KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2015

Doğuş Otomotiv 2015 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’yla ilgili
kapsamlı bilgiler internet sitesi üzerinden paydaşlarımızın görüşlerine açık bir
şekilde yayınlanmaktadır. Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu
ve internet sitesi, Şirketimizin sosyal, çevresel ve ekonomik
performanslarıyla ilgili strateji ve politikaları, odak alanlarımızla ilgili
verileri ve açıklamaları içermektedir.

İnternet üzerinde yer alan bilgiler
GRI G4 İndikatörleri
Faaliyet Raporu kapsamında açıklanan bilgiler

MÜŞTERİLERİMİZİN VE FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ
BÖLGELERDE YAŞAYAN TOPLUMUN GÜVENİNİ
KAZANMAK VE BU GÜVENİ KALICI KILMAK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZİN ANA EKSENİNİ
OLUŞTURMAKTADIR.
Yeni yüzyılın tüketicilerinin her geçen gün daha farkındalığı ve
beklentileri yüksek, ne istediğini bilen, diyalog geliştirmeye açık
ve bilinçli olduğunu biliyoruz. Bu amaçla tüm operasyonlarımızı
sürdürülebilir iş modelleriyle hayata geçirmek için çalışıyoruz.
Vizyonumuzun bir parçası olan Kurumsal Sürdürülebilirlik anlayışımızı,
etki alanımızda yer alan her bir paydaşımıza adım adım
ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu yıl 7.sini yayınladığımız Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporumuzla, bu süreci iş yapış şekli haline getiren
başta Çalışanlarımız, İştiraklerimiz, Yetkili Satıcı ve Servislerimiz,
Tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz...
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Yurt içi rekabetimizi pazarda lider konumda sürdürürken; temsil
ettiğimiz markalar tarafından tanımlanmış olan sorumluluk
ve yetki dahilinde hem orta hem de uzun vadeli sürdürülebilir
stratejiler ile yürüttüğümüz çalışmalarla Avrupa’da ve dünyada
söz sahibi bir otomotiv şirketi olmayı amaçlamaktayız.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

G4-1

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aclan Acar’la
Doğuş Otomotiv’in Sürdürülebilirlik stratejilerini ve geleceğe yönelik
hedeflerini konuştuk…
Bu yıl 7. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu
yayınlıyorsunuz. Türkiye’de bu kadar uzun
zamandır uluslararası standartlarda rapor
yayınlayan birkaç şirketten birisiniz. Başlangıçtan
bugüne Doğuş Otomotiv’in gözüyle nasıl bir
değişim içinde olduğunuzdan bahseder misiniz?
Aclan Acar: Biz Türkiye’de uluslararası standartlarda
sürdürülebilirlik uygulamalarına başladığımızda
ülkemizde bu konu daha çok yeniydi. Aslında
Türkiye bazı alanlarda çağı biraz daha hızlı yakalıyor.
Sürdürülebilirlik konusu da bunlardan bir tanesi…
Doğuş Otomotiv olarak 2009 yılında bu konularla ilgili
ilk çalışmaya başladığımızda dünyada bilinen ve en
yaygın kullanılan raporlama standardı Global Reporting
Initiative (GRI) idi. Biz de bu standardı kullanarak
çalışmalarımızı başlattık. Üstelik henüz Türkiye’de fazla
bilinmiyordu. İlk yıllarda elbette öncelikle standardın
beklentilerini anlamaya ve kavramaya çalıştık.
Mevcut durumumuzu bu standardın beklentilerine
göre düzenlemeye o yıllarda başladık. Şimdi dönüp
ilk yıllarda yayınladığımız raporlara baktığımızda
kapsamının ne kadar dar olduğunu daha iyi görüyoruz
ancak o gün, hem sektör açısından, hem de tüm
şirketler açısından yine çağdaş ve Türkiye için çok ileri
bir düzeydeydi.
Başlangıçta az sayıda şirketle başlamış olan
sürdürülebilirlik çalışmaları ve dolayısıyla raporlamasının
bugün geldiği nokta oldukça sevindiricidir. Raporlama
yaparken öncelikle işin ruhunu anlamak gerekiyor
çünkü raporlama aslında bir sonuçtur. Aslında o
sonuca ulaşma süreçlerini tanımlamak daha zor olan
kısımdır. Biz de bu içeriği süreçlerimize nasıl dahil
edeceğimizi algılamaya, anlamaya ve aynı zamanda
da şirketimiz içinde yaygınlaştırmaya çalıştık. Bugün,
geldiğimiz noktada, yine Türkiye’de en ileri düzeyde
performans gösteren şirketlerden bir tanesiyiz.
Bu yıl yedincisini yayınladığımız Kurumsal

Sürdürülebilirlik Raporumuz artık hem kapsam hem de
içerik olarak çok genişledi.
İlk raporumuzu yayınladığımız 2010 yılında Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni de imzalamıştık.
Bu sözleşme sürdürülebilirlik alanında dünyada en
geniş kapsamlı katılımı olan farkındalık çalışmasıdır
diyebiliriz. Sözleşmenin maddelerine de baktığınızda,
sürdürülebilirliğin farklı ama çok önemli ve baskın
paydaş gruplarını, kurumların etki alanlarını net olarak
görmek mümkün oluyor. Bugün sürdürülebilirliğin
yaygınlaşması açısından, değer zincirimizde etki
alanımız içinde olan tüm paydaşları da içine alan bir
yapıya kavuştuk, kapsamı biraz daha genişlettik.
2015 yılında Borsa İstanbul’un sürdürülebilirlikle ilgili
alanlarda değerlemeye tabii tuttuğu BIST50 şirketleri
arasında Doğuş Otomotiv de ilk 29 şirket arasında yer
aldı. Türkiye’deki büyük şirketleri ve bu alanda yaratılan
ekonomiyi düşünürseniz ilk 29 içine girmek bizim
için çok önemli. Dolayısıyla bulunduğumuz konuma
yakışan bir yerdeyiz diye düşünüyorum.
Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarınızın
şirketinizde bir değişime neden olduğunu
düşünüyor musunuz?
Aclan Acar: Evet, fazlasıyla büyük bir değişime neden
olduğunu düşünüyorum. Aslında tüm bu çalışmaların
sonucu doğrudan iş sonuçlarına etki ediyor. Doğuş
Otomotiv temelde 3 ana aks üzerinde oturuyor:
Üretici firmalar, bu ürünleri müşteriye ulaştıran bayi
teşkilatımız ve işimizi bu düzeyde hayata geçirmemizi
sağlayan teknolojik alt yapımız. Bu üç aksın altında ise
bütün temeli tutan “insan” var: çalışanlarımız. Biz aynı
anda birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Bunlardan
bir tanesi yalın yönetim sistemleri, bir diğeri ise DRIVE
(Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim) projesidir.
DRIVE Projesi hem kendi içimizde, hem de yetkili
satıcı teşkilatımızda insan kaynaklarının güçlenmesini
amaçlayan bir projedir. Yani sürdürülebilirlik alanında
insan kaynakları, satın alma süreçleri, risk yönetimi,
yetkili satıcı ve servislerimizde farkındalık gibi pek çok
alanda farklı uygulamaları hayata geçiriyoruz.
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Bu çalışmaların sonucunu da işlem bazında
ölçüyoruz fakat esas ölçüm, iş sonuçları ve bilançoya
yansımasıdır. Biz bu projelere başladığımız zaman,
bütün pazar payımız %7,5 iken bugün %20,6’ya
ulaşmıştır. Elbette, pazar payının artışının nedenleri
arasında ürünün kalitesi, sevkiyat, lojistik, destek,
teknoloji gibi yüzlerce değişik etken var. Sürdürülebilirlik
de bunların hepsini içine alan önemli bir kavramdır.
Yine aynı dönemde Türkiye’de 40.000 civarında
otomobil satıyorduk, bugün ise 200.000 otomobil
satıyoruz. Kârlılık oranımız da yerini koruyor, hatta
artıyor.
Bütün bunların ötesinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
cevap vermek açısından, yaptığımız sürdürülebilirlik
çalışmalarının çok önemli, değerli bir yeri var. Trafik
Hayattır! çalışmalarını ele alırsak, toplumda trafik ile
ilgili kültür dönüşümüne yönelik bilincin ne kadar
yaygınlaştığını görüyoruz. Şirketimizin itibarının arttığını
gözlemliyoruz. Etik, iyi ahlaklı, hesap verebilir bir şekilde
işini yapan şirkete doğal olarak yönlenen bir müşteri
teveccühü oluyor. Bunun sonuçlara da yansıdığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.
2015 Türkiye için ekonomik anlamda zor bir yıldı.
Doğuş Otomotiv bu dönemi nasıl geçirdi?
Aclan Acar: Doğuş Otomotiv olağanüstü iyi bir yıl
geçirdi. 2015 yılı en yüksek seviyelere ulaştığımız yıl
oldu. Yılın Türkiye’de zor geçmesinin çeşitli faktörlere
bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin jeopolitik
konumundan kaynaklanan bir takım riskleri var. Ülke
içindeki siyasi ve sosyal mücadele ortamı nedeniyle
büyüme hızında biraz azalma oldu ve Türkiye geçtiğimiz
yıl %4’ler civarında büyüdü. Birçok olumsuz faktöre
rağmen otomotiv sektörü genelinde bakarsak, aslında
sektörümüz iyi bir yıl geçirdi. İlk defa üçlü rekor diye
nitelendirebileceğimiz rekor kırıldı.
Bunlardan birincisi Türkiye’nin üretim kapasitesinin
bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmasıdır.
İhracat da aynı şekilde çok olumlu gelişti. İç pazarda
otomotiv satışları ağır vasıta dahil, bir milyon baremini
geçti. Bizim açımızdan baktığınızda 2015 yılında iyi
gelişme gösteren bir sektörün içinde “çok iyi gelişen”
bir şirket konumundaydık. Pazardaki liderliğimizi
koruduk. Volkswagen Binek markamızın satışları ilk kez
100.000 adedin üzerine çıktı. Binek ve ticari araç satışı
ise 140.000’lere ulaştı. Volkswagen markamız Türkiye
birincisi oldu. Aynı zamanda Doğuş Otomotiv de toplam
araç satışında üst üste dördüncü yıl birinciliği elde
etti. Bu başarımızın devam edeceğini düşünüyorum.

Zirveye çıkmak zordur, ama zirveye çıktıktan sonra
yeni zirveler yaratabilmek daha önemlidir. Şimdi artık
Doğuş Otomotiv’in hedefi yalnızca Türkiye’yle sınırlı
değildir. Elbette yurt içinde rekabetimiz sürecektir ama
yürüttüğümüz bu çalışmalarla kendimizi Avrupa’da
ve dünyada söz sahibi bir otomotiv şirketi olarak
konumlandırmaya çalışıyoruz.
2016 yılı için Türkiye pazarı hakkındaki
öngörülerinizden bahsedebilir misiniz?
Aclan Acar: Bana sorarsanız 2016, 2015’e göre
daha zor bir yıl olacak. Global piyasalara bakarsak;
2008 yılında dünyada büyük bir global ekonomik kriz
oldu. Aslında 2008 yılında kendini Amerika dışında da
hissettirmeye başlayan global kriz, gelecekteki refahın
öne çekilmesiyle oluşan bir krizdir. Eskiden insanlar
ekonomik yapı içerisinde çalışır, üretir, tasarruf eder
ve tasarruf ettikleriyle yatırımlarını oluştururdu fakat bu
yeni dünya düzeninde global piyasalar devreye girince,
gelecekteki refah öne çekilerek refah düzeyi yukarı
doğru yönlendirilmeye çalışıldı. Bunun da iktisadi dildeki
adı kredilerdir. Bireysel kredilerle ekonomiler büyümeye
başladı. Dolayısıyla aslında dünya, bir dönem, refah
düzeyi olduğundan daha yüksek bir ülkeler bütünü
gördü, yaşadı. Buna ülkemiz de dahil; fakat burada
dikkat edilmesi gereken bir şey vardı, o da öne çekilen
refahın günü geldiğinde geri ödenebilmesi…
Sonra anlaşıldı ki öne çekilen refah, bir balonu da
beraberinde getiriyor. 2008’de bu sistem çöktü.
Bu sistemin çöküşü Amerika’yla başladı ama tabii
bütün dünyayı etkisi altına aldı. 2008’den sonra dünya
en az 10 yıl sürecek bir durgunluk dönemine girdi.
Bu da 2018, 2020 gibi bir dönemde tekrar makul bir
ölçüde büyümenin başlayabileceğini gösteriyor.
Onun için 2016’da dünyada hızlı bir büyüme
beklemiyoruz.
Dünya %1-1,5 oranında büyüyebilir. Bu büyüme de
gelişmekte olan ülkelerden geliyor olacaktır. Türkiye de
bu sistemin dışında kalamaz, dolayısıyla 2016 yılı hızlı
büyüdüğümüz bir dönem olmayacak.
Sürdürülebilirlikle ilgili gündeminiz kurumsal
stratejilerinizi hayata geçirirken itici bir güç
oluşturuyor mu?  Özellikle otomotiv sektörünün
karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde
sürdürülebilirlik stratejilerinin nasıl bir rolü
olduğunu düşünüyorsunuz?
Aclan Acar: Sürdürülebilirlik çalışmaları kurumsal
stratejimizin gelişimini ve uygulamasını çok etkiliyor.
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Elbette kurumsal stratejimiz önceliklidir fakat biz
kurumsal stratejimizi ortaya koyarken; sürdürülebilirliği,
bunun bir parçası haline getirmiştik. Örneğin
şirketimizi bütününde öğrenen bir organizasyon
haline getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl çok
önemli bir gelişme daha yaşadık. Sürdürülebilirliği,
Kurumsal Yönetişim Komite’miz içine de dahil ettik.
Doğuş Otomotiv’de Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan
birkaç farklı komite var. Örneğin Denetimden Sorumlu
Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi gibi
Komitelerimiz bulunuyor. Bunlar düzenli toplanıyor
ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendiriyor. Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi de bunlardan
bir tanesidir yani sürdürülebilirlikle ilgili konular da
sürekli takip ettiğimiz, iyileştirmeye çalıştığımız ve
sonuçlarını ölçtüğümüz bir yapıya kavuştu. Bu da bizim
açımızdan çok önemli. Ben çok değer veriyorum ve
bunun şirketimizin gelişiminde itici bir güç olduğuna
inanıyorum..

Sürdürülebilirlik aynı zamanda özünde “paydaş
katılımı” dediğimiz bir sistemi barındırıyor.  
Doğuş Otomotiv de 2010 yılından beri paydaş
katılımı temeline oturan bir sürdürülebilirlik
stratejisi uyguluyor. Paydaşlarınızın beklentilerini
yıl içinde nasıl sorguluyorsunuz ve nasıl yönetime
dahil ediyorsunuz?

Sürdürülebilirlik stratejileri şirketler için aynı
zamanda sosyal, çevresel ve ekonomik riskler
için bir öngörü mekanizması işlevi de görüyor.
Şirketlerin şeffaflık düzeyi arttıkça bu riskleri
yönetme yetenekleri de artıyor. Volkswagen
dünyada bu tür bir stratejiyle emisyon konusunu
yönetiyor. Volkswagen AG’nin emisyonlarla ilgili
yaşadığı sorunu Doğuş Otomotiv olarak nasıl
yorumluyorsunuz?

Paydaş katılımı aslında bir döngüdür. Bu döngü
sadece bilgiyi iletmek değil, paydaşların beklentilerini
öğrenmek ve bu beklentilere düzenli ve sistemli
olarak yanıt vermeyi kapsamaktadır. Örneğin her yıl
yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuz
da bu yanıt verme sistemimizin bir parçasıdır. O
nedenle raporumuzu çok önemsiyoruz.

Aclan Acar: Volkswagen AG’nin karşı karşıya kaldığı
emisyon konusu bu tip bir durumda böylesi geniş
yapıları yöneten üst yönetim takımlarının bilinçli ve etik
davranmalarının ne kadar önemli olduğunun bir kez
daha vurgulanmasına sebep oldu diye düşünüyorum.
Bu tür olayların aslında bireyler veya şirketler için
iyi bir tarafı da var. Sisteminizde aksayan noktaları,
değişmesi gereken alanları görmenizi ve öğrenmenizi
sağlar. Elbette bu fırsatları bir sıkıntı yaşamadan
yakalayabilmek çok daha iyidir.
Önemli olan yaşadıklarınızdan ders çıkartabilmek
ve bunun bir daha olmaması için gerekli kurumsal
yönetişim ilkelerinizi doğru belirlemek, denetim
mekanizmalarınızı doğru kurmak, risk yönetim
sistemlerinizi gözden geçirmek…
Biz, Doğuş Otomotiv olarak konuyla ilgili açık bir
iletişim sergiledik; müşterilerimizi bilgilendirdik.
Araçların teknik donanımları ve sürüş güvenliğiyle ilgili
hiçbir sıkıntı olmadığını belirttik.

		

Aclan Acar: Biz kuruluş stratejimizi belirlerken,
“paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde
bir hizmet sunabilmek” hedefiyle yola çıktık. Bunu
yaparken de inovatif, yani yaratıcı ve çözüm üreten
bir şirket olalım dedik. Dolayısıyla her şeyden önce
paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ölçerek
hareket ediyoruz. Bu bizim stratejik yapımızın temel
taşı. Bu alanda farklı birçok çalışma yürütüyoruz.
Anket sistemleri, bilgilendirme toplantıları gibi çeşitli
platformlarda paydaşlarımıza kendimizi anlattığımız ve
geri bildirim topladığımız ortamlar yaratıyoruz.

Bir başka örnek vermem gerekirse yeni teknolojiyi
ve sesli iletişim sistemini kullanarak paydaşlarımıza
ulaşmanın yöntemlerinden birisi olan DİM: Değer
ve İlgi Merkezimizden bahsedebilirim. DİM’de
stratejimiz geleneksel Çağrı Merkezlerinden oldukça
farklı. Biz DİM’i; arayan kişinin doğrudan ihtiyaçlarını
anlayabilecek düzeyde eğitilmiş çalışanlardan
oluşturduk. Burada hem gelen telefonlara cevap
veriyoruz hem de anket-sorgulama çalışmaları
yapıyoruz. Asıl amacımız müşterilerimiz ile birebir
diyalog geliştirebilmek.
Elbette paydaş katılımı platformlarımız sadece
Değer ve İlgi Merkezi’mizle sınırlı kalmıyor. Bölge
yöneticilerimiz ve yetkili satıcılarımızdan aldığımız geri
bildirimler, yetkili satıcılarımıza yaptığımız ziyaretler,
tedarikçilerimizle yaptığımız çalışmalar, üretici firmalarla
bir araya geldiğimiz platformlar da devam ediyor.
Tedarikçilerimize sürdürülebilirlik konusunda destek
olmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz, denetimlere
gidiyoruz. Etik Kod eğitimleri, çalışanlarımızın öneri
sistemlerine katılımları gibi onlarca farklı alanda
çalışmayı sürdürüyoruz. Öneri sistemimiz en çok önem
verdiğimiz paydaş katılımı uygulamalarından bir tanesi.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2015

09

Yıl içinde belirli bir sistem dahilinde topladığımız
önerilerin içinde çalışanlarımızın kendi refah düzeylerine
ilişkin konular olduğu gibi, işlerini nasıl daha iyi
yapabilecekleri ya da sürdürülebilir hale getirebilecekleri
konusunda öneriler de bulunuyor.
Bu önerilerin arasından seçilenlerin sunumlarına
Yönetim Kurulu düzeyinde katılıyoruz. Her yıl sadece
bu konuda dört toplantı yapıyoruz. Doğuş Otomotiv’in
üç ana aksından bir tanesi olan teknolojik alt yapısı,
aldığımız geri bildirimlerin toplanarak doğru bir biçimde
analiz edilmesi için gerekli desteği sağlıyor.
2015 yılında öneri sistemine ulaşan ve onaylanan
önerilerden %80’i hayata geçirildi, planlaması yapıldı.
Bu oranı çok önemsiyoruz ama bence daha da
önemlisi hayata geçen önerilerin içeriği.
Yani önerilerin içeriğinin doluluğuna baktığınızda, belki
de Doğuş Otomotiv’in performansında %90’lara varan
katkıyı sağlayan öneriler söz konusu diyebiliriz.
Türkiye’de stratejik sürdürülebilirlik yönetimi
ile ilgili alanların geleceği hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Aclan Acar: Öncelikle Doğuş Otomotiv açısından
bakarsak; biz bu işe başladığımızda, henüz Türkiye
gerçek anlamıyla sürdürülebilirlik kavramıyla
tanışmamıştı, ancak biz bu kavramı süreçlerimizin içine
dahil ederek işe başladık. Her yaptığımız işin ölçülebilir
olmasına çok önem verdik. Bu ölçümlerin ardından
da hedefler belirleyerek değerlendirmeler yaptık.
Koyduğunuz hedefi, hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı
ancak ölçerek değerlendirebilirsiniz. Adillik, şeffaflık,
hesap verebilirlik ve sorumluluk kurumsal yönetişimin
dört temel ilkesidir. Sürdürülebilirlik konusunda da
yaptığımız çalışmalarda ne yapmak istediğimizi, nasıl,
kimlerle ve hangi süreçte tamamlayacağımızı, nasıl
ölçüp değerlendireceğimizi bilmeliyiz.
Özetle şirketlerin diğer süreçler gibi sürdürülebilirlikle
ilgili alanları da yönetmesi gerekliliği benim için bir
sürpriz değil, zaten işimizin olmazsa olmaz bir parçası.
Türkiye’ye baktığımızda ise geldiğimiz nokta,
başladığımız noktaya göre çok daha iyi… Birçok
şirket bu konuya önem veriyor. Fakat bunların pek
çoğu halka açık, global, büyük şirketler… Aslında
Türkiye’nin asıl gövdesini oluşturan yapılarda
gerek aile anayasaları, kurumsal yönetişim ilkeleri,
gerekse sürdürülebilirlik açısından hala ciddi bir
farkındalık yaratmamız gerektiği düşüncesindeyim.
Yani sürdürülebilirliğin etki alanını bu açıdan henüz

genişletemedik. Kamu otoritesinin, SPK ya da
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi bu işleri yönetmekle
sorumlu odalar ve borsalar birliklerinin öğretici ve
eğitici bir tarzla yaklaşarak bu çalışmaların aslında
şirketlerin faydasına olduğunu anlatması gerekiyor.
Daha çok yolumuz olduğunu ve başarılı örnekleri
yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarılı
örnekleri yaratan büyük şirketlerin kendi paydaşlarına;
Doğuş Otomotiv’de bizim yaptığımız gibi; kendi
paydaşlarına da bu çalışmaları neden, nasıl yaptığını,
onlara ne şekilde yardımcı olabileceğini anlatabilmesi
çok önemli. Sadece rol model olmak yetmiyor. Rol
model olduktan sonra, bu kavramı ve hayata nasıl
geçirileceğini anlatmak da bu öğretme yetkinliğine
sahip her kurumun sorumluluğu diye düşünüyorum.
Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlikle ilgili
alanlarda bundan sonraki hedefleri nedir?
Aclan Acar: Biz Türkiye’de belli bir noktaya
geldik. Yerimiz bundan sonra şampiyonlar ligi diye
düşünüyoruz. Dünya çapında bu alanda örnek
gösterilen bir şirket olmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla
çalışmalarımızda artık global örnekleri kendimize
hedef alarak ilerliyoruz. Bu hedef bizi Türkiye’de
sürdürülebilirlik alanında bulunduğumuz yerin daha
ilerisine taşıyacaktır.
Bizim için bu işin ruhu, raporlamasından çok daha
önemli. Raporlama sadece bir sonuçtur, yanıt
verebilirlik ilkesinin yansımasıdır. Biz daha iyiyi, daha
güzeli, hem kendimiz için, hem de tüm paydaşlarımız
için yaratarak devam etmek istiyoruz. Devam eden
projelerimiz var; yenileri üzerinde de sürekli çalışıyoruz.
Doğuş Otomotiv her zaman olduğu gibi, zaman, emek
ve kaynak ayırarak sürdürülebilirlikle ilgili alanları daha
iyi bir şekilde yönetmek için çalışmaya devam edecek.
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun vadeli iş yapma politikası yerleşik bir strateji
haline gelir ve devletin uzun vadeli yatırım yapan
şirketlere verdiği destekler önümüzdeki yıllarda artarsa
Türkiye’de sürdürülebilir üretim ve markalar hedefine
ulaşmak mümkün olacaktır.
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İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

G4-1, G4-2

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali Bilaloğlu ile
Doğuş Otomotiv’in Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda 2015 performansını
ve gelecek hedeflerini konuştuk.
2015 yılında Doğuş Otomotiv Türkiye’de
dördüncü kez Pazar lideri oldu. Bununla birlikte
2015 iş dünyası için zor bir yıl oldu. Bu zorlu
geçen yılda Doğuş Otomotiv Türkiye’de özellikle
hangi alanlara odaklanarak başarıyı yakaladı
sizce?
Ali Bilaloğlu: Doğuş Otomotiv Türkiye’de uluslararası
13 markanın temsilcisidir. Doğuş Otomotiv olarak
dünya çapındaki bu markaların stratejilerini doğru
okuyup anlayan ve Türkiye’de de bu stratejilere bağlı
hedeflere ulaşılmasını sağlayan bir yönetime sahibiz
çünkü hem Türkiye pazarını iyi biliyoruz, hem markaları
iyi anlıyoruz. Bununla birlikte sahip olduğumuz önemli
avantajlardan birisi de farklı markalarda başarılı olmuş
uygulamaları diğer markalarda da hayata geçirme
yeteneğimiz. Bu şekilde Türkiye’de Volkswagen Grup
markalarının hepsinin kendi segmentinde pazar lideri
olmasını veya farklı alanlarda dikkat çekici sonuçlar
almasını sağlayarak örnek gösterilen bir şirket olmayı
başardık.
Tüm çalışmalarımızda, belirlediğimiz stratejilerin
sonuçlarının müşterilerimize nasıl yansıyacağını göz
önünde tutuyor, değerlendiriyor ve hedeflerimizi
“Taraftar Müşteri Yaratma” politikamıza uygun olacak
biçimde belirliyoruz. “Taraftar Müşteri Yaratma”
politikamız uzun yıllardır iş yapış tarzımızın temel
taşlarından birisini oluşturuyor. Bu kapsamda, yetkili
satıcı ve servislerimiz de bizim hem iş ortaklarımız,
hem de müşterilerimizdir. Biz çalışanlarımızı da
“iç müşteri” olarak görüyoruz. Onların da beklentilerini,
ihtiyaçlarını sorguluyor, eğitim programlarını dahi
onların beklenti ve taleplerine göre organize etmeye
çalışıyoruz.
Ayrıca gerek müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem,
satış ve satış sonrasında ürettiğimiz kaliteli hizmet ve
yetkili satıcılarımızla ortak bir hedefe doğru koşmamız
da Doğuş Otomotiv’in bugünkü başarısının önemli
bileşenleridir.

Özetle tüm bu saydıklarımızın dengeli biçimde bir
araya gelmesi sayesinde Doğuş Otomotiv hedeflediği
başarıları yakalayabilmektedir.
2015 yılında sürdürülebilirlikle ilgili Şirketinizde
en önemli gelişmelerden bir tanesi de Yönetim
Kuruluna bağlı Kurumsal Yönetişim Komitesi’nin
adının Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi olarak değişmesi, ilgili komitenin
görevleri arasına Şirketin tüm Sürdürülebilirlik
süreçlerinin de eklenmesiydi. Doğuş Otomotiv
küresel standartlarda Sürdürülebilirlik
yönetimine geçmiş oluyor bu şekilde. Bundan
sonraki yıllarda Şirketiniz için nasıl bir gelişme
hedefliyorsunuz? Bu komiteden ne tür faydalar
bekliyorsunuz?
Ali Bilaloğlu: Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin dünyada
bu konudaki gelişmeleri daha yakından izlememizi
sağlayacağını ve Şirketimize global ölçekte
sürdürülebilirlik standartlarına uygun yeni bir vizyon
kazandıracağını düşünüyorum.
Dünya sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda hızla gelişiyor.
Biz de Doğuş Otomotiv olarak bu gelişmeleri doğru
anlamaya, kendi stratejik önceliklerimize dahil etmeye
ve paydaşlarımızı zamanında ve doğru bilgilendirmeye
özen gösteriyoruz.
Sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerinizin büyüme ve
müşteri memnuniyeti odaklı stratejinize bir etkisi
olduğuna inanıyor musunuz?
Ali Bilaloğlu: Müşterilerimiz, faaliyet alanımız ve
etkilediğimiz alanlar nedeniyle Sürdürülebilirlikle
ilgili 6 odak alanımızdan bir tanesidir ve bu yıl 7.sini
yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuzda
bu odak alanımızla ilgili tüm performanslarımızı,
gelişmeleri, hedeflerimizi çok açık bir şekilde
paylaşıyoruz.
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Bu nedenle elbette önemli bir etkisi olduğunu
düşünüyorum. Ancak Doğuş Otomotiv’in tüm strateji
ve politikaları müşteri memnuniyeti odaklı olduğundan
bu konuda elde ettiğimiz başarıların pek çok faktöre
dayandığını da eklemek gerekir. Belki de en önemli
etkisi, yöneticilerimizin yaptığımız işlere ve iş sonuçlarına
daha bütünsel yaklaşmalarını sağlamasıdır.

Amacımız anne ve babalara, hatta gerekirse çocuklara
bu konuda psikolojik bilgilendirme yöntemleriyle çocuk
koltuğu kullanmanın hayati önemini anlatabilmek.
Yani Trafik Hayattır! Platformu bu yıl yeni bir konuya
daha odaklanacak. Platform dönem dönem yeni
başlıklar açarak hem eğitim, hem farkındalık içerikli
çalışmalara devam edecek.

Ayrıca otomotiv sektörü doğası gereği sürdürülebilir
olmak durumundadır. Sattığımız ve daha sonra da
ürünün yaşam döngüsü boyunca sorumluluğunu
taşıdığımız araçlarla ilgili tüm süreçler uzun vadeli
planlanma gerektirmektedir. Dolayısıyla, Şirketimizin
tüm organizasyon yapısında ve iş yapış biçimlerinde
devamlılığı sağlaması, bunu içselleştirmesi ve bu
doğrultuda hareket etmesi zaten vazgeçilmez bir
unsurdur. Müşteri memnuniyetini de bu bağlamda ele
alıyoruz. Müşteri memnuniyeti alanında yaptığımız ve
hedeflediğimiz her başlık ve içerik de bu sebeple, bizim
için değerli yatırımlardır.

Sürdürülebilirlikle ilgili odak alanlarınızdan
bir tanesi de çalışanlarınız. Yetkili Satıcı ve
Servislerinizin çalışanlarına kadar uzanan
DRIVE programınız hakkında 2015 yılındaki
gelişmelerden bahsedersek, bundan sonraki
hedefleriniz ne olacak?

Trafik Hayattır! Platformu, trafikte güvenlik
konusunda Türkiye’de en bilinen ve en uzun
soluklu platformlardan biri haline geldi. 2015
yılında bu alandaki gelişmelerden ve bundan
sonraki hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Ali Bilaloğlu: Trafik Hayattır! Platformu ile ilgili
çalışmalara ilk başladığımızda bizim için de yeni
ve zorlu bir alandı. İlk önce sadece trafikteki yanlış
davranışlarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla dikkat
çekici spotlar yaparak bu işe başladık. Sonra gördük
ki bu tür farkındalık çalışmalarının gerçek hayatta
davranış değişikliğine dönüşmesi oldukça zaman alıyor.
O an için gündeme gelebiliyor ama aslında temelde
olumlu yönde bir davranış değişimi sağladığından emin
olamıyorsunuz. Daha sonra platformu tamamen eğitim
odaklı bir programa dönüştürmeye karar verdik. Önce
işe kendi şirketimizle başladık; sonra grup şirketlerine,
sonra grup dışı şirketlere, daha sonra ilkokullara, sonra
üniversitelere girdi Trafik Hayattır! eğitimleri. Merkezine
“eğitimi” koyduğumuz bu çalışmalara program dâhilinde
devam ediyoruz. Bunlara paralel olarak trafikte
güvenliğe özellikle dikkat çekilmesi gereken kritik
dönemlerde kamu spotlarıyla farkındalık çalışmalarını
da sürdürüyoruz. 2016 yılında bu platformun en önemli
hedeflerinden bir tanesi araçlarda çocuk koltuğunun
kullanılması konusunda yapılacak bilinçlendirme
çalışmaları olacak. Bu konu sanırım önümüzdeki birkaç
yıl gündemimizde olacak. Türkiye’de biliyorsunuz
araçların %80’ninde çocuk koltuğu kullanılmıyor.
Bu konuda da eğitimler vermeye başlayacağız.

Ali Bilaloğlu: Doğuş Otomotiv’in çalışan tanımı sadece
şirketimizin çalışanlarını değil, Doğuş Otomotiv değer
zinciri içindeki tüm çalışanları kapsayan bir yaklaşıma
sahiptir. “Doğuş Otomotiv*in Rotası İnsan ve Eğitim”
diyerek DRIVE Projesine başladık. Bu kapsamda Yetkili
Satıcı ve Servislerimize yeni işe alımlarda kullanılacak
kriter ve yöntemlerden, çalışanların eğitimlerine,
ücretlendirme ve performans değerlendirme
sistemlerine kadar pek çok alanda kurumsal insan
kaynakları yönetimi konusunda bilgilendirme yapıyoruz.
DRIVE projesi 2014 yılında başlayan ve ilerleyen yıllarda
belirli bir plan dahilinde tüm Yetkili Satıcı teşkilatımızda
yaygınlaştırmak istediğimiz bir projedir.
Geçen yıl raporunuzda Değer ve İlgi Merkezi’nin
(DİM) kurulduğunu açıklamıştınız. Ürün ve hizmet
sorumluluğu alanında size yeni bir kapı açan bu
oluşumun 2015 performansı nasıldı ve 2016’da
ne bekliyorsunuz?
Ali Bilaloğlu: Değer ve İlgi Merkezi’nin 2015 yılı
performansı beklediğimizden de öte gerçekleşti
diyebiliriz. Öncelikli amacımız kendi markalarımızın
müşterilerine en mükemmel şekilde ulaşabilmek ve
onların beklentilerini karşılayabilmek oldu. Aslında DİM’in
kuruluş aşamasında da bizim Çağrı Merkezi anlayışımız
sektörün yaklaşımından çok farklıydı. Burada çalışan
arkadaşlarımızın birbirinden değişik ve uzmanlık isteyen
markalara hizmet etmesini değil, tek bir markaya ait
yeterli donanıma sahip olmasını amaçladık. 2016 yılında
DİM’de her marka için daha fazla teknik donanıma ve
bilgiye sahip ekiplerle DİM’i destekleyeceğiz.
Gerçekten de satış sonrası hizmetlerimizden
uzmanlaşmış ekipleri DİM’de müşterilerimizin karşısına
çıkartıyoruz. Çünkü çok sayıda müşterimiz acil yardım
için bizi aradığında araçla ilgili yeterli teknik bilgiye sahip
olmadığından sorun yaşayabiliyor.
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Teknik ekiplerimiz bu tür durumlarda markanın
kendisine özgü teknik bilgilere sahip olduğundan
soruna telefonda müdahale ederek kısa sürede
müşterimizin sorununu çözebiliyor. Böylelikle
müşterimiz o anda araçla ilgili doğru bilgiye ulaşıyor,
önemli bir sorun olmadığını anlıyor ve aracını servise
götürmesine gerek kalmıyor.
Ayrıca önümüzdeki dönemde DİM’de yarattığımız
başarılı çözümleri duyan diğer şirketlerden aldığımız
hizmet talebini de karşılamayı düşünüyoruz.
Bu hizmeti onlar için bizim vermemizi istiyorlar. Şimdilik
değerlendiriyoruz. Özellikle grup şirketlerinden ciddi
bir talep var. Belki bu konsepti geliştirerek farklı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de bu hizmeti
verebiliriz.
Sürdürülebilirliğin en temel alanlarından bir tanesi
de verimlilikle ilgili çalışmalar. Doğuş Otomotiv
2015 yılında bu alanda sizce nasıl bir performans
sergiledi? 2016’da bu konuyla ilgili öngörünüzden
bahsedebilir misiniz?
Ali Bilaloğlu: Bizim Doğuş Otomotiv’de
oluşturduğumuz bir kültür var. Tüm çalışanlarımız
işlerini Şirketin sahibi olduklarını düşünerek, buna
inanarak yapar. Bu nedenle verimlilikle ilgili gerçekten
örnek uygulamalarımız oluyor. Yıl içinde çalışanlarımız
işlerini daha verimli nasıl yapabilecekleri ile ilgili yani iş
süreçlerini iyileştirme konusunda hazırladıkları projeleri
bizlerle paylaşma imkanı buluyor. Bu projelerden
seçilenler en kısa sürede hayata geçiriliyor.
Yanı sıra, “Çalışan Öneri Sistemimiz” de verimlilik
çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.
Mavi yaka çalışanlarımızın da görüşlerinden daha fazla
faydalanabilmek için çalışmalarımız sürüyor.
Dolayısıyla verimlilik bizim için bir hedef değil, iş yapış
tarzımızın bir parçası haline gelmiş bir konudur.
Doğuş Otomotiv çalışanlarında sürdürülebilirlik
algısının gelişmesi için ne tür çalışmalar
yürütülüyor?
Ali Bilaloğlu: Doğuş Otomotiv çalışanlarının tamamı
sürdürülebilirlikle ilgili gerekli hassasiyete ve algıya
sahiptir. Zaten bir şirketin temelinde bu algının var
olması gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz tüm projeler
çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusunda uzun vadeli
düşünmesini sağlıyor.

