türkiye genelinde 41 noktada
hizmet veren SEAT Yetkili
Servisleri’ne araç girişi, 2018 yılında

10.383 adetlik yeni satış ile beraber
bağlılık programlarının da etkisiyle
bir önceki yıla göre %3,3 artış ile
92.678 adet olarak gerçekleşmiştir.
Yetkili Servislerin yedek parça
cirosu bir önceki yıla göre %41,
işçilik cirosu ise %15 oranında artış
göstermiştir. Müşteri odaklı hizmet
anlayışı sayesinde de, satış sonrası
hizmetlerdeki müşteri deneyim
anket puanı 5 üzerinden 4,78 olarak
gerçekleşmiştir.
2018 yılı içerisinde SEAT S.A.’nın
dünya genelinde Yetkili Satıcıları

arasında düzenlediği Top SEAT
People yarışmasında Servis Müdürü
kategorisinde dünya birinciliği,
Servis Danışmanı kategorisinde ise
dünya üçüncülüğü elde edilmiştir.
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2018 YILINDA PAZAR PAYINI YÜZDE 28,5 ORANINDA
ARTIRARAK YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREN ŠKODA
TÜRKİYE, YIL İÇERİSİNDE YENİ SUV MODELİ
KAROQ’U SATIŞA SUNMUŞ VE YENİLENEN FABIA’NIN
LANSMANINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.
ŠKODA
ŠKODA, D ve C Segmenti Sedan
modelleriyle öne çıktı
ŠKODA, otomotiv pazarının daraldığı
2018 yılında perakende ve filo
pazarında sedan modellerinin
başarısıyla dikkat çekmiştir.
ŠKODA’nın D segmenti sedan
modeli Superb ve C Segmenti sedan
modeli olan Octavia, markaya satış
anlamında büyük katkı sağlamıştır.
ŠKODA, 2018 yılını 21.340 adet araç
satışı ile kapatmıştır.
2018
2018 yılında ŠKODA %4,4’lük pazar
payına sahip olmuştur. Markanın
global satışları ise Ekim ayında 1
milyon bandını aşarak rekor kırmış
ve böylece beş yıl üst üste 1 milyon
seviyesi aşılmıştır.

7.871
D SEGMENTİ LÜKS MODELLER
ARASINDA DİKKAT ÇEKEN
SUPERB, 2018 YILI İÇERİSİNDE
7.871 ADETLE ŠKODA’NIN EN
ÇOK SATAN MODELİ OLMUŞTUR.

ŠKODA Türkiye, pazarın inişli çıkışlı
seyrettiği 2018 yılında geniş ürün
gamıyla pazar payını büyütmüş ve
bu başarı, üretici tarafından Yüce
Auto Tarihinin En Yüksek Pazar
Payı Ödülü ile taçlandırılmıştır.
Binek otomobil pazarındaki %32,7
daralmaya karşın ŠKODA Türkiye,
Yeni Karoq ve yenilenen Fabia’nın
da etkisiyle 2018’deki daralmanın
etkisini en aza indirmeyi başarmıştır.
Bununla birlikte filo pazarında
faaliyet göstermeye başladığı 2014
yılından bu yana satışlarını düzenli
artıran ŠKODA, 2018 yılında 6.969
adetlik filo satışı gerçekleştirmiştir.

Modellerin performansı
2017 yılında markanın en çok satılan
modeli olan Octavia, 2018 yılında
7.250 adet satış elde ederek Superb
modelinin arkasında yer almıştır. İlk
sırayı alan Superb ise 2018 yılında
7.871 adet satış gerçekleştirmiştir.
D segmentinin başarılı modeli olan
Superb, filo pazarındaki payını ise
%27 artırmayı başarmıştır.

Ödüller ve başarılar
Yüce Auto ŠKODA, Otomotiv
Distribütörleri Derneği’nin (ODD)
markaların satış ve iletişim
başarılarını ödüllendirmek amacıyla
organize ettiği ODD Satış ve İletişim
Ödülleri yarışmasında, ŠKODA /
KAROQ İsim Lansmanı projesiyle
Yılın Dijital ve Sosyal Medya
Uygulaması Ödülü’nü kazanmıştır.

2018 yılı için en dikkat çeken
modellerin başında, Mart ayından
itibaren Türkiye pazarına sunulan
C-SUV modeli Karoq gelmektedir.
Şubat ayı itibariyle kapsamlı bir
lansman kampanyası ile satışa
sunulan Karoq, kısa zamanda
ilgi çekmeyi başarmış ve tam bir
faaliyet yılı geçmemesine rağmen
1.929 adetlik satış gerçekleştirmiştir.

Yüce Auto’nun bayi çalışanlarının
gelişimine destek vermek üzere
faaliyet gösteren kurumsal okulu
ŠKODA Akademi, Türkiye Eğitim ve
Gelişim Platformu Derneği (TEGEP)
tarafından düzenlenen Öğrenim
ve Gelişim Ödülleri’nde birinciliğe
layık görülmüş ve “En İyi Satış
Gelişim Programı” ödülünün sahibi
olmuştur.

2018 yenilikleri
2018 yılında ŠKODA’nın marka
imajında önemli bir gelişme
sağlanmıştır. Bu gelişime katkı
sağlayan modellerin başında
C segmenti SUV modeli Karoq
gelmektedir. VW Grubu’nun MQB
platformu üzerine inşa edilen
Karoq, markanın SUV atağının
devamı niteliğindedir. Küresel
bir model olan Karoq, Superb ve
Kodiaq gibi markanın son tasarım
dilini taşımaktadır. Markanın
Superb ile başlayan ve Kodiaq ile
devam eden değişiminin devamı
olan Karoq, dizel ve benzinli
seçeneğiyle satışa sunulmaktadır.

Yüce Auto ŠKODA, tamamen
yeni konsepte kavuşturulan
showroomlarıyla birlikte hizmet
kalitesinde de önemli bir
artış sağlamıştır. Bu kapsamlı
yenilenmenin meyvelerini
alan Yüce Auto, satış sonrası
hizmetleriyle de müşteri
memnuniyetini artırmaktadır.
Türkiye’de elde ettiği başarılarla
dünya çapında ses getiren ve 2014
yılında “En İyi Gelişim Gösteren
Ülke”, 2016 yılında ise “Satış Sonrası
Hizmetler Alanında En İyi Ülke”
ödüllerini alan Yüce Auto ŠKODA,

gelişimini 2018’de de sürdürerek
ŠKODA global STLI (Servis Teknik
Performans Göstergeleri) “En İyi
Performans Ödülü”nün sahibi
olmuştur.
ŠKODA Türkiye’nin başarısı dijital
dünyada da devam etmiştir.
ŠKODA Türkiye sayfası Facebook’ta
738.079, Instagram’da 140.218
takipçisiyle hızlı yükselişini
sürdürmüştür. Daha kullanışlı hale
getirilen ve her türlü platformdan
kolayca görüntülenen arayüzü ile
www.skoda.com.tr internet sitesi,
2018 yılında da 8.812.693 ziyaret
sayısı ile bir önceki yıla denk bir
performans sergilemiştir.
2019 hedefleri
ŠKODA, müşterilerine sunacağı
yeniliklerle birlikte pazar payı
gelişimini 2019 yılında da
sürdürmeyi hedeflemektedir.
2019’a yenilenmiş ve genç bir
ürün gamıyla başlayan ŠKODA,
Mart ayında Cenevre Otomobil
Fuarı’nda tanıtılması beklenen yeni
Superb ile adından söz ettirmeye
hazırlanmaktadır. Bununla birlikte
Karoq SUV modelinin ve yenilenen
Fabia’nın tam bir takvim yılı
boyunca satışa sunulacak olması
da, 2019’da satışlara olumlu katkı
yapacaktır.

