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“

Stratejik kararlarımızı şekillendiren çevresel,
ekonomik, sosyal ve etik faktörlerle ilgili
taahhütlerimiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzu
desteklemektedir. Bizler de ayrıca riskleri doğru
yönetmek için çalışıyor, ortaya çıkan fırsatları
da hem Şirketimiz, hem de paydaşlarımızın
lehine değerlendirmek için planlamalarımızı
yapıyoruz.

”
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Genel Standart Açıklamalar

Strateji ve Analiz

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı(G4-1)
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv olarak kurumsal performansımızı doğru, şeffaf ve kapsamlı bir biçimde sizlere
ulaştırmanın önemini biliyor ve bu doğrultuda 6 yıldır Kurumsal Sorumluluk performansımızı düzenli
olarak raporluyoruz. Stratejik kararlarımızı şekillendiren çevresel, ekonomik, sosyal ve etik faktörlerle ilgili
taahhütlerimiz, sürdürülebilirlik vizyonumuzu desteklemektedir. Bizler de ayrıca riskleri doğru yönetmek
için çalışıyor, ortaya çıkan fırsatları da hem Şirketimiz, hem de paydaşlarımızın lehine değerlendirmek
için planlamalarımızı yapıyoruz.
Sürdürülebilir bir kuruluş olmanın gerekliliklerini yerine getirirken değerlerimizden ödün vermeden,
Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerini iş modelimizin merkezine alarak ilerliyoruz. Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu, her yıl yayınladığımız faaliyet raporunu tamamlayan bir unsur olarak
görüyoruz.
Doğuş Otomotiv yasa ve yönetmeliklere uyumu en temel başlangıç noktası yaparak, uluslararası
standartlarda sürdürülebilirlik performansını kendisine hedef olarak belirlemiştir.
Şirketimiz sürdürülebilirlikle ilgili konulara yaratıcı çözümler geliştiren, öngörülü bir yaklaşım sergilemeyi
seçmiştir. Bu yaklaşım rekabet avantajı sağlayan bir bakış açısıdır. İş dünyasının öncelikleri,
gereksinimleri gün geçtikçe farklılaşmaktadır. Değişime açık olmak, yenilikçi pazar koşulları, yasa ve
yönetmeliklerdeki değişiklikler gibi pek çok farklı etken şirketlerin konumunu bir üst basamağa taşırken,
süreçlerini de daha maliyetli hale getirmektedir. Doğuş Otomotiv için sürdürülebilirlik: sektörümüzün
sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken kullandığımız
yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal bir davranış biçimidir.
Çevresel, sosyal ve yaygın ekonomik alanlarda izlediğimiz sürdürülebilirlik politikası ve ilgili
uygulamalarımızla içinde yaşadığımız toplum adına artı değer üretmeye devam ediyoruz.
Şirketimiz değişime öncülük ederek, süreçleri yalınlaştırırken Şirket ve toplum adına artı değer üretecek
projeler yürütmekte olup; çevresel ve sosyal sorunlarla ilgili önlemler almakta ve çözüm yöntemlerini
şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Bu kapsamda iklim değişikliğinin yarattığı risk ve fırsatları da
sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında ele almaktayız.
Doğuş Otomotiv 2014 yılında 20. yılını kutlarken, Türkiye’de sürdürülebilirlik açısından çok önemli
bir gelişme olarak kabul ettiğimiz BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin BIST30 ile açılışını yaptı. 2015
yılında BIST50’nin de dahil olmasıyla devam edecek olan endeksin Türkiye’deki şirketlerin küresel
standartlarda sürdürülebilirlik performansı gösterebilmeleri, bu performansların uluslararası yatırımcılar
tarafından doğru biçimde değerlendirilmesi açısından büyük anlam taşıyor. Biz de endeksi bir
performans değerlendirme aracı olarak kabul ederek, kurumsal şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerimizi geliştirme imkânı sağlamış olacağız.
Dünyada Kurumsal Sorumluluk raporlamasının daha doğru yapılması ve daha rasyonel
değerlendirilebilmesi için raporlama göstergelerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda 6 yıldır
raporlama standardı olarak kullandığımız Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) G3.1
çerçevesi 2015 yılında yeni bir standartla yoluna devam etme kararı almıştır. Şirketlerin Kurumsal
Sorumluluk yaklaşımını yönetim ve süreç odaklı görmeleri için önemli bir unsur olacak G4 standardına
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Doğuş Otomotiv olarak 2013 yılından beri hazırlık yapıyorduk. 2014 raporlama döneminde G4’e geçiş
yapan Türkiye’deki öncü şirketlerden biri olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.
Kurumsal Sorumlulukla ilgili uygulamaların en yoğun ve zorlayıcı bölümünün bu strateji ve politikaları
Şirket içinde yaygınlaştırmak ve iş süreçlerine dahil edilmesini sağlamak olduğunu biliyoruz. Bu
amaçla 2014 yılında yaptığımız çalışmaları, yaygınlaştırma ve içselleştirilme süreçlerine odakladık.
Değer zincirimizin en önemli mihenk taşlarını oluşturan Yetkili Satıcılarımızda Kurumsal Sorumluluk
farkındalığı yaratmak ve raporlama alışkanlığı geliştirmelerine destek olmak amacıyla yürüttüğümüz
çalışmalara hız vererek, raporumuza dahil ettiğimiz Yetkili Satıcı ve Servis sayımızı 10’a çıkarttık. Tedarik
Zinciri modelimizde Kurumsal Sorumluluk ilkelerini uygulama çalışmalarını başlattık. Bununla birlikte
iştiraklerimizden vdf’yi de raporumuza dahil ederek rapor kapsamımızı genişletmek için geçen yıl
başlattığımız çalışmaları bir adım daha ileri taşıdık.
Kurumsal Sorumluluğun önemli kilometre taşlarından iş etiği ile ilgili geçtiğimiz yıl başladığımız
bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına 2014 yılında hız verdik. Özel olarak düzenlenen eğitim
içeriğiyle 377 çalışanımıza yüz yüze Etik Kod eğitimleri verdik. 2015 yılında hedefimiz tüm Doğuş
Oto çalışanlarına yüz yüze eğitim vererek iş etiğine bakış açımızı ve yönetim yaklaşımımızı tüm
çalışanlarımızla paylaşmak olacaktır.
Etki alanımız doğrultusunda öncelikli konularımız arasında belirlemiş olduğumuz ve Toplumsal Katılım
programımızın temelini oluşturan Trafik Hayattır! platformu 2014 yılında da çalışmalarını aynı kararlılık ve
inançla sürdürdü. 10 yıldır süren bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıyla geldiğimiz noktada Birleşmiş
Milletler-Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne resmen davet edilirken, “Trafik Hayattır!” uygulamamız
Birleşmiş Milletler nezdinde “karayolu güvenliğinde örnek uygulama” olarak gösterildi.
2014 yılında Meslek Liseleri işbirliği çerçevesinde Adıyaman Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde 5. Volkswagen Laboratuvarı açılmış olup toplam mezun sayımız 308’e ulaşmıştır.
2014 yılında kat ettiğimiz yolun 2015 yılında yakalayacağımız başarıların temelini oluşturduğuna
inanıyorum. Öncelikle tüm Doğuş Otomotiv çalışanlarına bu sürece olan katkılarından, işbirliklerinden ve
değerli çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Yetkili Satıcı ve Servislerimiz başta olmak üzere
hissedarlarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı Doğuş Otomotiv Yönetim
Kurulu adına teşekkürü bir borç biliyorum.
Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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“

Doğuş Otomotiv’in ekonomik olarak
büyümesini ve yarattığı istihdamın
devamlılığını sağlayabilmek amacıyla
doğal kaynaklarımıza olduğu kadar insan
kaynağımıza da hak ettiği değeri vererek
sürdürülebilirlik yolculuğuna çıktık.

”
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İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı(G4-1,G4-2)
Değerli Paydaşlarımız,
Operasyonel verimlilikte artış sağlamak, Şirketimizi geleceğe taşımak için finansal başarılarımızın yanı
sıra faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan topluma sosyal fayda üretmenin önemine inanıyoruz.
Doğuş Otomotiv’in ekonomik olarak büyümesini ve yarattığı istihdamın devamlılığını sağlayabilmek
amacıyla doğal kaynaklarımıza olduğu kadar insan kaynağımıza da hak ettiği değeri vererek
sürdürülebilirlik yolculuğuna çıktık. Bu nedenle 2014 yılında da sürdürülebilirlik ile ilgili konular
Doğuş Otomotiv’in hem Yönetim Kurulu, hem de İcra Kurulu düzeyinde en önemli gündem maddeleri
arasında yer almaya devam etti.
2009 yılından beri Kurumsal Sorumluluk raporlarımızın içeriğini oluştururken referans olarak
aldığımız Küresel Raporlama Çerçevesi (Global Reporting Initiative – GRI) G3.1 ilkeleri 31 Aralık
2015 tarihi itibariyle yerini G4 Raporlama Çerçevesi’ne bırakacak. Doğuş Otomotiv olarak 2015
yılından önce Türkiye’de G4’e geçiş yapan ilk şirketlerden biri olmak amacıyla 2014 Kurumsal
Sorumluluk raporumuzu G4 raporlama ilkelerini baz alarak kapsamlı rapor türünde yayınlıyoruz. G4
raporlama çerçevesi, şirketlerin raporlama sürecine daha fazla önem vermelerini sağlamak, faaliyette
bulundukları sektörde öncelikli alanları ve kilit paydaşlarının beklentileri doğrultusunda rapor içeriklerini
oluşturmalarını teşvik etmek amacıyla geliştirildi. 2009 yılından beri Kurumsal Sorumluluk raporlarının
içeriklerini ve yıl içindeki hedeflerini paydaş katılımı odaklı ve öncelikli alanlarını dikkate alarak yürüten
Doğuş Otomotiv için G4 raporlama sürecine geçiş ayrı bir önem taşıyor. Bu sayede Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlikle ilgili bakış açısını, performanslarını paydaşlarımıza ve toplumumuza çok daha şeffaf,
güvenilir ve kapsamlı bir biçimde ulaştıracağız.
2014 yılı boyunca Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto olarak öncelikli odak alanlarımız doğrultusunda
hayata geçirdiğimiz sosyal, çevresel, ekonomik ve etik performanslarımızı içeren Kurumsal Sorumluluk
raporumuz, aynı zamanda bu alanlardaki taahhüt ve hedeflerimizi de kapsamaktadır.
Topluma, insanlara, ortak yaşam alanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde olan Şirketimizin 2014
yılında elde ettiği finansal başarının temelinde insan odaklı yaklaşımımız yer alıyor. Sunduğumuz
hizmetlerle 20 yıldır koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı yürütürken, sürekli insan
kaynağımıza yatırım yaparak bugün ülkemizin lider otomotiv distribütörü olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. “Mutlu müşteriler için öncelikli olarak mutlu çalışanlarımız olmalı” düşüncesinden hareketle,
20 yıl boyunca en değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğu bilinciyle çalıştık.
Çalışanlarımızın motivasyonu için kariyer gelişim, takdir, ödüllendirme sistemlerimizi yüksek kalite
standartlarına taşıdık. Doğuş Otomotiv 20 yılda bir filizden, çok sağlam kökleri olan bir ağaca dönüştü.
20 yıl boyunca topluma örnek bir kurumsal vatandaş olarak hareket ettik, mutlu çalışanlara sahip
olmak birlikte başarma duygumuzu besledi ve mutlu müşteriler yaratarak sayısız ödüle lâyık görüldük.
2014 Türkiye’de otomotiv pazarının daraldığı bir sene oldu. Doğuş Otomotiv ekonomik sürdürülebilirlik
stratejileri doğrultusunda, portföyünü oluşturan markaların çoğunun 2014 yılında satış adetlerini
arttırmayı ve pazar payını büyütmeyi başardı. Birçok markamız tarihlerindeki en yüksek satış
rakamlarına ulaşırken, Volkswagen markamız, binek ve hafif ticari araç satışlarıyla önceki yıl olduğu
gibi pazar liderliğini korudu. Doğuş Otomotiv de, geçen yıl elde ettiği pazar liderliğini 2014 sonuçlarıyla
daha da pekiştirdi. Müşteri ve Yetkili Satıcı memnuniyeti, servislerimizdeki iş tekrarı oranlarının
düşmesi, yedek parçadaki sevkiyat oranları gibi çok sayıdaki kalite hedefine ulaşmakta sağladığımız
başarılar, Doğuş Otomotiv’in son altı yıldır pazar payını sürekli artırmasının arkasındaki gerçek unsurları
oluşturuyor.

5

6

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2014

Temel iş felsefemizi müşteri memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerimizi kalite odaklı
hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürüyoruz. Benzersiz müşteri deneyimi oluşturmak sunduğumuz
ürün kalitesinin yanı sıra hizmet kalitesini de en üst noktaya taşıyarak, “taraftar müşteriler yaratmak”
hedefi doğrultusunda yenilikçi adımlar atıyoruz. 2014 yılında, bu amaçla önemli bir projeyi hayata
geçirerek, müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza destek vermek ve hizmet çeşitliliğini
artırmak üzere “Değer ve İlgi Merkezi”ni (DİM) kurduk. Kişiye özel, zamanında, değer katan çözüm
ve hizmetler sunma vizyonuyla müşteri ilişkileri kalitemizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefledik. Değer
ve İlgi Merkezi adı da bu vizyonumuz doğrultusunda oluşturuldu. Markalar bazında her türlü müşteri
talebini değerlendirerek yönetecek olan DİM, aynı zamanda yol yardımı, randevu planlaması, anket
uygulamaları ve ikinci el satış gibi konularda da müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor.
Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik anlayışının Yetkili Satıcı ve Servislerimiz tarafından
içselleştirilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara 2014 yılında bir yenisini daha ekledik.
46 ildeki 566 satış ve servis noktamızın insan kaynakları yönetim sürecini iyileştirmeyi amaçlayan
DRIVE, “Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesi 8.150 çalışandan oluşan satış ve servis
ağımızı kapsamaktadır. Eş zamanlı olarak 10 Yetkili Satıcı ve Servisimizde pilot olarak başlanan
çalışmayla, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin insan kaynakları alanında kurumsal yapılarının etkinleştirilmesi
ve müşteri memnuniyeti ile iş sonuçlarında sürdürülebilir başarının sağlanması hedeflenmektedir.
2012 yılında hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de önemli bir ilki temsil eden Doğuş Otomotiv Etik
Kodu’nun ve sistemin güvenilirliğini sağlamak amacıyla bağımsız bir şirket tarafından yönetilen Etik
Hattımız ile ilgili çalışanlarımızı ve Yetkili Satıcı ve Servislerimizi bilgilendirme çalışmalarımız 2014 yılında
da devam etti. 70’i mavi yaka olmak üzere 377 kişiye yüzyüze verilen Etik Kod eğitimlerinin yanı sıra 12
Yetkili Satıcı ve Servisimize de Kurumsal Sorumluluk danışmanlığı kapsamında Etik Kod bilgilendirmeleri
yapıldı. 2015 yılında iş etiğine verdiğimiz önem ve bu konudaki bilgilendirme faaliyetlerimizin,
çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız nezdinde devam etmesi öngörülüyor.
Yıllar içinde kararlı bir şekilde geliştirdiğimiz “Trafik Hayattır!” platformu, 2014 yılına geldiğimizde
Türkiye’de bakanlıklar ve farklı kamu kuruluşlarıyla ortak işbirliklerini kapsayan, ilköğretim müfredatına
ve üniversitelerin ders programlarına giren bir kapsamda devam etmektedir.
Trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinci arttırmayı hedefleyen platformumuz, 2014 yılında Birleşmiş
Milletler Yol Güvenliği Çalışma Komisyonu tarafından bu alandaki en iyi uygulama seçildi. 116 ülke
temsilcisinin bakanlar düzeyinde katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığımız
sunumun büyük bir ilgiyle karşılanması ve trafik güvenliği projelerine örnek olarak gösterilmesi, 2014
yılında elde ettiğimiz tüm başarıların üzerinde bizi mutlu eden bir gelişmeydi.
Önümüzdeki dönemde de verimlilik, altyapı, insan kaynağı, hizmet ağı ve Kurumsal Sorumluluk
alanlarındaki yatırımlarımızı hızla sürdürmeyi hedefliyoruz.
2015 yılında çalışanlarımızı Şirketimizin en değerli yatırımı olarak görmeye devam edecek, müşterilerimiz
için vazgeçilmez olmak amacıyla en kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürecek, Yetkili Satıcı ve
Servislerimizi en yakın iş ortaklarımız olarak destekleyecek, tedarikçilerimizin gelişimini teşvik edecek,
yatırımcı ve hissedarlarımızın desteğiyle Türkiye’de otomotiv sektöründeki öncü ve lider konumumuzu
pekiştireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2014 yılında da başarılarımızın yaratıcısı ve destekçisi
olan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
CEO
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Sürdürülebilirlik Alanında
Tanımlanan Öncelikli Unsurlar
ve Aksiyonlar
Aşağıdaki tablo Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik alanında belirlediği kurumsal önceliklerini ve bu öncelikler
doğrultusunda ortaya koyduğu politikalarla süreç yönetimi yaklaşımını özetlemektedir. Doğuş Otomotiv 2014
Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamında bu aksiyonlarla ilgili detaylar kapsamlı biçimde açıklanmıştır.

Öncelikli Odak Alanlar

Aksiyonlar

Ekonomik Kalkınma

1

Finansal Verimlilik

Doğuş Otomotiv 2014 yılında da başarılı
performans göstererek 7.693 milyon TL satış
geliri ve 253 milyon TL net kâr elde etmiştir.1
Doğuş Otomotiv’in 2014 yılı pazar payı %20,1’e
ulaşmıştır.

Ekonomik Dalgalanma

Türkiye’deki otomotiv pazarı, 2014 yılının ilk
aylarında hem döviz fiyatlarında meydana gelen
artışlar ve tasarrufu teşvik edici kısıtlamalar,
hem de 1 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe giren
ciddi ÖTV artışı nedeniyle, yıla %30’a yakın
daralmayla başladı. Ancak yıl içinde ekonomiye
ilişkin endişelerin de azalmasıyla satışlarda
ciddi bir toparlanma yaşandı. Böylece otomotiv
pazarı, toplam 768 bin adet araç satışıyla,
2014 yılını bir önceki yıla göre yaklaşık %10’luk
küçülmeyle tamamladı. Mevcut konjonktür göz
önüne alındığında, yılbaşında Doğuş Otomotiv’in
tahminleri çerçevesinde gerçekleşen bu
küçülme doğru bir biçimde yönetilerek pazar
payında artış sağlanmıştır.

Detaylı finansal bilgiler için Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/201522718912172_DOAS_2014_FR_WEB1.pdf, (Sayfa: 4-5)
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Öncelikli Odak Alanlar

Aksiyonlar

OEM (Üretici Firma) ile İlişkiler

Doğuş Otomotiv’in başarısının bir diğer
boyutunu, OEM-Doğuş Otomotiv-Yetkili Satıcı
üçgeninde sağlanan uyum ve markalarımız
arasındaki hedef birliği oluşturmaktadır.
Farklı segmentleri içeren geniş bir ürün
gamına sahip olan Doğuş Otomotiv, farklı
müşteri deneyimlerini ve markaların başarılı
uygulamalarını, birden fazla alanda ve başka
markalar için de kullanma olanağına sahiptir.
Marka yönetimleri arasındaki yakın işbirliği ve
uyum sayesinde geliştirilen yaratıcı çözümler,
tedarikçimiz olan markalar tarafından da takdir
edilerek referans alınmaktadır. 2014 yılında
Audi ve Volkswagen’e yapılan kıyaslama
sunumları, bu konuda ulaşılan noktanın
gurur verici örnekleridir. Elde edilen satış
başarıları da yurtdışındaki diğer distribütörler
tarafından örnek alınmakta ve uygulamalarımız,
Volkswagen Grubu tarafından iş ortaklarına
örnek gösterilmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

2013 yılında çalışmalarına başlanan
“Doğuş Otomotiv Üç Yönlü Tedarik Zinciri
Yönetimi” yaklaşımını geliştirmek, tedarik
zincirimizdeki iş ortaklarımızın iş süreçlerine
katkıda bulunacak; sosyal, çevresel,
etik ve ekonomik sorumluluk alanlarında
farkındalıklarını arttıracak çalışmalar 2014
yılında da sürdürülmüştür. 2015 yılında temel
hizmet alımı yapılan üç tedarikçimizle pilot
çalışmalar yürütülecek ve bu tedarikçilerimizin
performansları izlenerek, gerekli geri bildirimler
yapılacaktır. 2014 yılında ilk kez tedarikçi
memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir.

Çevre
Su Tüketimi

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
operasyonlarından kaynaklanan su tüketimini
azaltmak, aynı zamanda Yetkili Satıcı ve
Servislerimizde de tüketimi azaltma bilincini
yaygınlaştırmak amacıyla 2014 yılında da
çalışmalar sürdürülmüştür. 2013 yılında rapora
dâhil edilen Yetkili Satıcı ve Servis sayısı 6 iken,
2014 yılında bu sayı 12’ye çıkartılmış ve yeni
eklenen Yetkili Satıcı ve Servislerimizde de su
tüketimleri takip edilmeye başlanmıştır. 2015
yılında rapora eklenen Yetkili Satıcı ve Servis
sayımızı 15’e çıkartmayı hedefliyoruz. Aynı
zamanda 3 tedarikçimizin de su tüketimleri
2015 yılında izlenmeye başlanacaktır.
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Öncelikli Odak Alanlar

Aksiyonlar

Atık Yönetimi

Doğuş Otomotiv Atık Yönetimi Süreci
2014 yılında geliştirilerek özellikle
Şekerpınar’da kullanılan ambalaj atıklarının
geri dönüştürülmesiyle ilgili bir program
başlatılmıştır.

Enerji Tüketimi

Doğuş Otomotiv 2015 yılında Çevre Yönetim
Sistemi ile ilgili aktiviteleri başlatarak, enerji
tüketimini azaltma çalışmalarını daha sistemli
bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir.

Lojistik Yönetimi

2014 yılında Lojistik operasyonlarından
kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak amacıyla
kullanılan intermodal sistem taşımacılık
sayesinde, karbon ayak izinde düşüş
sağlanmasına devam edilmiştir. Aynı zamanda
yedek parça taşımalarında optimizasyon
çalışmalarına da devam edilmiştir.

Çevre Dostu Ürünler

Doğuş Otomotiv çevreye etkisi en aza
indirilmiş, dünyanın en çevreci markalarının
ürünlerinin distribütörlüğünü yapmaktadır. Bu
sayede 2014 yılında satılan araç başına salınan
CO2 emisyonlarında geçen yıla göre %3,7
düşüş sağlanmıştır.

Çalışanlar
Sürdürülebilir İstihdam

Doğuş Otomotiv’de 2014 yılında 126,
Doğuş Oto’da ise 276 yeni istihdam
gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türkiye’de 46
ilde 566 Yetkili Satış ve Servis noktasının
insan kaynakları yönetim sürecini içeren
DRIVE “Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan
ve Eğitim” programı başlatılmıştır. 2014
yılında 10 adet Yetkili Satıcı ve Servis’te
başlatılan pilot çalışmayla 8.150 çalışandan
oluşan bir istihdam zincirine ulaşmak
hedeflenmektedir.
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Öncelikli Odak Alanlar

Aksiyonlar

Çalışan Memnuniyeti

Doğuş Otomotiv’de Çalışan Memnuniyeti ve
Bağlılığı’nı arttırmak; “Taraftar” Müşteri için
“Taraftar Çalışan” yaratmak ve Türkiye’de
“En Çok Tercih Edilen Şirket” olmak
hedefleriyle 2014 yılında çok sayıda program
hayata geçirilmiştir.2 2015 yılında da bu
çalışmalara devam edilecektir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

2014 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto’da toplam 2.760 çalışana 6.229 saat
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir.
Ayrıca kitlesel hastalıklarla ilgili seminerler
düzenlenerek çalışanların katılımı teşvik
edilmiştir.

Eşit Haklar

Doğuş Otomotiv’de çalışanlar arasında hiçbir
ayrım gözetilmeksizin “eşit işe eşit haklar”
politikası uygulanmaktadır. Aynı zamanda 2014
yılı içinde kadın çalışan sayımızın arttırılması ile
ilgili hedefler doğrultusunda gerekli çalışmalar
yürütülmüş ve kadın çalışan sayımız toplam
çalışan sayımızın %22,5’ine ulaşmıştır.

Çalışanlarla Diyalog

2014 yılı içinde “Taraftar Çalışan”
Programı kapsamında çalışanlarla diyalog
platformlarımızı geliştirecek çok sayıda
çalışma yürütülmüştür. Doğuş Otomotiv
Öneri Sistemi ‘Bir Fikrim Var’ platformu da
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalışanlarımızla
diyaloglarımızı geliştirmek amacıyla
çalışmalarına devam etmiştir. Yüzyüze odak
grup çalışmaları, değerler çalışması, algı
çalışmaları da bu kapsamda 2014 yılı içinde
yürütülen faaliyetler arasındadır.

İnsan Hakları
Ayrımcılık

2014 yılında kadın çalışan sayısının
arttırılmasına yönelik çalışmalar devam
etmiştir. Ayrıca Etik Kod eğitimlerine
başlanmış ve Doğuş Otomotiv
çalışanlarından 377 kişiye yüzyüze Etik Kod3
eğitimleri verilerek, eğitim sırasında konuyla
ilgili görüş ve bilgi düzeyleri ölçülmüştür.
Doğuş Otomotiv’in ayrımcılıkla ilgili politikaları
eğitim kapsamında katılımcılara ayrıntılı
biçimde anlatılmıştır.

Çalışan memnuniyeti ile ilgili yürütülen çalışmalar raporun ilgili başlıklarında detaylı olarak açıklanmaktadır.
Doğuş Otomotiv’in ayrımcılık ile ilgili politika ve uygulamaları Etik Kod kapsamında detaylı biçimde açıklanmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_
files/20151239023148_DOGUSOTOMOTIV_ETIKKOD.pdf, (Sayfa: 3, 5, 13-14)
2
3
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Öncelikli Odak Alanlar

Aksiyonlar

Örgütlenme Özgürlüğü

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası’nı
2010 yılında yayınlayan Türkiye’deki ilk şirketler
arasında yer almaktadır. Söz konusu politika
hem Şirketimizin internet sitesi, hem de Etik
Kodu kapsamında tüm çalışanlarımız ve
üçüncü partilerle paylaşılmaktadır. 2014 yılında
12 Yetkili Satıcı ve Servisimize de konuyla ilgili
doğrudan bilgilendirme yapılmıştır.

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası
kapsamında çocuk işçi ve zorla çalıştırma
tamamen yasaklanmıştır. Doğuş Otomotiv insan
haklarıyla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi’ne dayandırmaktadır.

Yerel Halkın Hakları

Doğuş Otomotiv faaliyette bulunduğu
bölgelerde yaşayan halkın “sosyal onayı”
doğrultusunda operasyonlarını sürdürmektedir.
2014 yılında da bu konudaki hassasiyetini
gözeterek faaliyetlerine devam etmiştir.

Müşterilerimiz
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

2014 yılında Trafik Hayattır! platformu
kapsamında yürütülen eğitimler
müşterilerimize de verilmeye başlanmış,
Volkswagen Ticari Araç Markası olarak
Türkiye’nin her ilinde Ekonomik ve Emniyetli
Sürüş Teknikleri eğitimlerine devam
edilmiştir. Kalitek Kalite Kontrol Projesi de
2014 yılında devam etmiştir.

Müşteri Memnuniyeti

Doğuş Otomotiv aylık Müşteri Memnuniyeti
Anketleri (CSS) 2014 yılında da yapılmıştır.
2014 yılında 120 puan üzerinden satışta
109,93; serviste 101,59 olarak gerçekleşen
anket dışında 213 adet de gizli müşteri testi
uygulanmıştır. Üretici firma tarafından yapılan
Müşteri Memnuniyeti anketi sonucuna göre
Volkswagen markası dünyada ikinci sıraya
yükselmiştir.
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Aksiyonlar

Eğitim ve Bilgilendirme

2014 yılında Ekonomik ve Emniyetli Sürüş
Teknikleri eğitimlerine devam edilmiş, ayrıca
müşterilerimizin doğru ve tam bilgilenmeleri
amacıyla sosyal medya kanalları da aktif
olarak kullanılmıştır.

Sorumlu Pazarlama

Doğuş Otomotiv tüm faaliyetlerini Kurumsal
Sorumluluk bilinciyle yürütmektedir. Bu
anlayış doğrultusunda değer zinciri içindeki
tüm faaliyetlerinde rekabet kanunu ve izinli
pazarlama çerçevesinde hareket etmektedir.

Toplumsal Katılım
Trafikte Güvenlik

4

Çocukların ve gençlerin trafikte güvenlikle
ilgili farkındalıklarının artması amacıyla
yürütülen çalışmalar 2014 yılında da devam
etmiştir.4

İş Etiği

Doğuş Otomotiv Etik Kodu eğitimlerine 2014
yılında başlanmış ve 377 kişiye yüzyüze
eğitim verilmiştir. Eğitimlerin 2015 yılında
Doğuş Oto çalışanlarını da kapsayacak
şekilde tamamlanması hedeflenmektedir.

Toplumsal Kalkınma

Doğuş Otomotiv’in Meslek Liseleri ile
işbirliği 2014 yılında artarak devam etmiştir.
5. Volkswagen Laboratuarı çalışmalarına
başlanmıştır. Destek verilen okul sayısı 114’e
ulaşmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğine yönelik
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na verilen
destek sürdürülmektedir.

İşbirliği ve Diyalog

Toplumsal Kalkınma’ya kurumsal desteğin
önemli kilit taşlarından olan Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı
Doğuş Otomotiv, organizasyonun Türkiye
ağında Yönetim Kurulu üyesi olarak katkıda
bulunmayı 2014 yılında da sürdürmüştür.
Cenevre’de düzenlenen WEPs Konferansına
katılım sağlanmış ve örnek uygulamalarımız
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Trafik Hayattır! platformu kapsamında 2014 yılında yürütülen çalışmalar raporun Toplum başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır.
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Doğuş Otomotiv Odak Alanları Performans Kriterleri(G4-2)
Başlıklar

2013

2014

Ekonomik Kalkınma		
Net Satışlar (Milyon TL)

6.603

7.693

Tedarikçi Sayısı

675

718

Yerel Satın Alma Tutarı (Milyon TL)5

339,2

320,66

Yerel İstihdam Oranı (%)

11,92

8,68

Çevre		
Su Tüketim Miktarı (m3) – Satılan Araç Başına

0,57

0,46

Atık Bertarafı İçin Ödenen Tutar (TL)

84.372,57

154.9498

Tehlikeli Atık Bertaraf Maliyeti (TL/Ton)

618

737

Piyasaya Sürülüp ÇEVKO Vasıtasıyla Geri Kazanımı
Sağlanan Ambalaj Miktarı (kg)

237.007

439.131

Akü Geri Kazanım Oranı (%)

115,3

112,92

Elektrik Tüketimi (kWh)

3.577.363

3.685.381

Doğalgaz Tüketimi (kWh)

380.025

295.419

Satılan Araç Başına CO2 Salımı (kg)

133

128

Çalışanlar		
Çalışan Sayısı

1.959

2.137

Çalışan Memnuniyeti Oranı (%)

2 yılda bir
yapılmaktadır

70,2

İş Kazası Oranı (%)

0,01

0,03

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Temsil Oranı9 (%)

3,9

4

Kadın Çalışan Oranı (%)10

22

22,5

Öneri Sistemine Gelen Öneri Sayısı

970

1.282

Hayata Geçirilen Öneri Sayısı

285

330

Çalışanlara Verilen Eğitim (adam/saat) Doğuş Otomotiv için

25

50

Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç yerel satın alım tutarıdır.
Doğuş Oto, Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, Gebze Servis, Scania, Krone, Meiller markalarıyla birlikte 2014 yılı yerel tedarikçilere ödenen tutar:
377.717.835,01 TL’dir.
7
2012 yılı Kurumsal Sorumluluk Raporunda 6 adet Doğuş Oto için verilen rakama bu yıl 48 adet servis dâhil edilmiştir.
8
55 adet servis dâhil edilmiştir.
9
Sadece Doğuş Otomotiv rakamıdır. İlgili diğer oranlar raporun ilgili kısmında detaylı olarak belirtilmiştir.
10
Doğuş Oto ve Doğuş Otomotiv ortalama rakamıdır.
5
6
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2013

2014

İnsan Hakları 		
İnsan Hakları Eğitimi Alan Çalışan Oranı (%)

100

100

İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirilen Yetkili
Satıcı Sayısı

6

12

İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirilen Tedarikçi
Oranı (%)

100

100

Müşterilerimiz 		
Müşteri Memnuniyeti Oranı (120 üzerinden)

Satış ortalaması:
108,67
Servis ortalaması:
100,81

Satış ortalaması:
109,93
Servis ortalaması:
101,59

Yetkili Satıcı Memnuniyet Oranı

Satış: 4,6
Servis: 4,7

Satış: 4,57
Servis: 4,70

Toplumsal Katılım 		
Etik Kod Eğitimleri Verilen Çalışan Sayısı

-

377

Etik Kod Hakkında Bilgilendirilen Yetkili Satıcı Sayısı

6

12

Etik Kod Konusunda Bilgilendirilen Tedarikçi Sayısı
Başlanmadı.
		

2015 yılında 		
başlanacaktır.

Toplumsal Kalkınma Amaçlı Yatırımların Tutarı (Milyon TL) 3,15

3,4
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Risk Yönetimi
Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek için
makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim ve Yönetim Kurulu
tarafından etkilenen, stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya sahiptir.
Güncellenen iş hedefleri, yeni düzenlemeler ve pay sahiplerinin talepleri gibi tetikleyici nedenler de gerçekçi risk
yönetimini desteklemektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin
erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçiren Komite,
her iki ayda bir Yönetim Kurulu’na durum değerlendirme raporları sunmuş ve raporları denetçiyle paylaşmıştır.
Olasılık, muhtemel etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik, uyum ve dış çevre
riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük ve ilgili genel
müdürlükler tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Denetimden
Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca bilgilendirilmektedir.
Doğuş Otomotiv’de İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri ile ilgili detaylar 2014 Faaliyet Raporu kapsamında detaylı
olarak açıklanmaktadır.11

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi Yaklaşımı12(G4-2)
Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi yaklaşımı aşağıdaki
amaçlar13 doğrultusunda oluşturulmuştur:
• Şirketin kurumsal stratejisinin risk yönetimiyle uyumlu • Kurumsal öngörü yeteneğini geliştirerek,
olmasını sağlamak,
hissedarların ve tüm paydaşların Şirkete olan
• Şirketin kurumsal risklerle ilgili vizyonunu sosyal,
güvenini sürekli arttırmak,
çevresel, ekonomik ve etik riskleri de içerecek
• Uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla
şekilde genişletecek karar alma süreçleri oluşturmak,
tüm risklere dirençli yapılar oluşturmak ve doğru
• Stratejik ve kapsamlı risk bakış açısına sahip kalite
zamanda müdahale alışkanlığını desteklemek,
odaklı bir satın alma süreci yönetmek,
• Fırsatlardan verimli ve proaktif biçimde
• Ticari olarak yasal hüküm ve koşulların tüm taraflara
yararlanılmasını sağlayacak bir risk yönetim modeli
eşit olarak uygulandığından emin olmak,
oluşturmak.

11

Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu: http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/201522718929516_DOAS_2014_FR_WEB3.pdf, (Sayfa: 94-95)

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi Yaklaşımı 2014 Faaliyet Raporu kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_
files/201522718929516_DOAS_2014_FR_WEB3.pdf, (Sayfa: 107- 109)
12

Doğuş Otomotiv Risk Yönetim Yaklaşımı çerçevesinde sosyal, çevresel, ekonomik ve etik risklerin kontrolü ve azaltılmasıyla ilgili sistematik yaklaşım ve etki analizi 2015 yılı içinde
başlatılacak ve 2016 yılı raporlama döneminde detaylı olarak açıklanacaktır.(G4-2)
13
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Organizasyonel Profil

Kurumsal Profil

(G4-3, G4-4, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9, G4-23)

2014 yılında 20. yılını kutlayan Şirketimiz 1994 yılında
Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı
ile Volkswagen AG distribütörü olarak faaliyetine
başlamıştır. 1999’da yeniden yapılanarak ünvan
değişikliğine gitmiş ve 2004 yılında da otomotiv
faaliyetiyle14 ilgili tüm markaları şu andaki ünvanla
tek bir çatı altında toplamıştır.15 Türkiye’nin toptan
ithal pazarında lider distribütör konumunda olan
Doğuş Otomotiv, binek araç, hafif ticari araç, ağır
vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma
sistemleri alanlarında kendi sektörünün lideri olan
14 uluslararası markanın temsilciliğini yürütmektedir.
Bunlar; Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari
Araç, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti,
SEAT, Skoda, Scania, Krone ve Meiller markalarından
oluşmaktadır. Ayrıca deniz motorları pazarında Scania
Engines, soğutma sistemleri pazarında Thermo King
ve 2.el pazarında kendi bünyesinde yaratmış olduğu
DOD markalarıyla yer almaktadır.16 Doğuş Otomotiv,
sektöründe Türkiye’nin en geniş marka ve hizmet ağına
sahip şirketidir.
Doğuş Otomotiv 2.00017’den fazla çalışanı ve 550’den
fazla hizmet ve satış noktasından oluşan satış-servis
ağıyla Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük
otomotiv distribütörlerinden biridir.18
Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki
faaliyetleri dışında, otomotiv değer zincirinin tüm
halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda hizmet
portföyünü giderek genişletmektedir. Şirket, tüketici
finansmanı, yedek parça ve aksesuar ticareti, lojistik
ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, filo kiralama,
hızlı servis, araç muayene ve sigortacılık gibi hizmet
alanlarının yanı sıra son yıllarda üretim alanında da
önemli yatırımlara imza atmıştır. Lider damper markası
Meiller ortaklığında 2008 yılında Sakarya’da hizmete
giren “Meiller Doğuş Damper Fabrikası”na ek olarak,
yine üretim alanında faaliyet göstermek üzere Krone
firmasının ortaklığında İzmir Tire’de kurulan treyler
fabrikası 2012 yılı sonunda üretime başlamıştır.

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.
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.
1963 yılında otomotiv sektöründe hizmet vermeye
başlayan Genoto, 2004’ten bu yana faaliyetlerini
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. adı altında
sürdürmektedir. Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için
(Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara
ve Bursa illerinde, toplam 32 Yetkili Satıcı ve 30 Yetkili
Servis noktasında yeni ve ikinci el araç, yedek parça
ve aksesuar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta,
finans ve satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
Doğuş Oto, hizmet kalitesini her yıl artırarak ilerleyişini
sürdürmektedir. Doğuş Oto, faaliyetlerini toplam
200.000 m² alan üzerinde, 687 mavi yakalı ve
782 beyaz yakalı, %47’den fazlası yüksek öğrenim
görmüş1.469 çalışanıyla sürdürmektedir.(G4-4,G4-6,G4-8)
Doğuş Otomotiv, dünyanın en güçlü otomotiv
markalarını kapsayan 14 temsilciliği, 1.200.000’i aşan
toplam araç parkı, 550’yi aşkın müşteri kontak noktası,
2.000’i aşkın çalışanı, çok geniş bir ürün yelpazesinde
müşterilerine sunduğu 80’in üzerinde farklı model
seçeneği, 157.340 adet perakende araç satışı (ağır
vasıta dâhil), 21.120 adet ikinci el araç satışıyla Türk
otomotiv sektörünün lider distribütörü olduğunu 2014
yılında bir kez daha göstermiştir.
Doğuş Otomotiv’in 2014 yılı finansal göstergeleri,
mülkiyet ve yasal yapısındaki nihai durumu
2014 Faaliyet Raporu kapsamında detaylı olarak
açıklanmaktadır19.(G4-7, G4-9)

Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No. 22 Şekerpınar, Çayırova – Kocaeli – Türkiye’de yerleşik yönetim birimlerinin olduğu merkezden
yönetilmektedir. Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yasal merkezleri Maslak Mahallesi, G45, Ahi Evran Polaris Caddesi No: 4 Maslak,
Şişli – İstanbul – Türkiye’dir.(G4-5)
15
Doğuş Otomotiv’in yasal yapısı ve mülkiyet durumunda 2014 yılı içinde gerçekleşen değişiklikler 2014 Faaliyet Raporu kapsamında detaylı olarak açıklanmaktadır. http://www.
dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/201522718929516_DOAS_2014_FR_WEB3.pdf, (Sayfa:78)(G4-13, G4-23)
16
Doğuş Otomotiv ve bünyemizde bulunan ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için www.dogusotomotiv.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.(G4-4)
17
Doğuş Oto çalışanları dâhil edilmiştir.
14

18
19

Doğuş Otomotiv ekonomik performansına ilişkin veriler raporun ‘Rakamlarla Doğuş Otomotiv 2014 Performansı’ bölümündedir.
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu: http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/20152271893516_DOAS_2014_FR_WEB4.pdf
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Doğuş Oto’nun stratejik önceliklerinden biri
olan sürdürülebilirlik yaklaşımı, topluma ve
çevreye saygılı, dürüst, etik ve şeffaf yönetim
anlayışını benimsememizi gerektirmektedir.

”
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Doğuş Oto Genel Müdürü’nün Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Oto 2014 yılını 8.613 adet Audi, 28.427 adet Volkswagen Binek, 5.844 adet Volkswagen Ticari,
adet 3.340 SEAT, 462 adet Porsche ve 179 adet Skoda olmak üzere, toplam 46.865 adet yeni araç
satışıyla kapatmış ve geçen yılın satış adedini de geçerek yeni bir rekora daha imza atmıştır. Doğuş
Oto’nun 2014 yılında Türkiye toplam binek ve hafif ticari araçlardaki pazar payı %6,1’e yükselmiştir.
Müşteri memnuniyeti Doğuş Oto’nun her zaman en önemli hedeflerinden biri olmuştur. Bu kapsamda
devam eden ve 5N1K formatında günlük yapılan müşteri sohbetlerimiz bizim için büyük değer ifade
etmektedir. Görüşmelerde müşterilerimizden fikir, öneri ve geri dönüşler toplanarak değerlendirmeye
alınmaktadır. Müşterilerimizi daha yakından tanımak için attığımız adımlar bu kadarla kalmayıp, hem
müşteri ilişkilerinin yönetimi hem de pazarlama stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla
NPS araştırmaları yapılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda iyileştirilmeye açık alanlar tespit edilmiş, bu
alanlarda da mükemmel hizmet sunabilmek için çalışmalar başlatılmıştır. Satış ve servis alanlarında
da müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar sonuçlarını aldığımız
çeşitli ödüllerle meyvesini vermiştir. Doğuş Oto Maslak, Audi Twincup yarışmasında Türkiye birinciliği
elde etmiştir. Doğuş Oto Çankaya “SEAT Top Service People” teknisyen dalında Türkiye İkinciliği
kazanmış, öte yandan Doğuş Oto Bursa ise Castrol tarafından düzenlenmiş olan ‘En İyi Servis Hizmeti
Yarışmasında Türkiye Birincisi’ olmuştur.
Çalışan verimliliğini arttırmak amacıyla özellikle Satış Sonrası Hizmetler’de, iş emirleri tekrarlarının
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yıl başında %5,7 olan iş tekrarı oranı hata takibiyle yıl
sonunda %3,3’e düşürülmüştür. Maliyet azaltıcı çalışmalar çerçevesinde ise sarf malzeme çeşitliliği
minimum oranda azaltılarak %9 oranında maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
2014 yılında müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni yatırımlar yapmayı sürdürdük.
Ocak 2016’da bitirilmesi planlanan Kartal Bölgemizin yeni binasının inşaatı 2014 yılıyla beraber ivme
kazanmıştır. Esenyurt Bölgemizde ise Skoda Yetkili Satıcısı hizmete girmiştir.
Şeffaflık seviyemizi her yıl biraz daha yukarı taşıyabilmek adına sarf ettiğimiz çabanın yanı sıra en
önemli sermayenin çalışanlarımız olduğuna inanmaktayız. İnsan haklarına saygılı duruşumuzdan ödün
vermeden, güvenli ve adil bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyor, mesleki eğitimleri önemsiyoruz.
Gerekli yetkinliğin tüm birimlere kazandırılması amacıyla Yalın Liderlik Programımızda 10-11-12. dalga
eğitimleri de 2014 yılında tamamlanmıştır.
Doğuş Oto Orkestrası ve Doğuş Oto Tiyatrosu oluşumları ile çalışanlarımızın sosyal gelişimlerini ve
gönüllülük programlarını da destekliyoruz. 12 kişiden oluşan orkestramız yıl içinde 9 kez sahneye
çıkmıştır. 10 kişiden oluşan ve 2014 yılında yeni kurulan tiyatromuzla ise çalışanlarımızın sanat sevgisini
teşvik ediyor, toplumsal paylaşımının öneminin altını çiziyoruz.
Doğuş Oto’nun stratejik önceliklerinden biri olan sürdürülebilirlik yaklaşımı, topluma ve çevreye
saygılı, dürüst, etik ve şeffaf yönetim anlayışını benimsememizi gerektirmektedir. Doğuş Oto finansal
başarının yanında Sürdürülebilirlik alanında da öncü ve rol model bir şirket olmayı hedeflemektedir.
Şirketimiz Kurumsal Sorumluluk anlamında da ödün vermeden çalışmaya devam edecek, geleceğe dair
sorumluluklarını tüm değerleri ile yerine getirecektir.
Sevgi ve Saygılarımla,
Zafer Başar
Doğuş Oto Genel Müdürü
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Kurumsal Yapı

(G4-17)

/ Değer Zinciri 2014

Üretim

Krone*

İthalat ve
Distribitörlük

Parekende

Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler

İkinci El

Finans
Otomotiv
Finansmanı*

**

Her Marka Araca
Hızlı Servis

İkinci El Araç
Alım-Satım

Diğer
Yatırımlar
TÜVTÜRK*

Sigorta*

Meiller*
Yüce Auto*

Doğuş
Otomotiv
Bağımsız
Yetkili Satıcılar

LeasePlan*
Sigorta*

Yedek Parça ve
Lojistik
* İştirakler
** Temsilcilik

İstihdam Yönetimi(G4-10)

Çalışan
Memnuniyeti
Oranı

Toplam
Çalışan

Adam / Saat
Eğitim

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun 2.000’den fazla
çalışanı tüm enerjileri ve yetkinliklerini kullanarak
Şirketimizi başarıya taşımaktadır. Bu farkındalıkla
çalışanlarımızı iş ortaklarımız ve Şirket varlıklarımız
arasında değerli bir statüye taşıyan stratejilerimiz
kapsamında, çalışanlarımıza adil ve güvenilir bir çalışma
ortamı sağlama hedefi, Doğuş Otomotiv’in gelecek
vizyonunun bir parçasıdır.
Doğuş Otomotiv’in “En Çok Tercih Edilen İşveren”
olma hedefi, 2014 yılı kurumsal stratejiler ve planlar
kapsamında İnsan Kaynakları Departmanı tarafından
izlenmiş ve tüm gelişmeler yıl boyunca Yönetim
Kurulu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilintili hedefler, ilgili
çalışanların ve yöneticilerin hedefleri arasında yer
almaktadır. Doğuş Otomotiv’in istihdam politikasının

amacı, çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren,
ortak bir kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir
İnsan Kaynakları uygulamalarıyla en çok tercih edilen
şirket olmaktır. Doğuş Otomotiv çalışanları, Şirketimizin
sürdürülebilir ve kârlı büyümesi için stratejilerimizin
hayata geçirilmesini sağlayan en önemli kurumsal
dayanağıdır. Sadece 2014 yılında değil, kurulduğu
günden bugüne kadar kaliteli istihdam, kalıcı ve
karşılıklı güven, sürekli diyalog ve gelişme hedefleri
doğrultusunda uygulanan istihdam politikaları
Doğuş Otomotiv’in stratejik vizyonunun bir parçasıdır.
Doğuş Otomotiv’in çalışanlarıyla ilgili açıklayıcı tablolar
raporun Rakamlarla Kurumsal Sorumluluk Performansı
bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.(G4-10)
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Tedarik Zinciri
Doğuş Otomotiv, OEM’ler de dâhil olmak üzere yurt
içinde ve yurt dışında çok sayıda tedarikçi iş ortağıyla
birlikte çalışmaktadır. Ana iş alanı distribütörlük olan bir
kurum olan Doğuş Otomotiv, mal ve hizmet alımlarında
faaliyette bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasını
gözetme stratejisi doğrultusunda yerel ürün ve hizmet
satın alımı yapmayı tercih etmektedir. Doğuş Otomotiv
operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla temsil ettiği
markaların alımları dâhil 1.200’den fazla yerel tedarikçiyle
çalışmaktadır. Raporlama döneminde Doğuş Otomotiv
-Merkezi Satın Alma Birimi tarafından 320.600.000
TL20; Doğuş Oto, Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen
Binek Araç, Audi, SEAT, Gebze Servis, Scania, Krone21,
Meiller markalarıyla birlikte ise, yaklaşık 424.687.347,01
TL tutarında yerel mal ve hizmet alımı yapılmıştır.
Doğuş Otomotiv 2013 yılında “Üç Yönlü Tedarik Zinciri

Yönetimi Modeli” üzerinde çalışmaya başlamıştır.
Şirketimizin tedarik zincirinin en önemli halkasını oluşturan
OEM22’ler ve onların kalite kontrol süreçleri gibi üst
standartlarda uygulamalar Doğuş Otomotiv Tedarik
Zinciri Modeli’ni güçlendiren en önemli unsurdur. Modelin
zincirleme etkisinin Doğuş Otomotiv’in tedarikçilerine
ve Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne aktarılması, doğal olarak
kalite, yüksek standartlarda uygulamalar, tedarikçilerimiz
ve Yetkili Satıcı ve Servislerimiz’de gelişmeyi de
beraberinde getirmektedir.

OEM

Tedarikçi
Tedarikçi
Tedarikçi
Diğer Ürün
ve Hizmet
Sağlayıcılar

Yetkili Satıcı ve
Servisler

Tedarikçi sayısına Doğuş Otomotiv’in 2014 yılı içinde mal ve hizmet alımı yaptıkları yerel tedarikçiler dâhil edilmiştir. Doğuş Grubu Şirketleri’nden yapılan mal ve hizmet alımları bu
tutara dâhil edilmemiştir.
21
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.
22
Volkswagen AG Sürdürülebilirlik Raporu için http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/sustainability_and_responsibility.html
20
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Doğuş Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi(G4-12)
İthalat Süreci
Doğuş Otomotiv,
Türkiye’de, Dünya’nın
lider 14 markasının
temsilciliğini yapmaktadır.
Tüm ithalat süreci
yasa ve yönetmeliklere
uygun olarak Dünya
standartlarında
İthalat Taşıma Lojistiğinde
yönetilmektedir.
İntermodal Taşımacılık
Sistemi kullanılmaktadır.
2014 yılında bu sistem
sayesinde 1.483.663 kg
CO2 tasarruf sağlamıştır.

Geri Dönüşüm
Doğuş Otomotiv Atık Yönetim
Sistemi sayesinde 2014 yılında
akülerin geri kazanımıyla 270.000
kWh enerji, 260 ton CO2
tasarrufu, atık motor yağlarının
geri kazanımıyla 3.353 ton CO2
tasarrufu, garanti hurdalarının
geri kazanılmasıyla 1.000
ton CO2 tasarrufu sağlanmış,
ambalaj atıkları geri kazanımıyla
13.408 adet ağacın kesilmesi
engellenmiş, lojistik kaynaklı CO2
emisyonlarından ise 5.600 ton
tasarruf sağlanmıştır.

Yetkili Satıcı ve Servisler
Doğuş Otomotiv Türkiye’ye yayılmış
566 Satış ve Satış Sonrası Servis
noktasında müşterilerine ürün ve hizmet
ulaştırmaktadır. OEM standartlarına uygun
olarak tasarlanan ve hizmet
veren Yetkili Satıcı ve
Servislerimiz’de sosyal
ve çevresel
sorumluluk
farkındalığının
2014 yılında toplam 366
artması için
adet Yetkili Satıcı ve Servis
çalışmalara 2013
denetimi yapılmıştır.
yılında başlanmıştır.

Yerel Tedarikçiler
Doğuş Otomotiv, faaliyetlerini
sürdürebilmek için ihtiyaç
duyduğu mal ve hizmet
alımlarını yerel tedarikçilerden
yapmaktadır. Ürün ve hizmet
kalitesini yükselten denetimler ve
bilgilendirmeler sayesinde
yerel tedarikçilerin
farkındalıkları artmakta
ve kalite süreçleri
gelişmektedir.

2014 yılında Doğuş Otomotiv
Merkezi Satın Alma Birimi
tarafından yapılan toplam
satın alma tutarının %100’ü
yerel tedarikçilerden
sağlanmıştır.

Depolama ve Lojistik
Yönetimi
Doğuş Otomotiv 2 milyona
ulaşan araç parkı ile büyük
bir lojistik merkez görevi
üstlenmektedir. Doğuş Otomotiv,
gelişmiş depolama ve lojistik
yönetimi sistemleri sayesinde
Türkiye’deki 146 dağıtım
noktasına yedek
parça ulaştırmaktadır.
Lojistik kafes ihracatı
çalışması kapsamında
2014 yılında 66.400 lt yakıt
tasarrufu sağlanmıştır.

