Yaygınlaştırma ve Entegrasyon
“Hızla değişen dünyamızda, iş dünyasının iş yapma biçimleri
de, etki alanımızdaki paydaşlarımızın beklentileri de aynı hızla
değişiyor… Doğuş Otomotiv olarak bu değişimin lokomotifi
olmak için 2009 yılından beri çalışıyor, hizmet üretiyor,
anlatıyor, soruyor, öğreniyor ve hayata geçiriyoruz…”
“Doğuş Otomotiv, kurulduğu günden bugüne kadar
kurumsal stratejisinin bir parçası olan sorumlu iş yapma
biçimini 2013 yılında yayma ve yaygınlaştırma, içselleştirme
ve uygulamaya dönüştürmüştür. 5. Kurumsal Sorumluluk
Raporumuzda da odak alanlarımız doğrultusunda
şeffaflık, hesapverebilirlik, kapsayıcılık, bütünlük ilkelerine
uygun olarak değer zincirimizin her halkasında daha iyi
performanslara doğru ilerlemeye ve sektörümüze örnek
olmaya devam ediyoruz.”

Ekonomik Kalkınma

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

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.

Çalışanlarımız

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.

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.

Müşterilerimiz

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.

Toplumsal Katılım

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.

içerik
Strateji, Yönetim ve Raporlama
Doğuş Otomotiv Hakkında
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Kurumsal Sorumluluk ve İşimiz
Strateji ve Yönetim
		
Kurumsal Sorumluluk Stratejimiz
		
Kurumsal Sorumluluk Yönetimi
		
Paydaş Katılımı
Rapor Hakkında
Kurumsal Sorumluluk Performansımız

5
5
6
10
14
15
15
16
16
17
18

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sorumluluk İlişkisine Bakışımız
Risk Yönetimi
İş Etiği		

20
20
21
21
22

Ekonomik Kalkınma
Yeni Yatırımlar
Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma
Verimlilik ve Süreç Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi

27
28
29
30
31

Çevre			
Doğuş Otomotiv Çevresel Etki Alanı
Atık Yönetimi
İdari Operasyon Sürecinde Çevresel Etki
Lojistik Operasyonların Çevresel Etkisi
Satış Sonrası Hizmetlerde Çevresel Etki
Yeşil Teknoloji
Çalışanlarımız ve Çevresel Farkındalık

32
33
33
37
37
38
38
38

Çalışanlarımız		
Kariyer ve Performans Yönetimi
Ödüllendirme Sistemi
Eğitim Programları
Çalışan Öneri Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızla İletişim ve Geri Bildirim Mekanizmaları
Çalışanlarımızla Diyalog Platformları

40
41
42
43
45
45
45
45

İnsan Hakları		
Doğuş Otomotiv’de Eşit Haklar
İş’te Eşitlik Platformu
Anne-Bebek Politikası

49
50
51
51

Müşterilerimiz		
Müşteri Memnuniyeti
Doğuş Oto
Vaka Analizi – Scania Gebze Servis
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Kurumsal Sorumluluk
Markalarımızda Kurumsal Sorumluluk Uygulamaları
LeasePlan

52
53
53
54
57
61
66
70

Toplumsal Katılım
Trafik Hayattır!
Eğitimde Fırsat Eşitliği’ne Destek
Meslek Liseleri İşbirliği

75
76
78
78

Rakamlarla Doğuş Otomotiv 2013 Kurumsal Sorumluluk Performansı

80

İndeksler			

92

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013

5

STRATEJİ, YÖNETİM
ve RAPORLAMA

“

İnsan yaşamına hizmetlerimizle dokunduğumuz
her alanda sorumluluklarımızın bilincindeyiz…

”

Doğuş Otomotiv Hakkında

var olma” hedefi üzerine inşa etmektedir. Doğuş
Otomotiv, sektöründe Türkiye’nin en geniş marka ve
hizmet ağına sahip şirketidir. 1

İş planlarını “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet”
vizyonuyla oluşturan Doğuş Otomotiv, kurumsal
stratejisini “otomotiv değer zincirinin her alanında

1994 yılında kurulan ve 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.2 D-Auto Suisse SA ve
D-Auto LLC Irak şirketleri ile başarılı operasyonunu yurt dışına taşıyan, Meiller Doğuş
Damper Fabrikası ve Krone ortaklığıyla Treyler Fabrikası ile üretim alanına giren Doğuş
Otomotiv, bir Doğuş Grubu kuruluşudur.

Vizyonumuz; Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet.
Değerlerimiz; Biz samimiyetle çözer, uygular, geliştiririz.

224,7
Milyon TL

2013 yılı Net
Dönem Kârı

Çalışanlarımız3

Tedarikçilerimiz

Müşterilerimiz

675
1

13.771

818.708

2

3

Doğuş Otomotiv’in ve temsil ettiği markaların 2013 yılında aldığı ödüller
ve Doğuş Otomotiv üyelikleriyle ilgili detaylı bilgi için http://www.
dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/oduller_ve_uyelikler.pdf
Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi için www.
dogusotomotiv.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Doğuş Otomotiv değer zinciri çalışanları
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“

Şirketleri büyüten, aynı zamanda
şirketlerle birlikte büyüyen ve birbirine
karşılıklı fayda sağlayan “toplumşirket” ilişkisi bundan böyle en az
finansal parametreler kadar anlamlı
ve ölçülebilir olmak zorundadır.

”
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv kurulduğu günden bu
yana, içinde yaşadığımız dünyaya, topluma
ve ekonomiye fayda sağlayan çözümler
üretmeyi ve müşterilerimizin beklentilerini
karşılamayı taahhüt etmektedir. Bu taahhütün
sadece kurumsal stratejimizin bir parçası
değil, aynı zamanda Şirket kültürümüze
işlemiş bir davranış biçimi olduğunu
söylemek mümkün. Gerek etik iş yapma
biçimimiz, sorumlu ve bilinçli bir değer
zinciri yaratma çabamız, gerekse hayata
geçirdiğimiz sayısız verimlilik, tasarruf odaklı
projeler ya da katılımcı, mutlu ve eşit haklara
sahip çalışanlarımızla ilgili uygulamalarımız
sayesinde bugüne kadar pek çok ilke imza
attık ve atmaya da devam ediyoruz.
Geçtiğimiz yıl 19. yaşını dolduran Doğuş
Otomotiv, 2013’te son derece başarılı
sonuçlar elde etti. Ülkemizde Volkswagen
Grubu markalarını tek bir çatı altında
toplayarak, başarıyla temsil eden Şirketimiz,
binek ve hafif ticari araç satış adetleri
bakımından Türkiye pazarında ilk kez
birinciliğe yükseldi. Şirketimizin, “Beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonuyla, müşteri
memnuniyetini artırmaya yönelik olarak
bugüne kadar yaptığı tüm yatırımların
bir neticesi olan bu olumlu tablonun
bir ticari başarının çok ötesinde olduğu
kanaatindeyim. Şirketimizin ulaştığı bu lider
konumun aynı zamanda mükemmele ulaşma
yönünde sarf ettiğimiz çabaların bir karşılığı
olduğunu düşünüyor ve bunun haklı gururunu
yaşıyoruz.
Doğuş Otomotiv’in “Beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet” vizyonunun en önemli
bütünleyici faktörü “sürdürülebilir ve sorumlu
hizmet” anlayışıdır. Yaşadığımız yüzyılın
sonunda küresel kent nüfusunun neredeyse
iki kat artması, gelişmekte olan ekonomilerde
beklentileri hızla değişen bir milyardan
fazla tüketicinin ekonomik zincire katılması
öngörülen yeni global ekonomik düzende
şirketlerin bu hızlı ve çok faktörlü değişime
ayak uydurmaları artık vazgeçilmez bir unsur
olmuştur. Şirketleri büyüten, aynı zamanda
şirketlerle birlikte büyüyen ve birbirine

karşılıklı fayda sağlayan “toplum-şirket” ilişkisi
bundan böyle en az finansal parametreler
kadar anlamlı ve ölçülebilir olmak zorundadır.
Doğuş Otomotiv gibi doğrudan sosyal
refahla ilişkili sektörlerde “kurumsal büyüme”,
sürdürülebilir ekonomik düzen ve bunu
destekleyen bir toplum yapısı ile birlikte
düşünülmeli ve birbirini desteklemelidir.
Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu
yana stratejik ve kurumsal yapısının bir
parçası olarak yönetmeye başladığı
“Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik”
uygulamalarını, 2013 yılında ‘çalışanlarının
ve tüm değer zincirinin de içinde olduğu
Şirket evreni’ içinde hızla yaygınlaştırmak,
operasyonlarına entegre etmek ve
sadece iş yapış biçiminin bir parçası değil,
“işinin kendisi haline getirmek” amacıyla
çalışmalarını sürdürmüştür. Şirketimiz
etki alanı içinde belirlediği odak alanlar
doğrultusunda yürüttüğü entegrasyon
çalışmalarında son beş yıldır ölçülebilir
sonuçlar elde etmeye başlamıştır. Doğuş
Otomotiv kilit performans göstergelerini
belirlemiş ve daha somut hedefler ortaya
koyarak, bu hedeflerine ulaşmaktadır.
Öte yandan, kurumsal sorumlu yönetim ve
operasyon anlayışı şirketlerin üst yönetimi
tarafından benimsendiği ve kurumsal
yönetimin bir parçası olarak kabul edildiği
noktada fayda sağlamaya ve çalışanlardan
başlayarak tüm iş ortaklarına yansıyan
olumlu sonuçlarla kendisini göstermeye
başlamaktadır. Doğuş Otomotiv’in Kurumsal
Sorumluluk stratejisi 2013 yılında bu
doğrultuda oldukça etkili biçimde Şirketimizin
kilit paydaşları arasında benimsenmiş
ve onların da katkısıyla pek çok başlıkta
sektörümüzde emsal teşkil edebilecek
performanslar ortaya çıkmıştır.
Kurumsal Sorumluluk çalışmalarımız
dahilinde 2013 yılında “yaygınlaştırma ve
entegrasyon” temasıyla tam 6 Yetkili Satıcı
ve Servisimize de Kurumsal Sorumluluk
strateji ve politikalarımız konusunda değerli
ve bir o kadar da fayda üreten bilgiler
aktardık. Yetkili Satıcı ve Servislerimize,
kendilerini sürdürülebilirlik alanında daha
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da geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla
ayrıca Şirketimiz bünyesinde danışmanlık
desteği de verildi. Her biri aynı zamanda
Türk ekonomisinin lokomotifi birer KOBİ
olan Yetkili Satıcı ve Servislerimizin finans
dışı alanlarda raporlama yeteneklerini
geliştirebilmeleri, şirketlerini farklılaştıran
alanlara yatırım yapmaları, çalışan
memnuniyeti konusunda bilinçlenmeleri gibi
etki alanımız içinde büyük önem taşıyan
konularda çalışmalarımıza hız verdik.
Bugün Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü
ünvanını taşıyan Doğuş Otomotiv,
800.000’den fazla müşterisi, 565 hizmet
noktasıyla Türkiye’de faaliyette bulunduğu
bölgelerde büyük ve etkili bir tedarik zincirini
yönetmektedir. Kurumsal Sorumluluk
uygulamalarının tedarik zinciri aracılığıyla
yaygınlaştırılması, sosyal ve çevresel alanların
öneminin vurgulanması, çeşitli yaptırımlarla
doğru uygulamalara geçişin sağlanması
2013 yılında Doğuş Otomotiv olarak önemli
hedeflerimiz arasında yer aldı. Şirketimizin
faaliyet gösterdiği otomotiv sektörüne özel
ve doğrudan kendi konumuyla bağlantılı bir
Tedarik Zinciri Modeli üzerinde çalışılmış ve
“Doğuş Otomotiv Üç Yönlü Tedarik Zinciri
Yönetimi Modeli” geliştirilmiştir. Sadece ürün
ve hizmet kalitesini değil, verimlilik, sosyal
inovasyon ve doğru iş yapma biçimlerini
ve bu alanda farkındalık geliştirmeyi de
içine alan ve tamamen kendi segmentimize
özel geliştirdiğimiz “Doğuş Otomotiv Üç
Yönlü Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
Modeli”nin sektörümüze rol model olmaya
aday olacağı kanısındayım.
Distribütörlüğünü yaptığımız uluslararası
alanda birbirinden prestijli ve öncü otomotiv
üreticilerinin Kurumsal Sorumlulukla ilgili
alanlardaki ileri düzey uygulamalarını hem
kendi hizmet alanımıza yansıtmak, hem de
Doğuş Otomotiv aracılığıyla bu uygulamaları
tedarik zincirimize aktarmayı içeren bu yeni
modele ilişkin uygulamalara ise 2013 yılında
pilot çalışmalar kapsamında başladık. 2014
yılında uygulamanın geliştirilerek devam
ettirilmesi planlarımız arasında öncelikli bir
şekilde yer almaktadır. Tüm bunların yanında

şeffaf ve hesapverebilir bir kurumsal yönetim
anlayışına hizmet eden çabalarımız sayesinde
2013 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme notu ise 9,05’e
ulaşmıştır.
Doğuş Otomotiv olarak 2010 yılında,
odak alanlarımız arasında ‘Eşit Haklar’ın
da yer aldığı “Doğuş Otomotiv Çalışanlar
ve İyi İş Ortamı Politikası” ile yine kendi
segmentimizde bir ilk olan “İnsan Hakları
Politikamızı” kamuya beyan etmiştik. Doğuş
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit
Şahenk’in eş başkanlığında yürütülen İş’te
Eşitlik Platformu’nun önemli bir üyesi olan
Doğuş Otomotiv, bu çalışmalar kapsamında
tüm grup içerisinde emsal teşkil edecek
uygulamaları 2013 yılında başlatmıştır.
Tüm bu çalışmalarımız ile birlikte toplumsal
katılım uygulamalarımız kapsamında,
sektörümüz ile yakından ilgili olarak,
trafik güvenliğine ilişkin yürüttüğümüz
çalışmalarımızı “Trafik Hayattır!” Kurumsal
Sorumluluk Platformumuz dahilinde tek
bir çatı altına topladığımızdan bu yana
tam 10 yılı geride bırakmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Trafik Hayattır! kapsamında 2013
yılında geleceğimizin teminatı üniversite
ve ilköğretim öğrencilerine yönelik çok
değerli çalışmalara imza attık. Bugün belirli
üniversitelerde trafik güvenliği içerikli Trafik
Hayattır! eğitimlerimizin kredili sosyal seçmeli
ders olarak okutulduğunu büyük bir gururla
ifade edebilirim. Bu çalışmamıza benzer
olarak trafik güvenliği içerikli ders bilgilerinin
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilköğretim
ikinci sınıfında okuyan öğrencilerin Hayat
Bilgisi dersi müfredatına girmesine yönelik
uzun vadede büyük değer yaratacağına
inandığımız faydalı çalışmaları hayata
geçirdik. Toplumumuza trafik güvenliği
konusunda birer rol model olan Şirket
çalışanlarımıza verdiğimiz güvenli ve
ekonomik sürüş teknikleri eğitimlerimize bu yıl
da devam ettik.
2013 yılı finansal başarılarımızın yanında, bizi
bu başarıya götüren yolun sorumlu ve etik
uygulamalarla donanmış olması algısının tüm
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Şirket kapsamında ele alındığı bir yıl oldu.
2013 Kurumsal Sorumluluk Raporumuza
Doğuş Otomotiv Grubu’nun küresel
üyelerinden biri olan iştirağimiz LeasePlan’in
de katılmış olması bu doğrultudaki
çalışmalarımızın önemli göstergelerinden
birisidir. Bundan sonraki yıllarda değer
zincirimizin önemli halkalarını raporumuza
dahil etmeyi sürdürmek istiyoruz.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu adına 21.
yüzyılın gerekliliklerine hızla uyum sağlayarak
Şirketimizi sürekli yükselten, yenileyen
ve tüm başarılara birlikte imza attığımız
çalışanlarımıza ve yöneticilerimize özellikle
teşekkür ediyorum. Ayrıca hissedarlarımız

ve yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza,
müşterilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza
da her koşulda Doğuş Otomotiv’e duydukları
güven ve verdikleri destek için de teşekkürü
bir borç biliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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“

Bu dinamik yeni çağda, Doğuş
Otomotiv bireylere özel mobilite çözümleri,
perakende sektöründe yenilikçi satış
teknikleri, çalışan ve müşteri memnuniyeti,
insan haklarıyla ilgili küresel düzenleme
ve uygulamalarıyla kapsamlı ortaklık ve
işbirliklerinin gelecek on yılda başarının
anahtarı olduğuna inanıyor.

”
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İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Günümüz dünyası, iklim değişikliği ve diğer
küresel çevre sorunlarını da içeren doğal
kaynakların giderek azalması, gelişen
ekonomilerin ihtiyaçlarının hızla artması,
ekonomik ve sosyal refah dağılımının
toplumlar arasında eşit olmaması, insan
hakları ve çalışanların iş hayatlarıyla ilgili
sorunlar gibi pek çok konuya çözüm
bulmak için gayretle çalışmaktadır. Bu
küresel sorunların ise sadece devletler ya
da uluslararası organizasyonlar tarafından
çözülmesini beklemek ne yazık ki pek
mümkün görünmüyor. İş dünyası da dahil
olmak üzere dünyadaki tüm kurum ve
kuruluşların bu sorunları insanlığın ortak
sorunları olarak kabul etmesi ve çözüm
arayışı içindeki rollerini üstlenmeleri
gerektiğine inanıyorum.
Faaliyet gösterdiği otomotiv sektörünün
öncü oyuncularından olan Doğuş Otomotiv
yaklaşık 20 yıllık kurumsal geçmişinde
Doğuş Grubu’nun ilke ve değerleriyle
hareket etmiş, kurumsal faydayı toplumsal
fayda ile birlikte değerlendiren bir kültürün
sözcülüğünü üstlenmiştir. Doğuş Otomotiv’in
faaliyetlerinin sadece Şirketin kendisine değil,
aynı zamanda içinde yaşadığı topluma ve
ülkeye de fayda sağlaması hedefi kurumsal
önceliklerimiz arasında yer almıştır.
Yaptığımız işe ve sonuçlarına toplumun
gözüyle bakabilme yeteneğimizi kesintisiz
bir şekilde geliştirmek Şirketimizi bugünkü
muazzam başarılı konumuna taşımasında
yardımcı olmuştur. Doğuş Otomotiv
“Kurumsal Sorumluluk” uygulamalarını
stratejik bir öncelik olarak görmektedir.
Toplumla en yaygın biçimde iş birliği yaparak,
yeni değerler yaratmanın ve değişime sürekli
açık olmanın bizi her zaman bir adım daha
ileriye götüreceğini bilerek hareket etmek
Kurumsal Sorumluluk uygulamalarımızda da
bize yol gösterici olmaktadır. Bu anlayışımızla
Doğuş Otomotiv kurumsal misyonunu hayata
geçirirken Kurumsal Sorumluluk bilinciyle
hareket etmek en öncelikli hedefimiz haline
gelmiştir.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalayarak
insan hakları, çalışma standartları, çevre ve
yolsuzlukla ilgili 10 ilkeyi desteklediğimize dair
kamuya açık beyanda bulunarak Kurumsal
Sorumluluk faaliyetlerimizi bu doğrultuda
yürüteceğimizi de taahhüt ettik. Aynı yıl
yayınladığımız ilk Kurumsal Sorumluluk
raporumuzu küresel raporlama çerçevesi
GRI’a (Global Reporting Initiative) uygun
yayınlayarak kendi sektörümüzde hem
Türkiye’de, hem Dünyada bir ilke imza attık.
Geçtiğimiz yıl sadece GRI ve UNGC İlerleme
Raporu ilkeleri değil, ISO 26000 Sosyal
Sorumluluk Standardı ilkelerini de gözeterek
yayınladığımız Kurumsal Sorumluluk
Raporumuzla bir kez daha öncülük yaptık.
Bu yıl yayınladığımız beşinci Kurumsal
Sorumluluk Raporumuz ise doğrudan
operasyonlarımızda Kurumsal Sorumlulukla
ilgili odak alanlarımız kapsamında yaptığımız
iyileştirmeleri ve bu çalışmaların sonuçlarını
sizlerle paylaşmayı hedefliyor. Ayrıca 2013
yılı Kurumsal Sorumluluk Raporumuzun
kapsamı 6 adet Yetkili Satıcı ve Servisimiz ile
iştirakimiz LeasePlan’in performanslarının da
dahil edilmesiyle daha da genişledi.
Doğuş Otomotiv gibi etki alanı çok geniş
olan ve çok sayıda paydaşın hayatını
doğrudan etkileyen iş alanları içinde
performans gösteren şirketlerin, Kurumsal
Sorumluluk uygulamalarını bulanlar dahilinde
“yaygınlaştırma” ve iş alanlarına “entegre
etme” performansları giderek daha da
öncelikli oluyor. 2013 yılında Doğuş Otomotiv
olarak biz de bu doğrultudaki faaliyetlerimizi
yoğunlaştırarak, hızlandırdık.
2013 yılında tedarikçi sayımız 2012 yılına
göre %39 artış göstererek 675’e çıkmış, bu
artışla birlikte etki alanımız da önemli oranda
genişlemiştir. Buna paralel olarak yaptığımız
yeni yatırımlarla yerel satın alma tutarımız
da yaklaşık %88 artışla 339,2 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Kurumsal Sorumluluk ile ilgili
alanların tedarikçi seçimi ve değerlendirme
kriterleri arasında yer almasıyla ilgili detaylı
bir çalışmayı başlattık, 2014 yılı içinde ise bu
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projenin tamamlanması hedefliyoruz. Etki
alanımızın önemli aktörlerinden birisinin de
iş ortağımız olarak tanımladığımız Doğuş
Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri olduğunu
söylemek mümkün. 2013 yılında 11 adet
yeni Yetkili Satıcı ve Servis yatırımıyla hizmet
ağımızı daha da genişlettik. 2012 yılında
Kurumsal Sorumluluk entegrasyon sürecinin
bir parçası olarak başlattığımız ve 3 Yetkili
Satıcı ve Servisimizi Kurumsal Sorumluluk
Raporumuza dahil etme çalışmalarımız
2013 yılında 6 Yetkili Satıcı ve Servisimizin
çalışmaya katılmasıyla devam etmiştir.
En iyi ve en kaliteli hizmete ulaşma hedefimizi
paylaşan çalışanlarımız sayesinde daha
büyük başarılara doğru ilerleyebileceğimizi
biliyoruz. Çalışanlarımıza yaptığımız yatırım
Şirketimizin en değerli varlığıdır. 2013 yılında
da Doğuş Otomotiv çalışanlarının iyileştirme
projelerine katılım oranı %50’ye ulaştı ve 79
proje hayata geçirildi. Bu projeler arasından
seçilen 75 projenin sahibine Mavi Direksiyon
Ödülü verilmiştir. Çalışanlarımızın kişisel ve
mesleki gelişmelerini desteklemek amacıyla
çok sayıda çalışma yürütülmüş, 2013 yılında
bu kapsamda toplam 33,845 adam/saat
eğitim verilmiştir. Çalışan Bağlılığı Endeksi’ne
göre 2010 yılında 61,5 olan puanımız 2012
yılında 71,2’ye ulaşmış ve bu puanla Doğuş
Otomotiv’i sektör lideri konumuna getirmiştir.
İşe yeni başlayan çalışanlarımıza 157,5
saat e-oryantasyon eğitimi verilmiş, bu
eğitimlere Kurumsal Sorumluluk stratejimiz
ve performanslarımızla ilgili detaylar da
eklenmiştir.
Doğuş Otomotiv olarak sürdürülebilir bir
çevre için, çevreye saygılı teknoloji, ürün ve
hizmetlerle katkıda bulunarak müşterilerimiz
ve diğer paydaşlarımız için daha fazla
değer yaratabileceğimize inanıyoruz. 2013
yılında da yine etki alanımız içinde çevresel
farkındalığın artması için bilgilendirme, sağlıklı
veri toplama süreçleri geliştirme ve daha
etkili çözümler için yeni fırsatlar yaratma
konularına odaklandık. Bu kapsamda
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da 2012
ve 2013 yıllarında toplanan atık yağlar
nedeniyle 624 bin litreden fazla baz yağ
elde edilmiş ve 8.500 tona yakın CO2
salınımı engellenmiştir. Yürütülen iyileştirme
çalışmalarıyla parça başına harcanan
ambalaj miktarı %18 azaltılmış, servis araç

girişlerinde iş emirlerinde kâğıt kullanımını
azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar
sonucunda ise yılda yaklaşık 2.850 kg CO2
salınımını engelleyen 130 ağacın kesilmesi
engellenmiştir.
2010 yılında İnsan Hakları politikasını ilk
yayınlayan Türk şirketlerinden birisi olduk.
Aynı yıl Kurumsal Sorumluluk Raporumuzda
anne-bebek politikamızı da yayınlayarak
İşte Eşitlik uygulamalarıyla ilgili ilk hareket
noktamızı belirlemiş olduk. T.C. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2012
yılında başlatılan ve Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk’in de
eş başkan olarak imza attığı ‘İşte Eşitlik
Platformu’nun çıkış noktası 2006’dan bu
yana her yıl DEF tarafından hazırlanan
‘Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda
Türkiye’nin ‘Ekonomik Katılım ve Fırsatlar
İndeksi’ndeki cinsiyet uçurumunu üç yıl içinde
%10’a kadar indirmektir. Doğuş Otomotiv
de bu platformun etkin bir üyesi olarak
2013 yılında Şirket içinde bir çalışma grubu
oluşturmuş, iştiraklerimizin de bu platforma
üye olmasını sağlamış, çalışanlarımız arasında
konuyla ilgili bir algı anketi düzenleyerek
aksiyon planı hazırlamıştır.
Müşteri memnuniyeti her yıl olduğu gibi
2013 yılında da kurumsal odak alanlarımız
içinde en önemli yeri tutmuştur. Müşteri
Memnuniyeti Endeksi’nde yedi yıldır üst
üste “En Sevilen Marka” (Love Mark) olmayı
başaran Volkswagen Türkiye, 2013 yılında
da bu konuda liderliğini sürdürmüştür.
Doğuş Otomotiv olarak işimizi doğru, etik ve
güvenilir biçimde yaparak topluma karşı ilk
sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. 2013
yılında yaklaşık 5.000 üniversite öğrencisine
ulaştırdığımız Trafik Güvenliği eğitimlerimiz,
trafik güvenliği içerikli, tüm topluma yönelik
hazırlanan Trafik Hayattır! spotlarımız,
Endüstri Meslek Liseleri işbirliğimiz
kapsamında açtığımız 4. Volkswagen
Laboratuarı ve 143 öğrenciye sağladığımız
staj olanaklarıyla bu sorumluluğumuzu yerine
getirmek için verdiğimiz uğraşların sonuçlarını
görüyoruz.
Tüketicilerin değişen beklentileri, teknolojinin
büyük bir hızla gelişmesi, küreselleşme,
yeni birleşme ve satın alma operasyonları
ve işbirlikleri nedeniyle otomotiv sektörünün
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ekosistemi de büyük bir değişim
geçirmektedir. Bireylerin mobilite tanımına
yaklaşımlarının da hızla değişeceği yeni bir
yüzyılda yaşıyoruz. Dinamik bir yapı arzeden
bu yeni çağda, Doğuş Otomotiv olarak
bireylere özel mobilite çözümleri, perakende
sektöründe yenilikçi satış teknikleri, çalışan
ve müşteri memnuniyeti, insan haklarıyla
ilgili küresel düzenleme ve uygulamalarıyla
kapsamlı ortaklık ve işbirliklerinin gelecek on
yılda başarının anahtarı olacağına inanıyoruz.
Söz konusu değişime liderlik yapacak
şirketlerin geleceğin şirketleri olmaya aday
olduklarına inancıyla Şirketimiz otomotiv
ekosistemi içinde öncü bir konuda yer
almaktadır. Doğuş Otomotiv, sosyal ve
çevresel performansını her geçen gün daha
da ileriye taşıyarak müşterilerin güvenini
sağlamlaştırmayı, Yetkili Satıcı ve Servis Ağı
ile etki alanı içinde değişim yaratmayı, atık
yönetimi ve verimlilik konusunda farkındalık
yaratmayı, toplumsal ve ekolojik çevreyi de

kilit paydaşı kabul ederek, kaynaklarını verimli
kullanmayı taahhüt etmektedir.
Bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen tüm
çalışanlarımız, Yetkili Satıcı ve Servislerimiz,
iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız
geldiğimiz noktada elde ettiğimiz başarının
mimarlarıdır. Gelişen dünyanın gerekliliklerini
öngörerek yeni yol haritaları belirlediğimiz
Kurumsal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik
yolculuğumuzda Doğuş Otomotiv’i her
geçen gün daha da ileriye taşırken, bu
yolda bize destek veren, işbirliği yapan tüm
paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
E.Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı
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Kurumsal Sorumluluk ve İşimiz
Doğuş Otomotiv, tüm kilit paydaşları
ve faaliyetlerini sürdürdüğü ekolojik
çevre için değer yarattığı sürece var
olabileceğinin farkında bir şirket olarak
2009 yılında başlattığı “stratejik kurumsal
sorumluluk yönetim sürecini” 2013
yılında saha operasyonlarına entegre
edebilmek amacıyla çalışmalarını
yürütmüştür.
İşimizi tüm taraflara fayda sağlayacak
biçimde yürütme taahhüdümüzü de
içeren Kurumsal Sorumluluk strateji ve
politikalarımız, markamızın paydaşlarımız
tarafından nasıl algılandığından
başlayarak, çalışanlarımız, müşterilerimiz,
yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz ve
hissedarlarımız başta olmak üzere tüm
kilit paydaşlarımızın Şirketimizle güvene
dayalı ilişkilerini sürdürmesi açısından
da her geçen gün daha da önem
kazanmaktadır.
818.708 müşterimizle kurduğumuz
bu güvene dayalı ilişki, Doğuş
Otomotiv olarak sorumluluğumuzu da
arttırmaktadır. Doğuş Otomotiv iş yaşam
döngüsü boyunca operasyonlarının her
aşamasında sosyal, çevresel, etik ve
ekonomik etki alanını dikkate alarak,
paydaşlarının bu alandaki beklentilerini
düzenli olarak sorgulayarak ve bu

beklentilere yanıt vererek faaliyetlerini
sürdürmeye azami dikkat göstermektedir.
Doğuş Otomotiv, Türkiye’de küresel
standartların “yanıtverebilirlik ve
şeffaflık” ilkesi doğrultusunda raporlama
geleneğini başlatan ilk şirketlerden biri
olarak beşinci Kurumsal Sorumluluk
Raporunun içeriğini de her zaman olduğu
gibi odak alanları ve paydaş beklentileri
doğrultusunda hazırlamıştır.
2009 yılında yayınladığımız ilk Kurumsal
Sorumluluk Raporunda 4 belirttiğimiz
gibi, Kurumsal Sorumluluk uzun ve
zahmetli bir yolculuktur. Kurumsal
çatıların altında stratejik ilke ve hedefler
doğrultusunda ve etki alanı dikkate
alınarak sistemli bir süreç yönetimi bakış
açısıyla yönetilmelidir. Doğuş Otomotiv
bu doğrultuda geçtiğimiz beş yıl içinde
önemli başarılar elde etmiş, Kurumsal
Sorumluluğu Şirketin tüm iş süreçlerine
entegre edebilmek amacıyla 2013 yılında
saha operasyonlarına ağırlık vermiştir.
Doğuş Otomotiv olarak işimizi geleceğe
taşıyacak unsurların en başında gelen
Kurumsal Sorumluluk uygulamalarının
bundan sonraki yıllarda da sektörümüzün
öncelikleri arasında yer alacağına
inanıyoruz.

E-Oryantasyon Eğitimi’nde
Kurumsal Sorumluluk
Doğuş Otomotiv’de 2013 yılı itibarıyla, KS ve Etik İlkeler başlıkları
e-oryantasyon eğitimine dahil edilmiştir. İşe yeni başlayan çalışanlar
toplam 157,5 saat e-oryantasyon eğitimi alarak Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk Bilgilendirme filmini izlemiş, Kurumsal
Sorumluluk ile ilgili detayları öğrenmiş ve ‘Etik Kod nedir? detayına
nereden ulaşılır?’ gibi bilgilere sahip olmuşlardır. 2013 yılında 63
kişi işe alınmış, kişi başı 2,5 saat üzerinden, toplam 157,5 saat
oryantasyon eğitimi verilmiştir.

4

Toplam
verilen
oryantasyon
eğitimi

157,5
Saat

Geçmiş yıllara ait Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız için http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumlulukraporlarimiz.aspx
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Strateji ve Yönetim
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Stratejisi

Karar alma
süreçleri

Paydaşlarla
dialog

Faaliyetlerimizden
kaynaklanan
çevresel etkimiz

Kurumsal Sorumluluk Stratejimiz
Kurumsal Sorumluluk stratejimiz,
otomotiv değer zinciri içinde sürekli
büyümeye odaklanarak tam, zamanında
ve doğru hizmet anlayışıyla üstün
performans göstererek paydaşlarımız
için vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır.
Performansımızı politikalarımıza paralel
olarak belirlediğimiz önceliklere göre
değerlendirir, izler ve yönetiriz.
Doğuş Otomotiv olarak küresel
standartların gerekliliklerini, doğrudan
faaliyet alanımızla ilgili önceliklerimizi ve
paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne
alarak Kurumsal Sorumluluk anlayışımızı
tanımladık.

5

Faaliyetlerimizden
kaynaklanan
sosyal etkimiz

Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün
sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla
ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken
kullandığımız yöntemler ve tüm
operasyonlarımızı kapsayan kurumsal
davranış biçimimizdir.
Doğuş Otomotiv’in güçlü kurumsal
yönetim yapısı ve etik iş yapma biçimi
Kurumsal Sorumluluk alanındaki
çabalarını ve doğru iş yapma anlayışını
gösteren en önemli unsurlardır.
Doğuş Otomotiv yıl içinde paydaş
gruplarının niteliklerine göre değişen
farklı platformlarda 5 paydaş beklentilerini
sorgulamaktadır.

Paydaş diyalog platformlarıyla ilgili detaylı bilgi için http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/paydas_haritamiz.pdf
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Kurumsal Sorumluluk
Ekonomik Kalkınma
Finansal Verimlilik

Çevre
Su

Ekonomik Dalgalanma

Atık Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti

OEM (Üretici Firma)

Enerji

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Tedarikçiler

İnsan Hakları
Ayrımcılık

Çalışanlar
Sürdürülebilir İstihdam

Lojistik

Eşit Haklar

Çevre Dostu Ürünler

Çalışanlarla Diyalog

Müşterilerimiz
Müşteri Sağlığı ve

Toplumsal Katılım
Trafikte Güvenlik

Örgütlenme Özgürlüğü

Güvenliği

İş Etiği

Çocuk İşçi ve Zorla

Müşteri Memnuniyeti

Toplumsal Kalkınma

Çalıştırma

Eğitim ve Bilgilendirme

İşbirliği ve Diyalog

Yerel Halkın Hakları

Sorumlu Pazarlama

Strateji ve Yönetim
Kurumsal Sorumluluk Yönetimi
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
Yönetimi ile ilgili süreç ve yönetim
açıklamaları 2012 yılı Kurumsal
Sorumluluk Raporu’nda açıklanmıştır.
2013 yılında yönetim yapısı aynı şekilde
korunmuştur. 6

Paydaş Katılımı
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
stratejisinin temelini paydaş katılımı
odaklı oluşturmuştur. Odak alanlarla
ilgili yürütülen tüm programlarda paydaş
beklentileri ve Şirketimizin öncelikli
alanları dikkate alınmaktadır. 2013 yılı
içinde geribildirim mekanizmaları da bu
doğrultuda yönetilmiş 7 ve izlenmiştir. 8

Etkin Paydaş Diyalog
Platformu = Sosyal Medya
2013 yılı itibariyle küresel iş dünyasının en aktif sosyal medya
platformlarından biri olan LinkedIn’de Doğuş Otomotiv kurumsal
hesabı oluşturulmuştur. Kurumsal Sayfa, Kariyer Sayfası ve Ürünler
sekmelerinden oluşan hesapta ayrıca iş ilanları da yayınlanmaktadır.
Hesabın yönetimi İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılmaktadır.