Türkiye’nin sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir
markalar hedeflerine ulaşmasının ekonomiye
sağlayacağı fayda ya da zararlar konusundaki
görüşleriniz nedir?
Ali Bilaloğlu: Uzun vadeli iş yapma politikası yerleşik
bir strateji haline gelir ve devletin uzun vadeli yatırım
yapan şirketlere verdiği destekler önümüzdeki yıllarda
artarsa Türkiye’de sürdürülebilir üretim ve markalar
hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Böylelikle
ülkemizin daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir ekonomik
yapıya kavuşacağını düşünüyorum.
Doğuş Otomotiv’in Sürdürülebilirlik ve kurumsal
sorumluluk alanında vizyonu ne olacak?
Ali Bilaloğlu: Doğuş Otomotiv’in en büyük şansı
20 yılı aşkın süredir dünyanın sürdürülebilirlik ve
uzun vadeli politikalar açısından örnek bir şirket olan
Volkswagen Grubu ile çalışmasıdır. Ayrıca otomotiv
sanayisi de dünyada diğer sektörlerle kıyasladığınızda
çok daha sürdürülebilirlik vizyonu olan, bu alanlara
yatırım yapan bir sanayi dalıdır. Özellikle Alman
otomotiv sanayisinde bu uzun vadeli düşünce tarzı,
sürdürülebilirlik prensipleri, standartları, iş yapış vizyonu
zaten mevcuttur. Biz de bundan faydalanıyoruz.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 4 Kasım 2014 tarihinden
itibaren Borsa İstanbul tarafından ilk olarak BIST30
şirketleri için hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlanmış
olup, Doğuş Otomotiv’in de içinde yer aldığı BIST50
şirketleri 2015 yılında ilk defa değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Şirketimiz bunun sonucunda Kasım
2015-Ekim 2016 dönemi için Türkiye’de bu alanda
ileri performans gösteren ilk 29 şirket arasına
girerek endekste işlem görmeye layık görülmüştür.
Bu başarının en temel nedeninin de Volkswagen
Grubu’nun Şirketimize sağladığı katma değer olduğunu
düşünüyorum. Bu endeksin başlamasından çok önce
biz Türkiye’de sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline
getirmiştik. Bu nedenle diğer şirketlere göre çok daha
fazla yol kat etmiştik. Ancak elbette geldiğimiz noktada
da halen gideceğimiz çok yol var. Çalışmalarımıza aynı
hızla devam edeceğiz.
Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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2015 PERFORMANSIMIZDAN ÖNE ÇIKANLAR

Ekonomik Performans
Net Satışlar 10.889,2 M TL

Çevresel Performans
211.000 TL
Çevresel Yatırım

İnsan Hakları

Doğuş Oto’da 1.278 kişiye 2.174,5 saat,
Doğuş Otomotiv’de 428 kişiye 828,5 saat
etik kod eğitimi

Çalışanlarımız

Doğuş Otomotiv Kadın Çalışan Oranı

%35

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu
DİM Çalışan Bağlılığı Oranı

%89
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DOĞUŞ OTOMOTİV ODAK ALANLARI PERFORMANS
KRİTERLERİ
G4-2

Başlıklar
Ekonomik Kalkınma
Net Satışlar (Milyon TL)						
Tedarikçi Sayısı 							
Yerel Satın Alma Tutarı (Milyon TL)1 				
Yerel İstihdam Oranı (%)						
Çevre		
Su Tüketim Miktarı (m3) – Satılan Araç Başına			
Atık Bertarafı İçin Ödenen Tutar (TL)				
Tehlikeli Atık Bertaraf Maliyeti (TL/Ton)				
Piyasaya Sürülüp ÇEVKO Vasıtasıyla Geri Kazanımı Sağlanan
Ambalaj Miktarı (kg)
Akü Geri Kazanım Oranı (%)					
Elektrik Tüketimi (kWh)						
Doğalgaz Tüketimi (kWh)						
Satılan Araç Başına CO2 Salımı (kg)				
Çalışanlar
Çalışan Sayısı							
Çalışan Memnuniyeti Oranı (%)					
İş Kazası Oranı (%)						
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Temsil Oranı4 (%)		
Kadın Çalışan Oranı5 (%) 						
Öneri Sistemine Gelen Öneri Sayısı				
Hayata Geçirilen Öneri Sayısı					
Çalışanlara Verilen Eğitim (adam/saat) - Doğuş Otomotiv için
İnsan Hakları
İnsan Hakları Eğitimi Alan Çalışan Oranı (%)			
İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirilen Yetkili Satıcı Sayısı		
İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirilen Tedarikçi Oranı (%)		
Müşterilerimiz
Müşteri Memnuniyeti Oranı (120 üzerinden)			
								
								
								
Yetkili Satıcı Memnuniyet Oranı					
								
Toplumsal Katılım
Etik Kod Eğitimleri Verilen Çalışan Sayısı				
Etik Kod Hakkında Bilgilendirilen Yetkili Satıcı Sayısı		
Etik Kod Konusunda Bilgilendirilen Tedarikçi Sayısı			
								
Toplumsal Kalkınma Amaçlı Yatırımların Tutarı (Milyon TL)		

2014

2015

7.693			
718			
736			
8,68			

10.889
666
965
10,82

0,46			
154.9492 		
737			
439.131		

0,69
199.473
712
436.776

112,9			
3.685.381		
295.419		
128			

105,8
4.784.127
456.7213
127

2.137			
70,2
0,00			
4			
23			
1.282			
330			
50			

2.553
0,73
3
24
1.605
6086
29

100			
12			
100			

100
17
100

Satış ortalaması:		
109,93			
Servis ortalaması:
101,59			
Satış: 4,57		
Servis: 4,70		

Satış ortalaması:
110,16		
Servis ortalaması:
101,35
Satış: 4,65
Servis: 4,86

Çalışan memnuniyet anketi
iki yılda bir yapılmaktadır.

377			
428
12			
17
2015 yılında		
3
başlanacaktır.						
3,4			
3,6

1 Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç, Doğuş Otomotiv Grubu şirketleri yerel satın alım tutarıdır.
2 73 adet servis dâhil edilmiştir.
3 2015 yılında doğalgaz tüketimindeki artış, 2014 yılında inşaatı tamamlanan Lojistik tesisi B Blok binasının ve ardından işletmeye alınan
Doğuş Teknoloji binasının tüketimlerinin de toplam tüketim miktarına eklenmesinden kaynaklanmaktadır.
4 Sadece Doğuş Otomotiv rakamıdır. İlgili diğer oranlar raporun ilgili kısmında detaylı olarak belirtilmiştir.
5 Doğuş Oto ve Doğuş Otomotiv ortalama rakamıdır.
6 20 Nisan tarihi itibari ile 2015 yılında yapılan önerilerden hayata geçirilen öneri sayısıdır.
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KURUMSAL PROFİL

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9, G4-13

2015 YILINDA 21. FAALİYET YILINA ULAŞAN DOĞUŞ OTOMOTİV, TÜRKİYE’NİN
LİDER OTOMOTİV İTHALATÇISI VE EN BÜYÜK OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİNDEN
BİRİ OLMAYI SÜRDÜRMÜŞTÜR.
Doğuş Otomotiv, sektöründe Türkiye’nin en geniş marka ve hizmet ağına sahip şirketidir. Binek araç, hafif
ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün
lideri konumundaki 13 uluslararası markanın temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine
Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, ŠSkoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Volkswagen Ticari
Araç, Scania ve Meiller markalarından ve bu markaların 80’i aşkın modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü
sunmaktadır. Şirket ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Engines markasıyla, soğutma
sistemleri pazarında ise Thermo King markasıyla ve 2.el pazarında kendi bünyesinde yaratmış olduğu DOD
markasıyla yer almaktadır.
Doğuş Otomotiv, Türkiye otomotiv sektörünün en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından birine sahiptir. Tüm
ülkeye yayılmış olan 540’ı aşkın buluşma noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış, servis ve yedek parça
hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır.

2015’te D-Auto Suisse SA
Doğuş Otomotiv, global bir şirket olma yönünde
Türkiye’deki başarılı operasyonunu yurtdışına taşımaya
yönelik olarak da yatırımlar gerçekleştirmektedir.
Şirket, Volkswagen AG Grubu’yla güvene dayalı yakın
işbirliğinin bir sonucu olarak 2009 yılından bu yana
İsviçre’nin Lozan kentinde, D-Auto Suisse SA adıyla
Porsche Yetkili Satıcı ve Servis hizmeti vermektedir.
Bugün, 39 kişilik çalışan ekibiyle D-Auto Suisse SA,
2014 yılına oranla satış oranını %39 oranında artırarak
351 adet araç satışı gerçekleştirmiş ve bir ilke imza
atmıştır.
G4-4,G4-6,G4-8

2015’te D-Auto LLC
Doğuş Otomotiv, yine yurtdışı faaliyetleri kapsamında,
Kuzey Irak’ta Volkswagen ve Audi markaları
distribütörlüğü için Erbil merkezli D-Auto LLC şirketini
2014 yılında hizmete açmıştır. Volkswagen ve Audi’nin
Irak genelindeki satış ve servis operasyonları tümüyle
%100 Doğuş Otomotiv sermayeli D-Auto LLC şirketi
tarafından gerçekleştirilmektedir. 2015 yılı Aralık
ayında, Volkswagen Ticari Araç ile Irak Distribütörlüğü
sözleşmesini imzalamış ve temsil ettiği üçüncü marka
olarak bünyesine katmıştır. D-Auto LLC, bugün toplam
7.500 m2’lik alanda 22 çalışanı ile hizmet vermektedir.
2015 yılı, ekonomik durgunluğun artış gösterdiği,
otomotiv sektörünün olumsuz yönde etkilendiği

ve pazarın önemli ölçüde daraldığı bir yıl olmuştur.
D-Auto LLC, 2015 yılında 37 adet yeni araç satışı
gerçekleştirmiştir. Yaşattığı kaliteli servis deneyimi ve
eğitimli teknik personelleri ile müşterilerinin tercih ettiği
hizmet noktası olmayı başaran D-Auto LLC, 2015
yılında 2.338 araca servis hizmeti sunmuştur.

2015’te Doğuş Oto
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. adı altında
faaliyetlerini yürüten şirketimiz temsil ettiği 7 marka
için (Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, Porsche, SEAT, ŠSkoda ve DOD) İstanbul,
Ankara ve Bursa illerinde 6 noktada, yeni ve ikinci
el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yapan ve
müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası destek
hizmetleri veren Doğuş Oto; 2015 yılında 59.948 adet
satış ve 240.201 servis girişi ile 2015 yılı için belirlediği
hedeflerin üzerine çıkmıştır. Araç satışları ve servis
girişlerindeki yükseliş paralelinde, Doğuş Oto’nun
iş hacmi ve iletişim kurulan müşteri sayısı da önemli
ölçüde artmıştır. Doğuş Oto, hizmet kalitesini her yıl
artırarak ilerleyişini sürdürmektedir.
G4-4,G4-6,G4-8

2015’te DOD
İkinci el sektörüne kurumsallığı ve güven olgusunu
getiren Türkiye’nin en büyük kurumsal ikinci el markası
DOD, 2015 yılında iş modelinde gerçekleştirdiği
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değişiklikler ve tedarik ağını genişletme çalışmalarıyla
iş ortaklarını artırmış, tedarik ve satışlarına önemli bir
ivme kazandırmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda
2015 yılında 23.125 adetlik satışla istikrarlı büyümesini
sürdürmüştür. Yetkili Satıcı araç tedarik ağının
genişletilmesi ve stok çeşitliliğinin artırılması amacıyla,
işbirliği yürütülen firma sayısı bir önceki yılın iki katına
çıkarılmış; operasyonun genişletilmesiyle beraber araç
tedariki 2014 yılına oranla %38 oranında, araç satışları
ise %69 oranında artmıştır. Yeni yapılan tedarik
anlaşmalarıyla stok çeşitliliği ve adedi artırılmıştır.
2015 yılında yapılan operasyonel değişiklik ile araçların
ortalama stok yaşı %23 oranında, ortalama stok
finansman maliyeti ise %28 oranında düşmüştür.
DOD perakende noktalarında, 2014 yılında nakit alım
süreçleri ve premium araç satışlarında başlatılan iş
modeli değişikliğine 2015 yılında da devam edilmiştir.
2014 yılına oranla ciro %34 artmıştır.
Perakende noktalarında faaliyete başlanan tarihten
itibaren ulaşılan en yüksek ciro ve perakende satış
adedine ulaşılarak iki ayrı rekora imza atılmıştır.

2015’te TÜVTÜRK
Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili ve
görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda
gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmetiyle
trafik ve araç güvenliğine katkı sağlayan TÜVTÜRK,
2015 yılını başarılarla dolu geçmiştir. Olumlu müşteri
deneyimini her zaman önceliğinde tutan TÜVTÜRK,
2015 yılında da bu alandaki yatırımlarını artırmıştır.
TÜVTÜRK, 2015 yılında periyodik araç muayene
hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarında
büyümüştür. 2015 yılında operasyona başlayan
istasyonlarıyla sabit istasyon sayısı 207’ye ulaşmıştır.
Yeni gezici traktör istasyonlarının da eklenmesiyle
gezici istasyon sayısı ise 106’ya ulaşmıştır.
2015 yılında, bir önceki seneye göre %2,5’lik artışla
8 milyon 91 bin aracın periyodik araç muayenesi
gerçekleştirilmiştir.

2015’te vdf
Vdf, 2015 yılında müşteri memnuniyeti odaklı ürün
ve hizmet anlayışıyla hedeflerinin çok üzerinde bir
performans gerçekleştirmeyi başarmıştır. vdf,
2015 yılında bireysel taşıt kredilerinde “yaşayan
kredi miktarı” bazında tüketici finansmanı şirketleri
ve bankalar arasında pazar liderliğini sürdürmüştür.

vdf, 2015 sonu itibariyle yaşayan kredi sayısını
toplam 146.000 adede çıkarmış, rekor bir yükselişle
hedeflerinin üzerinde performans kaydetmiştir. vdf,
toplam yaşayan kredi hacmini bir önceki yıla göre
%49 artırarak 4 milyar TL’den 5,9 milyar TL’ye
yükseltmeyi başarmıştır.

Doğuş Otomotiv’in 2015 yılı finansal
göstergeleri, mülkiyet ve yasal yapısındaki
nihai durumu 2015 Faaliyet Raporu
kapsamında detaylı olarak açıklanmaktadır .
G4-7,G4-9

Doğuş Otomotiv vizyon, misyon ve strateji,
G4-56
taahhüt ve değerleri
2015’te Doğuş Teknoloji
Doğuş Teknoloji, yenilikçi, dinamik, çözüm odaklı, fark
yaratan, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleriyle
2015 yılında da müşteri memnuniyetine odaklanarak
bir çok yazılım projesini başarıyla üretim ortamına
almıştır.
Kısa sayılabilecek bir sürede TIER3+ standartlarında
tamamlanan Doğuş Teknoloji Veri Merkezi 2015 yılı
Mart ayında hizmete başlamıştır. Doğuş Teknoloji,
müşteri memnuniyetinden taviz vermeden operasyonel
verimliliği arttırarak 2015 yılında kârlılık hedefini
yakalamıştır.
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KURUMSAL YAPI

G4-17

/ Değer Zinciri 2015

Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili
Satıcılar

İkinci El Araç
Alım-Satım

Perakende

İthalat ve
Distribütörlük

Diğer Yatırımlar

İkinci El

Yedek Parça ve
Satış Sonrası
Hizmetler
Her Marka
Araca
Hızlı Servis

**

TÜVTÜRK*

Finans

Otomotiv
Finansmanı*

Sigorta*

Sigorta*

Yüce Auto*

Yedek Parça ve
Lojistik

* İştirakler
** Temsilcilik
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BELİRLENEN ÖNCELİKLİ ALANLAR VE
RAPOR KAPSAMI
G4-17, G4-23

Doğuş Otomotiv’in doğrudan ve dolaylı iştirakleri,
pay oranları ve konsolide finansal tabloları 2015
Faaliyet Raporu’nda açıklanmaktadır.

Doğuş Otomotiv 2015 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu, GRI G4 ilkelerine
göre hazırlanan
2. Rapordur.

Doğuş Otomotiv 2015 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nda yer alan finansal veriler faaliyet raporunda
yayınlanmış verilerle paraleldir. Ancak Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu’nun kapsamı Doğuş Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama ve
Ticaret A.Ş. olarak belirlenmiştir. Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik performansına değer zinciri içindeki
iştiraklerini ve bağlı ortaklıklarını dahil etme stratejisi
kapsamında 2015 yılında iştiraklerimizden Doğuş
Teknoloji ve 2014 yılında rapor kapsamımıza aldığımız
vdf Servis ve Ticaret A.Ş.’nin performansları da rapora
alınmıştır.

Doğuş Otomotiv bu yıl GRI standartlarına uygun
7. Sürdürülebililik Raporu’nu yayınlamaktadır.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik (sosyal, çevresel, etik ve ekonomik)
performansını yıllık olarak raporlamayı taahhüt eder ve
son yayınlanan raporun tarihi Haziran 2015’dir.

İştiraklerimiz dışında 2015 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’na 17 Yetkili Satıcı ve Servisimizin
de
sürdürülebilirlik performansları eklenmiştir. Bundan
önceki yıllarda raporlarımızda performansına
yer verdiğimiz ÖzSa Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
(Kayseri)’nin ve LeasePlan’ın devir işlemleri
gerçekleştirildiği için rapor kapsamından çıkartılmıştır.
Bununla birlikte etki alanımızı daha da yaygınlaştırma
stratejimiz doğrultusunda bu yıl ayrıca 3 Tedarikçimizle
bir araya gelinerek Sürdürülebilirlikle ilgili strateji ve
politikalarımız aktarılmış ve belirli performansları rapora
G4-19, G4-20
dahil edilmiştir.

RAPOR PROFİLİ

G4-18

Doğuş Otomotiv 2015 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nun içeriği, kapsamı ve genel yapısı, 2014
yılında olduğu gibi G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması
İlkeleri baz alınarak hazırlanmıştır. Global Reporting
Initiative (GRI) G4 İçerik İndeksine bu raporla birlikte
internet üzerinden ulaşılabilecektir.
G4-32

G4-28, G4-29, G4-30

Rapor kapsamında açıklanan verilerin
hesaplanmasında GRI G4 Raporlama çerçevesinin
önerdiği hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Konsolide
olmayan veriler dipnotlarla açıklanmıştır. Her geçen yıl
daha sağlıklı verilere ulaşabilmek ve Doğuş Otomotiv
değer zincirinde yer alan tüm şirketleri kapsam içine
dahil edebilmek için çalışmalarımız sürmektedir.
Doğuş Otomotiv 2015 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu G4 Raporlama ilkeleri en üst düzey raporlama
düzeyi olan “kapsamlı raporlama” seçeneğine uygun
biçimde hazırlanmış, dış denetim alınmamıştır.
G4-32, G4-33
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ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ

7

Öncelikli Alanlar
Konusunda 2015 Yılı
Konu Başlıkları

2015 Hedefleri

Sonuç

Paydaş Geri Bildirimi

Paydaş Paneli ve Paydaş
Diyalog Platformları

Paydaş Paneli 2017 yılı
sonuna kadar
gerçekleştirilecektir.
Ancak 2015 yılı içinde farklı
platformlarda kilit paydaşlardan
görüş ve önerilerin alınması,
gerekli geri bildirimlerin
yapılmasına devam edilmiştir.

Stratejik Sürdürülebilirlik
Yönetimi

Yönetim Kurulu’na bağlı
Sürdürülebilirlik Komitesi’nin
kurulması

Mevcut Kurumsal Yönetişim
Komitesi’nin adı “Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi” olarak değiştirilmiş
ve komitenin görev tanımlarına
sürdürülebilirlikle ilgili alanlar
eklenmiştir.

Rapor Kapsamının
Genişletilmesi

Rapor kapsamına dâhil edilen
Yetkili Satıcı ve Servis sayısı
ile iştirak sayısının arttırılması

Rapor kapsamında alınan
Yetkili Satıcı Sayısı 17’ye
çıkartılmış, 2 yeni iştirakimiz de
rapora dahil edilmiştir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri içinde yer
alan iş ortaklarımızdan
3 adet pilot seçilerek
bilgilendirme yapılması ve
tedarikçi sözleşmelerine
sürdürülebilirlik odak
alanlarımızla ilgili beklentilerin
eklenmesi

3 Tedarikçimizle bilgilendirme
toplantıları yapılmış ve rapor
kapsamına dahil edilebilmeleri
için belirli alanlarda
performanslarını takip etmeleri
beklentisi iletilmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi
kurulması için gerekli
politikaların belirlenmesi, risk
haritasının çıkartılması

Gerekli ön çalışmalar yapılmış,
Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
sunulması için çalışmalar
başlatılmıştır.

7 Doğuş Otomotiv Öncelikli Konuları, Konuların Belirlenme Yöntemi ve Önceliklendirme çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi Doğuş Otomotiv internet sitesi Sürdürülebilirlik Bölümü’nde
yer almaktadır.

G4-18, G4-19, G4-20, G4-21
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YÖNETİŞİM

KURUMSAL YÖNETİŞİM VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

PAYDAŞLARIMIZ
G4-43, G4-44, G4-45, G4-47, G4-48, G4-49

Kurumun sürdürülebilirlik çalışmaları, Şirket bünyesinde
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
tarafından gözden geçirilmektedir. Değerlendirme
sonrası Yönetim Kurulu’na raporlama yapılmaktadır.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu’nu ekonomik,
çevresel ve sosyal konularda Şirketin genel
performansları ve hedefleri hakkında bilgilendirmek
amacıyla Şirket içinde Sürdürülebilirlik Çalışma
Grubu da bulunmaktadır.
Çalışma Grubu tarafından paylaşılan konular
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
yıl içinde en az 4 kez sunularak gerekli aksiyonlar
alınmaktadır.
Paydaşlar ve en yüksek yönetişim organı arasındaki
ekonomik, çevresel ve sosyal konularla ilgili diyalog
platformlarını ve geri bildirim mekanizmalarını yönetmek
için Yatırımcı İlişkileri, Değer ve İlgi Merkezi, İnsan
Kaynakları, Bayi Geliştirme, Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İlişkiler gibi departmanlar bulunmaktadır.

Doğuş Otomotiv her bir paydaş grubu
ile farklı iletişim kanalları aracılığıyla
diyalog içindedir. Doğuş Otomotiv kilit
paydaşları ve bu paydaşlarla
gerçekleştirilen diyalog platformlarıyla
birlikte paydaş katılımı süreçlerine
internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
Bu departmanlar ilgili oldukları paydaş gruplarıyla
doğrudan ve çeşitli araçlarla iletişim kurarak geri
bildirimleri düzenli olarak Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi ile paylaşmaktadır. Ayrıca
bu departmanların temsilcileri Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun daimi üyesidir.
2015 yılında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarında,
çevre ve sosyal performansa yönelik kritik önem
derecesinde bir husus tespit edilmemiştir.

Doğuş Otomotiv 2014 yılında 9,25 olan derecelendirme notunu 2015 yılında
9,42’ye yükselterek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından
düzenlenen 9. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde “Yönetim Kurulu Kategorisinde
En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket” ödülünü almaya hak
kazanmıştır.
KAMU POLİTİKASI
Otomotiv Pazar beklentileri ve gelişmeleri, Sektör
yatırımları, Mevzuatla ilgili değişiklikler (ÖTV, Hurda
Teşviği, Motorlu Taşıtlar vergisi vb), Dünya Ekonomik
Forumu’na Yönetim Kurulu Başkan katılımı, ODD
(Otomotiv Distribütörleri Derneği) Yönetim Kurulu’nda
İcra Kurulu Başkanımızın yer alması ve sektörel
görüşmelerin, paylaşımların içinde yer alması gibi temel
konular kamu politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlama,
sektör üyelerini her kesimde temsil etme, sektörün
ihtiyaçlarını karşılama, sorunlara çözüm üretme, sektör
bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip
ileterek kamuoyu oluşturma ve sektörle ilgili mevzuat
oluşumuna doğrudan katkıda bulunma çalışmalarını
yürütmek amacıyla İcra Kurulu Başkanımız Sayın Ali
Bilaloğlu, aynı zamanda ODD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve TÜSİAD’a bağlı Türkiye Değişim Kültürü
İnisiyatifi (TCCI Turkey: Culture of Change Initiative)
Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Sayın Ali Bilaloğlu aynı zamanda Türkiye’nin yabancı
ülkelerle olan iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlerinin
ülke yararına geliştirilmesine yardımcı olmak, kendi
bünyesinde yer alan kuruluşlarla, diğer resmi ve
özel kuruluşlar arasında iş birlikleri sağlayarak iş
fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesine yardımcı
olmak, bununla birlikte Türkiye-Almanya arasındaki

sosyo-politik bağların güçlendirilmesi, her iki ülkenin
ilişkilerinin yenilikçi bir anlayışla incelenmesini ve her
iki toplumda bu alanlardaki farkındalığın artırılmasına
yönelik yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla
DEİK / Türkiye – Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu
Üyeliğini de yürütmektedir.

İŞ ETİĞİ
Doğuş Otomotiv’in tüm iş birimleri operasyonlarını sürdürürken Etik Kod’da yer
alan kurallar ve prensipler bütününü uygulamaya önem vermektedir. Ayrıca tüm
faaliyetlerde ilgili yasa ve yönetmeliklere (Kurumsal Yönetim Tebliği, SPK Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu gibi) uyum konusunda gereken özen gösterilmektedir.
Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Ofisi 2015 Mart ayında BIST 100’de yer
alan şirketlerin yolsuzluk karşıtı sistemleriyle ilgili internet siteleri üzerinden
kamuya açıkladıkları bilgileri değerlendirmiştir. Doğuş Otomotiv rüşvet ve
yolsuzlukla ilgili sistemlerini şeffaf bir biçimde kamuya açıklama başlığı altında
Türkiye’nin en iyi ilk 10 şirketi (69 puanla en şeffaf ilk 3) arasında yer almıştır.

Etik Hat
Doğuş Otomotiv’in tüm çalışanları açık ya da istendiği
takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı
Etik Hattı’nı arayarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da
potansiyel aykırılıkları bildirebilmektedir.

Etik Kod Eğitimleri
2015 yılında işe başlayan 365 kişi, 730 adam/saat
e-oryantasyon eğitimi alarak Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik Performansı viral filmini izlemiş,
katılımcılara etik ilkelerimiz ve etik kodumuzla ilgili
bilgilendirmeler yapılmıştır. 2015 yılında Doğuş Oto’da
1.278 kişiye toplam 2.174,5 saat, Doğuş Otomotiv’de
ise 428 kişiye toplam 828,5 saat etik kod eğitimi
verilmiştir. 2016 yılında Etik kod eğitiminin sürekliliğinin
sağlanabilmesi ve her yıl tazeleme eğitimi şeklinde
verilebilmesi için sınıf içi eğitim yöntemi yerine eğitim
yöntemi e-öğrenme olarak değiştirilmiştir. Gelecek
dönemde e-öğrenme yöntemiyle verilecek olan

etik kod eğitimiyle tüm çalışanlara yeniden bilgilerini
tazeleme fırsatı sunulacaktır.
G4-SO3, G4-SO4, G4-HR2
Ayrıca etik ilkeler ve etik kod prosedürü Şirket
e-oryantasyon programına da eklenmiştir.
Yıl boyunca tedarikçiler, taşeronlar, Yetkili Satıcı ve
Servislerle yapılan tüm sürdürülebilirlikle ilgili politika ve
strateji bilgilendirme toplantıları özellikle Doğuş Otomotiv
Etik Kodu ile ilgili detaylı bilgileri de içermektedir.

Tedarikçilerimizin de sürdürülebilirlikle
ilgili alanlarda farkındalıklarının
artmasına, ölçme ve raporlama
alışkanlıklarının gelişmesine katkıda
bulunmayı ve onlara destek vermeyi
amaçlıyoruz.

Ekonomik
Performans
Ekonomik sürdürülebilirliğin
ancak etki alanımız içindeki
paydaşlarımızın da
sürdürülebilirlik bilinciyle
hareket etmesiyle sağlanabileceğini
biliyoruz.

Ekonomik Performans
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2015 YILINDA 21. YILINI TAMAMLAYAN DOĞUŞ OTOMOTİV, 13 ULUSLARARASI
MARKASI VE 80’DEN FAZLA MODELİ, SATIŞ, SERVİS VE YEDEK PARÇA HİZMETLERİ,
2 BİNİ AŞKIN ÇALIŞANI, 540’TAN FAZLA MÜŞTERİ BULUŞMA NOKTASIYLA YILDA
150 BİNİN ÜZERİNDE MÜŞTERİYE HİZMET VEREN TÜRKİYE’NIN LİDER OTOMOTİV
İTHALATÇISI VE DİSTRİBÜTÖRÜ HALİNE GELMİŞTİR. 2015 YILI İÇİNDE PAZAR
PAYINI YÜZDE 20,01’DEN 20,06’YA YÜKSELTEREK, ÜST ÜSTE 4 YIL OTOMOTİV
PAZARINDA LİDER KONUMDA KALMA BAŞARISINI GÖSTERMİŞTİR.
      Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2015 Faaliyet Raporu:

DOĞUŞ OTOMOTİV;

13
540’

ı
aşkın müşteri
hizmet noktası

203.082

2000’

i

aşkın çalışanı

adet perakende araç
satışı, (ağır vasıta
-Scania, Krone ve Meillerdahil)

Dünyanın
en güçlü otomotiv
markalarını kapsayan
temsilciliği

80

23.125

1.500.000’
aşan toplam araç parkı

Çok geniş bir ürün
yelpazesinde
müşterilerine sunduğu
’in üzerinde farklı
model seçeneği

adet ikinci el araç satışıyla
Türk otomotiv sektörünün
lider distribütörü olduğunu
2015 yılında bir kez daha
göstermiştir

i

Ekonomik Performans

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2015

26

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.KONSOLİDE KÂR
VE ZARAR TABLOLARI
G4-EC1

								
Hasılat								
Satışların Maliyeti (-)						
BRÜT KÂR

2014 (Bin TL)
7.692.702
6.819.714
872.988		

2015 (Bin TL)
10.889.161
9.780.598
1.108.563

Genel Yönetim Giderleri (-)						
Pazarlama Giderleri (-)						
Garanti Giderleri (-)							
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
				
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)					
ESAS FAALİYET KÂRI		
				

257.280		
237.103		
59.908		
79.631		
72.093		
326.235		

301.075
297.208
75.486
76.628
55.303
456.119

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler					
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr/Zararlarındaki Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI
Finansman Gelirleri							
Finansman Giderleri (-)						
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR			

10.698		
82.742		
419.675		
-		
123.378		
296.297		

37.324
43.434
536.877
171.488
365.389

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)					
Dönem Vergi Gideri (-)						
Ertelenmiş Vergi Geliri						
Ertelenmiş Vergi Gideri (-)						
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI			

43.219		
43.584		
365		
-		
253.078		

62.945
61.976
969
302.444

1.443		
251.635		
253.078		

-477
302.921
302.444

175.735		
3.399		
3.443		

209.891
3.581
3.249

Dönem Kârının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar					
Ana Ortaklık Payları						
DÖNEM KÂRI							
		
Personel Giderleri							
Bağış ve Yardımlar							
Vergi, Resim ve Harçlar						

Ekonomik Performans
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YENİ YETKİLİ SATICI VE SERVİS YATIRIMLARIMIZ

G4-EC7

2015 YILINDA 14 ADET YETKİLİ SATICI VE
12 ADET YETKİLİ SERVİS YATIRIMI BİTİRİLEREK
FAALİYETE BAŞLATILMIŞTIR.
VW AG tarafından duyurulan ve tarafımızca uygulamaya alınan
renovasyon projesi kapsamında 13 VW Yetkili Satıcısının renovasyon
projesi tamamlanmıştır. Proje başladığından beri renovasyon
projesini tamamlayan VW Yetkili Satıcı adedi 32’ye ulaşmıştır.
2015 yılında 8 adet yetkili satıcı ve 7 adet yetkili servisin faaliyeti
son bulmuştur. Gelecek yatırımları planlama çalışmaları kapsamında
2020 yılına kadar Yetkili Satıcı ve Servis açma planı hazırlanmıştır.
Bu kapsamda 4 Volkswagen yatırımı, 5 Audi yatırımı, 3 SEAT yatırımı
ve 1 Porsche yatırımının inşaatları devam etmektedir.
Marka
Volkswagen
Audi
SEAT
Porsche
DOD
Scani a
Krone
Meiller
Thermo King
Scania Engines

Satı ş
4
2
3
2
3
-

Servis
4
2
3
3
-

2015 yılsonu itibariyle 88 tüzel kişinin oluşturduğu
Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatımızda Skoda markası
hariç toplam 472 hizmet noktamız bulunmaktadır.
Skoda dahil hizmet noktası adedi ise 548’dir.

DOLAYLI EKONOMİK ETKİLERİMİZ

Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde yer alan tüm şirketlerin dolaylı ekonomik etkilerini
incelemek ve
bu doğrultuda kapsamlı bir veri toplama çalışması yürütmek amacıyla her yıl rapor kapsamına aldığı iştirakleri,
Yetkili Satıcı ve Servisleriyle Tedarikçilerinin dolaylı ekonomik etkilerini sorgulamakta ve sayısal olarak
raporlamaktadır.
G4-EC8

Ekonomik Performans
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TOPLUMSAL KALKINMA

DOĞUŞ OTOMOTİV KURULDUĞU GÜNDEN BUGÜNE KADAR EĞİTİMDE FIRSAT
EŞİTLİĞİ KAPSAMINDA SADECE SINAVLA ÖĞRENCİ KABUL EDEN, YAŞAM
BOYU ÖĞRENEN, ARAŞTIRAN, SORGULAYAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜVENLİ, TOPLUMA,
ÇEVRESİNE VE AİLESİNE KARŞI SORUMLU LİDERLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN
DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI’NA DÜZENLİ OLARAK BAĞIŞ YAPMAKTADIR.
2015 YILINDA DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NE 1.440.175 TL BAĞIŞ YAPILMIŞTIR.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar				

Tutar -TL

Darüşşafaka Cemiyeti							

1.440.175

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi					

644.862

İstanbul Emniyet Müdürlüğü						

525.466

Türk Petrol Vakfı								

396.000

Konyaaltı Bahtılı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi				

112.109

Esenyurt Belediye Başkanlığı						

104.868

Ayhan Şahenk Vakfı							

66.773

Muğla Emniyet Müdürlüğü						

60.830

Güvercinlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi				

25.478

Besni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi					

25.242

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi					

24.650

Çatalca Arif Nihat Asya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi			

24.480

Pendik İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi				

23.476

Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Derneği					

20.000

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı				

18.000

Feyziye Mektepleri Vakfı							

15.000

Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi				

10.215

Diğer dernek ve kurumlar						

43.690

TOPLAM								

3.581.314

Ekonomik Performans
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TEDARİKÇİLERİMİZ

G4-EC8

Doğuş Otomotiv, OEM’ler de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda tedarikçi ve iş ortağıyla
birlikte çalışmaktadır. Tedarikçilerimizin ürün ve hizmet kalitemize uygun faaliyet göstermelerinin yanı sıra, Doğuş
Otomotiv’in Sürdürülebilirlik Stratejileri ve politikaları ile Satın Alma Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı      ’na
uygun hareket etmeleri beklenmektedir.
2015 yılında Doğuş Otomotiv Merkezi Satın Alma Birimi kayıtlarına göre tedarikçi sayısı 666’dır. Yıl içinde Doğuş
Otomotiv Merkezi Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilen satın alımların tümü yurt içinden yapılmıştır. 2015 yılında
G4-EC9
Doğuş Otomotiv Merkezi Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilen yerel satın alma tutarı 175 Milyon TL8dir.
Merkezi Satın Alma Birimi dışında her markamız kendi satın alma operasyonunu yürütmektedir. Doğuş Otomotiv
Grubu’nun,9 2015 yılı yerel satın alma tutarı (Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç, Doğuş Otomotiv Grubu
şirketleri yerel satın alım tutarıdır.) toplam 965 Milyon TL’dir.

Tedarik Zincirimiz

G4-12

Tedarikçilerimize, sözleşmeli tedarikçilerimizin sözleşme
eklerinde yer alan, Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
İş Ahlaki İlkeleri imzalatılmaktadır ve bu ilkelere uygun
hareket etmeleri beklenmektedir. Her sözleşme ekinde
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası ve etik ilkelerini
içeren maddeler yer almaktadır.