Müşterilerimiz
Doğuş Otomotiv’in
900.000’eyaklaşan müşterisi
çevreye duyarlı, kalite ve hizmet
algısı gelişmiş, beklentileri
yüksek bir müşteri profiline
sahiptir. Doğuş Otomotiv yüksek
duyarlılığa sahip bir müşteri
portföyüne en yüksek
hizmet anlayışıyla ürün
ve hizmetlerini
2014 yılında Doğuş
ulaştırmaktadır.

Otomotiv’den servis hizmeti
alan müşterilerimizin izniyle
482.582 adet atık parça
çevreye zarar vermesi
önlenerek bertaraf edilmiştir.
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Şirket Dışı İnsiyatiflere Karşı
Taahhütler
İhtiyati Yaklaşım(G4-14)
Doğuş Otomotiv’de risk ve fırsatların belirlenmesi süreci sağlıklı ve sistematik bir şekilde Şirketin her biriminde ve her
faaliyet alanında yürütülmektedir. Kapsamlı bir risk yönetimi politikası üzerinde çalışmalarını sürdüren Doğuş Otomotiv,
ilgili politikaların tüm operasyonlarında uygulanabilmesi için gerekli süreçleri yönetmektedir.
Risklerin doğru yönetiminin Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve başarısı için öncelikli olmasından yola çıkarak iç
denetim ve kontrol yapıları da bu sürece paralel olarak yürütülmektedir.
Doğuş Otomotiv, kendi birimlerini doğrudan etkileyen tüm stratejik ve operasyonel karar alma süreçlerinde Şirket üst
yöneticilerinin aktif olarak yer almasını desteklemektedir.
Risk yönetimi sadece operasyonel ve finansal süreçlerde değil, aynı zamanda tüm yeni uygulamalar, yatırımlar ve
faaliyetlerde bir öngörü sistemi olarak planlamanın bir parçası olarak da kabul edilmektedir.
Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlardaki performanslarımız da risk yönetimi bakış açısıyla değerlendirilmekte,
ancak sadece olası negatif riskler değil, fırsat yaratacak alanlar da gözetilmektedir.

Kuruluş Dışında İmzalanan Sözleşmeler, İlkeler,
İnsiyatifler(G4-15)
Doğuş Otomotiv 2010 yılında Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış ve Sözleşme
kapsamındaki 10 ilkeyle ilgili taahhütte bulunmuştur.
2013 yılından itibaren de girişimin Türkiye Ağı’nda
Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edilmektedir.

Üyelikler ve İşbirlikleri(G4-16)
• AHK Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası
• AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri
Derneği
• ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı
• DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
• DENTUR Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme
Derneği
• IAA Uluslararası Reklamcılık Derneği
• İTO İstanbul Ticaret Odası

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KALDER Türkiye Kalite Derneği
ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği
PETDER Petrol Sanayi Derneği
RVD Reklamverenler Derneği
TAİD Ağır Ticari Araçlar Derneği
TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
UNGC Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler

23

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2014

Belirlenen Öncelikli Alanlar ve
Kapsam
(G4-17, G4-23)

Doğuş Otomotiv’in doğrudan ve dolaylı iştirakleri, pay oranları ve konsolide finansal tabloları 2014 Faaliyet
Raporu’nda açıklanmaktadır. Doğuş Otomotiv 2014 urumsal Sorumluluk Raporu’nda yer alan finansal veriler faaliyet
raporunda yayınlanmış verilerle paraleldir. Ancak Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun kapsamı Doğuş Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. olarak belirlenmiştir. 2013 yılında iştiraklerimizden
LeasePlan’in ekonomik, sosyal ve çevresel verileri de rapora dâhil edilmişken, LPD Holding A.Ş.’nin toplam
sermayesinin %49’unu temsil eden Şirketimiz ve Doğuş Grubu ile LeasePlan Corporation N.V. arasında 05.11.2014
tarihinde imzalanmış satış sözleşmesi sonrasında, gerekli yasal izinler alınmış ve satış devir işlemi tamamlanmıştır.
LeasePlan bundan sonraki yıllarda rapor kapsamında yer almayacaktır. Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Sorumluluk
performansına değer zinciri içindeki iştiraklerini ve bağlı ortaklıklarını dâhil etme stratejisi kapsamında 2014 yılında
diğer iştiraklerimizden vdf Servis ve Ticaret A.Ş.’nin performansları da rapor kapsamına alınmıştır. İştiraklerimiz
dışında 2014 yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu’na 12 Yetkili Satıcı ve Servisimizin23 de Kurumsal Sorumluluk
performansları eklenmiştir.

Öncelikli Konuların Belirlenmesi Yöntemi(G4-18)
Doğuş Otomotiv kurumsal sorumluluk ve
sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda küresel standartlarda
performans çalışmalarına 2009 yılında başlamıştır.
Şirketin kurumsal stratejisinin bir parçası haline getirilen
kurumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında öncelikli
kilit paydaşlar belirlenmiş ve söz konusu paydaşların
öncelikleri ve kurumsal stratejilerle uyumu dikkate
alınarak öncelikli odak alanlar matrisi oluşturulmuştur.

Öncelikli odak alanların belirlenmesinde Şirketin tüm
birim temsilcilerden oluşturulan Kurumsal Sorumluluk
Takımı bir çalıştayda bir araya getirilmiş; AA1000SES
Standardı metodolojisi kullanılarak öncelikli alanlar
belirlenmiştir. Doğuş Otomotiv 2010 yılından itibaren
kamuyla paylaştığı Kurumsal Sorumluluk raporlarında
öncelikli alanları doğrultusunda bilgi paylaşımında
bulunmaktadır.

a. Konu Başlıklarının Belirlenmesi(G4-18, G4-19, G4-20)
Doğuş Otomotiv, 2010 yılında gerçekleştirdiği
öncelikli odak alan çalışmaları kapsamında konu
başlıklarının belirlenmesi sırasında GRI G3 başlık ve
alt başlıklarını kriter olarak almıştır. Bu konu başlıkları
üzerinden yapılan çalışma sırasında doğrudan faaliyet
gösterilen alanı hedef alan ve Doğuş Otomotiv’in
içinde bulunduğu sektörü ilgilendiren, Şirket üzerinde
doğrudan etkisi olan ve/veya bölgesel ya da segment
olarak kilit paydaşların beklentileri arasında öncelikli

olan diğer konu başlıkları da önceliklendirme çalışması
sırasında konu başlıkları arasında yer almıştır (OEM’le
ilişkiler, Çevre dostu ürünler vb.). Belirlenen konu
başlıkları hem Şirket içindeki, hem de Şirket dışındaki
paydaşların beklentileri ve etki alanı göz önüne alınarak
geniş bir çerçevede ele alınmıştır.

Rapor kapsamında yer alan Yetkili satıcı ve Servislerimiz alfabetik sırayla: 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), Başaran Otomotiv Otelcilik Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Antalya), Demoto Demireller Otomotiv Pazarlama Maden İnş. San. ve
Tic. Ltd. Şti. (Afyon), General Oto Servis ve Tic. A.Ş. (İstanbul), Lena Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (Aydın), Mercan Satış ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Edirne), Opat Otomotiv İnşaat
Elektronik Tur. Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. (Mersin), ÖzSa Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (Kayseri), Tamaş Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul), Vosmer Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
(İzmir).
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Kurumsal Sorumluluk
Ekonomik Kalkınma Çevre

Çalışanlar

İnsan Hakları

Müşterilerimiz

Finansal Verimlilik

Sürdürülebilir İstihdam

Ayrımcılık

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği Trafikte Güvenlik

Ekonomik Dalgalanma Atık Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti

Örgütlenme Özgürlüğü

Müşteri Memnuniyeti

OEM (Üretici Firma)

Enerji

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma Eğitim ve Bilgilendirme

Toplumsal Kalkınma

Tedarikçiler

Lojistik

Eşit Haklar

İşbirliği ve Diyalog

Çevre Dostu

Çalışanlarla Diyalog

Su

Yerel Halkın Hakları

Sorumlu Pazarlama

Toplumsal Katılım

İş Etiği

Ürünler

Strateji ve Yönetim

Doğuş Otomotiv’in değer zinciri içinde yer alan ve
rapor kapsamına dâhil edilen kurum ve kuruluşlar
‘Rapor Kapsamı’ bölümünde açıklandığı gibidir. Her yıl
düzenli olarak etki alanımız içindeki diğer kuruluşların
kapsama dâhil edilmesi çalışmaları sürmektedir.

Tedarikçilerimizle ilgili çalışmalar 2014 yılı içinde
başlatılmıştır. Bu konudaki veri toplama çalışmaları
ve rapor kapsamına dâhil edilme aşamaları 2015 yılı
içinde düzenlenecektir.(G4-19, G4-20)

b. Önceliklendirme(G4-20, G4-21)
Doğuş Otomotiv, rapor kapsamında yer alan
öncelikli odak alanlarını AA1000SES (AccountAbility
Stakeholder Engagement Standard)24 yöntemi
kullanarak belirlemiştir. Önceliklendirme çalışması
sonucunda ortaya çıkan odak alanlar kısa, orta ve
uzun vadeli etkileri üzerinden değerlendirilmiş ve uzun
vadeli etkisi olan konular da odak alanlar kapsamında
değerlendirilmiştir. Önceliklendirme çalışması yapılırken
Doğuş Otomotiv değer zincirinin tümü dikkate
alınmıştır. Doğuş Otomotiv Öncelikli Odak Alanları
değer zinciri içinde yer alan tüm Şirketlere her yıl
düzenli biçimde aktarılmaktadır. Rapor kapsamı da bu
doğrultuda her yıl genişletilmektedir.

Önceliklendirme çalışması beş başlık altında kategorize
edilmektedir:
a. Kısa vadede finansal etkisi olan konular
b. Stratejik olarak kurumsal politikaların bulunduğu
konular
c. Emsallerimizin ya da rakiplerimizin öncelikli kabul
ettiği konular
d. Paydaş beklentileri arasında öncelikli olan konular
e. Yasa ve yönetmelikler tarafından yaptırımları olan ya
da düzenleme aşamasında olan konular

c. Doğrulama
Doğuş Otomotiv Öncelikli Alanları Doğuş Otomotiv
İcra Kurulu tarafından gözden geçirilmiş ve gerekli geri
bildirim mekanizmaları çalıştırılarak toplanan verilerle
nihai hali Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. 2010 yılı itibariyle bu öncelikli odak
alanlar baz alınarak veri toplama süreci yönetilmekte ve
raporlanmaktadır.
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Her yıl tüm kilit paydaşlarla gerçekleştirilen diyalog
platformlarında rapor kapsamında yer alan öncelikli
alanlarla ilgili geri bildirimler toplanmaktadır. Toplanan
geri bildirimler değerlendirilmekte ve rapor içeriği bu
doğrultuda hazırlanmaktadır (Çalışan memnuniyeti
anketi kurumsal sorumluluk soruları, Yetkili Satıcı ve
Servis ziyaretleri, yatırımcı toplantıları, basın toplantıları
vb.).
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d. Gözden Geçirme
Doğuş Otomotiv Türkiye’de küresel standartları
kullanarak kurumsal sorumluluk performansını
raporlamaya başlayan ilk şirketler arasında yer
almaktadır. Etki alanı çerçevesini kullanarak odak
alanlar doğrultusunda raporlama yapmanın önemini
vurgulayan ilk şirketler arasında yer almasının yanı sıra
kurumsal sorumluluğun temel alanının önceliklilik ve
paydaş katılımı olması üzerine kurumsal sorumluluk

stratejisi ve raporlama kültürü oluşturan ilk şirketler
arasında yer almaktadır. Şirketimiz 2015 yılında
değişen paydaş beklentileri, gelişen ve çerçevesi
değişen pazar hareketleri doğrultusunda paydaş paneli
düzenleyerek öncelikli alanlarının ve rapor kapsamının
güncellenmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek için
hedeflerini belirlemiştir.

Öncelikli Alanlar Konusunda
2015 Yılı Konu Başlıkları

2015 Hedefleri

Amacı

Paydaş Geri Bildirimi

Paydaş Paneli

Öncelikli konular hakkında
revizyona ihtiyaç duyulup
duyulmadığının kilit paydaş
temsilcileri gözünden
değerlendirilmesi

Stratejik Kurumsal Sorumluluk
Yönetimi

Yönetim Kurulu’na bağlı
Kurumsal Sorumluluk
Komitesi’nin kurulması

Yönetim Kurulu’nun öncelikleri
doğrultusunda komite tarafından
öncelikli odak alanların gözden
geçirilmesi

Rapor Kapsamının
Genişletilmesi

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

Etki alanı doğrultusunda
Kurumsal Sorumluluk Raporu
kapsamını genişletmek amacıyla
değer zincirimizi bilgilendirmek
ve şeffaflıkla ilgili farkındalıklarını
arttırmak

Tedarik Zinciri Yönetimi

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

Değer zincirimiz içinde yer alan
tedarikçilerimizin Kurumsal
Sorumlulukla ilgili farkındalık
düzeylerinin arttırılması ve
finans dışı riskler konusunda
bilgilendirilmesi

Çevre Yönetim Sistemi

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

Şekerpınar’da Çevre Yönetim
Sistemi kurulması ve politikaların
hayata geçirilmesi

Tekrar Eden Bilgiler(G4-22)
Doğuş Otomotiv 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu
kapsamında beyan edilen bilgi ve performanslar aksi
ilgili bölümde belirtilmediği sürece 1 Ocak 2014 ile

31 Aralık 2014 finansal yılına aittir. Öncelikli konu
başlıkları, strateji ve politikalar 2010 yılında belirlenmiştir
ve her yıl raporumuzda beyan edilmektedir.
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Paydaş Katılımı

(G4-25)

Doğuş Otomotiv 2010 yılında AA1000SES Paydaş Katılımı Standardı metodolojisini kullanarak düzenlediği çalıştaylar
sonucunda kilit paydaşlarını belirlemiştir. Doğuş Otomotiv faaliyetlerini doğrudan etkileyen ve Doğuş Otomotiv’in
doğrudan etkilediği paydaşlarla, doğrudan Şirketimize bağımlı olan paydaş grupları üzerinde yapılan çalışma sonucunda
belirlenen paydaş gruplarıyla tüm taraflara fayda sağlayan diyalog platformları oluşturmak, açık ve şeffaf bir iletişim
stratejisiyle beklentilerini anlamak ve bu beklentilere yanıt verebilmek amacıyla paydaş katılımı çalışmalarını yürütmektedir.
Doğuş Otomotiv kilit paydaşlarının sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konularda Şirketimizden beklentilerini düzenli
olarak sorgulamak, bu beklentilere açık ve şeffaf bir şekilde yanıt verebilir olmak ve paydaşlarımızın beklentilerini iş
planlarımızın bir parçası haline getirmek paydaş katılımı stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Paydaş katılımı süreci tüm
şirketler için olduğu gibi, Doğuş Otomotiv için de sürekli gelişen ve yenilenen bir süreçtir. Katılım süreçleri boyunca
değişen beklentiler ve diyalog platformları sayesinde gelişen ilişkiler paydaş katılımı süreçlerinin de kendilerini sürekli
yenilemesini gerektirmektedir. Doğuş Otomotiv 2015 yılı içinde düzenlemeyi planladığı Paydaş Paneli ile açık ve anlaşılır
bir geri bildirim mekanizması geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Süreci(G4-26, G4-27, G4-37)
Çalışanlarımız
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Doğuş Otomotiv kurumsal başarısının temelinde işine bağlı,
motivasyonu yüksek ve mutlu çalışanlar olduğuna inanmaktadır.
• Çalışanlarımızla doğru, zamanında ve açık iletişim kurmak istiyoruz.
• Çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle Şirketimizin verimliliğini
arttıracak düzenlemeler yapıyoruz.
• Çalışanlarımızın farkındalığını arttırıyor, sürdürülebilirlik ile ilgili
konularda bilgilenmelerini sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili DinamİK, D-İnsan
Performans ve Gelişim Yönetimi Sistemi, İnsan Kaynakları İletişim
Planı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantıları ve
Etkinlikler, Kurum İçi Bültenler, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
Anketleri, Öneri Sistemi ‘Bir Fikrim Var’ Platformu, Vizyon ve
Strateji Toplantıları, Yönetim Bilgilendirme Toplantıları, CEO
Mesajları, Eğitimler, Piknikler, Yılsonu Yemekleri, Kıdem Teşvik
Ödülleri, Doğum Günü Hediyeleri, Doğum Hediyeleri, Kadınlar
Günü Kutlamaları, Bayram Kutlamaları, İntranet Sistemi, Turkuaz,
Talep Yönetim Sistemi, Kurumsal Bilgilendirmeler, Günlük Haber
Yansımaları Raporu, Happy Hours

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Katılım Konuları

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal stratejiler, gelişmeler, hedefler
Ödüllendirme ve öneri toplama
Eğitimler ve gelişim programları
Performans yönetimi
İnovasyon ve değişim
Kurumsal Sorumluluk odak alanları
İş sağlığı ve güvenliği
Bağlılık, memnuniyet ve motivasyon
Liderlik programları
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Çalışanlarımız
Katılım Sıklığı

• Tüm süreçlerde her düzeyde doğrudan açık iletişim kanalları
• Talep durumunda
• Aylık ve yıllık düzenli programlar ve toplantılar

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

•
•
•
•
•

Çalışan sirkülasyonu
Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketleri
Eğitim ölçme ve değerlendirme
Hedef kartları
Performans görüşmeleri

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde ortak kurumsal stratejiler ve
hedefler doğrultusunda büyümek ve en iyi hizmet sağlayıcı olmak
için çalışıyoruz.
• Yeni iş fırsatları yaratarak müşterilerimizin otomotiv değer zinciri
içinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere ulaşmasını sağlıyoruz.
• İş birliklerimizi güçlendiriyoruz.
Bilgilendirme Toplantıları, Sunumlar, Fuar ve Etkinlikler, İnternet Sitesi,
Online Raporlama Sistemleri, Günlük Haber Yansımaları Raporu

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Katılım Konuları

•
•
•
•
•

Büyüme hedefleri
Stratejik yönetim
İhtiyaç ve beklenti analizi
Yapısal değişiklikler ve bilgilendirmeler
Satış ve pazarlama desteği

Katılım Sıklığı

• Yıl içinde düzenli toplantılar ve ihtiyaç duyulduğunda çeşitli
etkinliklerle bir araya gelme
• Yönetim Kurulu Toplantıları

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

• Yıllık raporlamalar (Faaliyet Raporu, Kurumsal Sorumluluk Raporu)
• Toplantılar ve geri bildirimler

Yetkili Satıcı ve Servisler
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Yetkili Satıcı ve Servislerimiz Doğuş Otomotiv’in müşterileriyle
doğrudan ilişkide olan ve müşteri memnuniyetini sağlayan en
önemli iş ortaklarımızdır.
• Yetkili Satıcı ve Servislerimizin gerek kurumsal gelişimlerine,
gerekse kalite ve verimliliklerini arttırmalarına destek olarak
Doğuş Otomotiv’i en mükemmel düzeyde temsil etmeleri için
ortak çalışmalar yürütüyoruz.
• Yetkili Satıcı ve Servislerimizde hizmet kalitesini arttırarak değer
zincirimiz içinde önemli bir yere sahip iş ortaklarımızın da sağlıklı
büyümesini sağlıyor, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.
• Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk farkındalıklarını
arttırmaları için destek oluyor, şeffaf kurumsal raporlama
bilinçlerini yükseltmelerini sağlıyoruz.
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Yetkili Satıcı ve Servisler
Yetkili Satıcı Toplantıları, Denetimler, Ziyaretler, İnternet Tabanlı
İletişim Portalı, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Memnuniyeti
Araştırması (DSS), Bilgilendirme Toplantıları, Eğitimler, Çalıştaylar,
Pazar Araştırmaları, Top Team Yarışması, Yedek Parça ve Lojistik
Birimi, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanları’nın Mektupları,
İletişim Bülteni, Düzenli Ziyaretler, Fabrika Gezileri ve Roadshowlar.

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Katılım Konuları

•
•
•
•
•
•

Kalite süreçleri
Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti
Satış ve pazarlama destek programları
Yetkili Satıcı ve Servis insan kaynakları destek programı
Araç satış hedefleri
Lojistik destek

Katılım Sıklığı

• Düzenli bayi toplantıları
• Bayi denetim ve ziyaretleri
• Talep durumunda

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

• Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti anketi
• Ziyaretler ve beklenti analizleri

Müşteriler
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Müşteri odaklı kurumsal stratejilerimiz doğrultusunda ürün ve
hizmetlerimizi müşterilerimizin memnuniyetlerini her geçen gün
daha da arttırmak amacıyla geliştiriyoruz.
• Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak değerlendirerek hizmet
kalitemizi arttırıyoruz.
• Yeni fırsatlar yaratıyoruz.
• Müşterilerimizin de sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk ile ilgili
farkındalıklarını arttırıyoruz.

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Fuar ve Etkinlikler, İnternet Sitesi, Müşteri Memnuniyeti
Anketleri, Müşteri İlişkileri Yönetim Birimi (CRM), Gizli Müşteri
Araştırmaları (NPS), Kayıp Müşteri Araştırması, Customer Life
Cycle (CLC) Çalışmaları, e-bültenler, eposta Duyuruları, Test
Sürüşleri, 24 Saat Bilgi ve Yardım Hatları, Ücretsiz Mobil Servis,
Mobil Yardım Merkezi, Garanti Hizmetleri, Pazar Araştırmaları,
Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Genç Avrupalı
Tır Sürücüsü Yarışması, Mevsimsel Bakım Kampanyaları,
Seminerler, Kredi Kampanyaları, Sertifikalı İleri Sürüş Teknikleri
Eğitimleri, Oto-Fix Ekspres Servis Noktaları, Kasko Hizmetleri,
Yedek Parça ve Lojistik, Sigorta Hizmetleri, Reklam ve İlanlar,
Marka İnternet Siteleri, Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi
(DİM), Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Noktaları, DOD Hizmet
Noktaları
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Müşteriler
Katılım Konuları

•
•
•
•

Ürün ve hizmet kalitesi, değer geliştirme ve inovasyon
Ürün bulunabilirliği
Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
Müşterilerin beklentilerine zamanında, tam ve doğru çözümler
getirebilme
• Geri bildirimlerin toplanması ve değerlendirilmesi
• Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
• Doğru ve tam bilgilendirme

Katılım Sıklığı

• Yıl içinde sürekli ve düzenli diyalog platformları

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

• Müşteri memnuniyeti anketleri
• Seminer ve organizasyonlar, lansmanlar
• İnternet sitesi ve sosyal medya izleme ve değerlendirme

Yatırımcılar
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Doğuş Otomotiv’in tüm faaliyet ve kazanımlarından, hedeflerinden
haberdar olan, güven duyan pozitif bir yatırım çevresi oluşturmak
için çalışıyoruz.
• Yatırımcılarımıza Şirketimiz ile ilgili bilgileri doğru, tam, zamanında
ve şeffaf bir biçimde ulaştırmak için sistemler kuruyoruz.
• Finansal ve finans dışı risklerimizi azaltmak amacıyla risk yönetim
mekanizmaları geliştiriyor ve denetim süreçlerimizi sürekli izliyoruz.
• Sürdürülebilir bir şirket olmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları
Kurumsal Sorumluluk raporu kapsamında yayınlıyoruz.

Yatırımcı Sunumları, İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Kurumsal
Yönetişim Uyum Raporları, Bilgilendirme Toplantıları, Konferans ve
Roadshowlar, Showroom ve Lojistik Merkezi Ziyaretleri, Yatırımcı
İlişkileri Bölümü, Özel Durum Açıklamaları, Medya Araçları,
Derecelendirme Notları

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Katılım Konuları

•
•
•
•

Şirketin yıllık performansı
Şirketin kurumsal stratejileri ve beklentileri
Ekonomik, sosyal, çevresel riskler ve fırsatlar
Şirketin paydaş beklentilerine ve pazarın gerekliliklerine göre
belirlediği kilit performans göstergeleri ile ilgili sağladığı gelişmeler

Katılım Sıklığı

•
•
•
•

Düzenli yatırımcı toplantıları
Yasal bilgilendirme platformları
Sürekli ve düzenli internet sitesi bilgilendirmeleri
Yıllık faaliyet raporları

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

• Doğuş Otomotiv Hisse Değeri
• Yıllık Genel Kurul Toplantıları
• Yatırımcı Sunumları ve geribildirimler
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Tedarikçiler
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Doğuş Otomotiv bir otomotiv distribütörü ve servis sağlayıcısı olarak
dünyanın önemli ve saygın markalarının tedarik zincirinin bir parçasıdır.
• Doğuş Otomotiv tedarikçileri de yüksek kalitede ürün ve hizmet
sağlayarak Doğuş Otomotiv değer zincirinde kalite ve üstün hizmet
performansının her geçen gün artmasında öncü rol üstlenmektedir.
• Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda farkındalığın
artması hizmet kalitemizi arttırmakla birlikte risklerimizi de
azaltmaktadır.
Tedarikçi Değerlendirme ve Denetleme Karnesi, Bilgilendirme
Toplantıları, Faaliyet Raporları, İnternet Sitesi, Tedarikçi Kalite
Yönetmeliği, Tedarikçi Ziyaretleri

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Katılım Konuları

• Ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması
• Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda risk yönetimi anlayışı
• Etkili, verimli ve zamanında çözüm üretebilme yeteneğinin gelişmesi

Katılım Sıklığı

• Yıllık denetimler
• Düzenli değerlendirmeler ve geliştirme faaliyetleri

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

• Tedarikçi memnuniyet anketleri

OEM (Original Equipment Manufacturers)
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın en saygın otomobil
üreticilerinin distribütörlüğünü yürütüyor ve servis hizmetlerini
sağlıyoruz.
• OEM’lerin kalite ve hizmet anlayışını en yüksek standartlarda
uygulamak için çalışıyoruz.
• OEM’lerin Şirketimizden beklentileri performansımızı sürekli olarak
yukarıya taşıyor ve inovasyon yeteneğimizi geliştiriyor.
Bilgilendirme Toplantıları, İnternet Sitesi, Ziyaretler, Yedek Parça ve
Lojistik Birimi, İşbirliği Platformları

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?
Katılım Konuları

•
•
•
•
•
•

Ürün tedariği
Distribütörlük hizmeti
Kalite süreçleri
OEM standartları
Satış ve pazarlama süreçleri
Müşteri memnuniyeti

Katılım Sıklığı

• Yıllık düzenli toplantılar

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

• Geri bildirim mekanizmaları
• OEM denetim ve değerlendirmeleri
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Yerel Halk
Neden Katılım Sağlıyoruz?

• Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yerel ve ulusal önceliklere
kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışıyoruz.
• Gerek yaratılan kaliteli istihdam, Yetkili Satıcı ve Servis ağı ve
gerekse yerel ekonomiye olan katkımızla toplumsal kalkınmada
öncü rol üstlenen şirketlerden birisiyiz.

Sponsorluklar Aracılığıyla Doğrudan İletişim Faaliyetleri, Anadolu
İllerinde Tanıtım Toplantıları, Yerel Otomotiv Fuarları, Trafik Hayattır!,
Meslek Liseleri İşbirlikleri, Üniversitelerde Konferans ve Seminerler,
Kariyer Günleri Katılımları, Roadshowlar

Nasıl Katılım Sağlıyoruz?

Katılım Konuları

•
•
•
•

Trafikte güvenlik
Meslek Liseleri destek programları
Eğitimde fırsat eşitliği
Çalışan gönüllülüğü

Katılım Sıklığı

• Yıl içinde düzenli etkinlikler

Katılımı Nasıl Ölçüyoruz?

•
•
•
•

Programların düzenli geri bildirimleri
Çalışanlarla yapılan anketler
Çeşitli anketler ve geri bildirim mekanizmaları
Marka algısı anketleri

Rapor Profili(G4-18)
Doğuş Otomotiv 2014 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nun içeriği, kapsamı ve genel yapısı G4
Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri baz alınarak
hazırlanmıştır. Global Reporting Initiative (GRI) G4
İçerik İndeksi’ne raporun son bölümünde ayrı olarak
verilmiştir.(G4- 32)
Doğuş Otomotiv yıllık olarak Kurumsal Sorumluluk
performansını raporlamaktadır(G4-30) ve son yayınlanan
raporun tarihi Haziran 2014’tür.(G4-28, G4-29)

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
dâhil edebilmek için çalışmalarımız sürmektedir.
Doğuş Otomotiv 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu
G4 Kapsamlı Raporlama ilkeleri kapsamlı seçeneğine
uygun biçimde hazırlanmış, dış denetim alınmamıştır.
(G4-33)

32

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2014

Yönetişim

25

Kurumsal Yönetişim ve Uyum
Yapısal Durum(G4-34, G4-35)

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi(G4-34, G4-35, G4-36)
Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi, kurumsal yönetişim ilkelerinin
uygulanmasını ve Şirketimizin sosyal, çevresel,
ekonomik ve etik sorumluluklarına paralel şekilde, ilgili
kurum ve paydaşlarımızın ihtiyacı olabilecek yönetim,
danışmanlık ve koordinasyon çalışmalarını yerine
getirmek üzere kurulmuştur.
Şirketimizin sosyal, çevresel ve ekonomik konulardaki
performanslarını izlemek, bu konuda hedefler
belirlemek, riskin erken saptanması komitesiyle
ortak çalışmalar yürüterek ve gerekli gördüğünde alt

komiteler kurulmasını sağlayarak çalışmaların yönetim
ve koordinasyonunu yürütmek de Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevleri arasında yer
almaktadır. Doğuş Otomotiv’de sosyal, çevresel ve
ekonomik risklerin erken saptanması, bu risklerle ilgili
gerekli önlemlerin alınması, Şirketimizin faaliyetlerinin bu
analizler doğrultusunda yönetilmesiyle ilgili tüm konular
doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olan Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğu
altındadır.(G4-36)

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetişim Yapısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komiteler ve Görevleri ile ilgili detaylı bilgiler 2014 Kurumsal Yönetişim Uyum Raporu kapsamında detaylı olarak
açıklanmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/201522718929516_DOAS_2014_FR_WEB3.pdf, (Sayfa:83-88)(G4-34, G4-39, G4-40)
25

Çıkar Çatışmaları ile ilgili politikalar için Doğuş Otomotiv Etik Kodu http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/20151239023148_DOGUSOTOMOTIV_ETIKKOD.pdf,
(Sayfa:19- 23)(G4-41)
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* Doğrudan Yönetim
Kurulu’na raporlama yapar.
* Riskin Erken Saptanması
Komitesi ile paralel
çalışmalar yürütür.
*Paydaş Katılımı stratejisini
belirler.
*Gerekli alt komiteleri kurar
ve görevlerini belirler.
* Çevresel, sosyal,
ekonomik sorumluluk
alanlarındaki risklerin
yönetilmesinden ve
etkilerin azaltılmasından
sorumludur.

Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi

Stratejik Pazarlama
ve Kurumsal İletişim
Direktörlüğü

Sürdürülebilirlik ve
Kurumsal Sorumluluk
Konseyi

Doğuş Otomotiv’de doğrudan İcra Kurulu’na bağlı
olarak görev yapan ve Şirketimizin strateji, politika ve
hedeflerinin belirlenmesi amacıyla İcra Kurulu’na destek
veren Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi aynı
zamanda bu amaç ve hedeflerin ekonomik, sosyal ve
çevresel etkilerini de değerlendirmekle yükümlüdür. (G4-42)
Bununla birlikte her yıl hem İcra Kurulu’na, hem de
Yönetim Kurulu’na düzenli olarak Şirketimizin sosyal,
çevresel, ekonomik ve etik konulardaki performansları
ile ilgili raporlama yapılmaktadır. 2014 yılına kadar
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi görev
ve sorumlulukları İcra Kurulu’na yüklenmiştir. 2014
sonu itibariyle Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmış, 2015
yılı başlarında tamamlanmıştır. (G4-43)
Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu’nun yıllık
performans değerlendirmelerinde Şirketimizin sosyal,
çevresel ve ekonomik performanslarının gelişimi,
bu konularla ilgili risklerin yönetimi gibi konular da
değerlendirilmektedir.(G4-44)
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, Şirketimizin
risk yönetiminden ve bu risklerin etkili ve pro-aktif
biçimde yönetilmesinden doğrudan sorumludur. Bu
sorumluluk, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanının,
risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesini
de kapsamaktadır. Doğuş Otomotiv’in belirlediği
sosyal, çevresel ve ekonomik odak alanlarda mevcut
durumun tespit edilmesiyle ilgili süreçler, farklı kurumsal
faaliyet alanlarında deneyimli üyelerden oluşan
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
delege edilmiştir. Faaliyetin kapsamına ve finansal
değerlendirmelere bağlı olarak iç süreçlerin izlenmesi
de bu komite tarafından yürütülmektedir. Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, finans dışı
risklerin değerlendirilmesini inceledikten ve gerekli

*Sürdürülebilirlik ve Kurumsal
Sorumluluk Konseyi’ne liderlik
yapar.
*Sürdürülebilirlik strateji
ve politikalarının hayata
geçirilmesini sağlar.

*GRI Raporlaması
* Veri toplama süreçlerinin
yönetilmesi
*İyileştirme faaliyetlerinin
yürütülmesi
*Planlama, organizasyon ve
raporlama

düzenlemelerin yapılmasını sağladıktan sonra Yönetim
Kurulu’na raporlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun
onayı alınmaktadır. Mevcut durum analizlerine kilit
paydaşların konuyla ilgili görüş ve geri bildirimleri
de dâhil edilmektedir. Bu sunumlar en az yılda iki
defa yapılmaktadır. Doğuş Otomotiv İcra Kurulu da
çevresel ve sosyal etki alanıyla olduğu kadar bu etki
alanlarıyla ilgili risk ve fırsatların değerlendirilmesinde
süreci yakından takip etmektedir. Yönetim Kurulu’na
sunulan analizler İcra Kurulu’nun öncelikleri açısından
da değerlendirilmekte ve gerekli geri bildirimler sunuma
eklenmektedir.(G4-45)
Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma
profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek
için makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan
Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim
ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin
belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan
etkin bir yapıya sahiptir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve
sorumlulukları mevzuata uygun yerine getirilmekte ve
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli
önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin
yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Komite, 2014 yılında, Kurumsal Yönetişim Komitesi
içinde üç defa, Nisan ayından itibaren ise ayrı bir
yapıda üç defa olmak üzere toplam altı toplantı
gerçekleştirmiştir.(G4-47) Bu kapsamda, risk yönetim
sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçiren
Komite, her iki ayda bir Yönetim Kurulu’na durum
değerlendirme raporları sunmuş ve raporları denetçi ile
paylaşmıştır.
Olasılık, muhtemel etki ve süreç kapsamında ele
alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik, uyum
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sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk ile dış çevre
riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük ve
ilgili genel müdürlükler tarafından izlenen risklerin
konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim
Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken
Saptanması Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından
ayrıca bilgilendirilmektedir.(G4-46)

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale getirilmiş,
Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve elektronik ortamda
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsi-yonları
veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılmamıştır ve bu üyelerin ücretleri, bağımsızlıklarını
koruyacak ölçüde belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun
içeriğinin onaylanması süreci Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetilmektedir. İcra
Kurulu ya da herhangi bir yönetim kademesinin rapor
içeriğiyle ilgili geri bildirimleri olduğu takdirde, bu geri
bildirimlerin içeriklerinin Yönetim Kurulu ile paylaşılması
ve değerlendirmelerinin takibi Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevleri arasındadır.(G4-48,

Şirketimiz, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya
idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç ve kredi
vermemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı
altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi
teminatlar vermemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin
performans ölçümlemeleri profesyonel bir kuruluşun
da desteğiyle ve objektif kriterler uygulanarak
değerlendirilmiştir.

G4-49)

Doğuş Otomotiv 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu
içeriği ile ilgili kritik kabul edilebilecek bir değerlendirme
yapılmamıştır.(G4-50)

2014 yılında Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere sağ-lanan ücret ve
benzeri ödemeler ile sağlık sigortası ve SSK işveren
paylarını da içerecek şekilde mali haklar toplamı
35.737 Bin TL tutarındadır.(G4-51, G4-52,G4-53)

Etik ve Dürüstlük
VİZYONUMUZ(G4-56)
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır.
MİSYONUMUZ(G4-56)
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe;
• Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan,
• Sektörünü iyi tanıyan,
• Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler
tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini
hedefleyen,
STRATEJİMİZ
Doğuş Otomotiv’in kurumsal stratejisi üç ana eksen
üzerine inşa edilmiştir: “Büyük ol, yakın ol, yaratıcı ol.”
“Büyük ol” diyen Doğuş Otomotiv, Türkiye’de ve
uluslararası pazarlarda hizmette bulunduğu bütün
işkollarında sistematik, verimli ve kârlı faaliyet
göstererek büyümeyi ve bu büyümenin bir sonucu
olarak insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır.
“Yakın ol” diyen Doğuş Otomotiv, müşterileri başta
olmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini anlamayı,
etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentilerin üzerine çıkmayı
hedeflemektedir.

• Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda
teknolojiyi iyi kullanan,
• Güvenilir,
• Otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve
kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir şirkettir.

“Yaratıcı ol” diyen Doğuş Otomotiv, farkın ancak
yaratıcı olmakla ortaya çıkabileceğini düşünerek, ürün
geliştirme, müşteri hizmeti ve iş konsepti açısından
katılımcı bir anlayışla sürekli yeniliklerle pazarda rekabet
avantajı yaratmakta, süreç iyileştirme yönünden ekip
çalışması ile işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük
maliyetli yapacak önlemler geliştirmektedir.
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Doğuş Otomotiv 2018 Stratejisi
Emin Adımlarla 2018’e
Çalışan Memnuniyeti
- 2014 yılında 9.000 katılımcıyla
işveren markası araştırma
çalışması
- Beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet

Taraftar Müşteri
- DIM: Kurumiçi çağrı merkezi
- DRIVE: Geniş ağa sahip insan
kaynakları süreç yönetimi
Taraftar
Müşteri

Çalışan
Memnuniyeti

225.000+ Satış Hedefi
153.965 154.970
112.225 115.399

Verimlilik

225.000+
Satış
Hedefi

88.200

Verimlilik
- Efesan Limanı
- 80 Yalın Projesi
- 1 Milyon TL tasarruf
- Yetkili bayi ağı dahil
3,5 Milyon TL tasarruf

*Krone ve Mailler dışında

Taahhüdümüz(G4-56)
Doğuş Otomotiv olarak müşterilerimizi öncelikli
paydaşımız olarak kabul eder ve otomotiv değer
zincirinin her halkasında onlar için en mükemmel
hizmeti sunmayı ilke olarak kabul ederiz. Bu ilkemiz
Doğuş Otomotiv’in varlığının temel nedenidir. Ancak
müşterilerimizin memnuniyetine odaklanarak ve içinde
yaşadığımız toplumun sorumlu birer üyesi olarak;

• Hissedarlarımız için değerli bir markanın parçası
olmayı,
• Kendimiz için en iyi çalışma ortamını sağlamayı,
• Toplum için anlamlı bir değer ifade etmeyi
başarabiliriz...
Doğuş Otomotiv’in büyüklüğü bu anlayışla sürdürülebilir
olacaktır.

Değerlerimiz(G4-56)

BİZ

SAMİMİYETLE

Katılalım
Paylaşalım
Keyif Alalım

Açık olalım
Adil olalım
Saygılı olalım
Mütevazi olalım

Sahiplenelim!

Mert olalım!

ÇÖZER
Hayal edelim
Çevik olalım
Verimli olalım

Yapalım!

UYGULAR
Ölçümleyelim
Kıyaslayalım
Takip edelim

Sürekli kılalım!

GELİŞTİRİRİZ
Merakla öğrenelim
Heyecanla
öğrenelim
Cesaretle
değişelim
İlerleyelim!
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Etik İlkelerimiz

(G4-56)

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, bağımsız şirketlerin başarılı olmak ve büyümek için iyi ve dengeli bir kurumsal
yönetişim yapısına sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Şirket liderleri Şirketin strateji ve hedeflerini belirleyerek,
Şirket değerlerini ve etik anlayışını oluşturarak iyi kurumsal yönetişimin de temelini atmaktadır. Bu liderlik anlayışı
Şirketin sürdürülebilirlik performansını arttırmak için ihtiyaç duyulan davranış ve uygulamaları da beraberinde
getirmektedir.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, kurumsal stratejilerin ekonomi, toplum ve ekolojik çevre üzerindeki kısa ve
uzun vadeli etkilerini de dikkate almaktadır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Şirketimizin temel değerlerini yansıtan ve
paydaşlarıyla ilişkilerini düzenleyen temel bir Şirket politikası olmakla birlikte, Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerini en yüksek
etik standartlarda yürüttüğünü gösteren önemli bir taahhüttür.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu26, tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde Kurumsal Sorumluluk bakış açımızı ve
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri kapsamında taahhütlerimizi de içermektedir.
Etik Kodumuz Doğuş Otomotiv Üst Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu, tüm
yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın davranışlarını olduğu kadar, çalışanlarımızla müşterilerimiz, rakiplerimiz ve
tedarikçilerimiz arasındaki ilişkileri de düzenlemek için hazırlanmıştır.
Doğuş Otomotiv, tedarikçilerinin, müşterilerinin, hissedarlarının, iştiraklerinin ve tüm diğer paydaşlarının da Şirketimizin
iş yapış biçimini tam olarak anlamasını ve beklentilerini bu doğrultuda yönlendirmesini, Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na
tam olarak uymasını beklemektedir.

Küresel

Doğruluk, Dürüstlük, Şeffaflık

Adalet ve Eşitlik

Haklara Saygı

Bağımsızlık

Çeşitlilik

26

Doğuş Otomotiv’in misyon ve hedefleriyle BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin temel ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerimizi
yürütüyoruz.
Doğuş Otomotiv’in etki alanı içinde tüm davranışlarımızda
doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerini gözetiriz.

Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize karşı adil davranır,
ayrımcılıkdan uzak dururuz.

Başkalarının itibarına, servetine ya da tüm diğer insani ticari
haklarına saygılıyız.

Kurum dışı kişi ve kuruluşlardan bağımsız karar alır ve uygularız.

Farklı kültürlere ve bakış açılarına saygılıyız.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu, internet sitesi üzerinde yayınlanmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/20151239023148_DOGUSOTOMOTIV_ETIKKOD.pdf
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Etik Kod Eğitimleri
Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nun tüm Doğuş Otomotiv
yöneticileri ve çalışanları tarafından tam olarak
anlaşılmasını, Etik Kod’un kullanılma yöntemlerinin
benimsenmesini 2014 yılı içindeki faaliyetlerinin
merkezine almıştır. Bu amaçla özel olarak geliştirilen bir
eğitim içeriğiyle birlikte ilk faz eğitimler tamamlanmıştır.
Şekerpınar’da çalışanlara yüzyüze verilen bu eğitimlerle
70’i mavi yaka olmak üzere 377 kişiye ulaşılmıştır.
Eğitim sırasında katılımcıların Etik Kod nedir, ne işe
yarar, Etik Kod’a ne zaman ihtiyaç duyarım, Etik Hattı

nedir ve nasıl kullanılır, gibi sorulara tam ve doğru
yanıtlar alarak bilgilenmeleri hedeflenmiş ve eğitim
interaktif olarak gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında
planlanan Doğuş Oto çalışanları Etik Kod eğitimleriyle
birlikte yaklaşık 2.500 çalışan ve yöneticimiz için
yüzyüze eğitimlerin tamamlanması hedeflenmektedir.
Bununla birlikte Etik Kod eğitimleri, Doğuş Otomotiv’de
işe yeni başlayan çalışanların aldıkları oryantasyon
eğitimlerine de 2015 yılı içinde eklenecektir.

Etik Koda Uyum
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO), Etik
Kod’un Şirket içinde tam olarak uygulanmasından
ve Etik Kod’a uyumla ilgili konuların izlenmesinden
sorumludur. Şirket CEO’suna bu konularda Yönetim
Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite, Disiplin
Komitesi ile Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi destek vermektedir.
Etik Hat ya da başka kanallarla Departman
Yöneticileri’ne ulaşan Etik Kod’a aykırı durumlar
İç Denetim Birimi tarafından değerlendirilmekte
ve Denetimden Sorumlu Komiteye ve CEO’ya
raporlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komitesi ve
CEO tarafından gerekli görüldüğü takdirde sonuçlar
Yönetim Kurulu’nun nihai kararı ve görüş bildirmesi
amacıyla paylaşılmaktadır. İç Denetim Birimi, yapılan
bildirimlerin gizli kalmasından ve uygun aksiyonların
alınmasının sağlanmasından sorumludur.(G4-57)
Etik olmayan tüm davranış biçimlerini veya yasadışı iş
süreçlerinin tamamını tanımlamak ve Etik Kod kapsamı
içine almak mümkün değildir. En doğru yönlendiriciler
çalışanlarımızın üçüncü partilerle ilişkilerinde kişisel

vicdanları, ortak akıl, sağduyu ve Doğuş Otomotiv’in
politikalarına, yasa ve yönetmeliklerle sözleşmelerden
doğan yükümlülüklerine koşulsuz uyum gösterme
anlayışıdır. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin nasıl
davranacağı konusunda kararsız kaldığı durumlarda
destek istemeleri, soru sormaları ve yanlış davranışları
çekinmeden ilgili bölümlere bildirmeleri Etik Kod’la
birlikte teşvik edilmektedir. Doğuş Otomotiv’in ilke
ve politikaları suç teşkil eden, Etik Kod’a aykırı
davranışları raporlayan bir çalışana karşı cepheleşmeyi,
misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Yasa
ve yönetmeliklere, Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na
ve diğer Şirket politikalarına, Şirket prosedür ve
yönetmeliklerine, kurallarına, ilkelerine uymamak,
iş akdinin feshedilmesine yol açabilecek cezai
yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu tür disiplin eylemleri,
uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi olduğu
halde bunlara göz yuman, izin veren veya konuyla ilgili
gerekli eğitimlerin sağlanması ve sorumlu olduğu ekibin
işlerini gerektiği gibi yönetmek gibi konularda önleyici
eylemleri gerçekleştirmekte geciken, bu tür durumları
ortaya çıkarmak konusunda başarısız olan üst düzey
yöneticiler için de geçerlidir.

Doğuş Otomotiv Etik Hattı(G4-57, G4-58)
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. Tümüyle
bağımsız bir kurum tarafından kontrol edilen
Doğuş Otomotiv Etik Hattı’na gelen bildirimlerde
çalışanlarımız kimliklerini gizlemekte özgür bırakılmıştır.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırı durumlarda yapılan
bildirimlerin ardından, Şirketimizin gerçekleştirebileceği

olası soruşturma kapsamında, bildirimi yapan kişinin
kimliği, yasaların izin verdiği ölçüde ve zorunlu haller
dışında gizli tutulmaktadır. Doğuş Otomotiv, herhangi
bir bildirimin ardından çalışanlar arasında misilleme
yapılmasını, bildirimi yapan çalışanın bu bildirim
nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmesini engeller
ve bu konuda asla taviz vermez.
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Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası(G4-YY)
Doğuş Otomotiv’in iş etiği anlayışı, kurumsal
politikalarımız, iş yapış biçimimiz ve davranışlarımızda
en yüksek düzeyde etik standartları içermektedir. Diğer
bir deyişle, ahlâki standartların iş hayatımızda kendini
her alanda göstermesidir. Şirket birimlerimiz, teknolojik
varlıklarımız, finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz,
kısaca tüm iş süreçlerimize ahlâki gelenekler ve
değerlerin de ötesinde bir etik iş yapma anlayışını
tam olarak yansıtmaktır.Doğuş Otomotiv’in sahip
olduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin,
çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu
güven ve ticari faaliyete başladığımız günden
beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır.
Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla
taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.
Doğuş Otomotiv politikaları ve kurumsal etik anlayışı
doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak
reddetmektedir.
Doğuş Otomotiv, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve
şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir.
Doğuş Otomotiv yönetici ve çalışanları ile iş ortaklarının
diğer paydaş gruplarıyla ilişkilerinde olduğu gibi devlet
kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere
aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların
kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme
yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye
teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte
bulunmaları kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde
Doğuş Otomotiv’i temsilen bir siyasi partiye ve siyasi
parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara
ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda
taahhütte bulunmak da Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na
aykırıdır.
Doğuş Otomotiv’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet
ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle
yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaşan tüm yönetici
ve çalışanlar durumu derhal Etik Hattı’na iletmekle
yükümlüdür. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden,
Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü
partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın
dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak
da kesinlikle yasaktır. Doğuş Otomotiv çalışanları
herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden
ya da yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmalarından
dolayı cezalandırılmaz.

Doğuş Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası ve politika kapsamındaki taahhütler, tüm
Doğuş Otomotiv değer zinciri içindeki çalışanları,
yöneticileri, üst yönetimi, tedarikçi ve iş ortaklarını,
Yetkili Satıcı ve Servisleri ve onların çalışanlarını ve tüm
üçüncü partileri kapsamaktadır.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele politikasının tüm Doğuş Otomotiv değer
zinciri içinde uygulanmasından sorumludur.
Doğuş Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası 2015 yılında tüm Şirket bünyesinde
duyurulacak ve intranet sistemi üzerinden de
çalışanlarla paylaşılacaktır. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili
denetimler iç denetim süreçlerinin bir parçası olarak ele
alınmaktadır ve risk yönetiminin bir parçasıdır.
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin
belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda
OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir.
Doğuş Otomotiv, Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne yapılan
ödemeleri sadece bu standartlara uygun ve yasal
hizmetler karşılığında yapmaktadır.