Ocak
2013

2.648
Takipçi

LINKEDIN TAKİPÇİ SAYISI DEĞİŞİMİ
Ocak 2013
Ocak 2014

2.648
9.010

2013 Ocak ayından Ocak 2014’e kadar takipçi sayımız yaklaşık
%340 artmıştır. Türkiye’de otomotiv sektöründe kurumsal hesabı
bulunan şirketler içinde Doğuş Otomotiv lider konumundadır.9

6

7

8

9

Ocak
2014

9.010
Takipçi

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk yönetimiyle ilgili detaylı bilgi için;http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_otomotiv_KSR_2012_TR.pdf (s.24-26)
2013 yılı içinde 169 adet yatırımcı görüşmesi yapılmış ve bu görüşmelerde Doğuş Otomotiv’in Kurumsal sorumluluk performansına da yer
verilmiştir. Görüşülen yatırımcıların %5’i bu konuya önem verdiklerini sözlü olarak dile getirmiştir.
Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Stratejisi ve Öncelikli Alan Çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi için; http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_
files/kssr/KurumsalSorumlulukRaporuTR.pdf (s.27-32)
Türkiye Bölgesi için geçerli bir değerlendirmedir.
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Rapor Hakkında
Doğuş Otomotiv 2013 Kurumsal
Sorumluluk Raporu, 1 Ocak 2013
ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki
finansal faaliyet yılında gerçekleşen
Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerini
kapsamaktadır. Finansal veriler Doğuş
Otomotiv Grubu’nun konsolide verileri
olmakla birlikte, Doğuş Otomotiv 2013
Kurumsal Sorumluluk Raporu içinde yer
alan veriler, aksi belirtilmedikçe 1 Ocak
2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında
gerçekleşen Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş. ile Doğuş Oto Pazarlama
ve Ticaret A.Ş.’nin sosyal, çevresel
ve ekonomik performans verilerini
içermektedir. Rapor kapsamına 2012
yılında eklenmiş olan 3 adet Yetkili Satıcı
ve Servisimizin sayısı 2013 yılında 6’ya
çıkarılmıştır. Söz konusu Yetkili Satıcı
ve Servislerimizin Kurumsal Sorumluluk
stratejimiz hakkında bilgilenmeleri ve
küresel raporlama konusunda bilinç
geliştirmeleri amacıyla Doğuş Otomotiv
tarafından seçilen kilit performans
göstergeleri kapsamında verileri
toplanmakta ve bu rapor kapsamında
raporlanmaktadır. Her biri bağımsız
bir şirket olan bu 6 Yetkili Satıcımız
alfabetik sırayla, Acarlar Otomotiv Ticaret
ve Sanayi A.Ş. (İstanbul), Başaran
Otomotiv Otelcilik Tur.İnş. San. ve
Tic. A.Ş (Antalya), General Oto Servis
Ticaret Ltd. Şti. (İstanbul), Mercan
Satış ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
(Edirne), ÖzSa Otomotiv Ticaret ve
Sanayi A.Ş. (Kayseri), Tamaş Motorlu
Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul),
Vosmer Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
(İzmir) olarak belirlenmiş ve çevresel ve
sosyal performansları rapor kapsamına
eklenmiştir. 2013 yılında Yetkili Satıcı ve
Servislerimize ek olarak Doğuş Otomotiv
iştiraklerinden LeasePlan Otomotiv Servis
ve Ticaret A.Ş. de rapor kapsamına dahil
edilmiştir.

Rapor İçeriği
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
ile ilgili alanlarda ölçme, değerlendirme,
izleme ve geribildirim mekanizmalarını
2010 yılında yaptığı Öncelikli
Paydaş ve Öncelikli Odak Alanlar
Çalıştayı ile belirlemiş ve kamuoyuna
duyurmuştur. Söz konusu çalıştay
AA1000SES Standardına uygun olarak
düzenlenmiştir. Şirketimiz 2011 yılında
tüm Şirket yöneticilerinden oluşan
Kurumsal Sorumluluk Takımı’nın
katılımıyla düzenlediği 6 adet çalıştayla
Ekonomik,Sosyal ve Çevresel
Politikalarını belirlemiş ve Doğuş
Otomotiv Yönetim Kurulu’nun onayıyla
2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda
bu politikaları beyan etmiştir. Doğuş
Otomotiv Ekonomik, Sosyal ve Çevresel
Politikaları ile ilgili detaylı bilgi internet
sitesinde yer almaktadır. (http://www.
dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsalsorumluluk/kurumsal-sorumluluk/
kurumsal-sorumluluk-politikalarimiz.aspx)
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
Raporu içeriği söz konusu politikalar
kapsamında belirlenen odak alanlarımız
doğrultusunda hazırlanmaktadır. Rapor
aynı zamanda Küresel Raporlama
Girişimi GRI (Global Reporting Initiative)
G3.1 çerçevesine uygun biçimde ve
B düzeyinde yayınlanmış, GRI G4
raporlama ilkeleri de dikkate alınarak
bundan sonraki raporlarımızda G4
raporlama sistemine geçiş için ön
hazırlıklara başlanmıştır. 2012 yılı
raporumuzla birlikte ISO26000 Sosyal
Sorumluluk Standardı beklentileri de
rapor hazırlanırken dikkate alınmış ve
rapor kapsamında yayınlanan indekste
gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Doğuş
Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu
aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) İlerleme
Bildirimi amacıyla da yayınlanmaktadır.
BMKİS İndeksi de raporumuzun İndeksler
Bölümü’nde bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv, paydaşlarının sosyal,
çevresel, ekonomik ve etik beklentilerini
Kurumsal Sorumluluk Raporu aracılığıyla
yanıtlamaktadır.
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Kurumsal Sorumluluk Performansımız
Türkiye’de şirketlerin Kurumsal
Sorumluluk raporları yayınlamaya
başlamalarıyla birlikte pek çok
diyalog platformunda paydaşlarımızın
bizden sürekli gelişen performans
beklentileri de artmaktadır. Bu
nedenle yapılan odak alan çalışmaları
doğrultusunda aşağıdaki ana
Doğuş Otomotiv Odak Alanları

performans göstergeleri düzenli
olarak raporlanmaktadır. Bunların
dışında GRI Raporlama Standardı’nın
gerekliliklerine uygun biçimde
diğer alanlardaki performanslarımız
da raporun ilgili bölümlerinde ve
İndeksler bölümünde yer almaktadır.

2012

2013

Ekonomik Kalkınma
Net Satışlar (Milyon TL)
5.132
6.602,7
Tedarikçi Sayısı (Doğuş Otomotiv+Doğuş Oto)
486
675
Yerel Satın Alma Tutarı (Milyon TL)
180,9
339,2
Yerel İstihdam Oranı
%3010
%11,9211
Çevre
Su Tüketim Miktarı - m3
(Satılan Araç Başına)
0,59
0,57
Atık Bertarafı İçin Ödenen Tutar (TL)
42.000
84.372,512
Ton Başına Tehlikeli Atık Bertaraf Maliyeti (TL/ton)
738
618
A4 Kâğıt Tüketimi (kg)
9.165
10.662
Piyasaya Sürülüp Geri Kazanılan Ambalaj Miktarı (kg)
309.499
237.007
Akü Geri Kazanım Oranı
32,7
115,3
Elektrik Tüketimi (kWh)
3.221.646
3.577.363
3
Doğalgaz Tüketimi (m )
323.725
380.025
Satılan Araç Başına CO2 Salınımı
139
133
Çalışanlar
Çalışan Sayısı
1.827
1.959
Çalışan Memnuniyeti Oranı
%62,6
ÇMA 2 yılda
		
bir yapılmaktadır.
İş Kazası Oranı
%0,0
%0,01
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Temsil Oranı (%)
1,09
3,913
Kadın Çalışan Oranı
%22
%22
Öneri Sistemine Gelen Öneri Sayısı
220
970
Hayata Geçirilen Öneri Sayısı
71
285
Çalışanlara Verilen Eğitim (adam/saat) – Doğuş Otomotiv
47,5
25
İnsan Hakları
İnsan Hakları Eğitimi Alan Çalışan Oranı
%10014
Eğitim
		
tekrar edilmedi.
İnsan Hakları Politikası Konusunda Bilgilendirilen YS Sayısı
3
6
İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirilen Tedarikçi Sayısı
%100
%100

Rakama kadrolu olmayan çalışanlar da dahil edilmiştir.
Rakam Doğuş Otomotiv Gebze Merkez binasında istihdam edilen oranı göstermektedir. Gebze’de ikamet eden çalışanlarımızın 1’i Genel Müdür,
5’i Yönetici pozisyonunda görev yapmaktadır.
12
2012 yılı Kurumsal Sorumluluk Raporunda 6 adet Doğuş Oto için verilen rakama bu yıl 48 adet servis dâhil edilmiştir.
13
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Otomotiv Lojistik olarak verilmiştir. Doğuş Oto dahil değildir.
14
2011 yılında tüm çalışanlarımız intranet sistemimiz üzerinden verilen temel insan hakları e-öğrenme modülünü tamamlamıştır.
10
11
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Doğuş Otomotiv Odak Alanları
Müşterilerimiz
Müşteri Memnuniyeti Oranı
(120 üzerinden)

Yetkili Satıcı Memnuniyet Oranı
Toplumsal Katılım
Etik Kod Eğitimleri Verilen Çalışan Sayısı
Etik Kod Konusunda Bilgilendirilen Yetkili Satıcı Sayısı
Etik Kod Konusunda Bilgilendirilen Tedarikçi Sayısı
Gönüllülük Programlarına Katılım
(Gönüllülük Saati Toplam)15
Toplumsal Katılım Amaçlı Yatırımların
Toplam Tutarı (Milyon TL)

15

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto konsolide rakamıdır.

2012

Satış
Ortalaması:
108,33
Servis
Ortalaması:
100,62
Satış: 4,48
Servis: 4,58

2013

Satış
Ortalaması:
108,67
Servis
Ortalaması:
100,81
Satış: 4,6
Servis:4,7

Etik Kod eğitimlerine 2014
yılında başlanacaktır.
3
6
Etik Kod eğitimlerine 2014
yılında başlanacaktır.
150
168
1,8

3,15
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KURUMSAL YÖNETİM
VE İŞ ETİĞİ

“

Paydaşlarımızla ilişkilerimizi dürüst, doğru ve
şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdürüyoruz…

Doğuş Otomotiv olarak kurulduğumuz
günden bu yana, işimizin başarısı ve
sürdürülebilirliği için etik iş yapma
kültürünün ve iyi bir kurumsal yönetim
yapısının gerekliliğine inanıyoruz. 2012
yılında hayata geçirdiğimiz uluslararası
standartlarda ve sektörümüze özel
vakaları içeren Doğuş Otomotiv
Etik Kodu ile 2013 yılında 9,05’e
çıkarttığımız Kurumsal Yönetim Uyum
Derecelendirmesi notumuz bu alandaki
inancımızı açıkça göstermekte ve çok

9,05

Kurumsal
Yönetim
Notu

Bağımsız
Etik Hat
Yönetimi

daha güçlü ve şeffaf bir şirket olma
yolundaki çabalarımızı da yansıtmaktadır.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
ve Kurumsal Sorumluluk Yönetimi
yapıları risklerimizi çok daha etkin ve
doğru yönetmemizi, risk bakış açımızı
genişletmemizi, iş sürekliliği planlarımızı
daha uzun vadeli yapabilmemizi
sağlamakta ve sürdürülebilir büyüme
hedefimize ulaşmamızda etkin rol
oynamaktadır.

Toplam

İç Denetim
Süreçleri

18

Adet Denetim

2014
Etik Kod
Eğitimleri

Kurumsal Yönetim
Güçlü kurumsal yönetim yapımız,
operasyonlarımız, süreç yönetim sistemlerimiz
Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerini açık ve
paydaşları tarafından anlaşılabilir şekilde
yürütmesi hedefiyle oluşturulmuştur. Bu
doğrultuda bütünlük, hesapverebilirlik ve
kapsayıcılık ilkelerine sadık kalarak işbirliği
ve diyalog odaklı bir yaklaşımla kurumsal
yönetim yapımızı her geçen gün daha da
geliştirmekteyiz.

2011 yılından beri hız verdiğimiz ve
stratejik olarak odaklandığımız uluslararası
standartlarda ve üst düzey kurumsal yönetim
yapısıyla ilgili çalışmalarımız, 2013 yılında
yapılan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Derecelendirme Metodolojisine uygunluk
değerlemesi sonucunda Doğuş Otomotiv’in
9,05 notuna ulaşarak Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne tam olarak uyum sağladığının
açıklanmasıyla sonuçlarını göstermiştir. 16

Doğuş Otomotiv tüm stratejik hedeflerinde
olduğu gibi kurumsal yönetim kapsamında
da etkinliği ve tutarlılığı yüksek, herkesin
çalışmak ve birlikte iş yapmak isteyeceği bir
şirket olmak amacıyla hareket etmektedir.

Kurumsal politikalarımız ve bu doğrultuda
geliştirilen ilke ve hedeflerimiz internet sitemiz
üzerinde yer almaktadır. 17

Doğuş Otomotiv 2013 Kurumsal Uyum İlkelerine Uyum Raporuna ve detaylı bilgilere ulaşmak için http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/20143320513047_DOAS_FR_WEB3.pdf
17
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk-politikalarimiz.aspx
16

”

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013

21

Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sorumluluk
İlişkisine Bakışımız
Etik ve şeffaf bir yönetimi Kurumsal
Sorumluluğun temel taşlarından biri olarak
kabul eden Doğuş Otomotiv Kurumsal
Sorumluluğu aynı zamanda kurumsal risk
öngörme ve risk yönetimi sistemlerinin
de bir parçası olarak görmektedir. Bu
doğrultuda paydaşlarla çift taraflı ve anlamlı
diyalog platformları geliştirilmesi, paydaş
beklentilerine yanıtverebilir olmak, kilit
paydaşlarının görüş ve kaygılarının Şirket
yönetiminde düzenli olarak ele alınması ve
değerlendirilmesi, şeffaflık ve raporlama,
şeffaflık düzeyinin salt finansal performansı
değil, aynı zamanda paydaşlarımızın dikkate

aldıkları sosyal ve çevresel konuları da
kapsaması gibi konular da kurumsal yönetim
anlayışımızın içinde temel unsurlar olarak yer
almakta ve değerlendirilmektedir.
Sosyal ve çevresel risklere operasyonel ve
kurumsal risklerin arasında yer verilmesinin
ve diğer risk alanları gibi yönetilmesinin bir
şirketin olgunluk düzeyi ve sürdürülebilir
büyümesiyle doğrudan bağlantısı olduğuna
inanan Doğuş Otomotiv, kurumsal yönetim
ve risk yönetimi anlayışını bu kapsamda
hayata geçirmek amacıyla gereken çalışmaları
yürütmektedir.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim ve Kurumsal
Sorumluluk Stratejisi İlişkisi

Risk
Yönetimi

Paydaş
Beklentileri
(Paydaş
Katılımı)

Şeffaflık

Kurumsal
Yönetim

İş
Etiği

Risk Yönetimi
Doğuş Otomotiv’in sektördeki mali durumu,
halka açık veriler kullanılarak hazırlanan rakip
analizleri ile izlenirken, gelir tarafında marka
ve yetkili satıcı performansları da düzenli
olarak takip edilmektedir. 2013 yılı içinde
gündem oluşturan tematik çalışmalar da
Risk Yönetimi kapsamında yürütülmüştür.
Kurumsal risk yönetimi, iç yönetmeliklerin

revizyonu, raporlama mekanizmalarının
güçlendirilmesi ve Kurumsal Sorumluluk gibi
birçok alanda önemli çalışmalar tamamlanmış
ve Şirketin ilgili yönetim organları tarafından
onaylanmıştır.
Doğuş Otomotiv sektörün dinamiklerini
yakından takip etmektedir. Sektörü
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ilgilendiren ve risk teşkil eden konuların
gündeme gelmesi durumunda İcra Kurulu
toplanmakta ve alınan kararlar doğrultusunda
Şirket içinde ilgili birimlere bilgilendirme ve
yönlendirmeler yapılmaktadır.
Doğuş Otomotiv, her yıl olduğu gibi 2013
yılında da, belirlediği finansal ve operasyonel
risklerin, çeşitli senaryolar kullanarak analizini
yapmış; hem yeni belirlenen risklere karşı
hem de takip edilen risklere karşı alınacak
önlemleri belirlemiştir. Doğuş Otomotiv 2013
yılı içinde sektöre ilişkin tehdit ve fırsatları
zamanında aksiyon alarak yönetmiştir.
Döviz kur dalgalanmaları Doğuş Otomotiv’in
takip ettiği risk göstergelerinin başında
gelmektedir. Bu riske ilişkin Şirketimiz açık
pozisyonunu minimum seviyede tutarak kur
riskini bertaraf etmiştir.
Risk Yönetimi’nde Öngörü Mekanizmaları
ve İşbirlikleri
Doğuş Otomotiv faaliyet göstermekte olduğu
Otomotiv Sektörü’nde ekonomik riskleri
öngörmek, müşterilerinin menfaatlerini
korumak ve sektörün sorunlarına toplu çözüm
üretmek için hem Reel Sektör’den hem

de Finans Sektörü’nden birçok kuruluş ile
işbirliğinde bulunmaktadır.
Otomotiv sektörünün ülkemizde devamlılığını
ve gelişimini sağlama hedefi ile faaliyet
gösteren Otomotiv Distribütörleri Derneği
(ODD)’ne üyeliğimiz bulunmaktadır. Bununla
birlikte kurum sözcüleri otomotiv sektörüne
ilişkin zirvelere katılmakta ve sektörün
ihtiyaçlarına yönelik görüşlerini bildirmektedir.
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ODD
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
Doğuş Otomotiv çalışanları, ODD’ye bağlı
komitelerde (İnsan Kaynakları, Teknik,
Mevzuat ve Hukuk, İletişim, Fuar, Pazarlama
komitelerinde) aktif olarak yer almaktadır.
Her yıl dünyanın önde gelen politikacıları,
işadamları ve fikir liderlerinin katılımıyla
düzenlenen kâr amacı gütmeyen bir platform
olan Dünya Ekonomik Forumu’na kurum
sözcülerimiz düzenli olarak katılmaktadır.
Bu platformda yaşanan en büyük toplumsal
zorlukların çözümünde şirketlerin de katkı
sağlayabileceği inancıyla iş dünyasının
liderleriyle bir araya gelinmekte ve küresel
gelişim için ortak çözümler aranmaktadır.

İş Etiği
Doğuş Otomotiv Etik Kodu 18 ve Etik Hattı
Doğuş Otomotiv Etik Kodunu 2012 yılında
yayınlamış ve aynı yıl içinde Etik Hattı devreye
girmiştir.

sebebiyle söz konusu iş ortakları ile yapılan
sözleşmelerin yinelenmemesine neden olan
ve hukuka yansıyan sözleşme sonlandırması
olmamıştır.

2013 yılında çalışanlarımızın etik hatta daha
rahat bildirimde bulunmaları için Etik Hattın
işletiminin bağımsız bir firmaya verilmesi
konusunda Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
Söz konusu firma Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmiştir.
İç Denetim Birimi
İç Denetim Birimi’ne iletilen yolsuzluk
ihbarları Birim tarafından Etik Kod Yönetim
Prosesi’nde belirtilen sisteme uygun
biçimde incelenmekte ve gerekli aksiyonlar
alınmaktadır.
Suistimal durumlarında İç Denetim Birimi’nin
sorumluluğu konuyu inceleyerek raporunu
Disiplin Komitesi’ne iletmektir. Çalışanlara
ilişkin idari ve yasal kararlar Disiplin Komitesi
tarafından karara bağlanmaktadır.
2013 yılında Şirketimize yolsuzlukla ilgili
herhangi bir dava açılmamıştır. İş ortaklarının
yolsuzluğa ilişkin ihlallerde bulunması
18

Doğuş Otomotiv Etik Kodu için; http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/20133129516847_DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf
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Denetimler
Doğuş Otomotiv İç Denetim Birimi tarafından
hazırlanan risk odaklı denetim planı,
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.
Onaylanan denetim planında yer alan
denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu
denetimler kapsamında,
• Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan
prosedürler ve usullere uygunluğu ile
bunlara ilişkin iç kontrol ortamının etkinliği
test edilmektedir.
• Muhasebe kayıtlarıyla finansal raporların
doğruluğu ve güvenirliği incelenmektedir.
• Faaliyetlerin, yasal mevzuata, kurumsal
strateji, politika ve uygulama usulleriyle
diğer iç düzenlemelere uygunluğu
denetlenmektedir.
• Eksiklik, hata ve suistimallerin
önlenmesine ve Şirket kaynaklarının etkin
ve verimli olarak kullanılmasına yönelik
görüş ve önerilerde bulunulmaktadır.
2013 yılında ise 10 adet Doğuş Otomotiv, 7
adet Doğuş Oto ve 1 adet Porsche Lozan
denetimi yapılmıştır. Buna ek olarak Stok
ve Genel Muhasebe, Yedek Parça, İnsan
Kaynakları ve Hukuk Birim Denetimleri ile
SEAT ve Porsche, Scania, DOD marka
denetimleri (Porsche Lozan ve MDD
Denetimleri 19) gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında İç Denetim Birimi’nin
faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu’na
4, Denetim Komitesi’ne 4 adet sunum
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yılda bir kez
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önemli risklerin kapanması konusunda
yönetim tarafından aksiyonların alınıp
alınmadığına yönelik izleme (takip)
çalışmaları da İç Denetim Birimi tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
İç Denetim Birimi, Doğuş Otomotiv Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim
planı uyarınca denetim çalışmalarını
gerçekleştirmektedir. İç denetim planının
oluşturulmasına esas teşkil eden riske
dayalı değerlendirmeler, Şirketimiz
tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere
ilişkin süreçlerin, taşıdıkları brüt risk düzeyi
ve kontrol ortamlarının yeterliliğine ilişkin
yapılan derecelendirmelere göre hazırlanan
risk matrisi uyarınca yapılmaktadır. Risk
matrisi, faaliyetlerin hacim/nisbi ağırlığı,
faaliyetlerin taşıdığı finansal, operasyonel,
mevzuat ve suistimal riskleri ile söz konusu
risklere ilişkin oluşturulan kontrol ortamının
yeterliliğine ilişkin İç Denetim Birimi
tarafından yapılan öznel değerlendirme
sonuçlarına göre belirlenmektedir. Söz
konusu risk değerlendirmesine tüm marka ve
departmanlar dahil edilmektedir.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu, rüşvet, yolsuzluk
ya da her türlü suistimal ile ilgili konularda
gerekli açıklama ve yönlendirmeleri
içermektedir. Etik Kod, içeriğinde de
yer aldığı gibi sadece Doğuş Otomotiv
çalışanlarını değil, Şirketimizin iş yaptığı tüm
üçüncü partileri de bağlamaktadır.

DASSA, (D-Auto Suisse SA): İsviçre’nin Lozan bölgesinde Porsche marka araçlar için satış ve servis hizmeti veren bağlı ortaklığımızdır. MDD
(Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti): Meiller Marka damper üretimi yapılan ve müştereken kontrol edilen ortaklığımızdır.
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Doğuş Oto Genel Müdürü Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Oto 2013 yılını 7.462 adet Audi,
27.107 adet Volkswagen Binek, 5.987
adet Volkswagen Ticari, 2.355 adet SEAT
ve 398 adet Porsche olmak üzere, toplam
43.309 adet yeni araç satışıyla kapatmış ve
yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş Oto’nun
2013 yılında Türkiye toplam binek ve hafif
ticari araç pazarındaki payı %5,08, Doğuş
Otomotiv perakende satışları içinden aldığı
pay ise %31,3 olmuştur. Öte yandan, 2013
yılında servis hizmeti verilen müşteri sayısı
205.741’e ulaşmış, buna paralel olarak satış
sonrası hizmet cirosu da bir önceki yıla göre
%9,9 artış göstermiştir.
Müşteri memnuniyetinde her zaman
mükemmelliği hedefleyen Doğuş Oto,
müşteri memnuniyeti ve servis kalitesi
dallarında Avrupa’nın en iyi 100 Volkswagen
Yetkili Servisi arasında yer almış ve Audi
Twincup yarışmasında Türkiye birincisi
olmuştur. Porsche tarafından ‘Duygusal Dış
Mekân’ ödülüne lâyık görülen Doğuş Oto,
en iyi Volkswagen Yetkili Servis Danışmanı
dalında da üçüncü kazanmıştır.
Doğuş Oto olarak bu başarıları elde ederken
her zaman olduğu gibi 2013 yılında da
paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp onların
ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve
çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye
de özen gösterdik.
Dürüstlük, saygınlık, etik davranış, yasa
ve düzenleyici kurallara uyum, kurumsal
yönetim yapımızın ve iş yapma anlayışımızın
temellerini oluşturan ilkelerdir. Şeffaf, adil,
sorumlu ve hesapverebilir bir yönetim anlayışı
sergileyerek, politika ve süreçler bakımından
kurallara uyum gösteriyor ve şeffaflık
seviyemizi her yıl daha da yükseltebilmek için
çaba sarf ediyoruz.
Bununla birlikte en önemli sermayenin insan
kaynağı olduğuna inanıyor, insan haklarını
koruyor, güvenli ve adil bir çalışma ortamı
yaratmak için çalışıyor, mesleki gelişime
önem veriyor ve tüm çalışanlarımıza eşit
fırsatlar sunuyoruz. Çalışanlarımıza sağlıklı

ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ise
sorumluluklarımızın başında geliyor.
Doğuş Oto, sürdürülebilir bir gelecek için
toplum kültürünün dürüstlük, saygınlık, etik
davranış ve yasalara uyum değerlerini ilke
edinerek, şeffaf, adil bir çalışma anlayışıyla
faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.
Doğuş Oto, sektörde öncülüğünü sadece
yakaladığı başarılı finansal sonuçlarla değil,
aynı zamanda sürdürülebilirlik konusundaki
yaklaşımıyla da ortaya koymaktadır.
Müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü
hizmeti tek bir çatı altında toplamayı ve
her gün biraz daha mükemmelleştirmeyi
amaçlayan Doğuş Oto, bu hedef
doğrultusunda başlattığı Yalın Yönetim
uygulamalarını 2007 yılından bu yana
geliştirerek sürdürmektedir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen Yalın Lideri Eğitimleri
kapsamında 2013 yılı içerisinde 5 yönetici
daha sertifika almaya hak kazanmış, böylece
Doğuş Oto’da Yalın Lideri sayısı 37’ye
çıkmıştır.
Ayrıca, şirket stratejisi doğrultusunda
verimlilik, hizmet kalitesi ve müşteri
memnuniyetini artırmaya yönelik 5 ana
iyileştirme projesinin tüm bölgelerde
yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi
sağlanmıştır. Sürdürülebilir kalitenin
sağlanması için, sürekli iyileştirme felsefesi
çerçevesinde satış sonrası hizmet süreçleri
yeniden ele alınmış, değer akım haritalama
yöntemiyle belirlenen ana iyileşme alanlarında
proje yürütme çalışmalarına başlanmıştır.
Şirket stratejisinin tüm bölge ve birimlerde
doğru şekilde uygulanması ve tüm çalışanlar
tarafından benimsenmesi amacıyla D-Plan
strateji yayılım süreci hayata geçirilmiştir.
İş süreçlerinin her adımının bilimsel açıdan
yeniden değerlendirilerek, bütün israf ve
gereksiz bekleme noktalarının ortadan
kaldırılması amacıyla 2013 boyunca devam
eden çalışmaların 2014 yılında daha da hız
kazanması hedeflenmektedir.
Doğuş Oto’nun müşterileriyle sürdürdüğü
dinamik ve karşılıklı ilişkinin yanı sıra
mükemmel hizmeti sunma ve verimli çalışma
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anlayışı, sorumluluklarını en iyi şekilde
yerine getirme heyecanını canlı tutmaktadır.
2013 yılı boyunca yapılan tüm pazarlama
faaliyetlerinde Doğuş Oto’nun marka
bilinirliğinin yükseltilmesi ve servis araç
girişlerinin ve satışların desteklenmesinin yanı
sıra, müşteri odaklı iletişim yoluyla müşteri
sadakat ve memnuniyetinin artırılması da
hedeflenmiştir.
Müşterileri tanımak amacıyla yapılan marka
konumlandırma, pazarlama stratejileri
belirleme ve müşteri ilişkileri yönetimine
yönelik etkinliklerin yanı sıra, müşterilerin
Doğuş Oto’yu ne ölçüde tavsiye ettiğini,
tavsiye etme ve etmeme nedenlerinin
neler olduğunu derinlemesine analiz etmek
amacıyla 2013 yılında bir NPS araştırması
yapılmıştır. Bu araştırma, Şirket içinde
iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gereken
alanların tespit edilmesine ve müşteri
bağlığının ölçülmesine yardımcı olmuştur.
Doğuş Oto, yaptığı her tür çalışmanın insanı
anlamak temeline dayandığına inanmaktadır.
Şirketin, 2014 yılında da müşterilerini
tanımaya yönelik faaliyetleri artarak devam
edecektir.
Doğuş Oto, 2013 yılındaki başarılı iş
sonuçlarına, müşterilere daha iyi koşullarda
ve daha yaygın hizmet verebilmek adına
yaptığı yeni yatırımları da eklemiştir. Nisan
ayında yenilenen yüzüyle Çankaya Bölge

Showroomu ve Servisi hizmete açılmış, Etiler
Porsche Showroomu ise Kasım ayı itibariyle
yeni konseptiyle Maslak OtoMotion’da hizmet
vermeye başlamıştır.
Doğuş Oto bütün bunların ötesinde
çalışanlarının sosyal gelişimlerini
önemsemektedir. Bu kapsamda 2011
yılında, çalışanlarımızın bireysel yetenekleri ve
başarılı bir ekip çalışması sonucunda kurulan
Doğuş Oto Orkestrası ile birlikte 2014 yılında
kurulacak olan Doğuş Oto Tiyatrosu ile Şirket
içinde sanat alanlarında da çalışanlarımızın
gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz.
Doğuş Oto, Kurumsal Sorumluluk
uygulamalarını destekleyerek, bireylerin
gelişimine katkıda bulunacak, sektörel
ekonominin gelişiminde rol alacak ve
çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarını
artırarak, mükemmel hizmet anlayışı ile
paydaş odaklı Kurumsal Sorumluluk
faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek ve
daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine
düşen tüm sorumluluğu yerine getirecektir.

Sevgi ve Saygılarımla,
Zafer Başar
Doğuş Oto Genel Müdürü

Sorumlu iş uygulamalarıyla desteklenen
iş modellerimizin, hem içinde yaşadığımız
toplum, hem de tüm paydaşlarımız için
“paylaşılan toplam değer” olması için
çalışıyoruz…

EKONOMİK
KALKINMA
Yeni Yatırımlar
Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma
Verimlilik ve Süreç Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
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11
adet
Yeni Yatırımlar
2013 yılında Irak Cumhuriyeti
Devleti sınırları içerisinde
Volkswagen ve Audi markalı
araçların ithalatı, dağıtımı ve satış
sonrası hizmetleriyle ilgili faaliyette
bulunma yetkisinin, Şirketimizin
kurucusu ve tek ortağı olacağı bir
şirkete münhasıran verilmesinde
Volkswagen AG ve Audi AG ile
mutabakat sağlanmıştır. Merkezi
Erbil’de bulunan ve Doğuş
Otomotiv Servis ve Ticaret
A.Ş.’ye ait “D-Auto Limited
Liability Company” ünvanlı
şirketin Irak Cumhuriyeti Devleti
yasalarına göre kuruluş işlemleri
tamamlanmıştır.
Ayrıca 2013 yılında 6 adet Yetkili
Satıcı ve 5 adet Yetkili Servisimiz
faaliyete başlamıştır. Ankara ilinde
Doğuş Oto Çankaya, Balıkesir ili,
Edremit ilçesinde Yağcı Otomotiv
ve Adıyaman ilinde Vimsa
Otomotiv Volkswagen markası

Yetkili
Satıcı ve
Servis
Yatırımı

EFESAN
Liman
Sahası

42.000 m22
Toplumsal
Kalkınma

Depolama
Alanı

2.1 Milyon TL
destek

Verimlilik
Projeleri

için yeni Module Konsept bina
yatırımı; Ankara ilinde Doğuş
Oto Çankaya, Gaziantep ilinde
Şahintaş Otomotiv, Eskişehir
ilinde Asil Otomotiv SEAT
showroom yatırımı; Ankara
ilinde Doğuş Oto Çankaya Audi
Terminal Konsept yatırımı; yine
Ankara ilinde Doğuş Oto Çankaya
ve İstanbul ilinde Doğuş Oto

79
adet

1 Milyon TL
tasarruf

Maslak Porsche Konsept yatırımı
gerçekleştirmiştir. Toplam 65
Volkswagen yetkili satıcısının 13
tanesi yeni Module Konsept 20
yatırımı haline gelmiştir. Geriye
kalan 52 Piazza Konsept 21
binasından 15 tanesinin yeni
modül konsepte uyarlanması
Volkswagen Yenileme Projesi
kapsamında tamamlanmıştır.

Efesan Liman Sahası Yatırımı

Efesan Liman Sahası
12 Temmuz 2013 tarihinde Dilovası / Kocaeli’nde kuruluş

Lojistik Merkezimize 21 km. uzaklıkta
Geçici depolama alanı

42.000 m 2
20

21

Araç kapasitesi

2.800 binek araç

Module Konsept: Tüm dünyada evrensel biçim olan modüler bir yapı tarzı olarak daha verimli bir araç sergileme ve müşteri hizmeti imkânı
sunmaktadır. Modül iki katlı olarak da inşa edilebilmektedir. 2009 yılından sonra yapılan showroomlar bu tarzdadır.
Piazza Konsept: İtalya’daki Piazza meydanından esinlenilmiş eğrisel yapı tarzında showroomlardır ve ülkemizde 1998 yılında uygulanmaya
başlanmıştır. Halihazırda Piazza Konsept tarzında inşa edilmiş olan showroomlar için Module Konsept uyarlaması amacıyla bir renovasyon süreci
devam etmektedir.

Ekonomik Kalkınma
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Araç Dağıtım Verileri
• Ayda ortalama 12.716 faturalı
araç sevkiyatı, yaklaşık 424
araç/gün (17 araç/saat)
• Araç başı yıllık ortalama 426
km (İstanbul dahil araç başı
ortalama kat edilen km.)
• Ayda ortalama 2.000 tır,
haftada 500 tır, günde 71 tır
(yaklaşık 20 dakikada 1 tır)
• Haftada ortalama 3 gemi
• Araç gümrüklü sahaları :
180.738 m2
• En uzak noktaya teslim: Van
gidiş sefer süresi yaklaşık 55
saat/tır

Efesan Liman Sahası ile birlikte
sağlanan faydalar
• Gemi aktarması yapılmadan
ithalat ve yetkili satıcı sevkiyat
sürecine başlanmasıyla
ortalama bir gün kazanç
sağlanmaktadır.
• Gemi aktarması
yapılmadığından maliyet
avantajı sağlanmaktadır.
Doğuş Teknoloji
Doğuş Grubu’nun teknoloji
şirketi olan Doğuş Teknoloji’nin
daha iyi bir ortamda ve çok daha
verimli çalışmalar yapabilmesi
amacıyla 2013’te Doğuş Otomotiv
tarafından yeni bina yatırımına
başlanmıştır ve 2014’te hizmete
açılması planlanmaktadır.

Doğuş Grubu Şirketlerine Bilgi
Teknolojileri alanında hizmet
vermek amacıyla organize olan
Doğuş Teknoloji yenilikçi, dinamik,
çözüm odaklı, fark yaratan, katma
değerli ürün ve hizmetleriyle
müşteri memnuniyetini ve
kalite anlayışını önde tutan
ve bu hizmetleri optimum
maliyetlerle müşterilerine sunan
bir şirkettir. Doğuş Teknoloji,
hizmet sunduğu kurumlar için
teknoloji dünyasındaki hızlı
gelişmeleri yakından izleyerek
bilişim stratejileri geliştirmekte,
ihtiyaca en uygun şekilde
ürettiği çözümleri katma değerli
hizmetlere dönüştürerek değişim
ve kalite yaratmaktadır.

Ekonomik ve 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 yıllık olarak 500.000
USD düzenli bağış yapmaktadır.
Ekonomik ve toplumsal
kalkınmanın temel itici güçlerinden
olan sanata ve kültüre destek

olmak amacıyla TİM Maslak
Show Center’a da yıllık 187.500
USD destek sağlanmaktadır.
Ayrıca ülke çapında farklı müzik
festivallerine 600.000 TL destek
verilmektedir.