Tedarikçi Denetimleri
2015 yılında tedarikçilerin vergi ve diğer borçlarının
kontrol sıklığı arttırılmıştır. Denetimler sırasında yetki
belgesi eksikliği olan firmalara bilgi verilerek süreçleri
takip edilmiştir. Yeni tedarikçilerle görüşmeler
sırasında Doğuş Kültürü ve Sürdürülebilirlik strateji
ve politikalarımızdan bahsedilerek bilinçlenmeleri
sağlanmıştır.
2015 yılında yeni tedarikçi kazanımı kapsamında
24 ziyaret ve denetim gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde
tedarikçilerimizden bu kapsamda ziyaret edilenlerin
oranı %7’dir. 2016 yılında bu oranın %10’a çıkartılması
hedeflenmektedir.

Doğuş Otomotiv bünyesinde satın alma yapan iç
müşterilerimizle yıllık memnuniyetlerine yönelik Kasım
2015’de anket çalışması yapılmış, memnuniyet düzeyi
%84 olarak sonuçlanmıştır. 2016 yılında her alım
sonrası iç müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik
anket çalışması planlanmaktadır.

Tedarikçilerimiz ve Sürdürülebilirlik
2015 yılında Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik
çalışmaları ve bu doğrultudaki hedefleri kapsamında
3 tedarikçimizle pilot çalışma başlatılmıştır. Çalışma
kapsamında tedarikçilerimizle bir araya gelinerek
Sürdürülebilirlik eğitimi verilmiş, Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik stratejileri hakkında genel bir
bilgilendirme yapılmıştır.
Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda
farkındalıklarının artmasına, ölçme ve raporlama
alışkanlıklarının gelişmesine katkıda bulunmak ve
kendilerine destek vermek amacıyla başlatılan bu
süreçte Daikin Türkiye, Eurest Services Türkiye
(Sofra Grup) ve VOG Tekstil Promosyon Sanayi
ve Ticaret A.Ş. şirketleri 2015 yılı raporumuz
kapsamında yer almaktadır.

8 Tedarikçilere Doğuş Otomotiv’in 2015 yılı içinde mal ve hizmet alımı yaptığı yerel tedarikçiler dahil edilmiştir. Doğuş Grubu Şirketleri’nden yapılan mal ve hizmet alımları bu tutara dahil
edilmemiştir.
9 Krone Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam sermayesinde Şirketimiz ve Doğuş Holding A.Ş.’nin toplamda sahibi olduğu %49 oranına karşılık gelen payların tamamının
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH’ye satılarak devredilmesi hususunda, anılan taraflar arasında 29.01.2015 tarihli bir satış sözleşmesi imzalanmış olup, pay devir işlemi Rekabet
Kurumu’ndan gerekli iznin alınmasından sonra tamamlanacaktır.
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DAIKIN TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DAIKIN “EKO DİZAYN” İLKESİNE GÖNÜLDEN BAĞLIDIR VE “YEŞİL ÜRÜN
GELİŞTİRME” KONUSUNDA YATIRIMLARINA DEVAM ETMEKTEDİR.
n

ŞİRKET BİLGİSAYARLARINDA EKRAN KORUYUCU MESAJLARINDA ÇEVRESEL
DUYARLILIĞA VE TASARRUFUN ÖNEMİNE VURGU YAPILMAKTADIR.
n

ÜRETİM VE ÜRETİM TEST AŞAMALARINDA SOĞUTUCU GAZ EMİSYONUNUN
ENGELLENEREK ÇEVRENİN KORUNMASI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMEK AMACIYLA
ÇALIŞANLARA SÜREKLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.
n

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDEKİ DOĞA DOSTU ÜRÜNLERİYLE DAIKIN TÜRKİYE’NİN
HENDEK ÜRETİM TESİSLERİ “GREEN HEART FACTORY” SERTİFİKASINI ALMIŞTIR.

n

ÇEVRECİ ÇÖZÜMLERİYLE DİKKAT ÇEKEN DAIKIN TÜRKİYE, LOJİSTİK
ÇALIŞMALARINDA YEŞİL DÖNEM BAŞLATARAK, 6 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE
35 HEKTARLIK ORMANLIK ALANIN KORUNMASINI SAĞLAMIŞTIR.

n

DAIKIN TÜRKİYE, WWF-TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK NESLİ TEHLİKE ALTINDA
OLAN CANLI TÜRLERİNİ KORUMA ALTINA ALMAKTADIR.

n

Daikin Türkiye yeşil binalarla ilgili (BREEAM, LEED)
bilgilendirme amaçlı eğitimler, sunumlar yapmaktadır.
Küresel ısınmaya daha az etkisi olan, enerji verimliliği
daha yüksek klimalar için yeni çevreci R-32 gazı
hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmekte ve bunlar
makale, bildiri, broşür şeklindeki dokümanlarla
desteklenmektedir. Ayrıca bu eğitimlerde Avrupa Birliği
F-Gas Regülasyonu ve bunun hem çevreye, hem de
iklimlendirme sektörüne etkilerinden bahsedilmektedir.

Daikin Türkiye, 2015 yılında yaklaşık 2000
Yetkili Servis Çalışanına İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi vermiştir.
Her yıl düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti
anketi gerçekleştiren Daikin Türkiye’de düzenli verileri
toplanan bir öneri sistemi de bulunmaktadır.
Global bir şirket olan Daikin’in oldukça hassas

olduğu konulardan birisi de eşit haklar ve ayrımcılıkla
mücadeledir. Ülkelerin yerel yasalarına uyum
göstererek uluslararası tüm hukuk normlarına uygun
olarak çalışan Daikin Türkiye’nin en önemli kurumsal
ilkelerinden birisi “bir şirket çalışanlarından oluşur”
(a company is its people) ilkesidir.

Daikin Türkiye Akademisi
Daikin Akademi’de çalışanlara yönelik kişisel/mesleki
gelişim, liderlik, ürün/teknik, kanunen zorunlu eğitimler,
yabancı dil eğitimleri, hobi eğitimleri ile aile ve çocuk
seminerleri düzenlenmektedir.
2015 yılında 312 kişiye eğitim verilmiştir. Aynı
zamanda sınıf eğitimleri e-öğrenme eğitimleriyle
desteklenmektedir. E-öğrenme platformunda kişisel
gelişim eğitimlerinin yanı sıra hobi, aile vb. eğitimler
bulunmaktadır. 2015’te kişi başına düşen eğitim
24 adam/saat’tir.
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Ayrıca çalışanlara yabancı dil kurs desteği
(İngilizce, Fransızca, Japonca vb.), yüksek lisans
ve MBA desteği de verilmektedir.
Daikin Türkiye’de çalışanlara toplumsal sorumluluk
bilincinin verilmesi amacıyla Sosyal Kulüp
bulunmaktadır. Daikin Yeşil Kalpler Kulübü’nde ise
Daikin Türkiye çalışanları gönüllü olarak çevresel
farkındalık yaratan etkinliklere katılmaktadır.
Daikin Türkiye’de toplumsal katılım programı
kapsamında SAKURA projesi yürütülmektedir.
Proje kapsamında kadın girişimciler desteklenmektedir.
KOSGEB ve Kalder işbirliğiyle yürütülen projeyle
genç ve girişimci kadınlara eğitimler verilmekte,
daha sonra belirli bir süre için tüm masrafları
karşılanarak bu kadınlara Daikin Türkiye Yetkili
Satıcı ve Servisi hizmeti veren şirket sahibi olma
fırsatı sağlanmaktadır.
Ayrıca her yıl üç üniversite öğrencisine burs sağlayan
Daikin Türkiye, “Global Trainee” Projesi kapsamında
yeni mezun 3 gence yurtdışında çalışma olanağı
sunmaktadır.

Eurest Services Türkiye (Sofra Grup) ve
Sürdürülebilirlik
Türkiye’de en çok istihdam sağlayan ikinci şirket
olan Sofra Grup, 22.000’den fazla kişiye iş olanağı
sunmaktadır.

Eurest Services Türkiye’de Sağlıklı ve
Sorumlu Üretim Standartları
Sofra Grup’ta yönetim sistemi standartları, Entegre
Yönetim Sistemi ile tek çatı altında yönetilmektedir.
Entegre Yönetim Sistemi’nde, tüm birimlerde yürütülen
standartlar ve sistemlerin belgelendirme süreçleri TSE,
Compass Group ve diğer dış kuruluşlar tarafından
takip edilmekte; iç ve dış denetimlerle sürekli iyileştirme
faaliyetleri yürütülmektedir.
Sofra Grup, Türkiye’de (TSE EN ISO 9001:2008) Kalite
Yönetimi, (TSE ISO EN 22000) Gıda Güvenliği, (TSE
ISG OHSAS TS 18001:2008) İş Sağlığı ve Güvenliği,
(TSE ISO EN 14001:2004) Çevre Yönetim Sistemi, (TSE
İSO 10002 2006) Müşteri Memnuniyeti ve (TSE EN ISO
50001) Enerji Yönetimi sertifikasyonlarını sektöründe ilk
alan toplu yemek hizmeti kuruluşudur.

Gıda üretiminde Tedarik Zinciri Yönetimi
Sofra Grup’ta güvenli, kaliteli, sağlıklı ve yerel
tedarikçilerden satın alınmış ürünlerin temin edilmesine
özen gösterilmektedir. Bu nedenle, tedarikçilerin sağlık,
güvenlik ve çevre standartlarına uygunlukları sıkı bir
şekilde değerlendirilmektedir. Çevre standartları gereği
Sofra Grup tedarikçilerinin de çevreye duyarlı olmaları
gerekmektedir. Sofra Grup tedarikçilerine sözleşme
aşamasında çevre konusundaki Eurest standartları
aktarılmakta, bağımsız denetimleri ve uygulamalarının
kontrolü sağlanmaktadır.

SOFRA GRUP’UN SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA HEDEFLERİ ŞU ŞEKİLDE
SIRALANMAKTADIR;

ETİK VE GÜVENLİK STANDARTLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA ONAYLANMIŞ
TEDARİK ZİNCİRİ BÜNYESİNDEKİ ÜRÜNLERİN VE TEDARİKÇİLERİN TAM TAKİBİNİ
GERÇEKLEŞTİRMEK,

n

YEREL KAYNAKLARI DESTEKLEMEK; YEREL VE BÖLGESEL OLARAK YAPILMIŞ,
ÜRETİLMİŞ VEYA YETİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERI ÜRETEN ÇİFTÇİ VE YETİŞTİRİCİLERLE
İŞBİRLİĞİ YAPMAK,

n

İŞİMİZİN ÇEVREYE OLAN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN MÜŞTERİLERİMİZ,
TEDARİKÇİLERİMİZ VE DAĞITIMCILARIMIZLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE OLMAK,

n

ADİL TİCARET (FAIRTRADE) YAKLAŞIMIYLA ÇİFTÇİLERİ VE TOPLULUKLARI
DESTEKLEMEK.

n
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Eurest Services Türkiye ve Trim Trax
Programı
Çok sayıda ülkede atıkların %15’inden fazlasını
gıda atıkları oluşturmaktadır ve yemek atıklarının
çözülmesi sırasında karbondioksitten 20 kat daha
etkili olan metan gazı ortaya çıkmaktadır. Sofra Grup,
gıda atıklarının etkilerini azaltmak için tüm gücüyle
çalışmakta; farkındalık yaratmak ve gıda atıklarının
etkilerini en aza indirebilmek için sürdürülebilir Trim Trax
Programı’nı uygulamaktadır.
Trim Trax Programı’nın en önemli unsurlarından biri,
gıda atıklarının sahadayken takip edilme, ölçülme ve
en aza indirilmesi; çalışanlara imalat sürecinde atıklarını
azaltmak ve takip etmek için ihtiyaç duyacakları
araçları, bakış açısını ve aidiyet hissini vermesidir.
2015 yılında 5.400 kg kâğıt, 23 kg pil geri dönüşüme
gönderilmiştir.

Vog Tekstil ve Sürdürülebilirlik
Vog Tekstil, sürdürülebilir bir üretim hedefiyle Ekoteks
belgeli kumaş ürünler kullanmaktadır. Tedarikçimiz
baskı malzemelerinde kansorejen etkisi olabilecek
hammaddeler kullanmazken hammadde tedariğinde
konuyla ilgili gerekli denetimleri ve kontrolleri
sağlamaktadır.
Vog Tekstil, tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili eğitimleri vermektedir. Kitlesel hastalıklarla ilgili de
yılda bir kez toplu eğitim alan Vog Tekstil çalışanlarına
yıllık olarak sağlık taraması da yapılmaktadır.
Vog Tekstil, üretimi fazla yapılan ürünlerin Anadolu’da
ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderimini sağlayarak
toplumsal katılım çalışmalarını yürütmektedir.

RİSK YÖNETİMİ
Doğuş Otomotiv’in yıl içinde belirlediği finansal riskleri yönetme ve finansal
önlem almaya yönelik stratejileri doğrultusunda, 2015 yılı içinde Şirketimizin
genel mali durumunun, finansal duyarlılıkların dikkate alındığı bir ortamda
izlenmesi ve bunu sağlayacak çözümlerin inşa edilmesi sağlanmıştır.
Özellikle ticari hareketlerin değişimine endeksli
raporlama şablonuyla hareketlerin standardizasyonu ve
sonrasında değişken yapılı ve zaman fonksiyonlu risk
yönetimi aktif-pasif nakit akışları modülü tasarlanmıştır.
Standart nakit akışlarından hareketle, genel yapıya
ve parametrik risk yönetimi sentezine geçiş mümkün
kılınmış, cari net faiz marjı gibi önemli sistem ölçüm
unsurlarının takibi daha pratik hale getirilmiştir.
Risklerin birbirleriyle olan ilişkilerini de katarak bütünsel
bir şablonda oluşturduğumuz çalışmalarla, risk yönetimi
kapsamındaki süreçlerin stratejik ve proaktif bir şirket
modeline doğru uzanan seyri yönetilmektedir. Olasılık
ve muhtemel etki kapsamında süreç ve senaryo bazlı
olarak dikkate alınan risk kompozisyonumuz, son
yıllardaki sağlık, güvenlik, çevre, iklim, iş sürekliliği
ve sosyal standart hassasiyetlerimizi de içerecek

şekilde genişletilmiştir. Risk ölçüm ve değerlendirme
parametreleri, ortak terminoloji kullanımı, kriz yönetimi
yaklaşımı, ilgili raporlama ve paydaş bilgilendirme
çalışmaları da bu yönde güçlendirilmektedir.

Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği
Mevcut İş Devamlılık Planı’nın geliştirilmesi amacıyla,
Şirketimizin ilgili birimlerini temsilen oluşturulan bir
çalışma grubu kanalıyla 2015 yılında kapsamlı bir
çalışma başlatılmıştır. Literatüre daha uygun ve temel
kavramları benimseyen, farkındalık yaratma esasına
dayalı ve gerçek hayatta uygulanabilir olması için
doğrudan iş sahipleriyle temas halinde yürütülen
çalışmada, ilgili ISO standartları ve Uluslararası İç
Denetçiler Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu hareket
planı referans alınmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLARAK, İŞ
DEVAMLILIĞI VE AFETLE MÜCADELE BAŞLIKLARININ FARKLI, ANCAK BÜTÜN
ŞİRKET YAPISI İÇİNDE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ HAYATİ UNSUR OLDUĞU
GERÇEĞİ DİKKATE ALINMAKTADIR.

Şirketimizin proaktif gayretlerine karşın, yıkıcı riskler
sonucunda kesintiye uğraması muhtemel süreçlerin
en kısa zamanda geri kazanımı için geliştirilmiş acil
eylem planı ve aşamalı kriz yönetimi senaryolarına da
yıl içinde yer verilmiştir. Can, mal ve bilgi kayıplarının
önlenmesi, hak sahiplerinin beklentilerinin karşılanması,
hukuki adımların doğru atılabilmesi ve kurum itibarının
korunması amacıyla kabul görmüş araçlardan ve
danışmanlık hizmetlerinden ayrıca faydalanılmıştır.
Kriz yönetimi ve acil eylem planları, risk stratejilerimizin
bir parçası olarak ilerleyen dönemlerde de geniş
G4-2
kapsamlı olarak değerlendirilecektir.

Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Riskler
Yönetim Kurulu ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi’nin işbirliğiyle Şirketimiz bünyesinde
ekonomik, çevresel ve sosyal konular da ele
alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi,
Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli
tedbirlerin zamanında alınması ve dolayısıyla riskin etkin
yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Nitelikli kadro yapısı ve doğru bilgi akışıyla Yönetim
Kurulu’na güvence sağlayarak gözetim görevinde
destek olan Komite, aynı zamanda risk yönetim
sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir.
2015 yılında, çalışma esaslarına uygun şekilde
belirlenen sayıda (altı kez) ve tarih aralığında toplantılar
gerçekleştirmek suretiyle hazırladığı değerlendirme
raporlarını yıl içinde Yönetim Kurulu’na sunmuş ve
denetçiyle paylaşmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu adına,
Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminin
etkinliğine ve yeterliliğine, üretilen bilgilerin bütünlüğüne
yönelik risk odaklı olarak hazırlanan yıllık denetim planı
çerçevesinde değerlendirme ve tespitleri Yönetim
Kurulu’na raporlamaktadır.

İklim Değişikliğinin Finansal Etkisi

G4-EC2

Doğuş Otomotiv iklim değişikliğini bir risk olarak
tanımlamakta ve her yıl Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nda bu konudaki çalışmalarına ve hedeflerine
yer vermektedir. Doğuş Otomotiv, 2009 yılından
beri yürüttüğü çalışmalarıyla su ve elektrik tüketimini
azaltmaya çalışmakta ve bu konularda yeni yatırımlar
yapmaktadır. Bununla birlikte İştiraklerimiz, Yetkili
Satıcı ve Servislerimiz ve Tedarikçilerimizde de konuyla
ilgili ölçümler takip edilmekte, tüketim oranlarının
azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenmektedir.
2015 yılında Doğuş Otomotiv kapsamında yaşanan
dolu ve olası diğer iklim/çevre risklerine karşı, ek
sigorta hizmetleri (danışmanlık dahil), sigortalılık
durumu ve güncellenecek primlerle ilgili alınacak
tedbirlerin ve sistemsel altyapı faaliyetlerinin gözden
geçirilmesi sağlanmıştır. Aşırı sert hava koşulları ve
doğal felaketlerin değerlendirildiği yıl içinde, hem
Riskin Erken Saptanması Komitesi kademesinde
hem de operasyonel süreçler düzeyinde çalışmalar
gerçekleştirilmiş, risklere ilişkin önceliklendirme,
koruyucu önlem geliştirme ve kurumsal farkındalık ve
dayanışma konularına vurgu yapılmıştır.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan ve algı
anketleriyle belirlenen paydaş görüşlerini de kapsayarak
ekonomik, çevresel, jeopolitik, toplumsal ve teknolojik
risklere yer verecek şekilde hazırlanan “Dünya
Ekonomik Forumu Küresel Riskler 2015” raporu
referans çalışma olarak yıl içinde değerlendirilmiştir.
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İŞ SÜREÇLERİNDE EKONOMİK VERİMLİLİK

İç kontrolün yaşayan bir operasyon olması ve
değerlendirmelerin sistem hakkında anlık fikir vermesi
nedeniyle, mevcut iç kontrol yapımız üçlü savunma
hattıyla takviye edilmiştir. Yönetici ve çalışanların
yürüttüğü iç kontrol sistemi ilk savunma hattını
oluştururken, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel
Müdürlük bünyesinde yeniden yapılandırılan Finansal
Kontrol ve Risk Yönetimi faaliyetleri ikinci savunma
hattı olarak yer almaktadır. Doğrudan operasyonel
kademede bulunan Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi,
İç Denetim, Hukuk gibi diğer kontrol birimleriyle
koordineli olarak görev yapmaktadır. Bu vesileyle,
mükerrer işlemlerin engellenmesi ve mevcut kaynaklarla
daha fazla görevin tamamlanması sonucunda zaman ve

maliyet kazançlarının yaratılması hedeflenmiştir.
Üçüncü ve son savunma hattımız ise mevcut olan iç
denetim çalışmalarıdır.

SÜREÇ YÖNETİMİ
Süreç Yönetimi Departmanı çalışanlara proje
danışmanlığı yapmakta, proje başına en az iki toplantı
gerçekleştirmektedir. Projenin ve proje kapsamındaki
iyileştirme faaliyetlerinin yıl sonuna kadar hayata
geçip geçmediği takip edilmektedir. Bu doğrultuda
yöneticilerin proje hedefleriyle ilgili puanlamaları da
Süreç Yönetimi Departmanı tarafından izlenmektedir.

İYİLEŞTİRME PROJELERİ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME BAKIŞ AÇISININ ŞİRKET İÇERİSİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI
VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ SÜREÇ İYİLEŞTİRMELERİNE KATILIMI AMACIYLA
YALIN METODOLOJİSİYLE YÜRÜTÜLEREK MALİYET, GELİRLERİN ARTIŞI,
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YA DA KALİTE BOYUTLARINDA FAYDA SAĞLAYAN SÜREÇ
İYİLEŞTİRME PROJELERİNDEN 2015 YILINDA 84 PROJE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.

FİKİRLERİN DOĞUŞ GÜNÜ
Şirketimizde her yıl iş süreçlerini iyileştirmek ve Şirketin performansına olumlu katkı sağlamak amacıyla 80’in
üzerinde proje üretilmektedir.
Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Fikirlerin Doğuş Günü etkinliğiyle markalarımız ve departmanlarımız arasındaki
uyumu ve bilgi paylaşımını arttırarak, gereksiz ve tekrar eden iş yüklerimizden kurtulmak ve iş yapış şeklimizi
daha verimli hale getirmek amacıyla 65 proje, proje liderleri tarafından çalışanlarımızla paylaşılmıştır. Fikirlerin
Doğuş Günü 7 Nisan 2015 tarihinde konferans salonumuzda 200 çalışanımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

FİKİRLERİN DOĞUŞ GÜNÜ MEZUNİYET TÖRENİ
Çalışanlarımızın hayata geçirdikleri projelerden en iyilerinin ödüllendirildiği Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet
Töreni üst yönetimin katılımıyla 19 Ekim 2015 tarihinde Doğuş Otomotiv konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
Törende çalışanlarımız, gerçekleştirdikleri projeleri üst yönetime sunma şansı bulurken, 12. Dalga Yalın Lideri
eğitim programını tamamlayan çalışma arkadaşlarımız da sertifikalarını almıştır.
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Törende Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’dan 12 Yalın Lideri, teorik eğitimleri sonrası tamamladıkları projeleri
sunarak sertifikalarını almış, böylelikle Şirketlerimizdeki aktif Yalın Lideri sayısı 74’e ulaşmıştır. Ayrıca, Lojistik
Depo çalışanları Yalın Uygulama Beceri Geliştirme Eğitimi alarak bu eğitim kapsamında projeler geliştirmiş ve
törende sertifikalarını Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’dan almıştır.
Organizasyonda, Doğuş Otomotiv çalışanlarının 2014 yılında geliştirdiği 80 süreç iyileştirme projesinden ödül
almaya hak kazanan 6 proje ile 13 çalışanımızın ödülleri de bu platform kapsamında verilmiştir.
Bununla birlikte Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarının, kendi gözlemleriyle oluşturdukları önerilerden
en iyilerinin ödül töreni gerçekleştirilmiş ve 10 çalışanımız da öneri ödüllerini almıştır.

2015 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN 84 PROJEYLE ŞİRKETİMİZİN
YAKLAŞIK 1 MİLYON TL, TÜM YETKİLİ SATICI AĞI DAHİL EDİLDİĞİNDE İSE
YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANMASI BEKLENMEKTEDİR.

Ekonomik Performans
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ÖNERİ SİSTEMİ
İş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Şirket
çalışanlarından gelen önerilerin sistematik bir şekilde
ele alınması ve uygulanabilir olanların hayata geçirilmesi
amacıyla kurulan Öneri Sistemi’nde 2015 yılında öneri
sayıları %25 artmış, Doğuş Oto ve Doğuş Otomotiv
çalışanlarından toplam 1.605 öneri alınmıştır.
Doğuş Oto’da hayata geçen önerilerin hızlı bir şekilde
ödüllendirilebilmesi amacıyla uygulamaya geçilen yeni
ödüllendirme sistemiyle o ay içinde önerisi hayata
geçen kişiler sembolik ödüllerini almaktadır. Maliyet,
müşteri memnuniyeti, hız, kalite, Sürdürülebilirlik
(İSG, Çevre, Sosyal vb) alanlarında belirgin iyileşme
sağlayan öneriler ise Öneri Komitesi’nde ayrıca
değerlendirilerek ödüllendirilmiştir. Doğuş Oto önerileri

için Öneri Komitesi 2015 Ocak ve Temmuz aylarında
olmak üzere iki kez toplanmıştır. Kurulda özel ödül
alan öneriler ödüllerini Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet
Töreni’nde almıştır. Ayrıca Doğuş Otomotiv Genel
Müdürlük önerileri için de Öneri Kurulu toplanarak
ödül alacak önerileri belirlemiş ve özel ödül alan öneri
sahipleri Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni’nde
ödüllerini almıştır.
2015 yılında tüm DİM (Değer ve İlgi Merkezi)
çalışanlarına ve Gebze Servis’in tüm mavi yaka
çalışanlarına Öneri Sistemi ve Yalın Sistemi ile ilgili
eğitim verilmiştir. DİM ve Gebze Servis çalışanlarının
yaptığı önerilerdeki artış dikkat çekici olmuştur.
Gebze Servis’de de ayrıca önerilerle ilgili ödüllendirme
yapılmıştır.

2015 YILINDA MAVİ YAKA ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK OPERASYON SAHALARINDA
BULUNAN ÖNERİ SİSTEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN KİOSKLARIN ARA YÜZÜNÜN
GÜNCELLENMESİ YAPILMIŞTIR. BU SAYEDE ÖZELLİKLE BİLGİSAYARI OLMAYAN
TEKNİSYEN ÇALIŞANLARIMIZ HEM ÖNERİ SİSTEMİNE, HEM İNSAN KAYNAKLARI
SİSTEMİ, PROSEDÜRLER GİBİ ALANLARA VE KENDİ BÖLGELERİNE ÖZGÜ
HABERLERE KİOSKLARDAN ULAŞABİLMEKTEDİR. AYRICA KİOSKLARIN DAHA
DİKKAT ÇEKİCI OLABİLMELERİ ADINA DIŞ GİYDİRMELERİ YENİLENMİŞTİR.

Çevresel sorumluluk anlayışımız
“içinde yaşadığımız ekolojik
çevreye zarar vermeden
şirketimizi geleceğe taşımak”
doğrultusunda oluşmuştur.

Doğuş Otomotiv çevresel sorumluluk
politikası doğrultusunda, iklim değişikliğine
etki eden faktörler konusunda çalışan
farkındalığının artması için yapılan
çalışmalar öncelikli olarak ele alınmaktadır.

Çevre

Çevre
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2010 YILINDA BELİRLEDİĞİ ÇEVRESEL SORUMLULUK
POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA AŞAĞIDAKİ ÖNCELİKLİ ODAK ALANLAR
DOĞRULTUSUNDA HEDEFLER BELİRLEMİŞ VE PERFORMANSLARINI İZLEYEREK
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMÜŞTÜR.
Doğuş Otomotiv Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001) ile ilgili ön çalışmalara 2015 yılında başlanmıştır. İlk aşamada
Şekerpınar Genel Müdürlük binasını kapsayacak olan sertifikasyon süreci 2016 yılında tamamlanacaktır.
Çevre Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan politikalarımızdan Enerji Verimliliği, Su Tüketimi ve
Emisyon Yönetimi Yönetim Yaklaşımlarımız internet sitemizde yer almaktadır.

•
•
•
•
•
•

Çevre Dostu Araçlar CO2 oranlarında %0,8 Azalma
Akü Geri Kazanımıyla 322.750 kWh enerji tasarrufu - 310 ton CO2
Atık Motor Yağlarının Geri Kazanımıyla salımı engellenen 2.703 ton CO2
Garanti hurdalarının geri kazanılmasıyla salımı engellenen 1.250 ton CO2
Ambalaj Atıkları Geri Kazanımıyla Kazanılan14.360 adet ağaç
Lojistik kaynaklı CO2 emisyonlarından 2.656 ton tasarruf

ENERJİ VE SU TÜKETİMİ
Doğuş Otomotiv 2010 yılında gerçekleştirdiği öncelikli odak alan
çalışmasının sonuçlarına göre elektrik, su ve emisyon tüketimlerini azaltmak
için çalışmalarını her yıl devam ettirmektedir.
Doğuş Otomotiv sürekli büyüme odaklı ve satış ve
servis hizmeti veren bir şirket olarak artan enerji
ihtiyacını kontrol altında tutmak amacıyla çalışan
başına enerji tüketimi faktörü üzerinden raporlama
G4-EN5, G4-EN6
yapmaktadır.
2015 yılında Şekerpınar tesisi içinde tüketilen toplam
su miktarı 23.998 m3 olarak belirlenmiştir.
2015 yılında satılan araç başına su tüketim miktarımız
0,69 m3 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde yeni araç
satışı ve satış sonrası hizmetlerde müşteri araçlarının
yıkanmasıyla ilgili yeni bir ihale gerçekleştirilmiştir.

Bu ihale kapsamında yapılan sözleşmelere eklenen
müşteri memnuniyetiyle ilgili maddelerin yanı sıra,
PDI ve yıkama işlemlerinde su tüketimine özel dikkat
gösterilmesi konusunda uyarılar da eklenmiştir.
2015 yılında su tüketimindeki artış satılan araç
sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır.
Yurt içi parça taşıma operasyonlarındaki
route optimizasyonları, yurt dışı parça taşıma
operasyonlarında intermodal sistem kullanılması, atık
yönetiminde (özellikle akü ve atık yağ) geri dönüşüm/
geri kazanım çalışmalarımız, emisyonlarımızı düşürme
amaçlı yürüttüğümüz uygulamalardan bazılarıdır.

Çevre
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ATIK YÖNETİMİ
2015 yılında Yetkili Servislerimizden 1.975.265 kg atık motor yağı
toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir kısmı rejenerasyon tesislerine,
bir kısmı da çimento ve kireç fabrikalarına gönderilmiştir. Bu sayede
elde edilen çevresel kazanımlar şunlardır;
• Rejenarasyon tesislerine gönderilen 139 ton atık
motor yağından, 101.704 lt baz yağ elde edilmiştir.
• Servislerimizden toplanarak çeşitli çimento ve kireç
fabrikalarına gönderilen 586 ton atık motor yağı,
bu tesislerde konvansiyonel yakıtlar (kömür, petrokok
vb.) yerine ikame edilerek ek yakıt olarak kullanılmıştır.
Kömür, petrokok gibi fosil yakıtların kullanılmaması
ya da daha az kullanılması sayesinde 2.703 ton CO2

salınımı engellenmiştir. Bu da yaklaşık 307 hektarlık
orman oluşturabilecek, 122.864 adet ağacın olumlu
etkisini yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır.

Atık Aküler
(Doğuş Otomotiv-AKÜDER İşbirliği)

geri kazanılmış ve 41.752 kg asitli su nötralize
edilerek çevreye zarar vermesi engellenmiştir.
Bu geri kazanımlara ve çevresel faydalara ek olarak
aşağıdaki dolaylı faydalar da sağlanmıştır;
• 1 ton kurşunun cevherden elde edilmesi prosesi
için 345 kWh enerji harcanırken, 1 ton kurşunun
atık aküden geri kazanılan kurşundan elde edilmesi
prosesi için 115 kWh enerji harcanır. Yani 1
tonda sağlanan enerji tasarrufu 230 kWh’dır. Geri
kazanımını sağladığımız yaklaşık 125 ton kurşunla
28.750 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
• Ayrıca 10 gram kurşunun 0,2 ton toprağı kirlettiği
varsayıldığında geri kazanımı sağlanarak toprağa
karışmasını engellediğimiz 125.255 kg kurşun
sayesinde 2.505.100 ton toprağın kirlenmesini
engelliyoruz.
• 1 ton plastiğin geri kazanımıyla 14.000 kWh enerji
tasarrufu sağlanmaktadır. Akülerden geri kazanımını
gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 21 ton plastikle
sağladığımız enerji tasarrufu 294.000 kWh’dır.

G4-EN19

2015 yılında 208.759 kg atık akü toplatılarak geri
kazanıma gönderilmiş ve 197.271 kg olan akü
toplatma ve geri kazanıma gönderme yükümlülüğü
yerine getirilmiş, yasal gerekliliğin ötesinde bir
performans gerçekleştirilmiştir (%105,8). Akülerin geri
kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında
plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da
nötralizasyonu sağlanmaktadır. 2015 yılında toplatarak
geri kazanıma gönderdiğimiz 208.759 kg atık akü
sayesinde, 125.255 kg kurşun, 20.876 kg plastik

Akülerin geri kazanımı çalışmalarıyla
2015 yılında toplam 322.750 kWh enerji
tasarrufu sağlanmıştır.
Ambalaj Atıkları Projesi

G4-EN27

2015 yılında piyasaya sürüp ÇEVKO vasıtasıyla geri
kazanımını sağladığımız 431.485 kg, Şekerpınar
tesislerimiz ve Gebze Scania servisimizden kaynaklanan
ve kaynağında ayrı biriktirerek lisanslı geri kazanım
firmasına yolladığımız 350.190 kg. kâğıt-karton atığının
yani toplamda 781.675 kg kâğıt-karton atığının geri
kazanımıyla yaklaşık 13.260 adet ağacın kesilmesini
engelledik.

Son iki yılda toplam 687 hektarlık orman
oluşturabilecek 275.264 adet ağacın
olumlu etkisi yaratılmıştır.

2015 yılında piyasaya sürüp ÇEVKO vasıtasıyla
geri kazanımını sağladığımız 2.497 kg, Şekerpınar
tesislerimizden kaynaklanan ve kaynağında ayrı
biriktirerek lisanslı geri kazanım firmasına yolladığımız
272.840 kg ahşap ambalaj atığının yani toplamda
275.337 kg ahşap ambalaj atığının geri kazanımıyla
yaklaşık 1.100 adet ağacın kesilmesini engelledik.

2015 yılında toplamda ambalaj atıkları
geri kazanımıyla yaklaşık 14.360 ağacın
kesilmesi engellenmiştir.

Çevre
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Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
Atık Yönetimi
G4-EN27
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde garanti kapsamında değiştirilen atık parçalar sertifikalı bir firma tarafından
standartlara uygun ve aynı zamanda Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’nın sürekli kontrolü altında
bertaraf edilmektedir. Bu uygulama için söz konusu departman tarafından 2015 yılı itibariyle tam zamanlı bir
teknik uzman görevlendirilmiştir.

YETKİLİ SATICI VE SERVİSLERİMİZDE MÜŞTERİLERİMİZİN ARAÇLARI İÇİN
KOLTUK KORUMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN, KULLAN-AT ÖZELLİĞİNDE
PLASTİK KILIF YERİNE UZUN SÜRELİ VE ÇOK KEZ KULLANILABİLEN TEKSTİL
KILIFLAR KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. YENİ ÜRÜNLER ÇOK SAYIDA
KULLANIMA ÖZEL OLUP ANCAK ESKİDİĞİNDE DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR.
BÖYLECE PLASTİK ATIKLARIN AZALTILMASI SAĞLANMIŞ, BU SAYEDE YAKLAŞIK
780.000 PLASTİK KILIF KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR.
Bununla birlikte, Servis Teknik Eğitim sınıflarında akıllı tahta kullanımına geçilmiştir. Böylece kalem ve kâğıt
tüketimi büyük ölçüde azalmıştır.

LOJİSTİK
Yedek Parça Dağıtım

G4-EN30

Doğuş Otomotiv’in Türkiye genelindeki 146 dağıtım noktasına yedek parça taşımaları karayoluyla yapılmaktadır.
Araçların doluluk oranları 2015 yılında yaklaşık %90 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranı arttırmak için özellikle
doluluk oranı daha düşük olan Yetkili Satıcı ve Servislerimize yaptığımız ikinci sevkiyatlarda route optimizasyonu
çalışmalarımız sürmektedir. 2015 yılında “Kargo” ve “Dedike” sevkiyatlardan kaynaklı toplam mazot tüketimi
bir önceki yıla göre 5.740 lt azalmıştır. Lojistik kafes ihracatı çalışması kapsamında 2015 yılında 122 ton yakıt
tasarrufu sağlanmıştır.

YEŞİL TEKNOLOJİ
Şirketimizdeki sanal sunucuların adedi bir yıl içinde 75’ten 136’ya, toplam işlemci adedi 163’ten 359’a, toplam
bellek kullanımı da 463 GB’tan 969 GB’a çıkmıştır. Kullanılmayan IT ekipmanlarının anlaşmalı geri dönüşüm
firmasına gönderilmesine istinaden gereken hazırlıklar 2015 yılında yapılmıştır ve 2016 başında ilgili satış
tamamlanacaktır.
Ayrıca kullanılabilir durumda olup ekonomik ömrünü dolduran teknolojik cihazlar ihtiyacı olan ilköğretim
okullarına, liselere ve vakıflara bağışlanmaktadır. 2015 yılında toplam 64 notebook, 6 PC, 6 monitor farklı
okullara ve vakıflara bağışlanmıştır.