Ekonomi
Yatırımlarımız, tedarik zincirimiz,
müşterilerimiz, Yetkili Satıcı ağımız
ve yarattığımız istihdamla ekonomik
kalkınmanın önemli aktörlerinden birisiyiz.
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Ekonomi

Özel Standart Bildirimler

Ekonomi

Unsur: Ekonomik Performans

Ekonomik Performans
Yönetim Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv’in ve tüm paydaşlarımızın ekonomik refahını sürdürebilmek için aşağıdaki politikayı uygularız:
• Yalın yönetim, bütçe yönetimi, verimlilik tabloları gibi sistemleri uygulayarak, kaynaklarımızı verimli kullanırız.
• Ekonomik dalgalanmaları ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder ve bu riskleri yönetebilmek
(minimize edebilmek) için bütçe ve risk yönetimi çerçevesinde OEM ile gerekli anlaşmaları yapar, finansal
önlemleri alır ve pazar koşullarına göre güncelleriz.
• İklim değişikliğini ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder, tüm paydaşlarımızı bu konuyla ilgili
bilinçlendirmeyi hedefleriz.
• Yetkili Satıcı ve Servislerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli standartları belirler, ölçer, gelişimi için
gerekli katkıda bulunur ve denetleriz.
• Yetkili Satıcı ve Servislerimiz aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama azami katkı sağlarız.
• Tüm tedarikçilerimize eşit fırsatlar tanırız.
• En önemli tedarikçilerimizden OEM’lerin hayata geçirdiği küresel standart ve politikaları benimser ve uygularız.
OEM’lerin küresel mevcut durumunu gözetip, koşullara göre hareket planı hazırlarız.
Doğuş Otomotiv’in ekonomik sorumluluk performansının temel göstergelerinden birisi de kilit paydaşları için
yarattığı ekonomik değerdir.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Konsolide Kâr ve Zarar Tabloları27 (G4-EC1)
2014 (Bin TL)

2013 (Bin TL)

Hasılat

7.692.702

6.602.663

Satışların Maliyeti (-)

6.819.714

5.853.047

BRÜT KÂR

872.988

749.616

Genel Yönetim Giderleri (-)

257.280

204.480

Pazarlama Giderleri (-)

237.103

200.901

Garanti Giderleri (-)

59.908

68.323

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

79.631

66.749

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

72.093

35.126

ESAS FAALİYET KÂRI

326.235

307.535

Doğuş Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin detaylı finansal tabloları yıllık faaliyet raporlarında kapsamlı olarak açıklanmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_
files/2015323151112776_DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf, (Sayfa: 122 -123, 177-178)
27
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2014 (Bin TL)

2013 (Bin TL)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

10.698

7.279

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

82.742

28.888

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI

419.675

343.702

Finansman Gelirleri

-

568

Finansman Giderleri (-)

123.378

68.390

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ

296.297

275.880

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri

43.219

51.152

Dönem Vergi Gideri

43.584

58.429

Ertelenmiş Vergi Geliri

365

7.277

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI

253.078

224.728

Kâr/Zararlarındaki Paylar

ÖNCESİ KÂR

Dönem Kârının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar

1.443

780

Ana Ortaklık Payları

251.635

223.948

DÖNEM KÂRI

253.078

224.728

Personel Giderleri

175.735

147.488

Bağış ve Yardımlar

3.399

2.323

Vergi, Resim ve Harçlar

3.443

3.162

İklim Değişikliğinin Finansal Etkisi(G4-EC2)
İklim değişikliğinden kaynaklanan etkilerle ilgili Şirketimiz
içinde ve değer zincirimiz kapsamında artan farkındalık
nedeniyle çeşitli fırsatlar yaratılmaktadır.
Doğuş Otomotiv için enerji ve su, operasyonlarımızı
hayata geçirebilmemiz için en önemli yaşamsal
kaynaklar arasında yer almaktadır. Su ve enerji
tüketimini azaltmak amacıyla çok daha çevre dostu
çözümlerle faaliyetlerimizi yürütmek sadece çevresel
değil, aynı zamanda ekonomik sorumluluklarımız
arasında da yer almaktadır. 2009 yılından beri bu
doğrultuda yaptığımız çalışmalarla su tüketimimizi
azaltmak için çalışıyoruz. 2010 yılından beri yürütülen
farkındalık çalışmaları doğrultusunda satılan araç başına
su tüketim miktarımızı %30’a yakın azaltarak 0,46 m3’e
düşürdük. Ayrıca günlük kullanım suyunda tüketimi
azaltabilmek amacıyla musluklara basınç düşürücülerin
takılması, sensörlü çözümler gibi yeni yatırımlarla

da teknik olarak su tüketimini azaltıcı faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Bununla birlikte enerji tüketimini azaltmak
için de çalışmalarımız devam etmektedir. Şirket
içinde kullanım süresi dolmuş ışıklandırma sistemleri
daha az enerji tüketen alternatifleri ile değiştirilmekte,
iklimlendirmeden kaynaklanan enerji tüketimini azaltmak
amacıyla yeni Yetkili Satıcı ve Servis yatırımlarında iş
ortaklarımız çift kapılı binalara teşvik edilmektedir. Yetkili
Satıcı ve Servislerimizle yapılan Kurumsal Sorumluluk
farkındalık çalışmaları kapsamında tüketim verilerinin
raporlanması desteklenerek bu konudaki girişimleri
izlenmektedir.
Doğuş Otomotiv Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001)
çalışmaları 2015 yılında başlatılacak ve iklim değişikliği
ile ilgili özel durum politikaları ve risk analizleri de bu
doğrultuda geliştirilecektir.
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Unsur: Piyasa Varlığı

Piyasa Varlığı

Piyasa Varlığı Yönetim Yaklaşımı(G4-YY, G4-EC5)
Doğuş Otomotiv, faaliyette bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmada öncülük üstlenen şirketlerden biri olarak,
yerel istihdamı arttırmayı, çalışanlarının ekonomik olarak güçlenmesini desteklemeyi ve yerel ekonominin
canlanmasına tedarik zinciri yoluyla katkı sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda yıl içinde yapılan yeni
yatırımlar vasıtasıyla da yerel istihdama katkı sağlamayı sürdürmüştür.
Doğuş Otomotiv, “eşit işe, eşit haklar” ilkesi doğrultusunda yürüttüğü insan kaynakları politikası kapsamında
çalışanların ücretlerini belirlerken ayrımcılık yapmaz. Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nda konuyla ilgili tam ve açık
politikamız kamuya beyan edilmiştir.
Doğuş Otomotiv İstanbul Şekerpınar Merkez Binası, Şirketimizin operasyonlarının en yoğun şekilde yürütüldüğü
faaliyet bölgesidir. Coğrafi olarak İstanbul dışında konuşlanmış olsa da, İstanbul’a lojistik yakınlığı, Marmara
Bölgesi’nin kontrol noktalarından birisi olması nedeniyle Şirketimiz için merkez üs görevi üstlenmektedir. İdari
yapının ve lojistik operasyonların tümünü barındıran Şekerpınar’da istihdam politikaları bölgeye yakın yerlerden
istihdam sağlamaya yöneliktir. Ancak İstanbul merkezli yerleşimi olan çalışanlarımız da yerel istihdam kapsamında
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şekerpınar’da çalışan çalışanlarımızın tamamı yerel istihdam politikalarına
uygun olarak işe alınmıştır.
Doğuş Otomotiv 2014 yılında İstanbul Kavacık’ta “Değer ve İlgi Merkezi (DİM)” adı altında müşteri şikâyet ve
isteklerini dinlemek, yol yardımı hizmetini koordine etmek, müşteri anketleri düzenlemek gibi faaliyetleri yürütmek
üzere yeni bir merkezin yatırımını yapmıştır. Müşterilerimize aralıksız 24 saat hizmet veren DİM bünyesinde yapılan
işe alımlar da yerel istihdam politikalarına uygundur.
Doğuş Otomotiv’de çalışanların ücretleri, bölgesel karşılaştırma çalışmaları da yapılarak sektörün dengeleri dikkate
alınarak belirlenmektedir. Doğuş Otomotiv çalışanlarının ücretleri yasal sınırların ve sektör ortalamalarının genel
olarak üzerinde yer almaktadır.(G4-EC5)

Yeni Yatırımlar

3,5 Milyon TL’ye
yakın Toplumsal
Katkı

69 Yalın Lideri
+ 80 Yeni
Verimlilik Projesi

10 Yetkili Satıcı
+ 11 Yetkili
Servis
Yatırımı

Değer ve İlgi
Merkezi (DIM)
1 Milyon TL
Yatırım
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TOPTAN SATIŞ (Adet)

2014

2013

Değişim %

VOLKSWAGEN

108.325

112.958

-4

Volkswagen Binek Araç

85.134

88.890

-4

Volkswagen Hafif Ticari Araç

23.191

24.068

-4

			
AUDI

17.070

15.025

14

			
PORSCHE

601

542

11

			
BENTLEY

21

21

0

			
LAMBORGHINI

2

4

-50

			
SEAT

12.540

11.334

11

			
SKODA

14.397

12.362

16

			
BİNEK TOPLAM

129.765

128.178

1

			
HAFİF TİCARİ TOPLAM

23.191

24.068

-4

			
BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI

152.956

152.246

0

			
SCANIA

2.014

1.672

20

			
KRONE

716

752

-5

			
MEILLER

309

386

-20

			
TOPLAM

155.995

155.056

1

			
PAZAR*			
			
BİNEK

582.117

663.728

-12

			
HAFİF TİCARİ

179.919

187.840

-4

			
AĞIR TİCARİ

31.061

28.111

10

			
TOPLAM

793.097

879.679

-10
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TOPTAN SATIŞ (Adet)

2014

2013

Değişim %

DOAS PAZAR PAYI			
			
BİNEK

22,3%

19,3%

			
HAFİF TİCARİ

12,9%

12,8%

			
AĞIR TİCARİ

6,5%

5,9%

			
TOPLAM

19,7%

17,6%

			
PERAKENDE SATIŞ (Adet)

2014

2013

Değişim %

				
VOLKSWAGEN

108.647

112.056

-3

Volkswagen Binek Araç

84.646

88.304

-4

Volkswagen Hafif Ticari Araç

24.001

23.752

1

			
AUDI

17.809

14.987

19

			
PORSCHE

588

517

14

			
BENTLEY

21

21

0

			
LAMBORGHINI

2

4

-50

			
SEAT

12.697

11.065

15

			
SKODA

14.537

12.833

13

			
BİNEK TOPLAM

130.300

127.731

2

			
HAFİF TİCARİ TOPLAM

24.001

23.752

1

			
BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI

154.301

151.483

2

			
SCANIA

2.014

1.672

20

			
KRONE

716

752

-5

			
MEILLER

309

386

-20

			
TOPLAM

157.340

154.293

2
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TOPTAN SATIŞ (Adet)

2014

2013

Değişim %

PAZAR*			
			
BİNEK

587.331

664.655

-12

			
HAFİF TİCARİ

180.350

188.723

-4

			
AĞIR TİCARİ

31.061

28.111

10

			
TOPLAM

798.742

881.489

-9

			
DOAS PAZAR PAYI			
			
BİNEK

22,2%

19,2%

			
HAFİF TİCARİ

13,3%

12,6%

			
AĞIR TİCARİ

6,5%

5,9%

			
TOPLAM

19,7%

17,5%

(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği			

2014 yılında Skoda markamız dâhil toplam 566 satış
ve satış sonrası hizmet noktasına, 528.000 m2 kapalı
alan yatırımına ve 8.150 kişilik Yetkili Satıcı ve Servis
çalışan sayısına ulaşılmıştır. 2014 yılında 10 Yetkili
Satıcı ve 11 Yetkili Servis yatırımı bitirilerek faaliyete
geçmiştir. Bu yatırımlar arsa maliyeti hariç (arsa fiyatları
göreceli olarak değişmekte ve şahsi yatırım olarak
kabul edilmektedir) inşaat ve donanım yatırımı olarak
yaklaşık 22 milyon Euro’ya ulaşmıştır.
İstanbul’da Altur ve Özön, Ordu’da Fatih, Volkswagen
markası için yeni Module Konsept bina yatırımları olarak
hayata geçirilmiştir. Ayrıca Audi Terminal Konsept
olarak İstanbul’da Özön ve Avek, Antalya’da Başaran,
SEAT yeni konsept showroom olarak İstanbul’da Altur,
Scania ve Thermo King olarak Kayseri’de Sağıroğlu
yatırımları gerçekleştirilmiştir. Plazalaşma oranları,

(konsept yatırımları) Volkswagen ve Scania bayi
ağında %100’e ulaşmıştır. Bu oran Audi bayi ağında
%95, SEAT bayi ağında %92 olmakla birlikte, yapılan
yeni yatırımlarla her geçen yıl artmaktadır. Toplam
67 Volkswagen Yetkili Satıcısının 16’sı yeni Module
Konsept yatırımı haline gelmiştir. Diğer 51 Piazza
Konsept binasından 20’sinin yeni Module Konsepte
uyarlanması Volkswagen Yenileme Projesi kapsamında
tamamlanmıştır. Skoda markamız için 2014 yılında
4 yeni Yetkili Satıcımız yeni konsept yatırımını
tamamlanmış ve hizmete açmışlardır (Altur İstanbul,
Avek İstanbul, Doğuş Oto Esenyurt İstanbul, Erkur
Düzce). 2 Yetkili Satıcımız ise yenilenmiştir (Otokur
Sakarya, Vosmer İzmir). 16 Yetkili Satıcımızın yenileme
projeleri devam etmektedir.
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Araç Dağıtım Verileri
• Ayda ortalama 13.000 faturalı araç sevkiyatı,
yaklaşık 600 araç/gün (25 araç/saat)
• Araç başı yıllık ortalama 430 km (İstanbul dâhil araç
başı ortalama kat edilen km)
• Ayda ortalama 1.000 tır, haftada 250 tır, günde 42 tır

• Haftada ortalama 3 gemi
• Araç gümrüklü sahaları: 250.000 m²
• En uzak noktaya teslim: Van gidiş sefer süresi
yaklaşık 54 saat/tır

Doğuş Teknoloji
Doğuş Grubu’nun teknoloji şirketi olan Doğuş Teknoloji şirketleşerek daha iyi bir ortamda ve çok daha verimli
çalışmalar yapabilmesi amacıyla 2014 yılında hizmete açılmıştır. Doğuş Teknoloji, Doğuş Otomotiv Şekerpınar’da
faaliyet göstermekte ve Doğuş Otomotiv IT Departmanı işlevi de üstlenmektedir.

Süreç Yönetimi
İyileştirme Çalışmaları
Sürekli iyileştirme ve verimlilik odaklı yaklaşımın Doğuş Otomotiv’de yaygınlaştırılması ve çalışanlarımızın süreç
iyileştirmelerine katılımı amacıyla yalın metodolojisi uygulanmaktadır. 2014 yılında maliyet, gelirlerin artışı, müşteri
memnuniyeti ya da kalite boyutlarında fayda sağlayan 80 proje hayata geçirilmiştir.

2014 Projelerimizden Örnekler;
• Audi Akıllı Kalem Projesi: Araç kabulü sırasında
akıllı kalem kullanılmasıyla Türkiye genelinde en az
551 gün/adam verimlilik sağlanması.
• Audi Plaka Okuyucu: Servis girişlerine plaka
okuyucu konularak müşterinin randevulu olup
olmadığının hızlı ve kolay biçimde anlaşılmasının
ve randevulu müşterilerin araç teslim süresinin
kısaltılarak müşteri memnuniyetinin sağlanması.
• İş teklif ve yeni çalışan talebi süreçlerinin onay
süresinin %50 azaltılması.
• Araç anahtar evraklarının Turkuaz Sistemi üzerinden
takibinin sağlanmasıyla ayda 7,9 saat verimlilik
sağlanması.
• Lojistik Depo parça giriş sürelerinin iyileştirilmesi

• Gebze Servis iş süreçlerinin tanımlanması, akış
diyagramlarının oluşturulması, optimizasyonu ve
Yetkili Servislerde uygulanması
• DOD Online Turkuaz Açık Arttırma Projesiyle ikinci
el araçların stok devir hızının iyileştirilmesi
• Test Cihazları ile Hızlı Diagnoz Projesi:
Volkswagen atölyelerinde arıza tespit sürelerinin
kısaltılması ile teknisyenlerin çalışma sürelerinde
verimlilik artışı sağlanması
• Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler Online
Müşteri Memnuniyeti Projesi: Anket sonuçlarının
anında görülmesi ve aksiyon alınabilmesi
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2014 yılında Doğuş Otomotiv’de iyileştirme projelerine önerileriyle
katkı sağlayan çalışan sayısı 2013 yılına göre %9 artmıştır.
2014 yılında hayata geçirilen 80 projenin Şirketimize yaklaşık
1 Milyon TL, tüm Yetkili Satıcı ağı dâhil edildiğinde ise yaklaşık
3,5 Milyon TL tasarruf sağlaması beklenmektedir.
Mavi Direksiyon Yolu Açanlar Ödülü
Doğuş Otomotiv’de 2013 yılından beri Mavi Direksiyon
Yolu Açanlar Ödülleri verilmektedir. Departmanların yıl
içinde gerçekleştirdikleri, “maliyet azaltma, gelirlerin
artışı, müşteri memnuniyeti veya kalite” boyutlarında
ölçülebilir fayda sağlayan projeler Değerlendirme
Kurulu tarafından incelenmektedir. Başarılı çalışmalar
Şirket içinde gerek uygulama, gerekse metodoloji
olarak örnek olabilecek projeler arasından seçilmekte
ve ödüllendirilmektedir.

8 Aralık 2014 tarihinde yapılan Ödül Töreninde, 201328
yılında yapılan başarılı iyileştirme projelerinden ‘Mavi
Direksiyon Yolu Açanlar Ödülü’ almaya hak kazanan 5
projeyle 14 çalışanımız ödüllerini almıştır.

Ödül Alan Projeler
• Audi Teknik Servis Merkezi (Online Doctor) Projesi
• Scania Çekicilerin Tır Üzerinde Dağıtımı Projesi
• Volkswagen Ticari - İnternet Sitesi Potansiyel
Müşteri Takibi (D Motion) Projesi

28

• Lojistik Depo’da Ambalaj Maliyetlerinin Azaltılması
Projesi
• Gümrük Vergileri Alternatif Ödeme (SMS) Projesi

Her yıl bir önceki yılın projeleri değerlendirilip ödüllendirilmektedir. 2014 yılında 2013 yılı projeleri değerlendirilmiştir.
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Yalın Liderlik Programı
Sürekli iyileşme ve verimlilik artışı bilinci ve iyileşme
faaliyetlerini yalın metoduna uygun şekilde yürütmek
için gerekli yetkinliğin Şirketin tüm birimlerine
kazandırılması amacıyla Doğuş Otomotiv Süreç
Yönetimi Ekibi ve Doğuş Holding Yalın Ekibi’nin ortak
çalışmaları ile hayata geçirilen Yalın Liderliği Eğitim
Programı kapsamında 2014 yılında 10-11-12. dalga
eğitimleri verilmiştir. Eğitimleri tamamlanan 10. ve 11.
Dalga Yalın Liderleri, Yönetim Kurulu’nun da katılımıyla
8 Aralık 2014’te gerçekleştirilen törende eğitim
projelerini sunarak yalın lideri sertifikalarını almıştır.

Teorik eğitimini tamamlayan 12.Dalga Yalın Liderlerinin
ise projelerini 2015 yılı içinde gerçekleştirmeleri
beklenmektedir.
Üç eğitim dalgasıyla 2014 yılında 12 gün Yalın Eğitimi
verilmiş, toplam 41 kişi söz konusu eğitimi almıştır.
Yeni katılanlarla birlikte toplam Yalın Lideri sayımız 69’a
yükselmiştir.

2014 yılında Yalın Eğitimi kapsamında Doğuş Otomotiv ve
Doğuş Oto’da yürütülen projeler:
Doğuş Otomotiv:
• Porsche test talebi cevaplama süresinin
iyileştirilmesi
• Eğitim değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi

• Scania Satış Sonrası Hizmetler kilit performans
göstergelerinin takip yöntemlerinin iyileştirilmesi
• Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması

Doğuş Oto:
• Müşteri sesinin değerlendirme sürecinin
standardizasyonu
• Satış potansiyel müşteri takibi metodunun
iyileştirilmesi

• DISS29 giriş oranlarının ve onay sürelerinin
iyileştirilmesi

Öneri Sistemi
Öneri Sistemi’ne Genel Bakış
İş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Şirket çalışanlarından gelen önerilerin sistematik bir şekilde ele alınması ve
uygulanabilir olanların hayata geçirilmesi amacıyla kurulan Öneri Sistemi’nde 2014 yılında öneri sayılarında yaklaşık
1,5 kat artış kaydedilmiştir.

Öneri Sistemi’nde Yapılan Geliştirmeler
• Doğuş Oto’da hayata geçen önerilerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için yeni ödüllendirme sistemi devreye
alınmıştır. Bu kapsamda, o ay içinde önerisi hayata geçen çalışanlar sembolik ödüllerini almaktadır. Maliyet,
müşteri memnuniyeti, hız, kalite, Kurumsal Sorumluluk (İSG, çevre, toplumsal katılım vb.) alanlarında belirgin
iyileşme sağlayan öneriler ise Öneri Komitesi’nde ayrıca değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.
• Kioskların daha aktif kullanımının sağlanması amacıyla 2014 yılında arayüzünün güncellenmesi çalışmaları
yürütülmüştür ve sistemin 2015 yılında hayata geçmesi planlanmaktadır.
• 2013 yılından beri öneri sistemiyle ilgili aylık düzenli raporlamalar yapılmaktadır. Öneri sistemiyle ilgili metriklerin
tüm öneri sistemi kullanıcıları tarafından takibi sağlanmaktadır. Ayrıca 2014 yılında gelen öneriler günlük olarak
yönetime raporlanmaya başlanmıştır.(G4-37)
29

DISS: Bayilerin distribütöre distribütörün de üreticiye çözülemeyen teknik arızaları danıştığı sistemdir.
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Mavi Yaka Öneri ve Yalın Çalışmaları
Yalın Liderlik Eğitimlerinden farklı olarak 2014 yılında Lojistik Depo’da çalışan 63 çalışanımız da Yalın Temel Eğitimi
almıştır.
Bu çalışanlarımızdan 13’ü ise yalın konularında daha detaylı eğitimler alarak Yalın Uygulama Beceri Geliştirme
Programı’nı tamamlamıştır. Bu eğitim kapsamında projeler yürütülmüş, proje sahipleri sertifikalarını Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Aclan Acar’dan almıştır.

Yedek Parça Depo çalışanlarımız tarafından yapılan 2014 yılı önerilerinden hayata geçip başarılı olan 56 adet
önerinin sahipleri ödüllerini ve sertifikalarını, 11 Nisan ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde
almıştır.
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Unsur: Dolaylı Ekonomik Etkiler
Dolaylı Ekonomik Etkiler Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv’in operasyonlarının sürdüğü bölgelerde toplum üzerinde doğrudan bir ekonomik etkisi
bulunmaktadır. Yerel istihdama katkı sağlamanın yanında, Doğuş Otomotiv aynı zamanda faaliyetlerini sürdürmek
için satın aldığı ürün ve hizmetlerin yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına da büyük önem
vermektedir. Aynı zamanda sürekli gelişen ve büyüyen Yetkili Satıcı ve Servis ağıyla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde
kalkınmanın destekleyicilerinden birisi olmaya da devam etmektedir.(G4-EC7)
Doğuş Otomotiv aynı zamanda topluma, iş dünyasının gelişimine, ekonominin kalkınmasına, sektörün sorunlarına
çözüm bulunmasına katkı sağlayan pek çok insiyatif ve girişimin destekçisi olarak işbirliği platformlarının da aktif bir
oyuncusudur.30
Doğuş Otomotiv, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte büyük bir tedarik ve ekonomik zincirin parçasıdır.
Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde yer alan tüm şirketlerin dolaylı ekonomik etkilerini incelemek ve bu doğrultuda
kapsamlı bir veri toplama çalışması yürütmek amacıyla gerekli çalışmalar 2015 yılı içinde başlatılacaktır.(G4-EC8)

Toplumsal Kalkınma
Doğuş Otomotiv kurulduğu günden bugüne kadar
eğitimde fırsat eşitliği kapsamında sadece sınavla
öğrenci kabul eden, yaşam boyu öğrenen, araştıran,
sorgulayan, çağdaş, özgüvenli, topluma, çevresine ve
ailesine karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedefleyen

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na düzenli olarak bağış
yapmaktadır. 2014 yılında Darüşşafaka Cemiyeti’ne
1.094.700 TL bağış yapmıştır. Ekonomik ve toplumsal
kalkınmaya destek vermek için yapılan bağış ve
yardımlar:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

30

2014 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

TUTAR -TL

Ayhan Şahenk Vakfı

1.523.050

Darüşşafaka Cemiyeti

1.094.700

Türk Petrol Vakfı

650.000

Besni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

47.274

Yenibirlider Derneği

15.000

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

12.165

Gazi Üniversitesi Vakfı

10.000

Diğer Dernek ve Kurumlar

46.866

TOPLAM

3.399.055

Doğuş Otomotiv Üyelikleri ve İşbirliği Platformları için: http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx
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Unsur: Satın Alma Uygulamaları
Satın Alma Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Tedarik Zinciri Yönetimi
2013 yılında Doğuş Otomotiv’in operasyonlarının
diğer tedarik zincirlerinden farklılaşan noktaları
üzerinde çalışılarak oluşturulan tedarik zinciri
yönetimi modelimizin saha uygulamalarına 2014

yılında başlanmıştır. “3 Taraflı Sorumlu Tedarik Zinciri
Yönetimi” adını verdiğimiz bu modelde Doğuş Otomotiv
merkezli bir öğrenme ve yönderlik stratejisi hayata
geçirilmektedir.31

Tedarikçilerimiz(G4-EC8)
2014 yılında Doğuş Otomotiv Merkezi Satın Alma
Birimi tedarikçi sayısı 718’tir. Yıl içinde Doğuş Otomotiv
Merkezi Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilen
satın alımların tümü yurt içinden yapılmıştır. Bununla
birlikte yardımcı işletme, bakım ve onarım hizmetleri
için yaklaşık 15 şirketten hizmet sağlanmakta, 2014 yılı
yatırımlarında ise hizmet alınan 5 şirket bulunmaktadır.
2014 yılında Doğuş Otomotiv -Merkezi Satın Alma
Birimi tarafından gerçekleştirilen yerel satın alma tutarı
320.600.000 TL dir.32 (G4-EC9)

2014 yılında ilk kez tedarikçi memnuniyet anketi
gerçekleştirilmiştir. Toplam 57 tedarikçiye uygulanan
ankette memnuniyet oranı 5 üzerinden ortalama
4,61 olarak belirlenmiştir. Tedarikçilerimizin bildirdiği,
iyileştirilmesi gereken konularla ilgili gerekli çalışma
planları yapılmıştır.

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2013 KS Raporu: http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/DOAS_2013_KSRAPORU_WEB.pdf
Tedarikçilere Doğuş Otomotiv’in 2014 yılı içinde mal ve hizmet alımı yaptığı yerel tedarikçiler dâhil edilmiştir. Doğuş Grubu Şirketleri’nden yapılan mal ve hizmet alımları bu tutara dâhil
edilmemiştir.
31
32
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Tedarikçi Seçimlerinde Risk Yönetimi
Tedarikçi seçim kriterleri Satın Alma Birimi tarafından
belirlenip, uygulanmaktadır. Söz konusu prosedürlere

ek olarak bu süreçte Doğuş Otomotiv Etik Kodu takip
edilmektedir.

Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenlik Etkileri
Yemekhane, kafeterya, temizlik, lejyonella ve çalışan
servis araçları bağımsız denetleme kuruluşu tarafından
denetlenmektedir.
Bununla birlikte, yemek, temizlik ve taşımacılık
hizmetleri Şirketimiz İdari İşler Ekibi tarafından her
ay düzenli olarak denetlenerek tedarikçi firmaya
raporlanmaktadır.

Doğuş Oto temizlik, yemek, güvenlik ve servis
şirketlerine İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında
risk analiz raporu hazırlatılmıştır. Birlikte çalıştığımız
şirketlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nda temsili
sağlanmış bu çerçevede Şirket çalışanlarına bu
tedarikçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından daha
verimli hizmet vermesi sağlanmıştır.

Çevre
Distribütörlüğünü yaptığımız dünyanın 14
dev markasının çevreci üretim anlayışıyla
her geçen gün çevresel etkisi daha
da azalan araçlar satıyoruz. Hizmet
alanlarımızda çevresel etkimizi azaltmak
için çalışıyoruz.
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Çevre

Özel Standart Bildirimler

Çevre

Çevresel Sorumluluk Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv Çevresel Sorumluluk Politikası
Doğuş Otomotiv, çevre politikasını Su, Atık, Enerji, Lojistik ve Çevre Dostu Ürünler olmak üzere beş ana başlık
altında toplamıştır. Doğuş Otomotiv,
• Yönetim ve operasyon kararlarında çevresel etkilerini göz önünde bulundurur; operasyonlarından kaynaklanan
doğrudan ve dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder.
• Yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, doğayı koruma ve kaynakları kullanma konusunda topluma karşı
sorumludur.
• Çevreyle ilgili aynı bilinç düzeyini çalışanlarında, çalışanlarının ailelerinde ve işbirliği yaptığı şirketlerde de
yaratmak için çalışır.
• Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri kurmayı hedefler.
• Distribütörlüğünü yaptığı markaların yüksek standartlardaki çevre dostu ürünlerinin daha iyi tanıtılması,
anlaşılması ve satışı için değer zinciri içinde işbirlikleri yapar ve farkındalık sağlar.
• Çevre politikasını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gerekli görülen durumlarda bu politikaya bağlı yeni amaç
ve hedefler ortaya koymayı taahhüt eder.
Doğuş Otomotiv 2010 yılında belirlediği çevresel sorumluluk politikası doğrultusunda aşağıdaki öncelikli odak
alanlar doğrultusunda hedefler belirlemiş ve performanslarını izleyerek iyileştirme çalışmalarını yürütmüştür.
Bununla birlikte ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile ilgili çalışmalar 2015 yılı içinde başlatılacak ve
gerçekleştirilen düzenlemeler 2015 Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamında yayınlanacaktır. Şekerpınar Gebze
yerleşkesinde sertifikasyon sürecinin 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
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Odak Alan (Çevresel
Sorumluluk)

Hedef

Yöntem

Su

Operasyonlarımız nedeniyle
kullandığımız suyu
azaltmak

Farkındalık, ölçme, izleme
mekanizmaları, hedef belirleme

Atık

Atık Yönetimi, Yetkili Satıcı ve
Müşterilerde Farkındalık

Atık hattı, atık değerlendirme
kutuları, pilot çalışma, ölçme,
izleme ve hedef belirleme, görev
tanımları

Enerji

Enerji Tüketimini izleme
mekanizmaları kurmak,
farkındalık

Ölçme, izleme ve hedef
belirleme, ısı izalasyonu ve gün
ışığının verimli kullanımı, sabit
ısı dereceleri, çalışanları uyumu,
CDP raporlama

Lojistik

Çevresel etkileri azaltma,
planlamada çevresel etkileri
hesaplama

Farkındalık, ölçme, izleme ve
hedef belirleme, çevreye
duyarlı araçlar, eğitim,
ileri teknoloji

Çevre Dostu Ürünler

Ürünlerin tanıtımı ve daha iyi
anlaşılması için destek

Bilgilendirme, diyalog
platformları

Doğuş Otomotiv, çevresel sorumluluk politikası ve bu politikaya bağlı hedefleri Yönetim Kurulu’na bağlı
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir. Ayrıca 2015 yılında
gerçekleştirilmesi planlanan Paydaş Paneli’nde çevresel konulardaki performanslarımız kilit paydaş temsilcilerinin
görüşlerine sunulacak ve geri bildirimler değerlendirilerek bir sonraki yıl yayınlanacak olan rapor kapsamına dâhil
edilecektir.
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün satış ve servis segmentinde faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu doğrultuda
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk alanında dünyada ve Türkiye’de ilk kez öncelikli odak alan çalışması
yaparak, küresel standartları kullanarak Kurumsal Sorumluluk raporu yayınlayan şirkettir. Bu nedenle sektörümüze
özgü çevresel öncelikleri belirlemek, bu konuda rol model olmak, sürdürülebilirliğe doğru sektörümüzün stratejik
adımlarını tespit etmek de Doğuş Otomotiv olarak gerçekleştirdiğimiz ilkler arasında yer almıştır.
Şirketimizin iş yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri beş ana başlık altında toplanmıştır:
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Çevre

Satın Alma
Süreci

Satış Sonrası
Hizmetler

Doğuş Otomotiv
Çevresel Etki –
İş Yaşam Döngüsü

Satış
Pazarlama

Doğuş Otomotiv yaşam döngüsünü tümüyle
çevre yönetim sistemlerine entegre etmiş ve
yaşam döngüsü analizi yaparak33 tüm çevresel etki
değerlendirmeleri yapılmış çevre dostu ürünlerin

İdari
Operasyon

Lojistik
Operasyon

ithalatını gerçekleştirmekte, satış ve servis hizmetlerini
de OEM’ler tarafından titizlikle denetlenen süreçler
doğrultusunda vermektedir.34

Her yıl geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemimizle
birlikte Şirketimizin yanı sıra değer zincirimizde yer
alan İştiraklerimizin, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin ve
sorumluluğunu üstlendiğimiz tedarikçilerimizin de çevresel
sorumluluk bilincini arttırmak için çalışıyoruz.

•
•
•
•
•
•

Çevre dostu araçlar CO2 oranlarında %3,7 azalma
Akü geri kazanımıyla 270.000 kWh enerji tasarrufu-260 ton CO2
Atık motor yağlarının geri kazanımıyla salımı engellenen 3.353 ton CO2
Garanti hurdalarının geri kazanılmasıyla salımı engellenen 1.000 ton CO2
Ambalaj aıkları geri kazanımıyla kazanılan 13.408 adet ağaç
Lojistik kaynaklı CO2 emisyonlarından 5.600 ton tasarruf

Volkswagen AG Sürdürülebilirlik Performansı için: http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/sustainability_and_responsibility.html
AUDI Sürdürülebilirlik Performansı için: http://www.audi.com/corporate/en/corporate-responsibility/corporate-responsibility-report.html
33

34

Doğuş Otomotiv’in satışını yaptığı ürünlerin çevresel etki yönetimi için: http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx
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Doğuş Otomotiv’de çevre politikası ve bağlı
konular Çevre Uzmanımız tarafından izlenmekte ve
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Konseyi ile
koordineli olarak veri toplama, iyileştirme ve planlama
çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek markalarımızın çevresel sorumluluk çalışmaları,35
gerekse Yetkili Satıcı ve Servislerimizde yaratmaya
çalıştığımız çevre bilinciyle çevresel etkimizi minimuma
indirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı her geçen
gün arttırmayı hedefliyoruz.

Unsur: Enerji

Enerji Verimliliği Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv olarak faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerjiyi daha verimli kullanmak ve bu sürecin
izlenmesini, iyileştirilme yöntemlerinin geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlamak; enerji kaynaklarının kullanımını
azaltarak operasyonel verimliliği arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Doğuş Otomotiv enerji ihtiyacını bir Doğuş Holding iştiraki olan Doğuş Enerji’den karşılamaktadır. Doğuş Enerji,
yenilenebilir kaynaklardan yararlanarak enerji üretimi yapan bir şirkettir.
Doğuş Otomotiv operasyonlarından kaynaklanan enerji tüketimiyle ilgili sayısal veriler bu raporun performans
verileri bölümünde yer almaktadır.
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 yapmaktadır36.(G4-EN5, G4-EN6)

Unsur: Su Tüketimi

Su Tüketimi Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv 2010 yılında gerçekleştirdiği öncelikli odak alan çalışmasının sonuçlarına göre su tüketimini
azaltmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda 2011 yılında satılan araç başına su tüketim miktarımız
0,66 m3 olarak belirlenmişken, 2014 yılında bu oran yaklaşık %30 azalarak 0,46 m3 olarak gerçekleşmiştir. İlk
beş yıl için su tüketimini azaltma hedefimiz doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalar aşağıdaki stratejiyle
yönetilmiştir:
• Ölçme: Özellikle araç yıkamadan kaynaklanan su tüketimi verilerine ulaşabilmek amacıyla ayrı su sayacı
kullanımına başlanması
• Farkındalık: Çalışanların su tüketiminin azaltılmasıyla ilgili bilgilendirilmesi ve suyun verimli kullanımıyla ilgili
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Doğuş Otomotiv’in satışını yaptığı markaların ürünlerinin çevresel özellikleri ve bu alandaki teknik gelişmelerle ilgili detaylı bilgi için; http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx
35

36

Doğuş Otomotiv’in çalışan başına enerji tüketimi verilerine bu raporun Rakamlarla Kurumsal Sorumluluk Performansı bölümünde yer verilmiştir.(G4-EN5)
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Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto tarafından 2014 yılında tüketilen toplam su miktarı 153.261 m3 olarak
belirlenmiştir. Doğuş Otomotiv Şekerpınar’da ve Doğuş Oto lokasyonları bulundukları bölgelerdeki belediye
kaynaklarından su sağlamaktadır.(G4-EN8)

Unsur: Emisyonlar

Emisyonlar Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv tüm operasyonlarını yönetirken risk değerlendirmeleri yapmakta ve yürürlükteki tüm yasa ve
yönetmeliklere uymaktadır.(G4-YY) Tüketilen enerji (elektrik, doğalgaz ve yakıt), kâğıt kullanımı ve atıklar nedeniyle
Doğuş Otomotiv faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon salımları 2010 yılından beri hesaplanmaktadır. Her
yıl kapsamı genişletilen emisyon hesaplamalarıyla ilgili çalışmalar sürmektedir. Satışı gerçekleştirilen ürünler
bazında ayrıca satılan araç başına salınan emisyon miktarı da her yıl Kurumsal Sorumluluk raporu kapsamında
yayınlanmaktadır.
Atık ve lojistik yönetiminden kaynaklanan emisyonlar ilgili bölümde detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca raporun
‘Rakamlarla Doğuş Otomotiv 2014 Performansı’ bölümünde ölçümlenen diğer verilerin bilgisi yer almaktadır.

Unsur: Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Yaklaşımı

(G4-YY)

Doğuş Otomotiv, çevre yönetim sistemini geliştirmek amacıyla her geçen yıl daha fazla veriye ulaşmak amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları düzenli olarak ölçümleyen Doğuş Otomotiv,
yasal gerekliliklerin ötesine geçip çevresel etkisini minimuma indirmek için çalışmakta, geri dönüşüm stratejisini
hayata geçirmek için çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.37

Atık Yağlar(G4-EN19)
Doğuş Otomotiv, mevzuat gereği (Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği) Yetkili Satıcı ve Servislerimizden
kaynaklanan atık motor yağlarını, bu konuda
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tek
yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER’e (Petrol
Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi) teslim
etmektedir. Bu kapsamda PETDER ile imzaladığımız
“Atık Yağların Yönetimine Katılım Protokolü” mevcuttur.
Bu protokol her yıl yenilenmektedir. PETDER, tüm
Türkiye genelindeki Yetkili Satıcı ve Servislerimizden
atık motor yağlarını toplamakla sorumludur. 2014
yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizden 1.815.162 kg.
atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir
kısmı rejenerasyon tesislerine, bir kısmı da çimento ve
kireç fabrikalarına gönderilmiştir. 2014’te rejenerasyon
37

tesislerine gönderilen 83 ton atık motor yağından,
60.730 lt baz yağ elde edilmiştir.
2014 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizden
toplanarak çeşitli çimento ve kireç fabrikalarına
gönderilen 727 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 3.353 ton CO2 salımı
engellenmiştir. Bu da yaklaşık 380 hektarlık orman
oluşturabilecek, 152.400 adet ağacın olumlu etkisini
yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır.

Yıl içinde kaydedilen tüm atık miktarları yıllara göre karşılaştırmalı olarak raporun sonunda yer alan ‘Rakamlarla Doğuş Otomotiv 2014 Performansı’ bölümünde yer almaktadır.
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Atık Aküler(G4-EN19)
Doğuş Otomotiv olarak, mevzuat gereği (APAK
Yönetmeliği) piyasaya sürdüğümüz akülerin %90
oranında geri kazanımına ilişkin yükümlülüğümüz
bulunmaktadır. Bu yükümlülüğümüzü yerine
getirmek için AKÜDER ile bir işbirliğimiz mevcuttur.
Atık akülerimiz AKÜDER’in “Atık Yönetim Planı”
doğrultusunda toplatılmaktadır.

2014 yılında 174.010 kg atık akü, toplatılarak
geri kazanıma gönderilmiş ve 154.107 kg
olan akü toplatma ve geri kazanıma gönderme
yükümlülüğü yerine getirilmiştir. Bu rakamlarla yasal
gerekliliklerin ötesinde, %112,92’lik bir performans
gerçekleştirilmiştir.

Akülerin geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10
oranında plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun
da nötralizasyonu sağlanmaktadır.
2014 yılında toplatarak geri kazanıma gönderilen 174.010
kg atık akü sayesinde;
• 104.406 kg kurşun,
• 17.401 kg plastik geri kazanılmış ve
• 34.802 kg asitli su nötralize edilerek çevreye zarar vermesi engellenmiştir.

Bu sayede;

• Kurşunun geri kazanılmasıyla 24.012 kWh enerji tasarrufu sağladık.
• 2.088.120 ton toprağın kirlenmesini engelledik.
• Plastiğin geri kazanımıyla 245.000 kWh enerji tasarrufu sağladık.

Akü geri kazanımıyla toplam 270.000 kWh enerji tasarrufu
sağlanmış, böylelikle 260 ton CO2 salımının önüne
geçilmiştir.
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Unsur: Ürün ve Hizmetlerin Çevresel
Etkisi

Ürün ve Hizmetlerin Çevresel
Etkisi Yönetim Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv, çevreye duyarlı ürünler üretmek konusunda dünya lideri markaların distribütörlüğünü
yapmaktadır. Bu kapsamda her geçen yıl OEM’lerimizin sağladığı teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları
sayesinde satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerden kaynaklanan emisyon oranları azalmaktadır. Teknik servis
hizmetlerimiz de distribütörlük anlaşmamız bulunan markaların standartları dâhilinde verilmekte ve yıl içinde düzenli
yapılan denetimlerle kontrol edilmektedir.
Bununla birlikte Doğuş Otomotiv’in sağladığı hizmetlerden kaynaklanan çevresel etkisi değerlendirilmekte ve
titizlikle yönetilmektedir. Doğuş Otomotiv her yıl düzenli olarak bu kapsamdaki verilerini Kurumsal Sorumluluk
Raporuyla kamuoyuyla paylaşmakta, hedefler belirlemekte ve çevresel etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.

Ambalaj Atıkları Projesi(G4-EN27)
Doğuş Otomotiv, “piyasaya süren” sorumluluğunun
bir gereği olarak, piyasaya sürmüş olduğu ambalajlı
malzemelerden kaynaklı ambalaj atıklarının,
yönetmelikçe ilgili takvim yılı için belirlenen orana karşılık
gelen miktarının geri kazanımını sağlamaktadır. Bu
konuda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlardan biri olan ÇEVKO ile
işbirliğimiz mevcuttur. Geri kazanım sorumluluğumuz,
ÇEVKO vasıtasıyla piyasadan ambalaj atığı toplatmak
suretiyle yerine getirilmektedir.
Doğuş Otomotiv, ayrıca kendi operasyonel
faaliyetlerinden kaynaklanan ambalaj atıklarının
da geri kazanımını sağlamaktadır. Bu kapsamda
gıda atıklarının dışındaki tüm ambalaj atıklarının
dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Haziran 2014
döneminden itibaren “Cam, Plastik ve Metal” ambalaj
atıklarının geri dönüşüm süreci Şekerpınar’da
başlatılmıştır. Çalışmanın amacı ofis ortamlarından
kaynaklanan plastik, cam ve teneke/metal atıkların
çevreye ve doğaya zarar vermesini engellemek ve
geri dönüşüme kazandırmaktır. Bu amaçla Şirket
içi geri dönüşüm sürecinin tasarlanarak hayata
geçirilmesi ve geri dönüşüm bilincinin arttırılması da
hedeflenmektedir. Şekerpınar’dan (Genel Müdürlük
Ofisler ve Lojistik Merkezi) kaynaklanan ambalaj
atıkları (kâğıt-karton, ahşap palet, ofislerde kullanılan
kâğıtlar vb.) kaynağında ayrı toplanıp biriktirilmekte ve

bölgemizde hizmet veren lisanslı ambalaj atığı toplama
ve ayırma firmasına gönderilmektedir. Bu sayede,
2014 yılında toplam 468.360 kg ambalaj atığı geri
dönüştürülmüştür. Yine Gebze-Scania servisimizde
toplanan 15.700 kg ambalaj atığı da aynı firmaya geri
dönüşüme gönderilmiştir. 2014 yılında ambalaj atıkları
projesi kapsamında geri dönüşüme gönderilen atık
miktarı 484.060 kg’a ulaşmıştır. 2014 yılında piyasaya
sürüp ÇEVKO vasıtasıyla geri kazanımını sağladığımız
435.484 kg, Şekerpınar tesislerimiz ve Gebze
Scania servisimizden kaynaklanan ve kaynağında ayrı
biriktirerek lisanslı geri kazanım firmasına ulaştırdığımız
283.760 kg kâğıt-karton atığının toplamı 719.244 kg’a
ulaşmış ve bu atıkların geri kazanımıyla yaklaşık 12.240
adet ağacın kesilmesi engellenmiştir.
2014 yılında piyasaya sürüp ÇEVKO vasıtasıyla
geri kazanımını sağladığımız 1.751 kg, Şekerpınar
tesislerimizden kaynaklanan ve kaynağında ayrı
biriktirerek lisanslı geri kazanım firmasına yolladığımız
200.300 kg ahşap ambalaj atığının toplamı ise
202.051 kg’a ulaşmış ve ahşap ambalaj atıklarının
geri kazanımıyla yaklaşık 808 adet ağacın kesilmesi
engellenmiştir.
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2014 yılında toplamda yapılan ambalaj atıkları geri
kazanımıyla yaklaşık 13.048 ağacın kesilmesi engellenmiştir.
Atık Piller
Doğuş Otomotiv’de toplanan pillerin tümü bertaraf edilmesi için Çayırova Belediyesi’ne gönderilmektedir.

Yetkili Satıcı ve
Servislerimizde Atık
Yönetimi
(G4-EN27)

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri tüm operasyonlarında Doğuş Otomotiv’in atık yönetimi ile ilgili
standartlarına uymakla yükümlüdür. Yetkili Satıcı ve Servis denetimlerinde söz konusu standartlarla ilgili denetimler
de yapılmaktadır.
Müşterilerimizde ve dolayısıyla toplumda çevre ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak adına, bakım onarım sonrası
çıkan parçaların müşteri onayı ve bilgisinde bertaraf edilmesi projesi 2013 yılında uygulamaya alınmıştır. 2014
yılında servise giren araçların servis girişinde açılan iş emri üzerinde ‘Çıkan parçaların sizin adınıza tarafımızdan
atık yönetimi kapsamında bertaraf edilmesini istiyor musunuz?’ sorusuna 14.197 müşterimiz ‘Evet’ yanıtı vermiştir.
Bununla birlikte aynı adette (14.197) parça torbasından da tasarruf edilmiştir.38
Servis hizmetinde garanti kapsamında yapılan onarımlar sonrası çıkan parçalar ve yine ölü stok kapsamında
değerlendiren parçalar atık yönetimi konusunda uzman ve profesyonel bir firma tarafından Yetkili Satıcı ve
Servislerimizden toplanarak geri dönüşüme kazandırılmakta ve/veya kurallara uygun olarak bertaraf edilmektedir.
Uygulama bütün yıl boyunca Yetkili Satıcı ve Servislerimizin talepleri doğrultusunda düzenli olarak yapılmaktadır.
Bu kapsamda 482.582 adet katı parça imhası gerçekleşmiş, bunların içinde tehlikeli atık olarak adlandırılan 1.840
adet parça, özel kurallara ve yasal mevzuata uygun bir şekilde yine aynı firma tarafından toplanmış ve bertaraf
edilmiştir. Tehlikesiz atık kapsamında işlem gören parçaların imhası, çoğunun yarı hammadde/hammadde olarak
geri kazanılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu parçaların ayrıştırılmasıyla ortaya çıkan ve geri kazanımı sağlanan
metal, plastik ve cam hurdalar sayesinde yaklaşık 1.000 ton CO2 salımının da önüne geçilerek çevresel bir fayda
sağlanmıştır.
Birlikte Araç Kabulün tabletler üzerinden yapılmaya başlanmasıyla birlikte yaklaşık 1.192.578 adet A4 kâğıt
tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede 102 adet ağacın (yılda ortalama 2.244 kg CO2) daha kesilmesi engellenmiştir.
Ayrıca masaüstü bilgisayarı yerine tablet kullanılarak, tüm Yetkili Satıcılarımız kapsamında 450 Servis Danışmanı
için yaklaşık 3/4 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır. Kaporta-Boya konulu servis girişlerinde sigorta şirketlerinin
taleplerinin karşılanması için belge kullanımı devam etmiştir.

Satış Sonrası Hizmetlerde Çevreye Saygılı, Ekonomik ve
Güvenli Sürüş İç Eğitimi
2014 yılında da gönüllü iç eğitmen programı
kapsamında ‘Çevreye Saygılı, Ekonomik ve Güvenli
38

Sürüş’ iç eğitimi devam etmiş ve toplam 23 çalışana
eğitim verilmiştir.

Sigorta şirketleri uygulaması nedeni ile Kaporta-Boya Girişleri hesaplama dışında tutulmuştur.
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Volkswagen Ticari Araç EVET Eğitimleri
Volkswagen Ticari Araç Markası olarak Türkiye’nin her
ilinde Ekonomik ve Emniyetli Sürüş Teknikleri (EVET)
eğitimleri verilmeye devam etmektedir. Bu eğitimlerle
yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan sürücülerin
araçlarını daha güvenli ve tasarruflu şekilde kullanmaları
amaçlanmaktadır. Bu sayede insan taşımacılığı yapan
sürücülerin, yaşayarak öğrenme yolu ile düşük yakıt

tüketimi gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Eğitimlerle
yaklaşık olarak 2.600 kişiye ulaşılmıştır. Eğitimlerin
sonucunda sürücülerin aylık çalışma saati ve ortalama
kilometresi düşünülürse sadece 1 ayda tasarruf edilen
tutar 770.000 TL olup, bu rakam yılda 9.250.000
TL’ye ulaşmaktadır.

EVET Sayıları aşağıdaki gibidir:
Katılımcı
Sayı

Aylık Motorin
Tasarrufu (TL)

Yıllık Motorin
Tasarrufu (TL)

2013

1.500

450.000

5.400.000

2014

1.100

320.000

3.850.000

Toplam

2.600

770.000

9.250.000

Satış danışmanlarının sürekli gelişimini sağlayan Online eğitimler hem ürün bilgilerinin güncel kalmasını hem de piyasaya
yeni çıkan araçlarla ilgili anında eğitim verilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca online eğitimler sayesinde katılımcıların
İstanbul’a geliş-gidiş zamanı, yol ve konaklama masrafları gibi konularda tasarruf etmeleri sağlanmış oluyor.

Unsur: Lojistik

Lojistik Operasyonların
Çevresel Etkisi Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY, G4-EN27)

Doğuş Otomotiv’in ana faaliyet alanı distribütörlüktür. Lojistik faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlarımızı
azaltmak, çevreye olan olumsuz etkimizi azaltmak amacıyla yedek parça dağıtımından, lojistik kafes ihracatına,
araç dağıtımlarından ithalat lojistiğine kadar pek çok operasyon alanında yıl içinde çeşitli iyileştirme çalışmaları
yürütülmektedir. Doğuş Otomotiv faaliyetlerinin çevresel yaşam döngüsü içinde diğer alanlarda olduğu gibi lojistik
operasyonlarında da çevresel etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.

Yedek Parça Dağıtım (G4-EN30)
Doğuş Otomotiv’in Türkiye genelindeki 146 dağıtım
noktasına yedek parça taşımaları karayoluyla
yapılmaktadır. Araçların doluluk oranları 2014 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. 2014
yılında “Kargo” ve “Dedike” sevkiyatlardan kaynaklı
toplam mazot tüketimi bir önceki yıla göre 303.559 lt
azalmıştır.
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Lojistik Kafes İhracatı
Lojistik kafes ihracatı çalışması kapsamında 2014
yılında 66.400 lt yakıt tasarrufu sağlanmıştır.Temmuz
2013 tarihinden itibaren ithalat limanı olarak Efesan
Limanı kullanılmaya başlanmıştır. Gemiyle nakliyesi
yapılan araçların %53’ü doğrudan liman sahasından
Yetkili Satıcılara sevk edilmiştir, liman – antrepo arası
aktarma kaldırılmıştır. Ayrıca, Ekim 2014 tarihinden
itibaren Efesan Liman sahasında Doğuş Otomotiv
tarafından kullanılan alan arttırılmıştır. Ekim - Aralık

2014 döneminde doğrudan liman sahasından Yetkili
Satıcılara sevk edilen araç ortalaması bu nedenle
%68,15’e yükselmiştir. Bununla birlikte yapılan yeni
sözleşmelerle 4 farklı taşıma firmasıyla çalışılmaya
başlanmıştır. Sözleşme gereği talep edilen taşıyıcı ve
dorse kalite standartları nedeniyle Doğuş Otomotiv
taşımalarında kullanılan Euro 3 standardına uygun
çekici sayısı da artmıştır.

Araç Dağıtım
Araç dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan mazot tüketimi 2014 yılında 1.500 ton azalmıştır.

İthalat Taşıma Lojistiği
İntermodal Sistem Taşımacılık
Doğuş Otomotiv 2013 yılında Mars Lojistik ve
Ekol Lojistik ile ithalat taşıma lojistiğiyle ilgili yaptığı
işbirliği sonucunda, birden fazla ulaştırma sisteminin
birlikte kullanıldığı İntermodal sistemle kara ve deniz
nakliyesine kıyasla karbon ayak izinde önemli bir düşüş
kaydetmiştir. Sadece kara sistemi yerine kara, deniz
ve demiryolundan oluşan rota izlenerek yapılan taşıma
sayesinde Doğuş Otomotiv, 2014 yılında toplam
1.483.663 kg (1.124.265 kg Ekol Lojistik, 359.398 kg
Mars Lojistik) CO2 tasarrufu sağlanmıştır.

tasarrufuyla sağlanan CO2: 174 ton
Lojistik kafes ihracatındaki mazot tasarrufuyla sağlanan
CO2: 4.635 ton
Araç dağıtım operasyonlarındaki mazot tasarrufuyla
sağlanan CO2: 797 ton
Toplam: 5.606 ton

İthalat taşıma lojistiği hariç diğer tüm lojistik
operasyonlarımızda 2014 yılında gerçekleştirilen
iyileştirmelerden kaynaklanan toplam CO2 tasarrufu
miktarı 5.600 ton olarak belirlenmiştir.

2014 yılında gerçekleştirilen tüm lojistik operasyonlar
sonucunda yaklaşık 7.090 ton fazladan CO2’nun doğaya
salımının önüne geçilmiştir. Bu da yaklaşık 322.272
ağaçlık, 322.272/400 ≈ 805 hektarlık bir ormanın
yaratacağı olumlu çevresel etkiye eşdeğer bir kazanımdır.

İntermodal taşımacılıkla sağlanan CO2
tasarrufu:1.124.26+359,39= 1.484 ton
Genel toplam: 5.606 + 1.484 = 7.090 ton

Yedek Parça dağıtım operasyonlarındaki mazot

Yeşil Teknoloji
Doğuş Otomotiv sunucularını barındıran
Şekerpınar’daki sanal altyapı havuzu, sunucu taleplerini
karşılayabilmek adına 4 adet 24 çekirdekli, 384 GB
bellekli sunucularla yenilenmiştir. Mevcut durumda
Doğuş Otomotiv’in 75 sanal sunucusu, 163 işlemci
ve 463 GB bellek ile bu havuz üzerinde yedekli altyapı
üzerinde çalışmaktadır. Fiziksel olarak sağlanmış 75
fiziksel sunucu için gereken yedekli 150 adet güç
ve 150 adet ağ bağlantılarını yalnızca 8 adet güç
bağlantısı ve 8 adet ağ bağlantısı ile karşılayarak

hem IT envanteri hem de güç ve soğutma maliyetleri
anlamında maliyet avantajı yaratılmıştır.
Ayrıca kullanılabilir durumda olup ekonomik ömrünü
dolduran teknolojik cihazlar ihtiyacı olan ilköğretim
okullarına, liselere ve vakıflara bağışlanmaktadır.
2014 yılında 74 adet bilgisayar, 88 adet monitör,
17 adet notebook ve 13 adet yazıcı bu kapsamda
bağışlanmıştır.39

Çalışanlarımızda Çevresel Farkındalık (G4-EN27)
Doğuş Otomotiv çalışanlarının çevresel farkındalığını
arttırmaya yönelik çalışmalarına 2014 yılında da devam
etmiştir.
Bilgilendirme ekranlarında tüketimlerimizin çevresel
39

etkisine dair bilgilendirici yazılar yayınlanmaktadır.
Çalışanlarımızın çevresel farkındalığını arttırmak
amacıyla 2013 yılı çevresel performanslarımızdan
içerikler barındıran kâğıt bardaklar yaptırılmış ve günlük
kullanım sırasında bilgilendirme yapılması sağlanmıştır.