‘Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Sorumluluk alanlarında faaliyet
göstermesi, hem Şirketimizin, hem çalışanlarımızın, hem de
müşterilerimizin sosyal sorumluluk farkındalığını arttırmaktadır. Bu
farkındalık sayesinde Doğuş Otomotiv herkese ulaşabilmektedir.
Finansal başarı Şirketimizi ülkenin en iyi şirketlerinden biri yapabilir
ama tek başına yeterli değildir. Güvenilirlik, sadece finansal başarıyla
değil, insana odaklı, çevreye duyarlı yaklaşımlarımızla pekiştirilebilir.
Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak, var olan
faaliyetlerimizle ilgili sosyal sorumluluklarımızı bilmek, farkında olmak
ve bunları müşterilerimizle paylaşmak Doğuş Otomotiv’in bilinirliğinde
etkili olmaktadır. Ana faaliyeti araç satışı olan Şirketimiz,Trafik
Hayattır! programıyla güvenli sürüşe destek vererek önemli bir misyon
üstlenmektedir.

Mustafa Karabayır
Doğuş Otomotiv
YP ve Lojistik
Genel Müdürü

Doğuş Otomotiv Yedek Parça ve Lojistik Birimi olarak tedarik zinciri
yönetimimizdeki ana operasyonlarımız, depolama ve sevkiyattır. Bu
operasyonlara Kurumsal Sorumluluk bakış açısıyla bakmamız bize
birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Route optimizasyonu çalışmalarıyla
daha az mazot tüketimi ve daha az CO2 salınımını desteklerken,
operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ambalaj atıklarını minimize
ederek, Yetkili Satıcı ve Servislerimizden atık aküleri ve atık motor
yağlarını toplatarak geri kazanımını sağlamakta, böylelikle daha
yaşanabilir ve sürdürülebilir dünyaya katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.’

Ekonomik Kalkınma
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Verimlilik ve Süreç Yönetimi
İyileştirme Projeleri
Verimli çalışma yöntemleri ve
iş yapma biçimimizi sürekli
iyileştirme bakış açısının Doğuş
Otomotiv’de yaygınlaştırılması

ve Şirket çalışanlarının süreç
iyileştirmelerine katılımını
sağlamak amacıyla yalın
metodolojisi ile maliyet, gelirlerin
artışı, müşteri memnuniyeti ya da

kalite boyutlarında fayda sağlayan
departman projelerimizden 2013
yılında 79 adet proje hayata
geçirilmiştir.

2013 yılında Doğuş Otomotiv çalışanlarının iyileştirme projelerine
katılım oranı 2012 yılına göre %9 artarak %50’ye ulaşmıştır. 2013
yılında yürütülen iyileştirme projelerinin tümü intranet sistemi
üzerinden tüm çalışanlara açık bir şekilde yayınlanmaya başlamıştır.
Proje üyeleri kendi projelerinin takibini siteden yapılabildiği gibi
tüm çalışanlar 2012’den beri hayata geçen tüm departman projeleri
ile ilgili detaylı bilgiyi sistem üzerinden alabilmektedir. 2013 yılında
hayata geçirilen 79 projeyle ilgili alanlarda yılda toplam 1 Milyon TL
tasarruf sağlanmıştır.

Mavi Direksiyon Yolu Açanlar
Ödülü
2013 yılında hayata geçirilen
başarılı iyileştirme projelerine Mavi
Direksiyon Yolu Açanlar Ödülü
verilmeye başlanmıştır. Ödüllerin
ilki 4 Ekim 2013 tarihinde
yapılan Yönetim Bilgilendirme

Toplantısında verilmiştir.
Departmanların yıl içinde
gerçekleştirdikleri, “maliyet
azaltma, gelirlerin artışı,
müşteri memnuniyeti veya
kalite” boyutlarında ölçülebilir
fayda sağlayan projeleri, proje
değerlendirme kurulu tarafından

incelenerek, gerek uygulama,
gerekse metodolojik açıdan örnek
olabilecek projeler seçilmektedir.
201222 yılında hayata geçirilen
projeler arasından 5 proje ile 18
kişi Mavi Direksiyon Yolu Açanlar
Ödülü almaya hak kazanmıştır.

Ödül Alan Projeler:
• DOD City Esenyurt’ta Filo
Araçlarının Ortalama Satışa
Alınma Sürelerinin Kısaltılması
Projesi
• Bakım/Onarım Sonrası Çıkan
Parçaların Bertaraf Edilmesi ve
Geri Kazanımı Projesi
• Sosyal Medya Yansımalarının
Yanıtlanması (e-CRM) Projesi
• Volkswagen AG Ekspres Hava
Kargo Taşımalarında Mali ve
Operasyonel Avantaj Yaratma
Projesi
• Katalog ve Dijital Mecra
Sözlüğü (VOLKSWAGEN
SÖZLÜK) Projesi

22

Her yıl bir önceki yılın projeleri değerlendirilip ödüllendirilmektedir. 2013 yılında 2012 yılı projeleri değerlendirilmiştir. 2013 projeleri ise 2014 yılında
değerlendirilecektir.
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Yalın Liderlik Programı
Sürekli iyileşme ve verimli iş
yapma biçimini iş modellerimizin
bir parçası haline getirme
hedefimiz ve iyileşme faaliyetlerini
yalın metoduna uygun şekilde
yürütmek amacıyla gerekli
yetkinliğin Doğuş Otomotiv’in
tüm birimlerine kazandırılması
için hayata geçirilen Yalın Liderliği
Eğitim Programı kapsamında
2013 yılında 9. Dalga eğitimleri
verilmiştir. Ayrıca 2012 yılında
Tedarikçilerimiz
Tedarikçilerimizle yapılan tüm
sözleşmelerde Doğuş Otomotiv
etik ilkeleri kapsamında çalışan
sağlığı ve güvenliği, insan hakları,
çocuk işçi çalıştırmama, ekolojik
çevreye saygı konularının yer
aldığı belge imzalatılmaktadır. Aynı
zamanda sözleşmelerimizde İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile
ilgili konular da yer almaktadır.
Sözleşme kapsamında yasa ve
yönetmeliklere atıfta bulunarak bu
süreçlerde firmalara sorumluluk
yüklenmiştir.
2013 yılında Doğuş Otomotiv
tedarikçi sayısı 675’tir. Riskli
alanlarda işbirliği yapılan, ürün ve
hizmet sağlanan tedarikçilerimizin
denetimleri yapılmaktadır. Genel
tedarikçi şirketlerimiz dışında
ayrıca yardımcı işletme bakım
onarım hizmetleri için yaklaşık 15
şirket bulunmaktadır.
2013 yılında tedarikçi seçim
ve denetleme kriterleri sektör
bazlı olarak arttırılmış ve
yerinde denetlemeler yapılmaya
başlanmıştır. 2013 yılı sonunda
3 büyük ihaleye (yemek,
temizlik ve güvenlik) katılan tüm
tedarikçilerimizin ön denetimleri
yapılmıştır. Olumsuz etki
sağlayabilecek unsurlar tespit
edildiğinde söz konusu şirketler
ihaleye davet edilmemiştir. Çalışan
firmalara yapılan denetimlerde
görülen aksaklıkla ilgili şirketler
uyarılarak aksaklığın düzeltilmesi
için destek verilmekte, aksaklığın
23

eğitimleri tamamlanan 7. ve 8.
Dalga Yalın Liderleri, Doğuş
Otomotiv Yönetim Kurulu’nun
katılımı ile gerçekleştirilen
toplantıda sertifikalarını almıştır.
Tedarik Zinciri Yönetimi
Doğuş Otomotiv, Tedarik Zinciri
Yönetimi’nde Sürdürülebilirlik
yaklaşımını Kurumsal Sorumluluk
odak alanlarından birisi olarak
kabul etmiş ve 2009 yılında
bu çalışmalara başlamıştır.

Şirketimizin faaliyette bulunduğu
sektör ve konumu nedeniyle
tedarik zinciri yönetiminde farklı
bir model üzerinde çalışılmış ve
2013 yılında bu modelin saha
uygulamalarına başlanmıştır. “3
Taraflı Sorumlu Tedarik Zinciri
Yönetimi” adını verdiğimiz bu
modelde Doğuş Otomotiv
merkezli bir öğrenme ve yönderlik
stratejisi23 hayata geçirilmektedir.

OEM

Tedarikçi

Doğuş
Otomotiv
Tedarikçi

Diğer Ürün
ve Hizmet
Sağlayıcılar

Tedarikçi

Yetkili Satıcı
ve Servisler

Doğuş Otomotiv 3 Yönlü Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli
devamı halinde caydırıcı cezalar uygulanmaktadır. Ayrıca daha iyi hizmet
alabilmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla şirketlere sürekli
geribildirimde bulunulmaktadır. 2013 yılında tedarikçi değerlendirme
kriterlerimiz arasına atıkların imhası, hijyen ve ilgili belge kontrolleri,
çalışan sayıları ve yetkinlikleri gibi Kurumsal Sorumluluk stratejimizi
doğrudan yansıtan başlıklar da dahil edilmiştir. Söz konusu başlıklara
yönelik olarak denetime tabi tutulan şirket sayısı 2013 yılında 36’dır.
2014 yılında tedarikçilerimize tedarikçi memnuniyet anketi düzenlenecek
ve raporlanacaktır. Ayrıca 2014 yılında tedarikçi denetim süreçlerimize
Kurumsal Sorumluluk alanlarının eklenmesi ve denetim oranının
arttırılması hedeflenmektedir.
Tedarikçilerimizde İnsan Hakları
Tedarikçilerimizde herhangi bir ayrımcılık vakası rapor edilmemiş ve
örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir risk tespit edilmemiştir. Tedarikçi
denetimleri sırasında çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edilerek
sonuç raporuna eklenmektedir. Çocuk işçilerle ilgili 2013 yılında yapılan
denetimlerde herhangi bir yasadışı duruma rastlanmamıştır.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizle ilgili bölümde modelin ayrıntıları yer almaktadır.

Doğuş Otomotiv olarak işimizin,
içinde yaşadığımız ekolojik çevrenin
sürdürülebilir olmasıyla geleceğe
taşınabileceğini biliyoruz…

ÇEVRE
Doğuş Otomotiv Çevresel Etki Alanı
Atık Yönetimi
İdari Operasyon Sürecinde Çevresel Etki
Lojistik Operasyonların Çevresel Etkisi
Satış Sonrası Hizmetlerde Çevresel Etki
Yeşil Teknoloji
Çalışanlarımız ve Çevresel Farkındalık
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%18
azalma

Parça Başı
Ambalaj
Miktarı

Doğuş Otomotiv
Çevresel Etki Alanı

Kâğıt Geri
Dönüşüm
Oranı

544.896 kg

Doğuş Otomotiv’in çevresel sorumluluk politikası
içinde yaşadığımız çevrenin korunması, enerji ve
su tüketiminin azaltılması ve doğal kaynakların
tasarruflu kullanılması, atık yönetimi, çevre
dostu ürünler 24 üzerine odaklanılmaktadır.
Doğuş Otomotiv olarak sürdürülebilir bir çevre
için, saygılı teknoloji, ürün ve çözümlerle
çevreye katkıda bulunarak müşterilerimiz ve
diğer paydaşlarımız için daha fazla değer
yaratabileceğimize inanıyoruz. 2013 yılında etki
alanımız içinde çevresel farkındalığın artması
için bilgilendirme, sağlıklı veri toplama süreçleri
geliştirme ve daha etkili çözümler için yeni
fırsatlar yaratma konularına odaklandık.

kâğıt-karton
geri dönüşümü

9.265
adet ağaç

Atık
Yönetimi

3.476

2

ton CO2
azalım

158.000
adet ağaç

1.890 ton
CO2 azalımı

85.893
adet ağaç

Lojistik

Atık Yönetimi
Satın Alma
Süreci

Satış Sonrası
Hizmetler

Satış
Pazarlama

İdari
Operasyon

Lojistik
Operasyon

Doğuş Otomotiv Çevresel Etki –
İş Yaşam Döngüsü

2013 yılında servislerimizden toplanarak
çeşitli çimento ve kireç fabrikalarına
gönderilen 750 ton atık motor yağı,
bu tesislerde konvansiyonel yakıtlar
(kömür, petrokok vb.) yerine ikame
edilerek ek yakıt olarak kullanılmıştır.
Kömür, petrokok gibi fosil yakıtların
kullanılmamasından ya da daha az
kullanılmasından dolayı 3.476 ton
fazladan CO 2 salınımı engellemiştir. Bu
da 395 hektarlık orman oluşturabilecek,
158.000 adet ağacın olumlu etkisini
yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır. 25
2013 yılında piyasaya sürüp ÇEVKO
vasıtasıyla geri kazanımını sağladığımız
(234.154 kg), lojistik depomuzdan çıkan,
ayrı biriktirerek direkt olarak lisanslı geri
kazanım firmasına yolladığımız (268.880
kg) ve ofislerde tüketip Sadık Kâğıt
firmasına geri kazanıma gönderdiğimiz
(41.862 kg) kağıt-karton atıklarının, yani
toplamda 544.896 kg kağıt-karton atığının
geri kazanımıyla yaklaşık 9.265 adet
ağacın kesilmesini engellemiş olduk. 26

Doğuş Otomotiv’in satışını yaptığı markaların ürünlerinin çevresel özellikleri ve bu alandaki teknik gelişmelerle ilgili detaylı bilgi için; http://www.
dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx
Bir çam veya okaliptüs ağacının yılda 22 kg CO2 absorbe edebildiği ve bir hektar ormanın 400 ağaçtan oluştuğu varsayımına göre hesaplanmıştır.
26
1 ton kâğıt-karton atığının geri dönüşümünün 17 adet ağacı kurtardığı varsayımına göre hesaplama yapılmıştır.
24

25
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Yetkili Satıcı ve Servislerde
Atık Yönetimi
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 amacıyla,
bakım onarım sonrası çıkan
parçaların müşteri onayı ve
bilgisinde bertaraf edilmesi projesi
2012 yılında pilot çalışma olarak
uygulamaya başlanmış ve 2013
yılında yaygınlaştırma çalışmaları
devam etmiştir. Servislerimize
Atık Aküler (Doğuş OtomotivAKÜDER İşbirliği27)
2013 yılında 146.783 kg atık
akü toplatılarak geri kazanıma
gönderilmiş ve 127.269 kg olan
akü toplatma ve geri kazanıma
gönderme yükümlülüğü yerine
getirilmiştir. Bu rakamlarla yasal
gereklilik ötesinde bir performans
gerçekleştirilmiştir (%115,33).

giren araç sahiplerine servis
girişinde açılan iş emri üzerinde
‘Çıkan parçaların sizin adınıza
tarafımızdan atık yönetimi
kapsamında bertaraf edilmesini
istiyor musunuz?’ sorusu
sorulmakta ve müşteriden
gelen yanıt doğrultusunda atık
parçaların kontrollü bertarafı
gerçekleştirilmektedir. Böylelikle
müşterilerimiz tarafından
gelişigüzel bir şekilde çevreye
bırakılan ya da atılan atık
parçaların geri dönüşümü ve
güvenli bertarafı sağlanmaktadır.
Ayrıca bu uygulama kapsamında
aracın servise girişi sırasında
atık parçanın cinsi ve miktarı
belirlendiğinden aracın içine
konulması gereken torbanın
tüketimi de azaltılmıştır. Bu

2011

2012

uygulamanın tam olarak hayata
geçirilmesiyle birlikte 2014 yılında
yaklaşık 145.000 adet plastik
torbanın kullanılması ve çevresel
etkisi engellenecektir.
Servis hizmetinde garanti
kapsamında yapılan onarımlar
sonrası çıkan parçalar atık
yönetimi konusunda uzman ve
profesyonel bir firma tarafından
yetkili servislerimizden alınarak
kendi merkezlerinde geri
dönüşüme kazandırılmakta veya
kurallara uygun olarak bertaraf
edilmektedir. Uygulama bütün yıl
boyunca yetkili servislerin talepleri
doğrultusunda düzenli olarak
yapılmaktadır.

2013

48.605 40.094 146.783

Akü
Miktarı
(Kg)

Akülerin geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında
plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da
nötralizasyonu sağlanmış olmaktadır. Bu durumda son 3 yıllık veriler
baz alındığında, toplatarak geri kazanıma gönderdiğimiz 235.482 kg
atık akü sayesinde;
141.289 kg. kurşun,
23.548 kg. plastik geri kazanılmış ve
47.096 kg. asitli su nötralize edilerek çevreye zarar vermesi engellenmiştir.

27

Doğuş Otomotiv olarak, mevzuat gereği (APAK Yönetmeliği) piyasaya sürdüğümüz akülerin %90 oranında geri kazanımına ilişkin bir
yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek için AKÜDER ile bir işbirliğimiz mevcuttur. Atık akülerimiz AKÜDER’in “Atık
Yönetim Planı” doğrultusunda toplatılmaktadır.
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Atık Yağlar (Doğuş Otomotiv-PETDER İşbirliği28)
Toplanan ve geri dönüşüme gönderilen atık motor
yağlarının bir kısmı baz yağ elde etmek üzere
rejenarasyon tesislerine, bir kısmı ise çimento ve
kireç fabrikalarına ek yakıt olarak kullanılmak üzere
gönderilmektedir. Bu kapsamda elde edilen çevresel
kazanımlar şu şekildedir:

Atık Yağ

2012

Katkı

Rejenarasyon Tesislerine 154 ton
113.225 lt baz yağ
Gönderilen
Çimento ve Kireç
1.073 ton 4.973 ton CO2
Fabrikalarına
salınımı
Gönderilen
engellendi.
Geri Kazanımı Mümkün 130 ton
Çevreye zarar
Olmayan Tehlikeli
verilmeden
Atık Yağ Bertarafı
bertaraf edildi.

Atık Motor Yağı
Miktarı (Kg)

2012

1.357.411
2013

2013

1.466.212

Katkı

Değişim

695 ton

511.030 lt baz yağ

%351

750 ton

3.476 ton CO2
salınımı
engellendi.
Çevreye zarar
verilmeden
bertaraf edildi.

-%30

22 ton

-%83

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da 2012 ve 2013 yıllarında toplanan atık
yağlar nedeniyle 624.255 Lt. baz yağ elde edilmiş, 8.449 ton CO 2 salınımı
engellenmiş ve 152 ton atık motor yağı, atık yakma tesisinde bertaraf
edilerek çevreye zarar vermesi engellenmiştir.

28

Doğuş Otomotiv olarak, mevzuat gereği (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği) yetkili servislerimizden kaynaklanan atık motor yağlarını, bu konuda
Bakanlıkça tek yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER’e (Petrol Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi) teslim etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Bu kapsamda PETDER ile imzaladığımız “Atık Yağların Yönetimine Katılım Protokolü” mevcuttur. Bu protokol her yıl yenilenmektedir. PETDER, tüm
Türkiye genelindeki yetkili servislerimizden atık motor yağlarını toplamakla sorumludur. Atık motor yağlarının başka bir tüzel ya da gerçek kişiye
verilmesi mevzuatla yasaklanmıştır.
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‘Bir şirketin başarısının sadece finansal verileri ile ölçülmemesi
gerektiği, bunun dışında sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
konularında yaptığı yatırımların da dikkate alınması gerektiği
kanaatindeyim.
Doğuş Otomotiv gibi sektörünün lideri bir şirketin, sürdürülebilir
olmak adına üzerine düşen birçok sorumluluk bulunuyor. Bu
sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor ve ülkemizin ekonomik ve
toplumsal gelişimi için katkıda bulunuyoruz.
Volkswagen’in global vizyonu içerisinde yer alan Kurumsal Sosyal
Sorumluluk misyonu doğrultusunda Doğuş Otomotiv Volkswagen
olarak Türkiye’de yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmaları
Volkswagen’in çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojileri kullanan bir
marka algısını güçlendiriyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz projeler,
sadece marka algısında değil, satış, satış sonrası, müşteri ve çalışan
memnuniyetinden, tedarik zincirindeki başarılı uygulamalara kadar
geniş bir yelpazede markamız için olumlu sonuçlar doğuruyor.
Markamızın sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin özellikle gençlerde
oluşturulması amacıyla Volkswagen AG’nin çevrecilik anlayışını
yansıtan “Think Blue” konsepti çatısı altında tüm ülke çapında,
ekonomik ve ekolojik sürüşün teşvik edilmesi amacıyla projeler
geliştiriyor, bu hassasiyetimizi tüm sosyal paydaşlarımızla birebir
ve sosyal mecralar üzerinden sürekli olarak paylaşıyoruz. Bu
yönde güvenli ve ekonomik sürüş eğitimlerini, tüm Volkswagen
kullanıcılarına ulaştırmaya gayret gösteriyoruz.
Müşteri memnuniyeti seviyesini daha da arttırmak ve müşterilerimize
mükemmel bir hizmet verebilmek için, satış ve satış sonrasında
çalışan ekip arkadaşlarımıza konularıyla ilgili sürekli eğitimler
veriyoruz. Müşterilerimizin bizimle ilgili düşüncelerini ve beklentilerini
daha iyi kavrayabilmek için her yıl düzenli olarak araştırmalar ve
anketler yapıyoruz. “Müşteri Gibi Düşün, Volkswagen Gibi Davran”
felsefesiyle onlarla her ortamda iletişim kurmayı hedefliyoruz ve
bunun için özellikle günümüzde önem kazanan dijital platformlarda
doğru bir şekilde var olmaya özen gösteriyoruz. Özellikle Facebook
sayfamız 2,9 milyon üyesiyle, dünyadaki en büyük Volkswagen
Facebook sayfası konumunda. Bu platformdan aldığımız tüm geri
dönüşler bizim hizmet kalitemizi arttırmamız için de önemli bir veri
oluyor.

Vedat Uygun
Doğuş Otomotiv
Volkswagen
Binek Araç
Genel Müdürü

Ayrıca yaklaşık olarak 18 milyon ziyaretçi alan internet sitemiz
ile otomobil severlere ulaşarak markamız hakkında bilgi vermeye
çalışıyoruz. Bu kapsamda otomobil kullanıcılarının, otomotiv
konusunda bilgi sahibi olarak, daha bilinçli seçimler yapabilmesi için,
sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, inovatif ve çevreci Volkswagen
teknolojileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecekleri Volkswagen
Sözlük bölümünü de internet sitemize ekledik.’

Çevre

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013

37

Ambalaj Takip Sistemi
2013 yılında nakliye ambalajı
satın alımlarının daha sistematik
olması ve hem alım miktarının
hem de depomuzda stokladığımız
miktarın en optimum şekilde
belirlenebilmesi ve takip
edilebilmesi için ambalaj takip

sistemi hayata geçirilmiştir.
2013’te 2012 yılına göre parça
başına harcanan ambalaj miktarı
%18 azaltılmıştır. Satın alınan
ambalaj malzemeleri dışında
OEM’lerden gelen ve hurda
olarak işlem gören bazı ambalaj
malzemeleri (ahşap sandıklar,

paletli koliler vb.) Yetkili Satıcı
ve Servislere yapılan filtre
gönderilerinde kullanılmaya
başlanmıştır. İlgili proje “Mavi
Direksiyon Yol Tutkusu” ödülü
almıştır.

İdari Operasyon Sürecinde Çevresel Etki
Kâğıt Tüketiminin Azaltılması
Servis araç girişlerinde
kullanılan iş emirlerinde kâğıt
kullanımını azaltmak amacıyla
yürütülen çalışmalar sonucunda
hedeflenen iyileştirmelerle 2013
yılında 657.462 adet iş emri
açılmış, 1.314.924 adet A4
kâğıt tasarrufu sağlanmış ve
yaklaşık 112 ağacın kesilmesi

engellenmiştir. Bu rakam
yılda yaklaşık 2.800 kg CO2
emisyonuna karşılık gelmektedir.
Ayrıca 2014 yılında “birlikte
araç kabulünün” tabletler
üzerinden yapılması çalışmasıyla
yaklaşık 1.340.000 adet A4
kâğıt tasarrufunun sağlanması
ve 130 ağacın (yılda ortalama

2.850 kg CO2) daha kesilmesinin
engellenmesi hedeflenmektedir.
İş Seyahatlerinden Kaynaklı
Emisyon Salınımı
Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto’da 2013 yılında yapılan iş
seyahatleri kaynaklı uçuşlardan
dolayı 1.228 ton CO2 salınımı
gerçekleşmiştir.29

Lojistik Operasyonların Çevresel Etkisi
Doğuş Otomotiv’in Türkiye
genelindeki 115 dağıtım noktasına
yedek parça taşımaları karayoluyla
yapılmaktadır. Depodan günde
ortalama 22-24 araç çıkışı
olmaktadır. Araçların doluluk
oranları 2013 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.
İntermodal Sistem Taşımacılık
Dünyada ve Türkiye’de taşımacılık
faaliyetlerinde gerçekleşen

29
30
31

artışla birlikte trafik sıkışıklığı,
trafik kazaları, çevre ve gürültü
kirliliği gibi taşımacılık kaynaklı
olumsuz etkiler de daha belirgin
hale gelmiştir. Bu nedenle daha
ekonomik, güvenli, hızlı ve çevre
dostu ulaştırma sitemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu gereksinimler
sonucunda birden fazla ulaştırma
sisteminin birlikte kullanıldığı
intermodal ulaştırma sistemleri
geliştirilmeye başlanmıştır.
İntermodal kara taşımacılığının
yanı sıra demiryolu ve deniz
taşımacılığını bir arada kullanan
sistemlerden bir tanesidir.

Doğuş Otomotiv 2013 yılında
Mars Lojistik ve Ekol Lojistik ile
yaptığı ithalat taşıma lojistiğiyle
ilgili işbirliği sonucunda
İntermodal sistem kullanarak
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 2013 yılında
1.889.648 kg CO2 tasarrufu
sağlayarak 215 hektar orman
oluşturabilecek 85.893 ağacın
olumlu etkisini sağlamıştır.30,31

Hesaplama yöntemi için Tema Vakfı internet sitesinden yararlanılmıştır.
Bir çam veya okaliptüs ağacı yılda 22 kg CO2 absorbe edebilir, bir hektar orman 400 ağaçtan oluşur.
İlgili tablo raporun ‘Rakamlarla Doğuş Otomotiv 2013 Kurumsal Sorumluluk Performansı’ bölümünde yer almaktadır.
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Satış Sonrası Hizmetlerde Çevresel Etki
Doğuş Otomotiv’in çevresel etki anlamında en
yoğun operasyonları satış sonrası hizmetler
bazında gerçekleşmektedir. Bu nedenle
farkındalık, bilgilendirme, ölçme ve analiz
çalışmaları bu alanda yoğunlaştırılmaktadır.
Tüm iş yaşam döngüsü içinde olduğu gibi satış
sonrası hizmetlerimizde de çevresel etkimizi
azaltmak amacıyla süreçler iyileştirilmektedir.

Güvenli Sürüş” iç eğitimi devam etmiştir.
Eğitimlere özellikle müşterilerimizle doğrudan
ilişkide olan çalışanlarımızın ve Doğuş Oto
çalışanlarının katılımı teşvik edilmektedir. Sınıf
içinde yapılan ve 2 gün süren bu eğitimde
deneylerle, uygulamalarla, testlerle kalıcı
öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. 2013
yılında iki grup halinde yapılan bu eğitime katılan
25 çalışanımıza sertifikaları verilmiştir.

Satış Sonrası Hizmetlerde Çevreye Saygılı,
Ekonomik ve Güvenli Sürüş İç Eğitimi
2013 yılında da gönüllü iç eğitmen programı
kapsamında “Çevreye Saygılı, Ekonomik ve

Yeşil Teknoloji
2013 yılı içinde sanal sunucu kurulumuna
devam edilmiştir. Güneşli bölgesinde 15,
Şekerpınar bölgesinde 10 adet sunucu ihtiyacı
sanal sunucularla karşılanmıştır.

olan ilköğretim okullarına, liselere ve vakıflara
bağışlanmaktadır. 2013 yılında 36 adet
bilgisayar ve 35 adet yazıcı bu kapsamda
bağışlanmıştır.

Ayrıca kullanılabilir durumda olup ekonomik
ömrünü dolduran teknolojik cihazlar ihtiyacı

Çalışanlarımız ve Çevresel Farkındalık
Doğuş Otomotiv çalışanlarının çevresel
farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarına
2013 yılında da devam etmiştir. Şirket
içinde bilgilendirme çalışmaları online olarak
yapılmaktadır. Bilgilendirme ekranlarında
tüketimlerimizin çevresel etkisine dair
bilgilendirici yazılar yayınlanmaktadır.
32

Çalışan Memnuniyeti Anketi 32 kapsamında
Çalışma Koşulları/Ortamı başlığı altında Doğuş
Otomotiv’de çalışan sağlığı ve iş güvenliğini
sağlamaya yönelik tüm uygulamalar ve
‘Kurumsal Sorumluluk’ başlığı altında çevreye
duyarlı ürünlerin satışı ve pazarlamasıyla ilgili
çalışanlarımızın geri bildirimi alınmaktadır.

Çalışan Memnuniyet Anketi (ÇMA) Doğuş Otomotiv’de iki yılda bir yapılmaktadır. Yapılan en son ÇMA 2012 yılına aittir.

Çevre
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Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal yönetim ve etik
Paydaşlarla karşılıklı diyalog
Tedarik zincirinde sorumlu yaptırımlar
İşimizin devamını sağlamak
Riskleri önceden görerek tedbir almak
Bilgi teknolojilerine yatırım yapmak
Sorumlu satış ve pazarlama
Satış sonrası hizmetler
Yetkili satıcı ve servislerimiz
İklim değişikliği
Çevreye duyarlı ürünlerin satışı ve pazarlaması
Enerji kullanımını azaltma
Su kullanımını azaltma
Atık ve hurda yönetimi
Müşteri sağlığı ve güvenliği
Müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar
Çalışanlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı
Çalışan sağlığı ve güvenliği
İnsan hakları
Trafikte güvenlik konusunda farkındalık

2013 yılında gerçekleştirilen Kariyer Günleri
etkinliklerinde, Doğuş Otomotiv’in çevresel
farkındalık çalışmalarını desteklemek amacıyla,
katılımcı öğrencilere tohumlu kalem dağıtılmıştır.
Ayrıca, öğrencilere verilen defter, postit ve kurşun kalemler de geri dönüşümlü
malzemeden üretilmiştir.

TOPLAM33

Ortalama

3,92
4,02
4,10
3,97
4,02
4,05
4,08
4,11
3,95
4,02
4,02
3,91
3,98
4,07
4,08
4,09
3,71
3,90
3,95
4,14

Frekans

456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456

çalışanlarımıza ekonomik ve çevreci sürüş
teknikleri ile ilgili bilgiler de aktarılmaktadır.
Bununla birlikte ‘Trafik Hayattır!’ kapsamında
üniversitelerde kredili seçmeli ders olarak
okutulmakta olan “Trafik Hayattır Trafik
Güvenliği 101” isimli ders kapsamında trafiğin
çevresel ve ekonomik boyutları hakkında bilgiler
verilmektedir.

Ayrıca Trafik Hayattır! platformu kapsamında
Güvenli Sürüş Eğitimlerine katılan

33

Frekans; İlgili soruyu kaç kişinin doldurduğunu, Ortalama ise; Sorulara verilen cevapların 5’li skala üzerinden ortalama değerini ifade etmektedir.

Doğuş Otomotiv’li olmaktan mutluluk
duyan, iş süreçlerine katkı sağlayan
çalışanlar için süreçlerimizi sürekli
gözden geçiriyor ve başarımızın temel
taşını oluşturan ekip arkadaşlarımızın
Kurumsal Sorumluluğu iş yapma
biçiminin bir parçası olarak kabul
etmeleri için yönderlik yapıyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZ
Kariyer ve Performans Yönetimi
Ödüllendirme Sistemi
Eğitim Programları
Çalışan Öneri Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızla İletişim ve Geri Bildirim
Mekanizmaları
Çalışanlarımızla Diyalog Platformları

41
42
43
45
45
45
45
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33.845,5

saat toplam eğitim

Kariyer ve Performans
Yönetimi
Doğuş Otomotiv’de Performans Yönetimi
Süreci, Hedef Belirleme (Ocak-Şubat),
Hedef Revizyon (Temmuz-Ağustos) ve
Performans Değerlendirme (Aralık-Ocak)
olmak üzere 3 ayrı dönemden oluşmaktadır.
Performans değerlendirme döneminde
çalışanlar yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirerek yıla ait değerlendirmelerini
yapmaktadır. Performans değerlendirme
dönemi sonrasında performans görüşmesi
değerlendirme anketi düzenlenmekte ve sürece
ait çalışanların görüşleri alınmaktadır.

2012

%100

2013

%100

Eğitim

Performans
Görüşmesi
Oran

Mavi
Direksiyon
Ödülleri

75

çalışan

%100

Performans değerlendirmesi
yapılan ve performans yönetimi
uygulanan çalışan yüzdesi

Doğuş Otomotiv Hedef Yaygınlaştırma Ekibi
Doğuş Otomotiv bünyesinde Performans Yönetimi kapsamında
Doğuş Otomotiv Hedef Yaygınlaştırma Ekibi bulunmaktadır. Bu ekipte
her departmandan temsilciler yer almaktadır. Bu kişiler hedeflerin
doğru belirlenmesi ve ekip içi hedef konsolidasyonlarının yapılmasına
destek olmaktadır.

2

Çalışanlarımız
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Ödüllendirme Sistemi
Mavi Yaka Ödüllendirme Sistemi
2012 yılında başlatılan Lojistik Depo’nun Yıldızları
ve Gebze Servis Ayın Teknisyeni uygulamaları ile
başarılı mavi yakalı çalışanlarımız iş performanslarına
göre belirlenen sayısal kriterler doğrultusunda
ödüllendirilmektedir.
Depo’nun Yıldızları
Depo Giriş Birimi’nden 2, Depo Çıkış Birimi’nden
2 kişi olmak üzere her ay toplam 4 kişi

seçilerek ödüllendirilmektedir. Ekim 2013’te
başlatılan uygulama kapsamında toplam 12 kişi
ödüllendirilmiştir.
Gebze Servis Ayın Teknisyeni
3 aylık dönemlerde 3 kişiye olmak üzere, yıl içinde
toplam 12 kişi Ayın Teknisyeni seçilerek uygulama
kapsamında ödüllendirilmektedir.

“Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv’in, Kurumsal
Sorumluluk anlayışıyla toplumsal gelişime odaklanan uygulamaları ve
projeleri, sadece kendi sektöründe değil, diğer sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlere de örnek olmaktadır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı
ve yenilikçi olan bu yaklaşıma, yerel düzeydeki yetkili satıcılarımızın
da katılmasıyla, ülkemiz için çok önemli olan bu değerler,
toplumumuzun büyük bir kesimine ulaşabiliyor.
Yetkili satıcı ağımızda bu kapsamda yapılan her türlü iyileştirme,
SEAT sahiplerine verilen servis kalitesinin arttırılmasına, müşteri
memnuniyetinde arzu ettiğimiz seviyelere gelmemize ve SEAT marka
algısının da güçlenmesine yol açıyor.
Anıl Gürsoy
Doğuş Otomotiv
SEAT, Porsche ve DOD
Genel Müdürü

Çalışan memnuniyeti konusunda yapılan projeler, uygulamalar ve
eğitimler, markamızdaki iş arkadaşlarımızın gelişimlerinde büyük fark
yaratıyor. Ayrıca bu tür uygulamalar da hepimizin daha mutlu ve
daha verimli bir iş ortamında çalışmamızı sağlıyor.”

Mavi Direksiyon Ödülleri
Yol Tutkusu Ödülü marka/
departman bazında yöneticinin
değerlendirmesi ile çalışanların
anlık başarılarının ödüllendirilmesi
amacıyla verilmektedir. Ödüle
hak kazanan çalışanlar içinde
farklı alternatiflerin (hobi
kulüpleri, tatil paketi, hediye
çeki gibi) bulunduğu bir paketle
ödüllendirilmektedir.