1.929 adet satışla
dikkat çekici bir başarı
ŠKODA markasının SUV atağının
devamı olan Karoq, Mayıs
ayındaki lansmanından sonra
kısa zamanda ilgi çekmeyi
başarmış ve tam bir faaliyet yılı
geçmemesine rağmen 1.929
adetlik satış gerçekleştirmiştir.
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2018 YILINDA DÜNYANIN İLK SÜPER SUV’U URUS’UN
TÜRKİYE LANSMANI İLE BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN
EN İYİ GRAND TOURER YENİ CONTINENTAL GT’NİN
CONVERTIBLE VERSİYONUNUN GLOBAL LANSMANI
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
BENTLEY & LAMBORGHINI
Otomobil tarihinin en prestijli ve
lüks modelleri
Bentley Motors, bir tren mühendisi
olan Walter Owen Bentley
tarafından 1919 yılında kurulmuştur.
Bir İngiliz markası olan Bentley,
1910’lu yılların başından beri
otomobil tarihinin en prestijli
ve lüks modellerini üretmesiyle
tanınmaktadır. Marka, günümüzde
Volkswagen AG çatısı altında
yoluna devam etmektedir.
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.

13
2018 YILINDA BENTLEY TOPLAM
10 ADET VE LAMBORGHINI 3 ADET
ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

2018: Sürdürülebilir başarı
2019 yılında 100’üncü yılını
kutlayacak olan Bentley, 2018
yılında Yeni Continental GT
modelinin Türkiye’de satışa
sunulmasıyla rekabetteki yerini
daha da sağlamlaştırmıştır.
Lamborghini ise yılın son

çeyreğinde pazara sunulan
dünyanın ilk süper SUV’u Urus ile
üst lüks segmentteki farkındalığını
daha da yukarı taşımıştır.
Bentley, 2018 yılında Continental
GT V8, Yeni Continental GT ve
Bentayga Diesel modellerinden
2’şer adet; Continental GT V8 S,
Continental GTC V8, Continental
GTC V8 S ve Flying Spur W12
modellerinden ise 1’er adet olmak
üzere, toplam 10 adet araç satışı
gerçekleştirmiştir.
Lamborghini ise 2018 yılında 1 adet
Huracán Coupe, 1 adet Huracan
Spyder ve 1 adet Urus satışı
gerçekleştirmiştir.
Marka iletişimine devam
Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama
iletişimi yatırımlarına 2018 yılında
da devam edilmiştir. Yıl içinde
gerçekleştirilen çalışmalardan satır
başları şu şekildedir:
•

Bentley Motors tarafından
28-29 Kasım tarihlerinde Yeni
Continental GT Convertible’ın
global basın lansmanı
gerçekleştirilmiştir. Almanya’nın
Münih kentinde gerçekleştirilen
statik lansman organizasyonuna
Türk basını tarafından da katılım
sağlanmış ve geniş kapsamlı
yansımalar alınmıştır.

•

•

Dünyanın ilk süper SUV’u
Urus’un Türkiye lansmanı ve
müşteri konfigürasyon günü,
Automobili Lamborghini bölge
yöneticilerinin de katılımıyla
17-18 Nisan tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Bentley Motors tarafından 10-11
Nisan tarihlerinde global medya
mensuplarına yönelik olarak
düzenlenen Crewe fabrika
ziyaretine Türk basınından da
katılım sağlanmıştır.

•

Yıl boyunca Bentley Motors
ve Automobili Lamborghini
global pazarlama planları
doğrultusunda sürdürülebilir
iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
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PORSCHE, 70’INCI YILINI KUTLADI.

PORSCHE
Modellerin performansı
2018 yılında 911 modeli 28 adet,
718 modeli 71 adet satış ile
bulundukları segmentlerde yılı
lider tamamlamıştır. Porsche’nin
en çok satılan modeli, 341 adet ile
Macan olmuştur. Cayenne modeli
yılı 80 satış adedi ile kapatırken,
Panamera modeli 45 adetlik satış
rakamına ulaşmıştır.
Basın test sürüşleri ile dolu
bir yıl
718 Cayman test aracı ile yıl
boyunca 25 adet basın test sürüşü
gerçekleştirilmiş, 8.869.698 TL
reklam eş değeri sağlanmıştır.

341
2018 YILINDA PORSCHE’NİN EN
ÇOK SATILAN MODELİ 341 ADET
İLE MACAN OLMUŞTUR.

15-16 Mart tarihleri arasında
Stuttgart’ta bulunan Porsche
Müzesi’nde yılın ilk basın toplantısı,
8-9 Mayıs’ta ise Stuttgart’ta
E-Performans basın toplantısı
gerçekleşmiştir. 8-9-10 Haziran’da
Polonya/Wroclaw, Silesia pistinde
Porsche’nin 70. yılına özel organize
edilen basın aktivitelerine katılım
gösterilmiştir. 28-29-30 Ağustos’ta
Polonya/Wroclaw, Silesia pistinde
Porsche performans basın aktivitesi
gerçekleşmiş, Porsche 911 ailesinin
tüm GT modelleri kullanılmıştır. 1-3
Ekim’de Montenegro’da Lifestyle
basın aktivitesi ve son olarak 22-24
Kasım’da Palma de Mallorca’da
Yeni Macan basın lansmanı
gerçekleşmiştir.

Porsche Sürüş Deneyimi
Porsche sürüş deneyimlerine, 24
Şubat’ta Porsche Club İstanbul ile
bu yıl ilk kez ülkemize uyarlanan
“Porsche on Road”, yolda sürüş
konseptini gerçekleştirerek
başlanmıştır. Katılımcılar kendi
araçları ile Doğuş Oto Bursa’ya
doğru sürüş yaparak Türkiye’de
ilk defa Panamera ST modelini
inceleme fırsatı yakalamıştır.
30-31 Mart-1 Nisan ve 2-3-4 Kasım’da
Porsche Sürüş Merkezi’nde
toplam 232 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen “Porsche on Track”
sürüş etkinliklerinde, tüm Porsche
modelleri davetlilerce test edilmiştir.
“Porsche on Road” etkinliğinin
ikincisi ise 26-28 Mayıs’da D Maris
Bay & Il Riccio Beach House
Bodrum ve Leica Camera iş
birliği ile Porsche Club İstanbul
üyelerine otellerde konaklama,
yolda sürüş, yaşanan en güzel anları
ölümsüzleştirme deneyimini bir
arada sunarak gerçekleştirilmiştir.
İş birliği projeleri
Yıl boyunca D-Gym’de 6 adet
Porsche araç sergilenmiş ve üyelere
özel ayrıcalıklar sağlanmıştır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
La Petite Maison, DOKU, Doğuş Oto
ile iş birliği yapılarak kadınlara özel
öğle yemeği organize edilmiştir.