Turkuaz Sistem geliştirmeleriyle sağlanan kâğıt tasarrufu için Markalarımız bölümünde açıklamalar bulunmaktadır: Volkswagen Ticari Araç Çevresel Sorumluluk Çalışmaları.
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Çalışan Memnuniyeti Anketi40 (ÇMA) kapsamında
Kurumsal Sorumluluk başlığı altında “çevreye duyarlı
ürünlerin satışı ve pazarlaması” ifadesi altında
çalışanların konuyla ilgili geri bildirimi alınmaktadır.
Çalışan Memnuniyeti anketi çıktılarındaki gelişime
açık alanlarla ilgili yöneticilerden gerekli iyileştirmeleri
yapması beklenmekte ve bu hedef ÇMA iyileştirme
faaliyetleri başlığı altında ilgili kişilerin hedef kartlarında
yer almaktadır. Yapılan/yapılacak aksiyonlarla ilgili
yöneticilerin planları kayıt altında tutulmaktadır.

Unsur: Tedarikçilerimizde Çevresel
Sorumluluk

Tedarikçilerimizde Çevresel
Sorumluluk Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY)

Tedarikçi sözleşmelerinin tümünde tedarikçinin faaliyetlerini yürütürken çevresel sorumlulukla hareket etmesi
beklenmektedir. Tedarikçi denetimlerimizde şirketin çevresel etkilerini yönetip yönetmediği de denetlenmektedir.
2014 yılında çevresel etki yönetimi de dâhil olmak üzere 28 tedarikçimiz denetlenmiştir. Denetlenen
tedarikçilerimizin tüm tedarikçilerimize oranı %3,89’dur.(G4-EN32)
Çalışan servis şoförlerinin yakıt tüketimini azaltacak ve güvenli sürüşü destekleyecek eğitimleri İdari İşler Birimimiz
koordinasyonunda Volkswagen Ticari Araç Eğitim Departmanı, tedarikçi şirketimize verilmiştir.
Doğuş Otomotiv’in Satın Alma Birimi’nin çalıştığı çevresel etki değerlendirmesine tabi tedarikçisi
bulunmamaktadır.(G4-EN33)
40

Çalışan Memnuniyet Anketi (ÇMA) Doğuş Otomotiv’de iki yılda bir yapılmaktadır.

Çalışanlar
En iyi ve en kaliteli hizmete ulaşma
hedefimizi paylaşan çalışanlarımız
sayesinde her zaman daha büyük
başarılara doğru ilerliyoruz. Çalışanlarımıza
yaptığımız yatırımın Şirketimizin en değerli
varlığı olduğunu biliyoruz.
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Özel Standart Bildirimler

Sosyal Performans

Unsur: İstihdam

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı
Yönetim Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası
Doğuş Otomotiv;
• İşe alım süreçlerinde şeffaf ve izlenebilir olmak için
ölçülebilir işe alım araçları kullanır. İlgili departman
yöneticisi ile birlikte değerlendirme yaparak görev
tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.
• İnsan Kaynakları politikasında çalışan sadakatini
yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak
amaçtır. Bunun için, paydaş - öncelik analizi,
çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve
sonuçlara göre iyileştirme programları hayata
geçirilir.
• Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden
faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza
sonuçlarının izlenebilir ve hesapverebilir olması için
gereken programları uygular.
• Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve
güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser.

•

•

•

•

Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı
seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve
planlı olarak hayata geçirilir.
Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını
yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale
getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler
belirler.
Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı
öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal
süreçleri izler ve verileri takip eder.
Çalışanlarıyla diyaloğu önemser, onların
beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı
politikası uygular.
Yerel ve uluslararası platformlarda “En Fazla
Çalışılmak İstenen Şirket, En İyi İşveren” hedeflerine
ulaşmak için kilit performans göstergeleri belirler.

Çalışan Memnuniyeti
Doğuş Otomotiv’de İşveren Markası Çalışmaları
Taraftar Müşteri için Taraftar Çalışan yaratmak ve
Türkiye’de en çok tercih edilen şirket olmak vizyonu
çerçevesinde;
• Çalışanların gözündeki işveren algısını
profesyonelce yönetmek,

• İşveren iletişimini tek bir ses tonu ile yapmak,
• İçeride ve dışarıda işveren algısını kuvvetlendirmek
hedeflenmektedir.
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ÇEK

Potansiyel çalışanlar
için daha çekici bir
organizasyon

Mevcut çalışanlar
için daha fazla
bağlılık ve olumlu
çalışma deneyimi

TUT
BAĞLA

Önceki çalışanlar için
sürdürülebilir marka
elçiliği

İşveren Markası çalışmaları kapsamında öncelikle
Doğuş Otomotiv çalışanları ile yüz yüze odak grup
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte internet
tabanlı değerler çalışması yapılmış, işten ayrılan, işe
yeni alınan çalışanlarımızla birlikte aynı zamanda iş

teklifini reddeden adayların algıları da ölçümlenmiştir.
Bunun dışında deneyimli profesyonellerin, üniversite
öğrencilerinin, endüstri ve meslek lisesi öğrencilerinin
Doğuş Otomotiv algısı ölçümlenmiştir. Toplam 8.551
kişinin Şirketimize yönelik algısı sorgulanmıştır.

Görüşme yapılan gruplar ve sayıları aşağıdaki gibidir;
			
Araştırma Alanı			

Kişi
Sayısı

Odak Gruplar (Doğuş Otomotiv çalışanları ile yüz yüze)

164

Değerler Çalışması (Doğuş Otomotiv çalışanları ile web tabanlı)

331

Yeni Başlayan Çalışan Algısı (web tabanlı)

36

Ayrılan Çalışan Algısı (web + telefon mülakatı)

14

İş Teklifini Reddeden Adaylar (web + telefon mülakatı)

10

Deneyimli Personellerin Doğuş Otomotiv Algısı (web tabanlı)

137

Üniversite Öğrencileri (Universium 2013 araştırması)

7.766

Endüstri ve Meslek Lisesi Öğrencileri Algı Araştırması

93

TOPLAM

8.551
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Çalışan Memnuniyeti Anketi
Doğuş Otomotiv’de iki yılda bir çalışan memnuniyeti
anketi (ÇMA) düzenlenmektedir. ÇMA sonrasında
analiz sonuçları, yönetim kadrosuna (Müdür ve üzeri)
raporlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanların katılımıyla
gerçekleşen toplantılar düzenlenerek; bağlılık,
isteklilik ve memnuniyet endeksleriyle ilgili sonuçlar
paylaşılmaktadır.
Çalışan bağlılığı ve memnuniyetine yönelik olarak yıl
içinde Aktivite-D, Ödüllendirme (Mavi Direksiyon), İş’te
Eşitlik başlıkları altında çeşitli etkinlikler ve bilgilendirici
seminerler vb. gerçekleştirilmiştir. Marka/departman
yöneticileri ise marka bünyesindeki çalışanlar

kapsamında ekip içi aktivitelerin daha düzenli ve sık
olarak yapılması, performans hedefleri ile ilgili ara
değerlendirmelerin sıklaştırılması, çalışma ortamının
fiziksel olarak iyileştirilmesi, çalışanlar için teknik
eğitimlerin arttırılması -5S ve Yalın Eğitimi-, yöneticilerin
çalışanlarla daha sık ve yakından iletişim kurmasının
sağlanması, iş süreçlerinde iyileştirici faaliyetler,
motivasyon aktiviteleri ve geribildirim toplantılarının
arttırılması gibi pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.
Çalışan Bağlılığı Endeksi’ne göre 2012 yılında 71,2
olan puanımız 2014 yılında 70,2’dir.

Anne – Bebek Politikası
Doğuş Otomotiv 2010 yılında Anne – Bebek
Politikası’nı açıklayan ilk şirketler arasında yer
almaktadır. Çalışan Anne Dostu bir şirket olma
hedefiyle kadın istihdamını kolaylaştırmak için tüm yasa
ve yönetmeliklere uymakla birlikte, bunun da ötesinde
kadın çalışanlarımızın anne olma, anne olduktan sonra
çalışmaya dönme gibi planlarını rahat çalışma şartları,
annelik sorumluluklarını kolaylaştırma çalışmalarıyla
desteklemektedir.
2014 yılında 218 kadın çalışan bulunan işyerlerimizde
kadın çalışanlarımıza özel, kreş masraflarının
tamamen Şirketimize ait olduğu kreş uygulaması ile
ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 2014 yılı itibarıyla,
0-66 ay arasında çocuk sahibi olan 12 kadın
çalışanımız bu uygulamadan faydalanmaktadır. Eğitim
dönemi bitmeden 66 ayını dolduran çocukları olan
çalışanlarımız da, çocukları okula başlayana kadar kreş
uygulamasında faydalanabilmektedir.41

41

Kreş uygulaması kapsamında, Bilfen Gebze ile
anlaşmamız olup, kadın çalışanlara yönelik bu
uygulamadan aynı zamanda çocuğunun velayeti
kendisinde olan boşanmış erkek çalışanlarımız da
faydalanma imkânına sahiptir.
Anlaşmalı olduğumuz okulu tercih etmeyip, çocuğunu
farklı bir kreşe göndermek isteyen kadın çalışanlarımız
için ise yürürlükte olan kreş yardımı uygulamamız
bulunmaktadır. Her ay çocuğunun okula gittiğini
belgeleyen çalışana maksimum 500 TL’ye kadar kreş
yardımı yapılmaktadır.
Doğuş Otomotiv’de 2014 yılında doğum izni sonrası
işe dönüş oranları kadın çalışanlarımız için %58, erkek
çalışanlarımızda ise %100 olarak gerçekleşmiştir.(G4-LA3)

2013

2014

Doğum İzni Kullanan Kadın Çalışan Sayısı

21

12

Doğum İzni Kullanan Erkek Çalışan Sayısı

108

103

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Kadın Çalışan Sayısı

21

7

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Erkek Çalışan Sayısı

108

103

Bu uygulama yalnızca Doğuş Otomotiv için geçerlidir.
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UNDP Kadının Güçlendirilmesi Konferansı’na Katılım
5 ve 6 Mart 2014 tarihlerinde ABD’nin New
York şehrinde bu yıl altıncısı düzenlenen Kadının
Güçlenmesi Prensipleri Konferansı’nın teması ‘Cinsiyet
Eşitliği ve Küresel İşlere Erişimde Zorluklar’ olarak
belirlenmiştir. Konferansa Türkiye’den Doğuş Otomotiv
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
Koray Bebekoğlu da konuşmacı olarak katılmış ve aile
dostu çalışma koşullarını içeren bir konuşma yapmıştır.
Cinsiyet Eşitliği ve Küresel İş Sorunları Yuvarlak Masa
Toplantısı’nda konuşan Bebekoğlu,
Doğuş Otomotiv’in, cinsiyet eşitliği, anne-çocuk
politikaları, çalışan annelere tanınan hakları ve sektörde
kadın istihdamını artıcı uygulamalarını, uluslararası
şirketlerin temsilcileriyle paylaşmıştır.

Konferans kapsamında kadınlar için iş fırsatlarının
artırılması, geliştirilmesi ve hakkaniyetli işlere erişimin
artırılmasına yönelik iş stratejileri, deneyimler ve
zorluklara dikkat çekilmiştir.
Dünya çapında 670’den fazla CEO imzacısı bulunan
UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi
Kadının Güçlenmesi İlkeleri (Women’s Empowerment
Principles – WEPs), işletmelere kadınların işyerinde,
piyasalarda ve toplumda güçlenmesine yönelik yol
haritası sağlamayı amaçlamaktadır.

Aktivite-D Gönüllülük Programları
Aktivite-D Gönüllülük Programları çalışanlarımızın
gönüllülük programlarına katılımlarını teşvik etmek,
farklı etkinliklerde bir araya gelerek Şirketimize olan
bağlılıklarını yükseltmek ve iş-yaşam dengelerine
destek vermek amacıyla geliştirilmiş bir programdır. Yıl
içinde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla çeşitli aktiviteler
düzenlenmektedir.
• Şirketler Arası Yarışmalar
o
Indoor Cup 2014
o
Dragon Festivali 2014
o
Runtalya 2014 Maratonu
• Çocuklarımızla Tiyatroya Gidiyoruz (Çizmeli Kedi,
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Karlar Kraliçesi,
Oyuncaklar ve Pinokyo oyunlarına gidilmiştir.)

• Gezi - Batı Karadeniz Turu
• Toplumsal Sorumluluk
o
Koruncuk Vakfı Ziyareti
o
Soma Ziyareti ve Yardımı
Ayrıca Ritim Etkinlikleri adı altında özel bir çalışma
yapılarak atık parçalardan ritim ekipmanları üretilmiştir.
Önümüzdeki yıl bu ekipmanları kullanarak ritim
orkestrası kurma çalışmalarımızın devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
2014 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanları
gönüllü olarak verilen iç eğitimler de dahil olmak üzere
toplam 960 adam/saat gönüllülük programlarına
katılmıştır.
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Unsur: İşgücü/Yönetim İlişkileri

İşgücü/Yönetim
İlişkileri Yönetim
Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv’in birincil derecede önemli kilit paydaşı çalışanlarıdır. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da
çalışanların hem kendi içlerinde, hem de yöneticiler ve üst yönetim ile bir araya geldiği farklı diyalog platformları
bulunmaktadır. Bu platformların tamamı çalışanlarımızın görüş ve önerilerini doğrudan üst yönetime iletebilmelerini
ve Şirketle ilgili bilgileri, hedef ve stratejileri üst yönetimden alarak bilgilenmelerini sağlamaktadır. Bu platformlarla
ilgili detaylara raporumuzun ‘Paydaş Katılımı’ bölümünde yer verilmiştir. Şirketimizde faaliyetlerimizle ilgili
değişiklikleri, strateji ve hedefleri öncelikli olarak çalışanlarımızla paylaşmak iç iletişim stratejilerimiz arasında yer
almaktadır. Ayrıca Doğuş Otomotiv intranet sistemi bu tür duyurular için aktif olarak kullanılmaktadır. Doğuş
Otomotiv’de yasal ihbar sürelerine uyulmaktadır.(G4-LA4)

Unsur: İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Yaklaşımı
(G4-YY)

Doğuş Otomotiv’de iş ortamında çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm politika, strateji ve prosedürler ile
alt yapı çalışmaları yasa ve yönetmelikler doğrultusunda oluşturulmuştur ve üst yönetim tarafından izlenmektedir.
Doğuş Otomotiv İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul raporları 3 aylık periyotlar şeklide Risk Yönetimi Komitesi’ne
sunularak onay ve görüşlerine başvurulmaktadır. Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Doğuş Otomotiv’de
ilgili Lokasyon Müdürü veya İdari İşler ve Satın Alma Müdürü’ne, Doğuş Oto Bölgeleri’nde ise Bölge Direktörleri’ne
bağlı olarak çalışmakta ve raporlama yapmaktadır.
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Doğuş Otomotiv İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmalarını danışman firma desteğiyle yürütmektedir.42 İSG
Kurulu’nda temsil edilen çalışan sayısı Doğuş Otomotiv’de 23, Doğuş Oto’da 89, Scania Gebze Servis’de 12 kişi
olmak üzere toplam 124 kişidir. Kurulda temsil edilen işgücü oranı Doğuş Otomotiv’de %4, Doğuş Oto’da %5,78,
Scania Gebze Servis’de ise %27’dir.(G4-LA5)
2014 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto olmak üzere toplam 2.760 kişiye, 6.229 adam/saat İSG eğitimi
verilmiştir.
Doğuş Otomotiv – 1.036 kişi / 3.806,5 adam/saat
Doğuş Oto – 1.382 kişi / 1.846 adam/saat
Doğuş Teknoloji – 342 kişi / 577 adam/saat
Doğuş Otomotiv’de çalışanların yüksek riskli hastalığa maruz kalmalarına neden olacak bir iş süreci
bulunmamaktadır.(G4-LA7)

Kitlesel Hastalıklar
2014 yılında Şirketimizde Anadolu Sağlık Merkezi (John
Hopkins) işbirliği ile Prof. Dr. Necdet Üskent tarafından
Kanserden Korunma Yolları ve Mide Kanseri Söyleşisi
gerçekleştirilmiştir. Seminere 46 kişi katılmıştır. Yine yıl
içinde Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından sağlığımızın
korunmasında ve yaşam kalitemizin yükseltilmesinde

doğrudan etkisi olan sağlıklı beslenme ve gıdaların
doğru tüketimine dair “Farkındayım” Gıda Güvenliği
Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir. Seminere 35
kişi katılmıştır.

Unsur: Eğitim ve Öğrenme

Eğitim ve Öğrenme Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv çalışanlarının hem mesleki hem de kişisel ve sosyal gelişimlerine destek vermeyi insan kaynakları
politikasının bir parçası olarak kabul etmektedir. Bu amaçla sadece Şirketin öncelikleri değil, çalışanların da
beklentileri doğrultusunda bir eğitim ve öğrenme politikası uygulamaktadır. Bu beklenti ve talepleri düzenli olarak
sorgulayarak eğitim modellerini geliştirmektedir.

42

Doğuş Otomotiv İSG uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/OTOMOTIV_WEB_ISSAGLIGI.pdf
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Gelişim Okulu

İç Eğitmen, Mentorluk ve Koçluk Programları
2012 yılından itibaren Şirketimizde yürütülen İç
Mentorluk Programı kapsamında 2014 yılında 20
mentorumuz bulunmaktadır. Şirketimizde 2013
yılından bu yana koçluk programı, üniversite işbirlikleri
ve çalışanlarımızın gelişimi için yürüttüğümüz pek çok
çalışma bulunmaktadır.
2009 yılından itibaren sürdürdüğümüz iç eğitmen
projemiz kapsamında ise, çalışanlarımız gönüllülük
esasıyla “eğiticinin eğitimi”ni alarak, uzman oldukları

alanlarda iç eğitmenlik yapabilmektedir. Şu anda
Şirketimizde toplam 9 iç eğitmenimiz, 7 iç eğitmen
adayımız bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv’de müdür ve direktörler için Koçluk
Gelişim Programları, yeni başlayan çalışanların Şirkete
adaptasyonunu hızlandırmak ve tecrübeli çalışanların
yönetim becerilerini geliştirmek için uyguladığımız
mentorluk programı kapsamında 2014 yılında 20
Mentor ve 23 Mentee bulunmaktadır.

Çalışan Eğitimleri
2014 yılında Doğuş Otomotiv’de toplam 33.530
adam/saat (4.524 adam/gün), Doğuş Oto’da toplam
41.797 adam/saat (5.784 adam/gün) eğitim verilmiştir.

43

Kişi başına düşen eğitim süresi ise Doğuş Otomotiv’de
50 adam/saat, Doğuş Oto’da ise 26 adam/saat olarak
gerçekleşmiştir43.(G4-LA9)

Cinsiyete ve çalışan kategorilerine göre eğitim oranları raporun Performans Verileri bölümünde detaylı olarak verilmektedir.
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:

668

1.469

168

Profil Analizi Projesi
Şirketteki mevcut pozisyonların görev profillerinin
tanımlanması ve çalışanların göreve uyumluluklarının
değerlendirilmesiyle, çalışanların gelişim alanlarının
tespiti, terfi ve atamalar, rotasyon ve yeni işe alım
süreçlerine somut veri sağlamak ana hedefiyle 2013
yılında Profil Analizi Projesi başlatılmıştır. Bu projeyle
Genel Müdür-Direktör-Müdür seviyesindeki tüm

yöneticilerimiz, çalıştay ve/veya anketler aracılığıyla
kendilerine bağlı görevlerin ideal profillerini tanımlamıştır.
2014 yılında Doğuş Otomotiv’de tüm beyaz yaka
çalışanlar Profil Analizi uygulamasını tamamlamıştır.
Yeni işe alım süreçlerinde de artık bu değerlendirme
aracı kullanılmaktadır.

Yaşamboyu Eğitim(G4-LA10)
Doğuş Otomotiv çalışanları sadece mesleki olarak
değil aynı zamanda hayatlarının farklı aşamalarında
ihtiyaç duyacakları bilgilerle de donatılmaktadır.
Seçmeli atölyeler kapsamında ‘Networking, Futurizm,
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Stres Yönetimi ve
Çatışma, Anne-Baba-Çocuk Eğitimi, Doors Akademi,
Hızlı Okuma Teknikleri, Topluluk Önünde Konuşma
Sanatı, Sanat Atölyeleri, Mutluluk Ajandası, Yeni İletişim
Çağında Hikâyecilik, Reiki, Beden Sağlığım ve Kişisel
Verimliliğim, Cam Atölyesi, Suna Kabadayı ile Stilini
Yarat’ eğitimleri verilmektedir.

Seçmeli iç eğitimler atölyesinde ise ‘Zor İnsanlarla
Başa Çıkma Eğitimi, Temel Muhasebe Uygulamaları,
Zaman Yönetimi Eğitimi, Satışta İletişim ve İlişki
Yönetimi, Müzakere Teknikleri, Sunum Becerileri
Eğitimi, Çevreye Saygılı ve Güvenli Sürüş Eğitimi,
Homologasyon ve Gümrük Eğitimi, Duygusal Özgürlük
Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim, Bordro ve
Personel Operasyonları, Yalın Eğitimi, Herşey Teorisi,
Adobe Premiere ile Video Düzenleme/Kurgu’ eğitimleri
verilmektedir.
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Şirket stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, her
ünvandan beklenen yetkinliklerin gelişimi
Kendini yönet modülü

Ünvan bazında yetkinliklerle örtüştürülmüş eğitim içerikleri

İletişimini yönet modülü
Her bir modül için belirlenmiş davranışsal göstergeler

İşini yönet modülü
Modüler, üç yılllık eğitim planı

Üniversite İşbirlikleri
Doğuş Otomotiv üniversiteler ile yürüttüğü işbirliği
programlarına bu yıl TED Üniversitesi’ni de eklemiştir.

TED Üniversitesi ile birlikte, işbirliği yapılan üniversite
sayısı beşe ulaşmıştır.

Işık Üniversitesi Mavi Yaka Gelişim Programı(G4-LA10)
Şirketimizde servislerde çalışan Formen, Teknisyen,
Teknisyen Yardımcısı, Garanti Elemanı ve Dispozisyon
Elemanı unvanına sahip dolaylı yoldan müşteriye
dokunan çalışanlarımızın sürdürülebilir başarılarını
sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla Işık

Üniversitesi iş birliği ile modüler bir gelişim programı
hazırlanmıştır.

Program 2014 yılında aşağıda yer alan 3 farklı eğitim
başlığı ile hayata geçmiştir.
• Modül: Otomotiv Sektöründe Dün ve Bugün - Tüketici
Gözünde Markalar
• Modül: Bireysel Motivasyon – Özgüven ve Güler Yüzlü
Hizmet
• Modül: Teknisyenliğin Önemi ve Etkileri -Teknolojide
Gelecek Vizyonu
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3 Şubat 2015 tarihi itibariyle 2. dönem programı kapsamında Işık Üniversitesi Maslak Kampüs’de başlayacak
eğitimlerde katılımcıların, çalışma ortamlarında bireysel davranışlarının iş geneline etkileri konusunda gelişim
sağlamaları, ortak hareket ederek elde edilen sonuçların daha olumlu olması konusunda bilinçlenmeleri ve bireysel
gelişimlerinin iş sonuçlarına oluşturduğu ekstra katkının anlaşılması hedeflenmektedir.

DRIVE - Doğuş Otomotiv’in
Rotası İnsan ve Eğitim
2014 yılında Doğuş Otomotiv, 46 ildeki 566 Yetkili Satış ve Servis noktasının insan kaynakları yönetim sürecini
içeren DRIVE “Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesine başlamıştır. 8.150 çalışandan oluşan Yetkili
Satıcı ve Servis ağı için özel olarak geliştirilen DRIVE projesiyle, Yetkili Satıcı ve Servisler’in insan kaynakları
alanında kurumsal yapılarının etkinleştirilmesi ve bunun sonucu olarak da müşteri memnuniyeti ve iş sonuçlarında
sürdürülebilir başarının sağlanması hedeflenmektedir.
1 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlayan işe alım çalışmaları kapsamında ilk 9 ayda 564 aday, değerlendirme
merkezi uygulamalarına katılmış, 402 mülakat ve 158 işe alım gerçekleştirilmiştir.
Eş zamanlı başlayan ve 10 Yetkili Satıcı ve Servisimiz’de yürütülen pilot uygulamayla iş değerlendirme, iş
kademelendirme, organizasyon yapısı oluşturma çalışmaları ile tüm iş süreçlerinin analizinin gerçekleştirilmesi,
bu sayede en mükemmel ve etkin organizasyon modellerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Performans yönetimi
çalışmalarımızla da sadece finansal alanda değil, müşteri, süreç, çalışan ve alt yapıya ilişkin konularda da tüm
Yetkili Satıcı ve Servis çalışanlarımızı doğru hedeflerle yönetebilecek sistemlerin oluşturulması hedeflenmektedir.
Bununla birlikte ücretlendirme çalışmalarıyla iş çapı ile uyumlu ücret, ödüllendirme çalışmalarıyla maddi ve manevi
motivasyon arttırıcı yöntemlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında tüm Yetkili Satıcı ve Servis yöneticilerine yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerine Kasım 2014’te
başlanmıştır.
2015 yılında projenin yaygınlaştırılmasının yanı sıra, çalışanlarla iletişim boyutunu da içeren çalışmalara başlanması
hedeflenmektedir. 2016 yılında çalışan memnuniyet araştırmalarına başlanması ve iki yıl içinde tüm Yetkili Satıcı ve
Servisler’de projenin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.
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(G4-LA11)

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi, hedef giriş dönemi, hedef revizyon dönemi ve performans değerlendirme dönemi
olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır. Tüm çalışanların performans sürecinin takibi ve koordinasyonu İnsan
Kaynakları Birimi tarafından yapılmaktadır. Performans çıktıları üzerinden ücret ve prim sisteminin yönetimi
sağlanmaktadır.
Çalışanların eğitim ve rotasyon talepleri D-İnsan performans sistemi üzerinden alınarak, eğitim ve rotasyon
planlamaları yapılmaktadır. Performans değerlendirme dönemi sonrasında marka/departman bazında müdür,
direktör ve genel müdürlerle kendilerine bağlı çalışanların genel performans durumu üzerinden kariyer ve
yedekleme planları yapılmaktadır. Şirket içi atama ve görev değişikliklerinde bu planlar üzerinden değerlendirmeler
yapılmaktadır. Ayrıca unvan bazında zorunlu ve seçmeli eğitimler belirlenmiş ve çalışanların bu eğitimlere katılımı
sağlanmıştır.

Performans değerlendirmesi yapılan ve performans yönetimi uygulanan
çalışan yüzdesi

2013

2014

%100

%100

Ödüllendirme Sistemi
Doğuş Otomotiv 2014 Mavi Direksiyon Ödülleri
Doğuş Otomotiv çalışanlarına kıdemlerine,
gerçekleştirdikleri başarılı projelere ve çalışmalara göre
verilen Mavi Direksiyon Ödülleri kapsamında 2014
yılında ‘Yolu Açanlar Ödülü’ 14 çalışanımıza, ‘Yol
Hikâyesi Ödülü’ 60 çalışanımıza, ‘Yol Tutkusu Ödülü’
ise 54 çalışanımıza verilmiştir.

“Yol Tutkusu” Ödüllendirme Sistemi ayrıca Değer ve İlgi
Merkezi (DİM)’nde de uygulanmaktadır. DİM çalışanları
düzenli olarak müşteri görüşmelerinde yaşadıkları farklı
deneyimleri e-posta aracılığıyla paylaşmakta ve her
ay bu paylaşımlar yine kendileri tarafından oylanarak
ödüllendirilmektedir.

Bir Fikrim Var
‘Bir Fikrim Var’ uygulaması öneri sisteminden ayrı olarak
çalışanların küçük sorunlarını ve isteklerini öğrenmek
ve çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

2014 yılı içinde bu sistem üzerinde 200 adet talep
gelmiş, taleplerin büyük kısmı karşılanmıştır.
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Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv, Etik Kodu ile Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası doğrultusunda çalışanları arasında ayrımcılık
yapılmasına hiçbir koşulda izin vermez ve bu konudaki tüm süreçleri titizlikle izler ve yönetir.
Doğuş Otomotiv İş’te Eşitlik Platformu’nun üyelerinden biri olarak kadın istihdamının arttırılması ve kadınlara iş
ortamında fırsat eşitliği yaratılmasıyla ilgili olarak sadece Şirket içinde değil, ulusal boyutta da katkı sağlamaktadır.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu’nda 2 kadın üye bulunmaktadır.(G4-LA12)

Engelli Çalışanlar
Şirketimizde çalışan engelli çalışan oranı %2,8’dir. Doğuş Otomotiv bu konudaki yasalara uymaktadır, 2014 yılında
Şirketimiz bu konuda herhangi bir ceza ödememiştir.

Yıllara Göre Engelli Çalışan Sayısı
Yıl

Şirket

Engelli Sayısı

2013

Doğuş Oto ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

37

2013

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş

16

2014

Doğuş Oto ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

37

2014

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş

17
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Unsur: Kadın ve Erkekler İçin Eşit Ücret

Eşit İşe Eşit Ücret Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Doğru ücret yönetim sisteminin her pozisyon için iş değerleme metodu kullanarak ‘eşit işe eşit ücret’ olduğuna
inanan Doğuş Otomotiv, bölgesel ve sektörel analizlerle ücret sistemini desteklemekte, piyasa ile uyumlu,
rekabetçi bir sistem oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Doğuş Otomotiv’in tüm süreçlerinde
olduğu gibi ücretlendirme süreçlerinde de eşitlik ilkesi ön koşul olarak kabul edilmektedir.

Unsur: Tedarikçilerin İşgücü
Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi

Tedarikçilerin İşgücü
Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv 2014 yılında tedarikçi denetimlerinde Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlikle ilgili alanları da
denetim kriterleri arasına eklemiştir. Tedarikçilerimizin çalışanlarının yasal ve sosyal haklarının sağlanması da bu
kriterler arasında yer almaktadır. 2014 yılında bu alanda denetlenen tedarikçi sayısı 28’dir.(G4-LA14) Herhangi bir
olumsuz vakaya rastlanmamıştır.(G4-LA15)

İnsan Hakları
Türkiye’de insan hakları politikasını ilk
açıklayan şirketlerden biri olmanın getirdiği
sorumlulukla hareket ediyor ve etki
alanımız içinde insan haklarının önemini
ve Doğuş Otomotiv politikasını anlatmaya
devam ediyoruz.
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Özel Standart Bildirimler

Sosyal Performans

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları
Politikası(G4-YY)
Doğuş Otomotiv,
• İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş
Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.
• Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.
• İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, iş ortaklarının da uymasını talep eder.
• Faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini alır, ilgili
riskleri yönetir.

Unsur: Yatırım

Yatırım Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv tüm faaliyetlerinde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı, tüm faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeyi taahhüt
etmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2. maddeleri nedeniyle bu
konudaki taahhüdünü açık biçimde beyan etmiştir.
2014 yılında insan hakları açısından risk taşıyan bir yatırım anlaşması yapılmamıştır.(G4-HR1)
Doğuş Otomotiv çalışanlarının tamamı e-öğrenme yöntemiyle insan hakları eğitimi almıştır. Ancak 2014 yılında
başlatılan Etik Kod eğitimleri kapsamında insan haklarıyla ilgili konular da eğitimlere eklenmiş ve toplam 377 kişiye
bu eğitimler verilmiştir. Eğitimlerin 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.(G4-HR2)

Unsur: Ayrımcılığın Önlenmesi

Ayrımcılığın Önlenmesi
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv için “çeşitlilik” kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer sosyal paydaşların dinsel,
yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmek, bu farklılıklara değer vermektir.
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Doğuş Otomotiv çeşitliliğe önem verirken aynı zamanda bu unsurun kurumsal bir zenginlik olduğuna da
inanmaktadır.
Doğuş Otomotiv, farklı kültür ve kökenlerden olsalar da, kendisini yaptığı işe adayan ve yüksek donanımlı tüm
adaylar için en fazla tercih edilen; çalışanlarını geliştiren ve haklarını koruyan bir işveren olmayı taahhüt etmektedir.
Doğuş Otomotiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da yasal düzenlemelerle
korunan diğer sosyal statülerden bağımsız bir “Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası” uygulamaktadır. Şirketimiz bu
konuda kendi politikalarına uyan etkinliklere katılır, sponsorlukları üstlenir, kurum ve kuruluşlara üye olur ve ancak
bu anlayışa sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Kadın Çalışan Oranı: %22,5
Etik Kod Eğitimi: 377 kişi, 188,5 adam/saat (İnsan hakları
konularını da içeren)
Kadın Çalışan Terfi Oranı: %34
2013

2014

Yeni İşe Alımlarda Kadın Oranı (%)44

33

52

Terfilerde Kadın Oranı (%)

41

34

İş’te Eşitlik Platformu
İş’te Eşitlik Platformu, Dünya Ekonomik Forumu’nun Toplumsal
Cinsiyet Uçurumunu Kapatma Programı çerçevesinde 2012 yılı
Haziran ayında, Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Güler Sabancı ve Doğuş
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ferit Şahenk’in eş başkanlığında
kurulmuştur. Platformun kuruluş amacı Türkiye’nin ekonomik
katılım ve fırsatlar uçurumunu 3 yıl içinde %10’a kadar azaltmak
olarak belirlenmiştir. Bir toplumda ekonomik ve sosyal yaşantının
her alanında kadın ve erkek eşitliği bir insan hakları konusu olup,
daha da önemlisi sosyal adaletin ön koşuludur.

44

Tabloda verilen rakamlar Doğuş Otomotiv verisidir. Doğuş Oto dâhil değildir.
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Sürdürülebilir kalkınmanın adeta öznesi olan kadınların
güçlendirilmesinde kadın istihdamının arttırılması önemli
bir rol oynamaktadır. Bir ekonominin tüm çarklarının
sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için kadınların ekonomik
yaşama katılımları kritiktir. Doğuş Otomotiv olarak
sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ancak toplumun
tüm tarafları kalkınma hamlesinin içine dâhil edilirse ve
farklı bakış açıları yakalanabilirse gerçekleşebileceğine
inanıyoruz. Bu bakış açısı ve Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Ferit Şahenk’in önderliği ile Doğuş

Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Otomotiv
olarak da kadın istihdamının arttırılması yönünde
çeşitli çalışmalar gerçekleştiren bu platformun önemli
destekçileri arasında yer almaktayız. %22,5 kadın
çalışan oranıyla sektörüne emsal teşkil eden Şirketimiz,
kadınların toplumda hak ettiği yeri almasını ve ekonomik
hayattaki cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesini
sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeye devam
etmektedir.

Doğuş Otomotiv’de Kadın Çalışan Oranı Değişimi
Toplam

Beyaz Yaka

Mavi Yaka
Kadın
%2

Kasım
2014

Kadın
%32

Erkek
%68

Kadın
%37 Erkek
%63

Erkek
%98

Erkek
Kadın
Kadın
%3

Kasım
2013

Kadın
%29

Erkek
%71

Kadın
%33 Erkek
%67

Erkek
%97

İş’te Eşitlik Platformu 2014 Çalışmalarımız
2014 yılında İş’te Eşitlik Platformu çalışmalarımıza hız
verilmiştir. Öncelikli olarak İş’te Eşitlik’in Doğuş Holding
ile yapılan ortak çalışmayla logosu belirlenmiştir.
Doğuş Otomotiv iş ilanlarına İş’te Eşitlik Platformu
üyeliği bilgisi eklenmiştir. Doğuş Otomotiv internet
sitesinde İş’te Eşitlik tanıtım alanı oluşturulmuştur.
Şirket içindeki dijital ekranlarda İş’te Eşitlik görselleri
yayınlanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte Özlem
Denizmen’in ‘Çocuklar Anne Babalarından Ne İster, Ne
Bekler Söyleşisi’ ile Şirket içi seminerler düzenlenmeye
başlanmıştır. vdf, LeasePlan, Doğuş Teknoloji, Doğuş
Oto iştiraklerimizin platforma üyelikleri sağlanmıştır.
İlgili çalışmalarımız basınla paylaşılmış, yöneticilerimizle
konuyla ilgili röportajlar yapılmıştır. Doğuş Otomotiv
İş’te Eşitlik tanıtım filmleri hazırlanmıştır. Kurum

kültürü ve cinsiyet algısını ölçmek amacıyla Şirket
çalışanlarına yönelik algı anketi hazırlanmıştır. Anket,
tüm çalışanlarımız tarafından doldurulmuştur.
Kadın çalışanlar için koçluk/mentorluk uygulamaları
kapsamında, kişisel farkındalıklarını arttıracak
faaliyetlerin hayata geçirilmesi de planlarımız arasında
yer almaktadır.
Tüm bunlara ek olarak Bakanlık ile ortak bir çalışmayla
şirketlerin eşitlikle ilgili en iyi uygulamalarından oluşan
kitapçık ve film hazırlıkları başlamıştır. Çalışmanın 2015
yılında tamamlanması beklenmektedir.
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Unsur: Çocuk İşçiler

Çocuk İşçiler Yönetim
(G4-YY)
Yaklaşımı
Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında
çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemektedir. Çocuk işçi çalıştırmama, 2014 yılında başlayan
tedarikçi denetimlerine de önemli bir unsur olarak eklenmiş ve yapılan denetimlerde çocuk işçi vakası
kaydedilmemiştir.(G4-HR5) Yetkili Servislerimizin eleman alımı taleplerinin gerçekleştirilmesi aşamasında Satış Sonrası
Hizmetler Bölge Yöneticileri bilgilendirilmekte ve destek verilmektedir. Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde bu
konu güvence altına alınmakta ve yıllık denetimlerde göz önünde bulundurulmaktadır.

Unsur: Zorla veya Cebren Çalıştırma

Zorla veya Cebren Çalıştırma
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında
yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemektedir. Söz
konusu durum Doğuş Otomotiv’in tedarikçileri ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için de geçerlidir. Tedarikçi
denetimlerimiz konuyla ilgili içeriğe sahiptir. 2014 yılında Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto ve tedarikçilerinde zorla ve
cebren çalıştırma vakası kaydedilmemiştir.(G4-HR6)
Şirketimizde her çalışan işe başladığı gün itibariyle sigortalanmaktadır. Bu husus gerek iç, gerekse dış denetimlerle
kontrol edilmektedir. Bununla birlikte her çalışandan yasa gereği her yıl Ocak ayında gerektiği durumlarda mesai
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yapacağına dair bilgilendirme yapılmakta ve onay alınmaktadır. Doğuş Otomotiv aynı zamanda etki alanı içinde
yer alan Yetkili Satıcı ve Servisler ile tedarikçilerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesini beklemekte ve gerekli
denetimleri yapmaktadır.

Unsur: Güvenlik Uygulamaları

Güvenlik Uygulamaları
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv’in faaliyet gösterdiği bölgelerde güvenlik hizmeti üçüncü parti şirketlerden tedarik edilmektedir.
Tüm tedarikçilerimizle olduğu gibi, güvenlik hizmeti sağlayan tedarikçimizle de Doğuş Otomotiv ilke ve politikaları
bir protokol kapsamında paylaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Güvenlik çalışanlarının tamamının insan
hakları eğitimi alması amacıyla 2015 yılı için hedefler belirlenmiştir.(G4-HR7)

Unsur: Yerel Halkın Hakları

Yerel Halkın Hakları Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan yerel toplumun tüm haklarına saygı gösteren Doğuş Otomotiv
“sosyal onay” olarak adlandırılan iş yapma biçimine özellikle büyük önem vermektedir. 2014 yılı içinde yerel halkın
haklarının ihlali nedeniyle Şirketimize ulaşmış herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.(G4-HR8)

Unsur: Tedarikçilerin İnsan Hakları
Bakımından Değerlendirilmesi

Tedarikçilerin İnsan Hakları
Bakımından Değerlendirilmesi
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv 2014 yılından başlayarak tedarikçi denetimlerine insan hakları da dâhil olmak üzere sosyal,
çevresel ve etik unsurları da içeren maddeler eklemiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen 28 tedarikçi denetiminin
tamamında insan haklarına aykırı bir durum tespit edilmemiştir.(G4-HR10)

Toplum
Sosyal refahın gelişimiyle doğrudan ilişkisi
olan sektörümüzün önemli bir temsilcisi
olarak etki alanımız içinde toplumsal
kalkınma, işbirliği ve diyalog ile iş etiği
başlıklarında performanslarımızı geliştiriyor
ve izliyoruz.
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Özel Standart Bildirimler

Sosyal Performans

Doğuş Otomotiv Toplumsal
Katılım Politikası(G4-YY)
Doğuş Otomotiv,
• Trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip
olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder.
• Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır.
• Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder.
• Sattığı ürünlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda
bakım ve onarım hizmetleri sunmakla yükümlüdür.
• Trafikte güvenlik konusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla
diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir.
• Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından onaylıdır ve kurumsal
yönetişim ilkelerimizin ana unsurlarından biridir.
• Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür.
• Hile ve suistimal gibi etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmeleri
ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak
için çalışmaları başlatır ve hedefler koyar.

• 2.011 Çalışana Toplam 8.966 Saat Trafik Güvenliği Eğitimi
• 8.000 İlkokul Öğrencisine Trafik Eğitimi
• 3,4 Milyon TL Toplumsal Yatırım
• Meslek Lisesi Mezunu 37 Kişiye İstihdam
• 644 Adam/Saat Mobbing Eğitimi
• 377 Kişi 188,5 Adam/Saat Etik Kod Eğitimi

Unsur: Yerel Halk

Yerel Halk Yönetim
(G4-YY)
Yaklaşımı
Doğuş Otomotiv, güvenli, insancıl ve etik çalışma koşulları altında hizmetlerini sürdürmektedir. Operasyonlarını
sürdürdüğü bölgede yaşayan toplumun haklarına da aynı şekilde saygılıdır. Şirketimizin çevresel ve sosyal
sorumluluk politikaları doğrudan içinde yaşadığı toplumun refahı, kalkınması ve gelişimi için gerekli ilkeleri
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içermektedir. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya
katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumun Doğuş Otomotiv’den sosyal, çevresel, ekonomik ve
etik beklentileri yıl içinde çeşitli algı araştırmaları ve anketler aracılığıyla sorgulanmakta ve bu beklentiler kurumsal
stratejilerimize entegre edilmektedir.
Doğuş Otomotiv’in çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi faaliyeti bulunmamaktadır.

Trafik Hayattır!
Otomotiv sektörüyle yakından ilgili olan trafik konusuna katkıda bulunmayı başlıca toplumsal sorumluluğu olarak
gören Doğuş Otomotiv trafik güvenliğiyle ilgili tüm projelerini ‘Trafik Hayattır!’ platformu altında toplamıştır. Trafik
Hayattır!, toplumda trafik güvenliğiyle ilgili uzun soluklu bir kültür değişimi yaratmak için özverili çalışmalarını 10
yıldır sürdürmektedir. Toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarla ‘Trafik
Güvenliği’ konusunda en kapsamlı ve istikrarlı toplumsal katılım çalışması haline gelmiştir.(G4-SO1)
Trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmanın en önemli yolunun ‘trafik güvenliği eğitim programları’
olduğunu savunan Trafik Hayattır! farklı hedef kitleleri için farklı eğitim programları yürütmektedir.

Gençler İçin Trafik Hayattır!
Dünya Sağlık Örgütü 2013 kaza istatistikleri raporuna
göre 15-29 yaş grubu, ülkemizde en fazla risk taşıyan
grup olarak belirlenmiştir. Bu durum Trafik Hayattır!
platformu kapsamında üniversitelerde trafik güvenliğiyle
ilgili projelerin arttırılması gerektiğini göstermiştir.
• Geleceğin aktif araç kullanıcıları üniversite
öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitimi’ 2014 yılında yaygınlaştırılmış,
anlaşmalı olan 10 üniversitede 12.393 öğrenci
tarafından seçmeli ders olarak alınmıştır.
• Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Trakya
Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Erzurum Teknik

Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde
okutulan ders, ‘trafik güvenliği’ ile ilgili üniversite
eğitim müfredatına giren ilk ders olmuştur.
• YÖK tarafından üniversitelere tavsiye edilerek
sosyal seçmeli ders statüsüne giren ‘Trafik
Güvenliği-Uzaktan Eğitimi’ Birleşmiş Milletler 2014
Genel Kurultayı Sosyal ve Ekonomik Konseyi’nde
‘Trafik Güvenliğiyle İlgili Örnek Uygulama’ seçilmiştir.
• Uzaktan eğitim projesini saha aktiviteleriyle
pekiştiren Trafik Hayattır! markası 2014 yılı boyunca
Mardin’den Malatya’ya, Erzurum’dan Edirne’ye
kadar farklı 7 il ve üniversitede emniyet kemeri
simülatörü uygulaması, trafik semineri, söyleşi ve
sosyal medya stantlarıyla toplam 4.328 öğrenciye
erişmiştir.

Çocuklar İçin Trafik Hayattır!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 verilerine göre,
76,5 milyon kişiden oluşan Türkiye nüfusunun %29,7’si
çocuklardan oluşmaktadır. Bu veriden hareketle “bir
çocuk ülkesi” olarak tanımlayabileceğimiz ülkemizde
uygulanacak Kurumsal Sorumluluk uygulamalarında
çocukların hedef kitle olarak seçilmesi yaşamsal bir
önem taşımaktadır.

Trafik Hayattır!, geleceğin teminatı olan çocuklara
eğitim çalışmalarından saha etkinliklerine kadar
farklı alanlarda projeler geliştirerek Türkiye’de trafik
güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması yolunda önemli
bir adım atmıştır. Trafik Hayattır! platformu, çocuklara
yönelik gerçekleştirilen çalışmalara, ebeveynler ve
öğretmenlerin katılımını da teşvik ederek projenin
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toplumsal katma değerini daha üst seviyelere çıkarmayı
hedeflemektedir. Marka ismini bir çocuğun hayal
gücünden alarak faaliyetlerini sürdüren Trafik Hayattır!,
toplumun geleceği olarak gördüğü çocuklar için öncü
uygulamalar geliştirmiştir.
• Trafik Hayattır!, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliğiyle ilkokul 4.sınıf ‘Trafik’ dersi müfredatına
uygun şekilde hazırlanarak ‘Mükemmel Şehir’ adı
verilen içerikle ilkokul öğrencilerinde trafik güvenliği
kültürünün oluşturulmasına destek vermiştir.
• Güvenli Trafik Projesi kapsamında, ilkokul 3.sınıf
öğrencilerine yönelik geliştirilen ‘Hayatı Öğreniyorum’
eğitimleri 2014 yılında yaygınlaştırılarak Mardin’de
ilkokul öğretmenlerine eğitici eğitimi olarak verilmiştir.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 46
ilköğretim okulundan 160 sınıf öğretmenine verilen
eğitimle dolaylı olarak 8.000 ilkokul öğrencisinin
trafik eğitimine katkıda bulunulmuştur.

• Kocaeli Tuzla Tapduk Emre İlköğretim Okulu 3.sınıf
öğrencilerine yine ‘Hayatı Öğreniyorum’ eğitim
setiyle Doğuş Otomotiv çalışanları tarafından eğitim
verilmiştir. Toplam 135 öğrenci bu kapsamda eğitim
almıştır.
• 23 Nisan Fenerbahçe Çocuk Şenlikleri, Didim
D-Marin Yaz Festivali gibi etkinliklerde çocuklara
yönelik bilinçlendirme etkinlikleriyle yer alan Trafik
Hayattır! platformu, trafik işaretlerini kolayca
öğretecek hafıza oyunları ve interaktif oyunlarla on
binlerce kişiye ulaşmıştır.
• Trafik Hayattır! platformunun 10 yıllık geçmişi
dikkate alındığında, ‘Arka Koltuk Benim’ reklam
kampanyası kamuoyunda en fazla ilgi çeken iletişim
çalışmalarının başında yer almıştır. Ebeveynlerle
çocuklarının hedef kitle olarak seçildiği reklam
kampanyası 2014 boyunca çeşitli yerlerde
yayınlanıp, trafik güvenliği bilincinin arttırılması
hedeflenmiştir.

Tuzla Tapduk Emre İlkokulu -Trafik Hayattır! ‘Hayatı
Öğreniyorum’ Eğitimi
Trafik Hayattır!’ın ana hedef gruplarından olan
çocuklara trafiğin ana kuralları, trafik işaretleriyle ilgili
bilgilendirme yapılması amacıyla Tuzla Tapduk Emre
İlkokulu’nda ‘Hayatı Öğreniyorum’ aktivite kitapçıklarıyla
interaktif bir eğitim organize edilmiştir. Trafik eğitiminin
önemi öğrencilerin yanı sıra sınıf öğretmenlerine de
aktarılmıştır. Amacımız trafik işaretlerinin uygulamalı
öğretilerek küçük yaşlardan itibaren trafik güvenliği
konusunda toplumda farkındalık oluşturmaktır. İlkokul

3.sınıf öğrencilerine yönelik kurgulanan ve 140
öğrencinin katıldığı eğitimde, görsel öğelerle trafik
kurallarının altı çizilerek, mini trafik işaretleriyle trafik
güvenliği konusu eğlenceli bir şekilde aktarılmıştır.
Ayrıca Doğuş Panayırı’nda ve pikniklerinde uygulanan
‘Trafik Yemini’, ilkokul 3.sınıf öğrencilerine öğretilmiştir.
Eğitimler üç Doğuş Otomotiv gönüllü çalışanı tarafından
verilmiştir.
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Yetişkinler İçin Trafik Hayattır!
Toplumda trafik güvenliği bilincini oluşturmak için değişimi önce kendi çalışanlarından başlatması gerektiğine
inanan Doğuş Otomotiv, bugüne dek farklı eğitim uygulamalarıyla 2.011 çalışana toplam 8.966 saat eğitim
vermiştir. Trafik Güvenliği eğitimlerinin önemli bir parçası olan ‘Trafikte İlkyardım’ programı ile 1.114
Doğuş Otomotiv çalışanı ‘ilkyardımda temel prensipler’ konusunda bilgilendirilmiştir. Trafik Hayattır! eğitim
programları sadece çalışanlarla sınırlandırılmamış, Yetkili Satıcı çalışanlarına yönelik olarak farklılaştırılarak ‘Güle
Güle Kullanın - Güvenle Kullanın Online Eğitim’ modülü yaratılmıştır. Eğitim kapsamında müşteriyle doğrudan
temasta olan 600 Yetkili Satıcı çalışanımız, trafik güvenliğinin temel unsurları konusunda online eğitim modülü
aracılığıyla bilgilendirilmiştir. Online eğitim alan Yetkili Servis çalışanları toplam 492.629 müşteriye trafik güvenliği
konusunda edindikleri bilgileri araç tesliminde aktarmıştır.
Bununla birlikte toplumun genelinde yaratmaya çalıştığımız bilinci pekiştirmek için T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Trafik Güvenliği Platformu işbirliğiyle trafik güvenliği mesajları içeren kamu spotları hazırlanmıştır.Türkiye’de
hasarlı trafik kazalarının başlıca nedeni olan ‘aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı’ konularının önemini vurgulamak
için, aşırı hız konulu radyo spotu, emniyet kemeri konulu TV spotu çekilmiştir.
• Ortalama 41 saniye süren aşırı hız radyo spotu 400.000 saniyenin üzerinde yayınlanarak en çok yayınlanan
radyo spotlarından biri olmuş, birçok kurum tarafından örnek uygulama olarak gösterilmiştir. ‘Aşırı Hız’ radyo
spotu Otomobil Distribütörleri Derneği 2014 Gladyatör Ödülleri’nde ‘En İyi Radyo Uygulaması’ seçilmiştir.
• İnternette izlenme rekoru kıran ve Cannes Festivali gibi önemli platformlarda ödül rekortmeni ‘Embrace Life’
filminin Türkiye versiyonu ‘Hayata Bağlı Kal’ BP Türkiye, EGM ve Trafik Güvenliği Platformu işbirliğiyle yeniden
çekilmiştir. Reklam yüzünün Mustafa Sandal olduğu kamu spotunda, emniyet kemeri kullanımının önemi bir
kez daha vurgulanmıştır.
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Meslek Liseleri İşbirliği
Volkswagen’in eğitim kurumlarına destek faaliyetleri, 2014 yılında mevcut okullara verilen desteğin yanı sıra, yeni
bir sınıf açılmasıyla devam etmiştir. 5. Volkswagen Laboratuarı çalışmaları Adıyaman Besni Osman İsot Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde başlamıştır. Demo parça, eğitim dokümanı vb. olmak üzere eğitim malzemesi desteği
verilen okul sayısı 114’e ulaşmıştır. Okullardaki eğitim araçlarının bakımları yapılmış, atölye görselleri yenilenmiş
ve harici firmalarla eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi yeni öğretim yılında tüm
öğrencilere iş önlüğü, yağmurluk, okul çantası, kitap desteği sağlanmıştır.
2014 yılında yapılan sürekli ziyaretler ve öğrenci görüşmeleriyle öğrenci beklenti, istek ve dilekleri alınmış,
yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır. Diyarbakır Burhanettin Yıldız EML Volkswagen Laboratuarı
öğrencileri için, 3 günlük Doğuş Otomotiv Lojistik, Eğitim Merkezi ve İstanbul gezileri organize edilmiş ve eğitimler
verilmiştir. Volkswagen Laboratuarı öğretmen eğitimleri Şekerpınar Eğitim Merkezi’nde devam etmiştir.
2014 – 2015 öğretim yılı için 4 Volkswagen Laboratuarı ve Meslek Lisesi’nden toplam 122 öğrenci, 17 Yetkili
Servisimize dağıtılarak, atölye stajyerliğine başlamıştır. 2014 yılında öğrenimi devam eden üç sınıfımızdan toplam
60 öğrenci mezun olmuş, bu öğrencilerden 25’i Yetkili Servislerimizde çalışmaya başlamıştır. 24 öğrenci ise
öğrenimlerine üniversitede devam etme kararı almıştır. İkinci öğretimde okuyan öğrencilerden bir kısmı için ise
yine yarı zamanlı istihdam sağlanmıştır. Aynı zamanda askerliğini ve üniversiteyi bitiren 12 yeni mezunun istihdamı
sağlanmıştır. Böylece toplam mezun sayısı 308’e ve öğrenimi devam eden öğrenci sayısı 236’ya ulaşmıştır.