Yol Hikayesi Ödülü, Şirket kıdemi
10 yıl ve 15 yıl olan çalışanlar
içindir. 10 yıllık kıdemini dolduran
çalışanlar plaket, 15 yılını dolduran
çalışanlar ise bir hafta izinle
ödüllendirilmektedir.
Yolu Açanlar Ödülü’nde ise yıl
içinde yapılan projeler içinden
en başarılı olanlar ödüllendirme
komitesi tarafından belirlenmekte

ve proje üyeleri ödül paketi ile
ödüllendirilmektedir.
2013 yılında Mavi Direksiyon
Ödülleri kapsamında 36
çalışanımıza Yol Tutkusu Ödülü,
5 projeyle 18 çalışanımıza Yolu
Açanlar Ödülü, 21 çalışanımıza da
Yol Hikayesi Ödülü verilmiştir.

Çalışanlarımız
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Eğitim Programları
Doğuş Otomotiv’de çalışanlarımızın kariyer gelişimleri
için unvan bazında eğitim programı bulunmaktadır.
Kişiler geliştirilmesi gereken yetkinliklerine göre
eğitimler almaktadır. Ayrıca çalışanlarımız uzmanlık
gelişim programlarıyla kendilerini geliştirmek
istedikleri alanlara yoğunlaşabilmektedir. Rotasyon
uygulamasıyla çalışanlarımız farklı departmanlarda
kısa süreli (2 hafta-1 ay) ya da uzun süreli (1
ay-3 ay) çalışarak farklı süreçlerle ilgili bilgi sahibi
olabilmektedir. Bu sayede çalışanlarımız kariyerlerine
yön vermek istedikleri alan konusunda karar verme
ya da öğrenmek istedikleri süreçlerle ilgili bilgi sahibi
olma, Şirketi tanıma şansı bulmaktadır. 2013 yılında
10 çalışanımız planlı rotasyona dahil olmuştur.
2013 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da
toplam 33.845,5 adam/saat (4.272 adam gün) eğitim
verilmiştir. Kişi başına düşen eğitim süresi ise Doğuş
Otomotiv’de 25 adam/saat, Doğuş Oto’da ise 33
adam/saat olarak gerçekleşmiştir.
Profil Analizi Projesi
Şirketteki mevcut pozisyonların görev profillerinin
tanımlanması ve çalışanların göreve uyumluluklarının
değerlendirilmesi ile, 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. Projenin 2014 yılındaki aşamaları
ise, tüm çalışanların değerlendirme uygulamasına
katılması, görev-uyum analizlerinin yapılması ve
geribildirimlerin verilmesi şeklinde planlanmıştır.

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto bünyesinde kadrolu
olarak çalışan tüm beyaz yaka çalışanlar uygulamaya
dahil edilecektir. 2014 itibarıyla tüm yeni işe alımlarda
da aynı değerlendirme metodu kullanılacaktır.
Koçluk Gelişim ve Mentorluk Programları
Doğuş Otomotiv’de müdür ve direktörler için Koçluk
Gelişim Programları, yeni başlayan çalışanların
Şirkete adaptasyonunu hızlandırmak ve tecrübeli
çalışanların yönetim becerilerini geliştirmek için ise
mentorluk programı bulunmaktadır.
2013 yılında tüm Müdürlerimiz (52 kişi – 2.064 adam/
saat) ve Direktörlerimiz (9 kişi – 216 adam/saat)
koçluk eğitimi almıştır.
2012 yılında başlayan Mentorluk Programı
kapsamında ise 2013 yılında 9 Mentor ve 10 Mentee
bulunmaktadır.
Yabancı Dil Öğrenme Teşvik Programı
Çalışanlarımızın İngilizce ve Almanca eğitimleri
Şirketimiz tarafından desteklenmektedir.2013’te
toplam 15 çalışanımız bu olanaktan faydalanmıştır.
İç Eğitmenler
Doğuş Otomotiv’de İç Eğitmen Programı 2009
yılından itibaren uygulanmaktadır. Program
kapsamında çalışanlarımıza gönüllülük esasına uygun
biçimde eğiticinin eğitimi verilerek uzmanlık alanı
doğrultusunda İç Eğitmenlik olanağı sunulmaktadır.
2013 yılında İç Eğitmen Programı ile 13 gönüllü
eğitmen 16 farklı konuda eğitim vermiştir. Bu
eğitimlere 77 çalışanımız katılmış ve 760 adam/saat
eğitim almıştır.

Çalışanlarımız
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Üniversite İşbirlikleri
CO-OP Programı
CO-OP (Cooperative Education) Üniversite - İş
dünyası işbirliğine dayalı bir eğitim modelidir.
CO-OP, öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş
yerinde çalışmasına dayalı bir eğitimdir. Programın
amacı eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmektir.
CO-OP Eğitimi’yle çalışma hayatına hazırlanan
öğrenciler bu sayede mezun olduktan sonra iş
yerindeki öğrenme süresini en aza indirmektedir.
CO-OP kesintisiz bir çalışmadır ve tek bir iş yerinde
tamamlanmaktadır. CO-OP çalışmasının süresi en az
3 ay, en fazla 9 aydır.

•

CO-OP Süreci
Lisans düzeyinde üniversitenin herhangi bir bölümüne
kayıtlı, çalışmak isteyen öğrenciler, CO-OP yapmak
üzere CO-OP Direktörlüğü’ne başvurmaktadır.
Adaylar arasından not ortalaması, ders başarısı ve
diğer kriterler baz alınarak, CO-OP çalışması yapmak
üzere uygun bulunanlar seçilmektedir. Eğitimini
sürdürürken partner firmalarımızda çalışan öğrenciye
COOPER adı verilmektedir. Seçilen öğrenciler
CO-OP Direktörlüğü tarafından belirli bir hazırlıktan
geçirildikten sonra firmalara iş görüşmesi yapmak
üzere gönderilmektedir.

Sabancı Üniversitesi
• EMBA programında %27,5 indirim
• Finans Yüksek Lisans programı içindeki Finans
Pratiği dersine yöneticilerin katılımı
• Sektör panellerine katılım
• Stajyer alımı
• Doğuş Otomotiv yöneticilerinin konuk konuşmacı
olarak diğer derslere katılımı

•

Üniversitede sektörümüze yönelik eğitim
programı açma fırsatı
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
programlarına %25 indirimli katılım

Bilgi Üniversitesi
• MBA ve Lisansüstü programlarda %30 indirim
• Ortak eğitim programları, uluslararası
konferanslar ve atölye çalışmalarında işbirliği
• Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde işbirliği
• Santral İstanbul’un Amfitiyatro, toplantı ve
etkinlik salonlarını ücretsiz kullanabilme
• Santral Atölye kurslarında %15 indirim

Bahçeşehir Üniversitesi
•
CO-OP programı kapsamında kurumsal partnerlik
•
CO-OP programı kapsamında stajyer alımı
•
MBA, Executive MBA ve tüm lisansüstü
programlarda %50 indirim
•
Çeşitli toplantı ve etkinlik salonlarını ücretsiz
kullanabilme
•
Şirket yöneticilerimiz istedikleri takdirde
akademik platformda konuşmacı olma

Koç Üniversitesi
• Finans yüksek lisans programına özel indirim
• Açık katılımlı eğitim programlarına, kurumsal
ortaklık çerçevesinde Doğuş Otomotiv
çalışanlarına indirim
• Stajyer alımı
• CEMS Skill Seminars, Kariyer Günleri ve diğer
çeşitli eğitici faaliyetlere Doğuş Otomotiv
yöneticilerinin konuk konuşmacı olarak katılımı
• Doğuş Otomotiv’in Koç Üniversitesi tesislerinden
faydalanması durumunda %10 oranında indirim

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Yan Haklar34

34

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

Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan yan haklar sadece tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir.
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Çalışan Öneri Sistemi
Doğuş Otomotiv Öneri Sistemi çalışanlarımızın düzenli
olarak iş yapış biçimimiz, günlük operasyonlar ve tüm iş
süreçleriyle ilgili görüş ve önerilerini Şirket üst yönetimine
doğrudan ulaştırmalarını sağlayan bir sistem olarak
kurgulanmıştır. Öneri Sistemi üzerinden çalışanlarımızın
önerileri değerlendirilerek projelendirilmesi ya da hemen
uygulamaya alınması sağlanmaktadır. Öneri Sistemi’nin
etkin kullanımının arttırılması hedefi tüm yöneticilerimizin
hedefleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu hedef tüm
yalın liderlerine de verilmiştir. Müdürlerimiz arasında
60, Yalın Liderlerinde ise 64 kişinin söz konusu hedefi
bulunmaktadır. Yöneticiler dahil 140 kişinin söz konusu
hedefi bulunmaktadır.

Bir Fikrim Var
‘Bir Fikrim Var’ uygulaması öneri sisteminden ayrı
olarak çalışanların küçük sorunlarını ve isteklerini
öğrenmek ve çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuş
bir sistemdir. Bu sisteme ulaşan talepler Kurumsal
İletişim Departmanı’na iletilmektedir. Kurumsal
İletişim Departmanı değerlendirdiği ve hayata
geçirilebilecek önerileri gerçekleştirilmesi için ilgili
departmana iletmektedir. 2013 yılı içinde bu sistem
üzerinde 140 adet talep gelmiş, taleplerin büyük
kısmı karşılanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto bünyesindeki
işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları
Hakkında Yönetmelik gereği her ay İş Sağlığı
Güvenliği Kurulları toplanmakta ve kararlar
almaktadır. Bu toplantılara İşveren Vekilleri, İşyeri
Hekimleri, Sağlık Çalışanları, İş Güvenliği Uzmanları,
İdari İşler yetkilileri, İnsan Kaynakları Yetkilileri,
Formenler, Çalışan Temsilcileri ve Alt Taşeron Firma
yetkileri katılmaktadır. İş Sağlığı Güvenliği Kurulları,
yasal zorunluluklar, kazaya ramak kala, iş kazası ve
meslek hastalıkları, periyodik kontrol sonuçları, İSG
saha tespitleri ve çalışan görüşleri kapsamında bir
önceki ayda alınan kararların değerlendirilmesi ve
yeni dönem kararlarının görüşülmesiyle çalışmalarına
devam etmektedir. İSG Kurulu’nda temsil edilen

çalışan sayısı Doğuş Otomotiv’de 23, Doğuş Oto’da
62, Scania Gebze Servis’de 8 kişi olmak üzere
toplam 93 kişidir. Kurulda temsil edilen işgücü oranı
Doğuş Otomotiv’de %3,9; Doğuş Oto’da %4,51,
Scania Gebze Servis’de ise %18,18’dir.
Çalışanlarımızla İletişim ve Geri Bildirim
Mekanizmaları
Doğuş Otomotiv’de iki yılda bir çalışan memnuniyeti
anketi düzenlenmektedir. Sonuçları tüm
departmanlarla paylaşılmaktadır. Anket sonuçlarına
göre öncelikli geliştirilmesi gereken alanlar
belirlenmekte ve bu alanlarla ilgili yöneticilerden
aksiyon planları alınmaktadır.

Çalışan Bağlılığı Endeksi’ne göre 2010 yılında 61,5
olan puanımız, 2012 yılında 71,2’ye çıkarılmıştır ve bu
puanla Doğuş Otomotiv sektör lideri konumundadır.

Çalışan Memnuniyeti Endeksi’nde 56,2 olan puan
kapsamında 2012 yılı hedefi 60 olarak belirlenmiş ve
hedefimizin üzerinde bir performansla 62,6 puana
ulaşılmıştır. İsteklilik Endeksinde ise puanımız 2010
yılında 55,5 iken 2012’de 64,6’ya çıkmıştır.
Çalışanlarımızla Diyalog Platformları
Doğuş Otomotiv çalışanların ve üst yöneticilerin
çeşitli platformlarda bir araya gelmeleri ve görüş
alışverişinde bulunarak verimlilik süreçlerini
geliştirmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda
platform oluşturmaktadır. Örneğin potansiyel yönetici
adaylarıyla CEO yemekleri düzenlenmektedir. 2013
yılında 25 çalışanımız beşerli gruplar halinde Doğuş
Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu ile bu kapsamda bir
araya gelmiştir.

Yalın Yönetim doğrultusunda yalın metodolojisi ile
yapılan projeler, üst yönetim toplantılarında sunularak
üst yönetimle paylaşılmakta ve ödüllendirilmektedir.
İK Paylaşım Toplantıları
Her yıl Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da yapılan
yeni İK uygulamaları ve bir sonraki yıl yapılması
planlanan uygulamalarla ilgili tüm Şirket çalışanlarının
bilgilendirildiği toplantılardır. Bu toplantılarda
ayrıca çalışanların mevcut İK uygulamaları ile ilgili
geribildirimleri alınarak, toplantı çıktıları bir sonraki
yılın aksiyon planlarına dahil edilmektedir.

Çalışanlarımız
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Engelsiz İletişim Kahvaltıları
Engelli çalışanlarımızın İK Departmanı ile görüş ve sıkıntılarını
paylaştıkları toplantılardır.
2013 yılında düzenlenen kahvaltıda engelli çalışanlarımız, kullandıkları
cihaz (işitme cihazı, uzun yürüme cihazı) ücretlerinin sigorta
tarafından karşılanmadığını aktararak bu konuyla ilgili ek ödenek
beklentilerini dile getirmiştir.
Toplantı sonrasında cihaz kullanan engelli çalışanlarımızdan söz
konusu talepler toplanarak konu üst yönetimle paylaşılmıştır. 2014 yılı
itibariyle cihaz masraflarının Doğuş Otomotiv tarafından karşılanması
yönünde karar alınmıştır.

Aile Günü Etkinliği
Mavi yakalı çalışanlar ve ailelerinin katılımı ile
gerçekleşen piknik etkinliğidir. 2013 yılında 29
Eylül tarihinde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 300 kişi
katılmıştır.

Şirketimizde çalışan engelli çalışan oranı %3’tür.
Doğuş Otomotiv bu konudaki yasalara uymaktadır,
2012 ve sonrası yıllarda Şirketimiz bu konuda
herhangi bir ceza ödememiştir.

Yıllara Göre Engelli Çalışan Sayısı

Yıl

Şirket

Engelli Sayısı

2012

Doğuş Oto ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

34

2012

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

16

2013

Doğuş Oto ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

37

2013

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş

16
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Stajyer Sohbetleri
Doğuş Otomotiv bünyesinde Proje Bazlı (5 ay),
Yaz Dönemi (1 ay) ve Lise Stajı olmak üzere 3
tür staj programı bulunmaktadır. Özellikle Proje
Bazlı Stajyerler yeni mezun işe alımlarında Şirket
için çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Stajyerlerimizin Şirketimizi ve faaliyet alanlarını
daha yakından tanımalarını sağlayacak ve

yöneticilerle iletişim kurabilecekleri bir platform
oluşmasını sağlamak amacıyla, Stajyer Sohbet
Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda
farklı kademelerden yöneticiler, stajyerlerle bir araya
gelerek hem profesyonel yaşamdaki deneyimlerini
aktarmakta, hem de uzmanlık alanları ile ilgili
sunumlar yapmaktadır.

Ertuğrul Malatyalı
Dijital Pazarlama Dünyası

Mustafa Şehirli
İnsan, Müşteri ve Siz

Çağrı Öztaş
Marka Pazarlama Stratejisi

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.
Tahsin Tarhan İlköğretim Okulu
Oyun Parkı Alanı Düzenlemesi
Doğuş Otomotiv çalışanları
tarafından Çayırova Tahsin Tarhan
İlköğretim Okulu Oyun Parkı
Gönüllülük Projesi 6 Kasım 2013

tarihinde hayata geçirilmiştir.
Projeyi destekleyen gönüllülerin 3
saat süren çalışmaları sonucunda
basketbol saha duvarları
rengarenk boyanmış, 80 m 2’lik
alan yeşillendirilmiş ve oyun parkı
zemini kaplanmıştır. Çalışmaya
toplam 20 çalışan (60 gönüllülük
saati) katılmıştır.

Çalışanlarımız
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Programa katılan gönüllülerin tamamı (%100)
• hayata geçirilen gönüllülük programının kişisel gelişimlerine
(iş hayatı, bireysel hayat, aile) olumlu katkıda bulunduğuna
inanmaktadır.
• gönüllülük programının karşı tarafa (doğrudan etkilenen kişi ve
kurumlar) fayda sağladığına inanmaktadır.
• gönüllülük programının Şirkete fayda sağladığına inanmaktadır.
• gönüllülük programının devam etmesini istemektedir.
• gönüllülük programına sürekli olarak katılmayı istediğini
belirtmiştir.
• gönüllülük programının işlerini herhangi bir aksamaya
uğratmadığını düşünmektedir.

Aktivite-D Fotoğraf Kulübü Gezisi
Aktivite-D Fotoğraf Kulübü olarak ilk Fotoğraf
Gezimizi, 8 Haziran Cumartesi günü Adapazarı,
Akyazı ilçesi, Altındere beldesi, Bıçkıdere doğa
yürüyüşü ile gerçekleştirdik.

Çocuklarımızla Tiyatroya Gidiyoruz
Çalışanlarımız çocuklarıyla birlikte katıldıkları bu
etkinlikte Çizmeli Kedi ve Sevimli Dinozor Çocuk
oyunlarını izledi.
Anne-Çocuk Fotoğraf Sergisi
15 Mayıs 2013 tarihinde çalışanlarımızın katılımıyla
anne-çocuk temalı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
Gurme Etkinliği
31 Mart 2013 Pazar günü Topaz Restaurant’ta
düzenlenen Gurme Etkinliğinde çalışanlarımız değişik
lezzet yolcuklarına çıkarak keyifli anlar yaşadı.

İntranet Sistemi
Yenilenen intranet sistemimizde, çalışanlarımızın
İK ekibine ve ilgili bilgilere daha kolay erişebileceği
yeni bir tasarım üzerinde çalışılmıştır. 2014 yılında
geliştirmeler devam edecektir.

Günümüzde kurumsal yapıların,
çalışanlarından başlayarak tüm etki alanı
içindeki paydaşları arasında “eşitlik ve
temel insan haklarıyla” ilgili farkındalık
yaratma sorumlulukları bulunmaktadır.

İNSAN
HAKLARI
Doğuş Otomotiv’de Eşit Haklar
İş’te Eşitlik Platformu
Anne-Bebek Politikası

50
51
51

İnsan Hakları
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157,5
saat

İşe Yeni Başlayanlara
Kurumsal Sorumluluk
Eğitimleri
Doğuş Otomotiv’de 2013 yılı
itibarıyla, KS ve Etik İlkeler
başlıkları e-oryantasyon eğitimine
dahil edilmiştir. 2013 yılında 63
kişi işe alınmış, kişi başı 2,5 saat
üzerinden, toplam 157,5 saat
oryantasyon eğitimi verilmiştir.
İşe yeni başlayan çalışanlar
e-oryantasyon eğitiminde Doğuş
Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
Bilgilendirme filmini izlemiş,
Kurumsal Sorumluluk ile ilgili
detayları öğrenmiş ve ‘Etik Kod
nedir? Detayına nereden ulaşılır?’
gibi bilgilere sahip olmuşlardır.
Mobbing Eğitimleri
2013 yılında Şirketimizde
mobbing eğitimi verilmeye
başlanmıştır. İlk aşamada bu
eğitim, tüm İcra Kurulu ile İnsan
Kaynakları ve Süreç Yönetimi
Direktörlüğü çalışanlarına
verilmiştir. 2014 yılında tüm
Şirket çalışanları mobbing
eğitimi alacaktır. Eğitimin
amacı katılımcıların mobbing
olgusunu ayırt edebilmeleri,
önlem alma ve çözüm üretmeleri
ile mobbingin psikolojik etkileri
ve hukuksal açıdan yaratacağı
sonuçları hakkında farkındalık
kazanmalarıdır. 2013 yılında
mobbing eğitimleri 20 adam/
saat (15 adam/gün) olarak
gerçekleşmiş, eğitimlere toplam
30 kişi katılmıştır.

35

İşe Yeni
Başlayanlara
Eğitim

Kurum
Kültürü ve
Cinsiyet
Algısı
Anketi
Katılım
Oranı

%70

Yeni İşe
Alımlardaki
Kadın
Oranı

%33

Mobbing
Eğitimi

2

20

adam/saat

Doğuş Otomotiv’de Eşit Haklar
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. 35
2010 yılında Türkiye’de ilk
kez İnsan Hakları Politikası’nı
kamuya açık biçimde yayınlayan
şirketlerden biri olan Doğuş
Otomotiv, iş yerinde tüm
çalışanlarıyla adil ve şeffaf bir ilişki

yürütmeyi kurumsal öncelikleri
arasında görmektedir.
Ücret Politikası
Doğuş Otomotiv’de iç ve
dış analizler doğrultusunda
performans, iş analizi, kıdem
vb. kriterler incelenerek
belirlenen ücret yönetim sistemi
bulunmaktadır. Her yıl Ocak
ayında ücretler analiz edilmektedir.
Hem Şirket içinde, hem de Şirket
dışındaki çalışanlar arasında
rekabetçi ücretler belirlenmektedir.

Doğuş Otomotiv Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası için; http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk/
kurumsal-sorumluluk-politikalarimiz.aspx

İnsan Hakları
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İş’te Eşitlik Platformu
Doğuş Otomotiv, Doğuş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ferit
Şahenk’in ve Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Güler Sabancı’nın eş başkan
olduğu İş’te Eşitlik Platformu
kapsamındaki çalışmaların
önemli bir üyesidir. Bu çalışmalar
kapsamında tüm Grup içerisinde
emsal teşkil edecek uygulamalar
başlamıştır. Algı anketleri
yapılmış, eğitimler planlanmıştır.
Program kapsamında temel hedef
kadın-erkek arasında cinsiyet
uçurumunu %10 azaltmak olarak
belirlenmiştir.

2013 İş’te Eşitlik
•
İş’te Eşitlik Bildirgesi ve
Taahhüt Mektubunun
imzalanması (Ocak 2013)
•
Bakanlık tarafından yapılan ilk
İş’te Eşitlik Anketine katılım
ve Bakanlığa raporlamasının
yapılması
•
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu
ile anket sonuçlarının ve
hedeflerin paylaşımı
•
Şirket Çalışma Grubunun
Faaliyete Geçmesi (Ocak
- Ekim 2013) 8 Kadın ve 4
Erkek Üye
•
İştiraklerin de platforma üye
olmasının sağlanması (Doğuş
Oto, vdf, LeasePlan, Doğuş
Teknoloji)

		

2012

2013

Yeni İşe Alımlarda Kadın Oranı (%)36

10		

33

Terfilerde Kadın Oranı (%)

33		

41

•

•

•
•

•

Danışman Firma Seçimi (Ekim
2013’de ICC Araştırma Şirketi
ile çalışılmaya başlanmıştır).
Algı Anketi Uygulanması
(Ekim 2013’de tüm Şirkete
kurum kültürü ve cinsiyet
algısını ölçmek amacıyla
anket yapılmış ve %70 katılım
sağlanmıştır).
Anket Sonuçları İcra Kurulu’na
sunulmuştur.
İletişim toplantısında projenin
amacı, hedefi ve 2014 yılı
aksiyonları çalışanlarımızla
paylaşılmıştır.
Algı anketi sonuçlarına göre
2014 yılında uygulanacak
kişisel gelişim programları
belirlenmiştir.

Anne – Bebek Politikası
2013 yılında 150 ve daha
fazla kadın çalışan bulunan
işyerlerimizde kadın çalışanlarımıza
özel kreş uygulaması ile ilgili
çalışmalar tamamlanmıştır. 2014
yılı itibarıyla kreş ve kreşe ait
masrafların tamamı Şirketimiz
tarafından karşılanacaktır. Kreş
çalışmalarıyla ilgili, öncelikle
işyerimize yakın, annenin acil bir
durumda ya da ihtiyaç halinde
hızlıca ulaşabileceği uzaklıkta,
aynı zamanda eğitim kalitesiyle

36

isim yapmış, 7 eğitim kurumuyla
görüşülmüştür. Elemeden
geçirilen şirketler İcra Kurulu’na
sunulmuştur. İcra Kurulumuz
kararı annelerin vermesini
istemiştir. Annelerle birlikte bu
4 kurum gezilmiş ve görüşme
sonrası çalışan annelerimizin hangi
okulu tercih edecekleri konusunda
fikirleri alınmıştır. Çalışanların
tercih ettikleri kreşle çalışılmaya
başlanacaktır.

Tabloda verilen rakamlar Doğuş Otomotiv verisidir. Doğuş Oto dahil değildir.

Çalışanlarımız süt iznini toplu
olarak kullanabilmektedir.
Doğum sonrası ücretsiz izin
kullanılabilmektedir. Çalışanlarımız
evlerine kamera sistemi kurarak,
bebeklerinin bakımını işyerinden
izleyebilmektedir. Bununla birlikte
Şirketimiz içinde süt odamız
mevcuttur. Doğum sonrası işe
dönüş oranı 2013 yılı için %100
olarak gerçekleşmiştir.

818.708 müşterimizle her geçen gün etki
alanımız genişliyor ve sorumluluklarımız
artıyor. Müşterilerimizin en iyi ürün
ve hizmete ulaşmalarını sağlamak ve
otomotiv değer zincirinin her halkasında
tüm beklentilerini karşılamak için
çalışıyoruz…

MÜŞTERİLERİMİZ
Müşteri Memnuniyeti
Doğuş Oto
Vaka Analizi – Scania Gebze Servis
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Kurumsal
Sorumluluk
Markalarımızda Kurumsal Sorumluluk
Uygulamaları
LeasePlan

53
53
54
57
61
66
70
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Yetkili
Satıcı ve
Servis
Denetimleri

İş
Tekrarı ve
Onarım
Kalitesi
Eğitimleri

750

SSH
çalışanı

423

2

adet

Birlikte
Araç
Kabulü

130
ağaç
2.850 kg
CO2 tasarruf

Müşteri Memnuniyeti
Yetkili satıcı ve servislerimizde aylık olarak takip
edilen CSS (müşteri memnuniyet anketleri)
uygulamaları devam etmektedir. 2013 yılında CSS
Müşteri Memnuniyeti Anketi (120 puan üzerinden)
satışta 108,67, serviste ise 100,81 olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
müşterilerimizi son servis ziyaretinden sonra arayarak
müşteri memnuniyeti ölçümü yapmaktadır. Bununla
birlikte gizli müşteri yöntemi kullanılarak müşteri
hizmet kalitesinin denetlenmesi ve puanlandırılması
sürmektedir. 2013 yılında tüm Yetkili Satıcı ve
Servislerimiz gizli müşteri denetlemesine katılmıştır.

Bu uygulama bağımsız bir kurum tarafından
yönetilmektedir.  
İnternet sitesi, sosyal medya gibi iletişim kanalları
üzerinden online yazışma şeklinde müşterilerimizin
görüşleri, istekleri ve şikâyetleri anında alınmakta,
değerlendirilmekte ve geri dönülmektedir. Bununla
birlikte özellikle ticari araç müşterilerimiz için
mevsime özgü araç kullanımı ve koşulları konusunda
kısa tavsiyelerde bulunulmaktadır. Müşterilerimizden
gelen e-postalar 15 dakika içinde yanıtlanmaktadır.

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 31 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.
2013 yılında Doğuş Oto-Çankaya hizmete açılmıştır.
Bu bölgeyle birlikte toplam 6 bölgede hizmet veren
Doğuş Oto’nun Etiler Porsche Showroomu ise Kasım
ayı itibariyle yeni konseptiyle Maslak OtoMotion’da
hizmet vermeye başlamıştır.

Müşterilerimiz
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Toplam Çalışan Sayısı

1.358

İşletme Sermayesi

274.978.860 TL

Yeni Araç Satışı

43.309

İkinci El Satışı

2.702

İş Emri

205.741

Doğuş Oto ‘yeni araç satışı’ pazarında %31,3 ve
‘satış sonrası hizmetler’ pazar payında %24,3’lük bir
etkinlikle toplam pazarda lider konumdadır. Doğuş

Oto müşteri memnuniyeti ve servis kalitesi dallarında
Avrupa’nın en iyi 100 Volkswagen Yetkili Servisi
arasında yer almıştır.

Doğuş Oto Çalışanı Eğitimleri
2013 yılında Doğuş Oto’larda Servis Yetkilileri
Gelişim Akademisi, Değişim Yolculuğu Eğitimi, Anlık
Ödül Sistemi, Geleceğin Çalışanı Eğitimi, Direktör
Eğitimleri, MT Eğitimleri verilmiştir.
Şirket içinde her ay sonu servis müdürlerinin
katılımlarıyla mavi yaka toplantısı yapılmaktadır. Aynı
zamanda bazı hafta sonları da servis müdürlerinin
planladığı kurumsal kültürü geliştirmeye yönelik
etkinlikler düzenlenmektedir.

Gönüllülük Çalışmaları – Doğuş Oto Orkestrası
Doğuş Oto Orkestrası toplam 10 kişiden
oluşmaktadır. Orkestramız 200 saat prova ve 10
iş günü çalışma yaparak yıl boyunca gönüllülük
programı kapsamında faaliyet göstermiştir.
2013 yılında çalışma saatleri içinde toplam 108
saat çalışma yapılmıştır. Takım aynı zamanda yıl
içinde hafta sonları toplam 36 saat gönüllü olarak
çalışmıştır.
2014 yılında Doğuş Oto Tiyatrosu’nun kurulması
planlanmaktadır.

Vaka Analizi - Scania Gebze Servis

Bayazıt Canbulat
Scania Gebze
Servis Müdürü

‘Güzel bir şeyler yapalım’ projesi için Gebze Servis
çalışanlarıyla birlikte yola çıktık. Herkes kendi fikrini
ortaya koydu. Çalışanlar fikirlerinin uygulanmaya
başladığını gördüğünde sorumluluk bilinci gelişmeye
başladı. Kurumsal sorumluluk bireylerden başlıyor,
farkındalık oluşturmak, yerleşmiş eski bir kültürü
değiştirmek çok zor.. Zorlayarak olmuyor, oyunun
içine katarak, çalışanın katma değerini pazarlayarak
başarılı olmak daha kolay.
Çalışanlar, aileleri, çevre, ekonomi ve Şirketimiz
için yapılan, kazandıran tüm uygulamalar çalışan
memnuniyeti oluşturuyor. Bu da bağlılık ve kazancı
beraberinde getirecektir.

Verimlilik ve İş Kalitesi
2013 yılında Gebze Scania Servis’te tüm iş tanımları
standart hale getirilmiş, Şirketin çalışma akış
diyagramı (proses şeması) çıkartılmış, ayın teknisyeni
uygulamasıyla verimlilik, iş kalitesi ve üretkenlik teşvik
edilmiştir. Terfi, performans ve zam kriterleri arasında
verimlilik, kalite ve üretkenlik bulunmaktadır. Gebze
Scania Servisi, 2013 yılında Scania Teknik Top Team
Türkiye Birinciliği Ödülünü almıştır.

Etik Kod Farkındalık Çalışmaları
Servis bünyesinde Doğuş Otomotiv etik kodu
uygulanmaktadır. Tüm çalışanlarımız etik kodu
imzalamış, ayrıca Doğuş Otomotiv İş Ahlakı İlkeleri
sözleşmelerimize eklenmiştir. Eşit davranış ilkesi her
toplantıda çalışanlara beyan edilmektedir.

Müşterilerimiz
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Çalışanlarımız

Çalışanlar

2013

Tam zamanlı çalışan sayısı

44

Kadın çalışan sayısı

4

Yıl içinde işten ayrılanların sayısı

1

Çalışan başına düşen ortalama eğitim

40

saati (adam/saat)

Eğitim Teşvik Modeli
Şirketimizde üniversiteye başlayan, ortaokula
başlayan, MBA programına başlayacak veya eğitim
planlaması yapan çalışanlarımız bulunmaktadır.
Servis bünyesinde tüm çalışanlarımıza kendilerine ait
ekipman ve bilgisayarlar verilmiştir. Bu uygulamayla
birlikte mavi yaka çalışanlarımız işlerini daha rahat
ve sıra beklemeden yapmaya başlamıştır. Eğitimini
tamamlamak isteyen tüm çalışanlarımıza sınavlar ve

ders çalışma amaçlı kullanılmak üzere 60 saate kadar
özel izin verilmektedir.
Çalışanların daha rahat ve konforlu bir ortamda
çalışması için sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
Çalışan Önerileri
Öneri sistemine girilen çalışan talepleri kayıt altına
alınmakta ve uygun bulunanlar hayata geçirilmektedir.

Kullanılan yağın doğaya karışmaması için tüm yağ
tanklarının altına ekipman düzeneklerinin imalatını
gerçekleştiren, Krone yedek parça deposunun
yeniden yapılanması için konstrüktif işler yaratan,
Krone genel takım ekipmanları dizayn eden,
araçların park alanında güvenliğini sağlayan demir
bariyerleri ve çevre güvenlik ekipmanının imalatını
yapan çalışanımız Aşur Demirci’nin yıl içinde
aldığı terfisinde Şirkete katkıları da etkili olmuştur.
Kendisi Doğuş Otomotiv’i “30 yıllık iş hayatının en
güzel ve faydalı okulu” olarak tanımlamaktadır.

Performans Değerlendirmesi, Teknisyenlerin
Kendi Performanslarını Değerlendirmeleri
Performans değerlendirmesinde verimlilik, üretkenlik
ve trafik kurallarına uyum kriterleri bulunmaktadır.
Tüm teknisyenler kendi performansları hakkında
bilgilendirilmektedir. Mavi yakalar dahil olmak
üzere tüm çalışanlarımız servis yöneticisiyle birebir
görüşmeler yapmıştır. Ödüllendirme ve eğitimlerle
sistem desteklenmektedir.
Servis İçinde Eğitim Odası
Gebze Scania Servis’te üst yönetici odası eğitim
odasına çevrilmiştir. Hazırlanan eğitim odasında
internet, telefon, masa, bilgisayar olanağı
bulunmaktadır. Eğitimini tamamlamak isteyen ve bu
doğrultuda çalışmak amacıyla zaman ve yer ihtiyacı

bulunan tüm mavi yaka çalışanlarımız bu alandan
faydalanmaktadır.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
2013 yılı içinde kullanma suyuna profesyonel
filtrasyon sistemi kurulmuştur. Çalışanlarımıza
periyodik sağlık muayenesi yaptırılmaktadır.
Çalışanlara, tehlikeli gördüğü ve sağlığını etkileyen
hiçbir işte çalışmama özgürlüğü ve işten çıkartılmama
garantisi bulunduğu hem toplantılarda duyurulmuş,
hem de açık mektupla bildirilmiştir. Yangın
sistemimiz yenilenmiştir. Su depolarımız temizlenmiş
ve dezenfekte edilmiştir. Çalışanlarımızın trafik
kurallarına uyumu performans değerlendirme kriterleri
arasına eklenmiştir.
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Çalışanlarımız için vücut kitle endeksi haritası
çıkartılmış, çalışanlarımızdan kilolu ve obez
olanları Anadolu Sağlık Merkezi’ne tedavi amaçlı
yönlendirilmiştir.
Paydaş Diyalog Platformları
•
Haftalık çalışan - mavi yaka bilgilendirme
toplantısı
•
Aylık çalışan temsilcileri ile İSG toplantısı
•
Altı ayda bir insan kaynakları – çalışan toplantısı
•
Yılda bir defa aile piknikleri
•
Yılbaşı toplantısı
•
Ayda bir çalışanlarla Dünya Mutfakları günü
•
Scania Dünyası, Scania Dergileri
•
Yılda 120 ve üzeri müşteri ziyareti
•
Müşteri temas yöneticisi
•
Tedarikçi ziyaretleri

Fren Testi ve Emisyon Ölçümünün Ücretsiz
Yaptırılması
Tüm müşterilerimize emisyon ve fren testleri ücretsiz
yapılmakta, güvenlik onarımları için ek indirimler
uygulanmaktadır. Servis danışmanları ve diğer
çalışanlarımız insiyatif alarak söz konusu indirimi her
müşteriye sunabilmektedir. Bununla birlikte emisyon
parametrelerine herhangi bir müdahale söz konusu
değildir. EGR ve SCR iptali 37 yapılmaz.
Servisimizde trafikte güvenlik için riskli görülen şasi,
kazalı araç ve emniyet ekipmanı onarımları kesinlikle
yapılmamaktadır.

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak
servis giriş alanından başlayan bir takip sürecimiz
bulunmaktadır. Araçların hızlarının açılması, kazalı
araçlarda uygun olmayan parça kullanımı gibi
uygulamalar Gebze Servis bünyesinde kesinlikle
yapılmamaktadır. Uygun olmayan tehlikeli madde
tankerleri servisimize kabul edilmemektedir.
Müşterilerimize araç başında bilgilendirme
yapılmaktadır.