Tüm transferleri özel şoförler ve
Porsche test araçları ile yapılan
etkinlikte, katılımcılara DOKU
marka hediyeler verilmiş, özel
Fransız menüsü sunulmuştur.
Porsche markasının 70. yılında,
Porsche Türkiye ve Porsche Club
İstanbul olarak ilk Porsche modeli
356 ile günümüzün Porsche
modelleri arasında bir köprü; spor
otomobil sahipleri arasında bir bağ
kurulan ilk Spor Otomobil Ailesi
Günü 10 Haziran’da İstinye Park
/ La Petite Maison restaurantta
gerçekleştirilmiştir. 128 Porsche
Ailesi üyesinin 83 adet Porsche
spor otomobil ile katıldığı etkinlikte
24 ikonik Porsche modeli ile
dünden bugüne bir zaman tüneli
yaratılmıştır. Davette en çok ilgiyi,
Porsche’nin kökeni olan ilk ve
en son modellerinin bir arada
sergilenmesi, 70 yıla sığdırılan
gelişim çekmiştir.
Dijital platformlarda başarılı
performans
Yıl boyunca Google aramalarında
416B kez tıklama ve 1.213 çağrı
alınmış, Değer ve İlgi Merkezi
aracılığı ile Yetkili Satıcılara
yönlendirilmiştir. Sosyal medya
hesapları ve Google üzerinden
toplam 5.004 potansiyel müşteri
verisi toplanmış, 25 test sürüşü
yapılmış ve 12 Porsche satışı
gerçekleştirilmiştir.

Porsche Türkiye Instagram hesabı
takipçi sayısı %134, YouTube
kanal abone sayısı ise %211 artış
göstermiş, Porsche Türkiye web
sitesi 889.365 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Satış sonrası hizmetlerde rekor
Porsche markasının 2018 yılı
sonunda %6 oranında artan
araç parkına yönelik olarak
gerçekleştirilen müşteri bağlılık
çalışmaları ve Porsche aksesuar,
butik, uzatılmış garanti pazarlama
çalışmaları sayesinde 2017 yılına
göre servis cirolarında %23’lük,
aksesuar satışlarında %17’lik, butik
satışlarında %10’luk, uzatılmış
garanti satışlarında %2’lik ve iş emri
adedinde %8’lik artış sağlanmıştır.
Müşterilerin Yetkili Servis bağlılık
oranı %78, satış sonrası hizmetlerde
müşteri odaklı hizmet anlayışı
sayesinde müşteri memnuniyet
anketi puanı ise 4,96 olmuştur.
Porsche Satış Sonrası Hizmetler,
global dijitalleşme stratejisine
paralel olarak tasarladığı Porsche
Mobil Uygulaması ile 2018 yılında
2.313 kullanıcıya ulaşmıştır.

911: Liderliğe devam
911 modeli, premium spor
otomobil segmentinde bu yıl da
lider olmuştur.
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2018 YILINDA PAZAR PAYINI %12,7’YE ÇIKARMA
BAŞARISI GÖSTEREN VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ,
TOPLAM PAZARDA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ KORURKEN
İTHAL TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINDA LİDERLİĞİNİ
SÜRDÜRMÜŞTÜR.
VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ
2018 yılı marka performansı
2018 yılında hafif ticari araç pazarında
bir önceki yılın aynı dönemine göre
%42,3 küçülme ile 134.616 adet araç
satışı gerçekleşmiştir. Volkswagen
Ticari Araç, 17.085 adet satışla hafif
ticari araç pazarında %12,7 pay almış,
ithal ticari araç pazarında ise %25,3
pazar payı ile liderliğini korumuştur.
Volkswagen Ticari Araç’ın 2018 yılında
Transporter modeli 8.138 satış adedi
ve %39,8 pazar payıyla segment
liderliğini korumuştur. Amarok
modeli 1.342 satış adedi ile %9,2
pazar payına, Crafter modeli 617 adet
satış ile %1,9 pazar payına ulaşmıştır.
Caddy modeli ise 6.988 adet satış ve
%19,1 pazar payıyla daralan pazarda
segment payını artırmayı başarmıştır.

Dünya
birincisi
VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ
TÜRKİYE, SATIŞ SONRASI
HİZMETLERDEKİ BAŞARISI İLE
STLI (SERVICE TECHNIK LEISTUNG
INDIZEN) DEĞERLENDİRMESİNDE
DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE
YÜKSELMİŞTİR.

Yeni ürün lansmanları
2018 yılının ilk çeyreğinde, 2018
Uluslararası Yılın Pick-Up’ı seçilen
Volkswagen Amarok’un en sportif
modeli Yeni Amarok Canyon; yılın
ikinci yarısında ise 3.0 litre turbo
dizel V6 motoru ile sınıfının en
güçlüsü Yeni Amarok Aventura 258
PS modeli pazara sunulmuştur.
Yılın ikinci çeyreğinin başında
Crafter’ın tamamen yenilenmiş
son neslinin satışına başlanmıştır.
İlk defa 68 yıl önce üretildiğinde
kendi sınıfını yaratan ve günümüzde
sınıfının lideri konumundaki
Transporter modelinin yeni 8+1
koltuklu kombi versiyonu da Haziran
ayında müşterisiyle buluşmuştur.

Yılın son çeyreğine damga vuran bir
başka ürün yeniliği ise, Volkswagen
Ticari Araç’ın en çok sahip olunmak
istenen modeli Caddy’nin sınıfındaki
en güçlü benzinli motora sahip
modeli 1.4 TSI 125 PS’in lansmanı
olmuştur.
Marka iletişimi
Volkswagen Ticari Araç, hedef
kitle odaklı pazarlama stratejisi
doğrultusunda müşterilerinin
bulunduğu mecraları ve müşteri
profilini derinlemesine analiz
ederek, 2018 yılında da iletişimini
etkin bir şekilde sürdürmüştür.
Marketing Türkiye tarafından
gerçekleştirilen, müşteri deneyimini
en iyi yöneten markaların
değerlendirildiği A.L.F.A Awards’ın
“Ticari Otomotiv” kategorisinde
Volkswagen Ticari Araç ödüle layık
görülmüştür.
Marka, üye sayısı 1 milyonu
geçen Facebook, 55.000’i geçen
Instagram ve YouTube gibi sosyal
medya platformlarındaki müşteri
odaklı yenilikçi uygulamaları ve
online mecralara taşıdığı müşteri
memnuniyetini artırıcı hizmetlerle,
sektöründe öncü çalışmalara imza
atmaktadır.
Sosyal ve dijital mecralar için
hazırlanan 360° araç içi görselleri,
müşterilerin her modeli tüm
mecralarda rahatlıkla incelemesine
olanak sağlamaktadır. Ayrıca sosyal
ve dijital kanallarda paylaşmak