Çevre
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Çalışanlarımızda Çevresel Farkındalık

G4-EN27

Doğuş Otomotiv çalışanlarının çevresel farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarına 2015 yılında da devam
etmiştir. Bilgilendirme ekranlarında tüketimlerimizin çevresel etkisine dair bilgilendirici yazılar yayınlanmaktadır.
Dijital ekranlarda görsellerle, intranette banner ile ve ana girişimizde bulunan Sürdürülebilirlik panosu ile
çalışanlarımıza sürekli bilgilendirilmede bulunulmaktadır.

Çalışanlarımız
Doğuş Otomotiv çalışanları
sadece mesleki olarak değil,
aynı zamanda hayatlarının
farklı aşamalarında ihtiyaç
duyacakları bilgilerle de
donatılmaktadır.

Çalışanlarımız

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2015

45

İstihdam Yönetimi
Doğuş Otomotiv’in istihdam politikasının hedefi,
çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak
bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan
Kaynakları uygulamalarıyla en çok tercih edilen şirket
olmaktır.10

Çalışan Memnuniyeti
Doğuş Otomotiv’de iki yılda bir Çalışan Memnuniyet
Anketi uygulaması yapılmaktadır. Bu anket sonucunda
ortaya çıkan gelişim alanlarıyla ilgili çeşitli aksiyon
planları yapılarak ilgili dönemde hayata geçirilmektedir.
Bu aksiyonlar yöneticilerin hedeflerine de
yansımaktadır. En son çalışan memnuniyeti anketimiz
2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte
çalışanların gelişimini düzenli olarak takip etmek ve

çalışma memnuniyetlerini en yüksek düzeyde tutmak
için performans değerlendirmesi yapılmaktadır.
2015 yılında performans değerlendirmesi      
yapılan ve performans yönetimi uygulanan çalışan
yüzdesi %100’dür.
Çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata
geçirilen uygulamaların en önemlilerinden biri, Nisan
2015 itibarıyla mesai saatlerinin 07:45-16:45 olarak
değiştirilmesidir. İstanbul’da son dönemde artan trafik
sorunu nedeniyle yapılan bu değişiklikle, çalışanların
eve varış saatlerinde önemli bir iyileşme sağlanmıştır.
Ayrıca 2015 yılı sonu itibarıyla çalışanların sosyal
medya erişim kısıtlaması kaldırılmıştır.
2015 yılında Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Departmanı işbirliğiyle Şirket içinde çalışanlara yönelik
iki etkinlik düzenlenmiştir. (Oktoberfest & Sıcak Şarap
etkinlikleri).

Bir’iz

çalışana dokunan tüm uygulama ve iletişim
kanalları merkezileştirilmiştir.
İnsan Kaynakları, Stratejik Pazarlama ve
2014 yılında araştırma ve marka kimliği
Kurumsal İletişim ve İdari İşler birimleri, iç
oluşturma çalışmaları devam eden İşveren
iletişimde ortak hareket etmeye başlamıştır.
Markası Projesi, 25 Mart 2015 tarihinde
Duyuru formatları sadeleştirilmiştir. Şirket
Şirket içinde yapılan lansmanla çalışanlarla
içi iletişim ve yazışma dili yalınlaştırılmıştır.
paylaşılmıştır. Doğuş Otomotiv CEO’su Ali
İntranetteki Bir’iz sekmesi ile çalışanlara bu
Bilaloğlu’nun Bir’iz Platformu’nu anlattığı
ortak kültür ve yeni yazışma dili aktarılmıştır.
video e-postayla tüm çalışanlara ulaştırılmıştır. Farklı marka ve bölümlerde çalışan 10
Bir’iz çalışan değer önermesiyle birlikte,
çalışma arkadaşımızın katılımıyla Bir’iz Geri
Doğuş Otomotiv’deki çalışma kültürünü
Bildirim Toplantısı yapılmış ve çalışanların
ve çalışanlarımıza taahhütlerimizi temsil
Bir’iz algısı ve beklentileri görüşülmüştür.
eden söylemimizdir. İçeride ve dışarıda
Bu toplantıdan çıkan geri bildirim ve
tüm işveren iletişimini bu önerme altında
önerilerden bir kısmı, işveren markası 2016
konumlandırmaktayız. Bu platformla birlikte iş planına dahil edilmiştir.
10 Doğuş Otomotiv’in çalışanlarıyla ilgili açıklayıcı tablolar raporun Rakamlarla Sürdürülebilirlik Performansı bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

G4-10
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Neden BİR’İZ?
Başarımızın ana mimarı olan çalışanlarımıza verdiğimiz değerin altını çizme vizyonuyla 2014 yılında İşveren
Markası Çalışması - Değerler ve Algı Araştırması çalışmasını hayata geçirdik. Doğuş Otomotiv’li Olma deneyimine
verdiğimiz değeri anlayabilmek ve anlatabilmek için mevcut çalışanlar, aramıza yeni katılanlar ve hayatlarının bir
döneminde yolu Doğuş Otomotiv ile kesişmiş olanlarla öğrenciler ve sektörün profesyonelleri toplam
699 görüşmecinin görüşleri ışığında bir değerler ve algı araştırması gerçekleştirdik.

Araştırmanın sonucuna göre Doğuş Otomotiv markası çalışanlarının gözünde;
13 dünya markası temsilcisi, Sektöre yön veren büyük bir organizasyon,
sunduğu destekleyici yan haklarla güvenilir ve arkadaşlık bağlarının sağlamlaştığı
bir kurum olarak algılanmaktadır.
BİR’İZ, bizleri sadece en fazla müşterinin tercih ettiği şirket değil, en iyilerin çalışmak için tercih ettiği şirket olan
Doğuş Otomotiv idealine götürecek perspektifi de sağlamaktadır.

Yeni İletişim Dilimiz
BİR’İZ Manifestosu

Biz Doğuş Otomotivliyiz.
Doğuş Otomotivliler olarak ömürlük marka
elçileriyiz.
İçeride ve dışarıda BİR’İZ vizyonunun yaşam
boyu savunucusuyuz.
13 uluslararası markayla, 540’ı aşkın hizmet
noktasında, yılda 150 binin üzerinde müşteriye
sunduğumuz değerde BİR’İZ.
Gururda BİR’İZ, sevinçte BİR’İZ,
Hedefte BİR’İZ, hayalde BİR’İZ,
Gerçekte BİR’İZ.
Kalite ve hizmette BİR’İZ,
Sadece birinci değil her zaman BİR’İZ,
Geçmişte, bugünde, gelecekte BİR’İZ.
Doğuş Otomotivli olmak,
İşte ve yaşamda,
On binlerce insanda bıraktığımız BİR’İZ …

görüş /onay almak

bilgi

teşekkür

davet

izin
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Anne - Bebek Politikası

Çalışan Gönüllülüğü

Doğuş Otomotiv 2010 yılında Anne-Bebek
Politikası’nı açıklayan ilk şirketler arasında yer
almaktadır. Şirketimiz Çalışan Anne Dostu bir
şirket olma hedefiyle kadın istihdamını
kolaylaştırmak için tüm yasa ve yönetmeliklere
uymaktadır.

2015 yılında 18 çalışanımız Sahne-D Bir’iz kapsamında
Sinekli Dağ tiyatro oyununu Koruncuk Vakfı yararına
sergilemiştir. Toplam 160 saate yakın bir çalışmayla
hazırlanan oyun 450 kişi tarafından izlenmiştir. Oyunun
bilet geliriyle Koruncuk Vakfı’na 4.500 TL tutarında
bağış yapılmıştır.

Doğuş Otomotiv’de çalışan annelerin kreş
imkânı bulunmaktadır. Şirket kreşine çocuklarını
getiremeyen çalışanlara kreş yardımı yapılmaktadır.
2015 yılında 0-66 ay arasında çocuk sahibi olan
toplam 30 kadın çalışanımız bu uygulamadan
faydalanmaktadır. Eğitim dönemi bitmeden 66 ayını
dolduran çocukları olan çalışanlarımız da, çocukları
okula başlayana kadar kreş uygulamasından
faydalanabilmektedir.11

Aktivite-D ekibi olarak her yıl bu kapsamda çalışmalar
yapılmaktadır. Çeşitli spor etkinliklerinde Koruncuk
Vakfı ve TGEV yararına katılım sağlanmıştır. İstanbul
Maratonunda Kurumsal Koşu Takımımız TGEV vakfı
için koşmuş ve 13.500 TL bağış toplanmıştır. Aktivite-D
kapsamında yıl içinde Alaçatı Ot Festivali Gezisi, 5 adet
çocuk tiyatrosu, 1 yetişkin tiyatrosu, 1 bale gösterisi,
fotoğraf gezisi ve sergisi, Dragon Fest, Indoor Cup,
İstanbul Maratonu, Runatolia gibi spor organizasyonları
ve aktiviteleri düzenlenmiştir.

Çalışanlar çocuklarını evdeki kamera sistemleriyle
işyerinden istedikleri zaman kontrol edebilmektedir.
Ayrıca yeni anne olan çalışanlarımız doğum izni
boyunca maaşlarını almaya devam etmektedir.
İşyerlerimizde süt odaları bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv’de 2015 yılında toplam 22 kadın
çalışanımız doğum izni kullanmış, 21’i işe geri
dönmüştür. 2015 yılında doğum izni kullanan
erkek çalışanımız bulunmamaktadır. Doğum izni
sonrası işe dönüş oranları kadın çalışanlarımız
için %95, erkek çalışanlarımızda ise %100 olarak
gerçekleşmiştir.
G4-LA3

Gönüllülük temelli İç Eğitmenlik programı kapsamında
2015 yılında 5 iç eğitmen, 5 farklı konuda toplam 496
adam/saat eğitim gerçekleşmiştir. 2016 yılında da farklı
eğitim başlıkları çalışanlara duyurulacaktır. 2016 yılında
İç eğitmen programının Doğuş Oto’da da başlatılması
planlanmaktadır. Bu kapsamda ön eleme süreci
tamamlanmıştır.
2015 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanları
gönüllü olarak verilen iç eğitimler de dahil olmak üzere
toplam 806 adam/saat gönüllülük programlarına
katılmıştır.

Doğuş Oto Yönetici Yetiştirme Programı ve Gönüllülük
Yeniden Doğuş
Organ Bağışında Yeniden
Doğuş sloganıyla
gerçekleştirilen program
kapsamında Doğuş Oto
çalışanlarının organ bağışı
konusunda bilinçlendirilmesi
hedeflenmiştir. Doğuş Oto
Maslak, Doğuş Oto Esenyurt
ve Doğuş Oto Kartal olmak
üzere 3 bölgede Dr. Ali
Demirel ile birlikte 300 kişiye
eğitim organ bağışıyla ilgili
eğitim verilmiştir. Toplam 150
saatlik eğitim sonucunda 115
çalışanımızın organ bağışı
yapması sağlanmıştır. Organ
bağışı yapan gönüllülere
plaket verilmiştir.
11 Bu uygulama yalnızca Doğuş Otomotiv için geçerlidir.

Kitapların Sesi Var
Doğuş Oto Maslak
çalışanlarının Altı Nokta
Körler Derneği ile birlikte
yürütmüş olduğu program,
sesli kitap hakkında farkındalığı
yükseltmek ve çalışanların
okuma oranını arttırmak
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Doğuş Oto Çalışanları Kitapların
Sesi Okuyor sloganıyla
gerçekleştirilen program
kapsamında 10 çalışanımız
Doğuş Oto Maslak’ta mesai
saatleri içinde günde 20 dakika
kitap okuyarak 10 kitabın sesi
olmuştur. Seslendirilen kitaplar
Altı Nokta Körler Derneği’ne
bağışlanmıştır.

Satış Sonrası Hizmetlerde Kadın
Stajyer Programı
Program kadın çalışan oranını
yükseltmek ve Satış Sonrası Hizmetler
birimlerinde kadın istihdamını
arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2015 tarihinde çalışanlarının
%7’si kadın, %93’ü erkek olan
Doğuş Oto Satış Sonrası Hizmetler
birimlerindeki kadın stajyer oranı ise
%0 olarak kayda geçmiştir. Program
kapsamında Etimesgut ve Esenyurt
Bölge Direktörlükleri pilot bölge olarak
belirlenmiştir. Bu bölgelerde meslek
liselerinde eğitim gören 6 kız öğrenci
stajyer olarak işe alınmıştır. Programla
birlikte Satış Sonrası Hizmetler
birimlerindeki kadın stajyer oranı %15’e
yükseltilmiştir.
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ÇALIŞAN/YÖNETİM İLİŞKİLERİ
Şirketimizde çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma
mekanizmalarına dahil edilmelerinin haricinde intranet ortamında talep, öneri
ve görüşlerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulmuştur. Öneri ve
Ödül Sistemi doğrultusunda katılım sağlayan çalışanlarımızın görüşleri yetkili
takımlar tarafından ele alınmakta ve gerektiğinde ödüllendirilmektedir.
Çalışan memnuniyeti anketlerine eklenen sosyal,
çevresel ve ekonomik konularla ilgili çalışan
beklentilerinin sorgulandığı anket sorularının yanıtları
düzenli olarak takip edilmekte ve aynı zamanda
üst yönetimin görüşlerine de sunulmaktadır. Şirket
birimlerinin tümünün temsilinden oluşan Sürdürülebilirlik
Çalışma Grubu, çalışmalarını Yönetim Kurulu’na bağlı
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
sunmaktadır.
Bilgi paylaşımı gerektiren birçok alanda çalışanlarımız,
kendileri için hazırlanan intranet sistemi kanalıyla,
Şirketle ilgili konular hakkında bilgilendirilmektedir.
Dönemsel olarak düzenlenen Yönetim Bilgilendirme
Toplantılarıyla da başarılara, stratejilere ve hedeflere
yönelik unsurlar vurgulanarak, Şirketin yol haritası
çalışanlarla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.
Ayrıca, telefon ile alınan sorular veya talepler hızla
değerlendirilerek ilgili bildirimler yapılmaktadır.
Bununla birlikte İnsan Kaynakları Departmanı, çalışanlara

bölge ziyaretleriyle süreçler hakkında bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde çalışanların talepleri
dinlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Turkuaz Sistemi
2015 yılında alınan danışmanlıkla tüm süreçlerimizde
değişiklikler gerçekleştirilmiş, bu çerçevede yapılan
değişikliklerin hayata geçirilmesine başlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında Şirket içi bilgilendirme
organizasyonları yapılmış ve tüm ekipler ITIL
(Information Technology Infrastructure Library)
standartlarına uygun olarak eğitimlerden geçirilmiştir.
Taleplerin verimli takibi açısından, bilgi teknolojileri
hizmetlerinin ve ilgili süreçlerinin yönetildiği ve talep
yönetimi için kullanılan yardım masası ürünü Doğuş
Hizmet Yönetim Sistemi ITSM (IT Service Management)
uygulaması kullanılmaya başlanmış ve yapılan tüm
faaliyetler kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto işletmelerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmaları kendi çalışanları
ile (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Çalışanı)
yürütülmektedir.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışma alanlarında
İş Güvenliği Uzmanı sayımız 2015 yılında 2 den 4’e
çıkarılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili Doğuş
Otomotiv’de 549 kişiye 2.268 adam/saat, Doğuş Oto’da

ise 2.461 kişiye 3.572 adam/saat eğitim verilmiştir.

Kitlesel Hastalıklar
2015 yılında kitlesel hastalıklarla ilgili Şirketimizde
toplam 40 adam/saat eğitim verilmiştir. Meme
Kanseri bilinçlendirme haftası nedeniyle Prof. Metin
Çakmakçı’nın davet edildiği seminere yaklaşık 40 kişi
katılmıştır.
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EĞİTİM VE ÖĞRENME
İç Eğitmen, Mentorluk ve Koçluk Programları
Mentorluk programı Şirketimizde işe yeni başlayan
çalışanlara Mentor atamasıyla gerçekleştirilen, kurumsal
kültürün en kısa sürede aktarıldığı ve yeni işe başlayan
çalışanın şirket adaptasyonunun hızlandırıldığı bir
programdır. 2012 yılından itibaren Şirketimizde
yürütülen İç Mentorluk Programı kapsamında 2015
yılında toplam 18 İç mentor, 44 Mentee’ye Mentorluk
yapmıştır.
Programda Mentor ve Mentee’lerin en zorlandıkları
konunun iş yoğunluğu nedeniyle bir araya
gelememeleri olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla
Skype üzerinden görüşme yapma kararı alınmıştır.
2016 yılında görüşmelerin mobil ortama kaydırılması
planlanmaktadır. Ayrıca 2015 yılında mentorlara özel
kişisel gelişim programı tasarlanmıştır. Programda
Şirket dışından konusunda uzman bir Mentor ile sohbet
toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında Mentorluk’a
yönelik gelişim araçları ve programlarını Mentorlarımızla
buluşturmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Çalışan Eğitimleri
İnsan Kaynakları vizyonumuzda yer alan çalışanlarımıza
değerli olduklarını hissettirmek ve ortak kültür anlayışı
bakış açısıyla tüm çalışanlara eğitim fırsatı sunma
ilkesi Doğuş Otomotiv’in öncelikli konuları arasında yer

almaktadır. Zaman içinde geliştirilen pek çok gelişim
programının tüm çalışanlar tarafından bilinirliğinin
artması, gelişim faaliyetlerinin sürdürülebilir olması
ve yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen
çalışanları desteklemek amacıyla bir eğitim modeline
ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.
Bu kapsamda tüm eğitim gelişim programlarımız yeni
modele göre revize edilerek, 8 ana kategoride eğitimler
bir standarda bağlanmıştır. Bu gelişmeler İnsan
Kaynakları paylaşım toplantıları, ilgili eğitim prosedürü
ve intranet aracılığıyla çalışanlarımıza duyurulmuştur.
Doğuş Otomotiv’de işe yeni başlayan ya da mevcut
çalışanlarımız bu modelle birlikte, iş hayatı süresince
katılacağı gelişim programlarını, kendini geliştirebileceği
alanları net bir şekilde görmektedir. Bu modelde hem
Mavi Yakalı hem de Beyaz Yakalı çalışanlara eğitim
fırsatları sunulmaktadır. Ayrıca çalışanlar unvanları
bazında her yıl yetkinlik gelişim programlarına dahil
olmaktadır. Bu eğitim programları, çalışanların pozisyon
yetkinlikleri ve ana değerlere bağlıdır.
Yetkinlik gelişim programı Müdür, Direktör ve Genel
Müdür haricindeki çalışanlara uygulanmaktadır.
Müdür ve üstü için Liderlik Gelişim programları
gerçekleştirilmektedir. Liderlik Gelişim programlarında
da temel amaç ortak yönetim kültürü geliştirmektir.
Çalışanlara eğitimlerin bir kısmı atanmakta, bir kısmı da
seçmeli olarak sunulmaktadır.

Atanmış eğitimlerin dışında yine çalışanların kişisel gelişimlerini
destekleyici atölye programları, konuk konuşmacı programları ve iç
eğitimler sunulmaktadır. 2015 yılında konuk konuşmacı programı
kapsamında 6 adet program düzenlenmiştir. Programa toplam
390 kişi katılmış ve 780 adam/saat destekleyici atölye programı
gerçekleşmiştir. 2015 yılında Doğuş Otomotiv’de toplam 23.322 saat,
Doğuş Oto’da toplam 23.615 saat eğitim verilmiştir. Kişi başına düşen
eğitim süresi ise Doğuş Otomotiv’de 29 adam/saat, Doğuş Oto’da ise
G4-LA9
13 adam/saat olarak gerçekleşmiştir.
12

12 Cinsiyete ve çalışan kategorilerine göre eğitim oranları raporun Performans Verileri bölümünde detaylı olarak verilmektedir.
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Yaşamboyu Eğitim

G4-LA10

Doğuş Otomotiv çalışanları sadece mesleki olarak değil,
aynı zamanda hayatlarının farklı aşamalarında ihtiyaç
duyacakları bilgilerle de donatılmaktadır. Bu kapsamda
her yıl farklı çalışmalar yürütülmektedir.
2015 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalardan
biri işten ayrılma süreçlerinde çalışanlarımıza destek
vermeye yönelik gerçekleştirdiğimiz uygulamadır.
Yıl içinde yönetici pozisyonundaki kişiler için işten
ayrılma süreciyle ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.
Bu eğitimler işin yasal boyutunu da içermekle birlikte,
hedeflenen Doğuş Otomotiv ve çalışanları arasındaki
ilişkinin daim olmasıdır. Bu eğitimler 2015 yılında
toplam 109 adam/saat olmak üzere 94 kişiye
verilmiştir. Bununla birlikte Doğuş Otomotiv,
çalışanlarının gelişimini sağlamak için üniversitelerle
gerçekleştirdiği işbirliklerini her yıl yenilenen
anlaşmalarla sürdürmektedir.

GO - Gelişim Okulu
GO (Gelişim Okulu) bir eğitim platformudur.
Oyunlaştırma tabanlı olarak sosyal öğrenmeyi
destekleyen e-eğitimden v-eğitime, TED videoları
izlemeden makale okumaya kadar pek çok aktivite
adımlarının olduğu dijital platform çalışanlarla iletişime

geçilen bir platformdur. Bu uygulamayla sürekli interaktif
uygulamalarla çalışanların günlük hayatlarının içinde
olmak hedeflenmektedir.
Nisan 2015 yılında açılan bu platform çalışanların
yıllık eğitim planlarını yapabildiği ve takip edebildiği bir
öğrenme portalı olarak hayatımıza girmiştir. GO’nun
öncelikli hedeflerinden biri, her bir çalışanın ve
yöneticisinin, kendilerine atanan ya da seçmeli olarak
aldıkları eğitimlerin önemini ve kendileri/departmanları
için yapılan eğitim yatırımlarını “görünür ve dokunulabilir”
hale getirmektir. Kullanıcıların, bir yandan eğitimlere
katılırken, bir yandan da büyük resmi, yürüdükleri yolu
görebilmeleri hedeflenmiştir. Özellikle, kurum stratejisine
doğrudan bağlı olan “değerler ve yetkinlikler” ile çalışanın
katıldığı her bir eğitimin ilişkili olduğunu göstermek, her
bir “değer ve yetkinlikteki” ilerlemeyi görünür kılmak, bu
yolla da eğitimlere olan bağlılığı arttırmak bu konudaki
önemli amaçlarımız arasındadır.
Gelişim Haritaları bu hedefle geliştirilmiş ve GO
içerisinde yerini almıştır. Sistem içinde Doğuş Otomotiv
ana değerlerinin (Biz, Samimiyetle, Çözer, Uygular,
Geliştiririz) her biri bir “ada” ile temsil edilmiştir. Bu
ana değerlere bağlı yetkinlikler ise, ada üzerindeki
uğrayabileceğiniz lokasyonlar olarak simgeleştirilmiştir.
Çalışanların yıllar içinde hangi yetkinliklerini ne oranda
tamamladıklarını görebilecekleri bir bölümdür.

Çalışanlarımız

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2015

51

GO’nun içerik yapısında ister e-eğitim olsun ister
sınıf içi eğitim olsun, tüm gelişim faaliyetlerinin, eğitim
öncesi ve sonrası etkinliklere sahip olması, sisteme
getirilen en önemli yeniliktir. Bu etkinlikler, zorunlu ya
da seçmeli olabilir ve Doğuş Otomotiv içerik ortakları
tarafından hazırlanır. Ön-test, son testler, anket,

okuma parçaları, youtube’dan seçilmiş bir video ya
da bir TED konuşması, bir blog yazısı yazma görevi ya
da forumda eğitmen tarafından açılan bir tartışmaya
katılma görevi, eğitim sonrası değerlendirme formları
ve aksiyon planları, eğitimin kendisi bile bir etkinlik
adımı olarak kullanıcının karşısına çıkar.
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GO Eğitim adımlarıyla hedeflenen, çalışanlar için eğitimlerini
eğitim dönemi boyunca sürekli kılarken eğitimle geçirilen zamanı
ve eğitime erişim frekansını arttırarak katma değer yaratmaktır.
Bu platformda çalışan, kendi kendine öğrenme kavramıyla
hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendisinin denetleyicisi olur.
Sorumluluğu vardır ve öğrenme becerilerini geliştirmelidir.
Konuya ne kadar zaman ayırarak öğreneceğini, süresini ve
öğrenim hızını kendi belirler. Kendisini test edebilir.
Öğrendiğine inanıyorsa bir başka konuya geçebilir ve öğrendiği
konular hakkında yorum yapabilme becerisine sahip olur.
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GO için kullanılacak oyunlaştırma dinamikleri seçilirken,
Doğuş Otomotiv işveren markası çalışması için
2015 yılında Doğuş Otomotiv çalışanları, potansiyel
çalışanları ve rakip çalışanlarıyla yapılan kapsamlı
araştırma veri olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçları
yorumlanarak, oyunlaştırma içinde ağırlıklı oyuncu
tipinin “rekabetçi oyuncu” olduğu belirlenmiştir ve buna

göre, GO’da kullanılacak oyun mekaniklerine karar
verilmiştir: Sistem içinde çalışanlar gezdikçe, aktivite
tamamladıkça puan ve rozet kazanıyorlar.

GO Değerlendirme Sonuçları

çalışanlarımızın %90,07’si (ortalama ve üstü)
platformdan memnundur. GO’yu eski eğitim modülü
ile kıyasladığında %83,69 (ortalama ve üstü) sistemi
daha iyi bulmuştur ve %70,22 eğitimi daha kolay takip
ettiklerini belirtmiştir.

Şirkette yapılan ankete 198 kişi katılmıştır. Anket
sonuçlarına göre, GO’dan sonra genel olarak

GO Blog özelliği, çalışanların eğitim ve gelişim
konularında öğrendikleri ve bildikleri bilgileri paylaşmak
üzere bu bölümden diğer tüm çalışanlara duyurabilirler.

Çalışanlarımız
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DRIVE - Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve
Eğitim
Doğuş Otomotiv, 46 ildeki 566 Yetkili Satıcı ve
Servis noktasının insan kaynakları yönetim sürecini
iyileştirmeyi ve bu alanda destek vermeyi içeren DRIVE
“Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesine
2014 yılında başlamıştır. 8.150 çalışandan oluşan
Yetkili Satıcı ve Servis ağı için özel olarak geliştirilen
DRIVE projesiyle, Yetkili Satıcı ve Servislerin insan
kaynakları alanında kurumsal yapılarının etkinleştirilmesi
ve bunun sonucu olarak da müşteri memnuniyeti ve
iş sonuçlarında sürdürülebilir başarının sağlanması
hedeflenmektedir.

Değerlendirme merkezi uygulaması ile
en iyi çalışanlar bünyeye katılıyor
Tüm Türkiye çapında DRIVE ekibi tarafından
yürütülen işe alım faaliyetleriyle performans ve iş gücü
kalitesini yükselteceğine inanılan yeni çalışanların
bünyeye katılması hedeflenmektedir. Bu alanda,
Yetkili Satıcı ve Servislere verilen ilan desteğinin
yanında, alanında ekip yöneten çalışanlara işe

alım ve mülakat teknikleri eğitimleri verilmesi, özel
hazırlanan test ve envanterler kullanılarak belirlenen
işe alım kriterleri dahilinde sahada verilen işe alım
desteği de, toplam kaliteyi arttırma yönünde yapılan
önemli çalışmalar olarak dikkat çekmektedir. Sürekli
gelişimi önemseyen yaklaşımla teknik eğitimler ve
sahadan alınan geri bildirimlerin yanı sıra, genel ve
sektör trendleri de yakından takip edilerek eğitim
planları oluşturulmaktadır. Teknik eğitimlerin yanında
davranışsal eğitimler de verilmektedir.

İnsan Kaynakları’nda altyapı danışmanlığı
İş değerlendirme, kademelendirme ve organizasyon
yapısının incelenmesi çalışmaları ile tüm iş süreçlerinin
analizi gerçekleştirilerek, etkin organizasyon
modellerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Performans
yönetimi çalışmalarıyla da sadece finansal alanda
değil, müşteri, süreç ve çalışan gelişimi konularında da,
çalışanların doğru hedeflerle yönetilmesi amaçlanıyor.
Bununla birlikte ücretlendirme çalışmalarıyla iş çapı ve
uyumlu ücret, ödüllendirme çalışmaları ile de maddi
ve manevi yönden motivasyon arttırıcı yöntemlerin
kullanılması planlanıyor.

Y kuşağının adaptasyonu için özel çalışmalar
Günümüzde çalışanlar içindeki payı artarak devam eden Y kuşağının, fikir
ve önerilerinin süreçlere dahil edilmesi, kurum kültürünü birlikte oluşturma,
aidiyeti ve motivasyonu arttırıcı çalışmalar, işverenin sunmayı hedeflediği
değer önerisini beraber oluşturma gibi çalışmaların tümü, Y kuşağına
yönelik çalışmalar olarak göze çarpmaktadır.
2015 yılında 46 ilde ve farklı 73 Yetkili Satıcıda 998 aday işe alım
değerlendirme merkezi uygulamalarına katılmış, toplam 245 kişi istihdam
edilmiştir.

DRIVE kapsamında 38 Yetkili Satıcımızda yer alan
2 bin 928 çalışanın kademe yapısı oluşturulmuştur.
Kademe yapısı ve performans skorları göz önüne
alınarak, ücret analizleri yapılmış ve her Yetkili Satıcı
özelinde ücret çalışmalarına destek verilmiştir.
Performans ve yetkinlik ölçümü için özel bir sistem
kurulmuştur. Çalışanların performansını, finans,

müşteri, süreç, öğrenme ve gelişim alanlarında 4 boyut
ile ölçen sistemle yetkinlik sistemini birleştiren, bunun
yanına kişisel gelişim, kariyer beklentileri gibi çalışana
özel alanlar yaratan bu sistem, Doğuş Otomotiv Yetkili
Satıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. 2016 yılında
bu yenilikçi performans sistemiyle çalışanların hedefleri
oluşturulacaktır.

Çalışanlarımız
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Yetkili Satıcılarımızda Eğitimler
Eğitim alanında ise Yetkili Satıcı sermayedarları ve
yönetim ekiplerine özel eğitimler düzenlenmektedir. 2015
yılında Yetkili Satıcı sermayedarları için Sürdürülebilir
Finansal Koçluk ve Kuşaklar Arası Anlayış Geliştirme
eğitimleri ile hem finansal bilgiler tazelenmiş, hem de
özellikle çalışanlarının %65’ini oluşturan Y kuşağı ve diğer
kuşakların yönetimiyle ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Tarihten
İnsan Kaynakları Uygulamaları Eğitimi ile de Topkapı
Sarayı’nın ihtişamlı ortamında imparatorlukların başarı
ve başarısız örneklerinin günümüz İnsan Kaynakları
uygulamalarıyla kıyaslamasını yaparak, bugün için
öğrenimler çıkartılması hedeflenmiştir.
2016 yılında tüm Yetkili Satıcılarda çalışanlarla iletişim
boyutunu içeren iletişim planları DRIVE ekibinin vereceği

danışmanlıkla oluşturulacaktır. Nisan-Mayıs aylarında
ise Yetkili Satıcılarda çalışan memnuniyeti anketi
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Anket sonrasında
da her Yetkili Satıcı özelinde aksiyon planları
oluşturulması hedeflenmektedir.

Ödüllendirme Sistemi
Doğuş Otomotiv 2015 Mavi Direksiyon
Ödülleri
Doğuş Otomotiv çalışanlarına kıdemlerine,
gerçekleştirdikleri başarılı projelere ve çalışmalara
göre verilen Mavi Direksiyon Ödülleri kapsamında
2015 yılında Yol Tutkusu Ödülü 86 çalışanımıza
verilmiştir. Yol Hikayesi’nde 15. Yıl Ödülünü
23 çalışanımız, 10. Yıl Ödülü’nü ise 44 kişi almıştır.

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Doğuş Otomotiv tüm çalışanlarına eşit imkânlar
sunmakta ve eşit muamele göstermektedir. Bununla
birlikte Çalışan Yönetmeliği, Temel Hak ve
Sorumluluklar, Etik İlkeler gibi prosedürlerin tümünde
eşitlik ilkesine değinilmektedir.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu’nda 2 kadın üye
bulunmaktadır.
G4-LA12

Şirketimizde çalışan engelli çalışan oranı %2,7’dir.
Doğuş Otomotiv bu konudaki yasalara uymaktadır ve
Şirketimiz bu konuda herhangi bir ceza ödememiştir.
2015 yılında Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret
A.Ş.’de çalışan engelli çalışan sayısı 22, Doğuş Oto
ve Pazarlama Ticaret A.Ş.’de çalışan engelli çalışan
sayısı ise 50’dir.

Doğuş
Otomotiv’de
2015

Kadın Çalışan Oranı

%35

Yeni İşe Alımlarda
Kadın Çalışan Oranı (%)

%50

Çalışanlarımız
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Tedarikçilerimizde ise, yıl içinde ayrımcılıkla ya da
insan haklarıyla ilgili olumsuz bir vakaya
rastlanmamıştır.
G4-HR11 Tedarikçilerimiz işgücü
uygulamaları açısından da değerlendirmeye tabi
tutulmaktadır.
Denetimler sırasında göz önünde
bulundurulan kriterler açısından çalışanlarla ilgili
denetimler sırasında yıl içinde işgücü uygulamaları
açısından olumsuz bir performans gösteren
G4-LA14, G4-LA15
tedarikçimiz bulunmamaktadır.

İş’te Eşitlik Platformu
2015 yılında da İş’te Eşitlik eğitimlerine devam
edilmiştir. ‘Arketiplere Liderlik’ adı altında Kadınlara

Özel Koçluk ve Mentörlük Programı gerçekleştirilmiştir.
Arketipler insan kültürünü oluşturan yapıtaşlarıdır.
İnsan kültüründeki bilinçaltı kimlikleri oluşturan yapıtaşlarına
arketip nedir. Bu programın amacı, kadınlarda da var olan
liderlik arketiplerini ortaya çıkararak iş ortamında
kullanılmasını sağlamaktır. Program 8 modülden
oluşmaktadır. Kadın katılımcıların içlerindeki ve çevrelerindeki
8+8 Arketipi 8 oturumda tanımaları, kendilerini, ekiplerini
ve etki alanlarına girenleri anlamalarını, koçluk ve
mentörlük yeteneklerini geliştirmelerini, yöneticilik ve liderlik
potansiyellerini ortamın ihtiyacına göre yön belirleyerek
sergilemelerini desteklemek için hazırlanmıştır. Yıl içinde
toplam 38 çalışan toplam 1.600 adam/saat eğitim almıştır.

İNSAN HAKLARI
2015 yılında insan hakları açısından risk taşıyan bir
G4-HR1 Doğuş
yatırım anlaşması yapılmamıştır.
Otomotiv ayrıca faaliyet gösterdiği bölgede yaşayan
yerel halkın haklarını gözetmeyi öncelikli kabul
etmektedir. Bu konuyla ilgili Yerel Halk ve Yerel
Halkın Hakları Yönetim Yaklaşımları internet sitemizde
yayınlanmaktadır.
G4-DMA

Bununla birlikte; 2015 yılında gerçekleştirilen 24
tedarikçi denetiminin tamamında insan haklarına aykırı
bir durum tespit edilmemiştir.
G4-HR10 Toplum
üzerindeki etki faktörü dikkate alınarak seçilen herhangi
bir tedarikçimiz bulunmamaktadır.
G4-SO10
Güvenlik çalışanlarının tamamı sertifikasyon

sürecinde aldıkları zorunlu eğitimler kapsamında
kişilik hakları, insan hakları gibi hukuksal konularda
bilgilendirilmektedir.
Bununla birlikte aldıkları mevcut
eğitimlerin içeriklerinin gözden geçirilmesi, içeriğe
sağlanabilecek katkılar doğrultusunda yapılabilecek
geliştirmelerle ilgili çalışmalarımız sürmektedir.
G4-HR7
Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerde
insan hakları açısından risk taşıyan operasyonu
bulunmamaktadır. Bununla birlikte Şirketimiz, İnsan
Hakları Politikası kapsamında tüm iş yapış biçimlerinde
insan haklarına saygılı bir biçimde faaliyetlerini
sürdürmeye, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla
değer zinciri içinde gerekli mesajları vermeye özel önem
vermektedir.

Doğuş Otomotiv faaliyette
bulunduğu sektörün toplum
üzerindeki etkilerini ve toplumun
öncelikli beklentilerini gözeterek
toplumsal katılım programlarını
yürütmektedir.

Toplum
Toplumsal katılım
programlarımız,
tüm tarafların faydası,
olumlu etkisinin
ölçülebilirliği, devamlılığı
ve yanıtverebilirlik ilkesine
uygunluğu gözetilerek
sürdürülmektedir.