Ayhan Şahenk Vakfı Desteği
Niğde Faik Şahenk Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi,
Darıca Faik Şahenk Ortaokulu ve Zeytinburnu Ayhan
Şahenk Ortaokulu’nun tadilatı ve onarım giderlerinin
karşılanması amacıyla 26 Haziran 2014 tarihinde
Ayhan Şahenk Vakfı’na 1.523.050 TL şartlı bağış

yapılmıştır. Anılan okullarda belirtilen çalışmalar
sonrasında artan 229.965,21 TL tutar, Şanlıurfa Direkli
Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin
tadilat, onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması
için kullanılmıştır.

Volkswagen Binek Araç Beetle Boyama Kitabı
Volkswagen Binek Araç olarak müşteri memnuniyeti
hedeflerimiz kapsamında showroomlarımızı çocuklarıyla
birlikte ziyaret eden müşterilerimizin çocukları için
Beetle Boyama Kitabı ve boya kalemlerinin içinde
bulunduğu bir boyama seti hazırlanmıştır. Her Yetkili

Satıcımıza 200 adet boyama seti gönderilmiştir.
Boyama setleri Think Blue çevreci felsefemiz
doğrultusunda geri dönüşümlü kâğıt kullanılarak
üretilmiştir.

Audi Göcek Yarış Haftası
Audi Türkiye’nin, yelken sporuna yönelik desteğinin
en önemli örneklerinden olan ve Göcek Yat Kulübü
tarafından düzenlenen “Audi Göcek Yarış Haftası”nın
15’incisi 17-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında
düzenlenmiştir. Uluslararası yelken camiasında bilinirliği
her geçen yıl artan, bir yandan da butik yarış olma
özelliğini koruyan Göcek Yarış Haftası’nda tekneler bu
yıl, 15. başarı yılını kutlamak amacıyla yelken açmıştır.

Yarışta yaklaşık 40 tekne ve 400’e yakın yelkenci
mücadele etmiştir.
2014 yılında 75 çocuk, yelken eğitimlerine başlamış
ve bunlardan 3’ü milli takım aday kampına kadar
yükselmiştir. Audi’nin desteğiyle Göcek Yat Kulübü’nün
eğitim verdiği çocuk sayısının 120’ye çıkarılması
hedeflenmektedir.
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Doğuş Oto Gönüllülük Programları
Ocak 2014 döneminde Ayhan Şahenk Vakfı’nın
organize ettiği ‘ikinci el kıyafet toplama’ çalışmasına
destek verilerek ihtiyacı olan kişilere dağıtılmak üzere
Doğuş Oto çalışanları arasında 4 koli kıyafet toplanarak
ilgili kurumlara ulaştırılmıştır.

Aralık 2014 döneminde gönüllülük esasına göre ‘Kızılay
Kan Bağışı’ kampanyasına katılım gerçekleştirilmiştir.

Doğuş Oto Tiyatrosu
2014 yılında Doğuş Oto Tiyatrosu hayata geçirilmiş, ön
elemeler tamamlanmıştır. 60 başvuru arasından 12 kişi
belirlenerek teknik eğitim ve temsile yönelik hazırlıklar
başlatılmıştır.

Tiyatro 10 kişiden oluşmaktadır. Provalar genel olarak
Perşembe günleri saat 14:00 – 16:00 arasında TİM
Show Center’da gerçekleştirilmektedir. Sahnelenecek
oyun henüz tam olarak belirli olmamakla birlikte 2015
yılında ilk temsilin yapılması planlanmaktadır.

Doğuş Oto Orkestrası
Doğuş Oto Orkestrası, yeni üye katılımlarıyla
çalışmalarını devam ettirmektedir. Orkestra 12 kişiden
oluşmaktadır. Provalar genel olarak hafta içi mesai
saatlerinde yapılmıştır. Doğuş Oto Gönüllü Orkestrası,
2014 yılında ortalama 1.500 kişinin seyirci olarak

katıldığı 7 Darüşşafaka maçı, Doğuş Oto çalışanlarına
verilen ve ortalama 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen
2 adet yılbaşı kutlaması olmak üzere toplam 9 kez
sahneye çıkmıştır.

Unsur: Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla Mücadele
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY, G4-SO3, G4-SO4)
Doğuş Otomotiv’in Etik Kodu ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda belirtildiği gibi Doğuş Otomotiv’de
yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Ayrıca müşterilerden,
tedarikçilerden, Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese
sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır.
Doğuş Otomotiv, Etik Kod Eğitimleri’ne 2014 yılında başlanmıştır. Şekerpınar Yerleşkesi’nde çalışan 70’i mavi
yaka olmak üzere toplam 377 kişiye (188,5 adam/saat) etik kod eğitimleri yüz yüze verilmiştir. Yapılan eğitimlerin
sonunda eğitime katılan 377 kişinin %80,1’i etik kodun %82,6’sı ise etik hattının ne olduğunu, ne işe yaradığını
ve ne zaman kullanması gerektiğini tam olarak anladığını ifade etmiş, %82’si de eğitimin ardından çalıştığı Şirkete
daha fazla güven duyduğunu belirtmiştir.
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Mobbing Eğitimleri
2013 yılında Şirketimizde mobbing eğitimi verilmeye
başlanmıştır.45 İlk aşamada tüm İcra Kurulu ile
İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörlüğü
çalışanlarına verilen bu eğitim 2014 yılında tüm müdür

ve direktörlere verilmiştir. Ayrıca Doğuş Oto’da çalışan
tüm yetkililere mobbing eğitimi verilmiştir. Toplam 644
adam/saat eğitim verilmiş; 8 Direktör, 52 Müdür, 67
Yetkili eğitime katılmıştır.

Unsur: Rekabete Aykırı Davranış

Rekabete Aykırı Davranış
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv rekabete aykırı davranışları, tröstleşme veya tekelcilik uygulamalarının düzenlenmesini
sağlayan tüm yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında sonuçlanmış bir dava
bulunmamaktadır.(G4-SO7)

Unsur: Uyumluluk

Uyumluluk Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv için operasyonlarını yürütürken faaliyette bulunduğu ülkenin tüm yasa ve yönetmeliklerine
koşulsuz uyum esastır.

Eğitimin amacı katılımcıların mobbing olgusunu ayırt edebilmeleri, önlem alma ve çözüm üretmeleri, mobbingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında
farkındalık kazanmalarıdır.
45

Ürün ve
Hizmet
Sorumluluğu
Müşterilerimiz sorumluluk alanımızda yer
alan en öncelikli kilit paydaşlarımızdır.
Doğuş Otomotiv olarak sorumlu, güvenilir,
sürdürülebilir müşteri ilişkisi yönetimi
Kurumsal Sorumluluk alanında odak
alanlarımız arasında yer almaktadır.
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Özel Standart Bildirimler

Sosyal Performans

Ürün ve Hizmet
Sorumluluğu
• 366 Adet Yetkili Satıcı ve Servis Denetimi
• Müşteri Memnuniyeti 120 üzerinden Satış 109,93 / Servis 101,59
• Kalitek Kalite Kontrol Projesiyle 139.429 saat tasarruf

Doğuş Otomotiv Ürün
ve Hizmet Sorumluluğu
(G4-YY)
Politikası
Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan sosyal ve çevresel etkilerini izler, tüm sosyal paydaşlarına
ve ekolojik çevreye karşı sorumluluğunun farkındadır. Doğuş Otomotiv Ürün ve Hizmet Sorumluluğu çerçevesinde
aşağıdaki politikayı benimser ve uygular:
• Müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetir, denetler ve sürekli geliştirir.
• Ürün ve hizmetleri nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarının eğitimi ve doğru
bilgilendirilmesi için uluslararası standartları uygular.
• Beklentilerin üzerinde hizmet verebilmek için doğru donanım seçimi, uygun fiyat, doğru lansman, Yetkili Satıcı
ve Servislerin eğitimleri ve müşterilerin doğru bilgilendirilmesi üzerine odaklanır.
• Hizmet standartlarını sürekli denetler, gelişmesi gereken konularla ilgili özel aksiyonlar alarak, müşteri
memnuniyetinde en yüksek standartlara ulaşmayı hedefler.
• Sorumlu iletişim ilkelerini benimser, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, temsil ettiği markaların değerleri ve
beklentilerine uygun biçimde OEM standartlarını gözetir.
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Unsur: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü ve servis hizmetleri sağlayan şirketlerinden biri olmanın
getirdiği sorumlulukla müşterilerine en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmak için çalışmaktadır.46 Müşterilerimizin
sağlık ve güvenliği operasyonlarımızın tüm yaşam döngüsü içinde birinci önceliğimizdir. Distribütörlüğünü
yaptığımız dünyanın lider otomotiv üreticilerinin üretimin her aşamasında gerçekleştirdiği kalite kontrol ve müşteri
güvenliği konusundaki hassasiyeti Doğuş Otomotiv olarak Şirketimiz için de üstün hizmet anlayışıyla faaliyetlerini
düzenleme sorumluluğu getirmektedir. Doğuş Otomotiv’in ‘beklentilerin üzerinde hizmet’ anlayışı bu sorumluluğun
en önemli yansımasıdır.47

Yetkili Satıcı ve Servis
Yönetimi
Doğuş Otomotiv Bayi Yönetimi Departmanı doğrudan CEO’ya bağlı faaliyet gösteren bir departman olup, Yetkili
Satıcı ve Servis geliştirme ve denetimi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Yetkili Satıcı ve Servis geliştirme biriminin
ana faaliyet konuları, yeni atama, Yetkili Satıcı ve Servis ilişkileri yönetimi, özlük bilgilerinin ve pazar gelişiminin
takibi, marka bazlı network planlaması, mimari projelendirme, marka yönetimlerine destek, kurumsal kimlik
takibidir. Söz konusu süreçler toplam 15 markamız için yürütülmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servis denetimi kapsamında ise, bayilerin ISO 9001 ve DOS sertifikasyon, marka ve distribütör
standartları denetimleri, Doğuş Otomotiv ISO 9001 sertifikasyonu ve kalite süreçleri takibi yapılmaktadır.
Tüm Volkswagen, Audi ve SEAT Yetkili Satıcılarımızın ve Servislerimizin TÜV Münich kaynaklı ISO sertifikası
mevcut olup, Yetkili Satıcı ve Servislerimiz yılda bir kez denetime tabi tutulmakta ve sertifikalarını uzatmaya hak
kazanmaktadırlar. Scania Yetkili Satıcılarımızın da%70’inde DOS4 sertifikası mevcuttur.
2014 yılında Yetkili Satıcı ve Servis Geliştirme ve Denetimi Birimleri’nin süreç iyileştirmeyle ilgili katıldığı
organizasyonlar ve gelişmelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir:
• 20-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya Berlin’de gerçekleşen Volkswagen Grup Markaları Kalite Yönetimi
Konferansı’na katılım sağlanmış, distribütör ve Yetkili Satıcı ve Servis odaklı yeni kalite süreçleri konularında
güncellemeler yapılmıştır.
• 28-30 Nisan 2014 tarihlerinde Belçika Brüksel’de gerçekleşen Scania DOS Denetim Sertifikasyon eğitimlerine
katılım sağlanmış, denetçi sertifikasyonları yenilenmiştir.
• 2014 yılında Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, SEAT, Porsche, Scania markalarımızda Satış ve
Satış Sonrası olarak 331 adet Kalite ve Marka Standartları Denetimi (ISO+Scania DOS) ve 35 adet sadece
Marka Standartları Denetimi, toplam 366 denetim gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 347 adet gerçekleştirdiğimiz
denetim sayımız, Scania Yetkili Satıcılarımızın kalite standartları (DOS) denetimlerinin sıklığının artması nedeniyle
bu yıl bu 366’ya yükselmiştir.
• Volkswagen, Audi ve Scania markalarımızın üreticilerinden temsilciler bazı Yetkili Satıcılarımızı denetlemiştir.
Denetlenen 10 Yetkili Satıcımız, bu denetimlerden başarılı sonuç almıştır.

Doğuş Otomotiv markalarının müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptıkları çalışmalar internet sitemiz üzerinde detaylı olarak yer almaktadır: http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/MARKALAR_MUSTERISAGLIGIVEGUVENLIGI.pdf
46

Doğuş Otomotiv markalarının ürün güvenliği ile ilgili detaylı bilgileri internet sitemiz üzerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/
MARKALAR_URUNGUVENLIGI.pdf
47
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Scania DOS 4 Sertifikasyonu
Üretici firmanın kalite standartlarını kapsayan DOS
4 sertifikasyon denetlemeleri Doğuş Otomotiv
Scania Yetkili Satıcı ve Servislerinde başlatılmıştır.
Üretici firmadan yetkililerin katılımıyla yapılan iki ayrı
denetlemenin yanı sıra distribütör firma denetlemeleri
de gerçekleşmektedir. DOS 4 denetlemelerinin

amacı tüm Scania servislerinin aynı kalitede ve
standartlara uygun hizmet vermesini sağlamaktır.
2014 yılında toplam 15 Yetkili Satıcı ve Servis DOS 4
denetlemesine katılmış ve 14’ü denetlemeleri başarıyla
sonuçlandırmıştır.

Yetkili Satıcı ve Servis Eğitimleri
2014 yılında Atina’da tüm Yetkili Satıcı ve Servislerin
Satış Sonrası Servis (SSH)/Servis Müdürleri ile bir
araya gelinerek değerlendirme toplantısı ve çalıştaylar
yapılmış, ayrıca yeni ürünler kullanılarak test edilmiştir.
Bununla birlikte motivasyon amaçlı etkinliklere de
yer verilmiştir. İlgili toplantıda müşteri memnuniyetine
yönelik çalıştaylar yapılmış olup çalıştaylardan çıkan
aksiyonların hayata geçirilmesi konusunda kararlar
alınmıştır.
Bu yıl 8.si düzenlenen Servis Danışmanları Çalıştayı
ve Parça Yöneticileri Çalıştayı ise 7-12 Kasım 2014’te
İzmir’de yapılmıştır. 7-11 Kasım SD (Servis Danışmanı)
Çalıştayına 3 ayrı grupta toplam 425 SD, 10-12
Kasım 2014 Parça Yöneticileri çalıştayına ise 81 Parça
Yöneticisi katılmıştır. Yeni ürünler hem teorik hem de
pratik olarak aktarılmış ve aynı zamanda çeşitli ileri
sürüş teknikleri ile birlikte bu araçlar test edilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışmalarda Türkiye’nin en iyi
SSH çalışanlarını belirleyebilmek amacıyla bu yıl
‘All Star Yarışması’ düzenlenmiştir. 12-14 Kasım
2014 tarihlerinde düzenlenen yarışmaya 36 Servis
Danışmanı, 36 Master Teknisyen ve 18 Parça
Yöneticisi katılmıştır. İzmir Yarış Pistinde Binek Araç
Servis Danışmanları için Passat Ürün eğitimi araç
üstünde yapılmıştır. Aynı zamanda araçlar kullanılarak
test edilmiş çeşitli şartlardaki fonksiyonları tecrübe
edilmiştir. Ticari Servis Danışmaları için ise, Passat
Ürün eğitimi teorik ve araç üstünde uygulamayla
gerçekleştirilmiştir. Ticari Araç (Amarok, Crafter, T5,
Caddy) test sürüşleriyle ticari araçlar üstünde de

uygulamalar yaptırılmıştır. Parça Yönetici çalıştayında
ise parça eğitimi ve Passat ürün eğitimi, uygulama ve
test sürüşleri yaptırılmıştır. Yarışmalarda her branştan
ilk üç katılımcı seçilmiştir. Kazananlara plaket ve
sertifikalarının yanı sıra tatil hediye edilmiştir. ‘All Star
Yarışması’nı kazananlar 2015 yılında Berlin’e dünya
çapında yapılan finallere katılacaktır.
2014 yılında tüm Yetkili Servislerimizin Teknik Destek
Uzmanlarının ve Teknik Yetkililerinin katıldığı Teknik
Komite Toplantısı, üreticiden gelen ilgili teknik
temsilcilerin de katılımıyla gerçekleşmiştir. Sahada
karşılaşılan sorunların çözümü, müşteri odaklı hizmet,
yeni teknolojiler, güncellemeler, onarım kalitesi,
iş tekrarı vb. konuların görüşüldüğü ve eğlence
programlarının da bulunduğu toplantı 3 gün sürmüştür.
Yine tüm Yetkili Servislerimizin Garanti Sorumlularının
katıldığı toplantıda, yeni garanti uygulamaları, müşteriye
en hızlı ve kapsamlı bir şekilde garanti hizmetinin
sunulabilmesi amacıyla tasarlanmış yeni uygulamalar,
sahada karşılaşılan sorunlar görüşülmüş ve kaliteli
hizmet için öneriler alınmıştır.
Acil Servis Teknisyenlerinin teknik, yol yardım güvenliği,
müşteri ilişkisi vb. konularda gelişimini sağlamak ve
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için 4
grup halinde ikişer günlük eğitim düzenlenmiştir.
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Yetkili Satıcı ve Servis Desteği
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin (YS) çözmekte
zorlandığı konular veya müşterilerimizden gelen talepler
doğrultusunda ‘Talep Yönetim Sistemi’ vasıtasıyla
“Teknik Destek” talebi oluşturulmakta, anında telefon,
uzak bağlantı, kameralı destek vb. aracılığı ile Yetkili
Satıcı ve Servislerimize destek verilmektedir. Bu
yöntemler neticesinde olumlu sonuç alınamaz ise ilgili
YS ziyaret edilerek yerinde teknik destek verilmektedir.

YS Kameralı Destek Sistemi 25 ilde ve 28 bayide yer
bulunmaktadır. 2014 yılında 138 bağlantı yapılarak
bayiye gitmeden sorun çözümü sağlanmıştır.
Bu desteği Teknik Destek Yöneticimiz verirken
gerektiğinde müşteri ile de görüşerek doğrudan
açıklama, bilgilendirme yapılabilmektedir.

Kalitek Kalite Kontrol
Yetkili Servislerimizde, onarım süresinin kısaltılması
ve mevcut kalite kontrol anlayışının işlevsel ve onarım
kalitesini artırmaya yönelik etki edebilmesi amacıyla
Kalitek Kalite Kontrol Projesi uygulaması 2014 yılında
da devam etmiştir. Bu uygulama sayesinde, iş emri
başına yaklaşık 12 dakika tasarruf sağlanmıştır. Bu
süre yıllık yaklaşık 139.429 saat tasarruf yapıldığı
anlamına gelmektedir. Bu süre onarıma aktarılabilecek
(üretken zaman) süredir. Bununla birlikte bakım/onarım
işlemi tamamlanmış bir aracın kalite kontrol süreci için

beklemesi ihtiyacı ortadan kalkmış ve çalışma alanına
alınan araç kalite kontrolü yapılmış olarak çalışma
alanından çıkabilmiştir. Ayrıca bir kalite kontrol alanına
gerek kalmamıştır.
Yıllık İş Emri (697.148 adet) sayısının %60’ı için test
sürüşü yapılabileceği kabul edilerek 3 dakikalık kayıt
süresi ortadan kalkmış ve yaklaşık 21.000 saat tasarruf
edilmiştir.

Haftanın Konusu Testi
Atölye ekranları üzerinde yapılmakta olan Haftanın
Konusu Testi, 2014 yılında da devam etmiştir. Testi
kazanan mavi yakalılar ödüllendirilmektedir. Böylece
hem çalışanların motivasyonu arttırılmakta, hem de

güncel bilgileri, bilgilendirmeleri ve uyarıları takip
etmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede müşterilerimize
verilen hizmet ve onarım kalitesi artmaktadır.

Unsur: Ürün ve Hizmet Etiketleme
(Bilgilendirme)

Ürün ve Hizmet Etiketleme
(Bilgilendirme) Yönetim
Yaklaşımı(G4-YY)
Doğuş Otomotiv, uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerine sahip markaların distribütörlüğünü ve servis
hizmetini yürütmektedir. Ürün ve hizmetleri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi konusunda da yine üretici firma
standartlarına uygun süreçler yönetilmektedir. Tüm ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin tam ve doğru
olarak bilgilendirilmesiyle ilgili dokümanlar sağlanmaktadır.
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Müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerimiz doğrultusunda müşterilerimizin Doğuş Otomotiv’den sağladıkları ürün
ve hizmetlerden memnun kalmaları, tüm öneri ve şikâyetlerini doğrudan Şirketimize ulaştırabilmeleri, gerekli
destekleri alabilmeleri amacıyla tüm süreçlerimiz her yıl yeniden gözden geçirilerek gerekli görülen iyileştirmeler
sağlanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti
Doğuş Otomotiv aylık Müşteri Memnuniyeti Anketleri (CSS) uygulamaları devam etmektedir. 2014 yılında Müşteri
Memnuniyeti Anketleri (CSS) (120 puan üzerinden) Satışta 109,93; Serviste ise 101,59 olarak gerçekleşmiştir.
Müşteri memnuniyeti anketinin yanı sıra Yetkili Satıcı ve Servislerimizin her biri müşterilerimizi son servis
ziyaretinden sonra arayarak müşteri memnuniyeti ölçümü yapmaktadır.(G4- PR5)
Ayrıca gizli müşteri yöntemi kullanılarak müşteri hizmet kalitesinin denetlenmesi ve puanlandırılması devam
ettirilmektedir. Tüm Yetkili Servislerimize söz konusu denetim uygulanmıştır. Bu denetimler bağımsız bir kurum
tarafından yapılmaktadır. 2014 yılında toplam 213 adet gizli müşteri testi uygulanmıştır.
Sadece memnuniyet ölçümü için değil müşterilerimizle diyaloğumuzu sürekli kılabilmek için müşterilerimizle sürekli
temasta bulunulmaktadır. Daha önce herhangi bir nedenle bizimle iletişim kurmuş müşterilerimiz belirli dönemlerde
tekrar aranmaktadır. Müşterilerimizin özel günleri kutlamaya başlanmıştır. Bununla birlikte Müşteri İlişkileri
Departmanı tarafından yıl içinde müşterilerimize özel hediye gönderimi devam etmiştir.
IACS-International After Sales Customer Satisfaction Survey (Uluslararası Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti
Araştırması) ise üretici tarafında yapılmaktadır. Alınan sonuçlara göre geliştirilmesi gereken konulara odaklanılarak
iyileştirici önlemler alınmaktadır. 2014 yılında yapılan anket sonuçlarına göre Volkswagen Binek markamız
ikinciliğe yükselmiştir. IACS bağımsız bir firma tarafından 2 yıllık araç sahibi olan ve servis girişi olan müşteriler
arasında yapılan bir anket çalışmasıdır. İlgili çalışma benchmark yönetimiyle markalar arasında karşılaştırmalı olarak
yapılmaktadır.
Bununla birlikte internet ve sosyal medya üzerinden de müşterilerimizle diyaloğumuz sürdürülmektedir. İnternet
sitesi, sosyal medya vb. ağlar üzerinden online yazışmalarla müşterilerimizin görüşleri, istekleri ve şikâyetleri anında
alınmakta, değerlendirilmekte ve bu doğrultuda müşterilerimize geri bildirimde bulunulmaktadır. 2014 yılında
internet sayfamız üzerinden online sohbet kapsamında yaklaşık 26.000 Volkswagen Binek ve Volkswagen Ticari
müşterisiyle doğrudan iletişime geçilmiştir.
Yetkili Satıcı ve Servis yöneticileriyle yapılan ve Satış Sonrası Hizmetlerin farklı birimlerindeki hizmet kalitesinin ve
davranışların değerlendirildiği anket çalışması olan DSS sonucu ise 2014 yılında 5 üzerinden satışta 4,57 serviste
ise 4,70 olarak gerçekleşmiştir. İlgili değerler distribütör çalışanlarının performans kriterlerinden biri olmaya devam
etmektedir.
2014 yılı başında Doğuş Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler ekibi tarafından Şirket dışında, ağırlıklı olarak
motivasyon amaçlı, 2 günlük bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Yıllık hedefler değerlendirilmiş, yeni öneriler sunulmuş,
çalışanlara yönelik ödüllendirmeler yapılmıştır.
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Müşteri Şikâyet Yönetimi
Değer ve İlgi Merkezi (DİM)

Müşteriye verilen önemi ve hizmet kalitesini vurgulamak
için Değer ve İlgi Merkezi ismi verilen ve “DİM”
kısaltmasıyla anılan birim; beklentinin üzerinde yaratıcı
hizmet sunmak, değer ve güven vererek taraftar
müşterilerimizin sayısını arttırmak amacıyla 1 Milyon TL
yatırım yapılarak Kasım 2014’te faaliyete geçmiştir.
Doğuş Otomotiv, Taraftar Müşteri Yaratmak vizyonuyla
satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırmak
için üçüncü partilerden aldığı diyalog (ilgi yönetimi), yol
yardım ve çağrı merkezi (CRM ve rezervasyon) operasyon
hizmetlerini kendi bünyesinde yeni bir kalite anlayışı ile
birleştirmektedir.
DİM’in hayata geçirilmesi sürecinde izlenilen bu yaklaşımın
ayaklarını oluşturan ileri teknoloji ve kaliteli insan kaynağı
ile Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe müşterisine
yaşatacağı deneyimle sektöründe bir ilke daha imza atmıştır.
Kuruluş aşamasında öncelikle çalışanlarının eğitimlerine
ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesine ağırlık vererek
işe başlayan DİM bünyesinde 2014 yılı sonu itibariyle
biri DİM Yöneticisi olmak üzere 76 çalışanımız
bulunmaktadır. DİM’de mimari tasarımdan, dekorasyona
kadar gerçekleştirilen her düzenleme, çalışanlarımızın
huzurlu bir ortamda ve keyifle işlerini yapabilmeleri için
oluşturulmuştur.
DİM operasyonunda çalışanlarımızın eğitimleri en önemli
operasyonel unsur olarak planlanmıştır. Verilen eğitimlerin
temel hedefi çalışanlarımızın iletişim becerilerinin yanı
sıra sosyal beceri olarak adlandırılan empati, anlayış,
iyimserlik, yardımseverlik gibi unsurları anlama, geliştirme
ve yönetme yetenekleri de kazandırmaktır. 18 aya yayılan
“Akademi- Gelişim Programı” ile eğitimlerin devamlılığı
sağlanmaktadır.
Müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza
destek verecek olan DİM, marka ve Yetkili Satıcı teşkilâtı
ile yapacağı projelerle hizmet kalitesinin yanı sıra hizmet
çeşitliliğini de arttırmayı hedeflemektedir. Müşteri temas
noktalarına hizmet ve kalite standardı getirmeyi hedefleyen
DİM operasyonu, Marka ve Yetkili Satıcılara sağlayacağı
raporlama özellikleri ile tüketici beklenti ve görüşlerinin
anlık ve şeffaf olarak takip edilmesini sağlayacaktır. Konu

özelinde öngörülü ve inisiyatif alan yaklaşım gösterilmesini
sağlayacak bir köprü vazifesi görecektir.
DİM’de ileri düzey çağrı merkezi teknolojileri kullanılarak
müşterilerimize hızlı, etkin ve farklı deneyimler
yaşatılmaktadır. Alanında uzman bir teknoloji firmasından
hem santral hem de ses teknolojileri hizmeti temin
edilmektedir.
Ayrıca saha operasyonları için araç takip sistemleri, mobil
uygulamalar gibi hız ve kalite kazandırıcı, müşterilere
yönelik yenilikler de hayata geçirilecektir.
Faaliyete başlama tarihinden itibaren öncelikli olarak
Doğuş Otomotiv’in tüm marka ve iştiraklerine hizmet
verecek olan DİM, orta vadede Doğuş Grubu şirketlerine
de hizmet vermek üzere oluşturulmuştur. Kavacık’ta
ayrı bir lokasyonda hizmet edecek birim, SPKİ
(Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim) Birimi altında
yapılandırılmıştır.
DİM’in vereceği hizmetlerin kapsamı aşağıdaki gibidir:
1. İlgi Yönetimi (Diyalog ve Dijital): Doğuş Otomotiv
tarafından ithal edilen marka araçlar ve Yetkili Satıcı
ve Servislerle ilgili gelen taleplerin (istek, şikâyet,
tavsiye, teşekkür vb.) yönetilmesi; müşteri ihtiyaç ve
beklentilerinin karşılanmasıdır. Bu talepleri kayıt altına
alıp, ilgili marka yetkililerine yönlendirerek müşteri
beklentilerinin marka tarafından hızlıca çözülmesini
sağlar. Böylece müşterilerimize hak ettikleri değer ve
ilgiyi göstermeyi amaçlar. Bu talepler; telefon, e-posta,
chat, faks, sosyal medya, mektup gibi çeşitli iletişim
kanallarından gelmektedir.
2. Yol Yardım: Doğuş Otomotiv tarafından ithal edilen
marka araçlara verilecek yol yardım hizmetlerini
kapsamaktadır. Yol yardım hizmetlerinin ana amacı
müşterilerin yollarına devamlılıklarının sağlanmasıdır. Bu
doğrultuda verilen hizmetler:
a. Yolda kalan aracın olay yerinde sorunun çözülmesi
mümkünse acil servis koordinasyonu ile müşteriye
yardımcı olunmasını,
b. Yolda kalan müşterinin ihtiyaç duyduğu teknik
bilginin, uzman acil servis yetkilileri ile telekonferans
aracılığı ile iletilmesini,
c. Yol yardım hizmetleri kapsamında Yetkili Servislerin
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yol yardım araçlarının ve kullanılan çekicilerin
koordinasyonunu (Çekicilere uygulanacak makul
fiyatlar yanında çekici araç yetkililerinin (firma
sahipleri ve araç kullanıcıları) motivasyonunu ve
performansını olumlu yönde etkilemek ve DİM
taşımalarına ayrı bir özen göstermelerini sağlamak
için 2 kategoriden oluşacak bir performans ve ödül
sistemi öngörülmüştür),
d. Müşterinin yoluna devam edebilmesi için gerekli
yedek araç temini ve/veya ulaşım hizmetlerini,
e. Müşterinin aracının onarımı süresince veya
alternatif ulaşım sağlanana kadar konaklamasını
kapsamaktadır.
3. Anketler (CRM Operasyonları): Veri ve hizmet
kalitesinin denetimi için; müşterilerin aranması ve belirli
bir metin üzerinden hedeflenen cevapların alınmasıdır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar şu şekildedir:
a. Veri Kalitesi: Yetkili Satıcı ve Servisler tarafından
alınan müşteri bilgilerinin doğruluğunun kontrol
edilmesidir. Bu aramalar tüm markalarımızın
performans kriterleri arasında olan ve aylık olarak
her markada, her Yetkili Satıcı ve Servis için ayrı
ayrı yayınlanan CRM Karnesi isimli raporun temelini
oluşturmaktadır.
b. Hizmet Kalitesi: Markalar tarafından tanımlanan
iş ve müşteri takibi süreçlerinin Yetkili Satıcılar
tarafından eksiksiz yerine getirilmesinin
kontrolüdür.
c. Müşteri Memnuniyeti: Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
tarafından yapılması gereken müşteri memnuniyeti
anketlerinin yönetiminin, Doğuş Otomotiv
tarafından yönetilen çağrı merkezilerine outsource
edilmesi kapsamında yapılan aramaları ve DOD
markasının CSI aramalarını içerir.
d. Potansiyel Müşteri Kazanımı: Bayiler ile çeşitli
şekillerde temas kurmuş olan potansiyel
müşterinin aranarak memnuniyet derecesinin
ölçülmesini içerir.
e. Yetkili Bayiye Özel Projeler: Bayilerin ihtiyacı ve
talebine göre yapılan özel projeler yapılmasını
içerir.

4. Randevu (Doğuş Oto): Yetkili Servislerin randevu
planlamasının yapılmasıdır. İlgili Yetkili Servislerle atölye
planlaması dâhilinde koordinasyon kurulmasını da
içerir.
5. 2.El Satış (DOD): DOD markasının müşterilerinden
internet sitesi, sosyal medya ve telefon ile gelen araç/
bilgi isteklerinin araştırılması, sonuçların müşterilere
sunulması ve müşterilerin Yetkili Satıcılarla bağlantısının
kurulmasını içerir.
6. Proje Bazlı Çalışmalar: Proje bazlı çalışmalarda öncelik
sıralaması:
a. 1) Hukuki yaptırım doğurabilecek konular,
2) Stratejik olarak öncelikli projeler, 3) Doğuş
Otomotiv’in tüm markalarını kapsayan ve
yaygınlaştırılabilecek projelere verilecektir.
b. Sahadan gelen istek, şikâyet ve talepleri
analiz etmek, raporlamak; iyileştirme projeleri
gerçekleştirmek,
c. SSH ekiplerine acil servis hizmetleri hakkında
düzenli geri bildirimler vermek, eksiklerin
giderilmesi ve standardın sağlanmasına katkıda
bulunmak,
d. Markaların Müşteri İlişkileri projelerinin hayata
geçirilmesi: Örnek olarak Lead sisteminin yönetimi;
VW Ticari Araç Premium projesi için özel çağrı
merkezi hizmeti verilmesi ve benzeri projelerin
operasyonlarını yürütmek,
e. Veri güncelleme çalışmaları: Proje bazlı olarak bir
marka veya Yetkili Satıcının müşterilerini arayıp,
verilerini güncellenmek,
f. Markaların yıllık planlama çalışmalarına dâhil olarak
proje geliştirmek,
g. Gelişime açık Yetkili Satıcılarda müşteri
deneyimlerini gözlemlemek ve geliştirmek için
çalışmak, çıktıları teşkilata yaymak,
h. Telemarketing çalışmaları (aksesuar, garanti satışı)
gerçekleştirmek.

Unsur: Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi Yönetim
(G4-YY)
Yaklaşımı
Doğuş Otomotiv reklam, sponsorluk ve tanıtım faaliyetleri de dâhil olmak üzere tüm pazarlama iletişimiyle ilgili
faaliyetlerinde yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamaktadır.

Servis Kampanyaları
Servis kampanyaları, Doğuş Otomotiv’de Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi ve Yetkili Servislerimizde
görevlendirilmiş Servis Kampanyası Sorumluları ile birlikte yürütülmekte olup 2014 yılında çeşitli nedenlerle 2 adet
düzeltici faaliyet kaydedilmiştir.(G4-PR6)
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Markalarımızın Kurumsal
Sorumluluk Performansı
Doğuş Otomotiv temsil ettiği markalar bazında da Kurumsal Sorumluluk uygulamalarını stratejik olarak hayata
geçirmektedir. Aynı zamanda küresel stratejilerinde de Kurumsal Sorumluluk performanslarına önem veren üretici
firmalarımız sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlarda çok sayıda program uygulamaktadır.
Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği tüm markaların temsilcileri Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Takımı üyesidir.
Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda Doğuş Otomotiv KS hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar marka
temsilcilerimiz ile de görüşülür. Markaların da kendi içlerinde yürüttükleri her süreç Doğuş Otomotiv KS stratejine
uygun olarak sürdürülür.
Doğuş Otomotiv 2013 yılında Kurumsal Sorumluluğun temel kriterleri arasında yer alan ‘Müşteri Sağlığı ve
Güvenliği’, ‘Ürün Güvenliği’, ‘Müşteri Memnuniyeti’, ‘Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi’ ve ‘Çevresel Sorumluluk’
başlıkları altında markalarının temel performansını ve yıl içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları internet sitesine
taşımıştır. Bu ve bundan sonraki yıllarda markalarımızın ilgili konu başlıklarındaki performansları güncellenerek
Kurumsal Sorumluluk sayfamız üzerinden paylaşılacaktır. Markalarımızın temel KS performanslarına ulaşmak
için: Doğuş Otomotiv internet sitesi: http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-ve-hizmetsorumlulugu.aspx

Volkswagen Binek Araç
Müşteri Bilgilendirmesi
Volkswagen Binek Araç ürün ve fiyat
bilgilendirmelerinde, müşterileriyle her türlü iletişiminde,
müşteri tarafından en anlaşılabilir ve kolay erişilebilir
yöntemleri bulup geliştirmektedir. 2014 yılında
geliştirilen proje sonucunda müşteriler ile paylaşılan
araç teklif formları ile Volkswagen Sözlük portalının
bağlantısı gerçekleştirilmiş ve bu sayede müşterilerimiz,

ilgilendiği aracın tüm donanımsal özellikleri Volkswagen
Sözlük üzerinden inceleme fırsatına sahip olmuşlardır.
Müşterilerimiz bu sayede tüm ürün gamına dair en
ayrıntılı bilgilere, titizlikle hazırlanan kataloglardan ve
internet sitesinden ulaşabildiği gibi bu bilgilere aynı
zamanda araç teklif formlarından da ulaşabilmektedir.
(G4-PR3)
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BlueMotion
2014 yılında, temiz ve ekonomik sürüş için gerekli
tüm inovasyonların bir arada sunulduğu BlueMotion
Technologies ürün gamına yenileri eklenmiştir. Bir
önceki neslinde sadece BlueMotion modelinde
Start Stop ve fren enerjisi geri kazanımı gibi çevreci
teknolojileri sunan Polo, 2014 Mayıs ayında
yenilenmesiyle birlikte satışlarının yaklaşık 88%’ini
oluşturan modellerde bu teknolojileri sunmaya
başlamıştır. Ayrıca 2014 yılında sunulmaya başlanan
sportif modellerden Golf GTI ve Golf R standart olarak
sundukları BlueMotion teknolojileri sayesinde yüksek
motor gücü ve performanslarına rağmen 100 km’de
ortalama 6,5 ve 6,9 litre yakıt tüketimi oranlarına
sahiptir. Yine 2014 yılında lansmanı gerçekleşen Golf
BlueMotion modeli ise 85 g/km CO2 emisyonu ve 3,2
lt birleşik yakıt tüketimi ile sınıfında standartları yeniden
belirlemiştir.

Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra global çapta
düzenlenecek olan Think Blue World Championship
Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan kişiyi
belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu
yarışta hedef, en kısa sürede bitiş çizgisini geçmek
değil, minimum yakıt tüketimi değerine ulaşmaktır.
Volkswagen portalı üzerinden teknik sorulardan
oluşan bir soru yanıt testi gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra finale kalan 20 yarışmacımız hem İstanbul’da
misafirimiz olmuş, hem de Saffet Üçüncü ile birlikte
100 km’nin üzerinde bir parkurda verimli araç kullanımı
hakkındaki tüm hünerlerini sergilemiştir. En düşük yakıt
tüketim değerine ulaşan yarışmacımız dünya çapında
düzenlenecek olan Think Blue World Championship’te
Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmıştır. Bu heyecan
dolu deneyim ile çevreci sürüş teknikleri hakkında bilgi
verilirken verimli araç kullanımı konusuna da dikkat
çekilmiştir.

Volkswagen Ticari Araç Çevresel Sorumluluk Çalışmaları
2014 yılında Volkswagen AG Almanya tarafından
destek almış araçlar için istenen fiziki fatura ibrazının
yarattığı kâğıt israfı ve çevreye verdiği zararın ortadan
kaldırılması için Turkuaz sistem geliştirmesi yapılarak
gönderim esnasında oluşan israfın önüne geçilmiştir.
2014 yılı Turkuaz Sistemi iyileştirmesiyle birlikte

faturalar Yetkili Satıcılardan talep edilmek yerine,
Turkuaz’dan tek sayfa üzerine çıkış alınmaktadır. Bu
sayede harcanılan kâğıt oranında %30’luk bir iyileştirme
sağlanarak çevreye katkıda bulunulmuştur.

Audi
Sosyal Medya Uygulamaları
2014 yılında müşterilerimizin inceledikleri modellerle
ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmasını sağlayan Audi
Link adıyla bir mobil uygulama Türk tüketicilerin
kullanımına sunulmuştur. Bu uygulamayla tüketiciler,
Audi kataloglarında ya da reklamlarındaki Audi Link
işareti bulunan görselleri veya Audi modellerinin ön
ızgarasını mobil cihazları sayesinde taratarak, artırılmış
gerçeklik teknolojisi ile katalog veya reklam içeriğinden
daha fazlasını çeşitli animasyon, film ve 3 boyutlu
çalışmalarla deneyimleyebilmektedir. Görseller dışında
Audi TV reklam müziklerini de mobil cihazları sayesinde
dinleterek yine belirtilen zengin içeriğe ulaşmak
mümkün olmaktadır.
2013 yılında sosyal medyadaki takipçilerimize yönelik
gerçekleştirdiğimiz sürpriz uygulamalar 2014 yılında

da hayata geçirilmiştir. Audi’yi takip eden, markayla
ilgili yorumlarını ve önerilerini sıkça paylaşarak katılımda
bulunan ve yaptıkları yorumlarla marka elçimiz haline
gelmiş takipçilerimize herhangi bir yarışmaya dâhil
olmaksızın ve karşılık beklemeksizin hediye gönderimi
gibi sürprizler gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı sonunda başlayıp 2014’te iOS ve Android
versiyonları ile hayata geçirilen Audi Konfigüratör
mobil uygulaması sayesinde müşterilerimiz hayal
ettikleri Audi’yi istedikleri özellikleri seçerek sadece
bilgisayarlarında değil, günlük hayatlarının her
anında daha pratik bir şekilde oluşturma fırsatı
yakalamaktadır.(G4-PR3)
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Scania
CQSBE Projesi
Üretici firma süreçleriyle tam uyum sağlanabilmesi ve
servis süreçlerimizin iyileştirilmesi amacıyla 2014 yılında
CQSBE projesi başlatılmıştır. Projeyle birlikte tüm servis
süreçleri gözden geçirilip, maksimum verimlilik, müşteri
memnuniyeti, çalışan memnuniyeti sağlanacak şekilde
yeniden tasarlanmaktadır. Süreçteki amaç yalın ve
kolay uygulanabilir bir sistem oluşturmaktadır.

Proje, dışarıdan alınan eğitim desteğiyle birlikte
ve toplam 7 kişilik bir ekiple yürütülmektedir.
Tüm servislerimizde aynı sistemin oluşturulması
amaçlanmaktadır. Pilot uygulama kapsamında
Ankara A.V. (İzmir) servisimizde 3 ay sürecek çalışma
tamamlandıktan sonra tüm servislere yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Proje tamamlanma süresi yaklaşık 2
yıl olarak planlanmıştır.(G4-PR5)

Scania Eğitimleri
Müşteri memnuniyetinin ve servis kârlılığının en
önemli kaynağının yapılan işin kalitesiyle ilgili olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle eğitim departmanı tarafından
servislere yapılan mapping çalışmalarıyla teknisyenlerin
yetkinlikleri ölçülmektedir. Bunun sonucunda yıllık
eğitim planı hazırlanmakta ve güncel bilgilerle teknisyen
gelişimleri desteklenmektedir.
Scania eğitim departmanı tarafından ağır vasıta
sektöründe ilklerden sayılabilecek ve kaporta-boya
teknisyenlerine yönelik eğitim çalışmaları yapılmıştır.

Bununla ilgili dış tedarikçi firmalarla ortak çalışmalar
yürütülmüştür. Çalışmaların ilk aşamasında üretici firma
standartlarında onarım yapılabilmesi için teknisyenlerin
bilgi-becerileri ölçülmüş ve gerekli ekipmanların
durum tespiti yapılmıştır. Çalışma, kalite standartları
oturtuluncaya kadar devam edecektir. Ayrıca TMS
(Training Management System) aracılığıyla uzaktan
eğitim olanağı teknisyenlere sunulmakta, eğitime
gelecek çalışanın ön değerlendirmesi ve eğitimle ilgili
ön bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.(G4-PR5)

Scania Top Team(G4-LA10)
Scania’da tüm servis personelinin bilgi ve becerilerini
paylaşabilecekleri, servis üretkenlik ve verimliliklerine
katkı sağlayabilecekleri etkinlikler oluşturulmuştur.
Scania tarafından düzenlenen ve uluslararası Scania
servis teknisyenlerinin yarıştığı Top Team, üç kişilik idari
departman çalışanından oluşan ve beş konu başlığında
başarı durumuna göre değerlendirilen ‘Servivor’ ve

atölye formenlerinin katıldığı ‘En Başarılı Formen’
yarışmaları bu etkinlikler arasında yer almaktadır. İlgili
etkinliklerde başarılı olan ekiplere çeşitli hediyeler
ve yurtdışı seyahati ödülü verilmiştir. Bu etkinliklerle
ekiplerin moral ve motivasyonunun üst seviyede
tutulması, böylelikle müşteri memnuniyet ve bağlılığına
katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.

Thermo King
Thermo King sektörde lojistik firmaları, gıda firmaları, hastaneler, kasa firmaları ile iş ortaklıkları gerçekleştirmektedir.
2014 yılında başlanan 2015 yılında devam edecek olan ilaç sektöründe GDP ve ATP yönetmeliklerine dayanarak
ilaç taşımacılığının önemini vurgulayan proje, sektörün öncüleriyle bir araya gelinerek devam etmektedir. ATP
bozulabilir ürünlerin nakliyesinde sağlıklı ve kaliteli taşınması ile ilgili olan kurallar bütünüdür. Tüm Avrupa da
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlanan ATP ülkemizde yeni uygulanmaya başlanacaktır. Thermo King de bu
regülasyonda üstüne düşen sorumluluğu Ar-Ge çalışmaları ile desteklemektedir.
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Gebze Scania Servis
Verimlilik Çalışmaları ve İş Kalitesi
Gebze Scania Servis’te 2014 yılında Şirket içinde
verimli ve üretken çalışma performansını arttırmak
amacıyla planlama ve randevu sistemine geçilmiştir.
Verimliliği düşük olan teknisyenler tespit edilerek
eğitimden geçirilmiş ve birebir performans görüşmesi
yapılmıştır. Terfi, performans ve zam kriterleri
arasında verimlilik, kalite ve üretkenlik bulunmaktadır.
Tüm çalışanlar verimlilik ve üretkenlik konusunda
bilgilendirilmiş, birlikte ve eş zamanlı çalışmak için tüm
çalışanlar ritim eğitimi almıştır.

İş tekrarının önüne geçmek için istisnasız literatüre göre
iş yapma zorunluluğu getirilmiştir. 2014 yılında 6.500 iş
emrinden sadece 5 adet iş tekrarı yapılarak bu alanda
Türkiye Birinciliği elde edilmiştir. Gebze Scania Servis
2014 yılında Grup içi En İyi Servis Ödülü ve Altın Servis
Ödülü almıştır.

Çalışan Eğitimleri
Diğer yirmi Yetkili Servisimizde işe başlayacak tüm
çalışanlarımız ilk olarak Gebze Servis’e gelmekte ve 2
hafta oryantasyon eğitimi almaktadır. Başarılı bulunan
çalışanlar diğer illerdeki görevlerine başlamaktadır.
Oryantasyon eğitimlerinde başta çalışma ahlâkı ve
etik olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği, teknik bilgi,
verimlilik ve üretkenlik konu başlıkları ele alınmaktadır.
Oryantasyon sürecinden geçen çalışanlara ayrıca
Servis Müdürümüz tarafından koçluk desteği
sağlanmaktadır. Bununla birlikte uzun dönem 3 proje
stajyeri sektörle ilgili eğitilmiş ve kendilerine koçluk
yapılmıştır. Bu stajyerlerimizin biri markalarımızdan bir
tanesinde istihdam edilmiştir.

Gebze Servis, çalışanlarının bireysel yaşamlarındaki
eğitimlerini tam olarak desteklemektedir. Şirketimiz
desteğiyle üniversiteye başlamış olan çalışanlarımız
2014 yılında son sınıfa gelmiştir.
Bu çalışanlarımıza sınav dönemlerinde ders çalışmaları
için izin verilmektedir. 2014 yılında eğitim odamızda
sunduğumuz imkânlar da arttırılmıştır.
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışan kadromuzda bulunan bir İSG Uzmanı
çalışanımıza ek olarak bu yıl ikinci bir İSG Uzmanı
kadromuzda çalışmaya başlamıştır. Bununla birlikte
tüm süreçlerimizin üçüncü bir göz tarafından objektif
değerlendirilmesi ve süreçlerin çok daha iyi bir seviyeye
taşınması için konuyla ilgili uzman bir danışman/
denetleme firmasıyla çalışılmaktadır.

Yıl içinde çalışanlarımızın periyodik sağlık muayeneleri,
aşıları ve kişiye özel şeker testleri yapılarak diyet
uygulanmış, almaları gereken kaloriler hesaplanmıştır.

Müşteri Memnuniyeti(G4-PR5)
Gebze Scania Servis, müşterilerine onarımın her
aşamasında bilgilendirme yapma ve problemlerine ön
yargısız yaklaşma prensibiyle 2014 yılında 7,5 puanla
CSI Müşteri Memnuniyetinde Türkiye Birincisi olmuştur.
Ağır Vasıta Servis sektöründe bir ilk olarak
Gebze Servis kişiye özel danışman uygulamasını
gerçekleştirmektedir. Bu kanal sayesinde, müşteriler,

çağrı merkezi uygulaması dışında bire bir iletişimde
olabilecekleri ve istedikleri an ulaşabilecekleri
danışmanlara sahip olmaktadır. Bununla birlikte teslimat
işleminde aracın teknik yapısı ve güvenli sürüş ile
bilgilerin anlatılması ve müşteriye çok daha detaylı bilgi
verilebilmesi amacıyla ayrı bir uzman çalıştırılmaktadır.

Enerji Tasarrufu(G4-EN6)
Gebze Scania Servis’te enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla daha az enerji harcayan ledli lambalar
kullanılmakta, fotoselli lambalarla gereksiz durumlarda
enerji sarfiyatı önlenmektedir. 2015 yılı sonunda
tasarruflu olmayan aydınlatma ekipmanının kalmaması
hedeflenmiştir. Ayrıca Şirket içinde daha az enerji
tüketen elektrikli aletler kullanılmaktadır. Mesai
sonrasında elektriklerin kapatıldığına dair son kontrol
yapılmaktadır. Kullanılmayan kaynaklar kapatılmakta,
çalışanlara çevresel tasarrufla ilgili eğitim verilmektedir.

azaltılması ve daha temiz bir egzost gazı salımının
sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda daha
düşük yakıt sarfiyatı ile ekonomiye katkıda bulunulması
hedeflenmektedir.

Yakıt tasarrufu ve soluduğumuz havanın temizliğini
korumak için 100.000 TL yatırım yapılan enjektör
ve yakıt sistemi temizleme makineleriyle bakıma
gelen müşterilerimize ücretsiz enjektör temizliği ve
yakıt sistemi ayarı yapılması hedeflenmektedir. Bu
sayede araçlardan çıkan NOx ve CO2 miktarlarının

Gebze Servis 2014 yılında toplam 100 adet soğutucu
ünitesini yerinde kontrol ederek verimli çalışmalarını
sağlamış ve doğayı korumak için bir adım daha
atmıştır.

Müşterilerimizin yakıt analizi, yağ analizi ve araç
kullanım verilerinin detaylı analizini yaparak özellikle
inşaat araçlarında kullanıma bağlı özel bakım periyodu
belirlemeye başlanmıştır. Bu sayede ihtiyaçtan önce
bakım yapılmasının önüne geçilmiştir.
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Çevresel Bilinç
Gebze Servis’e ziyarete gelen yerli ve yabancı tüm
misafirlerimize ağaç fidesi hediye edilmektedir.
Servis içine ziyaretçilerimiz adına özel çam ağaçları

dikilmektedir ve ağaçların sertifikaları müşterilerimize
sunulmaktadır. 2014 yılında 39 adet ağaç dikimi
yapılmıştır.

Gebze Scania Servis Trafik Hayattır! Çalışmaları(G4-SO1)
Trafik Hayattır! çalışmaları kapsamında 3 çalışanımıza
takograf konusunda özel eğitim aldırılmıştır. Servise
gelen tüm araçların trafikte güvenli dolaşması için
ücretsiz takograf kontrolleri yapılmaktadır. Takografı
ile oynanmış hiçbir araca işlem yapılmamaktadır.
Yeni yönetmeliğe göre zorunlu olan dijital takograflar
hakkında müşteriler bilgilendirilmekte ve vasıtada
yüksek süratin neticeleri konusunda ilgili personelimiz
bilgilendirmeler yapmaktadır.

48

Tüm araçlarımız uydu araç takip sistemiyle
donatılmıştır. Bununla birlikte trafik kurallarını ihlal eden
çalışanlarımız konuyla ilgili sohbetlere davet edilmekte
ve trafik güvenliğiyle ilgili bilinçlendirme yapılmaktadır.
Ayrıca çalışanlarımızın aldıkları trafik cezaları performans
değerlendirmelerine etki etmektedir.
Yıl içinde 3 çalışanımız SRC48 belgesi almıştır. Bununla
birlikte trafik güvenliği ve eğitimlerle ilgili dokümanlar
çevre ilkokullara dağıtılmaktadır.