üzere tüm modellere yönelik
olarak hazırlanan “İleri Sürüş
Keyfi” videoları, ürün özelliklerinin
kullanıcılara en doğru biçimde
aktarılmasını sağlamaktadır.
2016’da yayına alınan,
Volkswagen Yetkili Satıcı ve
Servisleri’nin kullandığı “Akıllı
Turkuaz Ekranı” uygulamasına
ait geliştirmeler 2018’de de
devam etmiştir. Bu uygulama,
Volkswagen Ticari Araç
kullanıcılarının online ve offline
mecralarda kendi izinleri
doğrultusunda bıraktıkları
bilgileri analiz ederek ve sistem
içinde belirli algoritmalara göre
hesaplayarak satış veya servis
danışmanının ekranına işlenmiş
olarak sunmaktadır. Müşteri
davranışlarından yola çıkılarak
yapılan analizlerle, kaybolmaya
yakın müşteri, sıcak müşteri gibi
segmentasyonlar yaratılarak,
müşterilere daha hedefli hizmet
sunulmaya başlanmıştır.
2016 yılında yayına alınan
Volkswagen Ticari Araç
uygulamasına “Yol Yardım”
hizmetinin yanı sıra satış sonrası
hizmetler fonksiyonları da
eklenmiştir. Uygulamayı yükleyen
kullanıcılar, giriş yaptıktan sonra
araçlarının bilgisine kolaylıkla
ulaşabilmekte, araçlarına
tanımlanmış indirim tutarlarını
görebilmekte ve beklemeden
servis randevusu alabilmektedirler.

Uygulama içindeki bir diğer özellik
olan “Uyarı Tespit” fonksiyonu
ile kullanıcılar, cep telefonlarının
kamerasını kullanarak araçlarının
gösterge panelinde yanan uyarı
veya kontrol lambalarının anlamını
kolaylıkla anında öğrenebilmekte ve
dilerlerse canlı yol yardım ya da canlı
müşteri desteği alabilmektedir.
2018’de kullanımına başlanan bu
uygulama, 2018 Felis Ödülleri’nde
“Yenilikçi Mobil Teknoloji Kullanımı”
kategorisinde birincilik elde etmiştir.
Müşteri ilişkileri yönetimi ve
Yetkili Satıcı saha faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, müşteri
beklentilerinin her zaman bir adım
önünde olma yaklaşımını 2018’de
de sürdürmüştür. 2011’de başlatılan
potansiyel müşteri ve dış ziyaret
projesi sayesinde 2018 yılında
200.000’e yakın potansiyel müşteri
kaydı gerçekleştirilmiş, yıl içinde
40.400 müşteri birebir ziyaret
edilmiştir.
Kaliteli servise büyük ödül
Volkswagen Ticari Araç Satış
Sonrası Hizmetler, 2018 yılında açtığı
Doğuş Oto Gebze ve Doğusan
Yetkili Servisleri ile hizmet ağını
genişleterek Yetkili Servis sayısını
79’a yükseltmiştir.
2018 yılında Volkswagen Ticari Araç
Yetkili Servislerinde müşteri bağlılığı
odaklı yeni servis kampanyası
“Kazandıran Servis” hayata
geçirilmiş ve kaybolmaya yakın

ya da kayıp müşterileri kazanma
projeleri başlatılmıştır. Ayrıca servis
gelirlerini ve servise araç girişini
artırmak amacıyla, 5 yaş ve üzeri
Volkswagen Ticari Araç servis
müşterilerine yönelik Ekonomi
Bakım ve Servis Paketleri hizmete
sokulmuştur.
2018’de Volkswagen Ticari
Araç Türkiye, satış sonrası
hizmetlerdeki başarısı ile STLI
(Service Technik Leistung Indizen)
değerlendirmesinde dünya
birinciliğine yükselmiştir.
Yetkili Servisler’de yılda 197.500
araç girişiyle ayda ortalama 16.500
müşteriye hizmet verilmektedir.
2018 yılında parça cirosu %19,4, işçilik
cirosu ise %6,4 artış göstermiştir.
2019 yılı beklentileri
Volkswagen Ticari Araç, 2019’da
da değişen pazar koşullarına
kendini adapte ederek, hafif ticari
araç pazarındaki payını ve güçlü
marka imajını korumaya yönelik
faaliyetlerini ürün, Yetkili Satıcı 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,
2019 satış hedeflerine ulaşmakta
Volkswagen Ticari Araç’ın en önemli
araçları olacaktır.
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SCANIA, “BİZİM ÖNCELİĞİMİZ SİZİN İŞİNİZ”
MOTTOSUYLA 2018 YILINI TÜM PAZARDA %10,
ÇEKİCİ PAZARINDA İSE %18’LİK ORANLA
TAMAMLAYARAK BİR BAŞARIYA DAHA İMZA
ATMIŞTIR.
SCANIA
Yeni nesil Scania
Scania, 2018 yılında da iş ortaklarına
her projede ve ihtiyaç anında
marka olarak yanlarında olduğunu
hissettirmiş ve “İşiniz, işimiz’’ bakış
açısıyla satış ve satış sonrasında
her an müşterilerinin yanında
yer almayı sürdürmüştür. 10 yıllık
araştırma geliştirme süresi, 2
milyar Euro yatırım ve 10 milyon
kilometrenin üzerinde test sürüşü
ile üretimine başladığı yeni nesil
araçlarını Türkiye yollarında
müşterileriyle buluşturan Scania,
sağladığı konfor ve deneyimi
standartların üzerine taşımaya
devam etmiştir.
Scania artık daha dijital
2018 yılında Facebook hesabında
202.000 kullanıcı sayısına ulaşan
Scania, Instagram, LinkedIn ve
Google Plus platformlarında
da sürekliliğini korumayı
sürdürmüştür.

Sektörün öncü uygulamalarından
olan “Scania’m Sapasağlam” ile
müşteri memnuniyeti odaklılığını
ispatlayan Scania, 2018 içerisinde
7.000 indirme ile “Scania’m
Cepte”yi başarılı bir şekilde
uygulamaya almıştır.
Scania, yurt genelinde daha geniş
bir alana en hızlı şekilde hizmet
verebilmek amacıyla 2018 yılında
2 adet daha Yetkili Servisi hizmete
açmıştır.
2019 yılı beklentileri
Scania, 2019 yılında da “Scania’m
Sapasağlam” ve “Scania’m Cepte”
gibi uygulamaları geliştirmeye
devam edecektir. Veri odaklı bakış
açısıyla yeniliklerin öncüsü olmayı
sürdürecek olan Scania’nın 2019
için önemli hedeflerinden biri de
Yetkili Servis ağını geliştirmektir.

Yeni nesil Scania
Türkiye pazarında

7.000
“SCANIA’M CEPTE”NİN İNDİRİLME
SAYISI 7.000 ADEDE ULAŞMIŞTIR.