Scania’nın Çözüm Merkezi olarak Tüm
Servislere Üretkenlik/Verimlilik Eğitimi
Scania Gebze Servis, Krone, Meiller ve Thermoking
markalarının merkez servisidir. Tüm yetkili
servislerimize üretkenlik ve verimlilik hesaplaması
konusunda destek verilmektedir. Çalışan bazında
iş emri ve toplam bazlarda verimlilik ve üretkenlik
düzenli olarak hesap edilmekte ve Servis bünyesinde
yayınlanmaktadır. Bu şekilde çalışanlar kendilerinin ve
ekiplerinin bilgilerinden haberdar olmakta, verimlilik
artışı için çözümleri kendileri bulmakta ve önerilerde
bulunmaktadır. Belirli dönemlerde diğer servis
müdürleri de merkezimize gelerek, servis yönetimi,
üretkenlik, verimlilik ve İSG eğitimleri almaktadır.

VERA Sistemi
Müşterilerimize araçtan alınan teknik dijital veriler
değerlendirilerek bilgilendirme yapılmakta, verimli ve
tasarruflu araç kullanımıyla ilgili müşterilerimize somut
veriler ışığında sonuçlar iletilmektedir. Bu görev,
servis pazarlama yöneticimizin asıl iş tanımında
bulunmakta ve sorgulanmaktadır. Bununla birlikte
araçların güvenli ve ekonomik kullanımı VERA Sistemi
aracılığıyla ölçümlenebilmektedir.

Çevresel Sorumluluk
Scania Gebze Servis faaliyette bulunduğu bölgedeki
Organize Sanayi Bölgesi alt yapısını kullanmaktadır.
Bu kapsamda düzenli olarak atık sularımızdan
numuneler alınarak incelenmektedir. Parça ve yağlı
ekipman yıkama işlerimiz için özel yıkama makineleri
kullanılmakta, atıklarımız bertaraf edilmek üzere yetkili
firmalara verilmektedir. Tüm çalışanlarımız enerji
tasarrufu ve çevre konusunda haftalık toplantılarda
bilgilendirilmektedir.
Atık Yönetimi
Müşterilerimizden bertaraf edilmek üzere alınan
değişen parçalar Anel Doğa firmasına bertaraf
edilmesi için ücretsiz verilmektedir. Müşteri alanında
görünür şekilde atık pil kutusu bulunmaktadır.

Şirket çalışanlarımızın evlerinde toplanan atıkların bertarafını
Gebze Scania Servis üstlenerek çalışanlarımız arasında çevresel
farkındalığın oluşması için destek olmaktadır. Çalışanlar atık pil,
yağ, kâğıt vb. atıklarını Şirkete getirmekte, Şirket bu atıkları geri
dönüşüme göndermektedir. Bu atıklardan sorumlu bir çalışanımız
bulunmaktadır. Evdeki atıklarını Şirkete getiren bir çalışanımız
ödüllendirilmiştir.
37

EGR ve SCR araçların egzoz emisyonunun yasal sınırlara düşmesini sağlayan mekanik sistemlerdir. Nakliye sektöründe yakıt dışında ek madde
tüketimi bulunduğundan söz konusu sistemler iptal edilebilmekte, çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Gebze Scania Servis EGR ve SCR iptali
yapmamakla birlikte, dışarıda iptalini yaptırmış araçlara da hizmet vermemektedir.
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Su Tüketimi
2013 yılında kullanma suyu basıncını 1 bar düşürerek
10.000 lt/yıl su tasarrufu hedefiyle bir program
başlatılmıştır. Musluklarımız ve pisuarlarımız
fotoselli modellerle değiştirilmektedir. Su tasarrufu
için çalışanlarımız arasında otokontrol sistemi
başlatılarak, farkındalığın artmasıyla su tüketiminin
azaltılması için birbirini uyaran bir takım hedefi
oluşturulmuştur.

Enerji Tüketimi
Enerji tasarrufu farkındalığının artması amacıyla tüm
çalışanlarımız düzenli aralıklarla bilgilendirilmektedir.
Şirket dış işlerinin ve kurye hizmetlerinin
düzenlenmesiyle yılda 7.500 km (500 Lt yakıt)
tasarrufu sağlanmıştır.

Birim

2013

Benzin ve Mazot (Lt)

30.000 (Şirket araçları, ısınma ve jeneratör)

Elektrik (kWh)

105.000

Toplumsal Yatırım
Gebze Scania Servis faaliyette bulunduğu Dilovası
Organize Sanayi Bölgesi alt yapısının geliştirilmesi
için katılım payı ödenmektedir. Yıl içinde bu amaçla
yapılan toplumsal yatırımlara ödenen tutar 30.468
TL’dir.
Mimar Sinan İlköğretim Okulu kardeş okulumuz

olarak seçilmiştir. 2014 yılı içinde yapılacak desteğin
alt yapısı hazırlanmıştır.
Yerel İstihdama Katkı
Kocaeli ve Gebze ilçesinden proje stajyerleri istihdam
edilmektedir. Stajyerlere koçluk, sunum teknikleri
ve ofis yönetimi eğitimleri verilerek iş hayatına
hazırlanmalarına destek sağlanmaktadır.

Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Kalitek Kalite Kontrol Projesi
Yetkili servislerimizde, onarım süresinin kısaltılması ve
mevcut kalite kontrol anlayışının işlevsel ve onarım kalitesini
arttırmaya yönelik olarak düzenlenmesi amacıyla ‘Kalitek Kalite
Kontrol Projesi’ uygulamaya alınmıştır. Araç/iş başında kalite
kontrol yapılmaya başlanmasıyla 657.462 adet iş emrinin
ortalama %80’inde Kalitek uygulanmış, 105.193 saat tasarruf
sağlanmıştır. 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 çıkabilmiş, ayrıca bir kalite kontrol alanına
gerek kalmamıştır.
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Teknik Destek Yardımı
Yetkili Servislerimizin çözmekte zorlandığı konular
veya müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda,
Talep Yönetim Sistemi üzerinden Teknik Destek
talebi oluşturulmaktadır. Bu durumlarda anında
telefon, uzaktan bağlantı, kameralı destek vb.
aracılığıyla destek verilmekte, sonuç alınamaz ise
Yetkili Servis ziyaret edilerek yerinde teknik destek
verilmektedir. Bu desteği Teknik Destek Yöneticimiz
verirken, gerektiğinde ve çoğunlukla müşterimizle
de görüşülerek doğrudan açıklama, bilgilendirme
yapılabilmektedir.
35 Yetkili Satıcımızın atölyelerine kamera sistemi
kurulmuştur ve Yetkili Satıcı ve Servislerimize
merkez ofisimizden canlı ve görüntülü teknik
destek verilmektedir. Bu sistemle zaman, yakıt,
ulaşım tasarrufu sağlanmış, karbon salınımı da
azaltılmıştır. Bununla birlikte onarım süresi kısalmış,
müşterilerimizin problemlerine veya onarım
ihtiyaçlarına da hızlı çözüm alternatifi sunulmuştur.
Kaza Koordinasyon Seminerleri
2013 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Kaza
Koordinasyon seminerlerine devam edilmiştir.

Her Yetkili Satıcıdan bir hasar servis danışmanı
temsilci olarak söz konusu seminerlere katılmıştır.
Eğitimlerde kaza, güvenli sürüş, kaliteli hasar
onarımı, Trafik Hayattır!, emniyet kemeri ve hava
yastığı gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme
yapılmaktadır. İlgili bilgilerin Yetkili Satıcı ve Servisler
tarafından kendi müşterilerine doğrudan aktarılması
sağlanmaktadır.
Birlikte Araç Kabul
2013 yılının son çeyreğinde tüm Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde birlikte araç kabul sürelerini
kısaltmak, bu işlemi araç başında yapabilmek ve
kâğıt sarfiyatını azaltmak için tablet PC ile ‘Birlikte
Araç Kabulü’ (BAK) uygulamasına geçilmiştir. Bu
sayede BAK aşamasında kullanılan iki nüshalı
form iptal edilerek bu form bilgisayar ortamına
taşınmıştır. Talep eden müşterilerimize formları
e-posta ile gönderilmektedir. Bu çalışmayla iki
nüshalı yaklaşık 670.000 adet (toplam 1.340.000
adet/yıl) A4 formdan tasarruf sağlanacaktır.1.340.000
adet/yıl A4 tüketiminin engellenmesi yılda 130 ağacın
kesilmesinin ve 2.850 kg/yıl CO 2salınımının önlenmesi
anlamına gelmektedir.

Yetkili Satıcı ve Servis Bilgilendirme Ekranları
Tüm Yetkili Satıcılarımızın atölyelerine, atölye bilgilendirme
ekranları kurulmuştur ve tüm bilgilendirmeler bu ekran
üzerinden yapılmaktadır. E-posta veya elektronik ortamda
yapılan ve sınırlı sayıda çalışana ulaşan bilgi yerine tüm
çalışanlarımızın görebileceği atölye ekranları sayesinde bilgilere
daha hızlı ulaşılmakta ve müşterilerimizin problemleri daha
hızlı çözülebilmektedir. İlgili ekranların kullanımını arttırmak
ve teşvik etmek için ‘Haftanın Sorusu’ adı altında yarışma
düzenlenerek kazanan mavi yakalı çalışanlar ailesiyle birlikte
ödüllendirilmektedir. Bu uygulamayla, hem çalışanlarımızın
motivasyonları artmakta, hem de bilgilendirmeler doğrudan
yapılabilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızın güncel bilgileri,
bilgilendirmeleri ve uyarıları takip etmesi sağlanmaktadır. Bu
çalışmayla müşterilerimize verilen hizmet ve onarım kalitesi de
artmaktadır.
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Acil Servis/Yol Yardım Hizmeti
Yetkili Servislerimizin Acil Servis/Yol Yardım hizmeti
için kullandıkları araçlar için müşteri ihtiyaçlarına,
güvenliğine ve konforuna yönelik yeni standartlar
oluşturulmuştur. Yetkili Servislerimiz bu amaçla
kullanacakları aracın özellikle binek araç olması
yönünde teşvik edilmektedir. Acil servis araçlarının
içindeki donanımlar güncel ve işlevsel hale
getirilerek sadeleştirilmiştir. Müşteri ihtiyaçları
özellikle gözetilmiş, örneğin, buzdolabı, su ısıtıcısı
vb. donanımlara yer verilmiştir. Bununla birlikte
2014 yılında Acil Servis Teknisyenlerinin teknik, yol
yardım güvenliği, müşteri ilişkisi vb. konularında
gelişimini sağlamak ve müşteri memnuniyetini
sağlamak amacıyla düzenli olarak toplantı/eğitim
yapılması planlanmıştır.
Satış Sonrası Hizmetlerde Eğitim
Yetkili Servislerimizde, Volkswagen Satış Sonrası
Hizmetlerde (SSH) çalışanların tamamına yönelik,
yerinde ‘İş Tekrarı ve Onarım Kalitesi ’eğitimleri
verilmektedir. 2013 yılında 23 kez yapılan bu eğitim
kapsamında yaklaşık 750 SSH çalışanına ulaşılmıştır.
Bu eğitimlerde tüm SSH süreçlerindeki teknik
ve teknik olmayan konular üzerinde durulmakta,
gerçek, yaşanmış örnekler üzerinde değerlendirme
yapılmaktadır. Eğitim öncesinde, iş başında gözlem
ve inceleme yapılarak ilgili Yetkili Satıcıya özel
gündem de oluşturulabilmektedir. Özellikle teknik,
kaliteli bakım/onarım, güvenli sürüş, yapılan işlerin
ve karşılaşılan servis ihtiyaçlarının doğru ve anlaşılır
şekilde açıklanması, müşterilerimizden gelen soruların
doğru cevaplandırılması, endişelerin giderilmesi vb.
hususlar üzerinde eğitim süresince durulmaktadır.
Bununla birlikte Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
performansa dayalı prim uygulaması yapılmaktadır.
Ayrıca Doğuş Otomotiv Satış Sonrası
tarafından kaliteli hizmet primi uygulaması da
bulunmaktadır. Bu uygulamada müşteri memnuniyeti
baz alınmaktadır. Müşteri memnuniyeti, iş tekrarı,
şikayet-iş emri oranı şeklindeki kriterler baz alınarak
Kalite Hizmet Primi oluşturulmaktadır.
Servis Danışmanları Çalıştayı
Bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Servis Danışmanları
Çalıştayı’ daha fazla uygulama içerecek şekilde
geliştirilmiştir. 18 Eylül - 05 Ekim 2013 tarihleri
arasında gerçekleştirilen organizasyonda 7 Servis
Danışmanı grubu ve bir Servis Müdürü grubu yer
almıştır. Toplam 3 gün süren çalıştaylara yaklaşık 390
Servis Danışmanı ve 70 Servis Müdürü katılmıştır.
Ayrıca 27-29 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan
tüm Yetkili Servislerimizin katıldığı ‘Satış Sonrası
Hizmetler Toplantısı’ sırasında Volkswagen Satış
Sonrası Hizmetler ve Servis Müdürlerimiz için
bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylarla

katılımcıların bilgi ve deneyimleri artmış, katılımcılar
yeni ürün ve teknolojilerle ilgili bilgi edinmiştir.
Teknik Komite Toplantısı
Bu yıl 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 toplantı 3 gün
sürmüştür.
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Memnuniyet
Yetkili Satıcılarımızda Yetkili Satıcı yöneticileriyle
yapılan ve Satış Sonrası Hizmetlerin farklı
birimlerindeki hizmet kalitesinin ve davranışların
değerlendirildiği anket çalışması (Dealer
Satisfaction Survey - DSS) 2013 yılında da
gerçekleştirilmiştir. Doğuş Otomotiv DSS sonuçları 5
üzerinden satışta 4,6, serviste ise 4,7’dir.
Tüm Yetkili Satıcılarımızın Müşteri İlişkileri
Yetkililerinin katıldığı toplantı/eğitim düzenlenmiş,
motivasyona yönelik etkinliklerle birlikte müşteri
odaklı yaklaşım konusunda değerlendirmelerde
bulunulmuş; sorunlar, öneriler, şikâyet çözme hızı,
müşteri memnuniyeti, müşteri şikâyet ve taleplerini
karşılama yöntemleri vb. konular görüşülmüştür.
Ayrıca yıllık değerlendirme ödüllerini kazanan Müşteri
İlişkileri Temsilcileri ödüllendirilmiştir.
Vay Be! Projesi
2013 yılında Volkswagen Yetkili Servislerimizde
çalışan Satış Sonrası Hizmetler çalışanlarını
motive etmek ve müşteri odaklılığı sürdürebilmek
amacıyla Vay Be! projesi hayata geçirilmiştir. Yetkili
Servis çalışanlarının görev tanımları dışında çaba
sarf ederek müşterilerimize ‘Vay Be!’ dedirtecek
hizmetlerle ilgili fikir ve davranışlar, her ay bir jüri
tarafından değerlendirilmektedir. Her ay en iyi
uygulama ödüle lâyık görülmekte ve ilgili çalışana
ödülleri verilmektedir. Buna göre her ay birinci olan
Yetkili Satıcı çalışanına Doğuş Otomotiv’den 500 TL
tutarında n11.com hediye çeki verilmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde İş Sağlığı ve
Güvenliği
2013 yılında Yetkili Servislerimizde İş Güvenliği
konusunda kılavuz oluşturulmuş ve çalışanlara
dağıtılmıştır. Satış Sonrası Hizmetler Teknik Destek
Yöneticileri ve Satış Sonrası Hizmetler Bölge
Yöneticileri tarafından yapılan saha ziyaretlerinde bu
konuda kontroller yapılarak denetlenmekte, herhangi
bir nedenle yapılan bir Yetkili Satıcı ve Servis ziyareti,
rapor oluşturularak Satış Sonrası Hizmetler Bölge
Yönetimi ve Yöneticilerimizle paylaşılmaktadır.

Müşterilerimiz
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Kerem Güven
Doğuş Otomotiv
Volkswagen Ticari
Genel Müdürü

‘Türkiye’nin öncü otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv, çalışanları
ve yetkili satıcı ekipleriyle, insan ve müşteri odaklı, Kurumsal
Sorumluluk stratejilerini benimsemiş ve kaliteli uygulamalarıyla
sektöre yön veren lider bir şirkettir. Volkswagen Ticari Araç
markası olarak; başarının en değerli varlığımız olan müşterilerimizde
yaratılan memnuniyetten kaynaklandığının bilincinde, araç satın
alan müşterilerimizin memnuniyetlerinin ölçümlenmesinin yanı sıra,
markamızla iletişime geçen, henüz araç almamış müşterilerin de
memnuniyetleri ölçümlenmekte ve sürecin sürekli iyileştirilmesiyle
birlikte beklentilerin ötesinde müşteri memnuniyeti yaratılmaktadır.
Volkswagen Ticari Araç markası olarak üzerinde önemle durduğumuz
‘Ekonomik ve Emniyetli Sürüş Teknikleri (EVET) Eğitimi’ Kasım 2012
itibariyle başlamış, 2013 yılı sonuna kadar 1.800’den fazla Crafter
kullanıcısına eğitim verilmiştir. Volkswagen Ticari Araç ‘EVET Eğitimi’
ile müşterilerimizin Crafter araçlarını daha güvenli, ekonomik ve
verimli kullanmaları sağlanarak müşteri sağlığı ve güvenliğine olduğu
kadar ekolojik çevreye de katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.’

Yetkili Satıcı ve Servis
Denetimleri
Doğrudan CEO’ya bağlı
faaliyet gösteren Bayi Yönetimi
Departmanı altında kurulmuş
olan Bayi Denetimi Birimi, Yetkili
Satıcı ve Servislerimizin hizmet
kalitelerini takip etmektedir.
Bayi Yönetimi’ne bağlı olan Bayi

•

•

•

•

Geliştirme Birimi ise, Yetkili
Satıcı ve Servislerimizin her türlü
gelişimlerini takip edip, gerektiği
durumlarda marka yönetimleri
ile koordinasyon halinde
çalışmaktadır.
Bayi Denetimi Birimi’nin
sorumlulukları arasında Yetkili

Satıcı ve Servislerimizin ISO
9001 ve DOS (Scania Dealer
Operating Standards) sertifikasyon
denetimleri, marka ve distribütör
standartları denetimleri, Doğuş
Otomotiv ISO 9001 sertifikasyonu
ve kalite süreçleri takibi yer
almaktadır.

27-30 Mayıs 2013 tarihlerinde Almanya Braunschweig’da gerçekleşen
Volkswagen Grup Kalite Yönetimi Konferansı’na katılım sağlanmış,
distribütör bazlı yeni kalite süreçleri konusunda güncellemeler yapılmıştır.
17-20 Haziran 2013 tarihlerinde Londra’da gerçekleşen Volkswagen
Grup Bayi Denetimi Yeni Düzenlemeler eğitimine katılım sağlanmış,
denetçi sertifikasyonu yenilenmiştir.
2013 yılında Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, SEAT,
Porsche, Scania markalarımızda Satış ve Satış Sonrası olarak 320 adet
Kalite ve Marka Standartları Denetimi (ISO+Scania Doğuş Otomotiv)
ve 27 adet sadece Marka Standartları Denetimi, toplamda 347 denetim
gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında 432 olan denetim sayısının azalmasının
nedeni, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin kalite standartlarını uygulama ve ilk
denetimlerden başarılı olma oranının artmasıdır.
2013 yılında ilk defa Skoda Yetkili Satıcı ve Servisleri marka denetimine
tabi tutulmuş ve toplamda 76 denetim gerçekleştirilmiştir. Skoda marka
denetimleriyle birlikte toplam denetim sayısı 423’e ulaşmıştır.

Müşterilerimiz
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Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
Kurumsal Sorumluluk38
Acarlar
Volkswagen Yetkili Satıcısı Acarlar Otomotiv, üstün
hizmet anlayışını hedefleyerek İstanbul Beykoz’daki
tesisinde 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir.
1.700 m 2’lik showroom ve 12.000 m 2’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 140 kişiden
oluşan eğitimli uzman kadrosuyla Volkswagen
müşterilerini buluşturmaktadır.
Risk Yönetimi
Acarlar Otomotiv’de Türkiye ve Dünya Ekonomisinin
seyri yakından takip edilmekte faiz oranları, döviz
kurları, genel ve sektörel olası azalan ve artan
trendler değerlendirilerek gerekli planlamalar yıl içinde
düzenli olarak yapılmaktadır. İki ayda bir düzenlenen
Risk Analizi Toplantıları’nda alınan kararlar hayata
geçirilmektedir.

Enerji Tüketimi
Acarlar Otomotiv hizmet binaları gün ışığından
maksimum oranda faydalanacak şekilde
planlanmıştır. Aydınlatmada kullandığımız ampullerin
tamamının tasarruflu ampuller olmasına özen
gösterilmektedir. Depolarda ve otopark alanlarında
harekete duyarlı aydınlatma sistemi oluşturulmuştur.
Mola ve istirahatlerde, kapanış saatlerinde tüm
faaliyet alanlarımızın aydınlatmalarının otomatik olarak
devreye girip çıkması sağlanmaktadır.
Çevresel Farkındalık
Acarlar Otomotiv çalışanlarının tamamı elektrik ve
elektrikle çalışan ekipmanların kullanımı konusunda
bilinçlendirilmiş, bu konudaki farkındalıklarının
artması sağlanmıştır. Süreç iyileştirmesinde tasarruf
konusunun önceliklerimiz arasında yer alması
nedeniyle çalışanlarımızla yaptığımız toplantılarda
tasarrufun artırılması ve maliyetlerimizin azaltılması
konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Çevre dostu ürün kullanmanın
çevremize olan katkısı kadar dolaylı olarak bu
ürünleri kullanan kullanıcılara sağladığı maddi ve
manevi faydalar hakkında da bilinç oluşturulmaya
çalışılmaktadır.

Çevresel Sorumluluk
Su Tüketimi
Acarlar Otomotiv’de kullanılan suyun yeniden
kullanımının sağlanması amacıyla önümüzdeki
yıllarda arıtma tesisinin yapılması planlanmaktadır.
İşletmemizin tamamında kullanılan su bataryalarının
değiştirilmesi de hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Toplam su tüketimimizin %84’ü Satış ve Servis
Bölümlerimizden hizmet alan araçların yıkanmasından
kaynaklanmaktadır. Servis Bölümünden hizmet alan
araçlara yıkama hizmetinin yerine müşterilerimize
farklı avantajlar sunacak alternatifleri geliştirme
çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıca Satış, Servis ve
Yıkama bölümlerinde su tüketimini azaltmak amacıyla
yeni nesil temizlik ve yıkama makineleriyle hizmet
vermekteyiz.
Atık Yönetimi
Acarlar Otomotiv ve Belediye işbirliğiyle kurulan
KOMPOST (Sıfır Atık) Sistemi, Anel Doğa, Vebsan,
firmaları ile yapmış olduğumuz anlaşmalarla atık
yönetimi etkin bir şekilde yapılmaktadır.
38

Satış ve servis hizmetini gerçekleştirdiğimiz
markaların yakıt tüketim oranı, egzoz salınımı,
periyodik bakım aralığı, BMT teknolojisi, kullandığımız
akaryakıtın oktan ve setan oranları, kullandığımız
yağın kalitesi gibi konulardaki üstün özellikleri,
öncelikli pazarlama argümanı olarak müşterilerimize
aktarılmakta, müşterilerimizin de bu konuda
bilinçlenmelerine özen gösterilmektedir.
Çalışanlarımız
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Acarlar Otomotiv’de çalışan servisi, yemek, iş
kıyafeti, sağlık kontrolü, eğitim yardımı, burs, hediye
paketleri, araçlarına yapılan bakım onarımlarında
işçilik bedelinin alınmaması, parçada %7,5 indirim,
olası ekonomik sıkıntıda uygun vadelerle geri
ödemeli maddi destek, prim ve olası önemli sağlık
problemlerinde ve kazalarda her türlü maddi ve
manevi destek çalışanlara sunulan imkânlar arasında
yer almaktadır.

2013 yılında 6 adet Yetkili Satıcı ve Servisimiz pilot çalışmaya dahil edilmiştir. Geçen yıl pilot çalışma kapsamında raporda yer alan bir şirkete,
2013 yılı raporunda yer verilmemiştir.
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Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013

62
Çalışan Memnuniyeti
Acarlar Otomotiv’de çalışanlarımızın iş ve sosyal
yaşantılarında koşullarını iyileştirme politikamız
bulunmaktadır. Bu politika doğrultusunda iyi ücret,
prim, motivasyon arttırıcı etkinlikler, ödüllendirme
çalışanlarımızın memnuniyeti için yürüttüğümüz
uygulamalar arasındadır. Amacımız Acarlar
Otomotiv kurumsal aile kültürünü yaratabilmek ve
yaşatabilmektedir. Bu doğrultuda çalışanlarımız tüm
süreçlere dahil edilmektedir. 2014 yılında çalışan
memnuniyeti anketi yapılması hedeflenmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Şirketimiz bünyesinde çalışanlarımızın sağlığından
sorumlu hekimimiz ve iş güvenliğinden sorumlu
uzmanımız mevcuttur. Faaliyet alanımız ile ilgili
risk analizlerimiz yapılmakta ve bu analizlere göre
aksiyonlar ve uygulamalar hayata geçirilmektedir.
2013 yılında iş kazası yaşanmamıştır.

Çalışanların Gelişimi
Acarlar Otomotiv’de 2004 yılından önce ilkokul mezunu olup
kadromuza dahil etmiş olduğumuz çalışanlarımızın tamamına
Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Diploması almaları için destek
verilmiştir. Yönetici kadromuza iş yerinde İngilizce eğitimi
programı başlatılmıştır. Şirket bünyesinde çalışan IT sorumlumuza
teknik eğitim desteği verilmiş, ayrıca kaporta ve boya bölümünde
çalışan teknisyenlerimize Ustalık Sertifikalarını almaları amacıyla
gerekli sertifikasyon programlarına katılmaları sağlanmıştır.
Eğitimler
2013 yılında Acarlar Otomotiv’de çalışanlarımıza
mesleki alanda teknik ve teknik olmayan eğitimler, iş
güvenliği, işçi sağlığı, ilk yardım, yangın konularında
iç ve dış eğitimler verilmiştir. 2013 yılında ürün,
pazarlama ve teknik dış eğitimler toplam 2.672 saat,
iç eğitimler ise 138 saat olarak gerçekleşmiştir. Yıl
içinde çalışanlarımıza toplam 3.207 saat (22,90
adam/saat) eğitim verilmiştir.
Performans Yönetimi
Acarlar Otomotiv’de çalışanlarımıza aylık ve yıllık
performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Her
ayın başında aylık hedefler çalışanlara verilmekte
ve bir sonraki ay gerçekleşenlerle karşılaştırmalar
yapılarak geri bildirim yapılmaktadır. Yıllık
performans değerlendirmelerinde de aynı sistem
uygulanmaktadır.
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Acarlar Otomotiv’de verdiğimiz hizmetin içeriğine
göre müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ilgili

konularda tam ve doğru bilgilendirme yapmak
kurumsal önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Örneğin fren balataları ve lastikleri değişen
araçlar için ilk 1.000 km’de durma mesafelerinin
uzayabileceğinin bildirimi her koşulda yapılmakta,
gerekli uyarılar müşterilerimizin araç içinde
görebileceği yerlere yazılı olarak asılmaktadır.
Müşterilerimizle birlikte veya bakım onarım
sonrasında test sürüşüne çıkan Formenlerimize, Satış
Temsilcilerimize ve Servis Danışmanlarımıza Güvenli
ve Ekonomik Sürüş Teknikleri eğitimi verilmiştir.
Toplumsal Katılım
Toplumsal Yatırımlar
Acarlar Otomotiv olarak 2013 yılında Türk Eğitim
Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Artvinliler
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel
Engelliler Vakfı’na destek verilmiş, söz konusu vakıf
ve derneklere 29.810 TL maddi yardım yapılmıştır.
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Başaran Oto
Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat San.ve
Tic. A.Ş.1996 yılında Doğuş Otomotiv Servis 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 m 2’lik servis alanı üzerine
kurulu Yetkili Satıcı ağı ve 103 kişiden oluşan eğitimli
uzman kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir.
Kalite Standartları
Kalite standartlarını sürekli geliştirmek ve farkındalığı
arttırmak amacıyla Başaran Oto çalışanlarıyla aylık
değerlendirme toplantıları yapılmakta, planlanan
çalışmalar hızla uygulanmaktadır. ISO standartları
gereği yapılan uyumluluk çalışmaları 2013 yılında da
sürdürülmüştür. Yıllık olarak hazırlanan iç hedefler
çalışanlarımızla birlikte değerlendirilmekte ve
çalışmalar ortaklaşa yürütülmektedir.
Çevresel Sorumluluk
Çevresel Farkındalık
Çalışanlarımızla yapılan toplantılarda, servis ve
satış yöneticilerinin gün içinde yapmış olduğu saha
turlarında çalışanlarımızın çevresel farkındalıklarının
artırılmasına yönelik uyarılarda bulunulmaktadır.
Ayrıca Şirketimizin çevresindeki belirli alanlarda
ağaçlandırma ve çim alan yaratma çalışmaları devam
etmektedir.
Showroom’da sergilenen araçların üzerlerinde
müşterilerimizin göreceği alan ve şekillerde araçların
emisyon değerlerini gösteren tablolar bulunmakta ve
müşterilerimiz bu konuda satış temsilcileri tarafından
bilgilendirilmektedir. 2013 yılında 300 kg kâğıt atık
toplanarak geri dönüşüme gönderilmiştir.
Çalışanlarımız
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Başaran Oto’da düzenli olarak ortam ölçümleri
yapılmakta ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı
sağlanmaktadır. Şirketimizin iş yeri hekimi tarafından
çalışanlarımızla görüşmelerle sağlık ve güvenlikle ilgili
konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır. 2013 yılında 7
adet küçük iş kazası yaşanmış, gerekli tedbirler alınmıştır.
İç eğitimler ve Doğuş Otomotiv eğitimlerinde güvenli
sürüş eğitimi ve sürüş esnasında dikkat edilmesi

gereken hususlar çalışanlarımıza aktarılmakta ve
gerekli uygulamalar yapılmaktadır.
Çalışanların Gelişimi
Yıl içinde mavi yaka çalışanlarımız için Doğuş
Otomotiv’in verdiği teknik eğitimler dışında
çalışanlarımıza mesleki eğitimler, kimyasal ürün
eğitimi ve iş başı eğitimleri verilmiştir.
Çalışanların performans değerlendirmesi etkinlikverimlilik odaklı olarak otomasyon sistemi üzerinden
raporlanmakta ve rapor sonucuna göre geri
bildirimlerde bulunulmaktadır.
Çalışan Öneri Sistemi
Departman yöneticilerimiz çalışanlarla bire bir
görüşmeler yaparak görüş ve önerilerini düzenli
olarak sorgulamaktadır. Başaran Oto’da birfikrimvar@
basaranoto.com.tr e-posta hesabından çalışanların
önerileri toplanarak değerlendirilmektedir.
Müşterilerimiz
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Satış öncesi test sürüşlerinde satış temsilcilerimiz
tarafından kullanıcılarımıza yönelik, test öncesinde
ve test esnasında, emniyet kemeri, çocuk koltuğu,
doğru oturma pozisyonu, güvenli sürüş mesafesi ve
buna benzer bilgiler verilmektedir.
Satış temsilcileri test sürüşlerinde ürünün ve verilen
hizmetin tam ve doğru kullanımı için kullanıcılara ön
bilgi vermekte ve süreci kullanıcı ile beraber kontrol
altında yürütmektedir. Araçlara ayna kartları aracılığı ile
gerekli görsel uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Satış temsilcileri markanın belirlediği süreci takip
ederek kullanıcıları bilgilendirmektedir. Olası bir yanlış
bilgilendirmede oluşan şikâyete istinaden bilgiyi
veren çalışanımız müşterimize geri dönerek durumu
netleştirmekte ve gerekirse müşteriyi bulunduğu yerde
ziyaret ederek gerekli bilginin düzeltilmesini sağlamaktadır.
Toplumsal Katılım
Toplumsal Yatırımlar
Başaran Oto olarak okul yapımı, dernek ve
kuruluşlara yapılan bağışlar ve düzenli olarak devam
eden öğretim burslarını kapsayan yıllık toplumsal
yatırımımız 64.550 TL’dir.
Firmamız tarafından bulunduğumuz il kapsamında
bir okulun inşası aşamasında maddi destek
sağlanmıştır. Ayrıca belli oranda öğrenciye burs
imkânı sağlanmaktadır. Bununla birlikte faaliyette
bulunduğumuz bölgede bulunan ortak kamu
alanlarının eksikliklerinin giderilmesine ve yapımına da
katkıda bulunulmaktadır.
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Mercan
Mercan Otomotiv, Edirne ilindeki
tesisinde 2006 yılından beri Doğuş Otomotiv Yetkili
Satıcısı ve Servisi olarak faaliyet göstermektedir.
900 m 2’lik showroom ve 1.214 m 2’lik servis alanı
üzerine kurulu olan Yetkili Satıcımız 33 kişiden oluşan
uzman kadrosuyla satış, servis ve kredi hizmetleri
gibi tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm
üretmektedir.
Çalışanlarımız
Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi
Mercan Otomotiv’de yıl içinde 2 kez çalışan
memnuniyeti anketi düzenlenmektedir. Yılda bir kez
çalışan performans değerlendirmesi yapılmaktadır.
Ulaşılan sonuçlar çalışanlarla paylaşılmakta ve geri
bildirimler yapılmaktadır. Performans değerlendirmesi
sonuçlarına göre çalışanlarımız tatil ya da beyaz eşya
gibi hediyelerle ödüllendirilmektedir.
Çalışanlarımız öneri ve şikâyetlerini yönetime
e-posta ya da isimsiz mektup uygulaması ile
iletebilmektedir. Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri
Şirketimiz tarafından desteklenmektedir. Açık öğretim
kurumlarında eğitim gören çalışanlarımıza sınavlar
için ücretli izin verilmektedir. Bunun dışında burs
verdiğimiz çalışanlarımız da bulunmaktadır.
Yıl içinde çalışanlarımıza yönelik iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri verilmiştir. 2013 yılında Şirketimizde iş
kazası yaşanmamıştır.
Satış Sonrası Hizmetleri çalışanlarına 2013 yılında
ürün ve davranış eğitimleri verilmiştir. Satış

Biriminde ise model bazlı eğitimler başta olmak
üzere, e-eğitimlerin tamamı çalışanlarımız tarafından
alınmıştır. Bununla birlikte tüm ekibimize müşteri
memnuniyeti anketi eğitimi verilmiştir.
İş Etiği
Mercan Otomotiv politika ve prosedürlerinde
etik çalışma ve davranışlara yönelik kurallar
bulunmaktadır. Muhasebe ve finans departmanları
tarafından yıl içinde çapraz finansal kontroller
gerçekleştirilmekte, aylık bilanço takiplerinde detaylar
incelenmektedir.
Müşterilerimiz
Araç tesliminde tüm müşterilerimize araç ile ilgili
yapılan işlemler detaylı olarak anlatılmakta ve
müşterilere acil durumlarda neler yapacakları
hakkında bilgiler verilmektedir. Müşterilere ayrıca
göstergede yer alan uyarı lambalarını açıklayan
el broşürleri verilmektedir. Bununla birlikte Satış
Temsilcilerimize güvenli ve ekonomik sürüş eğitimleri
verilmektedir.
Toplumsal Katılım
Toplumsal Yatırımlar
Mercan Otomotiv olarak Edirne Anadolu Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi otomotiv laboratuvarlarına
parça yardımı yapılmaktadır. Ayrıca 2013 yılında
Avrupa Birliği projesi çerçevesinde 4 Bulgar
öğrenciye 20 gün boyunca eğitim verilmiştir. Mercan
Otomotiv aynı zamanda Olin Edirne Basketbol
Takımı’nın da sponsorluğunu üstlenmiştir.

Özsa
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve
Servisi Özsa Otomotiv, Kayseri’de 1995 yılından
beri faaliyet göstermektedir. 1.200 m 2’lik showroom
ve 6.500 m 2’lik servis alanı üzerine kurulu olan Özsa
Otomotiv hizmet birimlerinde 130 kişilik uzman
kadrosuyla hizmet vermektedir.
Çevresel Sorumluluk
Su Tüketimi
Özsa’da su tüketiminin azaltılması için çalışmalar
sürmektedir. Kafeterya bölümünde su arıtma
sistemimiz bulunmaktadır. İçme suyu bu sistem
üzerinden sağlanmaktadır. Araç yıkama alanlarındaki
yıkama makineleri, su tüketimini minimumda
tutabilmek amacıyla sınırlı su ve yüksek basınç
prensibiyle çalışmaktadır.