Toplum
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118

İlkokul Öğrencisine
Trafik Eğitimi

3,6

Milyon TL
Toplumsal Yatırım

16

Meslek Lisesi
Mezunu
Kişiye İstihdam

TOPLUMSAL KATILIM ÇALIŞMALARIMIZ
Stratejik kararlarımızı şekillendiren çevresel,
ekonomik, sosyal ve etik faktörlerle ilgili taahhütlerimiz
sürdürülebilirlik vizyonumuzu desteklemektedir.
Doğuş Otomotiv Şirketimizi geleceğe taşımak için
finansal başarılarının yanı sıra faaliyette bulunduğu
bölgelerde yaşayan topluma sosyal fayda üretmenin

G4-SO1

önemine inanmaktadır.
Doğuş Otomotiv, faaliyetlerinden kaynaklanan
etkilerini yönetmek ve odak alanlarına yönelik
geliştirdiği çözümleri tüm paydaşlarına ulaştırmak
amacıyla yürüttüğü toplumsal katılım çalışmalarına
2015 yılında da aynı hızla devam etmiştir.

TRAFİK HAYATTIR!
İçinde bulunduğu çevre ve topluma değer katma
vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Doğuş Otomotiv,
Trafik Hayattır! Platformu ile trafikte saygı kültürünün
yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilir
kalkınmanın önemli bileşenlerinden olan trafik güvenliği

konusunda paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk
bilinciyle hareket eden Şirketimiz, trafik güvenliği
konusunda pozitif bir kültür değişimi yaratmak ve
güzel bir geleceğin bugünden inşa edilebilmesi için
çalışmalarını yürütmektedir.

Trafik Hayattır! Platformu 2012 yılında başlayıp, halen devam eden ‘Trafik
Güvenliği Uzaktan Eğitimi’ projesiyle Türkiye Halka İlişkiler Derneği (TÜHİD)
tarafından düzenlenen Altın Pusula Halka İlişkiler Ödülleri’nde Jüri Özel
Ödülü’ne lâyık görülmüştür. Proje kapsamında 15.000’den fazla öğrenciye
ulaşılmış, 15 üniversiteye eğitim içeriği sağlanmıştır.

Toplum
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Trafik güvenliği kültürünün sağlanmasında temel unsurlardan biri haline
gelen ‘cep telefonu kullanımı’ ile ilgili bilinçlendirme kampanyalarıyla dikkat
çeken Trafik Hayattır! Platformu, Seferihisar Belediyesi, Sürdürülebilir
Ulaşım Derneği, Trafik Güvenliği Platformu ile yaptığı saha uygulamalarıyla
‘Kristal Elma Reklamcılık Ödülleri’nde Açıkhava Uygulaması’nda Gümüş
Elma ödülüne lâyık görülmüştür. Proje ayrıca Doğrudan Pazarlama
Ödülleri’nde ‘Gerilla Aktivitesi’ kategorisinde ödül almıştır.
Çalışanlarımız İçin Trafik Hayattır!
Trafik Hayattır! Platformu’nun Şirket içinde daha
üst düzeyde sahiplenilmesi ve içselleştirilmesi için
gerçekleştirilen uygulamalarla, çalışanların trafik
güvenliği alanında tam donanıma sahip olarak
Trafik Hayattır!’ın gönüllü elçisi konumuna gelmesi
sağlanmıştır.
• Doğuş Otomotiv çalışanlarından 25 temsilciyle
gerçekleştirilen çalıştayda Trafik Hayattır!’ın gelecek
vizyonu oluşturulmuş, çalışanların projelere katkısı
sağlanmıştır.
• Doğuş Yayın Grubu’nda aktif araç kullanan
çalışanlara toplam 88 adam/saat güvenli sürüş eğitimi
verilmiş, engebeli arazi sürüşü, slalom, ıslak zeminde
fren mesafesi gibi konularda deneyim kazanmaları
sağlanmıştır.
• Trafik güvenliği konusunda yenilikçi uygulamalar
geliştiren Trafik Hayattır!, sanal gerçeklik gözlüğüyle
kullanılan güvenli sürüş simülasyonuyla Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Holding’de 532 çalışana ulaşmıştır.
• Trafik güvenliği uzmanları tarafından verilen ve tam
gün süren eğitimlerle, Doğuş Grubu çalışanlarına, trafik
güvenliği, defansif sürüş, risk analizi, araç içi güvenlik
sistemleri, lastik kontrolü ve kör noktalar gibi birçok
konuda bilgilendirme yapılmıştır.

Çocuklarımız İçin Trafik Hayattır!
Trafik Hayattır!’ın çocuklara yönelik gerçekleştirdiği
trafik güvenliği bilinçlendirme çalışmaları, gelecekte
yetişkinlere yönelik gerçekleştirilecek projelerin
daha nitelikli olması için önemli bir başlangıç özelliği
taşımaktadır.
• Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yürüttüğü “Güvenli
Trafik Projesi” kapsamında, ilkokul 2.sınıf öğrencilerine
yönelik geliştirilen ‘Hayatı Öğreniyorum’ eğitimleri
2015 yılında da devam etmiş, Gaziosmanpaşa Atabek
İlkokulu’nda Doğuş Otomotiv çalışanları gönüllü eğitmen
olarak 118 öğrenciye eğitim vermiştir.

• Ayhan Şahenk Vakfı Doğuş Panayırı’nda çocuklara
özel stand ve aktiviteleriyle yer alan Trafik Hayattır!,
trafik güvenliği konusunu çocuklara oyun ve interaktif
uygulamalarla aktarmıştır.

Gençlerimiz İçin Trafik Hayattır!
Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç nüfusa sahip
ülke konumunda olan Türkiye’nin %16,6’sı 15-24 yaş
arası gençlerden oluşmaktadır. Bu gerçekten hareketle,
Trafik Hayattır! Platformunun en önemli hedef kitleleri
arasında gençler yer almakta, genç hedef kitleye uygun
“dinamik” projeler hayata geçirilmektedir.
• Trafik güvenliği içeriğiyle üniversite SCORM
sistemine giren ilk toplumsal katılım çalışmaları olan
‘Trafik Hayattır! Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi’ ile
15 üniversitede 15.000’den fazla öğrenciye ulaşılmıştır.
• Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi ile verilen teorik
bilgilerin kalıcı olabilmesi için birçok saha çalışması
düzenlenmekte ve kampüslerde trafik güvenliği
uygulamaları hayata geçirilmektedir. 2015 yılı boyunca
Isparta’dan Sivas’a kadar farklı 10 ilde, 10 üniversitede
eğitim panelleri, sanal gerçeklik sürüş simülasyonu ve
sosyal medya aktivite stantlarıyla toplam 12.356 kişiye
ulaşılarak öğrencilerin bilgi birikimleri ve deneyimleri
desteklenmiştir.
• Trafik güvenliği konusuna gençleri dahil eden,
düşünmeye ve üretmeye teşvik eden diğer bir proje
‘Kamu Spotu Yarışması’ Kasım 2015 itibariyle
başlatılmıştır. Gençler tarafından üretilecek senaryolar
arasından birinci seçilen projenin ünlü yönetmen Ömer
Faruk Sorak ile tekrar çekilip, 2016’nın kamu spotu
olarak ekranlara taşınması planlanmaktadır. Gençlerin
trafik güvenliği konusunda çözüm üretmelerini sağlamak
ve yaratıcılıklarını arttırmak amacıyla hayata geçirilen
‘Trafik Hayattır! Kamu Spotu Yarışması’nın jürisinde
ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak, gazeteci Elif Ergu,
Yapımcı Oğuz Peri gibi önemli isimler yer almaktadır.
Gençler tarafından ilgiyle karşılanan yarışmaya 493
senaryo başvurusu ulaşmıştır.

Toplum
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Toplum İçin Trafik Hayattır!
Trafik Hayattır! kapsamında belirlenen trafik güvenliği
mesajlarının toplum geneline ulaşması için farkındalığı
ve pratik bilgiyi bir arada sunan eğitim ve iletişim
projeleri uygulanmaktadır.
• 2015 yılına kamu kurumu ve özel kuruluşlarla yapılan
eğitim işbirlikleriyle başlanmıştır. Mardin Valiliği, Emniyet
Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen
eğitimlerle 257 kamu personeline ulaşılmış ve yerel
otoritelerle trafik güvenliği sorununa çözüm aranmıştır.
• İstanbul Autoshow Otomobil Fuarı’nda TÜYAP Fuar
Alanı 12’nci Hall’de kurulan stantta, 10 gün boyunca
katılımcılara bilgilendirme yapılmış, gerçek bir otomobilin
iç düzeneği kullanılarak geliştirilen simülasyonda
ziyaretçilerin 2,5 dakika süreyle araç kullanması
sağlanmıştır. En iyi puanı alan 4 katılımcıya İstanbul
Park’ta ileri sürüş eğitimi verilirken, Autoshow boyunca
toplam 990 kişiye ulaşılmıştır.
• Cep telefonu kullanımı konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla trafik kazalarının en çok araç içi cep
telefonu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği belirlenen

İzmir Seferihisar’da Sürdürülebilir Ulaşım Derneği
ve Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle ‘Kaçan İşaretler’
projesi geliştirilmiştir. Cep telefonuna bakarken trafik
işaretlerinin kaçırıldığını vurgulayan gerilla aktivitesi,
Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde ‘Gerilla Aktivitesi
Ödülü’ne ve Kristal Elma’da ‘En İyi Outdoor Aktivitesi’
kategorisinde Gümüş Elmaya lâyık görülmüştür.
• Trafik kazaların en yoğun olduğu bayram
döneminde İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile işbirliği
sağlanarak karayoluyla seyahat eden sürücülere ve
yolculara trafik güvenliği uzmanları tarafından mini
eğitim verilmiş ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır.
Eskihisar ve Yenikapı iskelelerinde Kurban Bayramı
haftası boyunca gerçekleşen etkinlikte emniyet
kemerinin doğru açıdan bağlanması, koltukta doğru
oturma şekli, koruyucu başlığın olması gereken eğimi
gibi önemli konular 10.255 kişiye aktarılmıştır.
• Etkinlik ve gerilla aktiviteleriyle beraber yürüttüğü
başarılı iletişim projeleriyle de adından söz ettiren
Trafik Hayattır!, dijital medyada blogger’larla işbirliği
yaparak cep telefonu kullanımı ve aşırı hız konusunun
önemini vurgulamış, yine aynı mesajı veren radyo
spotu 60 radyo kanalında 144.450 saniye boyunca
yayınlanmıştır.

Trafik güvenliği sorununa yalnızca kurallar ve
yasaklarla çözüm bulunamayacağı gerçeğinden
hareketle, eğitim projelerinin, saha aktivitelerinin,
dijital medya uygulamalarının ve etkin medya
iletişiminin uzun soluklu bir kültür değişimi yaratmak
ve Trafik Hayattır! Platformu’nun devamlılığını
sağlamak için vazgeçilmez unsurlar olduğu
görülmektedir. Trafik Hayattır! bugün olduğu
gibi gelecekte de toplumda trafik güvenliği bilinci
yaratmak için çalışmalarını sürdürecek, hayatlara
değer katmaya devam edecektir.

MESLEK LİSELERİ İŞBİRLİĞİ
Volkswagen’in eğitim kurumlarına destek faaliyetleri
kapsamında 2015 yılında mevcut okullara desteğin
yanı sıra, yeni bir sınıf daha açılmıştır. 6. Volkswagen
Eğitim Laboratuvarı çalışmaları Antalya Konyaaltı Bahtılı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında
okula fiziksel iyileştirme, ekipman, malzeme ve
donanım desteği sağlanmıştır.
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2015 yılı itibariyle Doğuş Otomotiv Volkswagen Eğitim
Laboratuvarı’nın bulunduğu mevcut okullar İstanbul
Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Samandıra
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ankara Gazi Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Diyarbakır Burhanettin
Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi , Adıyaman
Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi olmak üzere 6 adettir. Şişli Endüstri Meslek
Lisesi Volkswagen Eğitim Laboratuvarı’nda 2015
yılında renovasyon yapılarak sınıf, atelye ve eğitim aracı
yenilenmiş, malzeme ve ekipmanları değiştirilmiştir.
2015 yılında Doğuş Otomotiv Volkswagen Eğitim
Laboratuvarlarına bu kapsamda 500.000 TL nin
üzerinde destek verilmiştir. Bununla birlikte Doğuş Oto
Maslak 2015 yılında Şişli de Kaporta ve Boya sınıfı
açmıştır.
2015 yılında da her yıl olduğu gibi yeni öğretim yılında
tüm öğrencilere iş önlüğü, iş ayakkabısı, kıyafet , kitap
desteğinde bulunulmuştur. Okullara eğitim araçları,
demo parçaları, çeşitli alet ve cihaz bağışları yapılmıştır.
Demo parça, eğitim dokümanı vb. olmak üzere eğitim
malzemesi desteği verilen okul sayısı 124’e ulaşmıştır.
2015 -2016 öğretim yılı için 4 okuldan yaklaşık 150
öğrenciye 18 Yetkili Servisimizde atölye stajları
organize edilmiş, ayrıca 6 okulda yaklaşık 123 öğrenci
sınıflarımızda eğitime başlamıştır. Sınıflarımızdan mezun
olan öğrencilere de Yetkili Servislerimize istihdam
sağlanmıştır. 2015 yılında söz konusu sınıflardan
toplam 64 öğrenci mezun olmuş, bu öğrencilerden
16’sı Yetkili Servislerimizde çalışmaya başlamıştır.
31 öğrencimiz öğrenimine Yüksek Okul ya da
Üniversitelerde devam etmekte ve 17 öğrencimiz farklı

sektör veya markalarda çalışmaktadır. Bununla birlikte
2015 yılında toplam mezun sayımız 354’e ve öğrenimi
devam eden öğrenci sayısı ise 263’e yükselmiştir.
Doğuş Otolar’da toplam 182 çalışanımız Şişli Endüstri
Meslek Lisesi ve Ankara Gazi Endüstri Meslek
Lisesi’nden mezundur. Çalışma kapsamında mevcut
ve mezun öğrenci takibinin yapılabilmesi için bir sistem
kurulması hedeflerimiz arasındadır.
Her öğretim yılı başında Volkswagen
Laboratuvarlarında eğitim görecek öğrencilerin
mülakatları, eğitim yılı içinde sürekli ders kitabı
tedariği gibi konular da program dahilinde sürekli
izlenen süreçler arasındadır. Bununla birlikte Meslek
Lisesi öğretmenlerinin Doğuş Otomotiv bünyesinde
düzenlenen teknik eğitimlere katılımı ve güncel eğitim
dokümanlarının temini de sağlanarak öğretmenlerin
mesleki bilgilerinin gelişimine destek verilmektedir.
Ayrıca yıl içinde yapılan sürekli ziyaretler ve öğrenci
görüşmeleriyle öğrenci beklenti, istek ve dilekleri
alınmış, yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri
yapılmıştır. Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri
Volkswagen Laboratuvarı öğrencileri için, 2 günlük
Doğuş Otomotiv Lojistik, Eğitim Merkezi ve İstanbul
gezileri organize edilmiş ve eğitimler verilmiştir.
Bu geziye 60 öğrenci katılmış olup; Şekerpınar eğitim
merkezinde seminer verilmiştir.
Bununla birlikte Meslek Lisesi öğretmenlerinin Doğuş
Otomotiv bünyesinde Volkswagen Satış Sonrası
Hizmetler eğitmenleri tarafından düzenlenen teknik
eğitimlere katılımı devam etmektedir. Güncel eğitim
dokümanlarının temini de sağlanarak öğretmenlerin
mesleki bilgilerinin gelişimine destek verilmektedir.
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Audi Göcek Yarış Haftası
Göcek Yat Kulübü tarafından bu yıl 16’ıncısı
düzenlenen ve Audi’nin 4 yıldır desteklediği Audi
Göcek Yarış Haftası, 15-20 Mayıs 2015 tarihleri
arasında 33 tekne ve yaklaşık 300 yelkencinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Audi, Göcek Yat Kulübü
tarafından gerçekleştirilen bu yarışlara verdiği büyük
destekle Kulübün aşağıda belirtilen varoluş nedenlerine
katkıda bulunmaktadır.
Bölgedeki ekonomik güçlük içindeki birçok çocuk ve
gence;
• Deniz sevdası, deniz sevgisi ve deniz kültürü
aşılamak,
• Akıl-vücut sağlığını korumalarını, geliştirmeleri
sağlamak, yol gösterici olmak,
• Ülkemizi uluslararası temsil edebilecek düzeyde
geleceğin yelkencilerini yetiştirmek,
• Denizcilik kültürümüzü ayakta tutmak ve gelecek
nesillere aktarılmasına öncülük yapmak,
• Bölge gençlerinin daha çocuk yaşlarda kötü
alışkanlıklardan uzak durmalarına destek olacak
çalışmalar yürütmek.
Audi ülkemizde sadece belirli bir gelir düzeyinde çocuk
ve gencin ulaşabildiği yelken sporunu yaygınlaştırmak,

bu anlamda eğitim verebilmek ve bu eğitimlerin
özellikle ekonomik yetersizlik içinde bulunan genç
ve çocuklarımıza ulaşabilmesini sağlamak amacıyla
faaliyetlerini sürdüren Göcek Yat Kulübü’ne destek
olmaya devam edecektir. 2015 yılında 120 çocuk
yelken eğitimlerine başlamış olup Audi’nin desteği ile
Göcek Yat Kulübü’nün eğitim verdiği çocuk sayısının
140’a çıkarılması hedeflenmektedir.

Audi Twin Cup
Audi AG’nin 2006 yılından bu yana satış sonrası
hizmetler alanında görev alan personelinin gelişimi ve
yeni teknolojilere adapte olmasını sağlamak için küresel
çapta düzenlediği Audi Twin Cup, bu yıl Avusturya’nın
başkenti Viyana’da gerçekleşmiştir. 38 ülkeden 74
takımın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, Audi
Yetkili Servislerinden kendi ülkelerinde lider olan
teknik ekipler, iki gün boyunca servis hizmetleri
alanında şampiyon olabilmek için uğraş vermiştir.
Takımlar servis, teknik ve Twincup kategorilerinde
yarışmıştır. Yapılan değerlendirmede, uluslararası
yarışmada Türkiye’yi temsil eden Doğuş OtomotivAudi İstanbul Yetkili Satıcı ve Servisi Şenyıldız Takımı,
tüm kategorilerde başarılı olarak, Dünya Şampiyonu
olmuştur. Bu büyük başarının altında ekibin kendine
özgü bir diğer özelliği daha bulunmaktadır.

Twincup yarışmasına 8 erkek, 4 kadın ekip üyesiyle katılan Şenyıldız
Takımı, Türkiye’de otomotiv sektörünün değişen ve gelişen yüzünü
kadın takım arkadaşlarıyla temsil ederek yarışmada diğer ülke
takımları arasında en çok kadın üyesi bulunan takım olma gururunu
da yaşamıştır.
SEAT Darüşşafaka ve Euroleague
Sponsorlukları
SEAT, 2014 yılından beri TBF Türkiye Basketbol
Ligi’nde mücadele eden Darüşşafaka Doğuş
Basketbol Takımının sponsorluğuna devam etmektedir.
Darüşşafaka Doğuş Basketbol takımının sponsorluğu
kapsamında takımın yabancı oyuncularına SEAT
Alhambra tahsis edilmiştir. SEAT’ın basketbola
verdiği destek 2015 yılında da Euroleague Basketball
sponsorluğuyla devam etmektedir. Euroleague
Basketball yönetimi ile yapılan anlaşma gereği,
SEAT Türkiye, 2015-2016 sezonundan itibaren iki

sezon boyunca, Euroleague’in sponsorları arasında
yer almaktadır. SEAT Türkiye, Türkiye’de oynanan
maçların, her hafta seçilen Haftanın Maçı’nın (Game of
the Week) ve Final Four maçlarının sponsoru olmuştur.
Euroleague sponsorluğunun iletişimini daha etkin
yapabilmek amacıyla Darüşşafaka Doğuş Basketbol
Takımı oyuncularıyla birlikte reklam filmi çekilmiştir.
Reklam filmi 2015-2016 sezonu TBL ve Euroleague
maçlarının gösterildiği NTV ve Lig TV kanallarında
yayınlanmaktadır. Basketbol sponsorlukları kapsamında
2015 yılında Darüşşafaka Okullarında okuyan 150
öğrenciye içinde t-shirt, sweatshirt ve atkı bulunan
hediyeler verilmiştir.

Doğuş Otomotiv, Yetkili Satıcı
ve Servisleri ile birlikte müşteri
memnuniyetini merkezine alan
faaliyetlerini tüm değer zinciri içinde
yaygınlaştırarak devam ettirmektedir.

Ürün ve Hizmet
Sorumluluğu
Doğuş Otomotiv
temel iş felsefesini
müşteri memnuniyeti
üzerine inşa ederek,
tüm faaliyetlerini
kalite odaklı
hizmet anlayışı
çerçevesinde
sürdürmektedir.
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120
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Satış

Servis

YETKİLİ SATICI VE SERVİS YÖNETİMİ
Yetkili Satıcı ve Servislerin Denetimleri

2015 Marka Denetimleri

Üretici firmalar ve diğer ülke distribütörleriyle yılda
en az bir kez kalite konferansları aracılığıyla bir
araya gelinmekte, güncel stratejiler ve standartlar
paylaşılmaktadır. Şirketimiz yılda bir kez merkezi
Münih’te bulunan ve üreticilerimizle ortak hareket eden
TÜV tarafından kalite denetimine (ISO 9001:2008
sertifikasyonu) tabi tutulmaktadır. Gerekli Şirket içi ve
dışı koordinasyonlarla kalite çalışmaları Bayi Geliştirme
Departmanı tarafından yapılmaktadır. Üreticilerin
gereksinimleri doğrultusunda marka Yetkili Satıcı
ve Servislerimiz bünyemizde üreticiler üzerinden
sertifikalandırılan denetçiler tarafından yılda en az bir
kez kalite denetimine tabi tutulmaktadır.

• Satış ve Satış Sonrası olarak 342 adet Kalite ve
Marka Standartları Denetimi (ISO+Scania DOS) ve 35
adet sadece Marka Standartları Denetimi, toplam 377
denetim gerçekleştirilmiştir.
• Audi AG Satış ve Satış Sonrası için 2 Yetkili Satıcı
ve Servisimize üretici denetimi gerçekleştirilmiştir.
• TÜV-SÜD 3 Yetkili Satıcı ve Servisimize
Volkswagen Satış Sonrası Hizmetleri için üretici
denetimi gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda
geliştirilmesi gereken yönler konusunda aksiyonlar
alınmıştır.
• Scania markamızda 2 Yetkili Satıcı ve Servisimizde
DOS 4 üretici denetimi gerçekleştirilmiştir.
• 2015 yılı Doğuş Otomotiv şirket ISO 9001:2008
sertifikasyon denetimi TÜV-SÜD tarafından
gerçekleştirilmiştir ve başarıyla sonuçlanmıştır.
• 6-8 Ekim 2015 tarihleri arasında Almanya’nın
Wolfsburg kentinde gerçekleşen 17. Global Kalite
Konferansı’na Cem Kaya ve Gökhan Özgürbüz Doğuş
Otomotiv’i temsilen katılmıştır.

Bazı Yetkili Satıcı ve Servislerimizde (teşkilatın %10’u)
seçmeli olarak her yıl TÜV, Audi AG, Volkswagen AG,
SEAT SA ve Scania CV AB ile işbirliği yapılarak marka
bazında ayrı ayrı denetimler organize edilmektedir.
Ayrıca bayilik başvurusu öncesi adaylar marka
standartları denetimine (fiziksel ve donanımsal şartlar)
tabi tutulmaktadır.
Doğuş Otomotiv tarafından gerçekleştirilen DOS
4 Denetimleri kapsamında Scania AB tarafında iki
denetim gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında toplam 400 adet denetim planlanmaktadır
(Bu plana açılacak Yetkili Satıcılar ve yeni adayların
denetimleri dahil değildir. Skoda ISO 9001:2008 Kalite
ve Skoda Marka Standartları Denetimleri dahildir.)
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BAYİ SERTİFİKASYON DENETİM ADETLERİ (SATIŞ + SATIŞ SONRASI – ISO & DOS)
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2008 yılından bu yana toplam 2.561 adet bayi denetimi gerçekleştirilmiştir.
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*Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda ve Porsche Marka Standartları Denetimlerini içermektedir.
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YETKİLİ SATICI VE SERVİS EĞİTİMLERİ
Audi Yetkili Satıcılarımızda Satış Eğitimleri
2015 yılında Audi Satış Eğitimleri kapsamında Ürün
Eğitimleri’ne, Uluslararası Temel Audi Eğitimleri’ne,
Audi Sertifikasyon Eğitimi’ne ve Uluslararası Satış
Müdürleri Eğitimleri’ne devam edilmiştir. Bu yıl, İK
Birimimiz tarafından verilen eğitimlerin dışında toplam
64 gün boyunca 829 adam/gün eğitim
gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler Satış Danışmanı,
Satış Yetkilisi ve Satış Müdürleri için düzenlenmiştir.
2015 sonu itibariyle Satış Danışmanlarının %79’u,
Satış Müdürlerinin %75’i Uluslararası Audi Satış
Danışmanı/Müdürü Sertifikasına sahiptir.
2015 yılında 434 kişiye toplam 1.162 adam/gün
teknik eğitim verilmiş, bu eğitimlerin tamamı Yetkili
Servislerimizde istihdam edilen teknisyenlere verilmiştir.
2015 yılında 6 yeni Diagnoz teknisyeni, 7 yeni Servis
Teknisyeni yetiştirilerek Diagnoz Teknisyeni sayısı 49’a,
Servis Teknisyeni sayısı 44’e yükseltilmiştir.
Şekerpınar Eğitim Merkezi’nde ise toplam 886 adam/
gün teknik olmayan eğitim verilmiştir. Satış Sonrası

Hizmetlerin teknik olmayan eğitimleri Audi AG
standardında ve Yetkili Servis ihtiyaçları doğrultusunda
düzenlenerek uygulanmaktadır. Eğitimlerimizde
katılımcılardan gelen süreçle ilgili geri bildirimler de
değerlendirilerek, servis süreçlerine faydası olan
öneriler hayata geçirilmektedir.
Yeni A4 modelinin tanıtıldığı ve anlatıldığı CLT
(Central Launch Training) eğitimi 4 grup halinde
Münih’te verilmiş, toplam 96 kişiye eğitim aktarılmıştır.

Yetkili Satıcı ve Servis Desteği
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin çözmekte zorlandığı
konular veya müşterilerimizden gelen talepler
doğrultusunda Talep Yönetim Sistemi aracılığıyla
Teknik Destek talebi oluşturulmakta, anında telefon,
uzaktan bağlantı, kameralı destek vb ile Yetkili Satıcı ve
Servislerimize destek verilmektedir. Gerektiğinde ilgili
Yetkili Satıcı ve Servis ziyaret edilerek yerinde teknik
destek verilmektedir. Teknik Destek ihtiyacı tamamen
DISS (Direct Information Service System - Üretici Teknik
Paylaşım Portalı) ile belirlenmekte ve yönetilmektedir.

Kameralı Destek Sistemi 25 ilde ve 28 Yetkili Satıcı ve Servisimizde
bulunmaktadır. 2015 yılında 10 bağlantı yapılarak bölgeye
gitmeden sorun çözülmesi sağlanmıştır. Bu desteği Teknik Destek
Yöneticimiz verirken gerektiğinde müşteriyle de görüşerek doğrudan
açıklama, bilgilendirme yapılabilmektedir.

Kalitek Kalite Kontrol
Yenilenmiş kalite kontrol süreci devam etmektedir.
Böylece onarım süresi kısalmış, onarım kalitesi
artmıştır. Kalite Standartları ve Prosedürler Kitapçığında
bulunan standartlar sahadan elde ettiğimiz ihtiyaçlara
göre güncellenmektedir. Yetkili Satıcı ve Servislerimizin
kalite sürekliliğini sağlamak amacıyla Teknik Karne
uygulamasına geçilmiştir. Karneler Yetkili Satıcı ve
Servislerimizle paylaşılarak gelişimleri sağlanmaktır.
Ayrıca performansları arttırmaya yönelik teşvik edici

çalışmalar da yürütülmektedir. Tüm Yetkili Satıcı ve
Servislerimizin hasar danışmanlarından oluşan kaza
koordinatörleriyle bir araya gelinmiş, müşterilerimizin
araçlarının güvenli kullanımını sağlamak amacıyla
güvenli ve kaliteli onarım, güvenli sürüş konularında
güncel bilgiler ve deneyimler paylaşılmıştır.
Tüm Yetkili Satıcı ve Servislerimize iş güvenliği,
hizmet hızı ve kalitesinin arttırılması amacı ile parça
depolarında araca hareketini sağlamak üzere özel
tasarlanmış, istifleyici makine gönderilmiştir.
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Yetkili Satıcı ve Servislerimizde İş
Güvenliği
Tüm Yetkili Servislerimizin kaza koordinatörlerini ve Şirket
çalışanlarını kapsayan yaklaşık 90 kişiye eğitim verilmiştir.
Kaza/Yangın hasarlı araç veri/bilgi/belge hazırlama,
Kaza/Yangın başvurularında fotoğraf çekme, Kaza/
Yangın hasarlı araçlardan veri alma, Kaza/Yangın DISS
bildirimleri, TYS ile talep oluşturma, müşteri şikâyetleri/
talepleri/mahkeme başvuruları yönetme ve cevaplama,
Sürücü/yolcu güvenliği, Güvenli sürüş, Kaza/yangın
konulu servis belgesi düzenleme, müşteriye yapılacak
açıklamalar vb başlıklarla ilgili verilen eğitimler kapsadığı

konular nedeniyle son derece önemli ve günceldir.

Haftanın Konusu Testi
Atölye ekranları üzerinden yapılan Haftanın Konusu Testi
2015 yılında da devam etmiştir. Testi doğru yanıtlayan
mavi yakalı çalışanlarımız ödüllendirilmektedir. 2015
yılında 26 Servis çalışanı ödüllendirilmiştir. İlgili uygulama
sayesinde çalışanlar motive olmuş, bununla birlikte
bilgi seviyeleri artarak güncel bilgileri, bilgilendirmeleri
ve uyarıları takip etmeleri mümkün kılınmıştır. Bu
sayede müşterilerimize verilen hizmet ve onarım kalitesi
artmaktadır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Doğuş Otomotiv CSS (Müşteri Memnuniyeti Anketi)
çalışmaları, 2015 yılında da bağımsız bir araştırma
firması olan GfK Türkiye tarafından aylık olarak
yapılmaya devam etmektedir. Sonuçlar aylık, üç aylık
ve yıllık olarak değerlendirilerek iyileştirilmesi gereken
alanlar belirlenmekte ve bu doğrultuda iyileştirmeye
yönelik aksiyonlar alınmaktadır. 2015 yılı CSS sonuçları
120 puan üzerinden satışta ortalama 110,16; serviste
ise ortalama 101,35 olarak gerçekleşmiştir.
Müşteri memnuniyeti anketinin yanı sıra Yetkili Satıcı
ve Servislerimizin her biri müşterilerimizi son servis

ziyaretinden sonra arayarak müşteri memnuniyeti
G4-PR5
ölçümü yapmaktadır.
Bununla birlikte gizli müşteri yöntemi kullanılarak
müşteri hizmet kalitesinin denetlenmesi ve
puanlandırılması sürmektedir. Tüm Yetkili Satıcı ve
Servislerimiz bu denetimden geçmiştir. Bağımsız bir
kurum tarafından yürütülen çalışmada 2015 yılında
toplam 185 adet gizli müşteri testi uygulanmıştır.
2015 yılında internet sayfamız üzerinden online olarak
yaklaşık 26.000 müşterimizle bire bir (Volkswagen
Binek ve Volkswagen Ticari) iletişim kurulmuştur.

Yetkili Satıcı ve Servis yöneticileriyle yapılan ve Satış Sonrası
Hizmetlerin farklı birimlerindeki hizmet kalitesinin ve davranışların
değerlendirildiği anket çalışması olan DSS sonucu ise 2015 yılında
5 üzerinden satışta 4,65 serviste ise 4,86 olarak gerçekleşmiştir.
Filo müşterilerimizin temsilcilerinin katılımıyla Volkswagen’in Kalbine Yolculuk adı altında bir toplantı ve fabrika
gezisi düzenlenmiş, filo müşterilerimizin ürünlerimize olan güveni pekiştirilmiştir.
2014 yılında yapılan All Star Yarışmasında başarılı olan 9 Yetkili Servis Çalışanı 2015 yılında aileleriyle birlikte tatile
gönderilmiştir. Alanlarında birinciliği kazananlar ise uluslararası düzenlenen yarışmada ülkemizi temsil etmiştir.
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Stratejik bir iletişim kanalı : Sosyal Medya
Doğuş Otomotiv’in tüm markaları sosyal medyayı etkin
şekilde kullanmaktadır. Volkswagen’in, dünyadaki
tüm Facebook hesaplarını birleştirmesiyle toplam 23
milyona ulaşan takipçi kitlesi içinde Volkswagen Binek
Araç, 3.600.000’i aşan yerel takipçisiyle Türkiye’nin
en çok takipçiye sahip markasıdır. Facebook dışında
da sosyal medyada aktif olarak yer alan Volkswagen
Binek Araç, Instagram, YouTube ve 2014 yılında
lanse edilerek 41.000’in üzerinde takipçi sayısına
ulaşan LinkedIn kanallarında, hem sektörün lider
markası konumundadır, hem de takipçileriyle Sosyal
CRM uygulamaları aracılığıyla birebir ve anlık iletişim
kurmaktadır. 2013 yılında kişiye özel teklifler sunmaya
başlayan markanın internet sitesi yılda 16 milyondan
fazla ziyaret almaktadır.
Volkswagen Ticari Araç, 1.000.000’u geçen üye
sayısıyla Facebook’un yanı sıra, Instagram ve Youtube
gibi diğer sosyal medya platformlarında sunduğu
müşteri odaklı, yenilikçi, dikkat çekici uygulamalar
ve online mecralara taşıdığı müşteri memnuniyeti

odaklı hizmetlerle sektöründe öncü çalışmalara imza
atmaktadır. Markanın yeni internet sitesi aracılığıyla
kullanıcı sayısı %180 artmış, sitede geçirilen süre %20
artırılarak müşteri odaklı iletişime devam edilmiştir.
Audi, otomotiv sektöründe Facebook ve Twitter
ortalama etkileşim sonuçlarında ilk sıralarda yer
almıştır. SEAT Türkiye İnstagram hesabı diğer
SEAT ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktadır.
Facebook üye sayılarına göre bakıldığında da tüm
SEAT hesapları arasında dördüncü sıradadır. DOD,
aktif ve vizyoner sosyal mecra kullanımına devam
etmektedir. Markanın ulusal ve yerel iletişiminde dijital
mecralara yönelim artmıştır.

Satış Sonrası Hizmetlerimiz
Temel iş felsefesini müşteri memnuniyeti üzerine inşa
ederek, tüm faaliyetlerini kalite odaklı hizmet anlayışı
çerçevesinde sürdüren Doğuş Otomotiv, benzersiz
müşteri deneyimi oluşturmak için çalışmaktadır.
Şirketimiz hizmet kalitesini en üst noktaya taşıyarak,
taraftar müşteriler yaratmak hedefi doğrultusunda
2015 yılında, satış sonrası hizmetler alanında da
yenilikçi adımlar atmıştır.

Doğuş Otomotiv, Türkiye’de distribütörlüğünü yaptığı markaların
kullanıcılarına yönelik satış ve satış sonrası hizmetleri için hayata
geçirdiği Değer ve İlgi Merkezi (DİM) ilk yılında araç kullanıcılarından
tam not alırken, 1 yıl içinde 1 milyona yakın müşteri kontağı kurarak,
Türkiye otomotiv sektöründe konusuyla ilgili en aktif birim olmuştur.
Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler, 2015 yılında
Demoto Kütahya ve Aykan Osmaniye Yetkili Servislerini
açarak müşterilerine sunduğu hizmet ağını daha da

genişletmiş, Türkiye çapındaki Yetkili Servis noktasını
75’e ulaştırmıştır.

Türkiye’den 3 Volkswagen Yetkili Servisi, Volkswagen AG tarafından
bu yıl beşincisi düzenlenen Servis Kalitesi Ödülü Yarışması’nda
Avrupa’daki en iyi 100 Yetkili Servis arasına girmeyi başarmıştır.
Yetkili Servislerimizde yılda 573.000’e yakın araç girişiyle ayda
ortalama 47.750 müşteriye hizmet verilmektedir. 2015 yılında parça
cirosu %19, işçilik cirosu ise %25 artış göstermiştir.
Satış Sonrası Hizmetler’de müşteri memnuniyetinin
ölçümlenmesi ve rakiplerle olan konumun belirlenmesi
amacıyla her yıl Audi AG tarafından gerçekleştirilen

IACS araştırmasında Audi Türkiye, sunduğu benzersiz
hizmetlerle tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği
kazanmıştır.
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Hizmet kalitesindeki çıtayı daha da yükseltmek
amacıyla, Audi Satış Sonrası Hizmetler 2015 yılında
yeni projeleri de hayata geçirilmiştir. Audi’nin dijital
projelerinden biri olan Self Reception projesiyle,
müşterilerin araç kabul sırasındaki bekleme süreleri
azaltılmıştır. Servisi ziyaret eden müşteri Audi Self
Reception kiosku üzerinden kendi kendine iş emri
açabilmekte, araç teslim sırasında yine kiosk üzerinden
online olarak ödeme gerçekleştirebilmektedir. Self
Reception kioskları, 2015 yılında tek Yetkili Servis’te

kullanılmaya başlanmıştır. 2016 yılında 4 Yetkili
Servis’te daha kullanılması planlanmaktadır.
Audi Satış Sonrası Hizmetler, her yıl Audi AG
tarafından Servis Müdürleri ve şirket sahipleri
katılımıyla gerçekleştirilen Yetkili Servis Memnuniyet
Araştırması’nda da (DSS Servis) diğer markaların
önünde 1. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza
atmıştır. Bu başarılı sonuç, iş ortaklarıyla iletişim ve
işbirliğinin en üst düzeye çıktığını göstermektedir.