10 yıllık araştırma geliştirme
süresi, 2 milyar Euro yatırım
ve 10 milyon kilometrenin
üzerinde test sürüşü ile yeni
nesil Scania araçlar Türkiye
yollarında...
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SCANIA ENGINES, YENİ GELİŞTİRİLEN GAZLI
MOTOR MODELİNİN YANI SIRA DÜŞÜK EMİSYON
DEĞERLERİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İLE
HER ALANDA MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU HİZMET
KALİTESİNİ 2018 YILINDA DA ARTIRMIŞTIR.
SCANIA ENGINES
Başarılı bir yıl daha
Doğuş Otomotiv, Scania Engines
markası ile müşterilerine kara
jeneratör motorları, deniz
motorları, deniz jeneratör motorları
ve endüstriyel motorlarını
sunmaktadır. 2018 yılında deniz
motorları satışlarını artıran Doğuş
Otomotiv, en çok motor satışı
yapan ülkeler arasındaki yerini
korumuştur.
Scania Engines, Türkiye’nin önde
gelen jeneratör firmalarıyla hayata
geçirilen işbirliği projeleri sayesinde
2018 yılında da jeneratör motoru
segmentinde pazar payını üst
seviyelere taşımış ve bu alandaki
istikrarlı yükselişini sürdürmüştür.

İlk 10’da
2018 YILINDA TÜRKİYE
PAZARINDA BAŞARILI BİR
YIL GEÇİREREK MOTOR
SATIŞLARINI ARTIRAN SCANIA
ENGINES, SCANIA CV’NİN
DÜNYA GENELİNDE YAPTIĞI
SINIFLANDIRMADA İLK 10
İÇERİSİNDEKİ YERİNİ
KORUMUŞTUR.

Zengin ürün gamı
Scania Engines, 2018 yılında ilk
gazlı motor satışını yaparak önemli
bir yeniliğe imza atmış ve çevreci
bir modeli daha ürün yelpazesine
katmıştır.
Endüstriyel alanda ilk 6x6 ARFF
havalimanı itfaiye aracı projesini
gerçekleştirmiştir. Scania
endüstriyel motorunun yüksek
performans değerlerine sahip
olmasının yanı sıra hafifliği ve
düşük emisyonlu olması, aracı
rakiplerinden bir adım öne
taşımıştır.
Deniz motorları ürün yelpazesini
yeni V8 motorlarla zenginleştiren
Scania, müşterilerinin ihtiyaçları
doğrultusunda 16,4 litrelik V8
kamyon motorlarını baz alan yeni
bir motor gamını satışa sunmuştur.
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 en yüksek
seviyeye ulaşmıştır.

2019 yılı beklentileri
Scania Engines, güvenilir bir çözüm
ortağı olarak ürün yelpazesini
genişletmek ve bu işkolundaki
sürdürülebilir kalite ve pazar payını
artırmak üzere faaliyetlerini 2019
yılında da sürdürecektir. Pazardaki
deneyimi, zengin ürün gamı ve
kalitesiyle Scania Engines, 2019
yılında da pazar lideri olmayı
hedeflemektedir.

Deniz motorlarında güvenilir
bir marka
Scania Engines, çevreci ve yüksek
performanslı ürünleriyle deniz
motorları alanında önemli başarılara
imza atmıştır. Türkiye’de üretilerek
dünyada birçok ülkeye ihraç edilen
gemilerde ana makine ve yardımcı
makine olarak kullanılan marka,
bu başarısını artırarak sürdürmeyi
hedeflemektedir.
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THERMO KING, MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU
SON TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE GIDA VE İLAÇ
TAŞIMACILIĞINDA ÜRÜNLERİN KALİTESİNİ VE
GÜVENİRLİLİĞİNİ KORUMA ALTINA ALMAKTA
VE ÜLKEMİZDEKİ TAŞIMA STANDARTLARINI
BELİRLEMEKTEDİR.

THERMO KING
2018 yılı satış performansı
Soğutucu ünite sektöründe
yıllardır pazar lideri olmaya devam
eden Thermo King, 2018 yılında
da farklı ihtiyaçlara cevap veren
çözümleriyle başarısını sürdürmüş
ve soğuk zincir taşımacılığı
sektöründeki pazar liderliğini
korumuştur.
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
kadarki kalitesini ve güvenirliliğini
koruma altına almakta ve
ülkemizdeki taşıma standartlarını
belirlemektedir.

Bluetooth
THERMO KING’İ RAKİPLERİNDEN
FARKLILAŞTIRAN BLUEBOX
DONANIMI, BLUETOOTH
TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE
KULLANICILARIN ÜNİTELERİ İLE
HER AN BAĞLANTI KURMASINI
SAĞLARKEN MÜDAHELE İMKÂNI
DA VERMEKTEDİR.

Thermo King, 2018 yılının ikinci
yarısından itibaren elektrikli yeni
nesil B serisi üniteleri kullanıcıların
beğenisine sunmuştur. Aracın
aküsünden enerji alan bu ürün
gamı, düşük güç tüketimi ve
hafifliği ile fark yaratmaktadır.
Güçlü Yetkili Satıcı ve Servis
teşkilatı
Thermo King, bünyesindeki Yetkili
Satıcı ve Servis ekiplerinin hizmet
kalitesini artırmak için çalışmalarını
kesintisiz sürdürmektedir. 2018
yılında da gelişen teknolojilere
yönelik olarak yapılan eğitimler
yoluyla 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 bluetooth 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
2018 yılındaki pazarlama faaliyetleri
kapsamında, sektörel basın için
hazırlanan reklam ve bülten
çalışmalarının yanı sıra Yetkili Satıcı
ve Servisleri destekleyen iletişim
aktiviteleri gerçekleştirilmiştir.

Whisper Pro
Şehir içi taşımacılığının
vazgeçilmezi olan sessiz
motor teknolojisi Thermo
King Whisper serisi ile
sunulmaktadır.
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YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISIYLA MÜŞTERİLERİNİN
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI
ARA VERMEDEN SÜRDÜREN DOĞUŞ OTO,
MÜŞTERİLERİNİN DİJİTAL DENEYİMLERİNİ EN ÜST
SEVİYEDE TUTMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.
DOĞUŞ OTO
Doğuş Oto hakkında
Doğuş Oto, temsil ettiği toplam
6 marka için İstanbul, Ankara,
Bursa ve Kocaeli 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 7 bölgede, 37 Yetkili Satış
ve 33 Servis noktasında ve 1.400’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.

40.341
DOĞUŞ OTO, 2018 YILINDA
40.341 YENİ ARAÇ VE 4.315
ADET İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

2018
Doğuş Oto, 2018 yılında 40.341 yeni
araç ve 4.315 adet ikinci el araç satışı
gerçekleştirmiştir. 2018, toplam
300.509 servis girişi ile belirlenen
finansal hedeflerin üzerine çıkılan
bir yıl olmuştur.