SRC: SÜRÜCÜ kelimesinin sessiz harflerinden oluşur. Genel adı ise Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
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Doğuş Oto
Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için (Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT,
Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde toplam 32 Yetkili Satıcı ve 30 Servis noktasında yeni ve ikinci
el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası destek hizmetleri
vermektedir. 2014 yılında ayrıca Doğuş Oto Esenyurt bölgesinde bir Skoda Yetkili Satıcısı daha hizmete açılmıştır.
Doğuş Oto’nun ‘Müşteri Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Ürün Güvenliği’, ‘Müşteri Memnuniyeti’, ‘Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi’ ve ‘Çevresel Sorumluluk’ konularındaki temel Kurumsal Sorumluluk performansı Doğuş Otomotiv
internet sitesindehttp://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx yer
almaktadır.
2014 yılında Doğuş Oto’nun Doğuş Otomotiv yeni araç satışları içindeki pazar payı %33,5 olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılında Satış Sonrası Hizmetler’de ise pazar payı, iş emirlerinde %23,6, işçilikte %29,2, parçada %25,2
olarak kaydedilmiştir.
Doğuş Oto’nun büyüme hızı ve maliyet unsurları göz önüne alınarak, Doğuş Oto Kartal bölgesinde halen kullanılan
EAS49 stok sahasının tamamının Doğuş GYO’dan kiralanması ile ilgili girişimlere 2014 yılı içinde başlanmıştır. Bu
doğrultuda 2015 yılında, toplam 74.265 m2 arazinin tamamının stok sahası olarak kullanılması hedeflenmektedir.

Toplam Çalışan Sayısı

1.469

İşletme Sermayesi

304.731.424 TL

Yeni Araç Satışı

46.865

İkinci El Satışı

2.616

İş Emri

216.613

Verimlilik Çalışmaları
2014 yılında çalışan verimliliğini arttırmak adına Satış Sonrası Hizmetler birimindeki iş emri tekrarlarının azaltılmasına
yönelik bir çalışma yapılmıştır. Yapılan eğitimler ve son kontrol hata takibiyle yıl başında %5,7 olan iş tekrarı oranı
2014 sonunda %3,3’e düşürülmüştür. Bununla birlikte operasyonel verimlilik ve maliyet azaltıcı çalışmalara
istinaden servislere alınan sarf malzeme çeşitliliği azaltılarak %9 oranında maliyet tasarrufu sağlanmıştır.

Müşteri Memnuniyeti(G4-PR5)
Tüm Doğuş Oto bölgelerinde, müşteri ilişkileri sorumluları tarafından her gün bir müşteri ile sohbet edilmekte ve
çalışanların 5N1K formatında (Ne, nasıl, ne zaman, nerede, kim) kişisel görüş ve fikirleri alınmaktadır. Müşteriden
alınan geri bildirimler Genel Müdürlük Pazarlama Yetkililerine düzenli olarak iletilmektedir. Eksik görülen geri
bildirimler ilgili departman ve yetkililerle paylaşılarak iyileştirme çalışmalarının düzenlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca
müşteri irtibat bilgileri aylık olarak takip edilmekte ve analizi yapılmaktadır.

49

EAS: Akü markası ve sahaya verilen isimdir.
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2014 yılı sonu itibariyle IPSOS firması ile NPS anketi çalışmalarına başlanmış olup, anket sorularının müşteriler
tarafından doldurulması tamamlanmıştır. Rapor ile ilgili süreç devam etmektedir.
Müşterilerimizle iletişim kanallarında kullanılan dilin iyileştirilmesine yönelik standart metin formatları hazırlanarak
Doğuş Oto Bölgelerinin Müşteri Sorumlularıyla paylaşılmıştır.
2014 yılında planlanan bir diğer çalışma periyodik bakım işlemlerinde aracın hangi statüde olduğu konusunda
müşteriyi doğrudan bilgilendirmek amacıyla Turkuaz Sistemi üzerinden otomatik kısa mesaj gönderimine
başlanmasıdır. İlgili sistemin 2015 yılı içinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmiştir.
Bununla birlikte 2014 yılında Doğuş Oto müşterilerine özel Pirelli ile yapılan ortak çalışma kapsamında mevsimsel
lastik değişimlerinde lastiklerin Doğuş Oto tarafından saklanması hizmetine başlanmış olup, e-posta ve kısa mesaj
yoluyla gerekli müşteri bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Çalışan Buluşmaları
Geleneksel buluşma Doğuş Oto Bursa ev sahipliğinde
2014 Ocak ayında gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv
Volkswagen Satış Sonrası Hizmetler Teknik çalışanları
ve aileleri ile birlikte toplam 16 kişi, Doğuş Oto Bursa
çalışan ve aileleri ile bir araya gelmiştir. Uludağ kış

gezisi yapılmıştır. Çok geniş ve sevgiyle bağlı bir
aile olduğumuzun tekrar farkında vardığımız bu
etkinliğin sonunda ailece kurulan dostlukların devam
ettirilmesi için önümüzdeki yılda da aynı etkinliğin
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

İklim Değişikliği(G4-EC2)
İklim değişikliklerine karşı Doğuş Oto bölgeleri için risk teşkil eden en önemli faktör stok araçlar olarak
görülmektedir. Özellikle kötü hava koşullarında, stok sahalarında yer alan araçlarda meydana gelecek zararı
bertaraf etmek için alternatif çözümler incelenerek 2015 yılında uygulamaya alınması hedeflenmektedir.
2014 yılı sonu itibariyle Doğuş Oto bölgelerinde montajı tamamlanmış olan akaryakıt üniteleri sayesinde,
2015 yılında teslime hazır yeni araçlara konulan akaryakıt miktarının daha düzenli bir şekilde kontrol edilmesi
planlanmaktadır.
Tüm Doğuş Oto bölgelerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi Doğuş Enerji’den tedarik edilmektedir.
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Su Tüketimi
Doğuş Oto bölgelerinin yıllık ortalama su tüketimi
57.709 m3’dür. Su kullanımını azaltmaya yönelik
olarak Doğuş Oto bölgelerinde araç yıkama
kısımlarında kullanılan suyun geri dönüşüm yoluyla

yeniden kullanımı planlanmıştır. Bu konudaki
teknik altyapı incelenmiş olup, 2015 yılında maliyet
analizlerinin tamamlanarak hayata geçirilmesi
hedeflenmektedir.(G4-EN10)

Atık Yönetimi
Doğuş Oto bölgelerinde bulunan su arıtma sistemleri
sayesinde, kullanılan su arıtılıp tesislerin altyapı gider
sistemine gönderilmektedir.

uyulmakta ve gerekli her türlü önlem alınmaktadır.
2014 yılı içinde herhangi bir yağ sızıntısı vakasına
rastlanmamıştır.

Doğuş Oto bölgelerinde, belli noktalara konan kâğıt ve
plastik kutularda biriktirilen kullanılmış malzemeler, geri
dönüşüm için ilgili kurumlara iletilmektedir. Doğuş Oto
bölgelerinin toplam yıllık kâğıt tüketimi 72.898 kg olarak
belirlenmiştir.

2014 yılında araçlarını servis bakımına getiren Doğuş
Oto müşterilerine e-posta yoluyla gönderim yapılarak,
boşalmış akü, kontamine malzemeler ve ambalajlar,
fren ve antifriz sıvıları ile filtre gibi atıkların geri dönüşüm
için ilgili merkezlere gönderildiklerine dair bilgi verilmiştir.

İlgili kurumlar tarafından Doğuş Oto bölgelerinden
toplanan yağ operasyonlarında yönetmeliklere
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Ek Bölüm Bildirimleri

Yetkili Satıcı ve Servislerimizin
Kurumsal Sorumluluk
Performansı(G4-EC8)
Kurumsal Sorumluluk alanında otomotiv sektörünün liderliğini yürütme misyonuyla yola çıkan Doğuş Otomotiv
sadece Şirket içi değil etki alanı içinde olan tüm paydaşlarına konuyla ilgili liderlik yapmayı amaçlamaktadır. Altı
yıldır küresel standartlarda devam eden Kurumsal Sorumluluk çalışmalarımız kapsamında 2012 yılında pilot olarak
seçtiğimiz 3 Yetkili Satıcı ve Servisimizin (YS) Kurumsal Sorumluluk çalışmalarını raporumuza dâhil ettik. Öncelikle
söz konusu Yetkili Satıcı ve Servislerimizin çalışanlarına uzman danışmanlarımız tarafından Kurumsal Sorumluluk
eğitimleri verilmiş, daha sonra her bir Yetkili Satıcı ve Servisimizin Kurumsal Sorumluluk performanslarının
ortaya çıkartılmasını sağlamak, bu konuda süreçlerini iyileştirmeleri ve Kurumsal Sorumluluk alanında kendilerini
geliştirmeleri amacıyla öneriler sunulmuştur.
2012 yılından bu yana her yıl yayınladığımız Kurumsal Sorumluluk raporumuzda yer verdiğimiz Yetkili Satıcı
ve Servis sayımızı arttırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2013 yılında 6 Yetkili Satıcı ve Servisimiz
raporumuzda yer aldı. 2014 yılında ise 5 yeni Yetkili Satıcımızın performansını daha raporumuza ekledik. Aldo
Otomotiv, Altur Otomotiv, Demoto, Lena Otomotiv ve Opat Otomotiv bu yıl ilk kez Doğuş Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Raporu’na dâhil edilmiştir.
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin bu konuda süreçlerini iyileştirmeleri ve ölçümleme sistemlerini geliştirmeleri
için gerekli her türlü destek Doğuş Otomotiv tarafından verilmekte ve belirli periyodlarla kaydedilen gelişmeler
takip edilmektedir. Raporumuzda performanslarını yayınladığımız her bir Yetkili Satıcı ve Servisimize yıl içinde
Kurumsal Sorumluluk danışmanlarımız ve Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı ile birlikte ziyaretler
gerçekleştirilmekte, Kurumsal Sorumluluk performansları değerlendirilmekte ve sürecin ne şekilde ilerlemesi
gerektiğine dair bilgilendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu Yetkili Satıcı ve Servislerimizin rakamsal performansları
da düzenli olarak takip edilmekte, böylece hem Şirketin maliyetlerini azaltmasına destek olunmakta, hem de
Doğuş Otomotiv etki alanında olumlu değişimler sağlanmaktadır. Bu da yarattığımız dolaylı ekonomik etkinin
güçlenmesi ve çevresel etkimizin azaltılması için yürüttüğümüz çalışmaları daha efektif hale getirmektedir.
Bununla birlikte bu yıl performanslarına yer verdiğimiz Yetkili Satıcı ve Servislerimize Kurumsal Sorumluluk anketi
uygulanarak, çalışmaların kendilerine ne derecede katkıda bulunduğu ölçümlenmiş ve çalışmaların daha etkin bir
şekilde ilerlemesi için geri bildirimleri alınmıştır.
Gelecek yıllarda yayınlanacak Kurumsal Sorumluluk Raporlarında Yetkili Satıcı ve Servis sayısını arttırarak, etki
alanımız içine giren tüm Yetkili Satıcı ve Servislerin Kurumsal Sorumlulukla ilgili çalışmalarına yön vermeleri için
gerekli destek verilecektir. Hedefimiz her yıl 3 Yetkili Satıcı ve Servisimizi sürecin içine dâhil edebilmek ve Yetkili
Satıcı ve Servislerimizde bağımsız raporlama bilincinin gelişmesini teşvik etmektir.
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Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Etik Anlayış
Tüm Yetkili Satıcı ve Servis çalışanlarının maaş ve
sigortaları düzenli olarak ödenmekte, çalışanlara
minimum asgari ücrete uygun ödeme yapılmakta ve
ihbar sürelerinde yasal yükümlülüklere uygun hareket
edilmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servisimizde 15 yaş altı çocuk işçi
bulunmamaktadır. Bazı Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
ise, Meslek Liselerinden stajyer olarak gelen ve bağlı
oldukları kurum tarafından sigortalı çalışan stajyerler yasa
ve yönetmeliklere uygun biçimde çalışmaktadır.

Denetim departmanları aracılığıyla, rüşvet ve
yolsuzluğun engellenmesi için yedek parça sayımları
vb. konularda gerekli denetimler yapılmakta, aylık olarak
raporlanmaktadır.
Çalışanlara, Doğuş Otomotiv Etik Kodu da göz önünde
bulundurularak, her Yetkili Satıcı ve Servis kendi iş etiği
kuralları ile ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaktadır.
İş etiğine uygun hareket edilmesi için gerekli
bilgilendirmelerin yanı sıra iç kontroller de yapılmaktadır.

Reklam ve pazarlama faaliyetlerinde ise Doğuş Otomotiv
sorumlu pazarlama ilkelerine ve yasal sorumluluklara
uygun hareket edilmektedir. Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
portföylerine ait müşterilerinin bilgilerini üçüncü şahıslarla
paylaşmaz.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Müşteri Bilgilendirme
Doğuş Otomotiv tarafından satış temsilcilerimize
ürünlerin tüm teknik ve güvenlik detaylarıyla ilgili eğitim
verilmektedir. Broşürler satış temsilcileri tarafından
müşterilere verilmekte, ayrıca araç kitapçıklarıyla ilgili
bilgilendirme yapılmaktadır. Satış danışmanlarımız
tarafından müşterilerimize, her modele ait teknik
özellikler ve kullanım şartları sözlü bilgilendirmelerle
aktarılmaktadır. Araç teslimatı sırasında ise, müşteri
aracın içinde güvenlik ve teknikle ilgili tüm detaylar

hakkında bilgilendirilmektedir. Müşteriye bilgiler
akıcı, yalın ve anlaşılır şekilde anlatılmaktadır.
Müşterilerimizden gelebilecek olumsuz geri bildirimler
minimum düzeyde tutulmaktadır. Bununla birlikte iş
emri açılma esnasında araca BAK kontrolü yapılırken
müşteri sağlığı ve güvenliğine yönelik, emniyet kemeri
takma, güvenlik ekipmanlarının kullanımı vb. konularda
bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Atık Yönetimi
Servise gelen aracın işlemleri bittikten sonra eski
parçaların (atık filtre vb.) teslim alınması için müşteriden
yazılı olarak onay alınmakta ve eski parçalar ilgili
alanda depolanmaktadır. Her bir Yetkili Satıcı ve
Servisimiz birlikte çalıştığı atık bertaraf firmasına bu

parçaları göndermektedir. Aynı atık yağ ve parçalar
yönetmeliklere uygun şekilde muhafaza edilip, çevre
yasalarına uygun bertaraf edilmekte ya da geri
dönüşümü sağlanmaktadır.
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Acarlar Otomotiv
Volkswagen Yetkili Satıcısı Acarlar Otomotiv, üstün hizmet anlayışını hedefleyerek İstanbul Beykoz’daki tesisinde
1998 yılından beri faaliyet göstermektedir. 1.700 m2’lik showroom ve 12.000 m2’lik servis alanı üzerine kurulu
Acarlar Otomotiv, Volkswagen Binek ve Ticari Araç showroomu, mekanik atölyeler, orijinal parça depoları, misafir
kafeteryaları ile idari ve sosyal birimlerle hizmet vermektedir.
Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm getiren Doğuş Otomotiv
Yetkili Satıcısı Acarlar Otomotiv, tesislerinde üstün hizmet anlayışı ve 143 kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla
Volkswagen müşterilerini buluşturmaktadır.

Paydaş Diyaloğu
Her paydaş grubuyla farklı diyalog platformlarında
bir araya gelinmektedir. Çalışanlarımızla bire bir
görüşmelerin yanı sıra toplantılar ve motivasyon
etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Doğuş Otomotiv ile

düzenli aralıklarla toplantılar, eğitimler ve yeni ürün
bilgilendirme seminerlerinde bir araya gelinmektedir.

Kalite Çalışmaları
Tüm süreçlerimizin yönetiminde öncelikle prosesler
ortaya çıkartılmakta, görev tanımları yapılmakta ve
yetkiler belirlenmektedir. Bununla birlikte ISO 9001
Kalite Standardı ve prosedürleri yerine getirilmektedir.
Kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir
kârlılığımızı artırmak için tüm çalışanlarımızla düzenli
süreç iyileştirici faaliyetlerde fikir alış verişinde
bulunulmaktadır. Düzenli toplantılar gerçekleştirilmekte
ve toplantılarda alınan kararlar sonrasında iyileştirici
önlemler hayata geçirilmektedir. Bununla birlikte Şirket
performansını en üst düzeyde tutmak için sektör
KPI’ları ile Şirketin KPI’ları karşılaştırmalı olarak analiz
edilmektedir. Ayrıca iki ayda bir düzenli olarak Risklerin
Önceden Belirlenmesi adına Risk Analizi Toplantıları
yapılmaktadır.

Bu aşamadan sonra asıl süreç işlem adımları
işlemeye başlamaktadır. Belirlediğimiz hedefler
tüm çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. Gerçekleşen
performans ile hedeflenen performans ölçümlenmekte
ve çalışmanın verimliliğiyle ilgili çalışanlara geri
bildirimde bulunulmaktadır.
Satış ve Servis bölümlerinde ise, QSP (Quality Service
Portal) ve RASE (Retail After Sales Excellence)
Projeleri uygulanır. İlk kontrol, BAK, Son Kontrol, Test
Sürüşü, BAT, Q Check ve Teslimat sonrası müşteri
takibi etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın Gelişimi
Şirketimizin en önemli sorumluluklarından biri de
çalışanlarımızın hem Şirket içinde hem de hayatları
boyunca ihtiyaç duyacakları iş dışındaki bilgi ve
becerilerini geliştirmeleri için onlara destek olmaktır.
Bu nedenle 2004 yılından bu yana yapılan eğitimi
teşvik çalışmaları kapsamında İlköğretim mezunu olan
çalışanlarımızın tamamı bugün Lise ve Endüstri Meslek
Lisesi Diploması sahibidir. Yönetici kadromuz iş yerinde
İngilizce eğitimi, IT sorumlumuz ise bilgisayar eğitimleri

almaktadır. Kaporta ve Boya Bölümü Teknisyenlerimiz
ise Ustalık Sertifikalarını yıl içinde almıştır.
Bununla birlikte 2014 yılında mesleki alanda teknik
ve teknik olmayan eğitimler, iş güvenliği, işçi sağlığı,
ilk yardım, yangın konu başlıklarını kapsayan toplam
2.909 saat eğitim verilmiştir.
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Çevresel Sorumluluk
Çevre ile ilgili performanslarımız Şirket öncelikleri
arasına alınmıştır.
2014 yılında Beykoz Belediyesi’nin atık yönetimini
yürüten şirketle görüşmeler yapılmıştır. İstanbul’da
ilk olarak uygulamaya konulan KOMPOST (Sıfır
Atık) Sistemi Şirketimizde uygulanmaya başlamıştır.
Sonuçlar değerlendirildikten sonra süreç diğer birimlere
yaygınlaştırılacaktır. Bununla birlikte önümüzdeki
yıllarda uygulamaya geçirmeyi hedeflediğimiz Arıtma
Tesisi projemiz bulunmaktadır. Arıtma Tesisi ile ilgili

fiziksel koşullar oluşturulmuş durumdadır ve Geçici Atık
Sahası oluşturulmuştur. Sürecin hayata geçirilmesi için
çalışmalarımız devam etmektedir.
Servisimizde onarım gören tüm araçlarımızın egzoz
salımları kontrol edilmekte, gerektiği durumlarda
müdahale yapılmaktadır. Tüm araçlara mevzuata uygun
Egzoz Emisyonu Hizmeti verilmektedir. Ayrıca Şirketimiz
Ömrünü Tamamlamış Araç Projesinde aktif olarak yer
almaktadır.

Su Tüketimi
İşletmenin tamamında kullanılan su bataryaları yıl
içinde değiştirilmiştir. Toplam su tüketimimizin %86’sı
Satış ve Servis Bölümlerimizden hizmet alan araçların
yıkanmasına harcanmaktadır. Bu nedenle, Servis
Bölümü’nden hizmet alan araçlara yıkama hizmetinin

yerine müşterilerimize farklı avantajlar sunacak
alternatifleri geliştirme çalışmalarımız mevcuttur. Satış,
Servis ve Yıkama bölümlerinde su tüketimini azaltmak
için yeni nesil temizlik ve yıkama makineleriyle hizmet
verilmektedir.

Çevresel Bilinç
Süreç iyileştirmesinde çevresel tüketimlerin azaltılması
önceliğimiz olduğundan çalışanlarımızla yaptığımız
toplantılarda tasarrufun artırılması ve maliyetlerimizin
azaltılması konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Bununla birlikte tüm çalışanlarımız çevre
ve atık yönetimiyle ilgili bilinçlendirilmiştir.

Müşterilerimiz arasında farkındalık oluşturmak için de
çevre dostu araçların kullanıcılara sağladığı faydalar
hakkında bilgi verilmektedir. Markalarımızın yakıt
tüketim oranı, egzost salımı, periyodik bakım aralığı,
BlueMotion teknolojisi, kullandığımız akaryakıtın oktan
ve setan oranları, kullanılan yağın kalitesi gibi konular
müşterilerimize detaylı olarak aktarılmaktadır.

Toplumsal Yatırımlar
Şirketimiz 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 2014
Yılında 30.500 TL destek sağlanmıştır.
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Aldo Otomotiv
Aldo Otomotiv 2010 Kasım ayında Audi Yetkili Satıcısı olarak hizmete açılmış olup, satış, servis ve yedek parça
bölümleri ile hizmet vermektedir.

Paydaş Katılımı
Çalışanlarımızla düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir.
Her hafta Salı günü yapılan toplantı ve iki ayda bir
gerçekleştirilen motivasyon yemeğinde ve ayrıca
grup çalışanlarımızla Aralık ayının 2. haftası yeni yıl
yemeğinde bir araya gelinmektedir. Mayıs ayında

tüm çalışanlarımıza deniz ve havuzdan yararlanacak
şekilde barbekü partisi düzenlenmektedir. Doğuş Oto
ve vdf Factoring ile düzenli olarak toplantılara katılan
Şirketimiz, müşterilerimizle de lansmanlarda çeşitli
diyalog platformları geliştirmektedir.

Çalışan Gelişimi
İlkokul mezunu olan çalışanlarımızın lise mezunu
olabilmeleri için okulu dışarıdan bitirmelerine yardımcı
olmak amacıyla kayıt ücretleri ödenmiştir. Ticaret Odası

ve diğer eğitim kanalları aracılığı ile çalışanlarımıza
online eğitim imkânı verilmektedir.

Çevresel Sorumluluk
Şirketimizde sensörlü musluklar kullanılmaktadır. Sık
kullanılan bölgelerdeki muslukların basınçları azaltılarak
daha az su tüketimi sağlanmaya başlanmıştır.
Şirketimizde kullanma suyumuz arıtılmaktadır.
Şirketimizin arkasında T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından onaylanan atık depolama alanımız
bulunmaktadır. Toplanan atıklar anlaşmalı olduğumuz
geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir.
Her çalışan, kullandığı elektrikle çalışan ekipmanının
mesai bitiminde kapalı olduğunu kontrol etmesi

konusunda uyarılmaktadır. Daha sonra ikinci kontrolleri
ise güvenlik görevlimiz gerçekleştirmektedir. Kullanılan
tüm ampuller tasarruflu ürünlerle değiştirilmiştir.
Müşterilerimiz emisyon değeri düşük arabalara
yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Araç tanıtım esnasında
mutlaka emisyon değeri düşük özellikli araçlardan
söz edilerek, markanın çevre dostu olduğuna
dikkat çekilmekte ve müşterilerimizin bu konudaki
farkındalığının artması için gerekli bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Toplumsal Yatırımlar
Her yıl düzenli olarak Lösev ve Kızılay’a bağış
yapılmaktadır. Yıl içinde toplam 10.000 TL bağış
yapılmıştır. Bununla birlikte Mersin’de bulunan yerel

dernekler vasıtasıyla ihtiyacı olan kişilere nakdi yardım
yapılmaktadır. Ayrıca 15 üniversite öğrencisine ayda
150 TL burs verilmektedir.

Altur Otomotiv
1976 yılında kurulan Altur, 2005 yılında Volkswagen ve SEAT Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak binek, ticari araç
satış ve servis hizmeti vermeye başlamıştır. Ayrıca DOD bayiliği ile ikinci elde güvenli araç alım, satım hizmetini
eksiksiz ve prosedürlere uygun gerçekleştirmektedir. 2006 yılında Şirket, Filo Araç Kiralama hizmeti de vermeye
başlamıştır. Altur, 2014 yılı sonu itibariyle yaklaşık 220 kuruluşa 6.000 araç ile operasyonel kiralama alanında
hizmet vermektedir. Toplam 35.000 m2 üzerine kurulmuş olan ve cephesi ısı yalıtımlı ve güneş kontrol sistemli
olan binada hizmet vermekte olan şirketimiz 8.000 araçlık filosuyla hizmet vermektedir.
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Paydaş Diyaloğu
Çalışanlarımızla yıl içinde düzenlenen toplantılar ve
etkinliklerde bir araya gelinmektedir. Müşterilerimizle
e-posta, telefon ve yüz yüze görüşmelerle diyalog
kurulmaktadır. Kiralama müşterileri, potansiyel filo

müşterileri ve meslek gruplarına yönelik toplantı ve
organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Doğuş Otomotiv
ile düzenli toplantılar, eğitimler ve yeni ürün bilgilendirme
toplantılarında bir araya gelinmektedir.

Kalite Standartları
ISO 9001 kapsamında yılda bir kez kalite yönetim toplantısı yapılmaktadır. Tüm süreçlerimiz kalite standartlarına
uygun olarak yürütülmektedir.

Çevresel Sorumluluk
Şirket içinde sensörlü musluklar, sensörlü aydınlatma
sistemleri ve az enerji tüketen hidrolik liftler
kullanılmaktadır. Ayrıca İSG çerçevesinde ekipman

kullanım talimatlarımız bulunmaktadır. Çalışanlarımıza
tüketimler konusunda sorumlu davranmaları için
bilgilendirme yapılmaktadır.

Başaran Otomotiv
Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat San.ve Tic. A.Ş.1996 yılında Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
distribütörlüğü altında Antalya’da faaliyetine başlamıştır. Antalya ve bölgesinde hizmet ağını geliştirmeye yönelik
olarak 2002 yılında Başaran Alanya, 2008 yılında Muğla bölgesinde Başaran Fethiye Şubeleri açılmıştır. Ayrıca,
2006 yılında Başaran Scania Ağır Vasıta şubesi, 2009 yılında yeni plazası ile Antalya Döşemealtı/Yeniköy ‘de
hizmete açılmıştır. Başaran Isparta, 2010 yılında Isparta’da tek Yetkili Servis olarak hizmete başlamıştır. Başaran
Oto, Isparta, Fethiye ve Alanya’da toplam 9.124 m2’lik servis alanı üzerine kurulu Yetkili Satıcı ağı ve 194 kişiden
oluşan eğitimli uzman kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Paydaş Diyaloğu
Başaran Oto olarak 2014 yılında çalışanlarımızla düzenli
toplantılar ve Şirket içi yemekler gerçekleştirerek bir
araya gelmekteyiz. Departman yöneticileri haftalık
ve aylık olarak ayrıca çalışanlarımızla toplantılar
yapmaktadır. Başaran Oto’da Şirket hedefleri
çalışanlarla birlikte değerlendirilmekte ve çalışmalar
ortak yürütülmektedir. Yöneticiler çalışanlarla yaptıkları
görüşmelerde çalışanların görüşlerini almakta ve
motivasyonlarının yüksek tutulması için gerekli
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızdan
halen eğitimini sürdürenleri desteklemek için sınav
dönemlerinde mesai saatleri konusunda esneklik
sağlanmaktadır.

Doğuş Otomotiv ile düzenli aralıklarla toplantılar
gerçekleştirilmekte ve Doğuş Otomotiv yetkilileriyle
dönemsel ziyaretlerinde bir araya gelinmektedir.
Müşterilerimizle ise Doğuş Otomotiv desteği ile
gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonları ile bir araya
gelinmektedir. Ayrıca ürün tanıtımı ve bire bir yapılan
iletişimlerle müşterilerin memnuniyeti sürekli olarak
sorgulanmaktadır. Müşteri memnuniyetinin sağlanması
ve iş kalitesinin artması için tüm sistemler sürekli olarak
gözden geçirilmektedir.
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Müşteri Memnuniyeti
Satış temsilcilerimiz test sürüşlerinde ürünün ve verilen
hizmetin doğru çalışması ve tam olarak anlaşılabilmesi
amacıyla kullanıcılara ön bilgi vermekte ve süreci
kullanıcıyla birlikte yürütmektedir. Araçlara ayna kartları
aracılığıyla verilen hizmetin içeriği ve uyarılarla ilgili
gerekli görseller kullanılmaktadır.

Müşterilerimize araç teslim sürecinde geri arama ile
anket uygulanmaktadır. Müşterilerimiz aynı zamanda
info@basaranoto.com.tr e-posta hesabından veya
müşteri bekleme salonlarımızda bulunan şikâyet ve
öneri kutucukları aracılığıyla bizlere ulaşabilmektedir.

Güvenli Sürüş Eğitimleri
Satış öncesi test sürüşlerinde satış temsilcileri,
kullanıcılarımıza emniyet kemerinin ve güvenli sürüş
mesafesinin, çocuklu aileler için çocuk koltuğunun ve
ön yolcu koltuğunda seyahat eden küçük çocuklar için
ön yolcu airbag ünitesinin kapalı konuma alınmasının
önemini anlatmakta ve benzer bilgiler vermektedir.
2014 yılında Doğuş Otomotiv tarafından verilen Trafik
Hayattır! eğitimiyle kullanıcılarımıza emniyet kemeri
simülasyonu test ettirilmiş ve önemi anlatılmıştır.

İç eğitimler, toplantılar ve Doğuş Otomotiv eğitimlerinde
güvenli sürüş eğitimi ve sürüş esnasında dikkat
edilmesi gereken hususlar bilgi olarak aktarıldıktan
sonra uygulamalarla pekiştirilmektedir. 2014 yılında
Doğuş Otomotiv tarafından çalışanlarımıza Trafik
Hayattır! eğitimi verilmiştir.

Çevresel Sorumluluk
Su tüketimini azaltmak için su kullanım alanlarında
uyarılar bulunmaktadır. Ayrıca yıkama bölümünde
kullanılan yıkama tabancalarında yedek su depolu
cihazlar tercih edilmekte ve gereksiz su tüketimi
engellenmektedir. Enerji tüketimini azaltmak için ise
Şirketimizde fotoselli aydınlatma sistemleri kullanılmakta
ve ön cephe ve Şirket aydınlatması zamanlayıcı
sisteme bağlı olarak çalışmaktadır.
Showroom’da sergilenen araçların üzerinde
müşterilerimizin göreceği alan ve şekillerde araçların
emisyon değerlerini gösteren tablolar bulunmakta ve

müşterilerimiz bu konuda satış temsilcileri tarafından
bilgilendirilmektedir. Kullanım ömrünü tamamlamış atık
piller Satın Alma Departmanı tarafından toplanarak ilgili
birime teslim edilmektedir.
Ayrıca Şirketimizin çevresinde ağaçlandırma ve çim
alan yaratma çalışmaları bulunmaktadır.
Bununla birlikte çevresel farkındalığı arttırmak için
çalışanlarımızla yapılan düzenli ve genel toplantılarla
Servis ve Satış Yöneticilerinin gün içinde yapmış
olduğu saha turlarında konu gündeme getirilmektedir.

Demoto Otomotiv
Volkswagen Yetkili Satıcısı Demoto Otomotiv, üstün hizmet anlayışıyla Afyon ilindeki tesisinde 2007 yılından
beri faaliyet göstermektedir. Şirket 650 m2’lik showroom ve 3.000 m2’lik servis alanı üzerine kuruludur. Burada
Volkswagen Binek ve Ticari Araç showroomu, mekanik atölyeler, orijinal parça depoları, misafir kafeteryaları ile
idari ve sosyal birimler yer almaktadır. Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı
altında çözüm getiren Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Demoto Otomotiv, tesislerinde üstün hizmet anlayışı ve 63
kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla Volkswagen müşterilerini buluşturmaktadır.
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Kalite Standartları
Şirketimizde ISO 9001 ve TSE standartları çerçevesinde faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Çalışan Memnuniyeti
Çalışanlarımızla haftalık toplantılarda ve ayda bir
gerçekleştirdiğimiz yemeklerde bir araya gelinmektedir.
Şirketimizde düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi
uygulanmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın yönetime her
zaman önerilerini iletecekleri bir platform bulunmaktadır.
Yıl içinde teknik ve teknik olmayan eğitimler olmak
üzere çalışanlarımıza toplam 45 saat eğitim verilmiştir.

Ayrıca liseyi bitirmeyen çalışanlarımıza dışarıdan açık
öğretime devam etme fırsatı verilmektedir.
Çalışanlarımızın performansları düzenli olarak
değerlendirilmektedir. Her ay Şirket içinde ayın
elemanı seçilmekte ve ayın elemanına bir altın hediye
edilmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Şirket içinde iş güvenliği ve sağlığı uzman ekipleri
tarafından haftalık kontroller yapılmakta tüm çalışanlar
yılda bir sağlık taramasından geçmektedir. Çalışma
esnasında iş kazası olmaması için gerekli önlemler

alınmaktadır. İş güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli
tüm ekipmanlar kullanılmaktadır. Kitlesel hastalıklarla
ilgili olarak yılda bir kez Şirket doktoru tarafından
bilgilendirme yapılmaktadır.

Çevresel Sorumluluk
Araç yıkama alanında basıncı arttırılmış makineler
kullanılarak su tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.
Atık pillerimiz ve kâğıtlarımız toplanarak geri dönüşüme
gönderilmektedir. Yıkama alanında bulunan arıtma
tesisi ve kanallar ayda bir temizlenmektedir. Şirketin

önünden akan derenin temizliği her ay Şirketimiz
tarafından yapılmaktadır. Yılda bir kez çalışanlarla
toplantı yapılarak çevre bilincini arttırmaya yönelik
bilgiler verilmektedir.

Toplumsal Katılım Çalışmaları
İşbirliği çalışmalarımızın olduğu Meslek Lisesi
laboratuarlarına parça gönderilerek öğrencilerin pratik

yapabilmeleri için destek verilmektedir.

General Oto
Volkswagen Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi olarak 1997 yılından beri faaliyet göstermekte olan General Oto,
1.050 m2’lik showroom ve 4.000 m2’lik servis alanıyla İstanbul 4. Levent’te hizmet vermektedir. Bulunduğu
lokasyonda Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç showroomu, mekanik atölyeler, orijinal parça
depoları, misafir kafeteryaları ile idari ve sosyal birimleriyle müşterilerine hizmet etmektedir.
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Paydaş Diyaloğu
Yılda bir kez çalışanlarımızla ‘Yıllık Bilgilendirme
Toplantıları’ yapılmaktadır. Bu sayede Şirketin
hedefleri, performansı, kâr oranları çalışanlarımızla
doğrudan paylaşılmaktadır. Bununla birlikte
çalışanlarımızla haftalık satış ve satış sonrası
toplantıları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca özel günlerde
çalışanlarla bir araya gelinmektedir. Şirketimizde tüm
çalışanların önerilerini yazılı iletebileceği bir öneri kutusu
bulunmaktadır. Çalışanlarımız arasından oy birliğiyle

seçilen kurul, atılan önerilerin düzenli takibini sağlayarak
yönetimle paylaşmaktadır. Yönetimin değerlendirmesi
sonucunda, uygulanabilir öneriler uygulamaya
geçirilmektedir.
Doğuş Otomotiv ile düzenli aralıklarla toplantılar
gerçekleştirilmektedir. İnternet sitesi ve sosyal medya
kanallarımız aracılığıyla müşterilerimizle sürekli diyalog
kurulmaktadır.

Kalite Standartlarımız
Tüm Yetkili Satıcı ve Servisler gibi hem satış hem
de satış sonrası hizmetler tarafında İSO 9001 kalite
kriterleri uygulanmaktadır. Her ay ‘müşteri masası’
toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda
bir önceki ay iletilmiş şikâyetlerin değerlendirmesi
yapılmakta ve sorunun bir daha gerçekleşmemesi için
çözüm önerileri üzerine görüşülmektedir. Çözümler
danışmanlarla paylaşılarak en kısa zamanda aksiyon
alınması sağlanmaktadır.
Güvenlik görevlilerimizin eğitimleri kurum
kültürümüzü de aktaracak şekilde düzenli olarak
gerçekleştirilmektedir. Çalışan sirkülasyonumuzu
minimum düzeyde tutmak için çalışanlarımızın
memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.

Tedarikçilerimizde yapılan işlerin kontrolünü
değerlendirmek için çalışmalar başlatılmıştır. Hizmet
satın alınan bir tedarikçi için bir form oluşturularak,
alınan hizmetin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca
2013 yılında tüm tedarikçilerimiz ile iş güvenliğinin de
ön planda tutulduğu bir sözleşme imzalanmıştır.
Müşteri memnuniyetinin artması için de kalite
çalışmalarımız sürekli olarak geliştirilmektedir. Satış
sonrasında bakımı ilk kez yapılacak araçların bakımı
6 teknisyen ile organize edilerek 60 dakika içinde
bitirilmektedir. Yerinden alım ve teslim konusunda
hizmetimiz sürekli olarak iyileştirilmektedir. 2 adet
formenimiz randevuları bir gün önceden gözden
geçirerek problem olarak gördükleri araçları Servis
Danışmanlarından önce kendileri karşılamaktadır.

Müşteri Memnuniyeti(G4-PR5)
Satış danışmanlarımız araç teslimatından önce
müşterilerimize aracı tanıtıcı tüm bilgileri sözlü
aktarmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz aracı satın aldıktan
sonra Servis Danışmanı ile tanıştırılır ve servis için
de bilgi aktarımı sağlanır. BAT (Birlikte Araç Teslim)
hizmetimizle bakımdan çıkan araçların dikiz aynasına
asılan uyarı kartlarıyla müşterilerimize bilgilendirme
yapılmaktadır. Araç Kabul Departmanında ise orijinal
parça kullanım konusunda müşterilerimiz broşürlerle
bilgilendirilmektedir. Bu konuda Facebook sayfamızda
görsel olarak paylaşımlarda bulunulması hedeflenmiştir.
Müşteriler servisten araçlarını aldıktan üç gün
sonra aranarak vermiş olduğumuz hizmette bir
memnuniyetsizlik veya yanlış anlaşılma olması

halinde, yetkili çalışanlarımız tarafından konu çözüme
bağlanmaktadır. Ayrıca bütün istek ve şikâyetler
Turkuaz Sistemi üzerinden takip edilmektedir.
Müşterilerimizin memnuniyet anketleri izlenmekte
ve sonuçları hemen değerlendirmeye alınmaktadır.
Serviste bekleme salonunda araçlarını bekleyen
müşterilerimizle de anketler yapılmaktadır. Sonuçlar
Bölüm Müdürü ile doğrudan paylaşılmaktadır. Gizli
müşteri anketi yoluyla da müşterilerimiz öneri ve
şikâyetlerini bize iletebilmektedir. Bununla birlikte
Doğuş Otomotiv’in uyguladığı anket sonuçlarından
da müşterilerimizin memnuniyet dereceleri takip
edilmektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Şirketimizde haftanın belirli gün ve saatinde bir doktor
bulunmaktadır. Yıl içinde tüm çalışanlarımız sağlık
kontrolünden geçirildikten sonra, İş Güvenliği Uzmanı
ve Şirket doktorumuzun da katılımıyla iş sağlığı ve

iş yerinde güvenli ortam sağlayabilme hakkında
eğitimler düzenlenmiştir. 47 çalışanımıza grip aşısı, 54
çalışanımıza tetanos aşısı yapılmıştır.

Çevresel Sorumluluk
Şirket içinde belirli noktalarda çalışanlarımızın kâğıt
vb. atıkları için kullanabileceği geri dönüşüm kutuları
bulundurulmaktadır.

Showroomdaki yüksek elektrik harcayan ampuller led
ampullerle değiştirilmiştir.

Yerel Halk
Ulubatlı Hasan Mesleki Eğitim Merkezi sınıflarının
donatılmasına yardımcı olunmuştur. Bununla birlikte

Şirketimizin bulunduğu sınırlı bir çevreye ücretsiz
internet sağlanmaktadır.

Lena Otomotiv
Volkswagen Yetkili Satıcısı Lena Otomotiv, üstün hizmet anlayışını hedef edinerek Aydın ilindeki tesisinde
2001 yılından beri faaliyet göstermektedir. Şirket, 900 m2’lik showroom ve 1.850 m2’lik servis alanı üzerine
kuruludur. Burada Volkswagen Binek ve Ticari Araç showroomu, mekanik atölyeler, orijinal parça depoları, misafir
kafeteryaları ile idari ve sosyal birimler yer almaktadır. Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv
ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm getiren Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Lena Otomotiv, tesislerinde üstün
hizmet anlayışı ve 140 kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Paydaş Diyaloğu
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, Doğuş Otomotiv ve
tedarikçilerimiz doğrudan ilişkimiz olan paydaşlarımızdır.
Doğuş Otomotiv ile birlikte düzenli seminerler,
toplantılar yapılmakta, telefon, e-posta aracılığıyla
iletişim sağlanmaktadır. Müşterilerimizle telefon,
kısa mesaj, internet sitesi ve e-posta ile iletişim

kurulmaktadır. Çalışanlarla belirli aralıklarla toplantılar,
mangal partisi, yılbaşı partisi, tekne turları, vb. etkinlikler
aracılığıyla bir araya gelinmektedir. Tedarikçilerimizle
ziyaretler, telefon ve e-posta ile görüşmeler ve zaman
zaman yemekli toplantılar yapılmaktadır.

Kalite Çalışmaları
ISO 9001 kalite standardına uygun olarak tüm
süreçlerimiz en yüksek kaliteyi hedefleyerek
ilerlemektedir. Her yıl iç hedefler belirlenmekte;
aylık ve yıllık bazlarla çalışanlarımızla birlikte durum
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Müşterilerimize

araçlarını yerinden alım ve yerine teslim işlemleri, yedek
araç sunulması, alternatif ulaşım aracı ile istedikleri yere
bırakıp/alma işlemleri geliştirilerek memnuniyetleri en
üst seviyede tutulmaya çalışılmaktadır.
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Çevresel Sorumluluk
Şirketimizde oluşan atıklar, çevreye zarar vermeyecek
şekilde depolandıktan sonra düzenli aralıklarla
birlikte çalıştığımız atık geri dönüşüm firmalarına
teslim edilmektedir. Şirketimiz içinde ağaçlandırma,
yeşillendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Şirket çalışanlarına çevresel sorumlulukla ilgili bilinç
kazandırmak için düzenli olarak toplantılarda yapılan
sunumlarla bilgilendirme yapılmaktadır. Tasarruflu

ampuller kullanılmakta, gereksiz aydınlatmalar gün
içinde söndürülmekte, her gün nöbetçi personel
sistemi ile iş bitiminde ışıkların söndürülmesi
sağlanmaktadır.
Bununla birlikte Şirketimizde düzenlenen araç tanıtım
ve test sürüş günlerinde müşterilerimize eğitimli
çalışanlarımız aracılığıyla çevre dostu araçlarla ilgili
bilgilendirme yapılmaktadır.

Toplumsal Yatırımlar
2014 yılında mevcut sahamızda çalışanlarımız ve
müşterilerimizin faydalanması için spor alanı (tenis/
basketbol sahası, masa tenisi vb.), yeşil alan ve çocuk
parkı yapılmıştır. Bununla birlikte Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aydın Gençlik ve Spor
Kulübü’ne destekte bulunulmaktadır.

Denizli’de Hacı Leman OTO İlköğretim Okulu’nun
inşaatlarına destek verilmiştir. Yapılan okulların eksikleri
için her yıl Şirketimiz tarafından katkı sağlanmaktadır.
2014 yılında Hacı Celal OTO İlköğretim Okulu’nun dış
kapısının yenilenmesi Şirketimiz tarafından yapılmıştır.
Aydın Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi’ne
Distribütör onayıyla eğitim amaçlı parçalar verilmektedir.

Aile büyüklerimizin adlarını taşıyan, 1996 yılında
Aydın’da Hacı Celal OTO İlköğretim Okulu, 2004 yılında

Mercan Otomotiv
Mercan Otomotiv, Edirne ilindeki tesisinde 2006 yılından beri Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak
faaliyet göstermektedir. 900 m2’lik showroom ve 1.214 m2’lik servis alanı üzerine kurulu olan Yetkili Satıcımız 42
kişiden oluşan uzman kadrosuyla satış, servis ve kredi hizmetleri gibi tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında
çözüm üretmektedir.

Paydaş Diyaloğu
Yöneticilerimiz tüm çalışanlarımızla aylık toplantılar
gerçekleştirmektedir. Ayrıca çalışanlarımızla düzenli
aralıklarla motivasyon yemekleri veya mangal partisi
düzenlenmektedir. Doğuş Otomotiv ile dönemsel

toplantılarda bir araya gelinmektedir. Müşteri
temsilcilerimiz ise müşterilerimizle farklı platformlarda
düzenli iletişim kurmaktadır.

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımıza müşterilerimizi doğru bilgilendirmeleri
için yıl içinde Trafikte Güvenlik Eğitimleri verilmektedir.
2014 yılında 45 kişiye söz konusu eğitim verilmiştir.
Test sürüşüne çıkan son kontrol görevlileri kendisinin
ve müşterinin emniyet kemerinin takılmasının yasal
bir zorunluluk olduğunu hatırlatmaktadır. Araç

teslim formunda güvenlikle ilgili maddeler müşteriye
okutulmakta ve karşılığında imza alınmaktadır.
Ayrıca müşterilerimiz yasal hız limitleri konusunda
bilgilendirilmektedir. Tesis etrafında ve içinde
bulunan uyarıcı levhalarımızla farkındalık yaratılmaya
çalışılmaktadır.
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Çevresel Sorumluluk
Tesis içinde çalışanların ve müşterilerin görebileceği
noktalara uyarıcı levhalar konularak çevresel bilinç
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte kâğıt
tüketimini azaltmak için çıktı almak yerine bilgilerin

bilgisayar ortamında saklanması ya da e-posta yoluyla
bilgi verilmesi tercih edilmekte ve çalışanlarımız her
türlü çevresel tüketim konusunda düzenli olarak
bilinçlendirilmektedir.

Yerel Halka Destek
Şirketin bulunduğu bölgede yerleşik Seyrantepe
Yeşilce Spor Kulübü, Sanayi Mahallesi Spor Kulübü,
Gümüşhane Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Derneği,
Bayburt Spor Kulübü ve Şirintepe Spor Kulüplerine
düzenli maddi destek sağlanmaktadır.
Mesai saatlerinde concept binamızın bulunduğu
çevreye ücretsiz internet olanağı sunulmaktadır.

Bölgemizdeki teknik okullara belirli zamanlarda bağış
yapılmakta ve parça tedariği konusunda destek
sağlanmaktadır. Ayrıca 25 öğrenci burslu olarak
okutulmaktadır.
Kerami Mercan adına Keşan ve Erikli olmak üzere 2
ilçede 112 acil servis yardım istasyonu kurulmuştur.

Opat Otomotiv50
Volkswagen Yetkili Satıcısı Opat Otomotiv, üstün hizmet anlayışı hedefiyle İçel ilindeki tesisinde 1996 yılından beri
faaliyet göstermektedir. 1.000 m2’lik showroom ve 2.800 m2’lik servis alanı üzerine kuruludur. Burada Volkswagen
Binek ve Ticari Araç showroomu, mekanik atölyeler, orjinal parça depoları, misafir kafeteryaları ile idari ve sosyal
birimler yer almaktadır. Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm
getiren Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Opat Otomotiv, tesislerinde üstün hizmet anlayışı ve 135 kişiden oluşan
eğitimli uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Müşteri Memnuniyeti
Araç teslimatı sırasında müşterilerimize emniyet
kemerinin kullanımıyla ilgili bilgi verilmektedir. Yıl içinde
müşterilerin araçlarla ilgili durumu Turkuaz Sistemi ile
takip edilerek telefonla yıllık periyodik bakım günleri,
kasko tarihi, muayene tarihi hatırlatılmaktadır. Servis
veya bakım sonrası teslimat sırasında yapılan işlemlerin
nedeni, araç güvenliği ve müşterinin güvenliği ile
bağlantısı hakkında gerekli açıklamalar müşterilerimize
yapılmaktadır.

Müşterilerimize araç teslimat aşamasında
bilgilendirmeler eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır.
Örneğin taşımacılık yapan hat şoförlerine eğitmen
nezdinde Doğuş Oto onaylı yakıt tasarrufu ve güvenli
kullanımla ilgili güvenli sürüş tekniği eğitimi verilerek
katılımcılar eğitim sonrası sertifikalandırılmaktadır.

Çevresel Sorumluluk
Enerji tüketimini azaltmak amacıyla iklimlendirme
sistemlerimiz 2014 yılında yenilenmiştir. Aydınlatmada
kullandığımız ampullerin tamamı tasarruflu

ampullerdir. Tuvaletlerde harekete duyarlı ışık sistemi
kullanılmaktadır.

Opat Otomotiv ve Aldo Otomotiv yasal olarak aynı kuruluşun yapısı altında kurulmuştur. Bu nedenle iki şirket uygulamaları Kurumsal Sorumluluk performansları açısından da
benzerdir.
50
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Özsa Otomotiv
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisi Özsa Otomotiv51, Kayseri’de 1995 yılından beri faaliyet göstermektedir.
1.200 m2’lik showroom ve 6.500 m2’lik servis alanı üzerine kurulu olan Özsa Otomotiv hizmet birimlerinde 148
kişilik uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Paydaş Diyaloğu
Şirket içinde çalışanlarımızın üst yönetime istediği her
an ulaşabileceği bir sistem bulunmaktadır. Çalışanlarla
Departman Müdürleri arasında aylık toplantılar, genel
toplantılar ve bire bir görüşmelerle sürekli iletişim
sağlanmaktadır. Çalışanlarımızla birlikte motivasyon
amacıyla yıl içinde farklı zamanlarda şehir dışında tatil
organizasyonları yapılmaktadır. Bununla birlikte tavla
turnuvaları, yemekler, doğum günü kutlamaları vb.
etkinliklerde bir araya gelinmektedir.

Müşterilerimizle araç tanıtımları, test sürüşleri, mangal
partileri, yemek vb. organizasyonlarda bir araya
gelinmektedir. Bununla birlikte satış ve satış sonrası
hizmetler ekibimiz filo müşterilerimize ziyaretler
gerçekleştirmektedir. Bu ziyaretlerde müşterilerin talep
ve önerileri dinlenmekte, bu konulara yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Facebook
sayfamız üzerinden de müşterilerimizin özel günlerinde
kutlama mesajları yayınlanmaktadır.

Şirket olarak Doğuş Otomotiv tarafından düzenlenen
tüm eğitim ve toplantılara eksiksiz katılım
sağlanmaktadır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği Şirketimizin öncelikli
konuları arasındadır. Şirket doktorumuz haftada iki gün
çalışanlarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirmektedir.
Bununla birlikte düzenli aylık muayeneler yapılmaktadır.
Şirket içinde çalışan güvenliği ve kazaları önlemeyle ilgili
çalışma talimatlarına uyulup uyulmadığı sürekli olarak

takip edilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda
çalışanlarımız konu ile ilgili bilgilendirilmektedir.
Çalışanlarımızla zaman zaman düzenlediğimiz
bilgilendirme toplantılarında sosyal ve aile yaşamı ve
bütçe yönetimi gibi önemli konuların yanı sıra sağlıkla
ilgili konular da ele alınmaktadır.

Çevresel Sorumluluk
Şirket içinde tasarruflu ampuller kullanılmaktadır.
Departman molalarında tüm elektrikler kapatılmaktadır.
Plaza Totemleri zaman ayarlı sistemlerdir.
Tuvaletlerde sensörlü musluklar ve sensörlü
lambalar kullanılmaktadır. Kış aylarında mesai saatleri
gün ışığından daha fazla yararlanacak şekilde
düzenlenmektedir.
Ulusal atık formu ile atık yağ, yağ filtresi, basınçlı kaplar,
piller, aküler ve lastikler anlaşmalı olduğumuz geri
dönüşüm firmalarına iletilmektedir.
Çevresel bilinci öncelikle çalışanlarımız arasında
oluşturmak için birebir görüşmeler ve toplantılar
sırasında gerek iş ve gerekse özel yaşamda enerji
ve su tasarrufunun faydaları ve tasarruf yöntemleriyle
ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. Kullanılan kâğıtların arka

yüzlerinin kullanılması teşvik edilmekte ve özellikle
fotokopi odasında ve yazıcıların olduğu alanlarda teşvik
edici mesajlar yer almaktadır.
Müşterilerimiz arasında çevre bilincini yaygınlaştırmak
amacıyla satışlarda öncelik çevre dostu araçlara
verilmektedir. Düşük enerji tüketimi ve buna bağlı
finansal ve çevresel avantajlar Satış Danışmanlarımız
tarafından müşterilere anlatılmaktadır. Atık pil ve diğer
atıkların toplandığı kutular müşterilerimizin görebileceği
alanlarda sergilenmektedir.
Tesislerimizin ön ve yan alanlarında 400 m2
büyüklüğünde yeşil alan bulunmakta ve bu yeşil alanda
mevsimine uygun çiçek ve bitkilerle çim dikimi ve
bakımı yapılmaktadır.