Porsche, 2015 yılı sonunda %6 oranında artan araç parkına yönelik
olarak gerçekleştirilen servis kampanyaları ve Porsche AksesuarButik pazarlama çalışmaları sayesinde, Aksesuar- Butik satışlarında
%67’lik, iş emri adedinde ise 2014 yılına göre %8’lik artış olmuştur.
Müşterilerin Yetkili Servis bağlılık oranı %79, satış sonrası
hizmetlerde müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde müşteri
memnuniyet anketi puanı ise 109,6 olmuştur. 2015 yılında bir
önceki yıla oranla satış ve teknik eğitimler %328 oranında artmıştır.
Porsche Butik Online satış sistemi kurularak
müşterilerin Porsche butik ürünlerini internet üzerinden
satın almalarına olanak sağlanmıştır.

Scania, Türkiye genelinde %77 bağlılık oranıyla
müşterilerine, 20 adet Yetkili Servis’te 295 teknisyen ve
toplam 380 çalışanıyla 2015 yılında 63.500 adet iş emri
açarak hizmet sunmaya devam etmektedir.
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MÜŞTERİ ŞİKÂYET YÖNETİMİ

G4-PR5

DEĞER VE İLGİ MERKEZİ
(DİM)
Müşteri yaşam evresinin her noktasında
markalarımıza destek verecek olan DİM, Marka ve
Yetkili Satıcı teşkilatı ile gerçekleştirdiği projelerle
hizmet kalitesinin yanı sıra, hizmet çeşitliliğini
de arttırmayı hedeflemiş ve gerçekleştirmiştir.

Müşteri temas noktalarına hizmet ve kalite
standardı getirmeyi hedefleyen DİM operasyonu,
Marka ve Yetkili Satıcılara sağladığı raporlama
özellikleriyle tüketici beklenti ve görüşlerinin anlık
ve şeffaf olarak takip edilmesini sağlamaktadır.
Özetle DİM, emsalsiz müşteri deneyimi
oluşturacak iş süreçleri ile sektörde bir ilke imza
atarak, Taraftar Müşteri yaratma vizyonumuza
katkı sağlayacaktır.

DİM ÇALIŞMA VE ORGANİZASYON YAPISI
DIM Operasyon Yapısı

24 Müşteri Temsilcisi
1 Takım Lideri
Araç Tahsis
CRM Karnesi Anketi
Yetkili Satıcı Anketleri
Marka Anketleri

2 Müşteri temsilcisi

DOD
Danışma Hattı

Randevu

Teknik Uzman Desteği
Çekici

Diyalog
ve Dijital

17 Müşteri temsilcisi
1 Takım Lideri

16 Müşteri temsilcisi
1 Takım Lideri

13 Müşteri Temsilcisi
1 Takım Lideri

Anket ve
Projeler

Yol
Yardım
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DİM VE TEKNOLOJİ
DİM’de müşterilerimizin daha hızlı, güvenli ve tatmin edici hizmet almalarını sağlayan çeşitli
teknolojiler kullanılmaktadır. CTI, Turkuaz, ININ, Araç Takip Sistemi gibi entegrasyon sistemlerinin
bir arada kullanıldığı DİM’de pek çok alanda hızlı ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir.

D-Pedia

Mobil Uygulama

Müşteri Temsilcilerinin, müşteri sorularına hızlı cevap
vermelerini sağlayacak, müşteri soru ve sorunlarının
kolayca kurumsal hafızaya alınmasını sağlayacak
internet tabanlı bir Sık Sorulan Sorular portalı
oluşturulmuştur. Ayrıca D-Pedia DİM’e özel bir portal
haline dönüştürülmüştür. Böylece DİM etkinliklerine ait
fotoğraflar, anlık duyurular da bu portal’a eklenmiş, her
ekibin kendisiyle ilgili özel bilgileri, eğitim videoları ve
dokümanları da D-Pedia üzerinden müşteri temsilcileriyle
paylaşılmaya başlanmıştır.

Yol yardıma ihtiyaç duyan müşteri, çağrı merkezi ve yol
yardım aracı arasında lokasyon bilgilerini sürekli olarak
iletecek ve buna bağlı olarak bilgilendirme/arama/SMS
fonksiyonlarını yerine getirecek bir uygulamadır. Böylece
lokasyon bilgisi çok hızlı ve doğru bir biçimde çekicilere
ulaşmaktadır.

Proje Raporları
DİM’de anlık ve dönemsel olarak çeşitli raporlamalar
kullanılmaktadır. Anlık olarak yapılacak raporlamalar/
bilgilendirmeler Dashboard bilgilendirme olarak
anılmaktadır. Dashboard üzerinde DİM’in en önemli
operasyonel KPI’ları bulunmakta ve bu bilgiler DİM
içerisinde hareketli ve sabit ekranlarda canlı olarak
yayınlanmaktadır. Böylece performans çıktıları anlık olarak
takip edilerek hızlı aksiyon alınabilmektedir.

Interactive Intelligence – Customer
Interaction Center
(İnteraktif Bilgi – Müşteri Etkileşim
Merkezi)
DİM kapsamında kullanılan bu ürünle tüm çözümler tek bir
platformda ve tek bir yönetim noktasıyla elde edilmektedir.
IVR menüleri oluşturma, e-posta, SMS mesajları,
entegre sosyal medya uyarıları alma, bunların kurallarını
yapılandırma vb. gibi birçok işlem tek bir noktadan
yapılabilmektedir.

DİM’DE İNSAN KAYNAKLARI
83 Kişilik DİM Kadrosu

OPERASYON

İDARİ KADRO

DİM’de çalışan sirkülasyonu oranı
2015 yılında genel olarak çağrı merkezleri
oranlarının çok altında gerçekleşmiştir.
%39 olarak gerçekleşen bu oranı
düşürmek amacıyla 2016 yılı için
çeşitli aksiyon planları hazırlanmıştır.

.
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Eğitim
DİM operasyonunda en önemli yeri, müşterilere fark yaratacak deneyimler sunmak amacıyla çalışanların
eğitimi oluşturmaktadır. Müşterilere yaşatılacak deneyimde yer alacak tüm unsurların ayrı ayrı ele
alınacağı eğitimler tasarlanmıştır. Bu eğitimlerin ana hedefi temel iletişim becerileri yanında çalışanlara
sosyal beceri olarak adlandırılan insani unsurları (empati, anlayış, iyimserlik, yardımseverlik vb.) anlama,
geliştirme ve yönetme yetenekleri kazandırmaktır.

DİM DENEYİM GÜNLERİ 2015
2015 Nisan ayında gerçekleştirilen DİM Deneyim Günleri’nin amacı müşterilerimizle devamlı olarak
telefonda iletişim halinde kalan çalışanların aynı odada müşteriyle yüz yüze geldiklerinde davranışlarındaki
değişiklikleri, farklılıkları gözlemleyebilmektir. Bu program sayesinde müşteriye dokunmalarını istediğimiz
Müşteri Temsilcileri’nin, bu dokunuşu görebilmelerini, etkilerini anlayabilmelerini, mesleki körlüğün
önüne geçilmesini sağlamak, yapılan işi daha da anlamlandırmak için çalışıyoruz.
Çalışma kapsamında müşterilerin yaşadığı deneyimlerle
ilgili çeşitli senaryolar yazılmış, bu senaryolar 2 gün
boyunca profesyonel tiyatrocular tarafından Müşteri
Temsilcileri ile oyun şeklinde sahnelenmiştir. Oyun
sonunda hem tiyatrocu hem de eğitmen gözünden her
Müşteri Temsilcisi için bir değerlendirme yapılmıştır.
Müşteri Temsilcilerine, duygu, davranış, çözüm üretme gibi
konularda yapılan değerlendirmelerle ilgili geri bildirimde
bulunulmuştur.
2016 ile birlikte ayrıca aşağıdaki eğitim ve gelişim
faaliyetlerinin uygulanması da planlanmaktadır:
• Her ay Şirket içinde farklı marka ve departmanlardan
(Ör: Müşteri İlişkileri, Pazarlama) konuşmacılar davet
edilecektir.
• DİM biriminin görev alanlarındaki konulara paralel
olarak Sunum teknikleri, Excel, Rekabet hukuku/Sözleşme,
Tüketici Kanunu, İSG ve CRM gibi farklı konularda eğitimler
verilecektir.
• DİM çalışanları dışında, müşterilere dokunan Acil Servis
yetkililerine davranış eğitimleri planlanmıştır.
• Saha Eğitimleri olarak Acil Servis ve Çekici Operatörleri
için İletişim Eğitimleri planlanmaktadır.
DİM bünyesinde ayrıca bir eğitim laboratuvarı kurulmuştur.
Bu laboratuvarda hem yeni başlayan çalışanların ilk
eğitimleri hem de DİM bünyesinde gerek dış, gerekse
iç kaynak eğitimleri verilmektedir. İNİN sistemi ve ortak
wi-fi ağı ile yeni işe başlayan çalışanlar laboratuvarda
o an operasyonda görevli olan çalışanları eş zamanlı
dinleyebilmekte ve böylece yapacağı işle ilgili canlı örnekleri
görebilmektedir.

Performans Yönetimi ve Prim
Sistemi
DİM’de Müşteri Temsilcisi ve Takım Liderleri için aylık
performans ve prim sistemi uygulaması bulunmaktadır.
Amaç, yapılan işin gereği olarak, çalışanın aylık iş sonuçları
hakkında geri bildirim vermesini sağlayarak çalışanları
yönlendirmek ve iş performansını arttırmaktır. Operasyon
özelinde hedefler belirlenmekle birlikte, DİM’de müşteriye
ilgi gösterilmesi ve süreçle ilgili iyileştirici öneriler
sunulması da hedefler arasındadır.
Aylık performans puanları karşılığında prim sistemi
kurgulanmıştır. Primlerle çalışanın başarısının aylık
olarak ödüllendirilmesi ve devamlılığının teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca DİM’de tüm pozisyonlarda
çalışanlar Doğuş Otomotiv D-İnsan performans sistemine
de dahildir.

Kariyer Yönetimi
DİM kariyer uygulamaları 2 şekilde ele alınmaktadır.
DİM içinde daha yüksek kademeli müşteri temsilciliğine
ve farklı pozisyonlara veya belirli kriterleri karşılayan
çalışanların ihtiyaç duyulması durumunda farklı
pozisyonlara geçiş sağlamasıdır.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun çeşitli kadrolarına
kaliteli insan kaynağı sağlanması amaçlanmaktadır.
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Toplam çalışan sayısının yıllık ortalama %3’ünün farklı
kadrolarda değerlendirilmesini sağlamak hedef olarak
belirlenmiştir. Bu kadrolara geçiş için, belirli kriterlere
göre seçilmiş kişilerin eğitim ve gelişim sürecini ön gören
Yetenek Gelişim Programı uygulamaya alınmıştır.

Yetenek Gelişim Programı (YGP)
Müşteri Temsilcisi pozisyonunda çalışan ve eğitim,
performans, yabancı dil vb. belirlenmiş seçim kriterlerini
karşılayan çalışanların eğitimini, gelişimini ve ihtiyaç
duyulması halinde Doğuş Otomotiv’in farklı fonksiyonlarına
da kaynak oluşturulmasını amaçlayan bir programdır.
Program bir yıllık süreyi kapsar ve kriterleri sağlayan
çalışanlar bu süre boyunca kendileri için hazırlanmış eğitim
ve gelişim programlarına dahil olur. 2015 yılında 5 DİM
çalışanı bu programa dahil olmuştur.

Çalışan Memnuniyeti
Doğuş Otomotiv genelinde iki yılda bir yapılan çalışan
memnuniyeti anketi, DİM’de her yıl uygulanmaktadır. İlki
Kasım 2015’te yapılmış olan Çalışan Bağlılığı Araştırması
kapsamında 5 kategoride toplam 60 soru çalışanlarla
paylaşılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde DİM Çalışan
Bağlılığı %89 olarak gerçekleşmiştir. Skor sonrası

DİM Yöneticileri ve İnsan Kaynakları Birimi bir araya
gelerek, düşük skorlanmış alanlarla ilgili bir aksiyon planı
oluşturmuştur.

Motivasyon ve Ödüllendirme
Müşterilere verilen değer ve ilginin temelinde çalışanların
mutluluğu ve motivasyonu yatmaktadır. Bu strateji ve bakış
açısı doğrultusunda oluşturulan DİM Çalışan Sistemi’nde
yıl başlarında her ay için belirlenmiş bir etkinlik programı
hazırlanmaktadır. Bu etkinlikler geleneksel ve yıldan yıla
değişken olarak ayrılmaktadır. Her etkinlik belirlenen 4
başlıktan birine hizmet etmektedir. Bunlar, Performansa
Yönelik Faaliyetler, Aidiyet Duygusuna Yönelik Faaliyetler,
Takım Olma Bilincine Yönelik Faaliyetler ve Sorumluluk
Almaya Yönelik Faaliyetlerdir.
Aylık belirlenen motivasyon etkinliklerinin yanı sıra, Doğuş
Otomotiv Yol Tutkusu Ödüllendirme Sistemi, Vay Be
konseptiyle DİM’de aylık olarak uygulanmaktadır. Tüm
ay boyunca Müşteri Temsilcileri, müşterilerle yaşadıkları
unutulmaz deneyimleri tüm ekiple paylaşmakta, ay
sonunda en iyi hikaye çalışanların oyuyla belirlenerek
ödül verilmektedir. Yol Tutkusu – Vay Be ödülüyle amaç,
müşteriye yaşatılan iyi deneyimlerin tüm operasyonda
bilinirliğinin artmasıdır.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
2015 yılında yürürlüğe giren kişisel veri gizliliği ve izinli
pazarlama kanunlarıyla ilgili olarak Bilgi İşlem Birimimiz
tarafından 4 adet proje geliştirilmiştir. Buna göre izinli
pazarlama konusunda müşterilerimizin pazarlama
bilgilendirmelerinden verdikleri izinler kapsamında bilgi
sahibi olmaları sağlanmış ve yasaya uygun şekilde bu
bilgilendirmelerden istedikleri anda muaf tutulmalarını
sağlayacak altyapısal çalışmalar yapılmıştır.
Aynı şekilde müşterilerimizden alınan her türlü verinin

gizliliği ve saklanmasıyla ilgili yasa çerçevesinde gerekli
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Servis Kampanyaları
Servis kampanyaları, Doğuş Otomotiv’de Satış
Sonrası Hizmetler Yöneticisi ve Yetkili Servislerimizde
görevlendirilmiş Servis Kampanyası Sorumluları ile
birlikte yürütülmekte olup 2015 yılında çeşitli nedenlerle
G4-PR6
10 adet düzeltici faaliyet kaydedilmiştir.
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G4-1, G4-2

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz tüm
projelerimizdeki amacımız, müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.
Müşteri memnuniyetini sağlamak Doğuş Oto’nun değişmez ilkesidir.
Başarılı pazarlama çalışmalarımızla daha fazla müşteriye
temas ettik ve daha fazla kişinin yolunu açma şansını elde
ettik. Yeni mobil sitemizde ziyaretçi sayımızı 3 kat arttırdık.
Satış motivasyonunu arttırmak adına dijital oyunlar, çalışan
ve müşteri iletişimini güçlendirmek için ise kurumsal dergiler
hazırladık.

Değerli Paydaşlarımız,
2015 yılını, 33.929 Volkswagen Binek, 7.863 adet
Volkswagen Ticari, 8.694 adet Audi, 6.170 adet Seat,
2.617 adet Skoda ve 660 adet Porsche olmak üzere
toplam 59.933 adet yeni araç satışıyla kapattık ve geçen
yılın satış adedini de geçerek rekorumuzu geliştirdik. Doğuş
Oto’nun 2015 yılında Türkiye toplam binek ve hafif ticari
araçlardaki pazar payını %6,2’ye yükselttik.
Araç satışları ve servis girişlerindeki yükseliş paralelinde,
iş hacmimiz ve iletişim kurduğumuz müşteri sayımız da
arttı, 2015 yılı içerisinde 106.981 yeni müşteri kazanımı
elde ettik. Temsil ettiğimiz markalarda son 5 yıl içerisinde
gösterdiğimiz satış performansı ve geliştirdiğimiz hizmet
kalitemiz servis girişlerimize de olumlu yansımıştır.
Atölye verimliliğini %63’den, %68,7’ye çıkarmayı başardık.
Kapasite kullanımını ise, bir önceki yıla kıyasla 7 puanlık bir
artış oranı sağlayarak %89 olarak gerçekleştirdik. Bunun
yanında günlük düzenli olarak yapılan müşteri sohbetlerimiz
sayesinde, onların fikir, öneri ve görüşleri doğrultusunda
iyileştirmeye açık alanların tespiti ve uygulamasına devam
ederek, mükemmel hizmet anlayışımıza yeni kazanımlar
sağladık. Çalışan verimliliğimizi attırmak amacıyla özellikle
Satış Sonrası Hizmetler’de iş emri tekrarlarının azaltılmasına
yönelik devam ettirilen çalışmalar neticesinde %3,5
oranında azalım elde ettik.
İlk önceliğimiz olan müşteri memnuniyeti için, gerek
tesislerimizde gerekse süreçlerimizde uygulamış
olduğumuz inovatif yaklaşımlarla, gelişimimizi
sürdürmekteyiz. Yeni Volkswagen Binek görüşme odaları
konsepti, tesis içerisinde noter ve müşavirlik hizmetlerinin
verilmesi, dijital satış danışmanı projemiz, çalışanlarımız ile
yapılan aylık performans görüşmeleri ve yeni showroom
yöneticiliği programımız bunun en büyük göstergeleridir.

2015 yılında, mükemmel hizmet anlayışımızla yeni
yatırımlarımıza devam ettik. Maslak bölgemizde, Audi
showroom ve servis bölümlerimizin, en yeni teknoloji alt
yapısı kullanılarak tamamlanan renovasyonların yanında,
yeni Skoda showroom’umuzu faaliyete geçirdik. Bunun
yanında, Esenyurt ve Etimesgut bölgelerimizin satış ve
servis bölümlerini yeni konsepte dönüştürdük.
Odağı mükemmel hizmet olan eğitimlerle çalışma
arkadaşlarımızın gelişimini destekledik. Toplam 392
servis teknisyenimize iç eğitim verdik. Yeni yalın liderlik
programımız kapsamında toplam sayımızı 34’e ulaştırdık.
“Arkadaşını Getir” projesi ile nitelikli çalışma arkadaşlarımızı
aramıza kattık. Bunun yanında, yolunu açtığımız
çalışanlarımız kazandıkları üstün başarılarla Doğuş Oto
ailesinin gururu oldular. Volkswagen Binek serviste en
başarılı teknik personel, “Seat SSH Top Service People”
yarışmasında Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü, “Skoda
Service Challenge” teknisyenleri yarışmasında Türkiye
birinciliği, Porsche Cayenne satış yarışmasında Dünya
birinciliklerini elde ettik.
Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz
tüm projelerimizdeki amacımız, müşterilerimize en iyi
hizmeti vermektir. Müşteri memnuniyetini sağlamak Doğuş
Oto’nun değişmez ilkesidir. Güler yüzlü ve deneyimli
ekibimizle her geçen yıl hizmet kalitemizi artırarak, Doğuş
Oto’nun dünyada örnek bayi olması için var gücümüzle
çalışıyoruz.
Doğuş Oto’nun, başarıyı ve müşteri memnuniyetini
ön planda tutan yolculuğu önümüzdeki senelerde de
katlanarak devam edecektir.
Sevgi ve Saygılarımla,
Zafer Başar
Doğuş Oto Genel Müdürü
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DOĞUŞ OTO ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
%100 Doğuş Otomotiv iştiraki olan Doğuş Oto, temsil
ettiği 7 marka (Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari
Araç, Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) için İstanbul,
Ankara ve Bursa illerinde toplam 32 yetkili satıcı ve 30
servis noktasında yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve
aksesuar satışı gerçekleştirmekte ve müşterilerine sigorta,
finans ve satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.

kısaltılması ve hızlandırılması amaçlanan projeler aynı
zamanda maliyetlerde de tasarruf elde edilmesini
sağlamaktadır.

Doğuş Oto’da Çevresel Sorumluluk

2015 yılında Doğuş Otolar’da ekonomik verimlilik odaklı
yalın projeleri hayata geçirilmeye devam etmiştir.

Enerji kayıp ve kaçaklarının giderilmesi kapsamında
tüm elektrik panolarının periyodik bakımı ve kontrolleri
yapılmaktadır. Aydınlatma yapılırken gereksiz lambalar
kapalı tutulmaktadır ve atölye ve showroomlardaki
lambalar tasarruflu lambalarla değiştirilmektedir. Tesislerin
ısıtma ve soğutmasından kaynaklanan enerji tüketiminden
tasarruf sağlayabilmek amacıyla servis alanlarında bazı
girişlere ilave turbo/senksiyonel kapı monte edilmiştir.
Isıtmada kullanılan kazan ve brülörlerle soğutmada
kullanılan klima santralleri ve split klimaların periyodik
bakımları yapılarak enerji kayıplarının en aza indirilmesi
sağlanmıştır.

Onarım sürecinin kısaltılması ve müşteri memnuniyetinin
arttırılmasının hedeflendiği Doğuş Oto yalın projelerinde
2015 yılında önemli başarılar sağlanmıştır. Süreçlerin

2015 yılında tüm yıkama birimlerimize su arıtma sistemi
kurulmuş ve atık suların kirlilik oranı düşürülmeye
çalışılmıştır.

Yeni tesis inşaatı devam eden Doğuş Oto Kartal’ın Mayıs
2016’da faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca
2015 yılında Doğuş Oto Maslak’ta, Doğuş Center içinde
yeni Audi showroom, satış sonrası hizmetler atölyesi ve
yeni Skoda showroom inşaatı tamamlanmıştır.

Ekonomik Verimlilik

Doğuş Oto’da İş’te Eşitlik

İş’te Eşitlik Platformu kapsamında kadınlara özel eğitim programı
uygulanmıştır. Amacı kadın çalışanlarımıza koçluk yaparak
yetkinliklerini geliştirmek olan bu eğitim, 2015 yılında 8 modül halinde
8 aylık bir sürede 38 Doğuş Oto kadın çalışanına verilmiştir.
Doğuş Oto’da Yolunuz Hep Açık

Doğuş Oto’da Gönüllülük

Doğuş Oto, 2015 yılında başlatılan Yolunuz Hep
Açık projesiyle çalışan memnuniyetine verdiği
öneme dikkat çekmektedir. Bu proje kapsamında,
çalışanlara yıl içinde dağıtılan ramazan kolisi, okul
kırtasiye malzemesi, doğum günü hediyeleri, resmi tatil
kutlama promosyonları gibi çalışmalar Yolunuz Hep
Açık sloganıyla da desteklenmiştir. Ayrıca üç ayda
bir Doğuş Oto tarafından yayınlanan ve çalışanlara
yönelik iç iletişimin desteklenmesini hedefleyen Doğuş
Otomotion Bir’iz Dergisi de bu proje kapsamında yer
almaktadır.

Çalışan gönüllüğü kapsamında Doğuş Oto tiyatrosu
2015 yılı boyunca çalışmalarına devam etmiştir.
10 kişiden oluşan grup Perşembe günleri saat
14:00 – 16:00 arasında TİM Show Center’da
provalarına devam etmektedir. 2016 yılında ilk oyunun
sahnelenmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda yeni
kurulan ritim atölyesiyle birlikte seçilen kişilere periyodik
eğitimler verilmeye başlanmıştır. 10 kişilik ekip ayda
iki kere toplanarak eğitim almaktadır. Son olarak
Doğuş Oto Orkestrası 2015 yılında iki üye değişikliğine
giderek, eğitimlerine devam etmiştir.
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Etik Kod Eğitimleri
2015 yılında tüm Doğuş Oto çalışanlara yüz yüze Etik
Kod eğitimleri verilmiştir. Toplam eğitim süresi 2.174,5
saat olarak belirlenmiştir.

Toplumsal Katılım
Doğuş Oto Maslak, Şişli Endüstri Meslek Lisesi ile

işbirliği yaparak bir eğitim programı yürütmektedir.
Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde gövde laboratuvarında
eğitim gören 17, boya laboratuvarında eğitim gören
17 öğrenci olmak üzere toplam 34 öğrenciye
eğitim verilmektedir. Laboratuvar kurulumu için
harcanan toplam tutar 139.746 TL’dir. Doğuş Oto,
işbirliği kapsamında oluşturulan eğitim programı
sayesinde, gelecekte ihtiyaç duyulacak olan Satış
Sonrası Hizmetler çalışanlarının eğitim standartlarının
yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

MARKALARIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI
Her bir marka temsilcimizin aynı zamanda Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Takımı üyesi olarak yer aldığı Sürdürülebilirlik Yönetimi yapımızda, marka
temsilcilerimiz bu çalışmalara destek vermenin yanı sıra, bu bilinci diğer
Şirket çalışanlarımıza da yaygınlaştırmakta önemli bir rol üstlenmektedir.
Markalarımızın kendi içlerinde yürüttükleri her süreç Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik Stratejisine uygun biçimde hayata geçirilmektedir. Her
bir marka bazında yıl içinde geliştirilen ve uygulanan yeni Sürdürülebilirlik
çalışmaları rapor kapsamına dahil edilmekle birlikte, markaların temel
performansını ve yıl içinde gerçekleştirdikleri diğer detay çalışmaları içeren
bilgiler, Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Stratejisinin temel kriterleri
arasında yer alan ‘Müşteri Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Ürün Güvenliği’,
‘Müşteri Memnuniyeti’, ‘Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi’ ve
‘Çevresel Sorumluluk’ başlıkları altında internet sitemizde detaylı olarak
paylaşılmaktadır.
VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ
Çevresel Sorumluluk
2015 yılında Euro 6 motor geçişini planlanan
sürede gerçekleştirerek emisyon değerleri
çevreye daha duyarlı motor seçenekleri Türkiye
pazarında sunulmuştur. Bu modeller içinde Start
– Stop ve fren enerjisi geri kazanımı özelliklerini
içerisinde barındıran Bluemotion Technologies
özelliklerine sahip modeller tüm satışlarının
yaklaşık %82’sini oluşturmuştur.

Bu oranda 2014 yılıyla kıyaslandığında %8 artış
kaydedilmiştir. Ayrıca Touareg 3.0 TDI, Tiguan ve
Passat 2.0 TDI motor modellerinde kullanılmaya
başlanan SCR (Seçici katalitik indirgeme) teknolojisi,
motordan çıkan egzoz borusuna direkt olarak enjekte
edilen AdBlue vasıtasıyla, egzoz gazlarının arıtılması
temeline dayanmaktadır. AdBlue dizel motordan
çıkan zehirli azot-oksit (NOx), Karbonmonoksit
(CO) ve Hidrokarbonları kimyasal tepkimeyle zararsız
Azot (N2), Karbondioksit ve su buharına (H2O)
dönüştüren, % 31,5 üre % 68,5 su oranında bir
karışımdır. Renksiz, kokusuz, zararsızdır.

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2015

79

Plug-in hibrid özelliğine sahip ve sadece elektrik enerjisi kullanarak
50 km yol kat edebilen Passat GTE modelinin Türkiye’ye getirilmesi
için Volkswagen AG ile ürünsel çalışmalar sürdürülmektedir.
Aynı zamanda Türkiye’de şarj istasyonu hizmeti veren firmalarla
görüşmelere başlanmıştır.
Trafikte sürüş güvenliği açısından önemli olan gündüz
sürüş farları Polo modelinde yapılan revizyonla
birlikte tüm modellerde standart olarak sunulmaya
başlanmıştır. İstanbul Autoshow fuarında Plug-in hibrid
Passat GTE ve Golf GTE modellerini ilk defa inceleme
fırsatı müşterilerimize sunulmuştur.
2015 yılında Mercan Otomotiv’in katılım sağladığı
Retail Qualification World Championship (Tüm
dünyadan gelen katılımcılarla Volkswagen AG
tarafından düzenlenen bir yarışma) yarışmasında satış
dalında Bölgesel Birincilik Ödülü Volkswagen Binek
Araca verilmiştir.

VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ
EVET Eğitimleri
Volkswagen Ticari Araç markası tarafından 2012
yılından beri sürdürülen Ekonomik ve Emniyetli Sürüş
Teknikleri (EVET) eğitimlerinin öncelikli hedefi canımızı
ve tüm sevdiklerimizi emanet ettiğimiz okul, iş yeri
servis sürücüleri, turistik amaçlı taşıma yapan ticari
araç kullanıcılarının ve bireysel sürücülerin araçlarını
daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.
Eğitimi alan sürücüler araçlarını kullanırken kendileri,

yolcuları, diğer sürücü ve yolcuların hayatlarını tehlikeye
atmadan minimum seviyede yakıt tüketerek hem
ülke ekonomisine katkı sağlamakta, hem de gelecek
nesillere daha temiz, daha sağlıklı yaşanabilir bir çevre
bırakılmasına yardımcı olmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Çorum,
Mersin, Ordu, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır,
Samsun, Amasya olmak üzere birçok ilde verdiğimiz
eğitimlerle 2.700 kişiye ulaşılmıştır. Eğitimlerin
sonucunda sürücüler ortalama 100 kilometrede 2
litreye varan tasarruf sağlayarak aylık çalışma günleri,
ortalama yaptıkları yol ve yakıt harcamaları göz önüne
alındığında bir ayda 450.000 TL ve yılda yaklaşık
5.400.000 TL tasarruf sağlamaktadır. Eğitimlere
düzenli olarak devam edilerek ülke ekonomisine daha
büyük katkılar sağlanması hedeflenmektedir.
Eğitime katılan tüm sürücüler, ekonomik ve güvenli
sürüş eğitimi aldıklarını gösteren bir katılım sertifikasıyla
da ödüllendirilmektedir. Eğitimle ilgili katılımcılara
uygulanan anket sonucunda içerik, konu, yöntem,
teknik, süre ve örneklerle ilgili değerlendirme
başlıklarında 1-5 skalasında sonuç 5 tam puan olarak
gerçekleşmiştir.

AUDI
Audi Çevresel Sorumluluk

2015 yılında Audi, sadece su ve karbondioksit gazı kullanarak
sentetik dizel yakıt üretmeyi başarmıştır. Sıfır karbon emisyonuna
sahip Audi e-Diesel, hiçbir ek katkı maddesi olmadan araçlarda
kullanılabilmektedir. Audi’nin, Dresden merkezli Sunfire şirketiyle
birlikte geliştirdiği, Audi e-Diesel’in üretimi için ham madde olarak
sadece su ve karbondioksit gazına ihtiyaç duyulmaktadır.
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4 aylık bir araştırma sonucunda elde edilen Audi
e-Diesel’in ilk numunesi, Almanya Araştırma ve Eğitim
Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka tarafından bir Audi
A8 aracına konularak test edilmiştir. Ortaya çıkan
sentetik yakıt sadece otomobillerde değil, endüstride
de, geleneksel dizel yerine kullanılabilmektedir.

Audi Müşteri Memnuniyeti
Audi AG tarafından Avrupa’da Euro Bölgesi’nde yer

alan büyük pazarlarda yapılan satış sonrası hizmetler
müşteri memnuniyeti araştırması olan International
Aftersales Customer Satisfaction’a (IACS) Audi ve
rakiplerinin sıfır model araç sahipleri ve 2 yıllık servis
tecrübesine sahip bireysel müşterileri dahil edilmekte
ve katılımcılara markaların servis ve satış sonrası
hizmetleri hakkında düşünceleri sorulmaktadır.
Araştırma çerçevesinde Doğuş Otomotiv-Audi, tüm
rakiplerini geride bırakarak, servis ve satış sonrası
hizmetlerdeki çalışmalarıyla birinci seçilmiştir.

Ayrıca, Audi, İtibar Atölyesi tarafından 2011 yılından bu yana da
AGS Global ile ortak oluşturulan Türkiye İtibar Endeksi (TİE)
Araştırması 2014’e göre, 2015 yılında en itibarlı marka seçilmiştir.
1 milyon 200 bin internet kullanıcısına online olarak gönderilen
anketlerin doldurulmasıyla hazırlanan raporda, sektörünün en itibarlı
markaları belirlenmiş ve Audi, otomotiv sektöründe Türkiye’nin
en itibarlı markası seçilmiştir.
SEAT
SEAT S.A. tarafından en iyi servis personellerinin
seçildiği 2015 Top Service People yarışmasına
Servis Müdürü, Servis Danışmanı, Garanti Uzmanı
ve Teknisyen dalında katılım gösterilmiştir. Servis
Danışmanı dalında Doğuş Oto Bursa’dan Mehmet
Baydı Dünya 3.’lüğü kazanmıştır.

SCANIA
Çevresel Sorumluluk
Euro 6, bilindiği üzere araç motor emisyonlarının
çevre için yarattığı potansiyel tehditleri sıfırlayarak
sona erdirme çabalarında bir sonraki ve bugüne dek
atılan en büyük adımdır. Avrupa Birliği’nde 2014 yılının
başından beri yürürlükte olan bu norm ülkemizde de
2016 yılı başından itibaren üretilecek yeni araçlarda
zorunlu olacaktır. Bu geçişin emisyonlar bakımından
çevre ve insan sağlığına olumlu etkileri ve ayrıca
uygulanabilen 2 ve 3 dingilli araçlarda zorunlu olarak
gelecek acil durum frenleme desteği ve şerit takip
asistanı gibi bazı ek donanımların kazaları önlemek
adına sağlayacağı faydaları bakımından çok olumlu
olacağına inanmaktayız.
Scania’nın Euro 6 normunu sağlayan motorları

mevcutta olduğu gibi 5 silindirli 9 litre, 6 silindirli
13 litre ve V8 16 litre tiplerinden oluşmaktadır ve
250 bg - 730 bg aralığında her tür uygulamaya cevap
verecek güçte seçeneklere sahiptir. Motorların büyük
kısmında Scania’nın yıllardır üzerinde önemli çalışmalar
yürüttüğü SCR ve EGR teknolojileri aynı anda
kullanılırken, pek çok uygulama için lokomotif ürünler
olarak sunulacak 360, 410 ve 450 bg’deki
9 ve 13 lt motor seçeneklerinde, tek başına SCR
sistemi kullanarak emisyonun gereklerini sağlayabilen
iki üreticiden birisi durumundadır.
Scania Türkiye olarak ayrıca çevresel farkındalık
yaratmak amacıyla Şirketimizi ziyarete gelen
misafirlerimiz adına bahçemize bir ağaç fidesi dikerek
kendilerine sertifika verilmektedir.

Scania Sürüş Akademisi
Türkiye’de bir öncü olan Scania Sürüş Akademisi ile
en tecrübeli Scania kullanıcılarına bile sadece birkaç
günde kendilerini geliştirebilme fırsatı sunulmaktadır.
Scania kullanıcıları, kurumsal yapısıyla konusunda
uzman eğitmenler eşliğinde ekonomik ve güvenli
araç kullanımından defansif sürüşe kadar birçok
eğitimle Scania’nın üstün özelliklerini en verimli
şekilde kullanmayı öğrenmekte, elde edilen tasarrufla
şirketlerine ve çevreye katkı sağlamaktadır.
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Scania Sürüş Akademisi tarafından verilen eğitimlerde
Scania kullanıcılarının araçlarının üstün özelliklerini
kullanarak yol, yük güvenliği ve ekonomik sürüş
özelliklerini artırmaları ve işletim maliyetlerini minimuma
indirmeleri hedeflenmektedir. Scania’nın profesyonel
bir eğitim kurumu ile gerçekleştirdiği bu hizmet, ağır
ticari araç ve lojistik sektöründe sürücü eğitimlerine
kurumsal yapıyı getiren ilk uygulamadır. Ayrıca, eğitim
kapsamında Scania Entegre Sürüş Sistemleri kanalıyla
internet bazlı operasyonel işletim sistemi vasıtasıyla
araçların verileri analiz edilmektedir. Sürüş Eğitimleri
sayesinde %10’a varan yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
Scania Sürüş Eğitimleri İstanbul’da ve diğer illerimizde,
müşterinin kendi sahasını da kapsayacak şekilde
düzenlenebilmektedir. Ekonomik Sürüş Eğitimi
3 saatlik bir programdır. Test sürüşü ve pratik eğitim
çalışmaları günde 8 saate kadar çıkabilmektedir.

Scania Üniversite Desteği
Scania tarafından üretilen yeni nesil 12 litrelik 6 silindirli
üst düzey motor, bilimsel araştırmalarda kullanılmak
üzere, Doğuş Otomotiv ve Erzurum Bayii Ahenk
Otomotiv tarafından Atatürk Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi’ne hibe edilmiştir. Amacımız üniversitelerle
işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilere, özellikle dizel
motorlar konusunda çalışan araştırmacılara destek
vermektir.