Yeni yatırımlarımız
Teknolojik konsepti ve üstün
hizmet anlayışı ile Doğuş Oto
Gebze, Volkswagen Binek ve
Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satış
ve Servis hizmeti vermek üzere
2018 yılında 10.929 metrekarelik
alanda faaliyete başlamıştır.
DOD markasıyla ikinci el araç
alım satımının da yapıldığı yeni
tesisimizde kredi, kasko ve aksesuar
gibi otomotiv ile ilgili tüm çözümler
aynı çatı altında sunulmaktadır.
Genç ve dinamik konsepti ile
yenilenen SEAT showroomları
Doğuş Oto Esenyurt, Doğuş Oto
Maslak ve Doğuş Oto Çankaya da
2018 yılında müşterilerin hizmetine
açılmıştır.
Başarılarımız
Doğuş Oto bölgeleri, Audi AG’nin
dünya çapında gerçekleştirdiği
Audi Twin Cup’ta Twin
kategorisinde Türkiye birinciliği,
Audi Twin Cup teknik kategorisinde
ise Türkiye birinciliği ve ikinciliği
alarak yeni başarılara imza atmıştır.
Doğuş Oto Bursa, Top SEAT People
2018’de En İyi Satış Temsilcisi, En
İyi Garanti Uzmanı ve ikinci En İyi
Servis Yöneticisi olmak üzere üç
dalda başarı elde etmiştir.

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 2018 yılında müşteri
taleplerini anında ve istedikleri
kanaldan yanıtlayabilmek amacıyla
Doğuş Oto web sitesi üzerinden
satış ve satış sonrası hizmetlere
ilişkin çalışmalar geliştirilerek
sürdürülmüştür.

Doğuş Oto web sitesi, müşterilere
diledikleri anda ihtiyaçları olan
bilgi ve hizmeti, showroom’a
gelmelerine gerek kalmadan
tek tık kolaylığı ile alabilecekleri,
öncü nitelikte bir hizmet kanalı
sunmaktadır.

Web sitesi aracılığıyla 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.

Doğuş Oto, 2018 yılında, müşterileri
tanımak amacıyla yapılan marka
konumlandırma, pazarlama
stratejileri belirleme ve müşteri
ilişkileri yönetimine yönelik birçok
etkinliğin yanı sıra, müşterilerin

Bunun yanında kullanıcılar,
uygun tarih ve saatleri kolayca
görerek diledikleri bölge 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 Twitter, Instagram,
Facebook ve LinkedIn sosyal
medya hesapları üzerinden yapılan
paylaşımlarla müşterilere var
oldukları kanallarda yeni kapılar
açılmış ve ulaşılabilirliğin artırılması
hedeflenmiştir.

Doğuş Oto’yu ne ölçüde tavsiye
ettiğini ve tavsiye etme-etmeme
nedenlerini derinlemesine analiz
etmek amacıyla bir NPS (Net
Promoter Score) araştırması
yapmıştır. Bu araştırma,
şirket içinde iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesi gereken alanların
tespit edilmesine ve müşteri
bağlılığının ölçülmesine yardımcı
olmuştur.
2019
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 2019
yılında da sürdürecektir.
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MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI VE YENİ EĞİLİMLERE UYGUN
OLARAK SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN DOD,
DİJİTAL YATIRIMLARINA DOD.com.tr WEB SİTESİ
VE DOD MOBİL UYGULAMASINI YENİLEYEREK 2018
YILINDA DA DEVAM ETMİŞTİR.
DOD
2018’de DOD
2018 yılında yeni filo firması
anlaşmaları ile araç tedarikinde
marka ve model çeşitliliği
artırılmıştır. DOD nakit araç
satışları, 31 Ekim 2018’de motorlu
taşıt fiyatlarında yapılan ÖTV
indiriminin etkisiyle 2017’ye oranla
%12 daralma göstererek 1.317 adet
olmuştur. DOD Yetkili Satıcıları’nın
toplam satış adedi ise 2017 yılına
paralel şekilde 21.767 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Müşterilerin ikinci el otomobil
alımı sürecinde kendilerini daha
güvende hissetmelerini sağlayan
ve ikinci el otomobil satışında
DOD’un en büyük farklılıklardan
olan garantili araç satış
penetrasyonu ise 2018 yılında %55
olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılında faaliyete geçen DOD
Ekspertiz ve Eğitim Merkezi
bünyesinde 1.200 aracın ekspertizi
merkezi olarak yapılmış, hizmet hızı
ve kalitesi artırılmıştır.

21.767
DOD YETKILI SATICILARININ
TOPLAM SATIŞ ADEDI 2018
YILINDA 21.767 SEVIYESINDE
GERÇEKLEŞMIŞTIR.

İkinci elde yeni dönem
13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkındaki Yönetmelik,
DOD tarafından daha öncesinde
de müşterilere sunulan garanti ve
ekspertiz gibi hizmetleri zorunlu
hale getirmiştir.

Yönetmeliğin getirdiği diğer
standartlara yönelik altyapı
çalışmalarına 2018 yılında
başlanmış ve hazırlıklar büyük
oranda tamamlanmıştır.
Yönetmeliğin tamamen
uygulamaya gireceği 2019 Ağustos
ayına kadar tüm hazırlıklar
tamamlanacaktır.

DOD.com.tr ve DOD Mobil,
tasarım açısından kullanıcı
deneyimi, sektörel eğilimler ve
dijital gelişmeler gözetilerek
yenilenmiştir. Yeni tasarıma
eklenen çoklu araç arama ve araç
karşılaştırma özellikleri ile müşteri
ihtiyaçları karşılanmış, araç seçim
süreci kolaylaştırılmıştır.

Eğitim
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkındaki Yönetmelik
ile sektör çalışanlarına mesleki
yeterlilik standardı getirilmiştir.
Personel gelişimi ve hizmet
kalitesini artırmaya yönelik satış
eğitimleri ile birlikte mesleki
yeterlilik sınavına yönelik ek
eğitimler organize edilerek, tüm
personelin sınavlara girmesi teşvik
edilmiştir. 2018 yılında düzenlenen
sınavlara katılan personelin tamamı
başarılı olarak Mesleki Yeterlilik
Belgesi almaya hak kazanmıştır.
2019 yılında tüm personelin
Mesleki Yeterlilik Belgesi alması
hedeflenmektedir.

DOD Mobil uygulaması, bugüne
kadar 644.500’ün üzerinde akıllı
cep telefonu veya tablete indirilmiş
ve bu alanda en çok tercih edilen
mobil uygulamalardan biri
olmuştur.

Dijital yatırımlar
DOD, müşteri deneyimini artıran
ve Türkiye ikinci el otomobil
sektöründe ilk kez hayata geçirilen
dijital mecralardaki yeni projeleriyle
sektördeki öncülüğünü 2018 yılında
da sürdürmüştür.

DOD 360 hizmeti ile 360° araç içi
görseller, DOD dijital platformları ve
sosyal medya hesapları üzerinden
müşterilere ulaştırılmıştır.

Kullanıcı deneyimini artıran bu
hizmet sayesinde müşterilere
araç içini fiilen görmeden detaylı
inceleme imkânı sunulmaktadır.
Platforma özel ve etkileşime
dönük zengin içerik üretimi
odağında yönetilen sosyal medya
hesapları ile DOD, Stevie Awards
2018 ödüllerinde En İyi Instagram
Kullanımı ve En İyi Facebook
Kullanımı kategorilerinde gümüş
Stevie ödülüne layık görülmüştür.