ÖZSA Otomotiv 2014 yılında Doğuş Otomotiv’in Yetkili Satıcı ve Servisi olarak faaliyette bulunmuştur. Raporun yayınlandığı tarihte ÖZSA’nın devir işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır.
Bundan sonraki yıllarda bu bayimiz rapor kapsamında yer almayacaktır.
51
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Tamaş Otomotiv
İstanbul’da 2000 yılından beri faaliyet gösteren Tamaş Otomotiv, 1.895 m2’lik showroom ve 7.500 m2’lik servis
alanı üzerine kuruludur. Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm
getiren Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Tamaş, 160 kişilik uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Paydaş Diyaloğu
Çalışanlarla her ay düzenli olarak yapılan, işbaşı
toplantıları, sosyal etkinlikler ve çalıştaylarda bir araya
gelinmektedir. Aynı zamanda Anneler Günü, Kadınlar
Günü, Yılbaşı, bayram, iftar yemekleri, doğum günleri
ve işe yeni katılan çalışma arkadaşlarının tanıştırılma
toplantılarında çalışanlarla diyalog platformları
oluşturulmaktadır. Satış Sonrası Hizmetler Ekibiyle her
salı kahvaltıda, Formenlerle her Pazartesi günü, diğer
bölümlerle ise öğle saatlerinde bir araya gelinmektedir.

Çalışanlarla belirli gün ve aralıklarla yapılan
toplantıların yanı sıra açık kapı stratejisi doğrultusunda
ihtiyaç duyulan her an üst yönetimle görüşme
yapılabilmektedir.
Doğuş Otomotiv’e yılda 2-3 kez yerinde ziyarette
bulunulmaktadır. Yine aynı şekilde Doğuş Otomotiv,
Şirkete aylık ziyaretler gerçekleştirmektedir.

Kalite Standartları
ISO 9001-2008 sertifikamız 2017 yılına kadar geçerlidir.

Çalışan Gelişimi
Çalışanlarımıza başta iş sağlığı ve güvenliği, yangın
ve ilk yardım eğitimi olmak üzere teknik ve mesleki
eğitimler verilmektedir.
İlkokul ve ortaokul mezunu çalışanlarımızın akşam
liselerine katılması teşvik edilmektedir. Tüm lise
mezunu çalışanlarımıza A.Ö.F. eğitimi teşvik edilmekte,
ÖSYM sınav takvimi, Açık Öğretim kayıt tarihleri
panolara asılmakta, kayıt zamanları Şirket içinde
duyurulmaktadır. Sınavlar için gerekli izinler çalışanlara
sağlanmaktadır. Yüksel lisans öğrencilerine derslere

katılımları için erken çıkış izni verilmektedir. Söz konusu
izinler çalışanların ücretlerine yansıtılmaz. Tahsilini
yükseltmek isteyen çalışanlarımızın ise ders saatleriyle
çalışma saatlerinin kesişmesi durumunda ücretli izin
verilerek derslere katılımı sağlanmaktadır. Tahsiline
devam eden çalışanlarımızın dönem sonlarında başarı
durumları takip edilmektedir.
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Çevresel Sorumluluk
Şirketimizde Tasarruf Tedbir Komitesi bulunmaktadır.
Komite, Şirket çalışanlarına gerekli uyarıları yaparak
önlem alma çalışmalarını hazırlamaktan sorumludur.
Komite, İdari İşler Müdürü başkanlığında, 2
ayda bir gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği
toplantısının ardından toplanarak gelen önerileri
değerlendirmektedir. Ayrıca; SSH, Satış ve Genel
Yönetim olarak 3 ayrı alt komite sözlü olarak önerileri
toplar ve önerilere özel oluşturulan özel mail adresi
aracılığı ile direk Üst Komite Başkanına da mail atabilir.
Şirketimizde iklimlendirme sistemleri çalıştığında
devreye giren ışıklı uyarı sistemi sayesinde camlar
kapatılarak ısı kaybı önlenmektedir. Işıklar gerekli
olmadığı zaman söndürülmekte ve sensörlü olabilecek
alanlarda sensör bulunmaktadır.

Çalışanlarımızın çevresel tasarruflarla ilgili önerileri
alınmaktadır. Bu çalışmaya Şubat 2014 tarihinde
başlanmıştır. Tasarrufu teşvik edici önerilerde bulunan
çalışanlarımız tasarruf tutarının belirli bir yüzdesi ile
ödüllendirilmektedir.
Yıl içinde gelen önerilerden örnekler;
• Müşteri tuvaletlerinin ışıklarının mesai bitiminden
1-2 saat sonra güvenlik tarafından söndürülmesi.
• Asma kat floransanlarının sıra atlayarak
kullanılması.
• Musluklardan akan sıcak suların derecesinin 40
dereceden 37 dereceye düşürülmesi.
• Mutfak ve atölyede damacana su yerine arıtma
cihazı kullanılarak arıtma suyu kullanılması.

Yerel Halk ile Diyalog
Faaliyette bulunduğumuz bölgede yaşayan halka
herhangi bir rahatsızlık vermemek amacıyla sıfır araç
teslimleri lojistik firması tarafından planlanan saatlerde
gece ve sabaha karşı yapılmaktadır. Araçların
yerleşim yerlerinden daha uzak bölgelerde indirilmesi
sağlanmaktadır. Çevre sakinlerinin bu saatlerdeki
gürültü artışı ile ilgili şikâyetleri bir araya gelinerek

konuşulmuş ve yaratılan olumsuz etkileri azaltmak için
önlemler alınmıştır.
Bununla birlikte bölgemizde bulunan ve yardıma ihtiyacı
olan hayvanların veteriner kontrolleri de Şirketimiz
tarafından yaptırılmaktadır.

Vosmer Otomotiv
Vosmer Otomotiv A.Ş. İzmir ve çevresine Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari Araç, Porsche, SEAT, Skoda,
DOD ve Scania Engines markalarının satış ve servis hizmetlerini sunan Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri
arasında yer almaktadır. Şubat 2009 tarihinde Vosmer Alsancak, Eylül 2010 tarihinde Vosmer Gaziemir, Ağustos
2012 tarihinden itibaren Vosmer Bayraklı showroomları ile faaliyette olan Doğuş Otomotiv ve Yüce Oto Yetkili
Satıcısı olan Vosmer Otomotiv, satış, servis, orijinal yedek parça, 2.el araç alım satım, vdf (Volkswagen Doğuş
Finans) ve sigorta hizmetleri vermektedir.
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Paydaş Diyaloğu
Çalışanlarımızla haftalık ve yıllık toplantılar ve yüz yüze
görüşmelerin yanı sıra, yılbaşı partisi, departman
yemekleri, altı ayda bir gerçekleştirilen mangal partileri,
şirket içi tavla turnuvaları, Vosmer futbol takımı
maçları gibi çeşitli motivasyon etkinliklerinde bir araya
gelinmektedir.
Tüm marka müşterilerimiz için belirli dönemlerde

Pazar kahvaltısı organizasyonları yapılmaktadır. Ayrıca
Satış Danışmanları tarafından belirli aralıklarla müşteri
ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
Doğuş Otomotiv ile gerçekleştirilen düzenli toplantıların
yanı sıra iş ilişkisi içinde olduğumuz diğer şirketlerle
de görüşmelerimiz e-posta, telefon ve ziyaretlerle
dönemsel olarak gerçekleşmektedir.

Kalite Çalışmaları
Kalite standartlarını yükseltmek amacıyla yıl başında
Yönetim Kurulu ve tüm markaların Satış ve Servis
Müdürlerinin katılımıyla kalite ve hedef toplantıları
gerçekleştirilmektedir. Kalite hedefleri Müdürler
tarafından ekiplere açıklanmaktadır. Yıl içinde yapılan
toplantılarla hedefe ne kadar yaklaşıldığı duyurulmakta,
hedeften sapma durumunda ise alınacak önlemler
değerlendirilmektedir. Alsancak ve Gaziemir

lokasyonlarımız yılda bir kez ISO denetlemesinden
geçmektedir.
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
faaliyete geçmiştir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışan sağlığı ve güvenliği Şirketimizin öncelikli
konuları arasındadır. Çalışanlarımızın iş sağlığı
ve güvenliği için Şirket içinde gerekli önlemler
alınmakta, eğitimler verilmekte ve denetimler

gerçekleştirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanımız
tarafından haftalık showroom ve atölye içi denetimleri
yapılmaktadır. Ayrıca ilgili çalışanlara iş güvenliği eğitimi
verilmektedir.

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Müşterilerimize Satış Danışmanlarımız tarafından
araçlarımızda bulunan güvenlik ekipmanları hakkında
bilgiler verilerek bu ekipmanların nasıl çalıştığı ve
yararları anlatılmaktadır. Özellikle test sürüşlerinde
ve araç teslimatlarında viraja girmeden önce hızlarını
düşürmeleri, hız arttıkça daha uzağa bakmaları
gerektiği, her hızda frenleme ve durma mesafesinin
farklı olduğu, sürüş esnasında araçta bulunan diğer
kişilere değil, yola konsantre olmaları gerektiği, emniyet
kemeri takmanın önemi vb. konularda bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak ve
geri bildirimlerini değerlendirmek amacıyla online
memnuniyet anketi yapılmaktadır. Ayrıca aracını teslim
alan müşteriler 3 gün sonra aranmakta ve müşteri
memnuniyet anketi uygulanmaktadır. Bununla birlikte
müşterilerimiz dilek ve şikâyetlerini internet sitemiz
üzerinden tarafımıza iletebilmektedir. Bu konular
Şirket içinde değerlendirilmekte ve yapıcı önlemler
alınmaktadır.

Çevresel Farkındalık
Lavabolarda su israfını önlemeye yönelik, soyunma
odaları ve diğer odalarımızda ise elektriklerin
kapatılmasını hatırlatan çıkartmalar bulunmaktadır.

Çalışanlarımızda bu konuda farkındalık yaratmak için
çözüm ortağımız olan çevre danışmanlık şirketi desteği
ile yıl içinde eğitimler düzenlenmektedir.
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Ek Bölüm Bildirimleri

İştiraklerimizin Kurumsal
Sorumluluk Performansı
LeasePlan
1963 yılında Hollanda’da kurulan LeasePlan 50 yılı
aşkın deneyimiyle bugün dünyanın en büyük filo
kiralama şirketi olarak 6.800 çalışanı ile beş kıtada
ve 32 ülkede 1 milyon 400 bin adetlik dev bir araç

filosunu yönetmektedir. LeasePlan Otomotiv Servis
ve Ticaret A.Ş. LeasePlan Corporation N.V. ile
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. iştirakidir52 ve
İstanbul’da hizmet vermektedir.

Yönetişim Yapısı
LeasePlan Türkiye’nin Yönetim Kurulu 5 üyeden
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet
etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirketin yönetimi
ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Genel

Müdür ve Genel Müdürler ile Genel Müdür Yardımcıları
Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır.
LeasePlan Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin icra görevi bulunmamaktadır.

LeasePlan’da Paydaş Katılımı
LeasePlan Türkiye çalışanlarıyla doğrudan ve açık
iletişim kurmak amaçlı yıl içinde pek çok programı
hayata geçirmektedir. Ayrıca üçer aylık dönemlerle
Şirket içinde tüm çalışanlarımızın katıldığı Şirketin
genel durumu, finansal sonuçları ve işleyişi ile ilgili bir
bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır.
Yılda bir kez çalışanlarımızla müşterilerimizin bir
araya geldiği organizasyonlar düzenlenmektedir.
Müşterilerimize ve araç kullanıcılarımıza üç aylık
e-bülten gönderilmekte, Satış Departmanımız

müşterilerimizle yıl içinde düzenli toplantılarla bir araya
gelmektedir.
LeasePlan Türkiye tedarikçileriyle yıl içinde ortalama 3
aylık dönemlerde bir araya gelmektedir.
Bunun dışında www.leaseplan.com.tr internet sitemiz
üzerinden tüm paydaşlarımızla düzenli iletişimimiz
sağlanır. www.tiklakirala.com.tr internet sitesi üzerinden
de potansiyel müşterilere bilgilendirme yapılmaktadır.

LPD Holding A.Ş.’nin toplam sermayesinin %49’unu temsil eden şirketimiz ve Doğuş Grubu ile LeasePlan Corporation N.V. arasında 05.11.2014 tarihinde imzalanmış satış
sözleşmesi sonrasında, gerekli yasal izinler alınmış ve satış devir işlemi tamamlanmıştır. Bundan sonraki yıllarda LeasePlan performansına raporumuzda yer verilmeyecektir.
52
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Kalite Süreçleri
Şirketimizde Ağustos 2012’de Süreç Yönetimi Departmanı kurulmuştur. Departman çalışmaları kapsamında 2014
yılında süreçlerin incelenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları amacıyla 7 sürecin incelemesi yapılmıştır. Bu süreçler
matriks değerlendirmesine göre seçilmiştir. Matriks değerlendirmesinde şikâyetler, operasyonel kayıplar ve kritik
süreçlerin oran-puan hesaplaması yapılarak elde edilen en yüksek değerler yer almaktadır. Bu değerlendirmede
en yüksek puana sahip süreçlerimizin değer akış şemaları oluşturulmakta ve verimlilik artışı sağlayabilmek için
değer akım haritalama çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların sonunda aksiyon planları yapılmış ve süreçler
ölçülmeye başlanmıştır.
2015 yılında alınması hedeflenen TUV NORD Fair, Wear&Tear Certification için Araç İade, Doküman ve
Kayıtların Kontrolü, İç Tetkik, Eğitim ve İşe Alım Prosedürleri oluşturulmuştur. Şikâyet Yönetimi Prosedürü ise
revize edilmiştir. İş Süreçleri Yönetimi planına göre değer akım şema çalışmaları, aksiyon planları takibi, süreç
haritalarının çizilmesi, süreçlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi çalışmaları öncelik kazanmıştır. Her çeyrekte süreç
yöneticilerinden çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi alınarak üst yönetime raporlanmakta ve tüm işleyiş yönetilmektedir.
Süreç Yönetimi çalışmaları kapsamında direktörlere ve süreç yöneticilerine toplam 8 saat yalın eğitimi verilmiştir.
Tüm bu çalışmalarla, hedeflenen yalın düşünce kültürünü benimsetme çalışmalarının ilk adımı atılmıştır.

Tedarikçilerimiz
LeasePlan tedarikçi seçim kriterlerine ve tedarikçi sözleşmelerin 2014 yılı itibari ile aşağıdaki maddelerin
eklenmesine karar vermiştir.
1. Yapılacak işle ilgili gerekli her türlü iş güvenliği tedbirleri almak, uygulamak, organize etmek, gerekli malzemeleri
temin etmek,
2. Yapacağı işle ilgili gerekli risk analizini yapmak ve tedbirlerini almak,
3. Çalıştırılacak personele genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmış olmak,
4. Sigortasız veya sosyal güvencesi olmayan personel çalıştırmamak,
5. Sağlık ve fiziksel yönlerden işe uygun personel çalıştırmak,
6. Gerekli kişisel koruyucuları temin etmek, zimmetle teslim etmek, kullandırılması ve kontrolünü sağlamak,
7. Kullanılacak olan alet ve cihazların bakımlı, sağlam ve yeterli olmasını sağlamak,
8. Ağır ve tehlikeli işlerde 18 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz.
2014 yılında kayıtlı toplam 600 adet tedarikçimiz bulunmaktadır. Tedarikçilerimizin tamamı yerel tedarikçi olarak
nitelendirilebilmektedir.

Etik
Değerlerimiz ve iş yönetimi standartlarımız Davranış
Yönetmeliğimizde belirtilmiştir. ‘Olay ve Dolandırıcılık
– Incident and Fraud Policy’ politikamız çerçevesinde
yolsuzluk şüphesi duyan herhangi bir çalışanımız,
Yönetim Kurulu seviyesine kadar çıkabilmektedir.
Çalışanlarımız kusurlu davranış olduğuna dair
endişelerini ‘Yolsuzluk İhbarı – Whistleblowing’
politikamız çerçevesinde belirtilen şartlarda Yerel Uyum
Görevlisine bildirim yapmayı destekleyen her türlü
kanala sahiptir.

LeasePlan Türkiye’de insan hakları ile ilgili olarak
e-öğrenme ve sürekli hatırlatma prosedürleri
uygulanmaktadır. Yıl içinde belirli dönemlerde
çalışanlarımızın Şirket politikalarına bağlılıklarının ve
prosedürler konusundaki bilgilerinin yeterliliğinin
ölçüldüğü anketler yapılmaktadır.
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Çevresel Sorumluluk
Atık Yönetimi
LeasePlan atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm
amaçlı olarak LASDER’e verilen lastik adedi 2014 yılı
için 2.400 adettir. Bununla birlikte Yetkili Servislerden
çıkan yedek parçaların geri dönüşüme kazandırılmasına
maddi destek verilmektedir.

Kâğıt atıklarımız Ayhan Şahenk Vakfı’nın kutularında,
naylon atıklarımız ise kargo şirketinin atık kutularında
biriktirilerek düzenli olarak toplanmaktadır.

LeasePlan Kâğıt Tüketimi

2013

2014

Toplam tüketilen kâğıt miktarı (kg)

1.254

1.650

Geri dönüşüme verilen kâğıt miktarı (kg)

625

1.280

Emisyonlarımız
Ofisimizin bulunduğu Kağıthane OfisPark projesi
LEED GOLD sertifikasına sahiptir. Projemizde merkezi
soğutma sistemi suyunun şartlandırılması için Trane
marka RTAC375HE model cihazlar kullanılmaktadır.
LEED kriterleri çerçevesinde soğutma grupları
soğutucu akışkanı olarak kullanılan gazın (134a)
çevreye dost ve özellikle ozon tabakasına zararı
olmadığı yapılan çalışmalarla belgelenmiştir.
İnsan Kaynakları politikamız kapsamında çalışanlarımıza
ayda iki gün evden çalışma hakkı 2014 yılında 4 güne
çıkarılmıştır. Böylelikle çalışanlarımızın trafikte geçirdikleri
süreyi azaltırken iş-yaşam dengesine de destek
verilmektedir.

Yeni ofisimizin bulunduğu Kâğıthane OfisPark binası,
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) sertifikasına sahiptir. Bu çerçevede LEED
kapsamında arazinin yeniden kullanımı, günışığından
maksimum faydalanma, bina kabuğunda yüksek
yalıtım değerlerinin sağlanması, geri dönüştürülebilir
malzeme kullanımı, iç mekan yaşam kalitesini artırmaya
yönelik malzeme kullanımı, su ve enerji tüketiminde
optimizasyon sağlayan verimli mühendislik sistemlerinin
kullanımı kriterleri uygulanmaktadır.

Çevreci Yaklaşımlara Destek
LeasePlan müşterilerinin sürdürülebilir bir filo
yönetimine sahip olmasını amaçlamakta ve bunu
yaparken filo stratejisini geliştirmesine ve bu paralelde
yeni bir araç politikası oluşturmasına da yardımcı
olmaktadır. Bu çerçevede sunduğumuz Fleet Balance
ürünümüz ile müşterilerimizin filo yönetimi stratejisinde

çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları dengelemesine
yardımcı olmaktayız.
Şirket içinde kiralanan araçların araç egzoz muayeneleri
düzenli olarak yaptırılmaktadır.
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Çalışanlarımız
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yıl içinde sağlık ve güvenlikle ilgili olarak daha önce
eğitim alamayan ve işe yeni başlayan 16 kişiye 8
saatlik eğitim verilmiştir. Eğitimi tamamlamayan ve
yeni işe başlayan çalışanlarımızın eğitimleri planlar

doğrultusunda devam etmektedir. Ayrıca 10 kişiye 5
saatlik Yangın Güvenliği ve Arama-Kurtarma eğitimi
verilmiştir.

İnsan Hakları
İşyerinde Eşitlik
2013 yılının sonunda LeasePlan Türkiye’de Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başlattığı İş’te Eşitlik
Platformu’na üye olmuştur. Ayrıca LeasePlan’ın tüm
ülkelerinde de bu konu ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.
LeasePlan Etik İlkeleri de ayrımcılıkla ilgili konuları
kapsamaktadır.
LeasePlan Etik İlkelerinde de belirtildiği üzere,
LeasePlan Türkiye ve çalışanları olarak tüm
ilişkilerimizde saygılı ve düşünceli davranma, tavır,

davranış ve dış görünüm, Şirket içi hiyerarşinin
sağlanması, devam zorunluluğu, çalışma arkadaşları
ile bilgi paylaşımı, devir/teslim yükümlülüğü, fırsat
eşitliği, istihdamda eşit fırsatlar sağlama konularında
İK Yönetmeliği, İnsan Kaynakları Politikası, Etik Kurallar
ve Çalışma İlkeleri, Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
ve politikalarına uygunluğun sağlanması hususunda
azami gayret gösterilmelidir. Etik İlkeler dokümanı işe
giriş aşamasında çalışanlarımız ile paylaşılmakta ve
imzalatılmaktadır.

Ürün ve Hizmet
Sorumluluğu
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
• Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek
adına araçlarımızın tüm bakım ve onarımları Yetkili
Servislerde yaptırılmaktadır.
• Araçların hava ve polen filtreleri düzenli olarak
değiştirilir, araçların egzoz muayeneleri TÜVTÜRK
istasyonlarında yaptırılır.
• Araçlarımızın lastiklerinin 50.000 kilometreden daha
uzun mesafede kullanılmasına izin verilmemekte,
gerekli değişimler için müşterilerimiz yetkili lastik
bayilerine yönlendirilmektedir.

• Araçların düzenli bakımları esnasında Yetkili Servisin
önerileri doğrultusunda kullanıcı sağlığını ya da
güvenliğini tehdit etme riski olan durumlarda gerekli
görülen ekstra bakımlar yapılmaktadır.
• Araç kullanıcılarının kış koşullarında güvenliklerini
sağlamak amacıyla sözleşmesinde kış lastiği hakkı
bulunmayan kullanıcılarımıza dahi 50.000 km
lastik değişim hakkına istinaden kış lastiği tedarik
edilmektedir.
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SafePlan Uygulaması
2013 yılında araç kullanıcılarının trafikte sürüş esnasında taşıdıkları risk
düzeyini değerlendiren ve filoların risk seviyesinin azaltılmasını sağlayan
SafePlan isimli bir ürün geliştirilmiştir. VVCR Europe ve Cranfield
Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan değerlendirme ve eğitimleri içeren
ürün, online testler yardımıyla kullanıcıların sürüş profillerini ortaya
çıkarmakta, ardından trafikte bir gözetmen eşliğinde geçirilen zaman
esnasında kullanıcı, gözetmen tarafından değerlendirilmektedir. Eğitmen,
kullanıcıya sürüş becerilerini nasıl geliştirebileceği, aracını kullanırken göz
önüne alması gereken çevresel faktörler hakkında bilgiler de vermektedir.
Kullanıcıyı trafikte daha sorumlu davranışlar sergilemesi konusunda
teşvik eden ve kişinin sürüş becerilerini geliştirmesine yardımcı olan bu
uygulama kullanıcının trafikteki sürüş ya da davranışlarında görülen
eksiklikler ya da yetersizliklerin online eğitim modülleri yardımıyla
geliştirilmesini de sağlamaktadır.
Bununla birlikte müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini
garanti altına alabilmek amacıyla tedarikçilerimizin
mutlaka orijinal yedek parça kullanması talep
edilmektedir. Bu sebeple sadece bu talebimizi
karşılayabilecek otomotiv markalarının Yetkili
Servislerinden hizmet alınmaktadır. Böylece orijinal
olmayan yedek parçalarda karşılaşılabilen kanserojen

asbest hammaddeli parçaların kullanımının önüne
geçilmektedir.
Araçların vergi, trafik sigortaları, trafik cezalarının
ödemeleri ve muayene işlemleri yasal süreler içinde
yapılmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyetini ölçümlemek amacıyla yılda bir
kez bağımsız araştırma şirketi TNS tarafından CLS
(Customer Loyalty Survey - Müşteri Bağlılık Araştırması)
ve DSS (Driver Satisfaction Survey – Sürücü
Memnuniyet Araştırması) uygulanmaktadır. CLS anketi,
TNS Türkiye tarafından LeasePlan müşterilerinde
operasyonel kiralama tekliflerini değerlendiren ve
şirketinin filo yönetimi konusunda yetkili olan karar
alıcı yöneticileriyle gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında
gerçekleştirilen ankete 200 müşterimiz katılmış,

anket T*RIM skoru 80 olarak ölçülmüştür. LeasePlan
müşterileri, %91 oranında LeasePlan ile çalışmanın
kendilerine kolaylık sağladığını belirtirken, %86 oranında
kendilerine başarı getirdiğini belirtmektedir. DSS anketi
ise, TNS Hollanda tarafından LeasePlan kiralık araç
kullanıcısı olan 3.776 kişiye e-posta yoluyla online
anket olarak iletilmiştir. 741 araç kullanıcısının anket
yanıtları sonucunda, T*RIM skoru 2013 yılına oranla 10
puan artış göstererek 73 olarak ölçülmüştür.

Ürün ve Hizmet Bilgilendirmesi
Araç kullanıcılarının LeasePlan’dan kiralık araç
kullanımları esnasında karşılaşabilecekleri acil
durumlarda izlemeleri gereken yolla ilgili bilgi vermek
amacıyla araç teslimatı esnasında bilgi kitapçığı ve
hasar tutanak kitleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda
araç teslimatı sırasında yangın tüpü ve avadanlık
hakkında da bilgi verilmektedir. Yangın söndürücüler

TSE belgeli ve ISO standartlarına uygun dolum yapan
firmalardan satın alınmaktadır. Trafik setlerinin içeriği
ve malzemeleri yönetmeliklerde belirtilen standartlara
uygun şekilde tedarik edilmektedir. Yine kar zincirleri
TSE ve ISO standartlarına uygun markalardan tedarik
edilmektedir.
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Müşteri Bilgi Gizliliği
LeasePlan için bilgi güvenliği çok önemlidir. Bu
kapsamda LeasePlan Türkiye’de ‘Bilgi Güvenliği Üst
Yöneticisi’ ve ‘Bilgi Güvenliği Müdürü’ bulunmaktadır.
İnternete açık her uygulama penetrasyon testlerinden
geçmektedir. Ayrıca iç uygulamalarda her proje bilgi
güvenliği dikkate alınarak geliştirilmektedir.

Şirket çalışanlarına yıl içinde düzenli olarak bilgi
güvenliğiyle ilgili farkındalığın kazanılmasına yönelik
eğitimler düzenlenmektedir. LeasePlan Etik İlkeler ve
Davranış Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi müşterilerimize
ait her türlü bilginin gizli tutulmasına büyük önem
verilmektedir. Yalnızca açıkça belirtilmiş belirli ve yasal
nedenlerle müşterilerimizin kişisel bilgilerini toplar,
yasalara ve hukuka uygun bir şekilde kullanırız.

Pazarlama İletişimi
TıklaKirala internet sitemiz üyeliği ve
leaseplan.com.tr üzerinden newsletter bilgilendirme
üyeliği için izinli pazarlama kuralları geçerlidir. İlgili mad-

deler yasal uyarı metinlerinde yer almaktadır. Reklam
bilgilendirme ve ilan yayınları konularında sektör rekabet
koşullarına uyulmaktadır.

vdf
Volkswagen Doğuş Finans, %51 Volkswagen Financial
Services A.G ve %49 Doğuş Grubu’nun ortaklığı ile
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 alım-satım ve takas
markası olan DOD bünyesindeki ikinci el araçlar için
araç kredisi de sunmaktadır.

Tek noktadan ve tek ödeme planıyla araç kredisi,
sigorta ürünleri ve servis hizmetlerini bir arada sunan
vdf, sektöründe fark yaratmaktadır. Araç kredisindeki
uzmanlığıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ve
özel finansal ürünler sunarak hayallerindeki araca Yetkili
Satıcıdan çıkmadan ulaşmalarını sağlamaktadır. Müşteri
odaklı hizmet anlayışı, rekabetçi faiz oranları ve ödeme
planlarındaki esneklik vdf’yi emsallerinden ayrıştıran en
önemli farklardır.

Sektörel İşbirlikleri
Sektörün sorunlarına toplu çözüm üretmek, sinerji
sağlamak amacıyla vdf, ‘Finansal Kurumlar Birliği’ne
üyedir.

Diğer Üyeliklerimiz
• İş’te Eşitlik Platformu
• Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)

vdf, ‘Risk Merkezi’ ile sektörel riskleri öngörecek şekilde
müşterilerin finansal performansını sorgulanmaktadır.
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Kalite Çalışmaları
Kalite standartlarını ve verimliliği arttırmak amacıyla
tüm pozisyon bazlı iş tanımları ve yetkinlik seti gözden
geçirilerek güncellenmiştir. İlgili uygulama 2103 yılında
başlamış, 2014 yılının sonunda tamamlanmıştır.
Süreçte, her bir pozisyon İnsan Kaynakları ve ilgili

departman yöneticilerinin bir araya gelmesiyle
değerlendirilmiş, gerekli değişiklik önerileri İnsan
Kaynakları Birimi tarafından alınarak pozisyon bazlı
güncellemeler tamamlanmıştır.

Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçi seçimlerinde, konuya göre Doğuş Grubu
ortak satın alma grubuyla birlikte hareket edilmektedir.
Münferit alımlarda ise en az 3 tedarikçiden teklif
alınmakta ve karar sürecinde çevreye karşı sorumluluk,
yolsuzluk ve rüşvete karşı alınan önlemler, çalışanların

sosyal haklarının verilmesi, şirketin etik duruşu vb.
konular da dikkate alınmaktadır. Seçim yaparken
önem verdiğimiz kriterler; kalite, fiyat avantajı, zamansal
kazanımlardır. Tüm satın alımlar Genel Merkezden
yürütülmektedir.

Çalışanlarımız
Çalışanlara Sağlanan Haklar
Tam zamanlı çalışanlarımız, yarı zamanlı
çalışanlarımızdan farklı olarak aşağıdaki yan haklara
sahiptir.
• Özel sağlık sigortası
• Özel hayat sigortası
• İkramiye
• Yüksek lisans bursu
• Yabancı dil eğitimi desteği
• İşe giriş yapılan tarih itibariyle izin hak edişi
• Doğum günü izni

Tüm çalışanlarımız diğer çalışma şartlarında aynı
haklara sahiptir. Yönetim kademesindeki çalışanlar
için, cep telefonu, hat, araç, temsil limiti gibi farklı yan
hak uygulamaları bulunmaktadır. Şirketimizde, Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun uygulamış olduğu emeklilik
planı uygulanmaktadır. Toplu sözleşme anlaşmasına
tabi olan çalışanımız bulunmamaktadır. Şirketimizde
İş Kanunu gereği uygun görülen ihbar süreleri
kullanılmaktadır.

Çalışan – Üst Yönetim İlişkileri
Her yıl tüm çalışanların katılımıyla düzenlenen
‘Motivasyon Toplantısı’nda bir önceki yılın performansı
değerlendirilmekte ve bir sonraki yılın hedefleri
belirlenmektedir. Sadece bilgilendirme amaçlı değil,
eğlence ve motivasyon amaçlı düzenlenen toplantılar,
çeşitli organizasyonlar da içermekte ve final partisiyle
sonlanmaktadır.
Şirketteki gelişmelerden ve yol haritamızdan haberdar
olmak üzere, üst yönetim, 3 aylık dönemlerde yönetim
kadrosuyla bir araya gelmekte, ‘Dönemsel Çalışan
Bilgilendirme Toplantısı’ yapmakta, çıktılar ise tüm
Şirket çalışanlarıyla paylaşılmaktadır.
Şirketin ana hedeflerine doğrudan etkisi olan başarılar
doğrudan üst yönetim tarafından tüm Şirkete

duyurularak ödüllendirilmektedir. Üst yönetim ile ilgili
çalışanlar öğle yemeklerinde buluşmakta, başarılar
kutlanmaktadır. Doğum günleri, kutlamalar ve özel
günlerde bir araya gelinmesi gibi çeşitli organizasyonlar
üst yönetim-çalışan iletişimini kuvvetlendirmektedir.
Bununla birlikte vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
çalışanlarıyla ‘İnsan Kaynakları ile Sohbet’ başlığı
altında birebir görüşmeler yapılarak, daha detaylı bir
memnuniyet çalışması yapılmıştır.
2015 yılında, çalışanların temsil edilmesine yönelik
oluşturulacak çalışan meclisi, tüm çalışanlarımızı temsil
etmek üzere çalışmalar yapacaktır.
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında danışmanlık
hizmeti aldığımız İSG Uzmanımız ve İş Yeri Hekimimiz
bulunmaktadır. İş Sağlı ve Güvenliği Kurulumuz, yetkili
kuruluşlardan gerekli eğitimlerini tamamlayan Acil
Durum Ekiplerimiz toplam 36 kişidir ve toplam çalışan
sayımızın yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır. Ekiplerimiz
ve prosedürlerimiz ilgili yönetmelikler doğrultusunda
hazırlanmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında yangın
söndürme ekipmanlarının bakım ve kontrolleri, elektrik
tesisatı kontrol ve topraklama ölçümleri, içinde hizmet
verdiğimiz bina yönetimiyle birlikte koordine ettiğimiz
teknik ekipmanların bakım ve kontrolleri, içme ve
kullanma suyu analizleri ve arıtma, havalandırma sistemi
bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışma
alanlarımızda bulunan aydınlatma ve termal konfor
ölçümleri yapılmaktadır. Uzman ve hekimimizin düzenli
saha gezilerinde tespit ettikleri tehlike ve riskler de ilgili
çalışmalarla giderilmektedir.
Çalışan sağlığı kapsamında özel sağlık sigortası ve
ücretsiz check-up yan haklarımız bulunmakta, içme suyu

ve arıtma sistemimizle ilgili çalıştaylar düzenlenmekte ve
dengeli beslenmeye yönelik seminerler yapılmaktadır.
Şirketimizde tüm çalışanlar, çalışan sağlığı ve güvenliği
konusunda eğitim almaktadır. Eğitimler İSG Uzmanı ve İş
Yeri Hekimi tarafından 8 adam/saat olarak verilmektedir.
Yönetmeliklerde belirtilen tüm konular eğitimlerde
işlenmiştir. Şirketimize yeni başlayan çalışanlar için de
her ay düzenli eğitim organizasyonu yapılmaktadır. İş
Güvenliği Uzmanımız tarafından da her yıl acil durum
ekiplerimize Acil Durum Planı Eğitimi verilmektedir.
Şirketimiz faaliyette bulunduğu sektör gereği düşük risk
taşıyan şirketler kategorisindedir. Risk taşıyabilecek her
türlü konu, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız, İdari İşler
Ekibimiz, İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından özenle
dikkate alınmakta, tespitler yapılmakta ve gerekli görülen
durumlar için önlemler alınmaktadır.
2014 yılında herhangi bir iş kazası yaşanmamıştır. Olası
durumlar için Şirketimiz genelinde Kaza Olayı Araştırma
Prosedürümüz ve tutanaklarımız bulunmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti
Çalışan Memnuniyeti kapsamında her yıl Volkswagen
FS AG tarafından tüm Volkswagen şirketlerinde
yapılan ‘Fikir Barometresi’ anketi vdf çalışanlarına da
uygulanmaktadır. 2014 yılında hem bu ankete dahil
olunmuş, hem de ‘Great Place to Work’ Platformuna
katılım sağlanarak daha kapsamlı şekilde çalışan
bağlılığı ve memnuniyeti ölçümlenmiştir. Çıktılar
departmanlarla bir araya gelinerek değerlendirilmiş,
memnuniyet noktaları/beklentiler anlamında fikir
paylaşımı sağlanmıştır.
vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. çalışanlarıyla ‘İK ile
Sohbet’ başlığı altında yüz yüze görüşmeler yapılarak
daha detaylı bir memnuniyet çalışması da 2014
yılında gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
Çalışanlarımız,
• Şirkete bağlılıkları yüksek,
• Genç ve dinamik bir ekip olmaktan mutlular,
• Kolay motive olabiliyor, fark edilmek istiyorlar,
• Devamlı öğrenmek istiyorlar,
• İK eğitimlerinden çok memnunlar, kıymetli olduğuna
inanıyorlar,
• En önemli beklentileri başarılarının fark ve takdir
edilmesi,
• Üst yönetim tarafından bilinir olmak kendileri için
önemli,

Yapılan bu görüşme ve toplantıların ardından 2015
yılında uygulamaya konulacak aksiyon planları alınmış
(Çalışan Meclisi, vdf Değer Temsilcileri, Focus
Grup, FunPratik Atölyeleri, Takım Koçluğu vb.) ve bir
danışmanlık firmasından destek alınmak üzere uzun
soluklu bir eğitim/gelişim süreci başlatılmıştır.
2014 yılında çalışan memnuniyetini arttırmak
amacıyla, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü
vb. özel günlerde hediyeler verilmiş, vdf değerler
çalışması (yarışma ve ödül süreci) vb. organizasyonlar
gerçekleştirilmiştir.
2014 yılında, çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin daha
kapsamlı bir şekilde ölçümlenmesi amacıyla ‘Great
Place to Work’e katılım sağlanmış ve şirketimiz 50-500
çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinde En İyi
İşverenler 2015 listesinde yer almaya hak kazanmıştır.
Yıllık izin uygulamamız ise İş Kanunu ile
karşılaştırıldığında farklılık göstermektedir. İlk yıl
tamamlandıktan sonra; 12 iş günü, ikinci yıl 17 iş günü
ve 22 iş günü izin hak edilmektedir.
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Çalışan Öneri Sistemi
‘vdf’ce’ adlı öneri sistemimiz şu an revizyon
aşamasındadır. 2015-2016 yıllarında sistemin
tekrar önerilere açılması planlanmaktadır. Geçmiş
dönemlerde vdf’ce kapsamında; doğum günü izni,
Cuma günleri serbest kıyafet, erkek çalışanlarda kravat
zorunluluğunun kaldırılması gibi değişimlerin yanısıra
iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yenilikler hayata
geçirilmiştir.
Çalışanların gerek kendi işleri gerekse tüm Şirketi
ilgilendiren konularda önerilerini açıklıkla dile
getirebilecekleri iletişim ortamı sağlanmıştır. Çalışanlar
kendi iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için
kendi yöneticilerine ve İnsan Kaynakları’na yazılı ve
sözlü öneri getirebilmektedir.

360 Derece Yönetim/İnovasyon Programı sonunda,
katılımcıların önerileriyle vdf Değerleri doğrultusunda
oluşturulan projeler doğrudan üst yönetime
sunulmakta, değerlendirilmekte ve uygunluğu
doğrultusunda hayata geçirilmektedir.
Organizasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi,
gerekli iyileştirmelerin ve düzenlemelerin yapılabilmesi
amacıyla Doğuş Holding’den destek alınarak başlatılan
Lean Management Projesi kapsamında; departman
çalışanları ve yöneticilerimizin de katılımıyla öncelikle
ana süreçler yeniden değerlendirilmiş, sağlanan
çıktılarla süreç iyileştirmelerine yönelik plan ve projeler
başlatılmıştır.

Eğitimler
Çalışanlarımız, yüksek lisans bursu, İngilizce dil desteği
programı, kişisel gelişim ve teknik eğitimler, mesleki
eğitimler doğrultusunda kendilerini geliştirmektedir.
Bununla birlikte bazı üniversiteler ve dil okullarıyla
Şirketimize özel indirim anlaşmaları bulunmaktadır.
Eğitim ihtiyaçlarımız, Şirket stratejimiz ve değerlerimizle
paralel oluşturulmakta, yöntem olarak ise
departmanlarla bir araya gelinerek eğitim ihtiyaçları
belirlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan yıllık eğitim
kataloğu Şirket çalışanlarımıza sunulmaktadır. Yıllık
eğitim kataloğumuzda Şirket içi eğitimlere de yer

verilerek, kendi alanlarında uzman olan çalışanlarımız
eğitmen statüsünde desteklenmektedir.
Volkswagen FS AG tarafından oluşturulan Talent
Management Circle (Yetenek Yönetimi Çemberi)
kapsamında, orta vadede ülke müdürü adayı
müdürlerimiz, müdür adayı müdür yardımcılarımız
Assessment Center (Değerlendirme Merkezi)
uygulamasına dahil edilmekte ve özel eğitim/gelişim
programlarıyla desteklenmektedir.

Performans Yönetimi
vdf Performans Yönetimi Sistemi, Şirket hedefleriyle
bireysel hedefleri bütünleştirerek çalışanların yarattığı
katma değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda
yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim
aracı olarak kullanılmaktadır.
Şirketin geçmiş yıl performansının değerlendirilmesi
ve bir sonraki yıl hedefleri, her yıl tüm çalışanların
katılımıyla gerçekleştirilen Şirket Motivasyon Gezisinde
üst yönetim tarafından paylaşılmaktadır. Belirlenen
hedefler üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara
aktarılmaktadır.
Performans Yönetimi Sistemimiz ile çalışanların bireysel
performansına paralel Şirketin genel performansı da
değerlendirilmekte, geliştirilmekte ve üstün performans
gösteren çalışanlar belirlenerek diğerlerinden

farklılaştırılmaktadır. Performans değerlendirmesi
ücretlendirme (maaş) ve ödüllendirme sistemlerimizin
(ikramiye) de temelini oluşturmaktadır.
Çalışanlarımızın kariyer gelişimini desteklemek amacıyla
oluşturulan vdf Çalışan Destek Programı (Yüksek
Lisans Bursu, İngilizce Dil Desteği, Çalışana Özel
Kişisel Gelişim/Teknik /Mesleki Eğitimler) kapsamında
beklenen performansı göstermek ön koşul olarak
değerlendirilmektedir.
Şirketimizin ortaklık yapısı paralelinde, çalışan talebi,
ihtiyaçlar ve uygun pozisyonlar dikkate alınarak
uluslararası çalışan değişimi desteklenmektedir.
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Yerel İstihdam
vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. bünyesinde,
Türkiye’nin İstanbul dışındaki birçok ilinde şubelerimiz
bulunmakta ve o illerdeki çalışanlarımızın tamamı ilgili

bölgelerden istihdam etmektedir. İlgili çalışanların, vdf
toplam çalışan sayısına oranı %16’dır.

İş’te Eşitlik
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir projesi
olarak hayata geçen ve Doğuş Grubu’nun da destek
verdiği İş’te Eşitlik Platformu kapsamında iş hayatında
kadınların desteklenmesi ve fırsat eşitliği yaratılması
konusu, vdf İnsan Kaynakları Birimi ve üst yönetimi
tarafından takip edilmektedir.

6 ayda bir doldurulmasına karar verilen ‘İş’te Eşitlik
Takip Anketi’ni tüm Doğuş Grubu şirketleriyle birlikte vdf
de doldurmaktadır. Mevcut durumda Şirket içinde her
kademede kadın çalışan sayısı ve erkek çalışan sayısı
arasında bir denge kurulmuştur.

Anne-Bebek Politikası
vdf bünyesinde İş Kanunu gereğince belirlenen
yasal doğum öncesi ve doğum sonrası izinler
kullandırılmaktadır. Süt izni toplu olarak haftada bir gün
olarak uygulanmaktadır. Çalışanlarımız üst yönetim

onayıyla doğum sonrasında 6 aya kadar ücretsiz izin
kullanabilmektedir. Doğum yapmış olan çalışanlarımız
için emzirme odaları yapım aşamasındadır.

Etik İlkeler
Şirket içinde bir prosedür şeklinde yayınlanmış olan
‘Etik İlkeler ve Kurallar Prosedürü’ bulunmaktadır.
Tüm çalışanlarımızın etik ilkelere uymayı kabul ve

beyan ettiğine dair onayları çalışan dosyalarında yer
almaktadır. Yeni işe giriş yapan tüm çalışanlar da bu
prosedürü okuyup onaylarını beyan etmektedir.

Yolsuzlukla Mücadele
İnsan Kaynakları Prosedürümüz içinde rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele konusuna değinilmektedir. Vaka
yaşanması durumunda İç Denetim, Hukuk ve İnsan
Kaynakları Birimlerimizin uzmanlığından yararlanılarak,
müdahale edilmesi planlanmıştır.

Önceki yıllarda, tüm çalışanlarımız tarafından
online alınan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün
Finansmanının Önlenmesi Eğitimi, 2-3 yıllık dönemlerle
yenilenmektedir. Ancak 2014 yılında bu kapsamda bir
eğitim verilmemiştir.

2014 yılında karşılaştığımız yolsuzluk vakası
bulunmamaktadır.

Müşterilerimiz
TNS araştırma şirketi tarafından her yıl vdf Tüketici Memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Müşterilerimiz, internet
sitemizdeki iletişim alanından veya e-posta yoluyla her türlü öneri ve şikâyetlerini bize iletebilmektedir. Müşteri
bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. 2014 yılında müşteri bilgi gizliliğinin ihlaline yönelik herhangi bir
şikâyetle karşılaşılmamıştır.
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Pazarlama İletişimi
Tüm pazarlama iletişimimizde ahlâka uygunluk,
dürüstlük, toplumsal sorumluluk, doğruluk ve tüketici
haklarına saygı ilkelerine bağlılığa dikkat edilmektedir.
Ayrıca iletişimde rekabet yasası kurallarına bağlı
kalınmaktadır. Pazarlama iletişimi etkinliklerinde reklam
ve pazarlama iletişimi yasa ve yönetmeliklerine uyum
gösterilmektedir. Yaratıcı reklam, halkla ilişkiler ve dijital
reklam ajansımız tarafından aldığımız tüm hizmetlerde

çözüm ortaklarımızın ürünlerimizle ilgili tüketiciye doğru,
net, ve şeffaf bilgi aktarımı yapması sağlanmaktadır.
Reklam ve pazarlama iletişimine yönelik genel
hükümlere, rekabet yasalarına ve yürürlükte olan temel
reklamcılık ve iletişim ilkelerine sadık kalınmaktadır.
Ayrıca, kamuya, rakiplere, çalışanlara ve medyaya karşı
yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Çevresel Sorumluluk
Mutfaklarımızda su arıtma cihazları, lavabolarımızda sensörlü musluklar kullanılmaktadır. Elektrik kullanımının daha
az olduğu bölümlerde sensörlü aydınlatma bulunmaktadır.
Atık pil ve diğer atıklar düzenli olarak toplanmakta ve geri dönüşüme gönderilmektedir. Her departmanda belirli
noktalarda kâğıt, atık pil ve ambalaj atıkları için toplama kutuları bulunmaktadır. Atık kâğıtlar geri dönüşüm amaçlı
olarak Ayhan Şahenk Vakfı ve Kağıthane Belediyesi’ne gönderilmektedir.
Şirketimize ait kullanılmayan elektronik ürünlerin geri dönüşüm firmaları aracılığıyla yeniden kullanılabilir malzemelere
dönüştürülmesi ve hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması sağlanmıştır.
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Rakamlarla Doğuş Otomotiv
2014 Kurumsal Sorumluluk
Performansı
Ekonomi(G4-EC1)
Ekonomik Performans
Ekonomik Performans

2013

2014

Satış (Adet Perakende)

154.293

157.340

DOAŞ Pazar Payı (%) (Perakende)

17,8

20,1

İkinci El Satış Adedi (DOD)

20.206

21.120

Net Satışlar (M TL)

6.603

7.693

(EBIT) Faaliyet Kârı (M TL)

308

326

Net Dönem Kârı (M TL)

225

253

(Milyon TL)

Doğuş Otomotiv
2013

Doğuş Oto
2013

Doğuş Otomotiv
2014

Doğuş Oto
2014

Hissedarlara Ödenen

220

-

220

-

Vergi

153,5

1.026,9

173,8

1.367,2

Toplumsal Yatırımlar

3,15

-

3,4

-

Tedarikçilere Ödenen53

339,2

2,245

320,6

2.576,1

Operasyonel Göstergeler
Doğuş
Otomotiv
2013
Satış Adedi

154.293

Servis Giriş Adedi
Çalışan Sayısı

53

Doğuş Oto
2013

Doğuş
Otomotiv
2014

Doğuş Oto
2014

43.309

157.340

46.865
230.432

205.741
587

1.372

668

Doğuş Otomotiv rakamlarında araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç yerel satın alım tutarıdır. Doğuş Oto tarafında tüm alımlar dâhildir.

1.469
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Çevre
Enerji Tüketimi(G4-EN3, G4-EN4)
(TL M)

Doğuş Otomotiv
2013

Doğuş Oto
2013

Doğuş Otomotiv
2014

Doğuş Oto
2014

Doğalgaz (m3/GJ)

380.025/
14.566

1.038.577/
39.808

295.419
11.323

1.776.019
68.075

Yakıt (lt/GJ)

470.912/
16.692

466.969/
16.552

723.626
25.649

417.120
14.786

Elektrik (kWh/GJ)

3.577.363/
12.879

9.269.716/
33.371

3.685.381/
13.267

10.563.274/
38.027

Toplam (GJ)

44.137

89.731

50.239

120.888

Emisyonlar
CO2 Emisyonları(G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17)
CO2 (Ton)

2013

2014

Doğalgaz Tüketimi

3.050

4.454

Şirket Araçları

2.463

2.942

Çalışan Taşıma

408

493

Doğuş Otomotiv için satın alınan elektrik tüketimi kaynaklı CO2 miktarı 3.538 ton’dur. Doğuş Oto içinse bu rakam 10.141 ton’dur.

Kişi Başına CO2 Miktarı(G4-EN5, G4-EN6)
Tür54

Tüketim
2013
		

54

Kişi başına
Tüketim
CO2 (ton)
2014
2013		

Kişi başına
CO2 (ton)
2014

Doğalgaz –m3

380.025

1,345

295.419

0,95

Elektrik –kWh

3.577.363

6,91

3.685.381

5,29

Sıvı Yakıt –lt

470.912

2,037

726.626

2,80

Toplam

-

10,30

-

9,04

Yalnızca Doğuş Otomotiv rakamlarıdır.
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Çevre Dostu Araçlar55(G4-EN15)
Satış Rakamı
(Perakende)

Araç Başına Ortalama
CO2 Birleşik (g/km)56

2013

2014

2013

2014

Volkswagen Binek

88.304

84.645

125

120

Volkswagen Ticari

23.752

24.001

178

176

Audi

14.987

17.810

124

118

Porsche

517

588

188

183

Bentley

21

21

29357

27857

Lamborghini

4

2

34857

37057

SEAT

11.065

12.697

121

120

Toplam Satış/Tüm Markalar Ortalama

138.650

139.764

133

128

Su Tüketimi
m3

2013

2014

Satılan Araç Başına

0,57

0,46

Atıklar(G4-EN23)
Atık Cinsi (kg)

2013

2014

Doğuş
Doğuş
Diğer
Doğuş
Doğuş
Diğer
Otomotiv
Oto
YS’ler
Otomotiv Oto
YS’ler
						
Yağ ve Yakıt Filtresi

2.347

37.393

61.454

3.603

17.318

92.410

Kontamine Atık

2.671

4.558

1.152

3.659

11.276

3.961

Kontamine Ambalaj

1.960

8.443

3.978

3.189

10.629

10.445

Atık Antifriz Sıvısı

122

862

-

29

2.339

495

Fren Sıvısı

12

2.096

-

-

999

160

55

Scania, Krone ve Meiller için CO2 değerleri bulunmamaktadır.

56

2014 yılında 2013 yılına oranla C02 verilerinde %3,7 oranında bir iyileşme gözlenmiştir.

57

Toptan satış rakamı = perakende olduğundan değişmemektedir.
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Tehlikeli Atıklar(G4-EN23, G4-EN25)
2014 Yılı Tehlikeli Atık Miktarları
Atık Miktarı

Atık Kodları																
05
01
06

07
06
08

08
01
11

08
01
21

14
06
03

15
01
10

15
01
11

15
02
02

16
01
07

16
01
13

16
01
14

17
04
09

Miktar (kg)
19
02
05

20
01
21

Tutar (TL)

20		
01		
36		

Doğuş Otomotiv (Merkez + Scania Gebze)
Chimiroc						

745		

1.024

1.441							

3.210

2.310

Akademi		

1.608

55

2.635

2.162

29					

1.223

8.280

4.096

836

143								

2.249

3.228

0

91

94.399

98.195

2.666

45.699

21.484

55.293

28.864

210.109

154.949

568				

Anel						
Yetkili Servisler
Chimiroc
(38 Servis)

112		

Akademi			
(Doğuş Otos)

44		

80

3.172

1.023		

8.149		

5.765

62.972 1.347

884		

7.154

994

8.651

23.099 1.487

275

123

821

46.756					

Vebsan					
(11 Servis)

1.792

5.771

Toplam

4.964

24.263 1.315

112

568

124

1.023

18.896 136.430 2.863

1.159

11.863		

168		

168

102

30		

11.863 132

6.229

Atık Kodu

Atık Tanımı

05 01 06

Asit ziftleri (Genel adıyla yağlı çamurlar)

07 06 08

Diğer dip tortuları (gres) ve reaksiyon kalıntıları

08 01 11

Organik çözüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

08 01 21

Boya ya da vernik sökücü atıkları

14 06 03

Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

15 01 10

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (Genel adıyla kontamine ambalaj)

15 01 11

Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest)
metalik ambalajlar

15 02 02

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu
giysiler (genel adıyla kontamine atık)

16 01 07

Yakıt ve yağ filtreleri

16 01 13

Fren sıvısı

16 01 14

Tehlikeli maddeler içeren atık antifriz sıvıları

17 04 09

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

19 02 05

Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

20 01 21

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
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Geri Kazanılan Ambalaj Atıkları58 (G4-EN23, G4-EN28)
Ambalaj Cinsi
2013 (kg)
2014 (kg)
			

2014 Geri Kazanım
Oranı (%)

Piyasaya Sürülen Ambalajlı Malzemeler
Kâğıt/Karton Ambalaj

234.154

435.484

48

Plastik Ambalaj

1.237

1.896

48

Ahşap Ambalaj

1.616

1.751

5

TOPLAM

237.007

439.131

-

Lojistik merkezinden ve ofis kullanımlarından kaynaklı ambalaj
Kâğıt-Karton Ambalaj

268.060

268.060

100

Ahşap Ambalaj

200.300

200.300

100

Lojistik Kafes İhracatı(G4-EN16, G4-EN17, G4-EN30)
Yıl

Volkswagen
Yıllık Tır
Adedi

Tır Adedi
Tasarruf Edilen
Bazında
Yakıt (lt)
İyileştirme		

CO2 Emisyon
(ton)

2013

481

87

69.600

161

2014

511

83

66.400

153

Araç Dağıtım
Yıl
Yakıt Tüketimi
Sevk Edilen
		
Araç Adedi
			

Araç Başına Yakıt
Tüketimi
(lt)

2013

~ 8.500 Ton

152.591

56

2014

~ 7.000 Ton

153.110

46

Yedek Parça Dağıtım
Tüketilen Mazot (lt)
Yıl

Kargo

Dedike

2013

251.272

650.230

201459

166.662

431.281

58

Piyasaya süren sorumluluğu gereği ÇEVKO ile anlaşmamız mevcuttur. Kendileri tarafından adımıza toplanan miktarlar tabloda belirtilmiştir.