MEILLER

Scania Entegre Sürüş Sistemleri
SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri), Scania’nın
bağlantılı sistemler ve bu sistemlerle ilişkilendirilen
eğitim, koçluk, etkinlik ve interaktif etkinlikleri içeren
sistemidir.
SESS’in müşterilere sunacağı hizmetlerin temel
hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yakıt ekonomisini iyileştirme
Zararlı emisyon gazlarını azaltma
Araç özelliklerinden daha fazla yararlanma
Sürüş güvenliğini arttırma
Sürüş verimliliğini ve sürüş tarzını geliştirme
Araç yıpranmasını azaltma
Kaza oranı ve sigorta maliyetlerini azaltma
Dünyanın her yerinde filo konumunu takip etme
Sürücü verimliliğini değerlendirme
Rotaları analiz etme
Araç çalışma alanından çıktığında uyarı alma
Saatlik, günlük, haftalık ve aylık yakıt takibi

Scania Türkiye’de global ve yerel düzeyde üst
yöneticilerin katılımıyla açılışı yapılan SESS Odası ise
sistemleri müşterilerimize etkili bir şekilde sunmak,
SESS ile ilişkilendirilen araçların takibini merkezi bir
yerden yapmak, SESS sistemlerini daha etkili ve verimli
şekilde kurulmak için kurulmuştur.

Ürün Güvenliği

Seyir esnasında damperlerin açılması suretiyle oluşan kazaların
önlenmesi amacıyla 2015 yılında tüm damperlere ikaz sistemi,
yarı römork damperlere de güvenlik freni (safety brake) sistemi
uygulamasına geçilmiştir. Safety brake sisteminde yarı römork
damperin, damperi açık halde hareket etmesi halinde 30 km/saat hızına
ulaşıldığında 10 kez uyarma amacıyla sistem otomatik olarak frenleme
yapmakta, kullanıcının sürüşe devam etmesi halinde otomatik olarak
tüm frenleri kilitleyerek aracın durmasını sağlamaktadır. Damper
kapandıktan sonra yeniden harekete geçilebilmektedir. Kamyon üstü
damper uygulamalarında da kamyon içinde kullanıcıyı damperin
açık kaldığına dair sesli ve görüntülü şekilde uyaran sistemler
bulunmaktadır.
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THERMO KING
ColdCube
Türkiye treyler soğutucuları pazarında %60’lık
payıyla lider konumda bulunan Thermo King, ürün
yelpazesine dahil ettiği ColdCube ile ilaç taşımacılığı
yapan müşterilerine vereceği GDP13’ye uygun

ürünleriyle pazar payını yükseltmeyi hedeflemektedir.
Dünyanın en büyük soğutucu ünite markası Thermo
King, Türkiye pazarına sunduğu ColdCube serisiyle
modüler soğutucu ünite segmentinde önemli bir adım
atmıştır. Yüksek dayanıklılığı ve hafifliği ile ColdCube,
gıda taşımacılığının yanı sıra ilaç, aşı, serum gibi sağlık
sektörünün lojistik ihtiyaçları için dizayn edilmiştir.
-21 dereceye kadar dondurma özellikleri bulunan
ColdCube, enerjisini aküden almaktadır.

ETKİ ALANIMIZ İÇİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FARKINDALIĞI
Doğuş Otomotiv olarak etki alanımız içinde yer alan
tüm paydaşlarımıza Sürdürülebilirlik iş anlayışımızı
aktarmak, bununla birlikte her paydaşımızın kendi
Sürdürülebilirlik performansını geliştirmesine katkıda
bulunmak amacıyla çalışmalarımız her yıl geliştirilerek
devam etmektedir. Bu kapsamda her yıl raporumuza
dahil ettiğimiz iştirak, Yetkili Satıcı ve Servis sayısı
arttırılmaktadır.
2015 yılında 3 tedarikçimiz de konuyla ilgili
bilgilendirilerek rapor kapsamına dahil edilmiştir. Bu
doğrultuda her rapor yılı içinde ilgili paydaşlarımız
ziyaret edilerek kendilerine Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik stratejisi ve bu doğrultudaki
çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmektedir. Daha sonra
Sürdürülebilirlik alanları hakkında bilgi aktarılarak, bu
süreçlerin her Şirket özelinde nasıl uygulanacağına
dair planlamalar yapılmaktadır. İlgili paydaşlardan
düzenli olarak sürdürülebilirlik performans bilgileri
toplanarak elde edilen bilgiler değerlendirilmekte
ve buna göre gelişim planı sunulmaktadır.
G4-EC8

2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda
performanslarına yer verdiğimiz Doğuş Oto ve
Gebze Scania Servis’in yanı sıra; İştiraklerimiz Doğuş
Teknoloji, vdf, Yüce Auto; Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
ise Acarlar Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (İstanbul), Aldo
Otomotiv Servis İnşaat Taahhüt Turizm Gıda San. ve
Tic. A.Ş. (Mersin), Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
(İstanbul), Avek Otomotiv Servis San. ve Tic. A.Ş.
(İstanbul), Başaran Otomotiv Otelcilik Tur. İnş. San.
ve Tic. A.Ş. (Isparta-Fethiye-Alanya-Antalya Merkez,
Başaran Antalya Döşemealtı (Scania), Alvin Otomotiv),
Demoto Demireller Otomotiv Pazarlama Maden İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti. (Afyon-Kütahya-Manisa), Erel
Otomotiv İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul), General
Oto Servis ve Tic. A.Ş. (İstanbul), Lena Otomotiv San.
ve Tic. A.Ş. (Aydın-Muğla), Mercan Satış ve Servis
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Edirne, Keşan), Opat Otomotiv
İnşaat Elektronik Tur. Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. (Mersin),
Tamaş Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul),
Uzay Oto A.Ş. (İstanbul), Vosmer Otomotiv Tic. ve
San. A.Ş. (İzmir) dir. 2015 yılında raporumuza dahil
edilen Tedarikçilerimiz ise Vog Tekstil, Daikin Türkiye
ve Eurest Services Türkiye’dir.

13 2013 Mart itibari ile geçerli Avrupa Birliği standartlarında insan sağlığı için kullanılan medikal ürünlerin dağıtım uygulamaları.
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YETKİLİ SATICILARIMIZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Başaran
Otomotiv

Acarlar
Otomotiv
İstanbul

Aldo
Otomotiv
Mersin

Altur
Otomotiv
İstanbul

Avek
Otomotiv
İstanbul

Isparta-Fethiye-Alanya-Antalya
Merkez, Başaran Antalya
Döşemealtı (Scania), Alvin Otomotiv

Afyon
Kütahya
Manisa

Erel
Otomotiv
İstanbul

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

General
Oto
İstanbul

Lena
Otomotiv

Mercan
Otomotiv

Aydın-Muğla

Edirne,Keşan

Opat
Otomotiv
Mersin

Tamaş
Otomotiv
İstanbul

Uzay
Otomotiv
İstanbul

Vosmer
Otomotiv
İzmir

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

152

154

36

155

208

73

345

157

Paydaş Katılımı Performanslarından
Örnekler
İstanbul’daki Yetkili Satıcı ve Servisimiz General Oto,
paydaş katılımı çalışmalarında önceliği çalışanlarına
vermektedir. General Oto’da takımlara ayrılan
atölye çalışanları güne motivasyon toplantılarıyla
başlamaktadır. Satış ve Satış sonrası hizmetler ekipleri
küçük gruplar halinde haftalık olarak yöneticilerle
toplanmakta ve görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Yetkili Satıcılarımızda Kalite Çalışmaları
Doğuş Otomotiv’in İstanbul’daki Yetkili Satıcı
ve Servislerinden Acarlar Otomotiv’de, şirket
performansını en üst düzeyde tutmak için sektörel kilit
performans göstergeleri ile Şirketin kilit performans
göstergelerini karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.
Ayrıca iki ayda bir düzenli olarak risklerin önceden
belirlenmesi amacıyla risk analizi toplantıları
yapılmaktadır.
Mersin’de Audi Yetkili Satıcısı olan Aldo Otomotiv’de

322

192

Demoto

62

196

248

339

her Pazartesi günü servis bölümünde müşteri
memnuniyeti ve iş süreçleriyle ilgili iç eğitimler, her
Cuma günü ise satış departmanı çalışanlarına müşteri
memnuniyeti eğitimleri verilmektedir. Aldo, 2016 yılında
etik ilkeler prosedürünü yayınlamayı planlamaktadır.
İstanbul merkezli Avek Otomotiv’de ekonomideki
değişimleri yakından izlemek ve önlem almak için
ayda iki kez tüm bölüm müdürlerinin katıldığı icra
kurulu toplantısı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yılda
bir kez TSE ve ISO belgelerinin yenilenmesi süreçleri
gözden geçirilmekte ve yapılan denetim sonrası
gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır. Ayrıca
tedarikçilerinden İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını
yerine getirip getirilmediğine dair belgeler istemektedir.
İstanbul Bakırköy’de hizmet veren Yetkili Satıcı
ve Servisimiz Tamaş Otomotiv’de ekonomik
dalgalanmalarda genellikle finansman, pazarlama, stok
yönetimi ve stratejik yönetim olmak üzere dört alanda
kurumsal etkileri minimuma indirmek için finansal analiz
yöntemleri kullanarak gerekli analizler yapılmakta ve
likidite kontrol altında tutulmaktadır.
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Ayrıca yolsuzluğu önlemek için İç Kontrol Sistemi
oluşturulmuştur. İç denetim ekibinin yanı sıra bağımsız
bir danışmanlık şirketinden de bu konuda destek
alınmaktadır.
Tamaş Otomotiv’de boya ve kaporta atölyelerinde

iş kalitesinin arttırılması amacıyla BASF’nin otomobil
boya markası Glasürit tarafından yapılan, Glasürit
Audit Pro kalite çalışması tamamlanmış ve şirket
sertifikalandırılmıştır. Bu kalite sertifikasına Türkiye’de
tüm markalarda sahip tek bayi olarak hizmet
verilmektedir.

Tamaş Otomotiv’de kalite standartlarını yükseltmek amacıyla tasarruf,
sosyal sorumluluk ve etik, eğitim, pazarlama ve verimlilik başlıkları altında
performanslarını değerlendirmek ve hedefler belirlemek için çalışma
ekipleri oluşturulmuştur.
İstanbul merkezli Yetkili Satıcı ve Servisimiz Uzay
Otomotiv, tedarikçi seçiminde hizmet sürekliliği, hizmet
kalitesi, iş ahlakı, iletişim kabiliyeti ve rekabetçi fiyatlama
koşulları gibi unsurları değerlendirmektedir. Hizmet
alınan firmaların yasal sorumlulukları Şirket tarafından
da kontrol edilmektedir. Firmanın gelir vergisi ve SGK
prim borcu olduğu tespit edildiğinde ana işveren
sorumluluğu doğrultusunda tedarikçi firmaya ihtarname
gönderilmektedir.
İzmir’de 2 bölgede faaliyet gösteren Yetkili Satıcı ve
Servisimiz Vosmer’de 2014 yılında iş süreçlerinin
verimliliği, etkinliği, finansal uygulamaların doğruluğu
ve güvenilirliğinin aktif bir şekilde kontrol edilmesi ve
denetlenmesi için Uygunluk ve Denetleme Müdürlüğü
kurulmuş, 2015 yılında bu departmanın yönetiminde
gerekli çalışmalar yürütülmüştür.

Yetkili Satıcılarımızda Müşteri Memnuniyeti
Avek Otomotiv’de müşteri memnuniyeti doğrudan
müşteri tatminine bağlı olarak yürütülmektedir. Müşteriler,
memnuniyet düzeylerini ödeme sırasında online ekran
üzerinden puanlayabilmektedir. Avek Otomotiv, işe
yeni giren tüm çalışanlarına müşteri bilgi gizliliğinin de
içinde bulunduğu 35 maddeden oluşan işe alım kuralları
belgesini imzalatmaktadır. Ayrıca müşteriyle temasta
bulunan tüm çalışanlara davranış ve müşteri memnuniyeti
eğitimi verilmektedir.
Muğla ve Antalya Yetkili Satıcımız Başaran Otomotiv’de
satış öncesi test sürüşlerinde satış temsilcileri, müşterilere
emniyet kemerinin ve güvenli sürüş mesafesinin, çocuklu
aileler için çocuk koltuğunun önemini anlatmakta ve
güvenli sürüş teknikleri ile ilgili gerekli diğer ön bilgileri
paylaşmaktadır. Ayrıca iç eğitimler, toplantılar ve Doğuş
Otomotiv eğitimlerinde güvenli sürüş eğitimi ve sürüş

esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar bilgi olarak
aktarıldıktan sonra uygulamalarla pekiştirilmektedir.
İstanbul’da bulunan Yetkili Satıcı ve Servisimiz Erel
Otomotiv’de uygulanan dijital satış danışmanı projesiyle
binek araç internet sitemizde müşterilere canlı destek
hizmeti verilirken bilgi isteyen müşterilere hızlı ve birebir
geri dönüş sağlanmaktadır.
General Oto, 2015 yılında kendi bünyesinde çağrı
merkezi hizmeti vermeye başlamış, internet sitesini mobil
telefonlar için uygun hale getirmiştir. Servis hizmetinden
faydalanmak isteyen müşterilere daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla şoför istihdamı iki katına çıkartılmıştır.
İçel-Mersin’de hizmet veren yetkili satıcı ve servisimiz
Opat Otomotiv, servis hizmeti veren hat şoförlerine
Doğuş Otomotiv onaylı, yakıt tasarrufu ve güvenli
araç kullanımını da kapsayan sertifikalı eğitimler
vermektedir. Ayrıca BCS (Beyond Customer Satisfaction)
uygulamasıyla kişiye özel hizmet sunabilmek amacıyla
servis randevusu alan müşterilere özel istekleri sorularak
randevu saatinde istekleri hazır hale getirilmektedir.
Tamaş Otomotiv’de atölyeyi ziyaret etmek isteyen
müşterilere güvenlik önlemlerinin önemi konusunda bilgi
verilerek darbelere karşı koruyucu ayakkabı, gözlük,
kulaklık ve maske temin edilmektedir.

Yetkili Satıcılarımızda Çalışanlarımızın
Memnuniyeti ve Gelişimi
Acarlar Otomotiv’de en önemli sorumluluklarından birisini
çalışanlarının hem Şirket içinde hem de hayatları boyunca
ihtiyaç duyacakları iş dışındaki bilgi ve becerilerini
geliştirmeleri için onlara destek vermek olarak kabul
etmektedir.
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Bu nedenle 2004 yılından bu yana yapılan eğitimi
teşvik çalışmaları kapsamında İlköğretim mezunu olan
Acarlar Otomotiv çalışanlarının tamamı bugün Lise ve
Endüstri Meslek Lisesi Diploması sahibidir. 2015 yılında
kaporta ve boya teknisyenleri ise ustalık sertifikalarını
almıştır.

General Oto’da iş güvenliği uzmanı 124 kişiye Temel
İş Güvenliği ve Temel İş Sağlığı Eğitimi, 129 kişiye ise
İleri İş Güvenliği eğitimi vermiştir. Ayrıca yıl içinde 35
çalışana satış sonrası hizmetler eğitimi verilmiştir. 2015
yılında General Oto çalışanlarına toplam 1.439 saat
eğitim verilmiştir.

Mersin Audi Yetkili Satıcımız Aldo Otomotiv’de eğitimini
tamamlamak isteyen çalışanlara dışarıdan lise ya da
üniversiteyi bitirmesi için destek olunmaktadır. Ayrıca
şirket bünyesinde İngilizce dersleri de verilmektedir.
Çalışanların katılmak istediği veya mesleğini
geliştirmek amacıyla talep ettiği eğitimler için de
destek sağlanmaktır. Aynı zamanda çeşitli danışmanlık
firmaları, Kar Enstitüsü, Ticaret Sanayi Odası ve
MODER (Mersin Otomobilciler Derneği) tarafından
Aldo çalışanlarına periyodik eğitimler verilmektedir.
Ayrıca Aldo Otomotiv çalışanlarına çocuklarını okul
çıkış saatinde şirkette bulunan oyun odasına bir bakıcı
gözetiminde bırakarak iş çıkış saatlerinde alabilecekleri
bir olanak sunulmaktadır.

Tamaş Otomotiv’de çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği,
hijyen, yangın olmak üzere toplam 161 adam/saat iç
eğitim ve hijyen konusunda 40 adam/saat dış eğitim
verilmiştir. 2015 yılında toplam 201 adam/saat eğitim
verilmiştir. Tamaş Otomotiv, eğitimlerine devam eden
veya yarım kalan eğitimlerini tamamlamak isteyen
çalışanlarına da destek vermektedir.

Avek Otomotiv’de çalışanları ödüllendirerek hedeflere
ulaşılması amacıyla tasarlanmış bayi içi prim sistemi
uygulanmaktadır. Ayrıca, Doğuş Otomotiv’in
düzenlediği yarışmalarda dereceye giren çalışanlara,
derecelerine göre üç maaşa kadar ödül verilmektedir.
Mesleki yeterlilik sertifikası olmayan çalışanlara
sertifika almaları konusunda destek sağlanmaktadır.
Avek Otomotiv çalışanları intranet üzerinden
önerilerini sunarak, iş süreçlerinin gelişimine katkıda
bulunmaktadır. Avek Otomotiv’de çalışanlar çeşitli spor
etkinliklerine katılmakta ve şirket içinde bulunan sinema
salonunda yeni vizyona giren filmleri izleyebilmektedir.
Bununla birlikte, Galatasaray futbol takımının stadında,
Avek Otomotiv’e ait VIP ve loca koltuklardan
çalışanların da yararlanması sağlanmaktadır.
Başaran Otomotiv’de açık öğretim fakültelerinde
eğitimlerine devam eden çalışanlara mesai saatleri
içinde dahi olsa sınavlara katılım için destek verilmekte,
çalışanların yüksek eğitim almaları teşvik edilmektedir.
Erel Otomotiv’de 2015 yılında teknisyen ve şoförlerden
oluşan 94 kişiye 250 saat acil durum ve yangın
eğitimi, 220 kişiye 8 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
verilmiştir. Audi Satış biriminden 2 kişiye 96 saat,
Volkswagen satış biriminden 11 kişiye 255 saat satış
danışmanlığı ve yöneticilik eğitimi, Audi Servis’te 6
kişiye 144 saatlik mesleki eğitim, Volkswagen Servis’te
ise 29 kişiye 1.080 saatlik mesleki eğitim sağlanmıştır.
Bunların dışında Erel Otomotiv çalışanlarına İş Sağlığı
ve Güvenliği konularında 2015 yılında 258 saat eğitim
verilmiştir.

Uzay Otomotiv, çalışanlarına kıdem ödülü, bireysel
emeklilik sistemi, tamamlayıcı özel sağlık sigortası ve
eğitim desteği gibi çalışan bağlılığını ve memnuniyetini
olumlu yönde etkileyecek olanaklar sağlamaktadır.
Vosmer Otomotiv’de çalışanların gönüllü katılımıyla
kurulan Vosmer Futbol Takımı yıl içinde çeşitli
turnuvalara katılmaktadır. Vosmer’de 2015 yılında 11
çalışana 176 saat ilk yardım eğitimi, tüm çalışanlara 12
adam/saat iş güvenliği eğitimi ve 65 çalışana ise 260
saat acil durum eğitimi verilmiştir.

Yetkili Satıcılarımızda Çevresel Sorumluluk
2015 yılında Acarlar Otomotiv çevresel sorumluluk
alanındaki performanslarını şirket öncelikleri arasına
almıştır. 2014 yılında Beykoz Belediyesi’nin atık
yönetimini yürüten şirketle görüşmeler yapan
Acarlar Otomotiv, İstanbul’da ilk olarak uygulamaya
konulan KOMPOST (Sıfır Atık) Sistemini uygulamaya
başlamıştır. Bununla birlikte Şirketin önümüzdeki
yıllarda uygulamaya geçirmeyi hedeflediği Arıtma Tesisi
projesi de bulunmaktadır. Fiziksel koşulları oluşturulan
arıtma tesisi için geçici atık sahası da oluşturulmuştur.
Aldo Otomotiv’de enerji tüketimini azaltmak amacıyla
iklimlendirme sistemi değiştirilmiş, ihtiyaç duyulan
alanlarda harekete duyarlı ışık sistemi kullanılmış ve
aydınlatmada kullanılan ampuller enerji tasarruflu olarak
yenilenmiştir. 2015 yılında Aldo Otomotiv’de 4.000
litre sıvı atık ve pil atıkları, 9.000 litre yağ atığı bertaraf
edilmiştir.
Yetkili Satıcı ve Servislerimizden Altur Otomotiv ise akıllı
bina sistemine sahiptir. Şirketin faaliyetlerini yürüttüğü
binada değişen gün ışığına göre ışık şiddetini değiştiren
armatürler yer almakta, hareket algılayıcıları kullanılarak
elektrik tasarrufu sağlanmakta ve binanın ısıtma ve
soğutma ihtiyacı otomasyon sistemiyle çözülmektedir.
Tüm bu sistemler birbiriyle bütünleşmiş olarak tek
merkezden kontrol edilmektedir.
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Avek Otomotiv Led aydınlatma sistemine geçerek ve
fazla kullanılmayan alanlara hareket sensörleri koyarak
elektrik tüketiminde %35’e varan tasarruf sağlamıştır.
Bilgisayarların boş kalan sürelerde otomatik kapanması
için IT departmanı tarafından yapılan ayarlamayla da
enerji tasarrufu sağlanmakta ve çalışanlarda farkındalık
yaratılmaktadır.
Başaran Otomotiv’de enerji tüketimini azaltmak
amacıyla fotoselli aydınlatma kullanılırken şirket
aydınlatması zamanlayıcı sisteme bağlı olarak
çalışmaktadır. Ayrıca rögar kanalları içinde yapılan
filtreleme işlemiyle atık suların temiz su kaynaklarına
karışması engellenmektedir.
Afyon’daki Yetkili Satıcı ve Servisimiz Demoto’da
aydınlatma sayısı azaltılarak daha fazla aydınlatma
sağlayan, enerji tasarruflu LED lambalara dönüşüm
yapılmıştır. Demoto ısıtma sisteminde merkezi kontrole
geçiş yaparak ısı kaybını azaltmış ve VRF (Variable
Refrigerant Flow – Değişken Soğutucu Akış Sistemi)
sistemi montajı gerçekleştirilmiştir. Demoto’nun
sunucularının bulunduğu odada biriken ısının
soğutulması için yalıtım malzemeleri yenilenmiştir.
Erel Otomotiv’de şirketin ortak alanlarında fotoselli
ışıklandırma sistemi bulunmaktadır. Çalışma alanlarında
(Showroomlar) gün ışığından yararlanılmaktadır. Şirketin
servis kısımları hariç tamamında LED’li lambalar
kullanılmaktadır. Şirket bir danışmanlık şirketiyle işbirliği
yaparak elektrik tüketimini sürekli kontrol etmektedir.
Erel Otomotiv’de daha önce 80 olan yazıcı sayısı, 2015
sonuna kadar 65’e düşürülmüştür. Çalışanların zorunlu
durumlar dışında çıktı almaması, eğer gerekliyse
alınan çıktıların sayfa başı maliyeti düşük merkezi
yazıcılara gönderilmesi sağlanmıştır. 2015 yılında
25-30 adet eski tip monitör yenilenmiş, kalan 10 adet
monitör 2015 yılında geri dönüşüme gönderilmiştir.
Şirketin tamamında enerji tasarruflu LCD monitör
kullanmaktadır. Erel Otomotiv’de ayrıca tiner tortusunun
geri dönüşümü için arıtma cihazıyla atıklar yeniden
değerlendirilmektedir.
General Oto’da boya atölyesinde kullanılan suyun
arıtılması amacıyla yeni bir sistem kurulmuştur ve
arıtılan sular yeniden kullanılmaktadır. 2015 yılında bir
çevre danışmanlığı şirketiyle anlaşma yapan General
Oto, çevresel atıklarını da yine sertifikalı bir kurum
aracılığıyla bertaraf etmektedir. 2015 yılında (atık yağlar
dahil) toplam 65.034 kg atık ilgili kuruma gönderilmiştir.
Yıl içinde tüketilen kâğıt miktarı 3.181 kg’dır. Geri
dönüşüme gönderilen miktar ise 3.031 kg’dır. General

Oto, 2015 yılında atık su arıtımı için 40.000 TL, elektrik
floresan ve spot alımı için 145 TL, çevresel danışmanlık
firmasına 20.400 TL, atık alım firmasına 36.843 TL
ödeme yapmıştır.
Aydın, Kuşadası ve Bodrum’da hizmet veren Yetkili
Satıcı ve Servisimiz Lena Otomotiv 2015 yılında tehlikeli
atıkların depolanması için yönetmeliğe uygun yeni
tesisler inşa ettirmiş, bu tesisler için yaklaşık
10.000 TL, tehlikeli atıkların geri dönüşüm ve bertarafı
için ise yetkili şirketlere 20.000 TL ödeme yapmıştır.
Lena Otomotiv’de şirket çalışanlarına çevresel
sorumlulukla ilgili bilinç kazandırmak amacıyla
yapılan düzenli toplantılarda bilgilendirme sunumları
yapmaktadır.
Mercan Otomotiv’de tesis içinde çalışanların
ve müşterilerin görebileceği noktalara uyarıcı
levhalar konularak çevresel farkındalık yaratılmaya
çalışılmaktadır. Müşterilerin ilgilendiği araçla ilgili verilen
broşürler geri dönüşümlü olarak üretilmekte ve bu bilgi
müşterilere verilmektedir.
Opat Otomotiv’de yenilebilir enerji kullanarak enerji
tüketimini azaltmak için yapılan çalışmalardan en
önemlisi güneş enerjisi panelleridir. Bu yatırımımızla
yılda 265 kWh elektrik üretilmesi planlanmaktadır.
Tamaş Otomotiv’de enerji tüketimini azaltmak amaçlı
çalışmaların izlenmesi amacıyla verimlilik çalışma
grubu oluşturulmuştur. Binalarımızın yenilenme
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte aydınlatmada
DALI otomasyon sistemine geçiş yapılmıştır. Bu
sistem hem tasarruf, hem de etkin aydınlatma kontrolü
sağlamaktadır.
Vosmer Otomotiv’de 2015 yılında 14.120 kg atık
kâğıt toplanarak tamamı geri dönüşüme gönderilmiştir.
Ayrıca Vosmer, bir çevre danışmanlığı şirketinin
desteğiyle çalışanlarında çevresel farkındalığın
gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitimler
düzenlemektedir.

Yetkili Satıcılarımızda Su Tüketimini
Azaltma Çalışmaları
Acarlar Otomotiv’de şirketin tamamında kullanılan su
bataryaları yıl içinde değiştirilmiştir. Şirketin toplam su
tüketiminin %87’sinin Satış ve Servis Bölümlerinde
hizmet alan araçların yıkanmasına harcandığını belirten
Acarlar Otomotiv, Servis Bölümü’nden hizmet alan
araçlara yıkama hizmetinin yerine farklı avantajlar
sunacak alternatifler geliştirmektedir.
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Yetkili Satıcımızda satış, servis ve yıkama bölümlerinde
su tüketimini azaltmak için yeni nesil temizlik ve yıkama
makineleriyle hizmet verilmektedir.
Avek Otomotiv araç yıkamalarda çevreye zararı
olmayan ve doğada çözünebilen özel bir kimyasal
kullanarak su tüketimini azaltmaktadır.
Başaran Otomotiv’de su tüketimini azaltmak amacıyla
yıkama bölümünde kullanılan yıkama tabancalarında
yedek su depolu cihazlar tercih edilmekte ve gereksiz
su tüketimi engellenmektedir.
Demoto’da su arıtma tesisi bulunmaktadır. Ayrıca araç
yıkamada kullanılan saf su arıtma sistemi kimyasal
desteğiyle çözümlenerek su tasarrufu sağlanmıştır.
Erel Otomotiv’de ise araç yıkamalarda su kullanımını
azaltmak için özel bir kimyasal kullanılmaktadır.
Kullanılan bu malzeme suda biyolojik olarak
çözünebilmekte ve kirlenmeye neden olmamaktadır.
Bu yöntemle kirli aracın doğrudan suyla yıkanması
aşaması atlanmakta ve önemli miktarda su tasarrufu
sağlanmaktadır. Yıkama işleminde su tasarrufu
sağlayacak makinalar ve püskürtme tekniği
kullanılmaktadır. Edirne’de bulunan Yetkili Satıcı ve
Servisimiz Mercan Otomotiv, arıtmadan geçirilen atık
sularını bahçe sulamasında kullanarak su tüketimini
azaltmaktadır.

tarafından 15 üniversite öğrencisine ayda 150 TL burs
verilmektedir.
Avek Otomotiv, her yıl düzenli olarak Şişli, Bağcılar
ve İkitelli Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini mesleğe
kazandırmak için stajyer uygulamalarına ev sahipliği
yapmaktadır. Ayrıca meslek yüksek okullarından gelen
kısa süreli başvurulara olumlu yanıt vererek öğrencilere
destek olmaya çalışılmaktadır. TEMA Vakfı’na her yıl
fidan satın alınması yoluyla yaklaşık 10.000 TL bağış
yapan Avek Otomotiv, 2015 yılında müşterilerine dikim
sertifikasıyla birlikte yaklaşık 1.250 adet fidan hediye
etmiştir. Ayrıca Türk Eğitim Vakfı’na her yıl çelenk
gönderimleri vasıtasıyla 10.000 TL bağış yapılmaktadır.
2015 yılında Dark Karanlıkta Diyalog Projesi 12.000 TL
ve Siirt İlkokulu 5.000 TL bağışla desteklenmiştir. Avek
Otomotiv, çalışanlarının gönüllü olarak gerçekleştirdiği
faaliyetlere de destek vermektedir. Avek Otomotiv
çalışanları mavi kapak toplama kampanyasına katılarak
engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra çalışanların ve müşterilerin katılımıyla
Kızılay’a düzenli kan bağışı da yapılmaktadır. Avek
Otomotiv, Esenler Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu
geleneksel iftar çadırı organizasyonlarına maddi destek
vermektedir. 2015 yılında iftar çadırı etkinliğine 30.000
TL destek verilmiştir. Bunun yanı sıra Çanakkale
Bayan Voleybol takımıyla 200.000 TL’lik sponsorluk
anlaşması imzanlamıştır.

Yetkili Satıcılarımızda Toplumsal Katılım
Programları

Başaran Otomotiv toplumsal katılım çalışmaları
kapsamında Antalya Merkez Bahtılı Endüstri Meslek
Lisesi’nin inşaatına maddi destek verirken, okuldaki
öğrencilerin öğrenim esnasında kullandıkları ekipman
ve malzemelerin tedariğini sağlamakta; ayrıca 16
öğrenciye de burs olanağı sağlamaktadır. Bununla
birlikte bu okuldaki öğrencilere staj dönemlerinde
Şirkette staj olanakları ve mezun olmaları durumunda iş
olanağı sağlanmaktadır.

Acarlar Otomotiv, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı, Artvinliler Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı, Beykoz
Karadenizliler Derneği, Acarlar Spor Kulübü, Beykoz İş
Okulu, Seyhan Gençlik İşitme Engelliler Kulübü Derneği
ve İstanbul Sivil Trafik Çekiciler Derneği’ne katkıda
bulunmaktadır. Söz konusu Vakıf ve Derneklere 2015
Yılında Acarlar Otomotiv tarafından 47.140 TL destek
sağlanmıştır.

Demoto’nun şirket binasının bulunduğu yol
güzergahında tali yola bağlantı giriş ve çıkışları
Demoto tarafından yenilenmiş, yaya yürüyüş alanı
yeşillendirilmiş ve ağaçlandırma yapılmıştır. Şirket
binasının çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj
çalışması yapılmış ve 150 adet çam ağacı dikilmiştir.
Ağaçlandırma, peyzaj ve yol çalışması için 50.000 TL
tutarında yatırım yapılmıştır.

Mersin Aldo Otomotiv her yıl düzenli olarak Lösev ve
Kızılay’a bağış yapmaktadır. Şirket yıl içinde toplam
10.000 TL bağış yapmıştır. Ayrıca Aldo Otomotiv

Ayrıca Afyonkarahisar Erkmen Toki Camii’ne 5.000 TL,
Afyonkarahisar Yardım Sevenler Derneği’ne 20.000 TL
bağışta bulunulmuştur.

Uzay Otomotiv’de su tasarrufu sağlamak amacıyla
sensörlü musluk kullanılmaya başlanmıştır. Araç
yıkamalarında su tüketimini azaltmak için düşük debili
tüketim gerçekleştiren pülverizatör esaslı sistemler
kullanılmaktadır.
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Erel Otomotiv, Sabancı Üniversitesi, Büyük Kulüp
Tenis Turnuvası, Clup Sporium Tenis Turnuvası’na
sponsorluk kapsamında destek vermiş, 2014 yılında
Maltepe Sağlık Ocağı’nın yapımına katkı sağlamıştır.
Tutanel Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Trafik
Vakfı), Beykoz Polis Hizmetleri Derneği’ne 2015 yılında
bağışta bulunmuştur. Ayrıca şirket beş üniversite
öğrencisine her ay belirli miktarda burs vermektedir.
Erel Otomotiv’de toplumsal katılımın temel ilkelerinden
olan iş etiği konusunda önlem almayı sağlayan
iç denetim departmanı 2015 yılında kurulmuştur.
Konuyla ilgili bir çalışan gerekli eğitimleri tamamlayarak
iç denetim sorumlusu olarak atanmış günlük ve
dönemsel incelemeleri gerçekleştirmek üzere
görevlendirilmiştir.
General Oto, yakın çevresinde bulunan 5 amatör
spor kulübüne makbuz karşılığı maddi destekte
bulunmaktadır. 2015 yılında bu kapsamda 48.000 TL
bağış yapılmıştır.
Lena Otomotiv, 2015 yılında faaliyet gösterdiği
bölgelerde bulunan Hacı Celal OTO ve Hacı Leman
OTO ilköğretim okullarının çeşitli altyapı ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu’na ve Aydın Gençlik ve Spor
Kulübü’ne destek veren Lena Otomotiv, Aydın Mimar
Sinan Endüstri Meslek Lisesi’ne ve Çıraklık Eğitim
Merkezi’ne Doğuş Otomotiv onayıyla eğitim amaçlı
parça ve araç bilgilerini içeren eğitim materyali desteği
sağlamaktadır. Lena Otomotiv çalışanları düzenli olarak
Kızılay’a kan bağışında bulunmaktadır.
Mercan Otomotiv, Edirne Keşan spor kulüplerini maddi
olarak desteklemektedir. Bunun yanı sıra şirket tarafından
Teknik Endüstri Meslek Lisesi’ne, Edirne Lisesi’nin

inşaatına, bazı engelli derneklerine bağışlar yapılmış
ve Edirne Bayan Basketbol Takımı’na maddi destek
sağlanmıştır. Kerami Mercan adına Keşan ve Erikli
olmak üzere 2 ilçede 112 acil servis yardım istasyonu
kurulmuştur. Bununla birlikte Bölgede yaşayan yerel
halkın talebi doğrultusunda şirkete ait binaların tüm ısıtma
sistemleri doğalgaz ile yapılandırılmış ve böylelikle yakın
çevrede yaşayan halkın bölgeye kamusal doğalgaz
altyapısının ulaşması talepleri karşılanmıştır.
Opat Otomotiv’de 2015 yılında iş etiğiyle ilgili olan
tüm süreçleri doğrudan denetleyecek ve gerekli
prosedürleri uygulayacak bir iç denetim departmanı
kurulmuştur. Opat Otomotiv her yıl düzenli olarak
LÖSEV ve Kızılay’a, ayrıca Mersin’de bulunan yerel
dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek
sağlamaktadır. 2015 yılında bu tür bağışların toplamı
10.000 TL olmuştur. Ayrıca 15 üniversite öğrencisine
ayda 150 TL burs verilmektedir
Tamaş Otomotiv, 2015 yılında 4 liseye 28 adet masa
takımı, 28 adet dolap, 8 adet sandalye, 6 adet komedin
ve 3 adet cam vitrin bağışı yapmıştır.
Uzay Otomotiv etkin iç kontrol ve iç denetim sistemiyle
yolsuzluk vb. konularda gerekli önlemleri almaktadır.
Şirket bünyesinde iş etiğini de kapsayan disiplin
yönetmeliği iç kontrol mekanizmalarının önemli bir
parçasıdır.
Vosmer’de etik davranış kuralları ve uygulama
prensipleri işe yeni başlayan çalışanlara imza
karşılığında verilmektedir. Ayrıca disiplin yönetmeliği
ve kapsadığı konularla ilgili tüm çalışanlara eğitim
sağlanmaktadır.
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DOĞUŞ OTOMOTİV İŞTİRAKLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
DOĞUŞ TEKNOLOJİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Doğuş Grubu şirketlerine Bilgi Teknolojileri alanında
hizmet vermek amacıyla 2012 yılında faaliyetlerine
başlayan Doğuş Teknoloji yenilikçi, dinamik, çözüm
odaklı, fark yaratan, katma değerli ürün ve hizmetleriyle
müşteri memnuniyetini ve kalite anlayışını önde tutan
ve bu hizmetleri optimum maliyetlerle müşterilerine
sunan ve %46 Doğuş Otomotiv iştiraki olan bir şirkettir.
Doğuş Teknoloji, otomotivden finansa,
perakendecilikten turizme, inşaattan medya sektörüne
kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren büyük bir
grubun sinerjisiyle Türkiye sınırlarını aşan projelere imza
atmaktadır.