İkinci elde yeni dönem
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkındaki Yönetmelik,
DOD tarafından daha öncesinde
de müşterilere sunulan garanti
ve ekspertiz gibi hizmetleri
zorunlu hale getirmiştir.
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vdf GRUBU, 2018 YILINDA BÜNYESİNDEKİ FİNANS,
SİGORTA, FAKTORİNG VE FİLO ŞİRKETLERİ İLE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI ÜRÜN VE HİZMET
ANLAYIŞINI ÖN PLANDA TUTARAK HEDEFLERİNE
ULAŞMAYI BAŞARMIŞTIR.
vdf
vdf grubu, 2018 yılında
bünyesindeki finans, sigorta,
faktoring ve filo şirketleri ile müşteri
memnuniyeti odaklı ürün ve
hizmet anlayışını ön planda tutarak
hedeflerine ulaşmayı başarmıştır.

sigorta ve servis paketlerini
genişleterek, otomotiv
değer zincirinin her alanında
müşterilerine en iyi hizmeti
vermeye devam etmeyi
amaçlamaktadır.

Taşıt kredisinde Volkswagen Grup
markaları içerisinde ortalama %46
penetrasyon oranına sahip olan
vdf, 2018 yılında taşıt kredilerinde
%16’lık pazar payı ile finansman
şirketleri ve bankalar arasında pazar
liderliğini sürdürmüştür.

vdf SİGORTA VE ARACILIK
HİZMETLERİ A.Ş.
vdf Sigorta Hizmetleri, geniş
deneyimi ve müşteri ihtiyaçlarının
tespit edilerek karşılanması için
geliştirilen özel ürün yelpazesi
ile 2018 yılında da müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde
gerçekleştirmiştir. Toplam 13 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.

2018 yılında 54.779 adet yeni kredi
veren vdf, toplam 129.987 adet
yaşayan kredi sayısı ile hedeflerine
ulaşmıştır. vdf’nin toplam yaşayan
kredi hacmi 7,5 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.

129.987
2018 YILINDA 54.779 ADET YENİ
KREDİ VEREN vdf, TOPLAM
129.987 ADET YAŞAYAN KREDİ
SAYISI İLE HEDEFLERİNE
ULAŞMIŞTIR.

vdf, 2018 yılında markalarla ortak
düzenlediği satış, pazarlama ve
müşteri sadakati kampanyalarıyla
müşteri memnuniyetini ve
bağlılığını artırmayı hedeflemiştir.
2018 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, 2019 yılında müşterilerinin
ihtiyaçlarına özel sunduğu kredi,

VW Grup markalarının Yetkili
Satıcıları bünyesinde faaliyet
gösteren vdf Sigorta, 2018 yılında
124 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
2018 yılında da en büyük acente

unvanını koruyan vdf Sigorta, 397,5
milyon TL toplam net prim üretimi
ile istikrarını sürdürmüştür. vdf
Sigorta, 2018’de poliçe adedini de
306.771 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 145 adet müşteriye faktoring
ve finansman konusunda hizmet
sunmaktadır. vdf Faktoring, 2018
yılında toplam 11,5 milyar TL işlem
hacmine ve toplam 1 milyar TL aktif
büyüklüğe ulaşmıştır. vdf Faktoring,
sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle
iş hacmini 2019 yılında da artırmayı
hedeflemektedir.
vdf FİLO KİRALAMA A.Ş.
2017 yılında operasyonel filo
kiralama sektöründe yerini alan
vdf Filo, 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.
2018 yılında %75’i Doğuş Otomotiv
grup marka araçlarından
oluşan aktif kontrat sayısını

%130 büyüterek 6.200 adete
ulaştıran vdf Filo, verimlilik ve
insan kaynağını yetkin kullanma
üzerine odaklanmış bir yaklaşıma
sahiptir. Şirket, robotics, mobil ve
web tabanlı uygulamalara yaptığı
yatırımlarla 2019 yılında dijital
çözümlerini daha da geliştirerek,
müşterilerine en iyi hizmeti sunma
ilkesi doğrultusunda hizmetlerine
devam edecektir.

Dijital gelişimle daha
iyi hizmet
vdf grubu dijital gelişim ve
yatırımlarını 2019 yılında da
devam ettirerek müşterilerine
her noktada en hızlı hizmeti
vermeyi hedeflemektedir.
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2018’DE KURULUŞUNUN 11. YILINI GERİDE BIRAKAN
TÜVTÜRK’ÜN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
MUAYENE SAYISI 137 MİLYONA ULAŞMIŞTIR.
TOPLAM YATIRIMLARI 1,5 MİLYAR ABD DOLARINA
ULAŞAN TÜVTÜRK, VERDİĞİ HİZMETLERLE
KAMUYA 7,6 MİLYAR TL’LİK KATKI SAĞLAMIŞTIR.
TÜVTÜRK
TÜVTÜRK, 2018 yılında periyodik
araç muayene hizmetleri
başta olmak üzere tüm faaliyet
alanlarında büyüme sağlarken,
cirosunu %21,9 artışla 1 milyar
633 milyon TL’den 1 milyar 991
milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.
Cironun 330 milyon TL’si TÜVTÜRK
İstanbul’un operasyonlarından
temin edilmiştir.
Türkiye’nin en etkili Kamu Özel
Sektör İşbirliği projesi olan
TÜVTÜRK, faaliyete geçtiği günden
bu yana kamuya 7,6 milyar TL’lik
katkı sağlamıştır. Bu rakam
2018 yılında 1,3 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.

7,6 milyar TL
TÜRKİYE’NİN EN ETKİLİ KAMU
ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROJESİ
OLAN TÜVTÜRK, KURULDUĞU
GÜNDEN BU YANA KAMUYA
7,6 MİLYAR TL’LİK KATKI
SAĞLAMIŞTIR.

2018 yılında İstanbul Hadımköy’de
bulunan muayene istasyonu,
etkin gider yönetimi odaklı bir
yaklaşımla İstanbul Haraççı
mevkiine taşınmıştır. Bunun
dışında TÜVTÜRK’ün yaygın
faaliyetlerini daha da genişletme
ve hizmetlerini Türkiye’nin her
noktasına ulaştırma hedefi
doğrultusunda hizmete açtığı
Konya Selçuklu, Rize Ardeşen ve
Hatay Kırıkhan istasyonları da 2018
yılının önemli yatırımları olmuştur.
Böylece müşterilerin daha kolay,
daha konforlu ve daha iyi hizmet
alabilmesi için, geçmiş deneyim
ve talepler de dikkate alınarak,
yıl içerisinde 3 yeni sabit istasyon
faaliyete geçmiştir.