59

Bir önceki yıla göre 303.559 lt’lik bir yakıt tasarrufu sağlanmıştır (%33,6). Route optimizasyonu kaynaklı bir iyileşmedir.
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Doğuş Otomotiv Karbon Ayak İzi
Intermodal Rota Sayesinde Sağlanan CO2 Tasarrufu

1.483.663 kg
1.124.265 kg
359.398 kg

EKOL LOJİSTİK

MARS LOJİSTİK

TOTAL

Atık Aküler (Doğuş Otomotiv-AKÜDER İşbirliği)60
Akü Miktarı (Kg)

2013

2014

146.783

174.010

Atık Yağlar (Doğuş Otomotiv – PETDER İşbirliği)61
Atık Motor Yağı Miktarı (Kg)

Atık Yağ

2013

Katkı

2013

2014

1.466.212

1.815.16262

2014

Katkı

Rejenerasyon Tesislerine
695 ton
Gönderilen 		

511.030 lt baz
82,6 ton
yağ		

60.730 lt baz
yağ

Çimento ve Kireç
750 ton
Fabrikalarına Gönderilen		
		

3.476 ton CO2
727,2 ton
salımı 		
engellendi.		

3.353 ton CO2
salımı
engellendi.

Geri Kazanımı Mümkün
22 ton
Olmayan Tehlikeli Atık 		
Yağ Bertarafı		

Çevreye zarar
0 ton
verilmeden 		
bertaraf edildi.		

Çevreye zarar
verilmeden
bertaraf edildi.

Çalışanlar(G4-10)
Çalışanlarımız(G4-LA1)
Çalışanlar

2013

2014

Toplam Çalışan Sayısı

1.959

2.137

Kadın Çalışan Oranı (%)

22,00

22,50

İş Kazası Sayısı

22

65

60

Doğuş Otomotiv APAK Yönetmeliği gereği piyasaya sürülen akülerin %90 oranında geri kazanımına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek için AKÜDER ile işbirliği yapmaktadır.

61

Doğuş Otomotiv, mevzuat gereği Yetkili Servislerimizden kaynaklanan atık motor yağlarını, bu konuda Bakanlıkça tek yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER’e teslim etmektedir.
Atık yağlarda 1.005 tonluk kısım ihraç kayıtlı olarak yurtdışına gönderilmiştir.

62

143

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2014

Çalışanlar

Doğuş Otomotiv
2013

Doğuş Oto
2013

Doğuş Otomotiv
2014

Doğuş Oto
2014

Tam Zamanlı
Çalışan

587

1.372

668

1.469

Yarı Zamanlı
0
0
0
Çalışan
				

0

Belirsiz Süreli
Daimi
Çalışan

1.469

581

1.372

664

Dönemsel ve Geçici
6
0
4
Süreli Çalışan
				

0

Toplam
Yönetici
(Müdür ve Üstü)

63

24

68

25

Toplam Terfi
Sayısı

33

13

56

14

Terfi Eden
Kadın Çalışan

13

6

19

2

Toplam İşe Alınan
Kişi

67

246

126

276

Toplam İşe Alınan
Kadın

16

61

67

63

İşe Alınan Kadın
23,9
24,8
53,2
Sayısının Toplam İşe
Alınan Kişiye Oranı (%)
				

22,8

İşten Ayrılanlar

46

149

50

189

İşten Ayrılanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

7,84

10,86

7,49

12,87

İşten Ayrılan
Erkek Çalışan

38

107

33

139

İşten Ayrılan Erkek
Çalışanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

6,47

7,80

4,94

9,46

İşten Ayrılan
Kadın Çalışan

8

42

17

50

İşten Ayrılan Kadın
Çalışanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

1,36

3,06

2,54

3,40

İşten Ayrılan
30 Yaş Altı Çalışan

14

78

23

90

İşten Ayrılan 30 Yaş Altı Çalışanın
Toplam İşgücüne Oranı (%)

2,39

5,69

3,44

6,12

İşten Ayrılan
30-50 Yaş Arası
Çalışan

31

70

26

97

İşten Ayrılan
30-50 Yaş Arası Çalışanın
Toplam İşgücüne Oranı (%)

5,28

5,1

3,89

6,60

İşten Ayrılan
50 Yaş Üstü Çalışan

1

1

1

2

İşten Ayrılan 50 Yaş Üstü Çalışanın
Toplam İşgücüne Oranı (%)

0,17

0,07

0,15

0,14
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Bölgelere Göre Kadın-Erkek Çalışanlar
Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Bölgeler

Doğuş
Otomotiv
2013

Doğuş
Doğuş
Doğuş
Doğuş
Otomotiv Otomotiv Otomotiv Oto
2014
2013
2014
2013

Doğuş
Oto
2014

Doğuş
Oto
2013

Doğuş
Oto
2014

Marmara

165

218

422

450

183

193

856

910

Ege

0

0

0

0

0

0

0

0

Akdeniz

0

0

0

0

0

0

0

0

Doğu Anadolu

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Doğu Anadolu

0

0

0

0

0

0

0

0

İç Anadolu

0

0

0

0

65

69

268

297

Pozisyona Göre Çalışan Yaş Kırılımı 201463
Kadın

Erkek

30 Yaş Altı

30-50 Yaş

50 Yaş Üstü

Pozisyon

Doğuş
Doğuş
Otomotiv Oto

Doğuş
Doğuş Doğuş
Doğuş
Otomotiv Oto
Otomotiv Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Doğuş
Otomotiv Oto

Yönetim
Kurulu,
İcra
Kurulu

2

0

18

2

0

0

7

0

13

2

Üst Düzey
Yönetici

10

5

36

18

0

0

41

23

5

0

Yönetici

45

0

127

0

1

0

159

0

12

0

Satış
Personeli

12

90

22

125

12

77

22

138

0

0

Mavi Yaka

2

0

95

687

20

269

70

409

7

9

Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Maaşlar için Yapılan
Ödemeler(G4-LA2)
Alan (Milyon TL)64

Doğuş Otomotiv
2013
2014

2013

2014

Brüt Ücret Ödemeleri

54,85

62,89

48,16

55,26

Yemek

1,8

1,7

3,5

4,0

Servis

2,33

2,5

4,1

4,3

Prim

34,83

42,86

19,2

25,8

Sağlık ve Hayat Sigortası

0,82

0,91

1,7

1,91

63

Tabloda olmayan diğer görev türleri sebebiyle toplam çalışan sayısı ile yukarıdaki sayıların toplamı arasında fark vardır.

64

Rakamlara; Brüt Ücret, Brüt İkramiye, SGK Kurum Primi, İşsizlik Kurum Primi ve Brüt Fazla Mesai ödemeleri dâhildir.

Doğuş Oto
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Çalışanlara Sağlanan Haklar
Yan Haklar65

Tam Zamanlı

Cep telefonu (Marka limiti)

Var

Özel sağlık sigortası (Şirket ve kapsamı)

Var

Şirket aracı (Modeli ve benzin limiti)

Var

Servis

Var

Benzin/Yol parası yardımı

Var

Bireysel emeklilik katkı payı

Yok

Kreş hakkı

Var

Taşınma yardımı

Var

Evlilik yardımı

Var

Eğitim Durumuna Göre Kadın-Erkek Çalışan Kırılımı
Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Eğitim
Durumu

Doğuş
Otomotiv
2013

Doğuş
Doğuş
Doğuş
Doğuş
Otomotiv Otomotiv Otomotiv Oto
2014
2013
2014
2013

Doğuş
Oto
2014

Doğuş
Oto
2013

Doğuş
Oto
2014

Doktora

0

0

1

1

0

0

0

0

Yüksek Lisans

28

26

68

78

7

8

13

11

Lisans

111

151

204

213

151

167

248

292

Ön Lisans

12

22

21

28

53

59

169

192

Lise

14

19

103

107

37

28

405

431

İlkokulOrtaokul

0

0

25

23

0

0

289

281

Eğitimler67(G4-LA9, G4-LA10)
Adam/Saat

Doğuş Otomotiv
2013

Doğuş Oto
2013

Doğuş Otomotiv
2014

Doğuş Oto
2014

Üst Yönetim

23

30

24

39

Orta Kademe Yönetici

43

55

54

75

Diğer

22

18

55

24

Mavi Yaka

13

28

25

19

Genel Ortalama

25

33

50

26

Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan yan haklar sadece tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir.
Tüm çalışanlarımıza sağlanmamaktadır.
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.
65
66
67
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Ayrımcılık ve Fırsat Eşitliği(G4-LA12)
Kadın Çalışan 2013		

Kadın Çalışan 2014

Pozisyona Göre
Toplam Gebze
Doğuş
Toplam Gebze
		
Merkez
Oto		
Merkez
		
(%)			
(%)

Doğuş
Oto

Üst Düzey Yönetici

16

11 (%23)

5 (%23)

15

10 (%22)

5 (%22)

Yönetici

38

38 (%23)

0

45

42 (%24)

0

Satış Elemanı

100

10 (%30)

90 (%42)

102

9 (%27)

90 (% 42)

Mavi Yaka

3

3 (%3)

0

2

2 (%3)

0

Diğer

254

104 (%45)

150 (%31)

314

93 (%31)

167 (%31)

Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu

2

2 (%10)

0

2

2 (%10)

0

68

* Gebze Merkez işyeri Merkez Şekerpınar ve Şekerpınar işyerlerini kapsamaktadır.

Kadın-Erkek Maaş Oranları69(G4-LA13)

Kadın Çalışanların
Maaşlarının Erkek Çalışanların
Maaşlarına Oranı (%)

Doğuş Otomotiv
2013

Doğuş Oto
2013

Doğuş Otomotiv
2014

Doğuş Oto
2014

0,93

0,92

0,89

0,94

Kaza Oranları(G4-LA6)
		

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Veri
Ölçümleme
Yöntemi70

2013

2014

2013

2014

Hastalığa Bağlı Kayıp Gün
Oranı – Tam Zamanlı
Çalışanlar

(AR)

%1,47

%1,30

%1,72

%2,34

Kayıt Altına Alınan Kaza Oranı

(IR)

%0,0

%0,0

%0,01

%0,03

Kazalara Bağlı Olarak Kayıp
Gün Oranı

(LDR)

%0,17

%0,01

%0,03

%0,06

Ölümlü Vaka Sayısı – Tam
Zamanlı Çalışanlar

-

0

0

0

0

Mesleki Hastalıklara Bağlı
Kayıp Gün Oranı

(ODR)

0

0

0

0

Yüzdelik oran, ilgili lokasyonda, söz konusu ünvanda görev yapan kadın çalışan sayısının, söz konusu ünvanda, Şirket bazında görev yapan toplam çalışan sayısına oranını
vermektedir.
68

69

Raporlama dönemi içinde, maaş oranlarına ilişkin veri toplama sistemi çalışan kategorilerini içermediğinden, çalışan kategorilerine göre dağılım verilmemektedir.

70

GRI veri hesaplama yöntemleri kullanılmıştır.
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Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları (CSS)71 (G4-PR5)
		

2013

2014

Satış

Volkswagen Binek

113,68

115,24

Volkswagen Ticari

114

115,13

Audi

109,04

110,78

SEAT

103,98

108,45

Porsche

100,97

100,03

Volkswagen Binek

99,11

101,09

Volkswagen Ticari

97,04

100,67

Audi

98,96

99,76

SEAT

98,48

99,21

Porsche

109,50

107,21

Servis

Bayi Memnuniyet Anketi (DSS) Sonuçları
Volkswagen Ticari Araç

Satış 2014

4,7

Servis 2014

4,8

DOD

Satış 2014

3,9

Scania

Satış 2014

4,56

Servis 2014

4,52

Satış 2014

4,8

Servis 2014

4,8

Satış 2014

4,6

Servis 2014

4,8

Satış 2014

5

Servis 2014

4,8

Satış 2014

4,4

Servis 2014

4,5

Volkswagen Binek

Audi

Porsche

SEAT

71

Doğuş Otomotiv DSS sonuçları 5 üzerinden; Satış:4,57; Servis:4,70’dir. CSS ortalamaları 120 üzerinden; Satış: 109,93, Servis 101,59’dur. (Skoda hariç rakamlardır.)
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Rakamlarla Gebze
Scania Servis
Performansı
Ekonomi
Ekonomik Performans

2014

Toplam Tedarikçi Sayısı

24

Yerel Tedarikçilere Ödenen Bedel (TL)
Toplumsal Yatırımlar (TL)

2.000.000
60.000

Çevre
Çevresel Veriler

2014

Elektrik Tüketimi (kWh)

252.000

Doğalgaz Tüketimi (m3)

0

Benzin Tüketimi (Lt)

Su tüketimi (m3)

1.700 +12.000 lt dizel
yakıt +16.000 lt
Kalorifer yakıtı
480

Çalışanlar
Çalışan Verileri

2014

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

40

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

0

Toplam İşgücü

40

Kadın Çalışan Sayısı

5

Erkek Çalışan Sayısı

35

Kadın Çalışan Oranı (%)

12,5

Çalışan Sirkülasyonu (%)

2,5

Çalışan Başına Düşen Ortalama Eğitim Saati (Adam/Saat)

96
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Rakamlarla LeasePlan
Performansı
Ekonomi
Finansal Veriler
Ekonomik Performans

2013

2014

Satışlar (Kontrat Adedi)

4.744

13.158

Pazar Payı

%6

%7,3

Net Gelirler

169.439.163,07 TL

226.860.112,1 TL

Faaliyet Giderleri

14.147.102,61 TL

18.325.416,43 TL

EBIT (Faaliyet Kârı)

137.069.458,40 TL

208.534.696 TL

EBIT Marjı

%81

%91

Brüt Kâr

30.905.452,11 TL

-9.532.117,53 TL

Brüt Kâr Marjı

%18

%4,1

Net Dönem Kârı

9.959.026,03 TL

41.741.304,91 TL

Net Dönem Kâr Marjı

%6

%18

Tedarikçilere Yapılan Ödemeler

354.163.817,60 TL

562.506.281,81TL

Devlete Yapılan Ödemeler

96.367.921,71 TL

3.277.281,35 TL

Çevre
Enerji Tüketimi
Birincil Kaynaktan Yenilenebilir Enerji Tüketimi

2013

2014

Doğalgaz (m3)

29.000

43.621

Benzin (lt)

43.100 (personel
servisleri dahil)

52.700 (personel
servisleri dahil)

Dolaylı Yenilenebilir Enerji Tüketimi

2013

2014

Elektrik (kWh)

81.650

64.700

Isınma ve Soğutma (m3)

33.800

43.621
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Su Tüketimi
m3

2013

2014

Su Tüketimi

700

701

2013

2014

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

73

96

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

0

0

Toplam İşgücü

73

96

Kadın Çalışan Sayısı

33

47

Erkek Çalışan Sayısı

40

49

Çalışanlar

Çalışan Sirkülasyonu
2013

2014

İşten ayrılanların sayısı

10

14

İşten ayrılanların toplam işgücüne oranı (%)

13,70

14,58

İşten ayrılan erkek çalışan sayısı

6

6

İşten ayrılan erkek çalışan (%)

15

13,04

İşten ayrılan kadın çalışan sayısı

4

8

İşten ayrılan kadın çalışan (%)

12,13

20

İşten ayrılan 30 yaş altı çalışan sayısı

4

8

İşten ayrılan 30 yaş altı (%)

15,38

19,51

İşten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan sayısı

6

6

İşten ayrılan 30-50 yaş arası (%)

12,77

11,11

İşten ayrılan 50 yaş üstü çalışan sayısı

0

0

İşten ayrılan 50 yaş üstü (%)

0

0
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Çalışan Dağılımı
2014

Kadın Çalışan

Yaş Gruplarına Göre Çalışan Sayısı

Pozisyona Göre
Çalışanlar

Toplam
Kadın
Çalışan

Toplam Kadın 30 Yaş
Çalışan
Altı
Oranı (%)

30-50 Yaş
Arası

50 Yaş
Üstü

Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu

0

0

0

0

0

Üst Düzey Yönetici

1

25

0

4

0

Orta Düzey Yönetici

6

32

0

19

0

Diğer

33

40

41

31

1

Çalışan Eğitimleri72
Adam/Saat

2013

2014

Üst Düzey Yönetici

25,12

92,75

Orta Düzey Yönetici

47,08

49,60

Mavi Yaka

-

-

Diğer

19,42

14,16

Genel Ortalama

26,55

24,45

2013

2014

1,01

0,75

Kadın-Erkek Maaş Oranları
Kadın çalışanların maaşının, erkek
çalışanların maaşına oranı (%)

Anne-Bebek Politikası Verileri

72

2013

2014

Doğum İzni Kullanan Kadın Çalışan Sayısı

2

1

Doğum İzni Kullanan Erkek Çalışan Sayısı

0

0

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Kadın Çalışan Oranı

%100

%100

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Erkek Çalışan Oranı

0

0

Hesaplama yöntemi = Çalışan kategorisi başına toplam saat / Çalışan kategorisi başına toplam çalışan sayısı
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Rakamlarla vdf Performansı
Ekonomi
Ekonomik Performans

2014

Toplam Tedarikçi Sayısı

40

Yerel Tedarikçilere Ödenen Bedel (TL)
Toplumsal Yatırımlar (TL)

5.273.990
0

Çevre
Çevresel Veriler

2014

Elektrik Tüketimi (kWh)

326.289,60

Doğalgaz Tüketimi (m3)

0

Benzin Tüketimi (lt)

5.000

Su tüketimi (m3)

2.996

Çalışanlar
Çalışan Verileri

2014

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

242

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

0

Toplam İşgücü

242

Kadın Çalışan Sayısı

145

Erkek Çalışan Sayısı

97

Kadın Çalışan Oranı (%)

60

Çalışan Sirkülasyonu (%)

2,89

Çalışan Başına Düşen Ortalama Eğitim Saati (Adam/Saat)

54
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Rakamlarla
Yetkili Satıcı ve
Servis 2014
Kurumsal Sorumluluk
Performansı(G4-EC8)
Ekonomi
Performans
Verisi

Altur
Acarlar
Aldo
Otomotiv Otomotiv

Başaran
Oto

Demoto

General
Oto

Lenaoto

Mercan

Opat
Özsa
Tamaş
Otomotiv Otomotiv

Vosmer

Tedarikçi
Sayısı

302

35

178

40

254

794

10

146

6

457

Yerel
207.246. 2.790.
Tedarikçilere
770,05
000
Ödenen Bedel
(TL)

17.650.
000

803.615.
018

728.70

7.814.
000

550.000 114.561. 3.500.
118,92
000

2.911.
358

19.185.
510,23

Toplumsal
30.500
Yatırımlar (TL)

0

27.826

0

65.884

60.000

40.000

0

0

0

Başaran
Oto

Demoto

General
Oto

Lenaoto

Mercan

Opat
Özsa
Tamaş
Otomotiv Otomotiv

90

37.000

4.674.
136,20

150

35.000

Çevre
Performans
Verisi

Altur
Acarlar
Aldo
Otomotiv Otomotiv

Elektrik
Tüketimi
(kWh)

979.114

172.080

1.950.
946,788

741.342

163.975

437.968, 778.582
96

250.000 355.556

Doğalgaz
Tüketimi
(m3)

20.878

0

102.000

0

0

56.634

0

22.000

Benzin
Tüketimi
(lt)

72.560
,54

17.500

30.000

25.500

6.522

9.293

69.367

Su
Tüketimi
(m3)

2.212

2.760

8.570

1.197

912

3.711

8.754

Vosmer

412.234 737.988

1.098,
432

0

56.113

69.543

12.270

14.000

48.000

56.113

15.737

9.117

16.037

4.495

3.269

6.482

9.200
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Çalışanlar
Performans
Verisi

Altur
Acarlar
Aldo
Otomotiv Otomotiv

Başaran
Oto

Demoto

General
Oto

Lenaoto

Mercan

Opat
Özsa
Tamaş
Otomotiv Otomotiv

Vosmer

Tam Zamanlı
Çalışan
Sayısı

143

33

185

194

63

132

140

42

135

148

160

303

Yarı Zamanlı
Çalışan
Sayısı

0

1

0

0

0

0

5

0

2

0

0

0

Toplam
İşgücü

143

34

185

194

63

132

145

42

137

148

160

303

Kadın
Çalışan
Sayısı

27

10

31

35

13

29

36

7

33

26

31

51

Erkek
Çalışan
Sayısı

116

24

154

159

50

103

109

35

104

122

129

252

30

17

18

22

22

40

16

24,08

17,56

19,38

17

11,76

7

12

23

28

15

12

19

18,91

28,75

17

0

10

17

6,2

6

34

50

0

14

16,32

5

Kadın Çalışan 27
Oranı (%)
Çalışan
Sirkülasyonu
(%)

21,6

Çalışan
20,34
Başına Düşen
Ortalama
Eğitim Saati
(Adam/Saat)

Rakamlarla DİM Performansı73

73

İlgi Yönetimi

Randevu

Anket

28.ooo Talep

48.500 Randevu

300.000 Anket

Yol Yardımı
63.800 Dosya

11.000 Şikâyet			

200.000 Çağrı

15.000 e-posta			

22.000 Çekici Hizmeti

55.000 Chat			

17.800 Acil Servis

			

3.175 Geçici Araç

Performans 2014 yılının son 2,5 ayı süresince hizmet verilen süreyi kapsamaktadır.
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UNGC İlkeleri
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri

Performans Bilgilerinin Rapordaki Yeri

İnsan Hakları
İlke 1. İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan
haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.

Etik İlkelerimiz - 36
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası - 80

İlke 2. İnsan hakları suçlarına ortak olmamak için
gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası - 80

İşgücü
İlke 3. Sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne
saygı gösterilmelidir.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası – 80
BM KİS Taahhütleri

İlke 4. Zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün
ortadan kaldırılmasına karşı hareket edilmelidir.

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası – 80
Zorla veya Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı - 83

İlke 5. Çocuk istihdamının tamamen ortadan
kaldırılması için çalışılmalıdır.

Etik İlkelerimiz - 36
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası - 80
Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı - 83

İlke 6. İşletmeler, işe alma ve meslek konusundaki
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem
vermelidir.

Etik İlkelerimiz - 36
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği – 77
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası - 80

Çevre
İlke 7. İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak
temkinli yaklaşımı desteklemelidir.

Risk Yönetimi - 15
İklim Değişikliğinin Finansal Etkisi – 41
Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı – 54

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü
faaliyete ve oluşuma destek vermelidir.

Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı – 54

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve
yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir.

Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı – 54

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10. İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü
yolsuzlukla savaşmalıdır.

Risk Yönetimi – 15
Etik İlkelerimiz - 36
Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı - 91
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GRI G4 İçerik İndeksi

(G4-32)

GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 2
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 5

Hayır

G4-2

İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 5
Doğuş Otomotiv Odak Alanları Performans
Kriterleri – 13
Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi Yaklaşımı - 15

Hayır

ORGANİZASYON PROFİLİ
G4-3

Kurumsal Profil - 16

Hayır

G4-4

Kurumsal Profil - 16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv internet sitesi
2014 Faaliyet Raporu: (Sayfa; 28-70)
www.dogusotomotiv.com.tr
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151019931_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB1.pdf

Hayır

G4-5

Künye -185

Hayır

G4-6

Kurumsal Profil - 16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet
Raporu: (Sayfa; 2-3)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151019931_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB1.pdf

Hayır

G4-7

Kurumsal Profil - 16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet
Raporu: (Sayfa; 2-3)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151019931_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB1.pdf

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

G4-8

Kurumsal Profil - 16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet
Raporu: (Sayfa; 2-3)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151019931_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB1.pdf

Hayır

G4-9

Kurumsal Profil - 16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet
Raporu: (Sayfa; 2-3)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151019931_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB1.pdf

Hayır

G4-10

İstihdam Yönetimi - 19
Çalışanlar – 142

Hayır

G4-11

UNGC Principle 1,3
Doğuş Otomotiv’de toplu sözleşmeye tabi
sendikalı çalışan bulunmamaktadır.

Hayır

G4-12

Doğuş Otomotiv Tedarik Zinciri Yönetimi - 21

Hayır

G4-13

Kurumsal Profil - 16
Raporlama dönemi boyunca Doğuş Otomotiv’in
yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Hayır

G4-14

İhtiyati Yaklaşım -22

Hayır

G4-15

Kuruluş Dışında İmzalanan Sözleşmeler, İlkeler,
İnsiyatifler - 22

Hayır

G4-16

Üyelikler ve İşbirlikleri - 22

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

Hayır

TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSUR VE ÇERÇEVELER
G4-17

Kurumsal Yapı - 19
Belirlenen Öncelikli Alanlar ve Kapsam – 23
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet
Raporu: (Sayfa; 126)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151019931_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB1.pdf

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

G4-18

Öncelikli Konuların Belirlenmesi Yöntemi - 23
Konu Başlıklarının Belirlenmesi - 23
Rapor Profili - 31

Hayır

G4-19

Konu Başlıklarının Belirlenmesi – 23, 24

Hayır

G4-20

Konu Başlıklarının Belirlenmesi - 23
Önceliklendirme - 24

Hayır

G4-21

Önceliklendirme - 24

Hayır

G4-22

Tekrar Edilen Bilgiler - 25

Hayır

G4-23

Kurumsal Profil - 16
Belirlenen Öncelikli Alanlar ve Kapsam - 23

Hayır

G4-24

Paydaş haritamıza ulaşmak için:
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/paydas_
haritamiz.pdf

Hayır

G4-25

Paydaş Katılımı – 26
Doğuş Otomotiv 2009 yılında AA1000SES standardı
metodolojisini kullanarak yapılan ve tüm birimlerin
katıldığı çalıştayla kilit paydaşlarını belirlemiş ve
Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda yayınlamıştır.

Hayır

G4-26

Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Süreci – 26

Hayır

G4-27

Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Süreci – 26

Hayır

G4-28

Rapor Profili - 31

Hayır

G4-29

Rapor Profili - 31
Doğuş Otomotiv 2009 yılından beri her yıl
düzenli olarak Kurumsal Sorumluluk Raporu
yayınlamaktadır.

Hayır

PAYDAŞ KATILIMI

RAPOR PROFİLİ
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

G4-30

Rapor Profili - 31

Hayır

G4-31

Künye - 185

Hayır

G4-32

Rapor Profili - 31
GRI G4 İçerik İndeksi – 156-183

Hayır

G4-33

Rapor Profili - 31

Hayır

G4-34

Kurumsal Yönetişim ve Uyum - 32
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi – 32

Hayır

G4-35

Yapısal Durum - 32
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi – 32

Hayır

G4-36

Yapısal Durum - 32
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi – 32

Hayır

G4-37

Doğuş Otomotiv Paydaş Katılım Süreci – 26
Öneri Sistemi – 48

Hayır

G4-38

Alt komitelerle ilgili detaylı bilgi Doğuş Otomotiv
2014 Faaliyet Raporu’nda yer almaktadır. (Sayfa
84-87 ve 88-91)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf

Hayır

G4-39

Yönetim Kurulu üyeleri sorumluluklarıyla ilgili detaylı
bilgi Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu’nda
yer almaktadır. (Sayfa; 84-85)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf

Hayır

G4-40

Yönetim ve alt komitelerinin adaylıkları ve seçimiyle
ilgili detaylı bilgi Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet
Raporu’nda yer almaktadır. (Sayfa; 85 ve 88)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf

Hayır

YÖNETİŞİM
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

G4-41

Yönetimin olası çıkar çatışmalarıyla ilgili detaylı bilgi
Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu’nda yer
almaktadır. (Sayfa; 89) http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf

Hayır

G4-42

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-43

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-44

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-45

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-46

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-47

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-48

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-49

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-50

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 33

Hayır

G4-51

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 34

Hayır

Yönetimin ücret politikasıyla ilgili detaylı bilgi
Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu’nda yer
almaktadır. (Sayfa; 91)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf
G4-52

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 34
Yönetimin ücret politikasıyla ilgili detaylı bilgi
Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu’nda yer
almaktadır. (Sayfa; 91)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

G4-53

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
– 34
Yönetimin ücret politikasıyla ilgili detaylı bilgi
Doğuş Otomotiv 2014 Faaliyet Raporu’nda yer
almaktadır. (Sayfa; 91)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf

Hayır

G4-54

Bu oran Şirketimizde hesaplanmamaktadır.

Hayır

G4-55

Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde Yönetim Kurulu
ücretlendirme analizi standart olmadığı için beyan
edilmemektedir.

Hayır

G4-56

Vizyonumuz - 34
Misyonumuz – 34
Taahhüdümüz - 35
Değerlerimiz - 35
Etik İlkelerimiz - 36

Hayır

G4-57

Etik Koda Uyum – 37
Doğuş Otomotiv Etik Hattı - 37

Hayır

G4-58

Doğuş Otomotiv Etik Hattı - 37
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik Kodu:
(Sayfa:9-12) http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/20151239023148_
DOGUSOTOMOTIV_ETIKKOD.pdf

Hayır

ETİK VE DÜRÜSTLÜK

ÖZEL STANDART BILDIRIMLER
Yönetim Yaklaşımı
ve İndikatörler

Sayfa No

Hariç Tutulanlar

Dış Denetim

KATEGORİ: EKONOMİ
UNSUR: EKONOMİK PERFORMANS
G4-YY

Ekonomik Performans Yönetim Yaklaşımı - 40

Hayır

G4-EC1

Konsolide Kâr ve Zarar Tabloları - 40

Hayır

Ekonomi – 137
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2014 Faaliyet Raporu: (Sayfa; 120-123)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2015323151112776_
DOAS%202014%20FR_TR_WEB4.pdf
G4-EC2

İklim Değişikliğinin Finansal Etkisi - 41
Doğuş Oto İklim Değişikliği – 108

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

G4-EC3

Doğuş Otomotiv’de maaş esaslı emeklilik katkı payı
uygulaması bulunmamaktadır.

Hayır

G4-EC4

Doğuş Otomotiv raporlama dönemi içinde
devletten önemli bir finansal destek almamıştır.

Hayır

UNSUR: PİYASA VARLIĞI
G4-YY

Piyasa Varlığı Yönetim Yaklaşımı - 42

Hayır

G4-EC5

Piyasa Varlığı Yönetim Yaklaşımı – 42
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto başlangıç seviye
maaşları kanun ve düzenlemelerin üzerindedir ve
bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Hayır

G4-EC6

Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin çoğunluğu
merkez ve ofislerimizin bulunduğu İstanbul ve
Gebze bölgelerinde ikâmet etmektedir.

Hayır

UNSUR: DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER
G4-YY

Dolaylı Ekonomik Etkiler Yönetim Yaklaşımı - 50

Hayır

G4-EC7

Dolaylı Ekonomik Etkiler Yönetim Yaklaşımı - 50

Hayır

G4-EC8

Dolaylı Ekonomik Etkiler Yönetim Yaklaşımı – 50
Tedarikçilerimiz - 51
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin Kurumsal
Sorumluluk Performansı –125
Rakamlarla Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
Performansı – 153

Hayır

UNSUR: SATIN ALMA UYGULAMALARI
G4-YY

Satın Alma Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı - 51

Hayır

G4-EC9

Tedarikçilerimiz - 51

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

G4-YY

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-EN1

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-EN2

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

KATEGORİ: ÇEVRE
UNSUR: MATERYALLER

UNSUR: ENERJİ
G4-YY

Enerji Verimliliği Yönetim Yaklaşımı - 57

Hayır

G4-EN3

Enerji Tüketimi - 138

Hayır

G4-EN4

Enerji Tüketimi - 138

Hayır

G4-EN5

Enerji Verimliliği Yönetim Yaklaşımı - 57
Kişi Başına CO2 Miktarı - 138

Hayır

G4-EN6

Enerji Verimliliği Yönetim Yaklaşımı - 57
Enerji Tasarrufu - 105
Kişi Başına CO2 Miktarı - 138

Hayır

G4-EN7

Detaylı bilgi için: Markalarımızda Çevresel
Sorumluluk:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2014

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

UNSUR: SU TÜKETİMİ
G4-YY

Su Tüketimi Yönetim Yaklaşımı - 57

Hayır

G4-EN8

Su Tüketimi Yönetim Yaklaşımı - 57

Hayır

G4-EN9

Su çekiminden etkilenen önemli bir su kaynağı
bulunmamaktadır. Doğuş Otomotiv yerel idarelerin
su dağıtım sisteminden su kullanmaktadır.

Hayır

G4-EN10

Su Tüketimi - 109
İlgili veri Doğuş Otomotiv’de hesaplanmamaktadır,
ancak su tüketiminin yoğun olduğu Doğuş Oto’lar
için hesaplanmaktadır.

Hayır

UNSUR: BİYOÇEŞİTLİLİK
G4-YY

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-EN11

Doğuş Otomotiv’in koruma alanları içinde yer alan
faaliyet sahası bulunmamaktadır.

Hayır

G4-EN12

Doğuş Otomotiv’in yüksek biyoçeşitliliğe sahip
koruma alanları içinde ve/veya yakınında faaliyet
sahası bulunmamaktadır.

Hayır

G4-EN13

Doğuş Otomotiv’in koruma alanları içinde yer alan
faaliyet sahası bulunmamaktadır.

Hayır

G4-EN14

Doğuş Otomotiv’in koruma alanları içinde yer alan
faaliyet sahası bulunmamaktadır.

Hayır

UNSUR: EMİSYONLAR
G4-YY

Emisyonlar Yönetim Yaklaşımı - 58

Hayır

G4-EN15

CO2 Emisyonları -138
Çevre Dostu Araçlar - 139

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

G4-EN16

CO2 Emisyonları - 138
Lojistik Kafes İhracatı - 141

Hayır

G4-EN17

CO2 Emisyonları - 138
Lojistik Kafes İhracatı - 141

Hayır

G4-EN18

G4-EN19

Hariç
Tutulanlar

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.
Atık Yağlar - 58
Atık Aküler - 59
Detaylı bilgi için:
Markalarımızda Çevresel Sorumluluk:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx

Dış
Denetim

Hayır

Hayır

G4-EN20

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-EN21

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

UNSUR: ATIK YÖNETİMİ
G4-YY

Atık Yönetimi Yaklaşımı - 58

Hayır

G4-EN22

Doğuş Otomotiv tüm operasyon bölgelerinde yerel
idarelerden temin ettiği ve kullandığı toplam su
miktarını, doğrudan şehir kanalizasyon sistemlerine
deşarj etmektedir. Operasyon alanlarında şehir
kanalizasyonundan deşarj edilen su miktarı
kullanılan suyun %100’üdür.

Hayır
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G4-EN23

Atıklar - 139
Tehlikeli Atıklar - 140
Ambalaj Atıkları - 141

Hayır

G4-EN24

Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerinden kaynaklanan
sızıntı bulunmamaktadır. Şirketin faaliyet alanı,
önemli miktarda tehlikeli madde sızıntısı riski
taşımamaktadır. Sızıntı riski taşıyan atıklar (Akü vb.)
türüne göre ayrıştırılarak yasa ve yönetmeliklere
uygun biçimde bertaraf edilmesi amacıyla ilgili
kurumlara gönderilmektedir.

Hayır

G4-EN25

Tehlikeli Atıklar – 140
Doğuş Otomotiv faaliyetlerinden kaynaklanan
ve tehlikeli atık statüsüne giren atıklar yasa ve
yönetmeliklere uygun biçimde ilgili kurumlara
gönderilerek bertaraf edilmektedir.

Hayır

G4-EN26

Doğuş Otomotiv’in su deşarjından dolayı negatif
olarak etkilediği habitat bulunmamaktadır.

Hayır

UNSUR: ÜRÜN VE HİZMETLERİN ÇEVRESEL ETKİSİ
G4-YY

Ürün ve Hizmetlerin Çevresel Etkisi Yönetim
Yaklaşımı - 60

Hayır

G4-EN27

Ambalaj Atıkları Projesi - 60
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Atık Yönetimi - 61
Lojistik Operasyonların Çevresel Etkisi - 62
Çalışanlarımızda Çevresel Farkındalık – 63
Detaylı bilgi için: Markalarımızda Çevresel
Sorumluluk:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx

Hayır

G4-EN28

Ambalaj Atıkları - 141

Hayır

G4-YY

Uyumluluk Yönetim Yaklaşımı - 92

Hayır

G4-EN29

2014 senesi içerisinde, Doğuş Oto Çankaya
bölgesinin Karçer arıtma sisteminde, yapılan su
analizinde limit değerinin altında çıkması sonucu
3.058,56 TL tutarında ceza ödemesi yapılmıştır.
Bunun dışında Doğuş Otomotiv’e 2014 yılı içinde
çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uymamaktan
kaynaklanan herhangi bir ayni ya da nakdi ceza
kesilmemiştir.

Hayır

UNSUR: UYUM
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UNSUR: LOJİSTİK
G4-YY

Lojistik Operasyonların Çevresel Etkisi Yönetim
Yaklaşımı - 62

Hayır

G4-EN30

Yedek Parça Dağıtımı - 62
Lojistik Kafes İhracatı - 63

Hayır

UNSUR: GENEL ÇEVRE BİLDİRİMLERİ
G4-YY

G4-EN31

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

Doğuş Otomotiv 2014 yılında çevresel etkilerini
azaltmak amacıyla toplam 188.124,4 TL yatırım
yapmıştır. Bu yatırım tutarına atık bertarafı için
kurum ve kuruluşlara ödenen bedeller ile çevresel
vergiler de dâhil edilmiştir.

UNSUR: TEDARİKÇİLERİMİZDE ÇEVRESEL SORUMLULUK
G4-YY

Tedarikçilerimizde Çevresel Sorumluluk Yönetim
Yaklaşımı - 64

Hayır

G4-EN32

Tedarikçilerimizde Çevresel Sorumluluk Yönetim
Yaklaşımı - 64

Hayır

G4-EN33

Tedarikçilerimizde Çevresel Sorumluluk Yönetim
Yaklaşımı - 64

Hayır

UNSUR: ÇEVRESEL KONULARDA ŞİKAYET MEKANİZMASI
G4-YY

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır
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G4-EN34

Yıl içinde çevresel etki alanıyla ilgili Şirketimize
ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

Hayır

KATEGORİ: SOSYAL
AL KATEGORİ: ÇALIŞANLAR VE İYİ İŞ ORTAMI
UNSUR: İSTİHDAM
G4-YY

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Yönetim Yaklaşımı – 66

Hayır

G4-LA1

Çalışanlar – 142-143

Hayır

G4-LA2

Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Maaşlar için
Yapılan Ödemeler - 144

Hayır

G4-LA3

Anne-Bebek Politikası - 68

Hayır

UNSUR: İŞ GÜCÜ/YÖNETİM İLİŞKİLERİ
G4-YY

İşgücü/Yönetim İlişkileri Yönetim Yaklaşımı - 70

Hayır

G4-LA4

İşgücü/Yönetim İlişkileri Yönetim Yaklaşımı - 70

Hayır

UNSUR: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
G4-YY

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Yaklaşımı – 70

Hayır

G4-LA5

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Yaklaşımı – 71

Hayır

G4-LA6

Kaza Oranları - 146

Hayır

G4-LA7

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Yaklaşımı – 71

Hayır

G4-LA8

Doğuş Otomotiv’de sendika bulunmamaktadır.

Hayır

UNSUR: EĞİTİM VE ÖĞRENME
G4-YY

Eğitim ve Öğrenme Yönetim Yaklaşımı - 71

Hayır

G4-LA9

Çalışan Eğitimleri – 72
Eğitimler - 145

Hayır
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G4-LA10

Yaşamboyu Eğitim - 73
Işık Üniversitesi Mavi Yaka Gelişim Programı - 74
Scania Top Team - 103
Eğitimler - 145

Hayır

G4-LA11

Performans Yönetimi - 76

Hayır

UNSUR: ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
G4-YY

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Yönetim Yaklaşımı - 77

Hayır

G4-LA12

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Yönetim Yaklaşımı - 77
Ayrımcılık ve Fırsat Eşitliği - 146

Hayır

UNSUR: KADIN VE ERKEKLER İÇİN EŞİT ÜCRET
G4-YY

Eşit İşe Eşit Ücret Yönetim Yaklaşımı - 78

Hayır

G4-LA13

Kadın-Erkek Maaş Oranları - 146

Hayır

UNSUR: TEDARİKÇİLERİN İŞGÜCÜ UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
G4-YY

Tedarikçilerin İşgücü Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı - 78

Hayır

G4-LA14

Tedarikçilerin İşgücü Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı - 78

Hayır

G4-LA15

Tedarikçilerin İşgücü Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı - 78

Hayır

UNSUR: İNSAN KAYNAKLARI UNSURU ŞİKÂYET MEKANİZMASI
G4-YY

Doğuş Otomotiv Etik Kodu: (Sayfa;9-12)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/etik-kod.aspx

Hayır

G4-LA16

2014 yılında işgücü uygulamaları kapsamında
Doğuş Oto’ya 2 şikâyet ulaşmış ve her ikisi de
çözüme ulaştırılmıştır.

Hayır

ALT KATEGORİ: İNSAN HAKLARI
UNSUR: İNSAN HAKLARI YATIRIMI
G4-YY

Yatırım Yönetim Yaklaşımı - 80

Hayır
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G4-HR1

Yatırım Yönetim Yaklaşımı - 80

Hayır

G4-HR2

Yatırım Yönetim Yaklaşımı - 80

Hayır

UNSUR: AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
G4-YY

Ayrımcılığın Önlenmesi Yönetim Yaklaşımı - 80

Hayır

G4-HR3

Raporlama dönemi süresince Doğuş Otomotiv’de
ayrımcılıkla ilgili herhangi bir vaka yaşanmamıştır.

Hayır

UNSUR: ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
G4-YY

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası - 80

Hayır

G4-HR4

Doğuş Otomotiv çalışanlarının örgütlenme
özgürlüğüne saygılıdır. Doğuş Otomotiv’de sendika
bulunmamaktadır.

Hayır

UNSUR: ÇOCUK İŞÇİLER
G4-YY

Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı - 83

Hayır

G4-HR5

Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı - 83

Hayır

UNSUR: ZORLA VEYA CEBREN ÇALIŞTIRMA
G4-YY

Zorla veya Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı - 83

Hayır

G4-HR6

Zorla veya Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı - 83

Hayır

UNSUR: GÜVENLİK UYGULAMALARI
G4-YY

Güvenlik Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı - 84

Hayır

G4-HR7

Güvenlik Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı - 84

Hayır

UNSUR: YEREL HALKIN HAKLARI
G4-YY

Yerel Halkın Hakları Yönetim Yaklaşımı - 84

Hayır

G4-HR8

Yerel Halkın Hakları Yönetim Yaklaşımı - 84

Hayır
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G4-YY

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-HR9

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

UNSUR: İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

UNSUR: TEDARİKÇİLERİN İNSAN HAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMESİ
G4-YY

Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından
Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı - 84

G4-HR10

G4-HR11

Hayır

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.
Doğuş Otomotiv Tedarik Zinciri’nde insan
haklarını olumsuz etkileyecek herhangi bir unsur
bildirilmemiştir.

Hayır

Hayır

UNSUR: İNSAN HAKLARI UNSURU ŞİKAYET MEKANİZMASI
G4-YY

G4-HR12

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.
Doğuş Otomotiv şirketleri için raporlama dönemi
içinde resmi şikâyet mekanizmaları aracılığıyla insan
hakları ihlaline ilişkin şikâyette bulunulmamıştır.

Hayır

Hayır
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ALT KATEGORİ: TOPLUM
UNSUR: YEREL HALK
G4-YY

Yerel Halk Yönetim Yaklaşımı - 84

Hayır

G4-SO1

Trafik Hayattır! – 87
Gebze Scania Servis Trafik Hayattır! Çalışmaları 106

Hayır

G4-SO2

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto faaliyetlerinin
yerel halk üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır.

Hayır

UNSUR: YOLSUZLUKLA MÜCADELE
G4-YY

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı - 91

Hayır

G4-SO3

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı - 91

Hayır

G4-SO4

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı - 91

Hayır

G4-SO5

Şirketimizde yıl içinde herhangi bir yolsuzluk
vakasına rastlanmamıştır.

Hayır

UNSUR: KAMU POLİTİKASI
G4-YY

G4-SO6

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.
Şirketimiz yıl içinde herhangi bir lobi faaliyetinde
yer almamış, kamu politikalarının geliştirilmesiyle
ilgili bir işbirliği içine girmemiştir. Doğuş Otomotiv,
herhangi bir siyasi parti ya da oluşuma ayni ya da
nakdi destek olmamaktadır.

UNSUR: REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ
G4-YY

Rekabete Aykırı Davranış Yönetim Yaklaşımı - 92

G4-SO7

Rekabete Aykırı Davranış Yönetim Yaklaşımı - 92

Hayır

Hayır
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UNSUR: UYUM
G4-YY

Uyumluluk Yönetim Yaklaşımı - 92

Hayır

G4-SO8

Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto ve Doğuş Bilgi
İşlem şirketlerinin yürüttüğü olağan faaliyetleri
kapsamında muhtelif mevzuat hükümleri nedeniyle
verilmiş idari para cezaları (gümrük, vergi, trafik,
kabahat, vs.) bulunmaktadır. Bununla birlikte bu
cezaların bazılarına iptal davası açılmış ve iptal
davaları 2014 yılı içinde kesinleşmemiştir. 2014 yılı
için kesinleşmiş cezalarımız aşağıdaki gibidir:
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
K–2 ve D-3 belgesi sahibi olan şirketin imza
sirkülerinde meydana gelen değişikliklerin
süresinde bildirilmediği gerekçesiyle Karayolları
Taşıma Kanunu kapsamında 2014 yılı içinde 8.320
TL para cezası uygulamıştır (Doğuş Otomotiv).
• İlgili faaliyet döneminde 4458 sayılı Gümrük
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 9.014 TL para
cezası ödenmiştir (Doğuş Otomotiv).

Hayır

UNSUR: TEDARİKÇİLERİN TOPLUMSAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
G4-YY

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-SO9

Doğuş Otomotiv tedarik zinciri denetimlerinde
sosyal ve çevresel konuların eklenmesi ve
farkındalık yaratılması çalışmalarına 2014 yılında
başlamıştır. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği, çevre
ve insan hakları, çalışma koşulları gibi konular
öncelikle süreçlere entegre edilmiştir. Şirketlerin
toplum üzerindeki etkileri gibi konular da 2018
yılına kadar süreç içinde ele alınacaktır.

Hayır

G4-SO10

Doğuş Otomotiv tedarik zinciri denetimlerinde
sosyal ve çevresel konuların eklenmesi ve
farkındalık yaratılması çalışmalarına 2014 yılında
başlamıştır. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği, çevre
ve insan hakları, çalışma koşulları gibi konular
öncelikle süreçlere entegre edilmiştir. Şirketlerin
toplum üzerindeki etkileri gibi konular da 2018
yılına kadar süreç içinde ele alınacaktır.

Hayır
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G4-YY

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

G4-SO11

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

UNSUR: TOPLUMSAL UNSUR ŞİKAYET MEKANİZMASI

ALT KATEGORİ: ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞU
UNSUR: MÜŞTERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
G4-YY

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Yaklaşımı - 95

Hayır

G4-PR1

Doğuş Otomotiv tüm ürün ve hizmetlerinin
sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili kalite kontrol
süreçlerini uluslararası standartlarda izlemekte ve
değerlendirmektedir. Bu oran %100 olarak kabul
edilmektedir.

Hayır

G4-PR2

Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetlerinden
kaynaklanan herhangi bir sağlık ve güvenlik sorunu
ya da riski nedeniyle yasa ve yönetmeliklere
uymamaktan kaynaklanan hiçbir ayni ya da nakdi
cezayla karşılaşmamıştır.

Hayır

UNSUR: ÜRÜN VE HİZMET ETİKETLEME
G4-YY

Ürün ve Hizmet Etiketleme (Bilgilendirme) Yönetim
Yaklaşımı - 97

Hayır
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G4-PR3

Volkswagen Binek Araç Müşteri Bilgilendirmesi 101
Audi Sosyal Medya Uygulamaları - 102
Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetleriyle ilgili üretici
firma standartlarına göre tüm bilgilendirme
dokümanlarını uluslararası standartlarda
sağlamaktadır. Ürün ve hizmetlerle ilgili tam
ve doğru bilgilendirme süreçleri yasa ve
yönetmeliklere uyumludur.
Markalarımızda Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx

Hayır

G4-PR4

Doğuş Otomotiv ürün ve hizmet etiketlemesi ve
bilgilendirmesi ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere
tam olarak uymaktadır. Araç tescil işlemleri
sırasında tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğüne
aykırılık nedeniyle Doğuş Oto hakkında Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları tarafından
verilmiş kararlar olup, bu kararların iptali için açılmış
davalar bulunmaktadır.

Hayır

G4-PR5

Müşteri Memnuniyeti - 98
Scania CQSBE Projesi - 103
Scania Eğitimleri - 103
Müşteri Memnuniyeti – 105
Müşteri Memnuniyeti - 107
Müşteri Memnuniyeti - 118
Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları (CSS) – 147
Markalarımızda Müşteri Memnuniyeti
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx

Hayır

UNSUR: PAZARLAMA İLETİŞİMİ
G4-YY

Pazarlama İletişimi Yönetim Yaklaşımı - 100

Hayır

G4-PR6

Servis Kampanyaları - 100

Hayır

Markalarımızda Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx
G4-PR7

2014 yılında TV’de yayınlanan bir reklama
istinaden tarafımıza para cezası kesilmiş, bu
cezanın iptal davası açılmıştır. İlgili dava yıl içinde
sonuçlanmamıştır.

Hayır
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Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

UNSUR: MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ
G4-YY

G4-PR8

Doğuş Otomotiv müşteri bilgi gizliliği ile ilgili tüm
yasa, yönetmelik ve gönüllü kodlara tam olarak
uymaktadır; müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak
için uluslararası standartları uygulamaktadır.
Raporlama dönemi içinde müşteri bilgi gizliliğinin
ihlalinden kaynaklanan herhangi bir şikâyet
alınmamıştır.

Hayır
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Genel
Standart
İndikatörler

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

Dış
Denetim

Bu konu
öncelikli
alanlarımız
arasında yer
almadığı için
bir beyanda
bulunmamaktayız.

Hayır

UNSUR: ÜRÜN UYUMU
G4-YY

G4-PR9

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun faaliyet
gösterdiği otomotiv sektöründe satış ve servis
hizmetlerinden kaynaklanan ayıplı mal/hizmet
nedeniyle açılmış tüketici davaları bulunmaktadır.
Bu tür durumlarda yasal düzenlemeler kapsamında
gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Hayır
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Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk Takımı

Koray Bebekoğlu
Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim

Ahsen Bayraktaroğlu
DOD

Ali Burak
Emgen
Doğuş Oto

Aylin Bekem
VW Ticari

Bulut Ejder
Porche

Burak Uyanık
Finansal Kontrol

Burçin Cengiz
Lojistik

Cem Kaya
Bayi Geliştirme

Çağla Gül Şenkardeş
SPKİ Marka ve Medya
Yönetimi

Çiğdem Kahyaoğlu
Finansal Kontrol

Demet Derelioğlu
SPKİ İletişim Yönetimi

Gözde Araç
Bütçe-Finans

Gizem Aydın
LeasePlan Pazarlama

Mete Akmantürk
Doğuş Teknoloji-Donanım

Müge Yücel
Yatırımcı İlişkileri

Ozan Tiryakioğlu
Audi Pazarlama

Özgecan Üstün
Süreç Yönetimi

Pınar Tuncer Doğanç
SPKİ Marka Yönetimi

Selin Kayhan
SEAT Pazarlama

Sertaç Arda
Lojistik

Sibel Gürkan
İK İşe Alım

Suat Aktürk
VW Teknik

Şeref Kurtarıcı
VW Teknik

Zeynep Çetinkaya
Scania-Krone-Meiller
Pazarlama

Zeynep Mert
Satın Alma

Zuhal Özkan
VW Binek Pazarlama
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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
Yasal Merkez:(G4-5)
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(G4-31):
Koray Bebekoğlu
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: +90 (262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr
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