Doğuş Teknoloji’de Kalite Standartları
Doğuş Teknoloji bünyesinde uluslararası standartlara
uyumlu bir entegre yönetim sistemi kurulması
ve işletilmesiyle Şirketimizin sunduğu hizmet ve
ürünlerdeki kalite, güvenlik ve sürekliliğin güvence
altına alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda:
• ISO27001: 2013 ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
sertifikası doğrultusundaki çalışmalar 2015 yılında
sürdürülmüş ve bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve
erişilebilirlik özelliklerinin korunması ve risklerin kabul
edilebilir seviyeye indirilmesi sağlanmıştır.
• ISO20000 ile BT Hizmet Yönetim Sistemi
işletilerek, BT hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi, en
iyi uygulamalara uygun hale getirilmesi ve hizmet
süreçlerinin müşteri odaklı yönetilmesi hedeflenmiştir.
• ISO22301 ile İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin
kurulması sağlanmış, beklenmedik durumlarda iş
sürekliliği için sağlanacak hizmetler ve sorumlu iş
birimleri belirlenmiş, izleyecekleri yollar ve yöntemler
oluşturulmuştur.
2015 yılında danışmanlık firması PWC ile yürütülen
süreçlerimizin yeniden gözden geçirilerek
yapılandırılması, iyileştirilmesi ve olgunlaştırılmasına
ilişkin süreç projemiz başlamıştır, Süreçlerimizin
yaşam döngüsü içinde bütünsel olarak yönetilmesini

ve etkinliğinin artmasını destekleyecek olan DHYS
yönetim sistemi ile süreçlerimizin kontrol, ölçümleme
ve takibinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar
yürütülmüştür.

Doğuş Teknoloji ve Çevresel Farkındalık
Doğuş Teknoloji’nin çevre aydınlatmaları zaman
ayarlıdır. Bina içi aydınlatmalar çalışanlar çıkış
yaptığında kapanmakta; klima santralleri, fanlar ve
VRV sistemi ise otomasyon üzerinden yönetilmektedir.
Binanın az kullanılan alanlarında fotoselli lambalar
tercih edilmiştir. Bina içinde kullanılan yazıcı,
projeksiyon gibi ürünler enerji tasarruf modu açık
olarak çalıştırılmaktadır. Uzak mesafelerdeki toplantılar
için, eğer mümkünse telekonferans tercih edilmektedir.
Doğuş Teknoloji T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından verilen izinle Özel Entegratör olarak
hizmet vermektedir. Sunulan E-Fatura, E-Defter ve
E-Arşiv hizmetleriyle gerek grup şirketlerine gerekse
diğer müşterilere operasyonel kolaylık sağlanırken
aynı zamanda kâğıt, toner ve enerji maliyetlerinin
azaltılmasına da katkıda bulunulmaktadır. Doğuş
Teknoloji bünyesinde yer alan Veri Merkezi hizmetiyle
merkezileştirilmiş yapılar sunularak enerji tüketimi de
optimize edilmektedir.

Çalışan Memnuniyeti
Doğuş Teknoloji iki yılda bir gerçekleştirmeyi planladığı
çalışan memnuniyeti anketinin ilkini 2015 yılı sonunda
gerçekleştirmiştir. Aksiyonlar belirlendikten sonra
sonuçların ve aksiyonların 2016 ilk çeyreğinde
çalışanlarla paylaşılması planlanmaktadır.
2015 yılında yapılan üniversite işbirlikleriyle çalışanların
yetkinliklerini geliştirecek eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca 2015 yılı içinde yönetici altı tüm çalışanlara
iletişim, yöneticilere ise hedef ve ekip yönetimi
eğitimleri verilmiştir. İhtiyacı olan çalışanlara C#5.0 ile
net ortamında programlama eğitimi, ms 10775 data
administration eğitimi, sql server, iis ve asp.net ile
yüksek performanslı programlama eğitimi gibi teknik
eğitimler de verilmiştir.
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Doğuş Teknoloji’de Toplumsal Katılım

Doğuş Teknoloji olarak otizm sendromlu bireylerin IT sektöründe istihdam
edilmesi ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Bu projede Otizm Dernekleri
Federasyonu (ODFED) ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Ayrıca yurt
dışında bu tip çalışmalar yürüten firmalardan danışmanlık alınmaktadır.
Otizm sendromlu bireylerin temel özellikleri olan detaylara hakim olmak
ve rutin işleri hatasız yürütmek IT projelerinde avantaj sağlamaktadır.
Pilot çalışma kapsamında bir otizmli çalışanımız kadroya alınmıştır.
Projenin yaygınlaştırılması için planlamalar yapılmaktadır.
Ayrıca çalışanlarımız tarafından yemek atıkları biriktirilmekte ve haftanın belirli günlerinde hayvan barınakları
tarafından bu yemek atıkları toplanmaktadır.

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANS/vdf ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Volkswagen Doğuş Finans, %52 Volkswagen Financial
Services A.G ve %48 Doğuş Grubu’nun ortaklığıyla
1999 yılında kurulmuştur.
Volkswagen Doğuş Finans, Volkswagen Grup
markaları olan Volkswagen Binek Araç, Volkswagen
Ticari Araç, Audi, SEAT, Skoda, Porsche, Bentley,
Lamborghini ve Scania marka araçların finansmanını
yapmaktadır. Ayrıca Doğuş Grubu’nun 2. el araç alımsatım ve takas markası olan DOD bünyesindeki ikinci
el araçlar için araç kredisi de sunmaktadır.
vdf 2015 Kasım sonu itibariyle MAN Finansman A.Ş. ile
birleşmiştir. vdf araç kredi pazarında bankalar ve diğer
finansman şirketleri arasında, tüm araç kredilerinde
(Binek, Hafif Ticari, Ağır Vasıta) 2015 yılını %13’lük
pazar payıyla ikinci sırada bitirmiştir. 2016 yılında vdf
Filo Kiralama şirketinin kurulması ve 2017’de faaliyete
başlamasıyla pazardaki konumunu güçlendirmeyi
hedeflemektedir.

vdf Üyelikleri
• İş’te Eşitlik Platformu
• Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)
• Finansal Kurumlar Birliği

vdf’de Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarikçi seçimlerinde kadın genel müdür, şirket

sahibi veya ortağı olan firmaların seçilmesine özen
gösterilmektedir. Ayrıca tedarikçinin sektör deneyimi,
güvenilirliği, kalitesi ve ülke çapında hizmet vermesi gibi
faktörler bazında değerlendirmeleri yapılmaktadır.

vdf’de Çalışan Memnuniyeti
Çalışan Memnuniyetinin ölçümlenmesine yönelik,
VW FS AG tarafından tüm Volkswagen şirketlerinde
gerçekleştirilen “Stimmungsbarometer” (Fikir
Barometresi) anketi ile Great Place to Work’e katılım
dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir.
2015 yılında vdf 50-500 çalışan sayısına sahip şirketler
kategorisinde En İyi İşverenler 2015 listesinde yer almış
ve 16. olmuştur.

vdf’de Çalışan Eğitimleri
vdf çalışanları, yüksek lisans bursu, İngilizce dil desteği
programı, kişisel gelişim ve teknik eğitimler, mesleki
eğitimler doğrultusunda kendilerini geliştirmektedir.
Bununla birlikte bazı üniversiteler ve dil okullarıyla özel
indirim anlaşmaları bulunmaktadır.
Hazırlanan yıllık eğitim kataloğu Şirket çalışanlarına
sunulmaktadır. Yıllık eğitim kataloğunda Şirket içi
eğitimlere de yer verilerek, kendi alanlarında uzman
olan çalışanlar eğitmen statüsünde desteklenmektedir.
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Volkswagen FS AG tarafından oluşturulan Talent
Management Circle (Yetenek Yönetimi Çemberi)
kapsamında, orta vadede ülke müdürü adayı müdürler,
müdür adayı müdür yardımcıları Assessment Center
(Değerlendirme Merkezi) uygulamasına dahil edilmekte
ve özel eğitim/gelişim programlarıyla desteklenmektedir.

vdf’de Yerel İstihdam
vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin Türkiye’nin
İstanbul dışındaki birçok ilinde şubeleri bulunmakta ve
o illerdeki çalışanların tamamı ilgili bölgelerden istihdam
edilmektedir. Bu şekilde istihdam edilen toplam 50
çalışanımız bulunmaktadır.

vdf’de Yolsuzlukla Mücadele
vdf Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren
Denetim ve Risk Komitesi oluşturulmuştur. Söz konusu
komite her türlü risk ve denetim alanına giren konularda
gözetim ve düzenleme yapmakla sorumludur. Şirket
içinde gerekli noktalarda 4 eyes principle ilkesi sistematik
ve uygulamalar bazında yerleştirilmiş durumdadır.
Tedarikçiler ve 3. kişiler ile yapılan anlaşmalar da kontrol
kapsamındadır.

vdf’de Toplumsal Katılım
Doğuş Grubu ve Ayhan Şahenk Vakfı ile ağaç dikimi
ve ikinci el kıyafet yardımı gibi ortak çalışmalar

yürütülmektedir. 2015 yılında Kadınlar Günü
kapsamında Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı ile
çalışılarak, çalışanlarımıza Mor Çatı ürünleri hediye
edilmiş ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için
destek sağlanmıştır.

vdf’de Gönüllülük
2015 yılında Şişli Belediyesi’ne bağlı Down Cafe ziyaret
edilerek çalışanların katılım sağladığı gönüllülük esasına
dayalı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirilmiştir.
İlgili ziyarette çalışanların bir arada olduğu bir öğle
yemeği etkinliği düzenlenerek Down Cafe çalışanlarıyla
keyifli paylaşımlar yaşanmıştır.

YÜCE AUTO’DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
1989 yılında Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü
yürütmek üzere kurulan ve %50 Doğuş Otomotiv
iştiraki olan Yüce Auto, Fabia, Rapid, Rapid
Spaceback, Octavia, Yeti, Superb modellerinin satış,
servis ve yedek parça hizmetlerini, Türkiye çapında
34 yetkili satıcı ve 2 yetkili servisle sağlamaktadır.
2015 yılında binek otomobil pazarı %23 büyürken,
Skoda satışlarını %53 oranında artırmıştır.
Skoda’da 2015 yılında kullanılan 1.2 ton kâğıdın
1 tonu geri dönüşüme gönderilmiştir.

GEBZE SCANIA SERVİS ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Gebze Scania Servis, Scania/Meiller/ThermoKing
Genel Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı bir
müdürlüktür. Mülkiyeti Doğuş Otomotiv’e ait
Gebze/Kocaeli’deki yerleşkede, temsil edilen
markalara hizmet vermektedir. Bununla birlikte
ihtiyaç olması durumunda İstanbul, Adapazarı,
Yalova gibi çevre illerde de yol yardım amaçlı
hizmet verilmektedir.
Scania markası 2015 yılında satışlarını 2014’e
göre %63 oranında arttırarak yılı %10 pazar payına
ulaşarak kapatmıştır. Scania’nın hedefi 2020 yılında
%20 pazar payına ulaşmaktır. Satış sonrası
hizmetlerde genişlemenin de bu oranda arttırılması
hedeflenmektedir.

Çalışan Eğitimleri
İstihdam edilen her personel 2 saat süren oryantasyon
eğitimini almaktadır. Yetkili servisimizde Merkezi
fonksiyonlardaki Eğitim Departmanımızdan gelen
eğitimler, Teknik yeterlilik eğitimleri ve İSG eğitimleri
olmak üzere üç farklı kapsamda eğitimler
verilmektedir. Bütün personeller yılda ortalama
100 saat eğitim almaktadır.
Bunun yanı sıra Gebze Servis olarak çalışanların
eğitimine tam destek vermekteyiz. Şu anda açık
öğretimden öğrenim gören 3 arkadaşımız bulunmaktadır.
Ayrıca Doğuş Otomotiv’devarolanİngilizce kursundan
yararlanılmaktadır. Aynı zamanda tüm teknisyen
arkadaşlara bilgisayar kullanım eğitimi verilmiştir.

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2015

92

Scania’da Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Gebze Servis, Doğuş Otomotiv tarafından
görevlendirilen A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının
kontrolü altında hizmet vermektedir. Bununla birlikte
kendi bünyesinde bir C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında, Gebze Scania Servis çalışanlarına
kitlesel hastalıklar konusunda eğitim verilmektedir.
Bu eğitimler yıllık 4-6 saate ulaşmaktadır.

Gebze Scania Servis’te tüm müşterilerimize araçlarının
incelenmesi sonrasında sürüş ve can güvenliğini tehdit
eden tüm unsurlar bildirilmekte, bunların giderilmesi
için özel indirimler uygulanmaktadır.

Gebze Scania Servis müşterilerinin araçları uydudan takip edilerek
hatalı kullanımlar, aşırı yüklemeler, fazla yakıt tüketim değerleri gibi
konularla ilgili önleyici bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Ayrıca güvenli ve ekonomik araç kullanımı, trafik ve ilgili
konularda eğitim ihtiyacı olan şoförler tespit edilmekte;
sürüş eğitimleri, güvenlik eğitimleri verilmektedir.
2015 yılında 61 şoföre ücretsiz eğitim verilmiştir. Bunun
yanı sıra ağır vasıta filo sahibi müşterilerine de filolarını
güvenli, ekonomik ve risksiz yönetmeleri konusunda
eğitimler verilmektedir. 2015 yılında bu konuda
15 kişiye eğitim verilmiştir.
Türkiye’deki 19 Yetkili Scania Servisi’nin mevcut
çalışanlarına ve yeni göreve başlayacak çalışanlara
Scania Gebze Servis’de ürün ve güvenlik eğitimleri
verilmektedir. 2015 yılında 57 kişiye oryantasyon
kapsamında eğitimler verilmiştir.

Gebze Scania Servis’te Toplumsal Katılım
Gebze Scania Servis’in faaliyette bulunduğu bölge
Türkiye ekonomisine doğrudan katısı olan Organize
Sanayi bölgesidir. 2015 yılında Dilovası Organize Sanayi
Bölgesi’ne altyapı katılım bedeli olarak 30.000 TL,
su filtrasyonu ve atık su ayrımı için ise 24.000 TL
ödeme yapılmıştır.
2015 yılında, Kocaeli Üniversitesi’nden altı öğrenci
Gebze Scania’da staj yapmıştır.
Gebze Scania Servis ihtiyaç sahibi tır şoförlerine
ücretsiz olarak dinlenme veya yemek yeme olanakları
sunmak ve trafik güvenliği sağlamak amacıyla
ücretsiz olarak anlaşmalı bir otelde konaklama imkanı
sağlamaktadır.
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RAKAMLARLA DOĞUŞ OTOMOTİV 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PERFORMANSI
EKONOMİ

G4-EC1

Ekonomik Performans
Ekonomik Performans
Satış (Adet Perakende)
DOAŞ Pazar Payı (%) (Perakende)
İkinci El Satış Adedi (DOD)
Net Satışlar (M TL)
(EBIT) Faaliyet Kârı (M TL)
Net Dönem Kârı (M TL)

(Milyon TL)
Hissedarlara Ödenen
Vergi
Toplumsal Yatırımlar
Tedarikçilere Ödenen14

2014
157.340
20,1
21.120
7.693
326
253

2015
203.082
20,6
23.125
10.889
456
302

Doğuş Otomotiv 2014
220
173,8
3,4
736

Doğuş Otomotiv 2015
150
173,1
3,6
965

Operasyonel Göstergeler
Doğuş Otomotiv 2014
Satış Adedi
157.340
Servis Giriş Adedi
Çalışan Sayısı
668

Doğuş Oto 2014
46.865
230.432
1.469

Doğuş Otomotiv 2015
203.082
813

Doğuş Oto 2015
59.933
240.201
1.740

ÇEVRE
Enerji Tüketimi

Doğalgaz (m3/GJ)
Yakıt (lt/GJ)
Elektrik (kWh/GJ)
Toplam (GJ)

G4-EN3, G4-EN4

Doğuş Otomotiv
2014
295.419
11.323
723.626
25.649
3.685.381
13.267
50.239

Doğuş Oto
2015
456.721
17.506
496.985
17.616
4.784.127
17.223
52.345

14 Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç, Doğuş Otomotiv Grubu şirketleri yerel satın alım tutarıdır.

2014
1.776.019
68.075
417.120
14.786
10.563.274
38.027
120.888

2015
1.461.005
56.001
568.676
20.157
11.781.250
42.413
118.571
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EMİSYONLAR
CO2 Emisyonları

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17

CO2 (Ton)
Doğalgaz Tüketimi
Şirket Araçları
Çalışan Taşıma

2014
4.454
2.929
493

2015
4.124
2.677
431

Doğuş Otomotiv için satın alınan elektrik tüketimi kaynaklı15 CO2 miktarı 2015 yılında 4.707 ton’dur.
Doğuş Oto içinse bu rakam 11.310 ton’dur.

Kişi Başına CO2 Miktarı

G4-EN5, G4-EN6

Tür16
Doğalgaz-m3
Elektrik-kWh17
Sıvı Yakıt-Lt
Toplam

Kişi başına CO2 (ton) 2014
0,95
5,29
2,80
9,04

Tüketim 2014
295.419
3.685.381
726.626
-

Çevre Dostu Araçlar18

Wolkswagen Binek
Wolkswagen Ticari
Audi
Porsche
Bentley
Lamborghini
SEAT
Toplam Satış/
Tüm Markalar Ortalama

Tüketim 2015
456.721
4.784.127
496.985
-

Kişi başına CO2 (ton) 2015
1,28
6,13
1,63
9,04

G4-EN15

Satış Rakamı (Perakende)
2014
2015
84.645
107.401
24.001
31.641
17.810
20.277
588
861
21
19
2
6
12.697
16.911
139.764
177.116

Araç Başına Ortalama CO2 Birleşik (g/km)19
2014
2015
115
120
182
176
115
118
175
183
277
27020
370
290
120
115
128
127

Su Tüketimi
m3
Satılan Araç Başına

Atıklar

2014
0,46

2015
0,69

G4-EN23

Atık Cinsi (kg)

2014
Doğuş Otomotiv
Yağ ve Yakıt Filtresi 3.603
Kontamine Atık
3.659
Kontamine
3.189
Ambalaj
Atık Antifiriz Sıvısı 29
Fren Sıvısı
15
16
17
18
19
20

Doğuş Oto
17.318
11.276
10.629

Diğer YS’ler
92.410
3.961
10.445

2015
Doğuş Otomotiv
5.267
6.827
6.342

Doğuş Oto
8.374
10.058
2.995

Diğer YS’ler
164.596
24.143
29.007

2.339
999

495
160

0
0

167
55

654
696

2015 yılında elektrik tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyon değeri tedarikçi firma tarafından verilen değerdir.
Yalnız Doğuş Otomotiv rakamlarıdır.
2015 yılında elektrik tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyon değeri tedarikçi firma tarafından verilen değerdir.
Scania, Krone ve Meiller için CO2 değerleri bulunmamaktadır.
2015 yılında 2014 yılına oranla C02 verilerinde %0,8 oranında bir iyileşme gözlenmiştir.
Toptan satış rakamı = perakende olduğundan değişmemektedir.
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Tehlikeli Atıklar

G4-EN23, G4-EN25

2015 YILI TEHLİKELİ ATIK MİKTARLARI
LOKASYON
Doğuş Otomotiv (Şekerpınar Merkez+Scania Gebze)
Akademi Çevre (Scania Gebze’den çıkan)				
Anel Doğa (Ölü Stok İmhasından çıkan)				
Yetkili Servisler
Chimirec (42 Servis)						
Akademi Çevre (Doğuş Otolar-6 adet)				
Vebsan (24 Servis)						
GENEL TOPLAM						

Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları21

MİKTAR

TUTAR

17.582			
5.458			

12.518
3.886

75.548			
23.555			
158.017		
280.160		

53.790
16.771
112.508
199.473

G4-EN23, G4-EN28

Ambalaj Cinsi
2014 (kg)
2015 (kg)
Piyasaya Sürülen Ambalajlı Malzemeler
Kâğıt/Karton Ambalaj		
435.484
431.485
Plastik Ambalaj			
1.896		
2.794		
Ahşap Ambalaj			
1.751		
2.497		
TOPLAM			
439.131
436.776
Şekerpınar Tesislerinde Oluşan Ambalaj Atığı Miktarı		
Kâğıt-Karton Ambalaj		
268.060
335.410
Ahşap Ambalaj 			
200.300
272.840

Lojistik Kafes İhracatı

2015 Geri Kazanım Oranı%
52
52
7

100		
100		

G4-EN16, G4-EN17, G4-EN30

Yıl       Volkswagen Yıllık Tır Adedi   Tır Adedi Bazında İyileştirme   Tasarruf Edilen Yakıt (lt)  CO2 Emisyon (ton)
2014 511
83
66.400
153
2015 600
66
52.800
122

Araç Dağıtım
Yıl
2014		
2015		

Yakıt Tüketimi
~ 7.000 Ton		
~ 8.000 ton		

Sevk Edilen Araç Adedi
153.110			
201.748			

Araç Başına Yakıt Tüketimi (lt)
46
40

Yedek Parça Dağıtım
Yıl
2014			
201522 			

Tüketilen Mazot (lt)
Kargo
166.662			
163.258			

Dedike
431.281
428.945

21 Piyasaya süren sorumluluğu gereği ÇEVKO ile anlaşmamız mevcuttur. Kendileri tarafından adımıza toplanan miktarlar tabloda belirtilmiştir.
22 Bir önceki yıla göre 5.740 lt’lik bir yakıt tasarrufu sağlanmıştır (%1). Route optimizasyonu kaynaklı bir iyileşmedir.
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Intermodal Taşıma ve Tasarruf Oranları
Intermodal Sistem Sayesinde Sağlanan CO2 Tasarrufu
3.000 TON

2.520

2.500 TON
2.000 TON
1.500 TON

İntermodal Rota Sayesinde
Sağlanan CO2 Tasarrufu

1.592

EKOL 2015 yılı tasarruf edilen

1.000 TON

CO2 miktarı = 1.592 ton

928

500 TON

MARS 2015 yılı tasarruf edilen
CO2 miktarı = 928 ton

TON
EKOL
LOJİSTİK

MARS
LOJİSTİK

TOPLAM

Atık Aküler (Doğuş Otomotiv-AKÜDER İşbirliği )23
Akü Miktarı (Kg)
			

2014
174.010

2015
208.759

Atık Yağlar (Doğuş Otomotiv – PETDER İşbirliği)24
Atık Motor Yağı Miktarı (Kg)
				

2014          2015
1.815.16225 1.976.265

Atık Yağ

  2014

Rejenerasyon Tesislerine
Gönderilen

82,6 ton
60.730 lt baz yağ
138,6 ton
						

Çimento ve Kireç
Fabrikalarına Gönderilen

727,2 ton

Geri Kazanımı Mümkün Olmayan 0 ton
Tehlikeli Atık Yağ Bertarafı

ÇALIŞANLAR

G4-10

Çalışanlarımız

G4-LA1

Katkı

2015

        Katkı

3.353 ton CO2
salımı engellendi

585,5 ton

Çevreye zarar
verilmeden bertaraf
edildi

0,5 ton

101.704 lt
baz yağ
2.703 ton CO2
salınımı engellendi
Çevreye zarar
verilmeden bertaraf
edildi

				2014		2015
Çalışanlar		
Toplam Çalışan Sayısı		
2.137		
2.553
Kadın Çalışan Oranı (%)		
23		
24
İş Kazası Sayısı			
65		
99
23 Doğuş Otomotiv APAK Yönetmeliği gereği piyasaya sürülen akülerin %90 oranında geri kazanımına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek için AKÜDER ile işbirliği yapmaktadır.
Atık akülerimiz AKÜDER’in “Atık Yönetim Planı” doğrultusunda toplatılmaktadır.
24 Doğuş Otomotiv, mevzuat gereği Yetkili Servislerimizden kaynaklanan atık motor yağlarını, bu konuda Bakanlıkça tek yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER’e teslim etmektedir.
Bu kapsamda PETDER ile imzaladığımız “Atık Yağların Yönetimine Katılım Protokolü” mevcuttur. Bu protokol her yıl yenilenmektedir. PETDER, tüm Türkiye genelindeki Yetkili
Servislerimizden atık motor yağlarını toplamakla sorumludur. Atık motor yağlarının başka bir tüzel ya da gerçek kişiye verilmesi mevzuatla yasaklanmıştır.

25 Atık yağlarda 1.005 tonluk kısım ihraç kayıtlı olarak yurtdışına gönderilmiştir.
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Çalışanlar

       2014
       Doğuş Otomotiv Doğuş Oto
Tam Zamanlı Çalışan		
668		
1.469		
Yarı Zamanlı Çalışan		
0			
0		
Belirsiz Süreli Daimi Çalışan
664		
1.469		
Dönemsel ve Geçici Süreli Çalışan
4			
0		
Toplam Yönetici (Müdür ve Üstü)
68			
25		
Toplam Terfi Sayısı		
56			
14		
Terfi Eden Kadın Çalışan		
19			
2		
Toplam İşe Alınan Kişi		
126		
276		
Toplam İşe Alınan Kadın 		
67			
63		
İşe Alınan Kadın Sayısının
53 			
23		
Toplam İşe Alınan Kişiye Oranı (%)					
İşten Ayrılanlar			
50			
189		
İşten Ayrılanların			
7,49		
12,87		
Toplam İşgücüne Oranı (%)
İşten Ayrılan Erkek Çalışan
33			
139		
İşten Ayrılan Erkek Çalışanların
4,94		
9,46		
Toplam İşgücüne Oranı (%)
İşten Ayrılan Kadın Çalışan
17			
50		
İşten Ayrılan Kadın Çalışanların
2,54		
3,40		
Toplam İşgücüne Oranı (%)
İşten Ayrılan 30 Yaş Altı Çalışan
23			
90		
İşten Ayrılan 30 Yaş Altı Çalışanın
3,44		
6,12		
Toplam İşgücüne Oranı (%)
İşten Ayrılan 30-50 Yaş Arası Çalışan 26			
97		
İşten Ayrılan 30-50 Yaş Arası Çalışanın 3,89		
6,60		
Toplam İşgücüne Oranı (%)
İşten Ayrılan 50 Yaş Üstü Çalışan
1			
2		
İşten Ayrılan 50 Yaş Üstü Çalışanın
0,15		
0,14		
Toplam İşgücüne Oranı (%)

2015
Doğuş Otomotiv   Doğuş Oto
811		
1.739
2		
1
796		
1.730
17		
10
70		
25
69		
9
29		
4
121		
262
60		
59
50 		
23
83		
10,20		

216
12,41

46		
5,65		

160
9,19

37		
4,55		

56
3,21

39		
4,79		

106
6,09

40		
4,92		

101
5,80

4		
0,49		

9
0,51

Bölgelere Göre Kadın-Erkek Çalışanlar
Doğuş Otomotiv
         Kadın
    Erkek
Bölgeler
2014
2015
2014
Marmara
218
286
450
Ege		
0		
0
0
Akdeniz		
0		
0
0
Doğu Anadolu
0		
0
0
Güneydoğu Anadolu 0		
0
0
İç Anadolu
0		
0
0
Toplam
		

Doğuş Oto
            Kadın
      Erkek             
2014
2015
2014
2015
2015
527
193
230
910
1.048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
96
297
366
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Pozisyona Göre Çalışan Yaş Kırılımı 201526
   Doğuş Otomotiv
					
30 Yaş
Altı

Pozisyon

		
Yönetim Kurulu, İcra Kurulu 0
Üst Düzey Yönetici
0
Yönetici 		
1
Satış Personeli		
12
Mavi Yaka		
29

Doğuş Oto

30-50
Yaş

50 Yaş 30 Yaş
Üstü
Altı

6
44
191
21
79

13
7
12
0
7

30-50
Yaş

                 Doğuş Otomotiv     Doğuş Oto
50 Yaş Kadın
Üstü

		
0		0
1
			
0
22
2
			
0
0
0
		0
83
163
			
319
489
9

Erkek

2
11
53
12
5

17
39
151
21
109

Kadın

Erkek

0
5
0
105
0

1
20
0
141
817

Eğitim Durumuna Göre Kadın-Erkek Çalışan Kırılımı

Eğitim Durumu
Doktora		
Yüksek Lisans
Lisans
Ön Lisans
Lise
İlkokul-Ortaokul

   Doğuş Otomotiv
Kadın                               Erkek
2014
0		
26
151
22
19
0

2015
0
34
191
27
31
3

2014
1		
78
213
28
107
23

Doğuş Oto
                  Kadın
2015
1
101
238
32
126
29

2014
0
8
167
59
28
0

Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Maaşlar için Yapılan Ödemeler
Alan (Milyon TL)27
Doğuş Otomotiv
Doğuş Oto
				2014 2015			2014 2015
Brüt Ücret Ödemeleri		
62,89 73,62			
55,26 65,20
Yemek				
1,7
1,8			
4,0
4,9
Servis				
2,5
3,4 			
4,3
5,4
Prim				
42,9
49,8			
25,8
33,4
Sağlık ve Hayat Sigortası		
0,9
1,2			
1,9
2,3

Çalışanlara Sağlanan Haklar
Yan Haklar28
Cep telefonu (Marka limiti)			
Özel sağlık sigortası (Şirket ve kapsamı)		
Şirket aracı (Modeli ve benzin limiti)		
Servis						
Benzin/Yol parası yardımı29 			
Bireysel emeklilik katkı payı			
Kreş hakkı					
26
27
28
29

Tam Zamanlı
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var

Tabloda olmayan diğer görev türleri sebebiyle toplam çalışan sayısı ile yukarıdaki sayıların toplamı arasında fark vardır.
Rakamlara; Brüt Ücret, Brüt İkramiye, SGK Kurum Primi, İşsizlik Kurum Primi ve Brüt Fazla Mesai ödemeleri dâhildir.
Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan yan haklar sadece tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir.
Tüm çalışanlarımıza sağlanmamaktadır.

          Erkek

2015
0
12
216
65
33
0

G4-LA2

2014
0
11
292
192
431
281

2015
0
14
350
233
497
320
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Eğitimler30

G4-LA9, G4-LA10

   Doğuş Otomotiv
2014
Adam/Saat
Üst Yönetim		
24			
Orta Kademe Yönetici 54			
Diğer			
55			
Mavi Yaka		
25			
Genel Ortalama		
50			

Ayrımcılık ve Fırsat Eşitliği
		
Pozisyona Göre31
Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu
Üst Düzey Yönetici
Yönetici		
Satış Elemanı
Mavi Yaka
Diğer

Doğuş Oto
2014
39
75
24
19
26

2015
6
26
36
27
29

2015
19
25
10
14
13

G4-LA12

Kadın Çalışan 2014

         Kadın Çalışan 2015

Toplam    Doğuş Otomotiv Doğuş Oto  Diğer   Toplam

Doğuş Otomotiv Doğuş Oto   Diğer

2

2 (%10)

0

0

2

2 (%10,52)

0

0

15
45
102
2
314

10 (%22)
42 (%24)
9 (%27)
2 (%3)
93 (%31)

5 (%22)
0
90 (%42)
0
167 (%31)

0
3
3
0
54

17
48
106
4
346

11 (%20)
45 (%26,78)
8 (%30,76)
4 (%4,76)
110 (%46,41)

5 (%20)
0
48 (%36)
0
218 (%16)

1
3
50
0
18

Kadın-Erkek Maaş Oranları32

G4-LA13

			2014			 2015

			
Kadın Çalışanların
Maaşlarının Erkek
Çalışanların
Maaşlarına Oranı (%)

Kaza Oranları

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

0,89

0,94

0,78

0,92

G4-LA6

Hastalığa Bağlı Kayıp Gün Oranı		
Tam Zamanlı Çalışanlar
Kayıt Altına Alınan Kaza Oranı		
Kazalara Bağlı Olarak Kayıp Gün Oranı
Ölümlü Vaka Sayısı			
Tam Zamanlı Çalışanlar
Mesleki Hastalıklara Bağlı Kayıp Gün Oranı

                                            Doğuş Otomotiv
Veri Ölçümleme Yöntemi33 2014
2015
(AR)			
%1,30
%1,12

Doğuş Oto
2014
2015
%2,34
%1,83

(IR)			
(LDR)			
-			

%0,0
%0,01
0

%0,73
%0,002
0

%0,03
%0,06
0

%5,34
%0,012
0

(ODR)			

0

0		

0

%0,032

30 Eğitimlere ilişkin veri toplama sistemi cinsiyet seçeneği içermediğinden ve eğitimler tüm çalışanlara eşitlik prensibine dayanılarak verildiğinden, raporlama dönemi içinde verilen eğitimlerin
cinsiyete göre dağılımı verilmemektedir.
31 Yüzdelik oran, ilgili lokasyonda, söz konusu ünvanda görev yapan kadın çalışan sayısının, söz konusu ünvanda, Şirket bazında görev yapan toplam çalışan sayısına oranını vermektedir.
32 Raporlama dönemi içinde, maaş oranlarına ilişkin veri toplama sistemi çalışan kategorilerini içermediğinden, çalışan kategorilerine göre dağılım verilmemektedir.
33 GRI veri hesaplama yöntemleri kullanılmıştır.
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Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları (CSS)
						
SATIŞ
Volkswagen Binek
Volkswagen Ticari
Audi
SEAT
Porsche
DOD
SERVİS
Volkswagen Binek
Volkswagen Ticari
Audi
SEAT
Porsche
DOD  
			

2014		
115,24
115,13
110,78
108,45
100,03
98,35
101,09
100,67
99,76
99,21
107,21
99,05

Bayi Memnuniyet Anketi (DSS) Sonuçları - 2015
Volkswagen Ticari Araç
DOD
Scania
Volkswagen Binek
Audi
Porsche
SEAT

Satış
Servis
Satış
Satış
Servis
Satış
Servis
Satış
Servis
Satış
Servis
Satış
Servis

4,7
4,8
4,1
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,9
4,6
5
4,8
4,8

UNGC İlkeleri ve GRI G4 İçerik İndeksine ulaşmak için:

G4-PR5

2015
       115,02
       114,14
       111,45
       108,94
       113,22
       98,16
       99,38
       99,41
       100,93
       99,59
       110,02
       98,79
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DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAKIMI

Ahsen Bayraktaroğlu - DOD - Pazarlama
Ali Burak Emgen - Doğuş Oto - İş Geliştirme
Aslı Yılmaz - Doğuş Oto - İnsan Kaynakları
Bahar Efeoğlu - Yatırımcı İlişkileri
Burak Uyanık - Finansal Kontrol - Risk Yönetimi
Burcu Bozkurt - Skoda - Pazarlama
Cem Kaya - Bayi Geliştirme
Çağla Gül Şenkardeş - Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim - Marka Yönetimi
Çiğdem Çakmak - Finansal Kontrol - Risk Yönetimi
Demet Dereoğlu - Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim - Kurumsal İletişim
Ercan Erol - IT
Gökçe Bicioğlu - Porsche - Pazarlama
Gözde Araç - Bütçe Planlama
Işıl Bahar Çetinkaya - Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim - Marka Yönetimi
İlker Adalı - VW Ticari Araç - Planlama
Koray Bebekoğlu - Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Merve Deniz Yıldırım - Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim - DİM
Mete Akmantürk - IT
Müge Yücel - Yatırımcı İlişkileri
Onur Özgün - Doğuş Teknoloji
Ozan Tiryakioğlu - Audi - Pazarlama
Özgecan Üstün - Süreç Yönetimi
Pınar Tuncer Doğanç - Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim - Marka Yönetimi
Selin Kayhan - SEAT - Pazarlama
Sertaç Arda - Lojistik - Atık Yönetimi
Sinem Eroğlu Bulad - Scania - Pazarlama
Suat Aktürk - Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler - Yedek Parça
Süleyman Bulut Ejder - Porsche - SSH
Şeref Kurtarıcı - Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler - Eğitim
Vildan Korkmazyürek - İnsan Kaynakları - Eğitim
Zeynep Korku - SEAT - Pazarlama
Zeynep Mert - Satın Alma
Zuhal Özkan - VW Binek Araç - Pazarlama
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KÜNYE
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim ve İletişim
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
Şekerpınar, Çayırova - Kocaeli
T +90 (262) 676 90 90
G4-5
Yasal Merkez
Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No: 4
Ayazağa Maslak, Şişli - İstanbul
www.dogusotomotiv.com.tr

Kurumsal Sorumluluk Danışmanlığı
FCS Finansal İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.finansaliletisim.com
info@finansaliletisim.com
T +90 (212) 283 41 46
Tasarım
Çağlar Yücealp
cyucealp@gmail.com
Geribildirimleriniz, görüş ve önerileriniz için
Koray Bebekoğlu
Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: +90 (262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr

G4-31