Çalışanlarımız
Eğitimler ve Performans Yönetimi
Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini geliştirmeleri
için teşvik etmek amacıyla açık lise programlarına
katılım Şirketimiz tarafından desteklenmektedir.
İkinci öğretime akşam saatlerinde devam eden
çalışanlarımıza özel izin verilmektedir. Özsa
Otomotiv satış departmanında çalışanlarımız için
sürekli performans değerlendirmesi uygulaması ve
geribildirim yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler
düzenli toplantılarla tablo ve grafikler üzerinden
çalışanlarla paylaşılmaktadır. Satış Departmanımız
tarafından 5.yıl ve Satış Sonrası Hizmetler
Departmanımız tarafından 10. yıl ödüllendirmeleri
yapılmaktadır.
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Çalışanlarla İletişim
Özsa’da departman müdürleriyle Şirket üst
yöneticilerimiz ayda iki kez gerçekleştirdikleri
toplantılarda kalite standartlarını artırmak için
süreçlerin iyileştirilmesine yönelik planları gözden
geçirmektedir. Haftada bir kez ise tüm çalışanlarla
düzenli toplantılar gerçekleştirilerek görüş
alışverişinde bulunulmaktadır.
Satış Sonrası Hizmetler departmanı çalışanlarımızla
yılda 2 kez farklı bölgelere tatile gidilmekte, böylelikle
çalışanlarımızın tümünün iş dışında dinlenme ve

birbiriyle iletişim kurma fırsatını yakalamaları teşvik
edilmektedir. 3’er aylık dönemlerle açıklanan müşteri
memnuniyeti anketi sonuçlarına göre forman,
danışman, ön büro ve müşteri ilişkileri çalışanlarıyla
yemekli organizasyonlar düzenlenmektedir.
Özsa’da yıl içinde belirli aralıklarla düzenlenen
bilgilendirme toplantılarında çalışanlarımızın kredi
kartı kullanımı, sağlıklı yaşam, sosyal yaşam ve aile
yaşantısına dair öneriler vb. bilgiler çalışanlarımızla
paylaşılmaktadır.

Tamaş
İstanbul’da 2000 yılından beri faaliyet gösteren
Tamaş Otomotiv, 1.895 m 2’lik showroom
ve 7.500 m 2’lik servis alanı üzerine kuruludur.
Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm
otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm getiren
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Tamaş, 137 kişilik
uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.
Çalışanlarımız
Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi
Tamaş’ta 2013 yılında toplam 1.030,5 (7,14 adam/
saat) saat eğitim verilmiştir. Doğuş Otomotiv
eğitimleri, iletişim eğitimi, iş güvenliği eğitimi,
grup verimliliği, iş ve ilişki yönetimi eğitimleri gibi
başlıklarda verilen eğitimlerin dışında çalışanlarımızın
kişisel gelişimleri için kurs ya da benzer seminerlere
katılmaları durumunda aldıkları izinler ücretli
izin sayılmaktadır. Çalışanlarımızın kendilerini
geliştirmeleri için planladıkları her türlü kurs, okul,
uzmanlık vb. eğitimler Şirketimiz tarafından teşvik
edilmektedir.

değerlendirmeye dahil olan tüm çalışanlarımıza
e-posta ile değerlendirme sonuçları bildirilmektedir.
Her ay düzenlenen ‘Genel Kutlama’
organizasyonumuzda çalışanlarımızla yöneticilerimiz
bir araya gelmektedir.
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Tamaş’ta oylama ile seçilen işçi temsilcilerinin de
katılımı ile düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği
toplantıları yapılmaktadır. 2013 yılında çalışanlarımıza
hijyen eğitimi verilmiştir. Şirketimizde yıl içinde iş
kazası yaşanmamıştır.
İş Etiği
Tamaş İş Geliştirme Departmanı tarafından tüm
birimler her ay denetlenmektedir. Etik kuralların ve
davranış biçimlerinin de yer aldığı denetim sonucunda
çalışanlarımızın iç denetim puanı belirlenmektedir. İç
denetim puanı çalışanlarımızın performans puanına
doğrudan yansıtılmaktadır.
Toplumsal Katılım

Tamaş’ta çalışanlarımızın memnuniyetini ölçmek için
yıl içinde çalışan memnuniyeti anketi yapılmaktadır.
Ayrıca mevcut öneri sistemimiz üzerinden
çalışanlarımız Şirket yöneticileriyle her türlü öneriyi
paylaşabilmektedir. Şirketimizde her ay düzenli
olarak performans değerlendirmesi yapılmakta ve

Toplumsal Yatırımlar
Hacıahmetli Köyü Muazzez – İsmail Çam ilköğretim
Okulu Tamaş tarafından yaptırılmıştır. Okula düzenli
olarak destek verilmeye devam edilmektedir.

Vosmer
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.
Vosmer Otomotiv‘de markalara özel ayrı
showroomlar, mekanik atölyeler, yedek parça
depoları, vdf, misafir kafeteryaları ile idari ve sosyal
birimler yer almaktadır. En son teknolojiyle donatılmış
ekipman ve cihazlarla araçlara servis hizmeti veren
Vosmer Otomotiv, yüksek teknolojiyle donatılmış
servis ekipmanlarıyla hizmetinizdedir.
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Vosmer Doğuş Otomotiv kalite standartları gereği
tüm birimlerinde yüksek standartlarda hizmet
kalitesine ulaşmak amacıyla yıl içinde kalite
standartları denetiminden geçmektedir. Müşteri
sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti gibi
alanlarda Doğuş Otomotiv standartları koşulsuz
olarak uygulanmaktadır.
Enerji ve su tüketiminin azaltılması amacıyla
çalışanlarımız düzenli olarak bilgilendirilmekte,
atıklarımız yasalara uygun biçimde toplanmakta

ve yetkili kurumlara bertaraf edilmek üzere
ulaştırılmaktadır.
Şirketimizde 18 yaş altında çalışan bulunmamakta ve
çocuk işçi çalıştırmama konusundaki etik kurallara
uyulmaktadır.
Vosmer, çalışanları ve müşterileriyle yıl içinde çeşitli
toplantı ve etkinliklerle bir araya gelerek görüş
alışverişinde bulunmakta ve alınan geri bildirimler
değerlendirilmektedir.

Markalarımızda Kurumsal Sorumluluk
Uygulamaları39
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
odak alanları doğrultusunda 2013 Kurumsal
Sorumluluk Raporu kapsamına dahil edilen bilgiler
markalarımızın 2013 yılı performansları arasından
seçilen performanslardır.
Volkswagen Ticari Araç
Çevresel Farkındalık ve Kurumsal Sorumluluk
2013 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizde görev
yapan satış danışmanlarına yönelik ürün eğitimi
kapsamında bir organizasyon gerçekleştirilmiştir.
Bu organizasyonda kullanılan oda kartı, yaka kartı,
program gibi tüm basılı malzemeler, geri dönüşümlü
kâğıttan üretilerek, Yetkili Satıcılarımız tarafında
farkındalık yaratılması hedeflenmiştir.
Basılı malzemelerin dışında her aktivite masasının
yanına geri dönüşüm kutuları konularak,

organizasyon esnasında ortaya çıkan çöplerin
ayrıştırılması yoluna gidilmiştir. Tüm bu uygulamaların
yanı sıra, konaklama yapan her satış danışmanın
odasına bilgilendirici mesaj kartları konmuştur.
Toplam 300 kişinin katıldığı bu organizasyonda her
türlü alanda geri dönüşümün önemi vurgulanmıştır.
Yine 2013 yılında, 6 ayrı bölgede Yetkili
Satıcılarımızdan Satış Müdürleri ve Satış Şefleri’nin
katılımıyla ilk Volkswagen Ticari Araç Bölgesel
Satış Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar
kapsamında satış sürecinin iyileştirilmesi, satışta
kalite yönetimi, ürün, iş geliştirme ve diğer satış
konuları hakkında katılımcıların görüşleri alınmış,
satış ve satışta kalite yönetimi konularını geliştirmek
yönünde alınabilecek aksiyonlar kararlaştırılmıştır.
Bu toplantılar aracılığıyla müşteriye verilen hizmet
kalitesinin arttırılması yönünde faydalı olabilecek
aksiyonlar satış ekibiyle birlikte kararlaştırılarak
markanın büyük bir parçası oldukları mesajı
paylaşılmıştır. Toplamda 128 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıların başında ise Doğuş
Otomotiv Kurumsal Sorumluluk filmi katılımcılara
izletilmiştir.

Volkswagen Ticari Satış Eğitimlerinde Kurumsal Sorumluluk
Konulu Skeçler
Volkswagen Ticari Satış Ekibimizin deneyimlerini artırmaları, vaka örnekleriyle
bilgilerini kıyaslamalarını sağlayacak satış eğitimlerine 2013 yılında da
devam edilmiştir. 2013 Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen
satış eğitimlerinde çalışanlarımızın eğlenceli bir ortamda vaka analizleri
üzerinde tartışabilecekleri ortam yaratılmış, müşterilerimizin doğru ve tam
bilgilendirilmesi, sorumlu pazarlama ile ilgili konularda kurumsal sorumluluk
odak alanlarımıza vurgu yapılarak özel skeç senaryoları hazırlanmış ve eğitim
sırasında bu skeçler oynanarak katılımcıların bilgi düzeyleri ölçülmüş, konuyla
ilgili farkındalığın artması sağlanmıştır. Bu eğitimlere 300 kişi katılmıştır.
39

Markalarımızın Doğuş Otomotiv’in Müşteri Sağlığı ve Güvenliği, Ürün Güvenliği, Müşterilerin Doğru ve Zamanında Bilgilendirilmesi, Çevresel
politikaları ve OEM standartları gereği hayata geçirdikleri performanslar internet sitemiz üzerinde yer almaktadır. Detaylı bilgi için http://www.
dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-ve-hizmet-sorumlulugu.aspx
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Premium Müşteri Programı
Volkswagen Ticari Araç olarak 2013 yılında hayata
geçirilen bir diğer uygulamamız ise Premium
Müşteri Programıdır. Bu uygulama, uzun yıllar
Transporter ve Caravelle modellerini tercih eden
müşterilere, hayatlarını kolaylaştıracak birçok yenilik
sunmaktadır. Hayatlarının her anında bu modelleri
tercih eden kullanıcılarımız servis randevusu, araç
durumu veya tavsiye edilen araç fiyat bilgileri gibi
tüm işlemlerini 0212 335 04 89 numaralı telefondan
gerçekleştirebilecektir. Sadece kendilerine
hizmet veren çağrı merkezi ise Premium olan her
araç sahibinin muayene veya servis zamanlarını
hatırlatarak, hayatlarını kolaylaştıracaktır.
Audi
Yetkili Satıcı Satış Eğitimleri
Audi Türkiye olarak Audi AG tarafından belirlenen
Yetkili Satıcı Satış Eğitimlerinin içeriği Türkiye
pazarına adapte edilerek verilmektedir. Audi Satış
Danışmanları ve Satış Müdürleri için tanımlanmış
temel eğitim programı ve sertifikasyon süreci
mevcuttur (örneğin danışmanlar için 4 modüllük
program – 12 gün). Danışmanlar bu temel eğitim
programında Audi tarihçesi ve marka kültürü,
Audi otomobilleri, Audi teknolojileri ve Audi satış
süreci hakkında, yöneticiler ise liderlik, satış süreci
yönetimi, işletme yönetimi vb. yönetimsel konularda
bilgi edinmektedir. Temel eğitim sürecinin sonunda
yazılı bilgi testi ve rol oyunları içeren bir sınav süreci
uygulanmakta ve katılımcılar Uluslararası Audi Satış
Danışmanı veya Uluslararası Audi Satış Yöneticisi
sertifikası almaya hak kazanmaktadır.
2013 yılında Audi Satış Eğitimleri kapsamında ürün
eğitimleri, uluslararası temel Audi eğitimleri, Audi
sertifikasyon eğitimi, uluslararası satış müdürleri
eğitimlerine devam edilmiştir. Bu yıl toplam 67 gün
boyunca toplam 89 çalışanımıza 54 adam/saat eğitim
verilmiştir.
Audi’de 2013 Uygulamalarından Örnekler
Audi markası olarak online eğitim portali üzerinden
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde çalışan teknisyenlerin
bilgi edinmesi amacıyla Audi AG’nin teknik yayını
Audi Servis TV’den her hafta bir teknik konu
belirlenmiş ve Yetkili Satıcı ve Servis çalışanlarına
aktarılmıştır. Ayrıca çalışan motivasyonunu arttırmak
ve atölyelerde yer alan duyuru ekranlarının takibini
sağlamak amacıyla yayınlar sırasında teknik sorular
sorulmuş, yanıtlar eğitim portali üzerinden kabul
edilmiş ve sorulara doğru yanıt verenler arasında
yapılan çekiliş sonrası kazanan çalışanlara aileleriyle
birlikte akşam yemeği, hafta sonu kullanım amaçlı
Audi araç tahsisi veya turistik bölgesel tura katılım
gibi hediyeler verilmiştir.

Audi eğitimlerinde 2013 yılında daha fazla bilgisayar
ve tablet kullanımını teşvik etmek amacıyla eğitimlere
interaktif bölümler eklenmiş, böylelikle kâğıt
kullanımının azaltılması için yapılan çalışmalara katkı
sağlanmıştır. A3 Sportsback, teknik eğitim ve Audi
Servis internet üzerinden eğitimler de bu doğrultuda
kullanıma açılmıştır.
Audi’de 2013 yılında diagnoz teknisyeni sayısı 43’e,
servis teknisyeni sayısı ise 31’e yükselmiştir.
Çevre Dostu Araç Satışları
Audi Türkiye olarak 2012 yılında çevre dostu Euro6
emisyon normunda motorlara sahip araç satışımız
yokken 2013 yılında Euro6 standartlarına uyumlu 896
araç satılmıştır. Bu, toplam satışlarımızın %5,5‘lik
bir bölümünü oluşturmaktadır. Çevre dostu araçların
satışı önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir.
2014 Haziran’dan itibaren birçok modelimizin
motorları Euro6 emisyon normunda üretilecektir.
Toplumsal Katılım Programları
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde yeteri
kadar ilgi görmeyen denizcilik ve yatçılığın gelişmesi
amacıyla katkıda bulunduğumuz, Türkiye’nin
uluslararası yat yarışları alanında kendini kanıtlamış
en önemli yarışlarından Göcek Yarış Haftası, bu yıl da
18-22 Mayıs 2013 tarihlerinde Audi’nin sponsorluğu
ile gerçekleştirilmiştir. Bu ortaklıkla Göcek Yat
Kulübü’nün belirlediği program çerçevesinde,
başta Göcek olmak üzere bölgedeki çocukların
yelken sporuna, hatta denizciliğe kazandırılması
adına faaliyetler ve eğitimler düzenleyen Göcek
Yat Kulübü’ne destek olunmaktadır. Audi, Göcek
Yat Kulübü’yle 2012’de temelleri atılan işbirliğini
sadece bir etkinlik sponsorluğu olarak görmemekte,
bugünün çocuklarının, yarının milli sporcuları olarak
yetişmelerine katkı sağlamak adına Göcek Yat Kulübü
ile bu çalışmaya ortak olmaktadır. 2012 yılında 65
çocuk yelken eğitimlerine başlamış ve bunlardan
2’si milli takıma kadar yükselmiştir. 2013 yılında
ise toplam 100 çocuğa eğitim verilmiştir. Audi’nin
desteği ile Göcek Yat Kulübü’nün eğitim verdiği
çocuk sayısının 300’e çıkarılması hedeflenmektedir.
Ayrıca 2013 yılı içinde TEMA Vakfına 11.500 TL bağış
yapılmıştır.
SEAT
Yetkili Satıcılar
SEAT markası, 2013 yılının Mart ayında Gaziantep’te
Şahintaş, Ağustos ayında Ankara’da Doğuş Oto
Çankaya ve Aralık ayında Eskişehir’de Asil Yetkili
Satıcılarının faaliyete geçmesiyle, toplam 25 Yetkili
Satıcı ve 39 Yetkili Servis noktasına ulaşmıştır.
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Kurumsal Sorumluluk Farkındalığı
2013 yılında SEAT Servis Müdürleri’ne
yönelik motivasyon ve bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Bu organizasyonda kullanılan
basılı malzemeler geri dönüşümlü malzemelerden
üretilmiştir. 55 kişinin katıldığı organizasyonda
farkındalık yaratılması amacıyla toplantının bir
bölümünde Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
videosu izletilerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi
verilmiştir.

Scania

Volkswagen Binek Araç

Scania Eğitimleri ve Müşteri Memnuniyeti
Yüksek teknoloji kullanan, yaptığı Ar-Ge harcamaları
ve yatırımlarıyla teknoloji geliştirmenin öncüsü olan
Scania, eğitimde de öncü olduğunu ve en büyük
yatırımın insan yatırımı olduğunu bu sayede ortaya
koymaktadır. Doğuş Otomotiv Scania, Türkiye’de
verdiği farklı eğitim programları ile hizmet kalitesinin
her noktasında müşteri memnuniyetini en üst düzeye
çıkarmayı amaçlamaktadır. Scania Yetkili Satıcı ve
Servis sahiplerine verilen Adanmış Yönetici Eğitimi
ile lider yönetici olmak için gerekli bilgi ve teknikler
aktarılmaktadır. Scania Satış Olimpiyatları ise satış
ekibinin gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.
Müşterilerin kârlılıklarını arttıran, maliyetlerini
azaltmayı sağlayan Sürücü Eğitimlerinden bugüne
kadar üç binin üzerinde sürücü yararlanmıştır.

Yetkili Satıcılar
Volkswagen Binek ve Ticari markalarımız, 2013
Temmuz ayında Balıkesir Edremit’te Yağcı,
Eylül ayında Adıyaman’da Vimsa Yetkili Satıcı ve
Servislerinin faaliyete geçmesiyle toplam 65 Yetkili
Satıcı ve 70 Yetkili Servis noktasına ulaşmıştır.
Volkswagen SAT Satış Akademisi Türkiye
Volkswagen Binek Araç olarak 2010 yılı başında
Volkswagen AG’nin ‘Mach 18’ hedefleri dahilinde
daha bilgili ve uzun soluklu çalışacağımız bir ekip
oluşturmak amaçlı Volkswagen SAT Satış Akademisi
Türkiye Projesi başlatılmıştır. Başlangıçta 188 kişi
olan danışman kadromuz 2013 yılında 331 kişiye
ulaşmıştır. Bu kadronun içinde 173 danışmanımızın
Volkswagen Uluslararası Satış Diploması ve 72
danışmanımızda ise Volkswagen Uluslararası Satış
Sertifikası bulunmaktadır. Geldiğimiz noktada 2013
yılı içinde kadromuzdaki sirkülasyon oranımız %19
olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında bu oranın %15’in
altına indirilmesi hedeflenmektedir.
2013 Satış Danışmanları Eğitimleri
Tüm satış danışmanlarımız e-Eğitim sistemi
dahilindeki 75 eğitim modülünü tamamlamış
durumdadır. 2013 yılında Sunum Becerileri Eğitimi de
tamamlanmıştır. Sertifika Sınavımız tamamlanmış ve
30 müdürümüze sertifikaları verilmiştir. 2013 yılında
toplam 12.656 adam/saat eğitim verilerek büyük bir
başarıya imza atılmıştır.
Üniversite Tanıtım Günleri
Volkswagen markasını üniversite öğrencileriyle bir
araya getirmek amacıyla 2013 Mayıs – Haziran
aylarında 3 büyük ilde 6 üniversiteye gidilmiş, bu
kapsamda Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile
fotoğrafçılık hakkında seminerler düzenlenmiştir.
Ayrıca 14. Antalya Piyano Festivali’ne sponsor
olunmuştur.

Müşteri Memnuniyeti Anketi
Scania Türkiye’de mevcut CSI-Müşteri Memnuniyeti
anketi ve raporlama sistemi müşteri memnuniyetini
arttırmak amacıyla 2013 yenilenme sürecine girmiştir.
Tamamen küresel standartlara kavuşturulan ve
İsveç Scania tarafından organize edilecek olan CSI
anketleri satış ve servis müşterileri için üçer aylık
dönemler halinde yapılacak ve raporlanacaktır.

Çevre Dostu Araç Satışları
Doğuş Otomotiv Scania’da 2012 yılı içinde satılan
araçların %97’si Euro5, %3 kadarı Euro4 motorlara
sahipken, 2013 yılında Türkiye’de satılan Scania
araçların %100’ü Euro5 motorlu araçlardır. Scania,
Türkiye’de de yasal yükümlülüklerle paralel
olarak Euro5 SCR sistemli araçların satılmasını
desteklemektedir. Türkiye pazarındaki tüm
Scania modellerimizde Euro5 motor teknolojisi
kullanılmaktadır. Hedefimiz yakıt tüketiminde tasarruf
sağlayarak çevre dostu araçlarımızı müşterilerimizle
buluşturmaktadır.
Scania Transport Laboratory (Nakliye Laboratuarı)
sayesinde 2008 yılından bugüne kadar araçların CO 2
emisyonları %45’e kadar azalmıştır.
Atık Yönetimi
2013 yılında BASF, Glassurit gibi firmalarla işbirliği
yapılarak Yetkili Satıcı ve Servis çalışanlarımıza
çevre ve iş güvenliği gibi konularda uygulama
standardizasyonu sağlayan eğitim programları
sunulmuştur. Çevrenin korunması, geri dönüşüme
katkı sağlanması ve bu bilincin Yetkili Satıcı ve
Servisler arasında yerleşmesi amacı ile Anel Doğa
firması ile ortak bir proje yürütülmüş, garanti
parçalarının yerinde imhasına son verilerek
profesyonel bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanmıştır.
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Krone
İzmir Tire’de faaliyete geçen Krone-Doğuş treyler üretim tesislerinde, çevre
politikası doğrultusunda yenilenebilir ve tekrar kullanılabilir hammaddeler
kullanılmaktadır. Ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan ısı enerjisinin bir
bölümünün tekrar üretimde kullanılması sağlanarak, CO 2 salınımı minimum
düzeye indirilmektedir. Krone markası, konsept olarak geliştirdiği Profiliner
Eco modeliyle, %7’ye varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bu sayede
araçların CO 2 salınım değerleri fark edilir miktarlarda düşmektedir. İlgili ürün
henüz geliştirilme aşamasında olup, ürünle ilgili bilgilendirme, yazılı medya,
fuar ve çeşitli araçlarla yapılmaktadır. Krone Profiliner Eco modeli henüz
geliştirilme sürecinde olup, seri üretime geçilmemiştir.

DOD

Doğuş Oto

Yetkili Satıcılar
2013 yılında DOD Yetkili Satıcı teşkilatında yatırımlar
devam etmiştir. Yıl içinde Yağcı Edremit lokasyonu ve
Adana Aykan Prime DOD binası faaliyete geçmiştir.

Su Bazlı Boya Kullanımı
Doğuş Oto operasyonlarından kaynaklanan çevresel
etkileri en aza indirmek amacıyla 2013 yılında da
çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda en önemli
uygulamalarımızdan birisi de Doğuş Otolar’da su
bazlı boya kullanımıdır. Su bazlı boyalar akrilik esaslı
yapılarıyla bünyelerinde yoğunlukla su ihtiva eden ve
bünyelerindeki suyun buharlaşması ile kuruyan, sağlık
açısından zararlı olmayan ürünlerdir. Bu anlamda
sentetik esaslı boyalara göre üstünlük sağlarlar.
Sentetik esaslı boyalar kururken bünyelerindeki
kimyasalları dışarı verdikleri için sağlık açısından
zararlı olabilmektedir. Su bazlı boyalar, yağlı boyalara
oranla daha fazla kullanım ömrüne sahiptir. Ayrıca su
bazlı boya kullanarak araçların teslimatı esnasında
daha az su tüketimi yapılmaktadır.2014 yılında
tüm yıkama birimlerimize sayaç takarak su tüketim
miktarını ölçmek ve farkındalık yaratarak su tüketimini
azaltmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Araç tedariğinde ikinci el pazarının önemli
unsurlarından birisi de operasyonel filo kiralama
şirketlerinin büyük hacimli araç parklarıdır. 2013
yılında yeni filo partnerinden tedarik edilen araçlarla
Yetkili Satıcılara 1.000.000 TL’nin üzerinde kâr
sağlanmıştır. 2014 yılında da yeni tedarik kanalları
üzerinde çalışmalara devam edilecektir.
2013 yılında DOD Yetkili Satıcı Performans Sistemi
revize edilmiştir. Müşterilere daha iyi hizmet sunmak,
Yetkili Satıcıları satış sonrası için korumak ve DOD
Garanti satışlarını artırmak amacıyla ‘garanti satış
adedi’ performans kriteri olarak değerlendirmeye
alınmıştır. Bunun sonucunda 2012 yılına oranla garanti
satışlarında %39’luk bir artış meydana gelmiştir.
DOD 2. El Eğitimi
DOD Yetkili Satıcı ve Servislerine her yıl ‘DOD
2. El Eğitimi’ verilmektedir. Bu eğitimin amacı,
çalışanlarımızın daha donanımlı biçimde işlerini
yapmalarını sağlayarak müşteri memnuniyetimizi
arttırmaktır. Eğitimler, DOD ürünleri hakkında genel
bilgilendirme, ‘101 Nokta Ekspertizi’, Temel Satış
Teknikleri, Fiyatlandırma, Pazarlama Eğitimlerini
içermektedir. Eğitimler, yapılan vaka analizi
çalışmalarının ardından eğitim sonunda yapılan ölçme
sınavıyla tamamlanmaktadır. 2013 yılında DOD 2. El
Eğitimi’ne 27 kişi katılmıştır.
DOD Ralli
DOD Ralli, ‘en çok satış yapan’ ‘en çok kredi satışı
yapan’ vb. başlıklarda toplam 13 etaptan oluşan,
kazanan Yetkili Satıcı çalışanlarının seyahatle
ödüllendirildiği bir yarışmadır. DOD Ralli kapsamında
belirlenen etapları kazanan 26 Yetkili Satıcı çalışanı
için Mayıs 2013’te Paris seyahati düzenlenmiştir.

Toplumsal Katılım Programları
Toplumsal katılım programlarına sanat alanında
destek veren Doğuş Oto, Türkiye’de 51 yıldır aralıksız
devam eden tek festival olan Uluslararası Bursa
Festivali’nin taşıma sponsorluğunu üstlenmektedir.
2013 yılında Koruncuk Vakfı ile Vakıf bünyesinde
himaye edilen çocukların ihtiyaçlarına yönelik
görüşmeler yapılarak, çocukları yaz tatiline götüren
Vakfa, çocuklar için yazlık giyecek ve tekstil ürünleri
desteği verilmiştir.
Kan bağışı yaparak Türk Kızılay’ına fayda sağlamak
ve çalışanlarımızın bireysel sosyal sorumluluk
konusunda bilinçli olmasını sağlamak amacıyla 2013
yılında başlattığımız Kan Bağışı etkinliği düzenli olarak
devam etmektedir. İstanbul bölgesinde 102 kişi,
Ankara bölgesinde 75 kişi olmak üzere, toplam 177
çalışanımız 2013 yılında kan bağışında bulunmuştur.
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Doğuş Otomotiv Değer Zinciri’nin
Uluslararası Halkalarından - LeasePlan
1963 yılında Hollanda’da kurulan LeasePlan 50 yılı
aşkın deneyimiyle bugün dünyanın en büyük filo
kiralama şirketi olarak 6.500 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. iştirakidir 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.

geliştirerek, müşterilerimizin pozitif deneyim
yaşamalarına destek vermek öncelikli hedefimizdir.
2014 yılında ‘pazarın üzerinde büyüme’ stratejimize
devam edeceğiz. Uzun vadede hedefimiz yönetilen
filo büyüklüğü olarak Türkiye pazarının ilk üç
oyuncusu arasında yer alabilmektir.
Sektörel İşbirlikleri
LeasePlan olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörün
kayıtlı, ölçülebilir verilere sahip olabilmesi amacıyla
TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) ve
bağımsız araştırma şirketi TNS tarafından yönetilen
sektörel araştırmalara veri sağlayarak destek
vermekteyiz.
Kalite Yönetimi
Şirketimizde 2012 yılında Süreç Yönetimi departmanı
kurulmuştur. Bu doğrultuda 2013 yılında LeasePlan
için en önemli süreçlerden biri olan ‘Sipariş- Teslimat’
arası süreci incelenmiş ve süreç iyileştirmesi
yapılmıştır. Bu iyileştirme sonucu süreç 35 günden
19,8 güne inmiştir. Süreçlerin incelenmesi ve
yalınlaştırılması çalışmalarına devam edilmektedir.
Tedarikçilerimiz
LeasePlan Türkiye, tedarikçilerini belirlerken fiyat
ve hizmet odaklı bir yaklaşımla hareket etmektedir.
2013 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda 2014
yılı itibariyle yeni yapılan tedarikçi sözleşmelerine
aşağıdaki maddelerin eklenmesine karar verilmiştir:

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.

•

•

Yapılacak işle ilgili gerekli her türlü iş güvenliği
tedbirleri almak, uygulamak, organize etmek,
gerekli malzemeleri temin etmek,
Yapacağı işle ilgili gerekli risk analizini yapmak ve
tedbirlerini almak,
Çalıştırılacak personelin genel iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerini aldırmış olmak
Sigortasız veya sosyal güvencesi olmayan
personel çalıştırmamak,
Sağlık ve fiziksel yönlerden işe uygun personel
çalıştırmak,
Gerekli kişisel koruyucuların temin etmek,
zimmetle teslim etmek, kullandırılması ve
kontrolünü sağlamak,
Kullanılacak olan alet ve cihazların bakımlı,
sağlam ve yeterli olmasını sağlamak,
Ağır ve tehlikeli işlerde 18 yaşından küçük işçi
çalıştırmamak.

Ekonomik Performans

•

Pazardaki Konumumuz
LeasePlan misyon ve vizyonuna uygun olarak, hizmet
verilen müşteri ve kullanıcıların aldıkları hizmeti
kolaylaştırmak, iç süreçleri ve tedarikçi yönetimini

2013 yılında kayıtlı toplam 490 adet tedarikçimiz
bulunmaktadır.
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Yerel Tedarikçiler
Faaliyet konumuz olan operasyonel kiralama
kapsamında araç satın alımları, yedek parça
ve servis, onarım hizmetleri yetkili satıcılar ve
servislerden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle
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.
Çevresel Sorumluluk
Çevresel Etkimiz
Yeni ofisimizin bulunduğu Kâğıthane OfisPark binası,
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) sertifikasına aday bir projedir. Projede
LEED kapsamında arazinin yeniden kullanımı,
günışığından maksimum faydalanma, bina kabuğunda
yüksek yalıtım değerlerinin sağlanması, geri
dönüştürülebilir malzeme kullanımı, iç mekân yaşam
kalitesini arttırmaya yönelik malzeme kullanımı,
su ve enerji tüketiminde optimizasyon sağlayan
verimli mühendislik sistemlerinin kullanımı kriterleri
uygulanmaktadır.
LeasePlan müşterinin sürdürülebilir bir filo yönetimine
sahip olmasını amaçlamakta ve bunu yaparken filo
stratejisini geliştirmesine ve bu paralelde yeni bir
araç politikası oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Bu
çerçevede sunduğumuz Fleet Balance ürünümüzle

müşterilerimizin filo yönetimi stratejisinde çevresel,
sosyal ve ekonomik unsurları dengelemesine
yardımcı olmaktayız ve tekliflerimize araçların
CO 2 emisyonlarını eklemekteyiz. Operasyonel
faaliyetlerimizde çevreci yaklaşımları desteklemekte
ve gerekli danışmanlığı vermekteyiz. LeasePlan
filo yöneticisi ödülleriyle çevreci yönetimler dalında
ödüllendirilmiştir.
Ayrıca çevreye olan etkimizi azaltmak ve farkındalık
yaratmak amacıyla 18 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul
Çavuşbaşı’nda 250 fıstık çamı fidesi dikilerek
LeasePlan 50. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulmuştur.
Enerji Tüketimi
LeasePlan’ın kullandığı tüm sunucular 2013
yılında sanallaştırılmıştır. Ek olarak, faks makineleri
kaldırılmış, çok fonksiyonlu fotokopi cihazlarıyla
değiştirilerek elektrik tüketimi azaltılmıştır.
Emisyonlarımız
İnternet sitemiz tiklakirala.com’da müşterilerimize
sunduğumuz araçların CO 2 seviyesi belirtilmekte ve
tüketiciler bu konuda bilinçlendirilmektedir.
Merkez binamızda sunucu odasında yangın
söndürme sisteminde ozon tabakasına zarar veren
madde salınımı olmayan NOVEC 2000 yangın
söndürme sistemi kullanılmıştır.
Ofisimizin bulunduğu Kağıthane OfisPark projesi
LEED GOLD sertifikasına sahiptir.
Atık Yönetimi
LeasePlan atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm
amaçlı olarak LASDER’e verilen lastik adedi 2013 yılı
içim 5.000 adet olarak kayıtlara geçmiştir. 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.
2013 yılında yeni ofise taşınmamız sırasında
kullanılmayan mobilyalarımız Gebze Çayırova Tahsin
Tarhan İlköğretim Okulu’na bağışlanmıştır.

LeasePlan Kâğıt Tüketimi

2013

Toplam tüketilen kâğıt miktarı

1.254 kg

Geri dönüşüme verilen kâğıt miktarı

625 kg
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Lojistik Etkimiz
75 ilde 550 anlaşmalı servis noktası ile
müşterilerimize hizmet vererek müşterilerimizin
hasar ve bakım ihtiyaçları için yolda geçirdikleri
süreyi kısaltmayı amaçlarken yakıt tüketimlerinden
tasarruf etmelerini de sağlamaktayız. İnsan Kaynakları
politikamız kapsamında çalışanlarımıza ayda iki
gün evden çalışma hakkı sunmakta, böylelikle
çalışanlarımızın trafikte geçirdikleri süreyi azaltırken
iş-yaşam dengesine de destek vermekteyiz.
Çevresel Farkındalık
LeasePlan’ın 50.yıl kutlamaları kapsamında çevresel
sürdürülebilirlik ve kaynakların verimli kullanılmasına
dikkat çekmek amacıyla bir Audi A6 model araç
25 ülkeyi dolaşmıştır. Hollanda’dan yola çıkarak
sırasıyla Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya
Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya’yı ziyaret
ettikten sonra Türkiye’ye gelen araç 20.000 km yol
kat ederek yolculuğunu Hollanda’da sona erdirmiştir.
Etkinliğe katılan LeasePlan ekibi, Rusya’dan Tuula
Kärkkäinen ve Victoria Solovenchuk, Moskova’dan
Varşova’ya uzanan yolculuklarında 100 kilometrede
5,39 litre yakıt tüketimine imza atarak birinci olmayı
başarmıştır. LeasePlan Türkiye’den organizasyona
katılan iki çalışanımız ekonomik sürüş teknikleri
konusunda eğitim almıştır. Etkinlik sonrasında
en düşük yakıt tüketimi performansını sergileyen
ekip kendi sürüş stratejilerini yayınlayarak örnek
oluşturması amacıyla dünyadaki 6.000 LeasePlan
çalışanıyla paylaşmıştır.
2013 yılında tüm Şirket araç kullanıcıları güvenli
sürüş eğitimleri alarak yakıt tüketimini azaltacak
teknikleri öğrenmiş ve güvenli araç sürüşü konusunda
eğitimlerini tamamlamıştır.
Çalışanlarımız
Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi
Çalışan memnuniyetini sağlamak amacıyla yıl içinde
düzenli olarak çalışanlara yönelik motivasyon
aktiviteleri/etkinlikler düzenlenmektedir.
Her yıl tüm LeasePlan ülkelerinde Çalışan Bağlılığı
ve Memnuniyeti ile ilgili TNS tarafından yapılan anket
uygulanmaktadır. Bu anketin sonucuna göre yönetim
ekibiyle detaylı bir toplantı yapılmakta ve sonrasında
yöneticiler ve çalışanlara anketle ilgili geribildirimler
yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin eğitim talepleri
değerlendirilerek kendilerine eğitim olanakları
sağlanmaktadır. Doğuş Otomotiv eğitimleri
kapsamında Müdürlerimize yönelik Yönetici Geliştirme
programlarına katılım olanağı da sunulmaktadır.
(Sabancı Üniversitesi Yönetim Gelişim Akademisi,
Çözüm Odaklı Koçluk vb.)
Çalışan Öneri Sistemi
‘Fikrini Söyle, Fikrimiz Olsun’ adı altında çalışan
önerilerinin değerlendirildiği proje 2011 yılından beri
iki kez gerçekleştirilmiştir. Buradan çıkan fikirler bir
komite tarafından değerlendirilmiş ve uygulanabilecek
fark yaratan önerilere ödül verilmiştir. İlki 2011
yılında yapılan yarışmaya 100’e yakın öneri ile katılım
sağlanmış, 7 öneri ödüllendirilmiştir.
Şirketimizin 2012 yılından bu yana düzenlediği Yılın
Filo Yöneticisi Ödülleri ve En İyi Kullanıcı Ödülleri
2011 yılı önerileri sonucunda hayata geçirilmiştir.
2013 yılında ikincisi düzenlenen yarışmamıza
çalışanlarımız 150 farklı öneriyle katılım sağlamıştır.
Bu yarışma sonucunda da 7 öneri uygulanmaya
değer görülerek ödüllendirilmiştir. Önerilerin bir kısmı
2014 yılında uygulanmak üzere projelendirilmeye
başlanmıştır.
Ayrıca yeni ofisimize taşınmadan önce ‘Yeni
Ofisimiz İçin Öneriler’ başlığı altında bir çalışma
gerçekleştirilmiştir. Çalışanlarımızın yeni ofisten
beklentilerini değerlendirdiğimiz proje kapsamında
çalışma ve sosyal alanlarımızla ilgili birçok görüş
değerlendirilerek mevcut koşullarda iyileştirmeler
yapılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında yasal
gerekliliklere uygun olarak danışmanlık desteği
alınmaktadır. İşyeri hekimi de aynı şekilde yasal
limitler dahilinde Şirketimize hizmet vermektedir.
İSG Uzmanımız ile birlikte Risk Değerlendirme
raporu hazırlanmış ve bu konuda alınması gereken
önlemler alınmıştır. Yıl içinde sağlık ve güvenlikle ilgili
olarak 60 kişiye 8 saatlik eğitim verilmiştir. Eğitimi
tamamlamayan çalışanlarımızın eğitimleri planlar
doğrultusunda devam etmektedir.