Ayrıca 2018 yılında Mersin Erdemli,
Antalya Manavgat ve Kilis Merkez
İstasyonları’nda birer ek kanal
ilavesi ile kapasite artışı sağlanmış,
Antalya Manavgat ve İstanbul
Haraççı İstasyonları’nda idari bina
genişletmeleri tamamlanmış ve
İstanbul Mimarsinan ve Esenyurt
İstasyonları’nda müşteri bekleme
alanlarında iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır. İstanbul Şile İstasyonu
arsasındaki TÜVTÜRK Akademi
binası ise yaklaşık 1.000 metrekare
alanında depo haline getirilmiştir.
2018 yılında operasyona başlayan
yeni istasyonlarla birlikte TÜVTÜRK,
210 sabit, 74 gezici, 5 motosiklet ve
21 ilde faaliyet gösteren 15 gezici
traktör istasyonuyla Türkiye’nin 81
ilinde hizmet vermektedir.
Trafik güvenliğine büyük katkı
2018 yılında, bir önceki yıla göre
%7’lik artışla 9,5 milyon aracın
periyodik araç muayenesi
gerçekleştirilmiştir. Yapılan
muayenelerde araçların %35,5’inin
ağır kusurlu ya da emniyetsiz
olduğu tespit edilmiştir. Tekrar
muayeneye gelen 3,3 milyon aracın
%97,9’unun 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
2018 yılında 3,7 milyon aracın egzoz
gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.
Adet olarak geçen yıla göre bu
alanda %12,6’lık artış sağlanırken, bu
hizmetin periyodik muayenelere
oranı %39,3 seviyesinde
gerçekleşmiştir. 30 istasyonda
verilen yola elverişlilik muayene
hizmeti 2018 yılında 29.400 adet
olarak gerçekleşmiştir.
Trafikte Sorumluluk Hareketi
Ulaştırma ve Altyapı 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 halen
başarıyla devam etmektedir.
2010-2017 yılları arasında yürütülen
üç alt proje (“Güvenli Taşıt Hareketi”,
“Sorumlu Vatandaş Hareketi” ve
“Trafikte Gençlik Hareketi”) ise
tamamlanmıştır.

2018 itibarıyla 8 yılı geride bırakan
proje kapsamında eğitim saha
etkinlikleri yoluyla yaklaşık 1,5
milyon kişiye doğrudan, iletişim
faaliyetleriyle de 7,5 milyon kişiye
dolaylı erişim sağlanmıştır. Ayrıca
Trafikte Sorumluluk Hareketi
kapsamında bugüne kadar toplam
11 adet ödül kazanılmıştır.

Ekonomiye yılda 340
milyon dolarlık katkı
CITA (International Motor
Vehicle Inspection Committee)
tarafından 2017 yılında Prof. Dr.
Wolfgang G. Schulz ve Sebastian
Scheler’in önderliğinde
yapılan “Türkiye’de Karayolu
Güvenliği ve Periyodik Araç
Muayenesi Uygulamasının
Ekonomiye Yönelik Etki
Analizi” araştırmasına göre
TÜVTÜRK araç muayene sistemi
ile önlenen trafik kazaları
sonucunda Türkiye ekonomisine
yılda ortalama 340 milyon
ABD doları tutarında tasarruf
kazandırılmaktadır.
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YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK, 2018 YILINDA DA YEDEK
PARÇA FAALİYETLERİNDE STRATEJİ BELİRLEYİCİ
ROLÜNÜ DEVAM ETTİRME VE GRUP MARKALARININ
PAZAR PAYLARININ ARTMASINDA KATMA
DEĞER YARATMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMÜŞTÜR.
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 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.

86.194
YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK 2018
YILINDA 86.194 ADET ARACIN
İTHALATINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

Kaliteye odaklı iş yaklaşımını
geliştirmek
Yedek Parça ve Lojistik, 2018 yılında
da yedek parça faaliyetlerinde
strateji belirleyici rolünü devam
ettirme ve grup markalarının pazar
paylarının artmasında katma değer
yaratma hedefi doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmüş, hız/kalite/
maliyet eksenlerinde operasyonel
mükemmellik sağlamak üzere
adımlar atmaya devam etmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik, etkin
e-tedarik zinciri yönetimi (endüstri
4.0) oluşturmak amacıyla

dijitalleşme yatırımlarına öncelik
vermekte, yedek parça işletim
sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine
yönelik projeler üretmektedir.
Ayrıca teşkilatın daha düşük stok
maliyetleriyle çalışabilmesine imkân
verecek ve yeni araç satışına destek
olacak şekilde dağıtım süre ve
maliyetlerinin düşürülmesi, şirketin
en öncelikli hedefleri arasında yer
almaktadır.

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 depolama
ve dağıtımında hız kazanarak hata
oranını minimize etmiştir.

Yedek Parça ve Lojistik, 2018 yılında
86.194 adet aracın ithalatını ve
104.136 adet aracın Yetkili Satıcılara
sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 1.306,3 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.

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.

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 2018 yılında da yedek parça
bulunabilirliği %99 seviyelerinde
korunarak, tutulan stok miktarında
önemli düşüşler sağlanmıştır.
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, yönettiği
intermodal rota sistemi ile lojistik
kaynaklı CO2 emisyonlarından
tasarruf sağlamış, 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 2018 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,

•

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 sorumluluğun
önemli bir parçası olan çevresel
etkilerin azaltılması.

Kaliteye odaklı iş yaklaşımını
geliştirmek
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji
belirleyici olarak rol almak, vizyon
yaratarak marka temsilcileriyle
paylaşmak ve 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, 2018 yılında
86.194 adet aracın ithalatını ve
104.136 adet aracın Yetkili Satıcılara
sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 1.306,7 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.
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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.,
Doğuş Holding bünyesindeki
iştiraklerin varlık ve taahhütlerinin
operasyonel ve maliyet açısından
en uygun şekilde teminat altına
alınması amacıyla 1984 yılında
kurulmuştur. Gerek Doğuş Grubu
şirket ve çalışanlarına, gerekse
diğer müşterilerine her zaman
en iyi sigortacılık hizmetlerini
sunmayı ilke edinen Doğuş Sigorta,
2018 yılında da çalışmalarını bu
doğrultuda sürdürmüştür.
•

•

30.800
DOĞUŞ SİGORTA, 2018 YILINDA
POLİÇE ÜRETİMİNİ %10 ARTIŞ İLE
30.800 ADEDE YÜKSELTMİŞTİR.

Finans, otomotiv, inşaat,
medya, turizm ve hizmetler,
gayrimenkul, enerji ve
yeme-içme olmak üzere 8
sektörde faaliyet gösteren
Grup şirketlerinin tüm sigorta
işlemleri, 2018 yılında da
Doğuş Sigorta tarafından takip
edilmiştir.
Doğuş Kombine Sigorta
programı çerçevesinde 2018
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, 6 kişilik ekibi ile
2018 yılında poliçe üretimini
%10 artış ile 30.800 adede
yükseltmiştir.

2019 yılında da büyümeye devam
2018 yılında dijital gelişim ve
yatırımlarını artırarak hizmetlerine
değer katmayı sürdüren Doğuş
Sigorta, 2019 yılında da sektörün
ve müşterilerin ihtiyaçları
doğrultusunda dijital dönüşüm
yatırımlarına devam etmeyi
hedeflemektedir.