Müşterilerimiz
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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.

2012

90,66

2013

101,02

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.

LeasePlan’da kadın çalışanların
maaşının, erkek çalışanların
maaşına oranı (%)

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.
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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 kişilerle gerçekleştirilmektedir.
2013 yılında gerçekleştirilen ankete 134
müşterimiz katılmış, anket T*RIM skoru 80 olarak
ölçülmüştür. LeasePlan müşterileri, %71 oranında
hizmetlerimizden memnunken, %75 oranında
hizmetlerimizi çevrelerine tavsiye etmektedir. DSS
anketi ise, TNS Hollanda tarafından LeasePlan kiralık
araç kullanıcısı olan 3.715 kişiye e-posta yoluyla
online anket olarak iletilmiştir. Ankete katılan 580
kullanıcının LeasePlan hizmetlerinden memnuniyet
seviyesi %87 oranında ölçülmüştür.
LeasePlan internet sitesinde öneri ve şikâyetlerin
iletilebileceği bir form yer almaktadır. Ayrıca şikâyetler
telefon veya e-posta yoluyla da iletilebilmektedir.
LeasePlan’a iletilen her şikâyet kayıt altına alınmakta,
şikâyet yönetimi ile ilgilenen çalışanlarımız tarafından
şikâyet yönetim süreci yürütülmektedir.

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

İşimizi doğru, etik ve güvenilir
biçimde yaparak topluma karşı ilk
sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.
İçinde yaşadığımız toplumun sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunarak
sürdürülebilir bir toplum yaratmak ve
sosyal refaha ulaşılabilirliği arttırmak
için çalışıyoruz…

TOPLUMSAL
KATILIM
Trafik Hayattır!
Eğitimde Fırsat Eşitliği’ne Destek
Meslek Liseleri İşbirliği
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Trafik Hayattır!
Doğuş Otomotiv, değer zinciri içinde sosyal ve
ekonomik paydaşları için, sürdürülebilir ve yenilikçi
çözümler üreterek örnek bir kurumsal vatandaş
olarak hareket etmektedir. Faaliyet alanımızla ilgili
olarak trafikte güvenlik odaklı toplumsal katılım
çalışmaları kapsamında Trafik Hayattır! platformu
oluşturulmuştur. 2004 yılından itibaren eğitim odaklı
bir yaklaşım belirleyerek toplumda trafik güvenliğiyle
ilgili kültürel değişim yaratmayı hedefleyen Trafik
Hayattır! platformu 2013 yılında da bu vizyon
dahilinde çalışmalarını sürdürmüştür.
Hayatı Öğreniyorum
İlköğretim Trafik Güvenliği Eğitimleri
Trafik Hayattır! Trafik Güvenliği Dersi
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı
rapora göre 15- 29 yaş grubunda trafik kazaları
ikinci sıradaki ölüm nedeni olarak yer almaktadır.
Ülkemizde 15-29 yaş grubu erkeklerde trafik kazaları
birinci sıradaki ölüm nedenidir. Bu nedenle Doğuş
Otomotiv olarak büyük bir çoğunluğu, 19 – 25 yaş
arasında olan üniversite öğrencilerine yönelik Trafik
Hayattır! platformu kapsamında Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitim Dersi geliştirilmiştir.

Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitim Dersi
•
Ders, özel sektör (Pirelli) ve kamu işbirliğiyle
gerçekleştirilmiştir.
•
Türkiye’de üniversitelerin eğitim programları
kapsamında yer alan ilk tematik Kurumsal
Sorumluluk uygulamasıdır.
•
Akademisyenler tarafından uzaktan eğitim olarak
tasarlanan ders içeriğinde trafikle ilgili tüm
olgular tanımlanmakta ve trafik bir bilim olarak
ele alınmaktadır.
•
Sosyal seçmeli ders statüsünde kredili ve
sertifika programı çerçevesinde online olan ders
üniversite ders sistemi içerisinde yer almaktadır.
Dersler tüm üniversite öğrencilerine uygun
tasarlanmıştır.
•
Pilot çalışma 2012-2013 eğitim-öğretim güz
döneminde Kocaeli Üniversitesi’nde 588
öğrencinin katılımı ile başlamıştır.
•
2013 yılı sonu itibariyle toplam 7 Üniversitede
(Kocaeli, Marmara, Bahçeşehir, İstanbul Ticaret,
Çukurova, Işık ve Trakya) söz konusu ders
okutulmakta olup, bugüne kadar yaklaşık 5 bin
öğrenci ilgili dersi almıştır.
•
Amaç, Türkiye genelinde tüm üniversitelere
(175) dersi yaymak ve ardından dersi YÖK’e
devretmektir.
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Trafik Hayattır! Güvenli Sürüş Eğitimleri
2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri,
İstanbul Ekonomik Forumu kapsamında katılımcılara
ve Doğuş Otomotiv çalışanlarına Doğuş Otomotiv
Güvenli Sürüş Eğitimleri verilmiştir.

boyunca toplam 30 bin kişiye ulaşmıştır. Ayrıca
İstanbul Fenerbahçe Tesisleri’nde düzenlenen 23
Nisan Çocuk Şenliği’ne katılım sağlanmış, bu etkinlik
kapsamında 850 çocuğa trafikte güvenlikle ilgili
yararlı bilgiler verilmiştir.

Trafik Hayattır! platformu’na destek olmak amacıyla
Scania markasının sürekli olarak yürüttüğü Ekonomik
Sürüş Eğitimleri sırasında güvenli sürüş hakkında da
bilgilendirme yapılmıştır. 2013 yılında 33 Şirkette 261
sürücüye söz konusu eğitimler verilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde Trafik
Hayattır! Güvenli Sürüş Eğitimi
29 Mayıs 2013 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi’nin
Umuttepe yerleşkesinde eğitim gerçekleştirilen
eğitimler iki etaptan oluşmuştur.

Trafik Güvenliği Odaklı Kamu Spotları
2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da trafik
güvenliği hakkında toplumsal bilinci arttırmak
amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile 4 adet
radyo kamu spotu hazırlanmıştır. Özellikle bayram
dönemlerinde artan trafik nedeniyle spotlar Kurban
Bayramı döneminde yayına alınarak, bilinçlendirme
faaliyetlerine devam edilmiştir. Spotlar yıl boyunca
yaklaşık 1.500 kez ücretsiz olarak çeşitli radyo
kanallarında yayınlanmıştır.

Teorik Eğitim: Üçer kişiden oluşan ekiplerdeki her
katılımcıya emniyet kemerinin takılması ve önemi,
ayna ayarları, koltuk yüksekliği ayarı vb. bilgiler
aktarılmıştır.

Trafik Güvenliği Odaklı Saha Uygulamaları
Trafik Hayattır! ve İDO İşbirliği
Trafiğin ve trafik kazalarının yoğun olduğu bayram
dönemleri dikkate alınarak 2013 yılında Ramazan
ve Kurban Bayram’ında İDO (İstanbul Deniz
Otobüsleri İşletmesi) ile işbirliği yapılarak trafik
güvenliği iletişimi yapılmıştır. Yaklaşık 40 bin araç
sürücüsüne uzun yolda araç kullanımına ilişkin
yararlı bilgilerin bulunduğu broşür dağıtılmış,
İDO’nun tüm noktalarında yer alan İDO TV’lerde
Trafik Hayattır! trafikte güvenlik mesajları
paylaşılmıştır. İDO Feribotlarına bilgilendirici posterler
asılmış, Feribotlarda Trafik Hayattır! radyo spotu
yayınlanmıştır.
Çocuklar ve Trafik Hayattır!
2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Çocuk ve Trafik Eğitimi Çalıştayı’na
Trafik Hayattır! platformu ile katılan Doğuş
Otomotiv aynı zamanda etkinliğin sponsorluğunu da
üstlenmiştir. Ankara’da gerçekleştirilen Çocuk ve
Trafik Çalıştayı’nda, Bakanlık, sivil toplum kuruluşları
ve resmi kurum temsilcileri, Türkiye’nin en büyük
sorunlarından biri olan trafik sorunu konusunda
görüş alışverişinde bulunmuştur. Çalıştayın gündemi
ise, trafik sorununun çocuklar üzerindeki etkisi ve
çocukların trafik eğitimleri olmuştur.
2013 yılında gerçekleşen bir diğer etkinlik de
İstanbul Bebek Şenliği olmuştur. Bu etkinlikte Trafik
Hayattır! standı ile katılan Doğuş Otomotiv etkinlik

Uygulamalı Eğitim: Üçer kişilik gruplar halinde katılım
sağlanan eğitimlerde, eğitmen eşliğinde hareket
halindeki araçta dikkat edilmesi gereken trafik
güvenliğine dair konularda bilgiler aktarılmıştır.
İstanbul Ekonomik Forumu Katılımcılarına
Güvenli Sürüş Eğitimi
İstanbul’da gerçekleşen organizasyonun ilk günü
isteyen katılımcılara uzman eğitmen tarafından
İstanbul trafiğinde güvenli sürüş eğitimi verilmiştir. Üç
kez tekrarlanan ve dört saat süren eğitimlere 9 kişi
katılmıştır.
Doğuş Otomotiv Çalışanlarına Güvenli Sürüş
Eğitimi
Doğuş Otomotiv, trafik güvenliği konusunda öncelikle
çalışanlarımızdan başlayarak toplumun her kesimine
ulaşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, 2011
yılından itibaren Doğuş Otomotiv ve Doğuş Grubu
çalışanlarına özel, trafik güvenliği ve trafikte ilk
yardım eğitimleri düzenlenmektedir. Bugüne kadar
yaklaşık 3 bin Doğuş Grubu çalışanına verilen bu
eğitimler, düzenli olarak yeni işe başlamış çalışma
arkadaşlarımıza da verilmektedir.
17-18 Aralık 2013 tarihlerinde Doğuş Otomotiv’de
yeni işe başlayan 16 çalışanımıza güvenli sürüş ve
trafikte ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.
Eğitimler 2 gün sürmüştür.
Trafik Hayattır! Çalıştayı
Trafik Hayattır! platformu’nu değerlendirmek ve
gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak
amacıyla 2013 yılında Şirket içindeki her birimden
yetkili kişilerin katıldığı Trafik Hayattır! çalıştayı
düzenlenmiştir. Bu çalıştayla Trafik Hayattır!’ın
gelecek projelerinin yol haritası Doğuş Otomotiv
çalışanları ile birlikte çizilmiştir.
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2013 yılı boyunca birçok üniversitenin konferans ve sempozyumlarına
katılan kurum sözcülerimiz yıl içinde 30’a yakın etkinlikte
öğrencilerle bir araya gelerek, uzmanlık alanlarında bilgi ve tecrübe
paylaşımlarında bulunmuştur.

Çalışan Servisleri ve Trafikte Sorumluluk
Doğuş Otomotiv çalışanlarının işe geliş gidişleri sırasında kullandıkları
servislerin de trafikte güvenli olarak seyretmeleri 2013 yılı önceliklerimiz
arasında yer almıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda çalışan
servislerimizin hızlarının Arvento araç takip sistemi üzerinden izlenmesine
başlanmıştır. Her serviste ayrı bir takip sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme
göre belirli saat aralığında belirli bir aracın izlediği tüm güzergâh ve hız oranı
takip edilebilmektedir. Belirlenen hız limit aşımları otomatik olarak sistem
üzerinden e-posta yoluyla tarafımıza iletilmektedir. Hız limiti olarak 115
km/s belirlenmiştir. Hız limiti aşımında cezai yaptırımımız günlük hak edişin
yarısı olarak sözleşmelere eklenmiştir. Ağustos 2013 tarihinden itibaren
uygulanan yaptırımlarla hız limitini aşan servis sayısında Aralık 2013’e kadar
yaklaşık %80 azalma kaydedilmiştir. Ayrıca hız ihlali yapan şoförler ay
bazında karşılaştırılarak tüm cezai işlemlere rağmen hız konusunda tutum ve
davranışına devam eden servis şoförünün görevine son verilmektedir. Doğuş
Otomotiv’in servis hizmetini sağlayan araç sayısı 66’dır.

Eğitimde Fırsat Eşitliği’ne Destek
Türk Petrol Vakfı İşbirliği ve Üniversite Burs
Programı
Toplumsal gelişimin temel taşlarından birisi olan
eğitimde fırsat eşitliği Doğuş Otomotiv’in toplumsal
katılım alanları arasında önemli yer tutmaktadır. Bu
kapsamda Türk Petrol Vakfı ile işbirliği yapılarak
Üniversitelerin Makine, Mekatronik, Endüstri,
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar,

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Teknik Eğitim
Fakültesi Metal Öğretmenliği ve Teknik Eğitim
Fakültesi Mekatronik ve/veya Otomotiv Öğretmenliği
Bölümleri’nin ikinci veya daha üst sınıflarında okuyan
öğrencilerin yararlanabileceği burslar sağlanmaktadır.
2013 yılında bu işbirliği kapsamında 180 öğrenciye
burs sağlanmıştır.

Meslek Liseleri İşbirliği
Doğuş Otomotiv’in Meslek Liseleri İşbirliği
kapsamında yürüttüğü çalışmalar 2013 yılında mevcut
okullar kapsamında devam etmiş, ayrıca işbirliği
kapsamına yeni bir sınıf daha eklenmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığı ile yapılan protokolle Diyarbakır Burhanettin
Yıldız Endüstri Meslek Lisesi’nde 4. Volkswagen
Eğitim Laboratuvarı açılmış, okulda fiziksel iyileştirme,
ekipman, malzeme ve donanım desteği yapılmıştır.
Yapılan mülakatlarla yeni öğrenciler seçilmiş, sınıf
öğretmenleri Volkswagen Eğitimlerine katılmıştır.
Okullara yapılan demo parça (garanti kapsamında
değiştirilmiş atık parça), eğitim dokümanı vb. gibi
destekleyici malzeme yardımları devam etmiş, 2013

yılında toplam 109 okula eğitim malzemesi desteği
yapılmıştır.
2013 – 2014 öğretim yılında 4 Volkswagen
Laboratuvarı ve Endüstri Meslek liselerinden toplam
143 öğrencinin 17 yetkili servisimiz için atölye stajları
organize edilmiştir. 2013 yılında eğitime devam edilen
iki sınıfımızdan toplam 42 öğrenci mezun olmuş, bu
öğrencilerden 21’i yetkili servislerimizde çalışmaya
başlamış, 16 öğrenci ise öğrenimlerine üniversitede
devam etmeye başlamıştır. Yine bu öğrencilerden
ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin bir kısmı için
yarı zamanlı istihdam sağlanmıştır. Aynı zamanda
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askerliğini ve üniversiteyi bitiren 5 yeni mezunun
istihdamı yapılmıştır. Doğuş Otomotiv Meslek Liseleri
Programı kapsamında toplam mezun sayımız 248’e
ulaşmıştır. Öğrenime devam eden öğrenci sayısı
148’dir.
Her yıl olduğu gibi yeni öğretim yılında da tüm
öğrencilere iş önlüğü, yağmurluk, okul çantası,
kitap desteğinde bulunulmuştur. 2013 yılında
okullara eğitim demo parçaları (garanti kapsamında
değiştirilmiş atık parça), çeşitli alet ve cihaz,
bilgisayar ve printer desteği verilmiş, okullardaki
eğitim araçlarının bakımları yapılmış, atölye görselleri
yenilenmiş ve eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
Ayrıca yıl içinde yapılan sürekli ziyaretler ve öğrenci
görüşmeleriyle öğrencilerin beklenti, istek ve dilekleri

alınmış, yönlendirme ve bilgilendirme çalışmalarıyla
kişisel ve akademik gelişmelerine katkıda
bulunulmuştur.
Endüstri Meslek Liseleri’nin de içinde yer aldığı
Avrupa Birliği destek projeleri kapsamında
yurtdışından gelen ziyaretçilere işbirliği ve destek
çalışmalarımız anlatılmış ve geziler düzenlenmiştir.
Şişli Endüstri Meslek Lisesi Volkswagen Laboratuvarı
öğrencileri için Doğuş Otomotiv Lojistik ve Eğitim
Merkezi gezileri organize edilmiş ve eğitimler
verilmiştir. Gazi Endüstri Meslek Lisesi Volkswagen
Laboratuvarı’nın 4 öğretmenine ise Doğuş Otomotiv
Şekerpınar Eğitim Merkezi’nde toplam 64 gün eğitim
verilmiştir.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013

80

RAKAMLARLA DOĞUŞ OTOMOTİV 2013
KURUMSAL SORUMLULUK PERFORMANSI
Ekonomi
Ekonomik Performans

2011

2012

2013

Satış (Adet Perakende)

112.398

125.563

154.293

DOAŞ Pazar Payı (%)(Perakende)

12,6

15,8

17,8

İkinci El Satış Adedi (DOD)

15.559

17.000

20.206

Net Satışlar (Mn. TL)

4.808,3

5.132,3

6.602,7

(EBIT) Faaliyet Kârı (Mn. TL)

240,3

306,3

306,9

Net Dönem Kârı (Mn. TL)

142,2

258,7

224,7

Doğuş Otomotiv

2012
Doğuş Oto

2013
Doğuş Otomotiv
Doğuş Oto

Hissedarlara Ödenen

100

-

220

-

Vergi

200,3

0,7688

153,5

1.026,9

1,8

0,076177

3,15

-

180,9

1,570

339,2

2,245

(Milyon TL)

Toplumsal Yatırımlar
Tedarikçilere Ödenen

40

Operasyonel Göstergeler
Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Satış Adedi

154.293

43.309

Servis Giriş Adedi

-

205.741

Çalışan Sayısı

587

1.372

Çevre
Enerji Tüketimi41
2011

2012

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğalgaz (m3/GJ)

283.250/
10.857

701.594/
26.892

323.725/
12.408

713.325/
27.342

380.025/
14.566

1.038.557/
39.808

Benzin
(Lt/GJ)

651.619/
23.097

327.957/
11.625

472.538/
16.749

365.449/
12.954

470.912/
16.692

466.969/
16.552

Elektrik
(kWh/GJ)

2.804.580/
10.096

7.359.032/
26.493

3.221.646/
11.598

7.663.215/
27.588

3.577.363/
12.879

9.269.716/
33.371

Toplam (GJ)

44.050

65.009

40.756

67.883

44.137

89.731

Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç yerel satın alım tutarıdır.
Hesaplama Yöntemi:
Doğalgaz GJ : 1m3*kcal(9155)*joule(4.186,8)/109
Benzin
GJ : 1lt*kg(0,83)*ton(1000)*kcal(10.200.000)*joule(4.186,3)]/ 109
Elektrik
GJ : (1kwh*0,0036)
40
41

2013

Doğuş Otomotiv

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto
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Emisyonlar
CO2 Emisyonları42
CO2 (Ton)

2011

2012

2013

Doğalgaz Tüketimi

2.118

2.230

3.050

Şirket Araçları

2.571

2.201

2.463

Çalışan Taşıma

349

390

408

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da Elektrik tüketimi kaynaklı CO2 emisyon değeri 2013 yılında 4.200 tondur.43

2012		
Kişi başına CO2 (Ton)

Tüketim

2013
Kişi başına CO2 (Ton)

Tür44

Tüketim

Doğalgaz – m3

323.725

1,29

380.025

1,345

Elektrik - kWh

3.221.646

1,21

3.577.363

1,9245

Sıvı Yakıt - Lt

472.538

2,31

470.912

2,037

Toplam

-

1,6

-

5,31

Su Tüketimi
Satılan Araç Başına (m3)

2011

2012

2013

0,66

0,59

0,57

Atıklar
2011

42
43
44
45

2012

2013

Atık Cinsi (kg)

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Diğer YS’ler

Yağ ve Yakıt
Filtresi

3.379

32.670

2.323

33.306

2.347

37.393

61.454

Kontamine
Atık

1.431

2.294

781

3.627

2.671

4.558

1.152

Kontamine
Ambalaj

2.463

6.180

1.573

7.076

1.960

8.443

3.978

Atık Antifriz
Sıvısı

0

243

57

1.274

122

862

-

Fren Sıvısı

0

397

57

2.159

12

2.096

-

DOAŞ ve Doğuş Oto konsolide rakamıdır.
2013 yılında elektrik tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyon değeri tedarikçi firma tarafından verilen ortalama değer üzerinden hesaplanmıştır.
Yalnızca Doğuş Otomotiv rakamlarıdır.
2013 yılında CO2 emisyon hesaplaması tedarikçi firma tarafından verilen ortalama değerler kullanılarak hesaplanmıştır.
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Tehlikeli Atıklar
ATIK KAYNAĞI

ATIK KODLARI
05 01 06

Doğuş Otomotiv
(Merkez+Scania
Gebze)
Doğuş Otolar
(6 Servis)

07 06 01

07 06 08

08 01 11

64

575

66

71

08 01 21

08 03 17

08 04 09

17

242

12 03 01

13 07 03

14 06 03

15 01 10

15 02 02

16 01 07

16 01 13

16 01 14

1.960

2.671

2.347

12

122

2.877

8.443

4.558

37.393

2.096

862

3.403

3.978

1.152

61.454

6.280

14.381

8.381

101.194

18

535

850

505

Diğer Yetkili
Servisler
(42 Servis)
TOPLAM
(49 Servis+
Merkez Bina)

71

Atık Kodu

Atık Tanımı

05 01 06

Asit ziftleri (Genel adıyla yağlı çamurlar)

07 06 01

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 08

Diğer dip tortuları(gres) ve reaksiyon kalıntıları

08 01 11

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

08 01 21

Boya ya da vernik sökücü atıkları

08 03 17

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri (Genel adıyla kartuş-toner)

08 04 09

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

12 03 01

Sulu Yıkama Sıvıları

13 07 03

Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

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 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

20 01 21

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

64

575

66

535

17

242

850

523

2.108

984

20 01 21

158

158

MİKTAR
(kg)

TUTAR
(TL)

8.094

5.772,30

58.348

39.147,90

69.987

39.452,30

136.429

84.372,50

Kâğıt Tüketimi
Tüm ofis içi kullanım amaçlı kâğıt atıklar
toplanarak Ayhan Şahenk Vakfı koordinasyonu

ile Sadık Kâğıt firmasına geri dönüşüm için
verilmektedir.

Geri Kazanılan Ambalaj Atığı Miktarı46
Kg

2011

2012

2013

Kâğıt/Karton Ambalaj47

266.920

299.354

234.154

Plastik Ambalaj

1.134

1.411

1.237

Ahşap Ambalaj

-

8.734

TOPLAM

268.054

309.499

1.616
48

237.007

Ambalaj atıkları geri kazanım amacıyla yetkilendirilmiş firma olan ÇEVKO’ya verilmektedir.
2010 ve 2012 yılı kâğıt/karton geri dönüşüm oranları kıyaslandığında Doğuş Otomotiv’in geri dönüşüm oranı yaklaşık %54 artmıştır.
48
Doğuş Otomotiv’in 2012 yılında geri dönüşüme gönderilen kâğıt/karton atıkların %41,99’u geri kazanım amacıyla ÇEVKO’ya gönderilmiştir.
46
47
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ATIK KAYNAĞI

OLUŞAN ATIK
MİKTARI (KG)

GERİ KAZANILAN
MİKTAR (KG)

GERİ KAZANIM
ORANI (%)

Kâğıt-Karton Ambalaj

532.166

234.154

44

Plastik Ambalaj (PE/PA)

2.811

1.237

44

Ahşap Ambalaj

32.316

1.616

5

268.880

268.880

100

Kâğıt-Karton

41.862

41.862

100

TOPLAM

878.035

547.749

62

Piyasaya sürülen ambalajlı malzemeler

Lojistik depo
Kâğıt-Karton Ambalaj
Ofis kullanımı

A4 Kâğıt Tüketimi (Ofis kullanımından kaynaklı A4 Kâğıt Tüketimi)
Kg

2011

2012

2013

Doğuş Otomotiv

8.727,5

9.165

10.662

Doğuş Oto

26.250

28.860

31.200

Lojistik Kafes İhracatı

49

Volkswagen Yıllık
Tır Adedi

Tır Adedi
Bazında İyileştirme

Tasarruf Edilen
Yakıt (Lt)

CO2 Emisyon
(Ton)

2009

408

130

104.000

240

2010

400

159

127.200

305

2011

464

136

108.800

251

2012

537

117

93.600

216

2013

481

87

69.600

161

		
Yıl
Yakıt Tüketimi

Sevk Edilen
Araç Adedi

Araç Başına
Yakıt Tüketimi (lt)

2009

~ 10.000 Ton

47.040

210

2010

~ 10.000 Ton

85.916

120

2011

~ 11.000 Ton

109.914

100

2012

~ 11.000 Ton

123.996

9049

2013

~ 8.500 Ton

152.591

56

Doğuş Otomotiv’in araç nakliyesi operasyonlarından kaynaklanan mazot tüketimi 2009 yılından bu yana %57 azalmıştır.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013

84

Doğuş Otomotiv Karbon Ayak İzi
2.000.000 kg.

1.889.648
KG

1.800.000 kg.
1.600.000 kg.
1.400.000 kg.
1.200.000 kg.
1.000.000 kg.
800.000 kg.

965.961
KG

600.000 kg.
400.000 kg.

923.687
KG

200.000 kg.
kg.

EKOL
LOJİSTİK

MARS
LOJİSTİK

TOPLAM

İntermodal Rota Sayesinde Sağlanan CO2 Tasarrufu

Çevre Dostu Araçlar50
Satış Rakamı (Perakende)

Araç Başına Ortalama CO2 Birleşik (g/km)51

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Volkswagen Binek

55.550

66.792

88.304

130

128

125

Volkswagen Ticari

26.361

26.048

23.752

172

175

178

Audi

12.064

13.720

14.987

150

132

124

Porsche

442

497

517

204

190

Bentley

10

18

21

Lamborghini

6

2

SEAT

6.059

Toplam Satış/Tüm
Markalar Ortalama

100.492

188

387

342

52

29352

4

338

37452

34852

5.811

11.065

131

132

121

112.888

138.650

143

139

133

Çalışanlar - Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Maaşlar için Yapılan Ödemeler
Alan (Milyon TL)53
2012

Doğuş Otomotiv
2013

2012

Doğuş Oto
2013

Brüt Ücret Ödemeleri

51,0

54,85

43,5

48,16

Yemek

1,5

1,8

3,3

3,5

Servis

2,0

2,33

3,2

4,1

Prim

29,7

34,83

18,4

19,2

Sağlık ve Hayat Sigortası

0,79

0,82

1,5

1,7

Scania, Krone, Meiller CO2 değerleri bulunmamaktadır.
2013 yılında 2012 yılına oranla C02 verilerinde %4,3 oranında bir iyileşme gözlenmiştir.
Toptan satış rakamı = perakende olduğundan değişmemektedir.
53
Rakamlara; Brüt Ücret, Brüt İkramiye, SGK Kurum Primi, İşsizlik Kurum Primi ve Brüt Fazla Mesai ödemeleri dahildir.
50
51
52
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Sosyal
2010

2011

2012

2013

Çalışanlar			
Toplam Çalışan Sayısı

1.652

1.779

1.827

1.959

Kadın Çalışan Oranı (%)

20,97

21,42

22,00

22,00

İş Kazası Sayısı

4

11

10

22

Doğuş Otomotiv

2013
Doğuş Oto

2012
Doğuş Otomotiv
Doğuş Oto

Tam Zamanlı Çalışan

587

1.372

55254

1.270

Yarı Zamanlı Çalışan

0

0

5

0

				
Belirsiz Süreli Daimi Çalışan

581

1.372

552

1.270

Dönemsel ve Geçici Süreli
Çalışan

6

0

555

0

				
Toplam Yönetici
(Müdür ve Üstü)

63

24

59

23

Toplam Terfi Sayısı

33

13

46

7

Terfi Eden Kadın Çalışan

13

6

16

1

Toplam İşe Alınan Kişi

67

246

59

221

Toplam İşe Alınan Kadın

16

61

10

54

İşe Alınan Kadın Sayısı
Toplam Alınan Kişiye Oranı (%)

23,9

24,8

16,9

24,5

				

54

55

İşten Ayrılanlar

46

149

50

178

İşten Ayrılanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

7,84

10,86

8,97

14

İşten Ayrılan Erkek Çalışan

38

107

39

131

İşten Ayrılan Erkek Çalışanların
Toplam İşgücüne Oranı (%)

6,47

7,80

0,7

10,3

İşten Ayrılan Kadın Çalışan

8

42

11

47

İşten Ayrılan Kadın Çalışanların
Toplam İşgücüne Oranı (%)

1,36

3,06

1,97

3,7

İşten Ayrılan (30 Yaş Altı)

14

78

16

95

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

2,39

5,69

2,87

7,48

İşten Ayrılan (30-50 Yaş)

31

70

34

79

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

5,28

5,1

6,10

6,2

İşten Ayrılan (50 Yaş Üstü)

1

1

0

4

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

0,17

0,07

0

0,3

Doğuş Otomotiv 2012 yılı genel yaş ortalaması:36, Kadın çalışan yaş ortalaması:34, Erkek çalışan yaş ortalaması:37, Ortalama kıdem yılı:7,2,
Kadın çalışan ortalama kıdem yılı:7,0, Erkek çalışan ortalama kıdem yılı:7,3.
Tüm çalışanlar erkektir.
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Bölgelere Göre Kadın-Erkek Çalışan
KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

Bölgeler

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Otomotiv
2013

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Otomotiv
2013

Doğuş
Oto
2012

Doğuş
Oto
2013

Doğuş
Oto
2012

Doğuş
Oto
2013

Marmara

156

165

401

422

175

183

802

856

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

Güneydoğu
Anadolu

0

0

0

0

0

0

0

0

İç Anadolu

0

0

0

0

54

65

239

268

Pozisyona Göre Çalışan Yaş Kırılımı 201356
KADIN

Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu

ERKEK

30 Yaş Altı

30-50 Yaş

50 Yaş Üstü

Doğuş
Doğuş Doğuş
Doğuş
Otomotiv Oto
Otomotiv Oto

Doğuş
Doğuş Doğuş
Doğuş Doğuş
Doğuş
Otomotiv Oto
Otomotiv Oto
Otomotiv Oto

2

Üst Düzey Yönetici 11

0

18

2

0

0

6

0

14

2

5

36

17

0

0

44

22

3

0

Yönetici

38

0

125

0

0

0

152

0

11

0

Satış Personeli

10

90

23

125

3

18

30

196

0

1

Mavi Yaka

3

0

91

645

8

112

78

522

8

11

Eğitim Durumuna Göre Kadın-Erkek Kırılımı
KADIN

56

ERKEK

KADIN

ERKEK

Eğitim
Durumu

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Otomotiv
2013

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Otomotiv
2013

Doğuş
Oto
2012

Doğuş
Oto
2013

Doğuş
Oto
2012

Doğuş
Oto
2013

Doktora

0

0

1

1

0

0

0

0

Yüksek Lisans

26

28

71

68

6

7

11

13

Lisans

101

111

183

204

124

151

208

248

Ön Lisans

14

12

21

21

58

53

159

169

Lise

14

14

99

103

41

37

376

405

İlkokul-Ortaokul

0

0

27

25

0

0

287

289

Tabloda olmayan diğer görev türleri sebebiyle toplam çalışan sayısı ile yukarıdaki sayıların toplamı arasında fark vardır.
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Eğitim57
2011

2012

2013

Adam/Saat

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Üst Yönetim

32

9

48

33

23

30

Orta Kademe
Yönetici

74,5

40,5

66

56

43

55

Diğer

64,5

26

42,5

35

22

18

Mavi Yaka

37

24

33,5

31

13

28

Genel Ortalama

52

24,88

47,5

38,8

25

33

Ayrımcılık ve Fırsat Eşitliği
KADIN ÇALIŞAN 2012		

KADIN ÇALIŞAN 2013

Pozisyona Göre58

Toplam

Gebze Merkez (%)

Doğuş Oto (%)

Toplam

Gebze Merkez (%)

Doğuş Oto (%)

Üst Düzey Yönetici

13

9 (%20)

4 (%19)

16

11 (%23)

5 (%23)

Yönetici

37

37 (%22)

0

38

38 (%23)

0

Satış Elemanı

81

9 (%35)

75 (%40)

100

10 (%30)

90 (%42)

Mavi Yaka

3

3 (%3)

0

3

3 (%3)

0

Diğer

250

97 (%45)

150 (%34)

254

104 (%45)

150 (%31)

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu

1

1 (%5)

0

2

2 (%10)

0

Kadın-Erkek Maaş Oranları59
2012

Kadın Çalışanların Maaşlarının
Erkek Çalışanların Maaşlarına
Oranı (%)

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

2013
Doğuş Otomotiv
Doğuş Oto

93

91

93

92

Kaza Oranları
				

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

		

Veri Ölçümleme Yöntemi

2012

2013

2012

2013

Hastalığa Bağlı Kayıp Gün Oranı –
Tam Zamanlı Çalışanlar

(AR)

%1,27

%1,47

%1,46

%1,72

Kayıt Altına Alınan Kaza Oranı

(IR)

%0,0

%0,0

%0,0

%0,01

Kazalara Bağlı Olarak Kayıp Gün Oranı

(LDR)

%0,14

%0,17

%0,0

%0,03

Ölümlü Vaka Sayısı –
Tam Zamanlı Çalışanlar

-

0

0

1

0

Mesleki Hastalıklara Bağlı
Kayıp Gün Oranı

(ODR)

0

0

0

0

60

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.
Yüzdelik oran, ilgili lokasyonda, söz konusu ünvanda görev yapan kadın çalışan sayısının, söz konusu ünvanda, şirket bazında görev yapan toplam
çalışan sayısına oranını vermektedir.
59
Raporlama dönemi içinde, maaş oranlarına ilişkin veri toplama sistemi çalışan kategorilerini içermediğinden, çalışan kategorilerine göre dağılım
verilmemektedir.
60
GRI G.3.1 Veri hesaplama yöntemleri kullanılmıştır.
57

58
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Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları (CSS)61
		

2011

2012

2013

SATIŞ

111,30

112,05

113,68

SERVİS

Volkswagen Binek
Volkswagen Ticari

111,09

112,51

114

Audi

104,53

106,76

109,04

SEAT

100,89

100,41

103,98

Porsche

96,59

86,84

100,97

Volkswagen Binek

94,73

96,70

99,11

Volkswagen Ticari

95,17

96,03

97,04

Audi

96,43

98,27

98,96

SEAT

95,29

97,30

98,48

Porsche

102,63

107,47

109,50

LeasePlan Rakamlarla Performans Göstergeleri
Ekonomi - Finansal Veriler
Ekonomik Performans
Milyon TL

2013

Satışlar (Adet)(Kontrat Adedi)

4.744

Pazar Payı

%6

Net Gelirler

169.439.163,07 TL

Faaliyet Giderleri

14.147.102,61 TL

EBIT (Faaliyet Kârı)

137.069.458,40 TL

EBIT Marjı

% 81

Brüt Kâr

30.905.452,11 TL

Brüt Kâr Marjı

% 18

Net Dönem Kârı

9.959.026,03 TL

Net Dönem Kâr Marjı

%6

Tedarikçilere Yapılan Ödemeler

354.163.817,60 TL

Devlete Yapılan Ödemeler

96.367.921,71 TL

Doğuş Otomotiv DSS sonuçları 5 üzerinden; Satış:4.6; Servis:4.7’dir.
CSS ortalamaları 120 üzerinden; Satış: 108,67; Servis : 100,81’dir.

61
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Çevre
Birincil Kaynaktan
Enerji Tüketimi

2013

Doğal Gaz (m3)

29.000

Benzin (Lt)

43.100
(personel servisleri dahil)

Dolaylı Enerji
Tüketimi

2013

Elektrik (kWh)

81.650

Isınma ve Soğutma (m )

33.800

Su Tüketimi (m3)

2013

3

700

Çalışanlar
2013
Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

73

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

0

Toplam İşgücü

73

Kadın Çalışan Sayısı

33

Erkek Çalışan Sayısı

40

Çalışan Sirkülasyonu
2013
İşten ayrılanların sayısı

10

İşten ayrılanların toplam işgücüne oranı (%)

13,70

İşten ayrılan erkek çalışan sayısı

6

İşten ayrılan erkek çalışan (%)

15

İşten ayrılan kadın çalışan sayısı

4

İşten ayrılan erkek çalışan (%)

12,13

İşten ayrılan 30 yaş altı çalışan sayısı

4

İşten ayrılan 30 yaş altı (%)

15,38

İşten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan sayısı

6

İşten ayrılan 30-50 yaş arası (%)

12,77

İşten ayrılan 50 yaş üstü çalışan sayısı

0

İşten ayrılan 50 yaş üstü (%)

0
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Çalışan Eğitimleri
Adam/Saat

2013

Üst Düzey Yönetici

25,12

Orta Düzey Yönetici

47,08

Mavi Yaka

-

Diğer

19,42

Genel Ortalama

26,55

2013		
Pozisyona göre
çalışanlar

Yaş Gruplarına

Toplam Kadın
Çalışan Sayısı

Toplam Kadın
Çalışan Oranı %

Göre Çalışan Sayısı

			
30 yaş altı
				

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

7

36,85

0

19

0

Diğer

25

50

26

24

0

LeasePlan Anne-Bebek Politikası Verileri
2013
Doğum İzni Kullanan Kadın Çalışan Sayısı ve Oranı

2

Doğum İzni Kullanan Erkek Çalışan Sayısı ve Oranı

0

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Kadın Çalışan Sayısı ve Oranı

%100

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Erkek Çalışan Sayısı ve Oranı

-

Rakamlarla Yetkili Satıcı ve Servis Performans
Göstergeleri
Ekonomi
Performans Verisi

Tedarikçi Sayısı

Acarlar
Otomotiv

Başaran		
Oto
Mercan

Özsa		
Otomotiv Tamaş

Vosmer

286

167

150

5

148

126,42

Yerel Tedarikçilere Ödenen Bedel (TL) 331.202.619,11 61.428.703 4.000.000,25 3.000.000 103.795.623 769.045
Toplumsal Yatırımlar (TL)

29.810

64.550

-

50.000

-

-
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Çevre
Performans Verisi

Acarlar
Otomotiv

Başaran		
Oto
Mercan

Özsa		
Otomotiv Tamaş

Vosmer

Elektrik Tüketimi (kWh)

631.472

941.112

120.000

467.360

779.555

588.708

Doğalgaz Tüketimi (m )

18.271

-

-

68.207

1.002.387

9.600

Benzin Tüketimi (Lt)

78.572,13

91.752

11.500

-

18.164

14.696

Su Tüketimi (m )

1.441

1.212

2.400

3.084

7.117

1.800

Acarlar
Otomotiv

Başaran		
Oto
Mercan

Özsa		
Otomotiv Tamaş

Vosmer

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

140

172

44

146

157

105

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

-

-

3

-

4

-

Toplam İşgücü

140

172

47

146

161

105

Kadın Çalışan Sayısı

26

32

7

28

33

22

Erkek Çalışan Sayısı

114

140

40

118

128

83

Kadın Çalışan Oranı (%)

19

18

15

19

20,5

21

Çalışan Sirkülasyonu (%)

16

25

14

30

0,51

18,8

Çalışan Başına Düşen Ortalama
Eğitim Saati (Adam/Saat)

22,90

19

12

17

7,14

10

3

3

Çalışanlar
Çalışanlar
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İNDEKSLER
Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama

Referans Sayfalar

1. Strateji ve
Analiz
Üst yönetim
beyanı

1.1 / Tam

6.2

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

Temel etkiler,
riskler ve fırsatlar

1.2 / Tam

6.2

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

Kurumsal Sorumluluk ve
İşimiz

7-9

11-13

7-9

11-13

14

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği
Risk Yönetimi

20-21

21-22
2. Kurumsal
Profil
Kurumun adı

2.1 / Tam

Künye

111

Markalar, ürün ve
hizmetler

2.2 / Tam

Doğuş Otomotiv Hakkında

5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/201433205111219_DOAS_FR_
WEB2.pdf
(Sayfa; 26-66)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Kurumun
operasyonel
yapısı

2.3 / Tam

6.2

Doğuş Otomotiv Hakkında

Referans Sayfalar
5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/201433205051656_DOAS_FR_
WEB1.pdf
(Sayfa; 4-9)

Genel merkez

2.4 / Tam

Künye

111

Kurumun faaliyet
gösterdiği ülkeler

2.5 / Tam

Doğuş Otomotiv Hakkında

5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-7)

Mülkiyet niteliği
ve yasal vaziyeti

2.6 / Tam

Doğuş Otomotiv Hakkında

5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-7, 25)

Hizmet verilen
pazarlar

2.7 / Tam

Doğuş Otomotiv Hakkında

5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-7)

Kurumun ölçeği

2.8 / Tam

Doğuş Otomotiv Hakkında

5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 90, 93, 101)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Büyüklük, yapı
ve mülkiyet
durumlarında
önemli
değişiklikler

2.9 / Tam

Doğuş Otomotiv Hakkında

Referans Sayfalar
5
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 90)
Doğuş Otomotiv’in yapı ve mülkiyet
durumunda raporlama dönemi
içerisinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.

Ödüller

2.10 / Tam

Ödüllerimize ulaşmak için:
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/oduller_ve_
uyelikler.pdf

3. Rapor Profili
Raporlama
dönemi

3.1 / Tam

Önceki raporun
tarihi

3.2 / Tam

Rapor Hakkında

17

Rapor İçeriği

17

Rapor Hakkında

17
Doğuş Otomotiv 2009 yılından
beri her yıl düzenli olarak Kurumsal
Sorumluluk Raporu yayınlamaktadır.

Raporlama sıklığı

3.3 / Tam

Rapor Hakkında

17
Doğuş Otomotiv 2009 yılından
beri her yıl düzenli olarak Kurumsal
Sorumluluk Raporu yayınlamaktadır.

Rapor hakkında
iletişim bilgileri

3.4 / Tam

Rapor içeriği

3.5 / Tam

Raporun içerik
sınırları

3.6 / Tam

Raporun
kapsam ve içerik
sınırlamaları

3.7 / Tam

Ortak girişimler
ve diğer yan
kuruluşlarla
ilgili raporlama
esasları

3.8 / Tam

Veri ölçüm
teknikleri ve
hesaplama
yöntemleri
Daha önceki
raporda bulunan
bilgilerin
tekrarlanmasının
nedenleri

Künye

111

6.6.6

Rapor İçeriği

17

6.6.6

Rapor Hakkında

17

Rapor İçeriği

17

Rapor Hakkında

17

Rapor İçeriği

17

Rapor Hakkında

17

Rapor İçeriği

17

3.9 / Tam

Rapor İçeriği

17

3.10 / Tam

Rapor İçeriği

17

6.6.6

2013 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nda 2011 ve 2012 KS
Raporu’nda yayınlanan bilgilerin
tekrarına yer verilmemektedir. Gerekli
görüldüğünde detaylar için ilgili linkler
verilmiştir.
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Raporun
kapsam ve
içeriğinde önemli
değişiklikler

3.11 / Tam

GRI indeksi

3.12 / Tam

Rapor denetimi

3.13 / Tam

Referans Sayfalar

Rapor Hakkında

17

Rapor İçeriği

17

İndeksler

92-107

7.5.3

Doğuş Otomotiv 2013 Raporu, GRI
G3.1 ilkelerine göre hazırlanmıştır ve
B başvuru düzeyindedir. Bağımsız
denetim almamıştır.

4. Yönetişim,
Taahhütler
ve Katılım
Uygulamaları
Kurumun
yönetişim yapısı

4.1 / Tam

6.2

İlke 10

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 83, 85-87)

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
bağımsızlığı

4.2 / Tam

6.2

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 83-85, 91)

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üye
sayısı

4.3 / Tam

6.2

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda
üç bağımsız üye bulunmakta ve
Yönetim Kurulu yasal düzenlemelere
paralel olarak gerekli niteliklere haiz
kişilerden oluşmaktadır.
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 83-85)

Hissedar ve
çalışanların
yönetime katılımı

4.4 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 78, 81-82, 97)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Üst yönetime
ödenen ücret ve
sürdürülebilirlik
performansıyla
bağlantılar

4.5 / Tam

6.2

Referans Sayfalar
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 72-74, 92)

Çıkar
çatışmalarını
engelleyen
süreçler

4.6 / Tam

6.2

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği

20-21

İş Etiği

22-23
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20143320513047_DOAS_FR_
WEB3.pdf
(Sayfa; 82-87)
ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf
(Sayfa; 19, 21)

Kurumun KSS
Yönetim Stratejisi

4.7 / Tam

6.2

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği

20-21
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_
otomotiv_KSR_2012_TR.pdf
(Sayfa; 24-26)

4.8 / Tam
Kurumun KSS
performansına
yönelik misyon ve
davranış kuralları

6.2

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

7-9

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

11-13

Kurumsal Yönetim ve
Kurumsal Sorumluluk
İlişkisine Bakışımız

21
Detaylı bilgi İçin: Doğuş Otomotiv
Etik Kodu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
KSS performansı
ve risklerinin
üst yönetim
tarafından
denetimi

4.9 / Tam

Üst yönetimin
KSS performansı
konusunda öz
denetimi

4.10 / Tam

6.2

6.2

Referans Sayfalar

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

11-13

Kurumsal Yönetim ve
Kurumsal Sorumluluk
İlişkisine Bakışımız

21

Risk Yönetimi

21-22

Kurumsal Yönetim ve
Kurumsal Sorumluluk
İlişkisine Bakışımız

21
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_
otomotiv_KSR_2012_TR.pdf
(Sayfa; 66)

Kurumun KSS
ile ilgili alanlarda
risk yönetimi
yaklaşımı

4.11 / Tam

6.2

KSS ile ilgili
alanlarda dış
girişimler,
faaliyetler

4.12 / Tam

6.2

Birlik ve dernek
üyelikleri

4.13 / Tam

6.2

İlke
3,4,5,6

İlke 1,2

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

11-13

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği

20-21

Risk Yönetimi

21-22

Risk Yönetiminde Öngörü
Mekanizmaları ve İşbirlikleri

22

Birlik ve Dernek Üyeliklerimiz için;
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/oduller_ve_
uyelikler.pdf

Paydaş listesi

Kilit paydaşların
belirlenmesi
süreci

4.14 / Tam

4.15 / Tam

6.2

Paydaş haritamıza ulaşmak için

6.8.3

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/paydas_
haritamiz.pdf

6.2

Paydaş Katılımı

6.8.3

16
Paydaş haritamıza ulaşmak için
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/paydas_
haritamiz.pdf
Doğuş Otomotiv 2009 yılında
AA1000SES standardı metodolojisini
kullanarak yapılan ve tüm birimlerin
katıldığı çalıştayla kilit paydaşlarını
belirlemiş ve Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nda yayınlamıştır.

Paydaş katılımı
süreci

4.16 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

16

6.8.3

Kurumsal Yönetim ve
Kurumsal Sorumluluk
İlişkisine Bakışımız

21
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_
otomotiv_KSR_2012_TR.pdf
(Sayfa; 16-17)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Paydaş katılımı
ve öncelikli
konular,
yanıtverebilirlik
performansı

4.17 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

6.8.3

Referans Sayfalar
16
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_
otomotiv_KSR_2012_TR.pdf
(Sayfa; 16-17)

Performans
Göstergeleri
Yönetim
Yaklaşımı

Ekonomik
Performans /
Tam

6.2

EC1 / Tam

6.8

İlke 1,2,7

Ekonomik Sorumluluk
Politikamız

6.8

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa 23)

Üretilen ve
dağıtılan
doğrudan
ekonomik değer

Kurumsal Sorumluluk
Performansımız

18-19
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2013 Faaliyet Raporu

6.8.3
6.8.7

http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/201433205051656_DOAS_FR_
WEB1.pdf

6.8.9

(Sayfa; 5, 16-18)
İklim değişikliğinin EC2 / Tam
kurumun finansal
başarısına etkisi,
risk ve fırsatlar

6.5.5

İlke 7

Doğuş Otomotiv Çevresel
Etki Alanı

33
Detaylı bilgi için Ekonomik
Sorumluluk Politikamız
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa 23)

Maaş esaslı
emeklilik planıyla
ilgili kurumsal
yükümlülükler

EC3 / Tam

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

Devletten alınan
önemli finansal
destekler

EC4 / Tam

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

Önemli
operasyon
yerlerinde yerel
asgari ücrete
kıyasla standart
işe giriş ücret
düzeyi oranları
aralığı

EC5 / Kısmi

Yerel tedarikçilere EC6 / Tam
yapılan
ödemelerle
ilgili politika,
uygulama ve
ödeme oranları

6.3.7

Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto’da işe giriş ücretleri yasa ve
yönetmeliklere uygun biçimde
düzenlenmekte ve pozisyona göre
değişiklik göstermektedir.

6.4.4
6.8

6.6.6
6.8
6.8.5
6.8.7

Kurumsal Sorumluluk
Performansımız

18

Tedarik Zinciri Yönetimi

31
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Yerel istihdam

EC7 / Tam

6.8

İlke 6

Kurumsal Sorumluluk
Performansımız

6.8.5

EC8 / Tam

18
Doğuş Otomotiv Genel Merkezi’nde
çalışan 70 kişi Gebze’de ikamet
etmektedir. Bu oran Genel
Merkez çalışanlarının %11,92’sini
oluşturmaktadır. 70 çalışan arasında,
çalışanların 1’i Genel Müdür, 5’i ise
yönetici pozisyonundadır.

6.8.7

Kamu yararına
yapılan yatırımlar

Referans Sayfalar

6.3.9
6.8
6.8.3
6.8.4

Ekonomik ve Toplumsal
Kalkınma

30

Toplumsal Katılım

76-79

Rakamlarla Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Performansı

80

Kurumsal Sorumluluk
Performansız

18-19

Ekonomik Kalkınma

28-29

Tedarik Zinciri Yönetimi

31

Çevre Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf

6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9
Önemli dolaylı
ekonomik etkiler

EC9 / Tam

6.3.9
6.6.6
6.6.7
6.7.8
6.8
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

Yönetim
Yaklaşımı

Çevresel
Performans /
Tam

6.2

EN3 / Tam

6.5

İlke 7,8,9

6.5

(Sayfa 35)
Doğrudan enerji
tüketimi
İyileştirmelere
bağlı olarak
tasarruf edilen
enerji miktarı

EN5 / Tam

Enerji verimliliği
sağlayan ürün ve
hizmetler

EN6 / Tam

EN8 / Tam

80

6.5.4

Doğalgaz ve benzin tüketimi

6.5

Doğuş Otomotiv’de yapılan
yatırımlara ve büyümeye bağlı
olarak enerji tüketimlerinde artış
gözükmektedir.

6.5.4

Dolaylı enerji
EN7 / Tam
tüketimini
azaltma girişimleri
ve elde edilen
azalmalar
Kaynağına göre
kullanılan toplam
su miktarı

Enerji Tüketimi

6.5

Markalarımızda Çevresel Sorumluluk

6.5.4

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.5

Kağıt Tüketiminin Azaltılması

37

6.5.4

Lojistik Operasyonların
Çevresel Etkisi

37

Yeşil Teknoloji

38

Su Tüketimi

81

6.5
6.5.4
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Su çekiminden
önemli biçimde
etkilenen su
kaynakları

EN9 / Tam

Koruma alanları
içinde yer alan
üretim merkezleri

EN11 / Tam

Biyolojik
çeşitliliğe etki

EN12 / Tam

6.5

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

6.5.4
6.5

İlke 8

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

İlke 8

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

İlke 8

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

İlke 8

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

6.5.6
6.5
6.5.6

Korunan veya
geri kazanılan
yaşam alanları

EN13 / Tam

Biyoçeşitlilik ile
ilgili stratejiler,
devam eden
faaliyetler ve
geleceğe yönelik
planlar

EN14 / Tam

Soy tükenmesi
riski düzeyine
göre,
operasyonlardan
etkilenen
bölgelerdeki
yaşam
alanlarında
bulunan
IUCN Kırmızı
Listesindeki
türlerinin ve
ulusal koruma
listesindeki
türlerinin sayısı

EN15 / Tam

Toplam
doğrudan ve
dolaylı sera gazı
emisyonları

EN16 / Tam

Dolaylı sera gazı
emisyonları

EN17 / Tam

6.5
6.5.6
6.5

Referans Sayfalar

6.5.6
6.8.3
6.5

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

6.5.6

Emisyonları
EN18 / Tam
azaltma girişimleri

6.5

CO2 Emisyonları

81

6.5.5

Çevre Dostu Araçlar

84

6.5

CO2 Emisyonları

81

6.5.5

Lojistik Kafes İhracatı

83

Atık Yönetimi

33-35

İdari Operasyon Sürecinde
Çevresel Etki

37

6.5
6.5.5

İlke 8,9

Markalarımızda Çevresel Sorumluluk
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx
Toplam su
deşarjı

EN21 / Tam

6.5
6.5.3

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.
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Türüne ve
bertaraf
yöntemine göre
toplam atık

EN22 / Tam

Önemli sızıntıların
toplam sayısı ve
hacmi

EN23 / Tam

Tehlikeli atıkların
ağırlığı ve uluslar
arası sevkiyatı
yapılan taşınmış
atıkların yüzdesi

EN24 / Tam

Kurumun su
deşarjlarından
ve kaçaklarından
önemli biçimde
etkilenen su
kütlelerinin ve ilgili
yaşam alanlarının
adı, büyüklüğü,
koruma durumu
ve biyoçeşitlilik
değeri

EN25 / Tam

Referans Sayfalar

6.5

Atık Yönetimi

33-35

6.5.3

Atıklar

81

Tehlikeli Atıklar

82

6.5

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.

6.5.3

6.5

Atık Yönetimi

33-35

6.5.3

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

6.5

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

6.5.3
6.5.4
6.5.6

Ürünlerin
EN26 / Tam
çevresel etkilerini
azaltma girişimleri

6.5

İlke 7,8,9

6.5.4

Atık Yönetimi

33-35

İdari Operasyon Sürecinde
Çevresel Etki

37

6.6.6

Markalarımızda Çevresel Sorumluluk

6.7.5

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

Satılmış
ürünlerin ve
bunların ambalaj
malzemelerinin
kategorilere göre
geri toplanma
yüzdesi

EN27 / Tam

Çevreyle
ilgili yasa ve
yönetmeliklere
uygunsuzluklar

EN28 / Tam

6.5

Ürünlerin
nakliyesi ile
çalışanların
lojistiğinden
kaynaklanan
etkiler

EN29 / Tam

6.5

Toplam çevre
giderleri ve
yatırımları

EN30 / Tam

6.5

Atık Yönetimi

33-35

6.5.3
6.5.4
6.7.5

6.5.4

Doğuş Otomotiv’e 2013 yılı içinde
çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere
uymamaktan kaynaklanan
herhangi bir ayni ya da nakdi ceza
kesilmemiştir.
İlke 7,8,9

Lojistik Operasyonların
Çevresel Etkisi

37

Lojistik Kafes İhracatı

83

Kurumsal Sorumluluk
Performansımız

18

6.6.6
6.5
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Yönetim
Yaklaşımı

İnsan Kaynakları
ve Sağlıklı
İş Ortamı
Performansı /
Tam

6.2

İstihdam tipi,
sözleşme ve
bölgeye göre
toplam çalışan
sayısı

LA1 / Tam

6.4

Yaş grubu,
cinsiyet ve
bölgeye göre
toplam çalışan
sayısı ve
sirkülasyonu

LA2 / Tam

Tam zamanlı
çalışanlara
sağlanan
menfaatler

LA3 / Tam

Toplu
sözleşmelerin
kapsadığı çalışan
sayısı

LA4 / Tam

İlke1,3,6

6.4

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf

6.3.10

(Sayfa 45)

6.4.3

6.4
6.4.3

6.4

İlke 6

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı
Politikamız

Referans Sayfalar

Rakamlarla Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Performansı

85

Rakamlarla Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Performansı

85

Çalışanlara Sağlanan
Faydalar

44

6.4.3
6.4.4
6.4

İlke 1,3

Şirketimizde sendikalı çalışan
bulunmamaktadır.

6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.3.10

Operasyonel
değişiklikler
nedeniyle ihbar
süresi

LA5 / Tam

İşten çıkarılma durumlarında yasal
ihbar süreleri kullanılmaktadır. Görev
değişikliği, transfer durumlarında
ise kullanılan standart bir süre
bulunmamakta, sürecin akışına
ve görev türüne göre değişiklik
göstermektedir.

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

Yıllık izinler yürürlükte olan
çalışma kanunu çerçevesinde
kullanılmaktadır. Evlilik, babalık ve
1. derecede yakın ölümü hallerinde
çalışanlara 3 gün izin verilmektedir.
Sağlık ve
güvenlik
komitelerinde
temsil edilen
toplam işgücü
yüzdesi

LA6 / Tam

Yaralanma,
meslek hastalığı,
kayıp günler ve
işe gelmeme

LA7 / Tam

Ciddi hastalıklarla
ilgili danışmanlık,
önlem ve risk
kontrolü

LA8 / Tam

6.4

İş Sağlığı ve Güvenliği

45

6.4

İş Sağlığı ve Güvenliği

45

6.4.6

Rakamlarla Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Performansı

87

İş Sağlığı ve Güvenliği

45

6.4.6

6.4

İlke 1

6.4.6

Detaylı bilgi için: İSG Uygulamaları

6.8

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.8.3
6.8.4
6.8.8
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Sendikalarla
anlaşmalarda yer
alan sağlık ve
güvenlik konuları

LA9 / Tam

Çalışan başına
yıllık ortalama
eğitim saati

LA10 / Tam

Çalışanların
eğitimi

LA11 / Tam

6.4

Referans Sayfalar
Doğuş Otomotiv’de sendika
bulunmamaktadır.

6.4.6
6.4

87

6.4.7

Rakamlarla Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Performansı

6.4

Eğitim Programları

43

6.4.7

Üniversite İşbirlikleri

44

Kariyer ve Performans
Yönetimi

41-42

Rakamlarla Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk
Performansı

85-86

Kadın-Erkek Maaş Oranları

87

Anne-Bebek Politikası

51

Doğuş Otomotiv İnsan
Hakları Politikası

6.3

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf

6.3.3

(Sayfa 51)

6.8.5
Düzenli
performans ve
gelişim izleme

LA12 / Tam

Çalışanların yaş,
cinsiyet, azınlık
grubu dökümü

LA13 / Tam

6.4
6.4.7
6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

Çalışan
kategorisine
göre erkek-kadın
maaş oranları

LA14 / Kısmi

6.3.7

İlke 1,6

6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4

Cinsiyet kırılımlı
olarak doğum
izni sonrası işe
dönüş oranı

LA15 / Tam

Yönetim
Yaklaşımı

İnsan Hakları
Performansı /
Tam

6.4
6.4.4

6.2

İlke 1,2,6

6.3.4
6.3.6
6.6.6
İnsan hakları
hükümlerini
içeren ve
insan hakları
taramasından
geçen önemli
yatırım
anlaşmalarının
yüzdesi ve
toplam sayısı

HR1 / Kısmi

6.3
6.3.3
6.3.5
6.6.6

İlke 1,2,6

Tedarikçilerimiz

31
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
İnsan haklarıyla
ilgili taramadan
geçen tedarikçi
ve yüklenicilerin
sayısı

HR2 / Tam

6.3

İlke 1,2,6

Referans Sayfalar

Kurumsal Sorumluluk
Performansımız

18-19

Tedarikçilerimiz

31

İlke 1,2,6

İnsan Hakları

50

İlke1,2,6

Tedarikçilerimizde İnsan
Hakları

31

Doğuş Otomotiv’de Eşit
Haklar

50-51

6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

İnsan hakları
ile ilgili verilen
eğitimleri toplam
saati

HR3 / Tam

Ayrımcılıkla ilgili
toplam vakaların
sayısı ve alınan
önlemler

HR4 / Tam

6.3
6.3.5
6.3
6.3.6
6.3.7

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

6.3.10
6.4.3
Örgütlenme ve
toplu sözleşme
özgürlüğü

HR5 / Tam

6.3

İlke 1,3

Tedarikçilerimizde İnsan
Hakları

31
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Etik
Kodu

6.3.3
6.3.4

http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf

6.3.5
6.3.8
6.3.10

BM KİS İlkeleri 3

6.4.3
6.4.5
Çocuk işçi
çalıştırma ve
alınan önlemler

HR6 / Tam

6.3

İlke 1,2,5

Tedarikçilerimizde İnsan
Hakları

6.3.3

31
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Etik
Kodu

6.3.4

http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf

6.3.5
6.3.7
6.3.10

BM KİS İlkeleri 5

6.6.6
Zorla çalıştırma
riski taşıyan
operasyonlar ve
alınan önlemler

HR7 / Tam

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10
6.6.6

İlke 1,2,4

Tedarikçilerimizde İnsan
Hakları

31
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Etik
Kodu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf
BM KİS İlkeleri 4
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Kurumun insan
hakları unsurları
ile ilgili politikaları
veya prosedürleri
hakkında
eğitilen güvenlik
personeli oranı

HR8 / Tam

6.3

İlke 2

Referans Sayfalar
Detaylı bilgi için; Doğuş Otomtoiv
2012 KS Raporu

6.3.5

http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_
otomotiv_KSR_2012_TR.pdf

6.4.3
6.6.6

(Sayfa; 88)
Bu yıl bilgilerde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
Yerli halkın
haklarının ihlaliyle
sonuçlanan
vakaların toplam
sayısı ve alınan
önlemler

HR9 / Tam

6.3

Doğuş Otomotiv 2012 KS Raporu

6.3.6

http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/2013926165457897_dogus_
otomotiv_KSR_2012_TR.pdf

6.3.7
6.3.8

(Sayfa;88)

6.6.7

Resmi şikâyet
mekanizmaları
aracılığıyla insan
hakları ihlaline
ilişkin şikâyetlerin
sayısı

HR11 / Tam

Yönetim
Yaklaşımı

Ürün ve Hizmet
Sorumluluğu
Performansı /
Tam

Ürün ve
hizmetlerin
yaşam döngüsü
içinde sağlık ve
güvenlik

Doğuş Otomotiv insan haklarına
aykırı herhangi bir durumla
karşılaşmamış, bu konuda herhangi
bir cezaya maruz kalmamıştır.

6.3

Doğuş Otomotiv şirketleri için
raporlama dönemi içinde resmi
şikâyet mekanizmaları aracılığıyla
insan hakları ihlaline ilişkin şikâyette
bulunulmamıştır.

6.3.6

PR1 / Tam

6.2
6.6

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf

6.7

(Sayfa 53)

6.3.9
6.6.6
6.7
6.7.4

İlke 1

İlke 1,2

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu
Politikası

Markalarımızda Kurumsal
Sorumluluk Uygulamaları

66-69
Markalarımızda Müşteri Sağlığı ve
Güvenliği
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.7.5
Ürünlerin ve
hizmetlerin sağlık
ve güvenlik
etkileri ile ilgili
yönetmeliklere
ve gönüllü
kurallara uyum
sağlanmadığı
görülen vaka
sayısı

PR2 / Tam

6.3.9

Markalarımızda Ürün Güvenliği

6.6.6

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.7
6.7.4
6.7.5

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.
Ürün ve güvenlikle ilgili teknik
özellikler için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
hakkimizda/dogus-grubu.aspx
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Etiketleme

PR3 / Tam

6.7

Markalarımızda Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi

6.7.3

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.7.4
6.7.5

Doğuş Otomotiv ürün ve hizmet
etiketlemesi ve bilgilendirmesi ile
ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere tam
olarak uymaktadır.

6.7.6
6.7.9
Etiketleme ile ilgili
yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara
uyulmadığını
gösteren toplam
vaka sayısı

PR4 / Tam

Markalarımızda Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi

6.7
6.7.3

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.7.4
6.7.5

Doğuş Otomotiv, ürün ve
hizmetleriyle ilgili tüm yasa ve
yönetmeliklere uymaktadır.
Ürün etiketleme ve bilgilendirme
konusunda yasa ve yönetmeliklere
uyumsuzluktan kaynaklanan bir vaka
yaşanmamıştır.

6.7.6
6.7.9

Müşteri
memnuniyeti

PR5 / Tam

Referans Sayfalar

6.7

Müşteri Memnuniyeti

53

6.7.4

Markalarımızda Kurumsal
Sorumluluk Uygulamaları

66-69

6.7.5

Markalarımızda Müşteri Memnuniyeti

6.7.6

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx

6.7.8
6.7.9
Pazarlama
iletişimi ile yasa
ve yönetmeliklere
uyum

PR6 / Tam

6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

Pazarlama
iletişimi ile ilgili
yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara
uyulmadığını
gösteren toplam
vaka sayısı

PR7 / Tam

Müşteri gizliliği ile
ilgili doğrulanan
şikâyetler

PR8 / Tam

6.7
6.7.3
6.7.6

Markalarımızda Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/urun-vehizmet-sorumlulugu.aspx
Doğuş Otomotiv pazarlama iletişimi
ile ilgili tüm yasa, yönetmelik
ve gönüllü kodlara tam olarak
uymaktadır.
Doğuş Otomotiv’in raporlama
dönemi içinde pazarlama iletişimi
ile ilgili yasa ve yönetmeliklere
uymaması nedeniyle meydana gelen
bir vaka bulunmamaktadır.

6.7.9
6.7
6.7.7

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.
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Ürün hizmetlerin
tedarik ve
kullanımıyla
ilgili yasa ve
yönetmeliklere
uyum

PR9 / Tam

Yönetim
Yaklaşımı

Toplumsal
Performans /
Tam

Faaliyetlerimizin
yerel halk
üzerindeki etkisi

6.7

Raporlama dönemi içinde
ürün ve hizmetlerin tedariği
ve kullanımıyla ilgili yasa ve
yönetmeliklere uymamaktan
kaynaklanan sonuçlanmış bir
dava bulunmamaktadır. Faaliyet
gösterdiğimiz sektörde satış ve servis
hizmetlerinden kaynaklanan çeşitli
davalar söz konusu olabilmektedir.
Bu tür durumlarda yasal
düzenlemeler kapsamında gerekli
aksiyonlar alınmaktadır.

6.7.6

SO1 / Tam

6.2

Referans Sayfalar

İlke 10

6.6

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_
Sosyal_Sorumluluk_Raporu_10.pdf

6.8

(Sayfa 61)

6.3.9
6.8

Toplumsal Katılım Politikamız

Aktivite-D Gönüllülük
Programları

47-48

Toplumsal Katılım

76-79

Risk Yönetimi

21-22

İş Etiği

22-23

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele

23

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele

23

İnsan Hakları

50-51

6.8.3
6.8.9
Yolsuzlukla ilgili
risk analizleri

SO2 / Tam

6.6

İlke
1,2,10

6.6.3

Kurumun
yolsuzluk karşıtı
politikaları ve
bu konudaki
eğitimler

SO3 / Tam

6.6

İlke 10

6.6.3

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik
Kodu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf
(Sayfa; 35-37)
Yolsuzluk
vakalarında karşı
alınan önlemler

SO4 / Tam

6.6
6.6.3

İlke 10

Risk Yönetimi

21-22

İş Etiği

22-23

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele

23

İnsan Hakları

50-51
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik
Kodu
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/dogusotomotiv_
files/20133129516847_
DogusOtomotiv_Etik%20
Kod11.03.2013.pdf
(Sayfa; 19-21, 35-37)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Kamu
SO5 / Tam
politikalarına karşı
tutum ve kamu
politikalarına
destek faaliyetleri
Siyasi partilere,
politikacılara ve
ilgili kuruluşlara
yapılan mali ve
ayni katkılar

SO6 / Tam

Rekabet dışı
davranışlar
ve tekelcilikle
ilgili hukuksal
davaların sayısı

SO7 / Tam

Yasa ve
yönetmeliklere
uyulmaması
nedeniyle kesilen
cezalar

SO8 / Tam

Risk Yönetimi’nde Öngörü
Mekanizmaları ve İşbirlikleri

6.6
6.6.4

Referans Sayfalar
22

Doğuş Otomotiv, herhangi bir
siyasi parti, politikacı ya da ilgili
kurumlara ayni ya da nakdi destekte
bulunmamaktadır.

6.8.3
6.6
6.6.5
6.6.7

6.6
6.6.3
6.6.7
6.8.7

Yerel halk
üzerinde önemli
ya da potansiyel
olumsuz
etkileri olan
operasyonlar

SO9/ Tam

Yerel halk
üzerinde önemli
veya potansiyel
olumsuz
etkileri olan
operasyonların
önlenmesi ve
azaltılmasına
yönelik alınan
önlemler

SO10 / Tam

6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8
6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8

T.C. Rekabet Kurumu’nun
verdiği rekabete aykırı durumdan
kaynaklanan ceza davası 2011
yılı raporlama döneminde henüz
sonuçlanmamış, 2012 takvim
yılı içinde ise söz konusu cezaya
tarafımızdan itiraz davası açılmıştır.
Rapor yayınlandığı tarihte ise itiraz
davası halen sonuçlanmamıştır.
01.01.2013-31.12.2013 tarihleri
arasında yasa ve yönetmeliklere
uyulmaması nedeniyle tarafımıza yıl
içinde kesilen ceza bulunmaktadır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından Doğuş Oto’ya
5.347.520,00 TL TL idari para cezası
kesilmiş bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun
faaliyetlerinin yerel halk üzerinde
herhangi bir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Araçların trafikte
güvenli kullanımıyla ilgili faaliyetler
Trafik Hayattır! platformu kapsamında
yürütülmektedir.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun
faaliyetlerinin yerel halk üzerinde
herhangi bir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Araçların trafikte
güvenli kullanımıyla ilgili faaliyetler
Trafik Hayattır! platformu kapsamında
yürütülmektedir.
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Künye
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim ve İletişim:
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
Şekerpınar, Çayırova - Kocaeli
T +90 (262) 676 90 90
Yasal Merkez:
Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris
Caddesi, No: 4
Ayazağa Maslak, Şişli - İstanbul
www.dogusotomotiv.com.tr
Kurumsal Sorumluluk Danışmanlığı:
FCS Finansal İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.finansaliletisim.com
info@finansaliletisim.com
T +90 (212) 283 41 46
Tasarım:
Çağlar Yücealp
cyucealp@gmail.com
Geribildirimleriniz, görüş ve
önerileriniz için:
Koray Bebekoğlu
Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: +90 (262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr

