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Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün sosyal,
ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili
geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken kullandığımız
yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan
kurumsal davranış biçimimizdir.
Otomotiv değer zincirinin her aşamasında güçlü ve güvenilir bir kurum olarak
varlığımızı sürdürmek için çalışanlarımızın katkısına inanırız.
Yönettiğimiz markaların paydaşlarımız gözünde itibarını önemser, bu itibarın tüm
sorumluluk alanlarımızdaki performansımızla paralel ilerlemesini sağlarız.
Daha güvenli, sağlıklı, çevreye duyarlı, konforlu ulaşım hakkının sosyal refahın bir
parçası olduğunun bilincindeyiz.
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerimiz ve de tüm
diğer kilit paydaşlarımızla açık iletişim, saygı ve hoşgörülü hizmet anlayışına
dayalı diyalog platformlarıyla kendimizi sürekli geliştiririz.
Kilit paydaşlarımızın beklentilerini düzenli olarak sorgular, bu beklentilere en iyi
yanıtı vermek için paydaşlarımızla işbirliği yaparız.
Uluslararası güven ve kalite anlayışının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri
olarak, paydaşlarımızın bu konudaki farkındalığının ve performansının her geçen
gün daha da artması için çaba harcarız.
Genç nesillerin benimseyeceği ve davranış değişikliği sağlayacak faaliyetlerle,
trafikte güvenliğin yaşamsal değerine dikkat çekeriz.
Faaliyetlerimizin çevreye olan, olası olumsuz etkilerini en aza indirmek için
planlama yapar, politikalar belirler ve uygularız.
Çalışanlarımızın sosyal, ruhsal ve mesleki katkılarının Doğuş Otomotiv Grubu
için yaşamsal değerini bilerek hareket eder, onların sağlık ve güvenliğini en üst
düzeyde öncelikli kabul ederiz.
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“Sürdürülebilir ekonomik kalkınmada,
toplumumuzun sürekli gelişiminde ve
yaşadığımız çevrenin korunmasında bireysel
çabaların yanında kurumsal girişimin önemini
bilen ve bu bilinçle faaliyetlerini sürdüren Doğuş
Otomotiv, sürdürülebilirlik alanında da öncü
konumunu elden bırakmadan tüm paydaşları
için fayda yaratmaya devam edecektir.”
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv olarak bundan tam dört
yıl önce Türk otomotiv sektöründe bir ilke
imza atarak sizlerle paylaştığımız Kurumsal
Sorumluluk Raporu’muzun bu sene
dördüncüsünü yayınlıyor olmaktan dolayı
büyük bir sevinç duymaktayız. Şirketimizin
belirlediği etki alanları çerçevesinde, gelecek
nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak
amacıyla, gerçekleştirdiği iyileştirme
uygulamalarını ve bu uygulamaların gelişimlerini
içeren raporumuz bizim için bir gurur kaynağı
teşkil etmektedir. Sürdürülebilirliğe atfettiğimiz
önemle uygulamaya aldığımız her bir faaliyetin
bu süre zarfında nasıl da büyüyerek, etkisini
arttırdığını ve değer yarattığını Kurumsal
Sorumluluk Raporu’muzda bir kez daha
görme şansı yakaladık. Doğuş Otomotiv
olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana
sorumlu çalışmalarımız ile diğer şirketlere
ve toplumumuza örnek olduk. Son yıllarda
bu faaliyetlerimizi sistemli bir şekilde ölçerek
raporlamamız ile elde ettiğimiz büyük resim
de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun
göstergesidir.

Markalarımızın 80’e yakın modeli ile sahip
olduğumuz 1 milyonu aşan araç parkımız ve
500 noktamızda müşterilerimize sunduğumuz
kusursuz hizmet ile, sektörümüzün gelişimi
için itici güç kaynağı oluşturmaktayız.
Faaliyet alanımız olan otomotiv pazarında
hizmet ve kalite standartlarının çıtasını sürekli
yukarıya çekmekte ve adeta sektörümüze
yön vermekteyiz. Otomotiv alanındaki
bu iddiamızı ve liderliğimizi kurumsal bir
vatandaşı olduğumuz toplumumuzun gelişimi
için de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da
sürdürüyoruz. Şirketimiz, topluma ve tüm
paydaşlarına karşı hissettiği sorumluluk
doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek
yaratmayı öncelikleri arasına yerleştirmiştir.
Doğuş Otomotiv olarak sürdürülebilirliği iş
stratejilerimizin temel yapı taşı olarak görmekte,
sürdürülebilirlik anlayışımızın temeline ise tüm
paydaşlarımız için uzun vadeli, kalıcı değerler
yaratmayı yerleştirmekteyiz. Sahip olduğumuz
itibarlı ve güçlü konumumuzdan yola çıkarak
ve etik yönetim anlayışımız ile çevreye saygılı,
topluma katkısı yüksek ve gelecek ile dost
uygulamalara imza atmak için var gücümüzle
çalışıyoruz.

Doğuş Otomotiv, bugün temsil ettiği 14
uluslararası prestijli markası ile birlikte
Türkiye’nin lider otomotiv distribütörüdür.

Günümüzde şirketler artık yarattığı istihdam,
iş gücü, ekonomik değer ile ülkelerin hatta
dünyamızın önemli ekonomik varlıklarından biri
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olma özelliği taşımaktadır. Bir şirketin ömrünün
uzun olması, insana dayalı, ekonomik varlığını
gelecek yıllara başarıyla taşıması aynı zamanda
ülkenin sürdürülebilir kalkınması yolunda
oldukça kıymetli bir etki yaratmaktadır. Doğuş
Otomotiv olarak biz de ekonomik ve sosyal
kalkınmanın itici güçlerinden biri olan otomotiv
sektörünün önemli bir oyuncusu olmanın
bilinciyle, küresel boyutta birçok yeniliğe
açık olan 2012 yılında istikrarlı bir şekilde
faaliyetlerimize başarıyla devam ettik. Kalite ve
verimlilik odaklı operasyonlarımızı sürdürerek,
finansal kârlılığımızdan ödün vermeden
yolumuzda sağlam adımlarla ilerledik. Şirketimiz
2012 yılında sürdürülebilir kârlılığını muhafaza
ederek ülkemiz ekonomisinin dünya ülkeleri
arasında ilk 10’daki yerini alması yolunda
katkıda bulunmayı sürdürmüştür.
Bugün dünyamız büyük bir değişim süreci
içerisindedir. Geride bırakılan 2012 yılı ise
gösterdiği dalgalı ve tahmin edilmesi zor seyir
ile bu değişime oldukça iyi bir örnek teşkil
etmiştir. Siyasal, ekonomik ve sosyo-ekonomik
alanda yaşanan bu süreç neredeyse dünyanın
tüm toplumlarında, toplumların hemen hemen
her kesiminde büyük anlayış farklılıklarına
sebebiyet vermiştir. İş dünyasına da büyük
etkileri olan bu dönüşüm süreci şirketlerin
sorumluluk alanlarına da nüfuz etmiştir.
Günümüzde artık şirketler faaliyet gösterdiği
sektördeki operasyonel ve ekonomik faaliyetleri
ile değil aynı zamanda ne kadar sürdürülebilir
olduğu ile de değerlendirilmektedir. Bir şirketin
itibarını oluşturan en önemli unsurlardan biri
artık o şirketin Kurumsal Sorumluluk anlayışı ve
faaliyetleridir. Bir şirketin Kurumsal Sorumluluk
anlayışında kurumsal yönetişim ilkelerini kendi
yapısı içinde ne kadar iyi uyguladığı büyük
önem arz etmektedir. Doğuş Otomotiv olarak,
2004 yılından itibaren Kurumsal Yönetişim
ilkelerini tüm operasyon süreçlerimizde
içselleştirme yolunda önemli adımlar attık,
uygulamalar gerçekleştirdik. Kurumsal
yönetişimin, şirket ile hissedar ve paydaş
gruplarının karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini
belirlemesi özelliğinden dolayı bugün ayrı
bir öneme sahip olduğu görüşündeyim.
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Şirketimizin yüksek itibarının temelinde yatan
kurumsal yönetişim anlayışımız paralelinde tüm
paydaş gruplarımızın haklarını korumak birincil
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Şeffaflık,
hesapverebilirlilk, sorumluluk ve adil yönetim
ilkelerinin yansımaları bugün Şirketimizin tüm
operasyon süreçlerinde gözlemlenebilmektedir.
Doğuş Otomotiv ailesi bugüne kadar kurumsal
yönetim ilkelerinden taviz vermeyen tavrı
sayesinde Şirketin sürdürülebilirliği açısından
oldukça değerli kazanımlar elde etmiştir.
Tüm bu kazanımlarımızı raporladığımız ve bu
alanda iyileştirme alanlarımızı belirlediğimiz
noktaları Kurumsal Sorumluluk Raporu’muzda
paydaşlarımız ile paylaşmaktayız. Doğuş
Otomotiv’in etki alanı çerçevesinde üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirme isteğinin
bir taahhüdü; etik ve hesap verebilir kurumsal
yönetim anlayışının bir yansıması olan
Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız, uluslararası
raporlama standardı olan Global Reporting
Initiative (GRI) çerçevesine uygun olarak
hazırlanmaktadır. Bu yıl sizlerle dördüncüsünü
paylaştığımız B Tipi Kurumsal Sorumluluk
Raporu’muz, etik ve hesap verebilir kurumsal
yönetim anlayışımızın bir yansıması niteliğinde
olurken aynı zamanda Doğuş Otomotiv’in
etki alanı çerçevesinde üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirmek isteğinin bir
taahhüdüdür.
Geride bıraktığımız 2012 yılında sürdürülebilirlik
faaliyetlerimizi var olduğumuz alanlarda
derinleştirirken, etki alanımızı da genişletmeye
odaklandık. Ekonomik, sosyal ve çevresel
sorumluluklarımız dahilinde iyileştirme
projelerimizi daha da yaygınlaştırdık. İş
ortağımız olan Yetkili Satıcılarımızın bir
kısmını Kurumsal Sorumluluk Raporu’muzun
kapsamına dahil ettik. Gelecek yıllarda ise,
Şirketimiz, topluma ve çevreye katkı sağlayan
ve süreklilik arz eden çalışmalarını sürdürürken
aynı zamanda geniş Yetkili Satıcı ağını da
bu çalışmalarının bir parçası haline getirmeyi
öncelikli hedefleri arasına yerleştirmiştir.
Bununla birlikte Doğuş Otomotiv, yaklaşık 10
yıl önce başlattığı Trafik Hayattır! Kurumsal
Sorumluluk platformu kapsamındaki
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çalışmalarını sürdürmekte ve imza attığı
projeleri ile daha geniş kesimlere trafik güvenliği
bilinci aşılamaya devam etmektedir. 2012
yılı ise Trafik Hayattır! Kurumsal Sorumluluk
platformu dahilinde yürütülen çalışmaların
niteliği ve etkisi itibariyle adeta şaha kalktığı bir
yıl olarak tarihimize geçmiştir. 2012 senesinin
trafik güvenliği konulu eğitim çalışmalarımızın
altın yılı olduğunu söylemek mümkün.
İlköğretim öğrencilerine yönelik İl Milli Eğitim
Müdürlükleri işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim
projemiz sayesinde yaklaşık 30.000 çocuğa
ulaştık. Aynı zamanda Türkiye Bilim Merkezi
Vakfı’nın işletmesi olan Şişli Bilim Merkezi’nde
çocuklara yönelik kurduğumuz Trafik
Güvenliği Sergisi ile geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımız için eğitim faaliyetlerimizi
sürdürdük. Sergimizi yaklaşık 80.000 çocuğun
ziyaret etmesi ve trafik güvenliği ile genç yaşta
faydalı bilgiler edinmesi toplumun gelişimi
açısından bizi sevindiren bir diğer projemiz
oldu.
Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir
algı oluşturmayı, bu algıyı yaymayı ve yaygın
olduğu kesimlerde derinleştirmeyi amaçlayan,
sektörler üstü bir konumda tüm topluma örnek
olma vizyonuyla hareket eden Şirketimiz,
2012 yılında tüm paydaşları ile iş yapış şeklini
çizen Etik Kodu’nu da yayınlamıştır. Küresel
standartlarda hazırlanan ve Türkiye’nin
yurtdışından adaptasyon olmayan ilk Etik
Kodu olan Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile,
Şirketimiz çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve
rakipleri ile ilişkilerinde dürüst ve etik davranış
sergileyeceğinin sözünü bu kez taahhüt
altına alarak, belgelemiştir. Böylelikle öncelikli
hedeflerimizden birinin, mevcut ekonomik
şartlarda ve rekabet ortamında faaliyetlerimizi
başarıyla yürütürken, sektörümüzdeki
liderliğimizi koruyarak dürüst, güvenilir ve asla
ödün vermeyeceği etik kurallarıyla tanınan,
itibarı yüksek bir şirket olmak olduğunun altını
bir kez daha çizdik. En yüksek standartlarda
etik iş yapma anlayışımız, büyüme odaklı
gelecek stratejimizin temel yapı taşıdır. Bununla
birlikte Doğuş Otomotiv olarak insan hakları
anlayışımız temelinde işyerinde kadın ve erkek

eşitliğinin en büyük destekçilerinden biriyiz.
Kadın ve erkek eşitliği için kadına karşı pozitif
ayrımcılık uygulamaktayız. Gururla ifade
edebilirim ki Doğuş Otomotiv çalışanlarından
her dört kişiden biri bugün kadındır.
Doğuş Otomotiv, bugün olduğu gibi gelecek
yıllarda da ülkemizin sürdürülebilir büyümesine
ve gelişimine katkıda bulunmayı daimi olarak
sürdürecektir. Sürdürülebilir ekonomik
kalkınmada, toplumumuzun sürekli gelişiminde
ve yaşadığımız çevrenin korunmasında
bireysel çabaların yanında kurumsal girişimlerin
önemini bilen ve bu bilinçle faaliyetlerini
sürdüren Şirketimiz, sürdürülebilirlik alanında
da öncü konumunu elden bırakmadan fayda
yaratmaya devam edecektir. Daha yaşanabilir
ve sürdürülebilir bir dünya yaratma çabasıyla
yolunda sağlam adımlar ile yürüyen Doğuş
Otomotiv’in Yönetim Kurulu adına bizimle
aynı hedefi paylaşan tüm paydaşlarımıza
teşekkürü borç biliyorum. Yürekten inanıyorum
ki hepimizin gayreti sayesinde ülkemizi
ve dünyamızı çok daha iyi bir gelecek
beklemektedir.

Sevgi ve Saygılarımla,
Aclan ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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“Şirketimizi gelecek yıllara simge gücü
konumunda taşımanın yolunun, işimizi tam,
dürüst ve doğru bir şekilde yapmaktan
geçtiği bilinciyle, en yüksek etik standartlarda
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Güvenilir ve etik
olmanın Şirketimizin itibarının omurgasını
oluşturduğunu biliyor, etik yönetim
kültürü paralelinde iş yapma şeklimizi tüm
paydaşlarımıza aktarıyoruz.”
Değerli Paydaşlarımız,
Bundan tam 19 yıl önce ilk temelleri atılan
Doğuş Otomotiv, bugün Türk otomotiv
sektörünün öncü kuruluşları arasında yer
almaktadır. Sadece ülkemiz için değil, aynı
zamanda yarattığı katma değer sayesinde
faaliyet gösterdiğimiz bölge içinde de Şirketimiz
stratejik bir öneme haizdir. Otomotiv değer
zincirinin tüm halkalarında faaliyetlerini başarıyla
sürdüren ve emsal niteliği taşıyan birçok
uygulamasıyla sektöre yön veren Doğuş
Otomotiv, ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
Kurulduğu ilk günden itibaren, sıkı sıkıya
bağlı olduğu değerleri ve Şirket kültürü ile
şekillendirdiği çalışmalarıyla Doğuş Otomotiv,
her geçen yıl başarısını arttırmaktadır. Doğuş
Otomotiv ve çalışanları sadece faaliyet alanı
olan otomotiv sektörü özelinde değil, aynı
zamanda etki alanı çerçevesinde de topluma
ve paydaşlarına katkı sağlamak amacıyla
yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Doğuş Otomotiv’de halihazırda sürdürülen
tüm iş operasyonlarının temelinde Şirket
olarak bağlı olduğumuz Doğuş Grubu’nun
değerlerinin yattığını görmekteyiz. Tüm Doğuş

Otomotiv çalışanları tarafından içselleştirilen
bu değerler bize iş yapış şekillerimizde
kılavuzluk etmektedir. Grubumuzun değerleri
olan “Biz, Samimiyetle Çözer, Uygular
ve Geliştiririz’i” benimseyerek, çalışma
disiplinimizi bu temel üzerine inşa ettik.
“Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmak”
olarak belirlediğimiz vizyonumuz sayesinde
sektörümüzde değer yaratırken aynı zamanda
bir parçası olduğumuz toplumun gelişimine ve
yaşadığımız çevrenin sürdürülebilirliğine sahip
çıkmaktayız. Amacımız, faaliyet alanımızdaki
liderliğimizi örnek bir kurumsal vatandaş olarak
sürdürülebilirlik alanına da taşımaktır. Özellikle
geride bıraktığımız son birkaç yılda bu konuda
önemli ve somut adımlar atarak, hedefimize
daha da yakınlaştık. Tüm faaliyetlerimize
nüfuz eden sürekli gelişim anlayışımız
sayesinde Kurumsal Sorumluluk alanında da
gerçekleştirdiğimiz uygulamaları büyütmekte,
geliştirmekte ve daha geniş kitlelere
yaymaktayız. Paydaşlarımızın sürdürülebilir
yaşam hakkının güçlü bir savunucusu
olarak Kurumsal Sorumluluk alanında da
vargücümüzle çalışmakta ve çalışmalarımızı
ise sistemli ve aynı zamanda şeffaflık ilkesi
doğrultusunda raporlayarak, kamuoyu ile
11
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paylaşmaktayız. Çalışmalarımızı raporlamamız
sayesinde bugün gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerin sonuçlarını ölçümleyebiliyor,
topluma ve habitatımıza kattığımız değeri daha
net bir şekilde görebiliyoruz. Buradan yola
çıkarak uygulamalarımızı daha etkin bir şekilde
yönetebilmekte ve topluma fayda yaratacak bir
yönde geliştirebilmekteyiz.
Kurumsal Sorumluluk anlayışımızın bir
çıktısı olarak 2010 yılından itibaren Doğuş
Otomotiv olarak belirlediğimiz etki alanları
kapsamında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı
ve kaydettiğimiz performansı, Kurumsal
Sorumluluk Raporu’muz vasıtasıyla tüm
paydaşlarımızla paylaşmaktayız. Bununla
birlikte 2010 yılında imzamızı attığımız Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global
Compact) ile de Kurumsal Sorumluluğun
Şirketimizin birincil öncelikleri arasında
olduğunu kanıtladık. Birleşmiş Milletler’in
desteklediği ve dünyanın en büyük uluslararası
şirketleri tarafından kullanılan GRI (Global
Reporting Initiative) Küresel Raporlama
Çerçevesi’ne uygun olarak hazırladığımız
raporumuzun bu yıl dördüncüsünü
paydaşlarımız ile paylaşmanın haklı gururunu
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Raporumuzu ise
son üç yıldır daha fazla indikatöre sahip olan
B tipi başvuru düzeyinde yayınlamaktayız.
Doğuş Otomotiv olarak her indikatör için ayrı
bir yönetim anlayışımız bulunmakla birlikte,
Şirketimizin “Ekonomik Kalkınma, Çevre,
Çalışanlar, Müşterilerimiz ve Toplumsal
Katılım” etki alanları çerçevesinde uyguladığı
iyileştirme faaliyetlerini ve gelişim noktalarını
raporumuzda açıklamaktayız. Önümüzdeki
dönemde Şirketimizin sosyal, çevresel ve
ekonomik olarak ayırdığı etki alanları içinde
yer alan öncelikli konulardaki örnek teşkil
eden performanslarını daha geniş bir alana
aktarma konusunda çalışmalar yürütmeyi
planlamaktayız. Bu amacımız doğrultusunda
2012 Kurumsal Sorumluluk Raporu’muza
3 Yetkili Satıcımızın da performanslarını
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eklediğimizi büyük bir kıvançla belirtebiliriz.
Nihai amacımız ise daha uzun bir vadede tüm
Yetkili Satıcılarımızın sürdürülebilirlik alanında
gerçekleştirdiği çalışmaları ölçümlemek ve
raporumuzun kapsamına dahil etmektir.
Şirketimiz, etki alanları arasında gelecek
nesillere sürdürülebilir bir yaşam bırakma
hususunda büyük önem arz eden, çevrenin
korunması ve doğal kaynakların bilinçli
tüketilmesi yolundaki çalışmalarını arttırarak
sürdürmüştür. Türkiye’nin en büyük ve lider
şirketlerden biri olmanın verdiği sorumlulukla
bu alandaki çalışmalarımızı her yıl artan bir ivme
ile devam ettirmeyi bir görev addetmekteyiz.
Çevrenin korunması için yürüttüğümüz birçok
uygulamanın yanında çalışanlarımız için enerji,
su ve kâğıt tasarrufu alanlarında bilinçlendirme
çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Sadece
Şirketimizin genel merkezinde son bir yılda
ölçümlenen kayıtlardan yola çıkarak doğru bir
strateji izlediğimizi söylemek mümkün.
İnsan odaklı bir yaklaşım sergileyerek,
faaliyetlerinin kalitesini ve hacmini her yıl daha
da büyüten ve konumunu güçlendiren Doğuş
Otomotiv, kurumsal değerleri ile topluma
karşı sorumluluklarını yerine getirmeye
devam etmekte ve liderliğini bu alanda da
sürdürmektedir. Şirketimizi gelecek yıllara
simge gücü konumunda taşımanın yolunun,
işimizi tam, dürüst ve doğru bir şekilde
yapmaktan geçtiği bilinciyle, paydaşlarımıza
karşı en yüksek etik standartlarda
faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Güvenilir ve
etik olmanın Şirketimizin itibarının omurgasını
oluşturduğunu bilmekte, etik yönetim
kültürü paralelinde iş yapma şeklimizi tüm
paydaşlarımıza aktarmaktayız. Doğuş Otomotiv
olarak biz çok iyi biliyoruz ki, günümüz iş
dünyasında başarı ve itibar birbirine güçlü
bağlarla bağlıdır ve bu bağı koparmak ise anlık
hatalara açıktır. Bu bakış açısıyla, Şirketimizin
tüm iş yaptığı taraflar ile iş yapış şeklini kesin
hatları ile çizen ve etik bir zemine oturtan

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Doğuş Otomotiv Etik Kod’unu yayınladık.
Etik Kodu’muzun içerdiği politikaları ve ilkeleri
çalışanlarımıza yayarak Şirketimiz, bundan
böyle etik dışı bir iş yapma biçimini kesinlikle
reddetmiştir.

üzerinde durduğumuz ve ayrı bir hassasiyet
gösterdiğimiz trafik güvenliği konusunda daha
gidilecek çok yolumuz olduğuna inanıyoruz ve
bu inançla çalışmalarımızı gelecek yıllarda da
sürdürmeye devam edeceğiz.

2012 yılında Kurumsal Sorumluluk
çalışmalarımız kapsamında özellikle
odaklandığımız bir diğer nokta ise toplum
nezdinde trafik güvenliği bilincinin sağlanmasına
ve yükseltilmesine ilişkin çalışmalar oldu. Doğuş
Otomotiv olarak iştigal alanımız olan otomotiv
sektörü ile ilgili trafik güvenliği konusuna ayrı
bir önem vermekte ve bu önem paralelinde
gerçekleştirdiğimiz projeleri 2004 yılından
itibaren tek bir çatı altında toplayarak Trafik
Hayattır! Kurumsal Sorumluluk platformumuz
kapsamında yürütmekteyiz. 2011 yılında
Trafik Hayattır! platformu kapsamındaki
çalışmalarımızı ise sürdürülebilir bir platforma
taşımak amacıyla çalışmalarımızın odak
noktasına eğitim felsefesini yerleştirdik. Hedef
kitle bazında yapılandırdığımız trafik eğitimi
odaklı çalışmalarımızı 2012 yılında başarıyla
hayata geçirdik. İlköğretim çağındaki çocukların
bu yaşlarda aldığı eğitimin ileriki yaşlarında
sergiledikleri davranışlarda büyük etkisinin
olduğu bilinciyle çocuklara özel birçok trafik
güvenliği konulu eğitim projesi gerçekleştirdik.
Bu çalışmalarımız arasında özellikle dikkat
çeken projemiz ise ilköğretim öğrencilerine
yönelik, İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde
İlkokul 2. sınıfta okutulan Hayat Bilgisi dersi
çerçevesinde işlenmesi adına trafik güvenliği
konulu hazırladığımız eğitim oldu. Türkiye’nin 5
ilinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitim ile 30.000
çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadık.
2013 yılında bu projemizi sürdüreceğiz.
Trafik Hayattır! kapsamında 2012 yılında öne
çıkan bir diğer projemiz ise Emniyet Genel
Müdürlüğü işbirliği ile hazırladığımız trafik
güvenliği konulu TV ve Radyo kamu spotlarımız
oldu. Bu spotlarımız sayesinde trafik
güvenliği farkındalığını toplumun daha geniş
kitlelerine ulaştırma şansı yakaladık. Önemle

Kurumsal bir vatandaş olma bilinciyle
faaliyetlerini şekillendiren ve başarıyla sürdüren
Doğuş Otomotiv, gelecek nesillere daha
sürdürülebilir bir yaşam ve daha güzel bir
gelecek bırakmak amacıyla gayretinden
ödün vermeden aynı yolda yürümeye devam
edecektir. Bu yolculuğumuzda bize eşlik
eden başta çalışma arkadaşlarıma ve tüm
paydaşlarımıza kalpten teşekkür ediyor,
sürdürülebilir bir dünya için Şirket olarak
katettiğimiz yolu ve performanslarımızı
içeren Kurumsal Sorumluluk Raporu’muzu
paylaşmaktan dolayı büyük bir övünç
duyuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,
E. Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı
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Rapor Hakkında
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/kurumsal-sorumluluk/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 yayınlanmıştır. Bu yıl ayrıca raporumuzda
ISO26000 Sosyal Sorumluluk Standardı beklentileri de
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.
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Doğuş Otomotiv 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu şirketimizin kamuya açık biçimde
Kurumsal
Sorumluluk Raporu
2012
yayınlamış olduğu ikinci rapordur. Raporumuz Global Reporting
Initiative
(GRI)

Üçüncü
Parti
Onaylı
GRI
Onaylı

B

B+

X

A

A+
Rapor Dış Denetim Almıştır.

Kurum
Beyanı

C+

Rapor Dış Denetim Almıştır.

Opsiyonel

Zorunlu

C

Rapor Dış Denetim Almıştır.

Raporlama çerçevesinin B başvuru düzeyine uygun biçimde hazırlanmıştır.

Finansal veriler Doğuş Otomotiv Grubu’nun konsolide verileri olmakla birlikte, Doğuş

Rapor Kapsamı

Otomotiv 2010 Kurumsal Sorumluluk raporu içinde yer alan veriler aksi belirtilmedikçe
1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleşen Doğuş Otomotiv Servis
1

ve
Ticaret
A.Ş
ile Otomotiv
Doğuş Oto
Pazarlama ve
TicaretbuA.Ş’
çevresel
ve
Finansal
veriler
Doğuş
Grubu’nun
kapsamına
yıl 3 nin
adetsosyal,
Yetkili Satıcı
ve
konsolide verileri
olmakla birlikte,
Doğuş
Servisimizin
bazı çevresel diğer
ve sosyal
verileriSatıcı
de
ekonomik
performans
verilerini
içermektedir.
Rapor kapsamına
Yetkili
Otomotiv 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu

eklenmiştir. Her biri bağımsız bir şirket olan bu

ve
dahil edilmesiyle
çalışmalarımız
içindeServislerimizin
yer alan veriler, aksi belirtilmedikçe
1
3ilgili
Yetkili Satıcımız,
General Otosürmektedir.
Servis Ticaret
Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında
Ltd. Şti. (İstanbul), Acarlar Otomotiv Ticaret ve
gerçekleşen Doğuş Otomotiv Servis ve
Sanayi A.Ş. (İstanbul), ÖzSa Otomotiv Ticaret
Geri bildirimleriniz, görüş ve önerileriniz için:
Ticaret A.Ş. ile Doğuş Oto Pazarlama ve
ve Sanayi A.Ş. (Kayseri) olarak belirlenmiş ve
Ticaret A.Ş.’nin sosyal, çevresel ve ekonomik
performansları rapor kapsamına eklenmiştir.
performans
verilerini
içermektedir.
Rapor
Koray Bebekoğlu

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: +90 (262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr
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Paydaş Katılımı
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
stratejisi geliştirme, uygulama, yönetme ve
izleme çalışmalarına 2009 yılında kurulmuş
olan Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
Takımı ile yapılan Öncelikli Paydaş ve Öncelikli
Odak Alan belirleme çalışmaları ile başlamıştır.
Bu çalışmalar sonucunda belirlenen kilit
paydaşlarımızın listesi internet sitemizde yer
almaktadır. (http://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/kurumsal-sorumluluk/paydas-haritamiz.
aspx)

şeffaflık ile hesapverebilirliği, yanıt verebilir
olmayı ve değer zincirinin tümünde farkındalık
oluşturmayı koymaktadır. Bu temelde
Şirketimizin tüm operasyon süreçlerinde
ilgili paydaşların görüşleri sorgulanmakta ve
çeşitli diyalog platformlarında paydaşların
beklentilerine yanıt verilmektedir.
Paydaşlarımızla çeşitli ortamlarda gerçekleşen
diyalog platformları ve ilgili bilgiler internet
sitemiz üzerinde bulunmaktadır. (http://www.
dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/
paydas-haritamiz.aspx)

Doğuş Otomotiv, Kurumsal Sorumluluk
anlayışının temeline paydaş beklentilerini,

Paydaş
Beklentileri

Şeffaflık

PAYDAŞ
KATILIMI

Doğuş Otomotiv, tüm iş süreçlerinde paydaş
beklentileri odaklı sistemler kurarak hareket
etmeyi ilke edinmiştir. Çalışan ve müşteri
memnuniyeti, yatırımcı ilişkileri, markalarımız,
kurumsal yönetim ve hissedarlarla ilişkiler,
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Yanıtverebilirlik

kurumsal iletişim, bayi yönetimi gibi tüm
birimler Şirketimizin ilgili paydaşlarıyla doğrudan
diyalog kurma amacıyla çalışmakta ve paydaş
beklentilerini düzenli olarak sorgulamaktadır.

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Paydaş Katılımı Performans Alanları
Performans

İlgili Kilit Paydaş Grubu

İlgili Birim

Yatırımcılar, Hissedarlar
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Doğuş Otomotiv
Değer Zinciri ve
İşimiz
Sektörün daraldığı 2012’de hemen tüm
markalarında pazar payını artıran Doğuş
Otomotiv, zor koşullarda hem ciro hem
de adet bazında büyüme kaydetti.
Şirketimiz, bu başarısıyla kendi alanında
Türkiye’nin lider firması olduğunu bir kez
daha kanıtladı.
Finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya,
turizm, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde
faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun bir üyesi
olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal
müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi,
SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini,
Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania,
Krone, Meiller markalarından ve bu markaların
80’i aşkın modelinden oluşan geniş bir ürün
portföyü sunmaktadır. Şirket ayrıca, endüstriyel
ve deniz motorları pazarında Scania Engines
ve Soğutma sistemleri pazarında Thermo King
markalarıyla hizmet vermektedir.

Türkiye’nin toptan ithal pazarında lider
konumunda olan Doğuş Otomotiv, sunduğu
hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini
bir numaralı öncelik olarak ele almaktadır ve
Türkiye’nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis
ağlarından birine sahiptir. Doğuş Otomotiv ürün
ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi için internet
sitemiz ve faaliyet raporumuzdaki ilgili sayfalara
başvurabilirsiniz.1

Türkiye’de 2012 yılında 777.761 adet araç satıldı. 2011’e göre sektörde
%10,03’lük bir daralma yaşandı. Doğuş Otomotiv, bu tablo içerisinde
gerçekleştirdiği 125.563 adet satış ile bir önceki yıla göre %12 büyüme
kaydederek, hedeflerine ulaştığı çok başarılı bir yılı geride bıraktı.
Sektörün daraldığı 2012’de hemen tüm markalarında pazar payını artıran
Doğuş Otomotiv, zor koşullarda hem ciro hem de adet bazında büyüme
kaydetti. Şirketimiz, bu başarısıyla kendi alanında Türkiye’nin lider firması
olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Doğuş Otomotiv Ürün ve Hizmetleri için http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/hakkimizda/dogus-otomotiv/markalar.aspx ve http://
www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.aspx

1
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Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2012
İthalat ve Distribütörlük

Yüce Auto*

Yedek Parça ve
Lojistik

**

Üretim

Krone*

Meiller*

Parakende

Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili Satıcılar

Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler

İkinci El

Finans

Diğer Yatırımlar

Her Marka Araca
Hızlı Servis

İkinci El Araç
Alım-Satım

Otomotiv
Finansmanı*

Sigorta*

LeasePlan*

Sigorta*

TÜVTÜRK*

* İştirakler
** Temsilcilikler
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Finansal Göstergeler
SPK (mn TL)
Satışlar (adet parakende)
DOAŞ Pazar Payı
İkinci El Satış Adedi (DOD)
Net Satışlar (mn TL)
Faaliyet Giderleri
EBİT (mn TL)
EBİT %
Brüt Kâr (mn TL)
Brüt Kâr Marjı (%)
Net Kâr (mn TL)
Net Kâr Marjı (%)

2009

2010

2011

2012

50.979

88.850

112.399

125.563

%8,9

%11,2

%12,6

%15,4

10.746

12.550

15.659

16.937

2.129

3.428

4.808

5.132

(224)

(283)

(357)

(398)

78

202

240

315

%3,7

%5,9

%5,0

%6,2

302

485

597

713

%14,2

%14,1

%12,4

%13,9

31

150

142

256

%1,5

%4,4

%3,0

%5

Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DOAS.IS kodu ile işlem görmektedir.

Ödüllerimiz
Trafik Hayattır!, ‘Jüri Özel Ödülü’, KSS Çözümleri Pazaryeri 2012, Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği
Trafik Hayattır!, ‘Kurum İçi Sosyal Sorumluluk Uygulaması Ödülü’, KSS Çözümleri
Pazaryeri 2012, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
Doğuş Otomotiv, ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Arttıran Şirket’,
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Doğuş Otomotiv, ‘Dünyanın En İyi Distribütörü’, Volkswagen AG
Doğuş Otomotiv, ‘Otomotiv Sektöründe En Beğenilen Şirket’, Capital Dergisi
Volkswagen Binek Araç, ‘2012 Kristal Elma Ödülü’, Kristal Elma Ödülleri
Volkswagen Amarok, ‘Ticari Araç Kategorisinde Basında En İyi Gazete Reklam
Kampanyası Başarı Sertifikası’, Kırmızı Ödülleri
Volkswagen Amarok, ‘Yılın Dergi Uygulaması’, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
Gladyatör Satış ve İletişim Ödülleri
Audi, ‘Audi Twin Cup 2012 Satış Sonrası Hizmetler Dünya 2.ciliği’, Audi Twin Cup 2012
Doğuş Oto, ‘Dünya Servis Şampiyonası Dünya 2.ciliği’, Audi Twin Cup 2012
SEAT Türkiye, ‘Dünya Çapında Orijinal Parçalar Ödülü’, İkinci SEAT Uluslararası Satış
Sonrası Konferansı, Portekiz
Bentley, ‘En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası’, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
Gladyatör Satış ve İletişim Ödülleri
Thermo King Türkiye, ‘Platin Satış ve Platin Servis Sağlayıcı Ödülü’, OEM
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İşbirlikleri ve Üyelikler
TAİD Ağır Ticari Araçlar Derneği
ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği
KALDER Türkiye Kalite Derneği
TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RVD Reklamverenler Derneği
DENTUR Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği
AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
PETDER Petrol Sanayi Derneği
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı
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Kurumsal
Sorumluluk
Liderlik, hem zorluk hem de
sorumluluk içerir. Liderliğin
gereklerinden biri, sektöre örnek teşkil
edecek standartları geliştirebilmek
ve ufuk açan öncü uygulamalara
imza atabilmektir. Biz, bu
sorumluluğumuzun bilinciyle, sektörü
geliştirmeye yönelik çabalarımızı
önümüzdeki dönemde giderek
artırmayı hedefliyoruz. Sektörümüzde
büyük bir ihtiyaç olduğuna inandığımız
yaratıcılık ve inovasyon alanında
kendimizi geliştirmeyi, yeni dönem
hedefleri arasında öncelikli görüyoruz.
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Doğuş Otomotiv olarak, dünyanın en büyük ve lider otomotiv şirketlerinden
biri olan Volkswagen Grubu’yla çalışmanın ayrıcalığına sahibiz. Volkswagen
Grubu’nun geliştirdiği teknolojiler, satış sonrası hizmetler ve ürün tedariğinde
verdiği destek, Türkiye pazarında kazandığımız başarıda çok önemli bir role
sahiptir. Volkswagen Grubu’nun büyük Ar-Ge yatırımlarıyla geliştirdiği çevre
dostu teknolojiler de bizi desteklemektedir. Bu konularda dünyanın en iyisiyle
çalışmak bize hem mutluluk, hem de güç veriyor.

Strateji ve Yönetim
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
stratejisi ve bu stratejiye bağlı olarak 2010
yılında oluşturulan politikalarımız, Şirketimizin iş
stratejilerinin en etkin parçasını oluşturmaktadır.
Değer zincirimizin her aşamasında ve iş yaşam
döngümüzün her adımında bu taahhüdümüze
uygun biçimde hareket etmekteyiz.

Operasyonlarımızın her aşamasında tüm
paydaşlarımızın beklentilerine yanıtverebilir
olmak, kısa, orta ve uzun vadeli
hedeflerimizi bu beklentiler doğrultusunda
düzenlemek Doğuş Otomotiv’in Kurumsal
Sorumluluk stratejisinin en önemli
bölümünü oluşturmaktadır.
Doğuş Otomotiv’in tüm operasyonları gibi,
Kurumsal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik
alanlarındaki performansları da sürekli
bir gelişim içindedir. Doğuş Otomotiv
olarak Kurumsal Sorumluluk anlayışının ve
sürdürülebilirliğin günlük iş süreçlerimizin
bir parçası olması için çalışarak,
politikalarımızın tüm değer zincirimiz
içinde benimsenmesi, kilit paydaşlarımızın
bu anlayıştan ödün vermeden işimize
katma değer sağlaması amacıyla birçok
uygulamayı hayata geçirmeye devam
ediyoruz.
Kurumsal Sorumluluk anlayışı Doğuş
Otomotiv’in Yönetim Kurulu’ndan

başlayarak tüm yönetici ve çalışanlarına,
tedarik zincirinden Yetkili Satıcı ve Servis
ağına, iştiraklerine ve müşterilerine kadar
uzanan bir yelpazede her geçen yıl en
öncelikli bakış açısı haline gelmektedir.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu bu
öncelikli stratejiden sorumlu en üst yetkili
kurul görevini üstlenmiştir. Her yıl Kurumsal
Sorumluluk Raporu aracılığıyla kamuyla
paylaşılan Doğuş Otomotiv sosyal, çevresel
ve ekonomik performansları bu kurulun
onayıyla yayınlanmaktadır. Doğuş Otomotiv
İcra Kurulu ise doğrudan performansları
izleyen ve denetleyen bir komite görevini
üstlenmiştir. Doğuş Otomotiv’in temsil
ettiği tüm markalardan ve operasyon
birimlerinden yöneticilerin yer aldığı
Kurumsal Sorumluluk Takımı strateji,
politika ve hedeflerin geliştirilmesinden,
bunların hayata geçirilmesinden,
izlenmesinden, raporlanmasından ve
sürdürülmesinden sorumludur. Kurumsal
Sorumluluk ile ilgili tüm raporlama
süreci Doğuş Otomotiv Stratejik
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Birimi
tarafından yönetilmekte ve İcra Kurulu’na
raporlanmaktadır. Kurumsal Sorumluluk
Takımı her yıl bu alanda gösterdikleri
performansla ilgili bir üst yöneticileri
tarafından değerlendirilmekte ve sonuçları
skor kartlarına işlenmektedir.

25

Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Kurumsal Sorumluluk
Ekonomik Kalkınma Çevre
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İş Etiği
Doğuş Otomotiv 2010 yılında başlattığı
uluslararası standartlarda Etik Kod çalışmasını
2011 yılında tamamlamış, tüm süreçleri
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. 2012 yılında ise Etik Kod’umuz
tüm çalışanlarımızla paylaşılarak internet sitemiz
üzerinden üçüncü partilere de ulaştırılmıştır.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Kurumsal
Sorumluluk Takımı’nın bir alt komitesi olarak
oluşturulan Etik Kod Komitesi tarafından
bir yıl süren bir çalışmayla hazırlanmıştır. Bir
yıllık süre içinde çok sayıda küresel örnek

incelenmiş, Doğuş Otomotiv’in iç süreçleri,
denetim ve disiplin prosedürleri dikkate alınmış
ve doğrudan sektörümüzde temsil ettiğimiz
segmentte yaşanan ya da yaşanması olası
riskli vakalar analiz edilerek Etik Kod’a örnek
vaka olarak eklenmiştir. 2013 yılında Doğuş
Otomotiv Etik Kodu çalışanlarımızın %100’üyle
paylaşılarak bu konuda farkındalığın artması
için çalışmalar sürdürülecektir. Doğuş Otomotiv
Etik Kodu’na internet sitemiz üzerinden
ulaşılabilmektedir. (http://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/etik-kod.aspx)

Doğuş Otomotiv İş Etiği Anlayışı
Doğuş Otomotiv’in iş etiği anlayışı, kurumsal politikalarımız, iş yapış biçimimiz
ve davranışlarımızda en yüksek düzeyde etik standartları içermektedir.
Diğer bir deyişle, ahlâki standartların iş hayatımızda kendini her alanda
göstermesidir. Şirket birimlerimiz, teknolojik varlıklarımız, finansal ve
operasyonel faaliyetlerimiz, kısaca tüm iş süreçlerimize ahlâki gelenekler ve
değerlerin de ötesinde bir etik iş yapma anlayışını tam olarak yansıtmaktır.

Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu en değerli varlık, müşterilerinin,
tedarikçilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu güven
ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal
itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz
vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.
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Doğuş Otomotiv, tedarikçilerinin, müşterilerinin,
hissedarlarının, iştiraklerinin ve tüm diğer
paydaşlarının da Şirketimizin iş yapış biçimini
tam olarak anlamasını ve beklentilerini bu
doğrultuda yönlendirmesini beklemektedir.
Risk Yönetimi
Küreselleşmenin iş dünyasındaki en önemli
etkilerinden birisi de paydaş beklentilerinin
giderek farklılaşması ve farkındalıkların artması
olarak belirtilmektedir. Şirketlerin sosyal
ve çevresel risklerini öngörerek bu risklerle
ilgili önlem almaları, ilgili paydaşlarla diyalog
odaklı bir iletişim politikası uygulamaları ve
her şeyden önemlisi bu söz konusu risklerle
ilgili “yanıtverebilir” olmaları beklenmektedir.
Doğuş Otomotiv 2009 yılında başlamış olduğu
stratejik Kurumsal Sorumluluk çalışmalarıyla
birlikte her yıl sosyal ve çevresel risklerini
de analiz etmekte ve yıllık olarak Kurumsal
Sorumluluk Raporu kapsamında bu alanlardaki
performanslarını, çözüm yöntemlerini ve
hedeflerini yayınlamaktadır. Aynı zamanda
Kurumsal Sorumlulukla ilgili alanlara risk
yönetimi açısından bakıldığında doğrudan
paydaş beklentileri ve kaygıları dikkat
çekmektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv
sosyal ve çevresel risklerini paydaş katılımı
stratejisinin bir parçası olarak yönetmektedir.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Şirketimizin
sosyal ve çevresel risk yönetiminin en önemli
parçasıdır.
Doğuş Otomotiv, her yıl olduğu gibi 2012
yılı içinde de belirlediği ya da izlediği finansal
risklerin, çeşitli senaryolar kullanarak analizini
yapmış ve hem yeni belirlenen risklere karşı
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hem de takip edilen risklere karşı alınacak
önlemleri belirlemiştir. Geçen yıldan farklı
olarak, Operasyonel Riskler başlığı altında,
operasyonel risklerin belirlenmesi ve takibine
ilişkin tüm departmanlar bazında risk haritaları
çıkarılmıştır.
Doğuş Otomotiv 2012 yılında sektöre
ilişkin tehdit ve fırsatları zamanında aksiyon
alarak yönetmiştir. Örneğin; 2012 yılı içinde
Gümrük Saymanlıkları tarafında yapılan
mesai prosedürü değişikliği nedeni ile ithalat
sürecinin aynı gün tamamlanarak faturanın ilgili
gün içinde kesilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu mevzuat değişikliğine istinaden Doğuş
Otomotiv’de ithalat süreçleri yalınlaştırılmış
ve faturanın gün içinde kesilebilmesi için
ithalat operasyonu buna uygun olarak
yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca 2012 Ekim
ayında 1600 cc altı motorlara uygulanan ÖTV
oranı %37’den %40’a yükseltilmiştir. Doğuş
Otomotiv bu konuya ilişkin risk analizlerini
yaparak, uygun fiyat ve ithalat politikasıyla
operasyonlarına devam etmiştir. Döviz kur
dalgalanmaları da Doğuş Otomotiv’in takip
ettiği risk göstergelerinin başında gelmektedir.
Bu riske ilişkin Şirketimiz açık pozisyonunu
minimum seviyede tutarak kur riskini bertaraf
etmiştir.
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Lojistik Birimi’nde Risk Yönetimi
Araç ve yedek parça ithalatını ilgilendiren,
etkileyen her yönetmelik Lojistik Birimi
tarafından takip edilmektedir. Bu birimde
potansiyel risklerin etki alanları belirlenir ve
ilgili birimlerle paylaşılır. Çözüm önerileriyle ilgili
toplantılar yapılır. Yönetmelik taslakları üzerinde
çalışılır. Sektör temsilcilerinin katıldığı toplantılar
ve Şirket içi toplantılarla durum değerlendirmesi
yapılır. Yönetmeliğin etki alanları anlık
aksiyonlarla düzenlenir. Gerek Turkuaz2
geliştirmeleri gerekse farklı alanlarda uygulama
düzenlemeleriyle riskler minimize edilir.
Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi süreçleriyle ilgili
detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporumuzun ilgili
bölümlerinde yer verilmektedir. (http://www.
dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/
faaliyet-raporlari.aspx)

gelen felaket ya da olağanüstü durum
sonrası meydana gelen hasarın tespiti, bunun
neden olacağı tahmini iş kesintisi süresinin
belirlenmesi ve oluşan bu durum karşısında
gösterilmesi gereken aksiyon İDP Koordinatörü
yönetiminde Acil Durum Değerlendirme Ekibi
tarafından gerçekleştirilir.
Acil Durum anında İş Devamlılık Planı
Koordinatörü görevini Finans ve İdari
İşler Direktörü, İş Devamlılık Planı IT (Bilgi
Teknolojileri) Koordinatörü görevini ise Bilgi
Teknolojileri Müdürü yürütür. Kritik sistem
ve uygulamaların kurtarılabilmesini sağlamak
amacıyla önemli veriler yedeklenmekte ve
kesintiye neden olan olaydan etkilenmeyecek
uzaklıkta güvenli ve korunmalı bir ortamda
saklanmaktadır. Yazılım uygulamalarının
yedekleri ve veri dosyaları onarım için gerekli
oldukları anda ofis dışı bir konumda ulaşılabilir
durumda tutulmaktadır.

İş Sürekliliği Planı
İşletmelerdeki temel amaçlardan birisi
%100 verimle üretim ve hizmet sürekliliğinin
sağlanmasıdır. Bunun aksine neden olabilecek
her türlü olaya karşı en hızlı şekilde sorunu
çözmek ve iş sürekliliğini sağlamak en önemli
Kurumsal Sorumluluk alanlarımızdan birisidir.
Bu nedenle, Doğuş Otomotiv’in faaliyet
gösterdiği Şekerpınar Merkez Binası, Yedek
Parça ve Lojistik Binası, Gebze Servis Binası
ile Maslak Doğuş Power Center, Ortaköy
Showroom (Bentley&Lamborghini markası için),
DOD City Esenyurt ve DOD Outlet Şekerpınar
şubeleri bünyesinde iş devamlılığını kesintiye
uğratabilecek herhangi bir doğal afet, felaket,
fiziksel ya da elektronik ortamdaki saldırı
halinde kritik iş süreçlerinin ve operasyonların
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla
İş Devamlılık Planı (İDP) hazırlanmıştır. Bu
amaca yönelik olarak Şirket içinde Acil Durum
Değerlendirme Ekibi kurulmuştur. Meydana

2

Doğuş Otomotiv tarafından geliştirilen ve tüm iş süreçlerinin teknolojik olarak izlenmesini sağlayan bilgisayar programının adı.
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Doğuş Oto Genel Müdürü Mesajı

Bu başarıları elde ederken paydaşlarımızın
beklentilerini anlayıp onların ihtiyaçları
doğrultusunda ekonomik, sosyal ve çevresel
sorumluluklarımızı da yerine getirmeye özen
gösterdik.
Doğuş Oto olarak 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.

Değerli Paydaşlarımız,
Geride bıraktığımız 2012 yılını 34.741 adet
yeni araç satışıyla bir rekora ulaşarak kapattık
ve büyük bir başarıya daha imza attık. 2011
yılında Türkiye toplam binek ve hafif ticari
araç pazarındaki %3,63 olan payımızı 2012
yılında %4,47’ye çıkarttık. 2012 yılında servis
hizmeti verdiğimiz müşteri sayısı 202.529’a
ulaşmış, buna paralel olarak satış sonrası
hizmet ciromuz da bir önceki seneye göre
%25 artış göstermiştir. Bu dönemi büyüme ile
tamamladığımız için mutluyuz.
Müşteri memnuniyeti ve servis kalitesi
dallarında Avrupa’nın en iyi 100 Volkswagen
Yetkili Servisi arasında yer aldık ve Audi Twin
Cup 2012 finalinde dünyanın en iyi ikinci Audi
servisi olarak dünya standartlarının üzerinde
olduğumuzu kanıtlamış olduk.
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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 gelmektedir.
Doğuş Oto olarak çalışanlarımızın fikirlerine
değer veriyor, önerileri ile besleniyoruz. Bu
kapsamda yalın yönetim ve öneri sistemimiz
ile çalışanlarımızın fikir ve önerilerinin
projelendirilerek Şirkete ve çalışanlarımızın
kişisel gelişimlerine sağladığı faydalar
doğrultusunda hayata geçirilmesi için çaba
harcıyoruz. İş süreçlerinin her adımının
değerlendirilerek bütün israf alanlarının
ortadan kaldırılması amacıyla devam eden
çalışmalarımızın hız kazanarak gerçekleşmesini
hedeflemekteyiz.
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“Doğuş Oto olarak 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.”
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 ve Doğuş Oto Basketbol Takımı
ile Şirket içinde sanat ve spor alanlarında da
çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemeye
devam ediyoruz.

otomotiv perakende şirketi olmaktır. Kurumsal
Sorumluluk anlayışı ile de sektörde öncü
olarak sürdürülebilirliğimizi sağlamak temel
hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Bu yolda bizlere destek olan hissedarlarımız
ve yönetim kurulumuz, çalışanlarımız,
müşterilerimiz, tedarikçi ve iş ortaklarımız olmak
üzere tüm kilit paydaşlarımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Müşterilerimiz kilit paydaşlarımız arasında
önceliklidir. Müşterilerimizin mutluluğu
değişmez ilkemizdir. Müşterilerimize satış
ve serviste mükemmel bir hizmet deneyimi
yaşatma hedefiyle çıktığımız yolda, güler yüzlü
ve tecrübeli ekibimizle hizmet kalitemizi her yıl
arttırarak ilerliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Zafer BAŞAR
Doğuş Oto Genel Müdürü

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek
ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla
çalışmalarımıza bölgelerimizi yenileyerek devam
ediyoruz. 2011 yılında Bursa Bölgemizi, 2013
yılında ise Ankara Çankaya Bölgemizi yeniledik.
Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışmalara
devam edeceğiz.
Doğuş Oto olarak tedarikçi ve iş ortaklarımızda
da uygun çalışma alanları beklentisiyle
yetki alanlarımız çerçevesinde bu koşulların
sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.
Amacımız, müşterilerimize mükemmel hizmeti
sunmak ve dünyanın en çok tercih edilen
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Ekonomik
Kalkınma

“2.000’i aşan çalışanımız, 1 milyonu
aşan toplam araç parkımızla Doğuş
Otomotiv çatısı altında 2012 yılında
9 adet Yetkili Satıcı ve 12 adet Yetkili
Servis yatırımı yaptık; yurtiçi mal ve
hizmet alımları toplamımız Doğuş
Otomotiv’de 180 milyon TL’yi, Doğuş
Oto’da ise 66 milyon TL’yi aştı.”
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125.563 adet perakende araç satışı (ağır vasıta dahil),
Dünyanın en güçlü otomotiv markalarını kapsayan 14 temsilcilik,
80’den fazla farklı model seçeneği,
17.000 adet ikinci el araç satışı,
2.000’i aşkın çalışan,
500’ü aşkın müşteri kontak noktası,
670.000’den fazla müşteri,
1.000.000’u aşan toplam araç parkı

Yalın Yönetimi Uygulamaları
Süreç Yönetimi Yalın Çalışmaları
2012 yılında Doğuş Otomotiv’de yaklaşık
80 adet süreç iyileştirme projesi yürütülmüş,
bu projelerle hedeflenen kazanım yaklaşık
2.000.000 TL olmuştur.
Bu projeler içerisinde Yedek Parça &
Lojistik Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen “Antrepoların Derince Gümrüğüne
Bağlanması Projesi” (~830.000 TL) ve
“Ekspres Hava Kargo (VOR) Taşımalarında
Mali ve Operasyonel Avantaj Yaratma Projesi”
(~415.000 Euro) hedeflenen maliyet tasarrufu
açısından dikkat çekmektedir.
2012 yılında Doğuş Otomotiv çalışanlarının
iyileştirme projelerine katılım oranı %34 olmuştur.
İyileştirme projeleri departmanların hedef
kartlarına paralel olarak yürüttüğü projelerle öneri
sisteminden gelen projeleri kapsamaktadır.
Yalın Liderlik Programı
Sürekli iyileştirme bilinciyle iyileşme faaliyetlerini
yalın metoduna uygun şekilde yürütmek için
gerekli yetkinliğin Şirketin tüm birimlerine
kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Yalın
Liderliği Eğitim Programı’nın 2012 yılında 8.
Dalga eğitimleri verilmiştir. Eğitim sürecini
17-18 Kasım 2011 tarihinde sonuçlandıran 7.
Dönem Yalın Lideri adayları ile 29-30 Mayıs
2012 tarihinde sonuçlandıran 8. Dönem Yalın
Lideri adayları 2012 yılında projeleri üzerinde
çalışmıştır. Eğitim alan 7. ve 8. Dalga Yalın
Lideri adayları ile birlikte 2012 yılı sonu itibariyle

Doğuş Otomotiv’de 36 ve Doğuş Oto’da
31 yalın lideri bulunmaktadır. Yalın liderleri
öneri sistemine gelen önerilerle ilgili yaptıkları
analiz ve öneri hayata geçirme çalışmaları ile
departmanlarıyla beraber yürüttükleri projeler
aracılığıyla süreç iyileştirme çalışmalarına 2012
yılında da destek vermeye devam etmiştir.
2013 yılı, 7 ve 8. Dalga Yalın Liderlerinin
yürüttükleri projelerin kapanış töreninin
yapılmasının ardından; 9. Dalga Yalın Lideri
eğitimleri ile devam edecektir.
Satış Sonrası Hizmetlerde Yalın
Uygulamaları
Özel aletlerin verimli kullanılabilmesi için barkod
uygulamasını içeren bir yalın uygulaması
yapılmıştır. Müşterilerimiz araçları üzerinde
gerçekleştirilen onarımlarda üretici kalite
standartlarına göre tasarlanmış özel alet,
cihaz ve ekipmanların mutlak kullanılmasını
sağlamak, tek seferde ve doğru onarımı
gerçekleştirmek adına özel aletlerin barkodu
uygulaması ile iş emri içerisine kaydedilmesi ve
takip edilmesini sağlama çalışması yapılmıştır.
Böylece zaman tasarrufu sağlanacaktır, geri
dönmeyen işler vasıtası ile de ekonomik
olarak kayıplar en aza indirilecek, müşteri
memnuniyeti sağlanmış olacaktır. Çalışma, yılın
son çeyreğinde 20 Yetkili Satıcı ve Servisimizde
uygulamaya alınmış olup 2013 yılında tüm
Yetkili Satıcı ve Servislerde uygulanması
hedeflenmiştir. Proje ile kayıp ve kullanılmayan
özel aletler belirlenebilmekte ve hasar kayıp
sebebi ile tüketim de azaltılmaktadır.
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Geri Çağırma
Geri çağırma kampanyaları ile ilgili hem
Doğuş Otomotiv’de hem de Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde sadece bu konuyu takip
eden bir yetkili bulunmaktadır. Geri çağırma
kampanyalarında tamamlanma oranları takip
edilip raporlanmaktadır.

2013 yılının ilk yarısında “Depo Otomasyon”
projesi de devreye alınacaktır. Projenin
hayata geçmesi ile birlikte depo parça
toplama, paketleme ve sevk zamanında ve
süreçlerinde iyileşme ile yanlış, hasarlı parça/
koli gönderiminin azalması öngörülmektedir.
Tedarikçilerimiz

Çalışan Öneri Sisteminin Geliştirilmesi
Yedek parça deposu mavi yakalı çalışanların
öneri sistemini daha etkin kullanması ve
süreçlerde iyileştirme, ekonomik fayda
sağlayan önerilerinin sistematik olarak takip
edilmesi, raporlanabilmesi, uygulamaya
geçirilen önerilerin ödüllendirilmesi için İnsan
Kaynakları ve Süreç Yönetimi birimleri ile
koordineli olarak çalışmaların yürütülebilmesi
için iletişime geçilmiştir.
Mavi yakalı çalışanlarımızdan gelen öneriler
arasından 2012 yılı içerisinde “Depo Lokasyonu
Bazında Toplama Etiketi Oluşturma” projesi
hayata geçirilmiş, proje ile depo içindeki
iş yükünün dengelenmesi, araç doluluk
oranlarında ve sevk gününde iyileşme
sağlanmıştır. İlgili proje Şirket içinde yeni
oluşturulan ödüllendirme sistemi içinde “Mavi
Direksiyon” ödülünü kazanmıştır.

Doğuş Otomotiv olarak, 2012 yılında, yurtiçi
mal ve hizmet alımları toplamımız KDV hariç
180.912.345,77 TL’dir. Tedarikçi seçim
kriterlerinde sektörel bazlı değerlendirilme
yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 2013 yılı
içinde tüm tedarikçilerimiz ile yapılarak
tamamlanacaktır. Sektör bazındaki
değerlendirme ve seçim kriterleri tedarikçinin
atık yönetimi, çalışan güvenliği, çalışan
personel yeterliliği gibi denetimleri içermektedir.
İstenilen uluslararası belgeler sayesinde (ISO,
OHSAS vs.) tedarikçinin standartlarında
gelişme sağlanmaktadır.
Doğuş Oto 2012 yılı yerel tedarikçilerden3
satın alma tutarı ise, 66.544.221,23 TL olarak
gerçekleşmiştir.

Çalışan Sözü Anket Uygulaması
Doğuş Otomotiv çalışanlarının trafikte yapılan hataların önemi ve tehlike
boyutu hakkında bilgi düzeylerinin ölçülmesi için online anket çalışması
yapılmıştır. Bu çalışma ile Doğuş Otomotiv kurum kültürüne uygun trafik
güvenliği maddelerinin belirlenmesi için yapılacak çalışmanın ilk aşaması
gerçekleştirilmiştir.

‘Yerel tedarik’ Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto için ürün ve hizmetlerin Türk yerel işletmelerinden satın alınmasını ifade eder. ‘Yerel
tedarikçiler’, Doğuş Otomotiv’in faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye’de faaliyet gösteren küçük-orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanabilir.
Doğuş Otomotiv’in yerel tedarikçilere yaptığı ödemelerin tüm tedarikçi ödemelerine oranı (araç ithalatı ve Doğuş Grubu şirketleri hariç)
%98’dir.

3
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Yetkili Satıcı ve Servis Yatırımları

Yerel Halktan İstihdam

2012 yılında 9 adet Yetkili Satıcı ve 12 adet
Yetkili Servis yatırımı bitirilerek faaliyete
geçirilmiştir. 2012 yılında 2 adet Yetkili Satıcı
ve 3 adet Yetkili Servisin faaliyeti ise son
bulmuştur.

Doğuş Otomotiv Genel Merkezi’nde çalışan
152 kişi4 Gebze’de ikamet etmektedir. Bu
oran Genel Merkez çalışanlarının %30’unu
oluşturmaktadır.

4

Satış

Servis

Tarih

1

Demoto / Manisa / DOD

-

20.02.2012

2

Ahenk / Erzurum / DOD

-

27.02.2012

3

Asil / Eskişehir / DOD

-

19.03.2012

4

-

Dicle / Diyarbakır / Porsche

21.03.2012

5

Hasan Kavi / Mersin / Porsche

Hasan Kavi / Mersin / Porsche

21.03.2012

6

-

D. Oto Etimesgut / Ankara / Seat

21.03.2012

7

Döşman / Gaziantep / Krone

Döşman / Gaziantep / Krone

03.04.2012

8

Vospa / Rize / Volkswagen

Vospa / Rize / VW

09.05.2012

9

Miram / Diyarbakır / Audi

-

11.05.2012

10 -

Erkur / Düzce / Seat

25.05.2012

11 Döşman / Gaziantep / Meiller

Döşman / Gaziantep / Meiller

29.05.2012

12 -

Miram / Diyarbakır / Audi

06.07.2012

13 -

Miram / Diyarbakır / Seat

06.07.2012

14 -

Doğu / Mardin / VW

01.08.2012

15 Aykan Teknik / Adana / VW		

02.08.2012

16 -

Solak / Adapazarı / Krone

17.12.2012

17 -

Solak / Adapazarı / Meiller

17.12.2012

152 çalışanın 1’i Genel Müdür, 5’i yönetici pozisyonundadır.
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Müşterilerimiz

“Kilit paydaşlarımız arasında
en öncelikli yeri verdiğimiz
Müşterilerimizin ürün ve
hizmetlerimizin sunumundan satışına,
satış sonrası hizmetlerden güvenli ve
ekonomik araç kullanımına kadar pek
çok alanda en üstün hizmeti almalarını
sağlamak birincil hedefimizdir.”
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670.000’den fazla müşterimize 500 noktada
ulaşıyoruz…
Doğuş Otomotiv, kurulduğu günden bugüne
kadar tüm kurumsal stratejilerinin odağına
müşteri memnuniyeti ve bağlılığını almıştır.
Kilit paydaşlarımız arasında en öncelikli
yeri verdiğimiz Müşterilerimizin ürün ve
hizmetlerimizin sunumundan satışına,
satış sonrası hizmetlerden güvenli ve ekonomik
araç kullanımına kadar pek çok alanda en
üstün hizmeti almalarını sağlamak birincil
hedefimizdir.

memnuniyeti anketleriyle sistemli olarak
izleyerek, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini her
geçen gün daha da yukarılara taşımaktayız.
Müşterilerimizin olumlu ya da olumsuz tüm
görüş ve düşüncelerinin Şirketimizin hizmet
kalitesini daha da yükselteceğinin ve inovasyon
yeteneğimizi geliştireceğinin bilincindeyiz. Bu
amaçla operasyonlarımızın her aşamasında
müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerle
ilerlemeyi ön koşul kabul ediyoruz.

Doğuş Otomotiv’in ürün ve hizmetlerinden
doğrudan etkilenen ve Şirketimizin
performansını da doğrudan etkileme gücüne
sahip olan Müşterilerimizin beklentilerini
düzenli olarak sorgulayarak ve müşteri

Tüm markalarımızın aktif servis ve satış,
bireysel ve kurumsal müşteri adedi
671.208’dir.

Müşteri
Sağlığı ve
Güvenliği

Müşteri
Memnuniyeti

Kalite

Sorumluluk
Ürün ve
Hizmet
Sorumluluğu

Doğru ve
Tam
Bilgilendirme
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Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen olarak, her yıl hedef kitlemizle bir
araya geldiğimiz Güvenli ve Ekonomik Sürüş
Eğitimleri düzenlenmektedir. İstanbul Park
pistinde gerçekleşen etkinliğe, arzu eden
kişiler Facebook ve internet sitesi üzerinden
başvuru yaparak katılmaktadır. Toplam 6 gün
boyunca devam eden aktivitede katılımcılar
güvenli sürüş eğitimi aldıktan sonra, formula
1 pistine çıkarak, araçlarını test etme imkânı
bulmaktadır.
Volkswagen Driving Experience – Sürüş
Deneyimi organizasyonları, müşterilerimize
farklı sürüş koşulları altında güvenli sürüş
teknikleri konusunda eğitimleri içermektedir.
Bu kapsamda doğru viraj alma, kaygan
zeminde fren yapma ve engelden kaçma
gibi trafikte hayat kurtarabilecek teknikler
hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler
verilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz ABS, ASR
ve ESP gibi sistemlerin çalışmasını sağlayacak
koşullar altında test sürüşüne katılarak, aktif
güvenlik koşullarını deneyimleme olanağı da
bulmaktadır.
Volkswagen Ticari Araç
Volkswagen Ticari Araç özellikle okul, personel
servis sürücülerine, turistik amaçlı taşıma
yapan ticari araç kullanıcılarına ve bireysel
sürücülere yönelik Ekonomik ve Emniyetli
Sürüş Teknikleri Eğitimleri düzenlemektedir.
Yaşayarak öğrenme anlayışı üzerine
kurgulanan eğitimlerde, sürücüler önce
Volkswagen Crafter test aracını mevcut
alışkanlıkları doğrultusunda kullanmaktadır.
Daha sonra teorik bir eğitime alınan sürücüler,
ikinci etap testlerinde, aldıkları bilgileri teorik
olarak denemektedir. Ardından sürüşler
sırasında özel cihazlarla kaydedilen ve iki sürüş
arasındaki farkı içeren bir rapor her kullanıcıya
ayrı ayrı sunulmaktadır.
Eğitimlerin ekonomik sürüşle ilgili bölümünde
ise, Crafter model araçların sahip olduğu yeni
çift turbo özellikli 2.0 TDI motor ve kullanımı,
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yine bu araçların daha ekonomik, verimli
ve çevreci olarak nasıl kullanılacağı, işletim
maliyetlerinin nasıl düşürülebileceği gibi
teorik bilgiler sürücülere uzmanlar tarafından
aktarılmaktadır. Verilen eğitimler sonrasında,
katılımcılar, 100 km’de ortalama 2 litreye varan
yakıt tasarrufu sağlayan sürüş teknikleriyle
ilgili bilgi sahibi olmaktadır. Ekonomik sürüş
eğitimleri, ticari araç kullanıcılarının en önem
verdiği konulardan birine, yakıt tasarrufuna
katkı sağlamasıyla da büyük ilgi görmektedir.
100 km’de sağlanacak minimum 1 litrelik yakıt
tasarrufunun, 250 bin km’de sağlayacağı 2 bin
500 litrelik değer ve buna karşılık gelen yaklaşık
10 bin TL’yi aşan maliyet, eğitimlerin önemini
bir kez daha ortaya koymaktadır.
Eğitimlerin ikinci etabında verilen güvenli
sürüş tekniklerinde ise katılımcılara, ESP (viraj
dengeleme sistemi), yağmurda fren desteği,
prefill (frenleme hazırlığı) gibi aktif güvenlik,
hava yastığı, emniyet kemeri gibi pasif güvenlik
donanımları, bunları bilinçli kullanma, farklı yol
ve hava şartlarında araç kullanma, sebepsonuç ilişkileriyle daha öngörülü sürüş teknikleri
geliştirme, defansif sürüş teknikleri gibi konular
aktarılmaktadır.
Tüm katılımcılar, ekonomik ve güvenli
sürüş eğitimi aldıklarını gösteren bir katılım
sertifikasıyla da ödüllendirilmektedir.
Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri
Eğitimleri, çalışan taşıma hizmeti aldığımız,
aynı zamanda önemli bir tedarikçimiz olan
Altur Turizm’de görev yapan 210 sürücüye 30
günde verilmiştir. Ayrıca Doğuş Otomotiv’de
çalışan 56 şoföre ise 5 gün süren eğitimler
sağlanmıştır.
Eğitim ile ilgili katılımcılara uygulanan anket
sonucunda eğitimimiz içerik, konu, yöntem,
teknik, süre ve örneklerle ilgili değerlendirme
başlıklarında 1-5 skalasında 5 tam puan
almıştır.
Ayrıca eğitimler sonrasında katılımcıların
yorumları toplanmaktadır ve bu yorumlar
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Volkswagen Ticari Araç Facebook sayfasında
2013 yılında paylaşılacaktır.
Audi
İstanbul Park’ta dönem dönem gerçekleştirilen
Audi Driving Experience - Sürüş Deneyimi
organizasyonlarında müşterilerimize özel
olarak hazırlanmış istasyonlarda ani fren, hızlı
şerit değiştirme gibi güvenli sürüş teknikleri
konusunda eğitimler verilmektedir.
Bu eğitimler kapsamında Audi AG bünyesinde
yaklaşık 3-4 günlük programlar şeklinde
verilen buz üzerinde sürüş eğitimi, temel sürüş
eğitimi, yoğun eğitim gibi farklı seviyelerdeki
sürüş eğitimleri programlarına hem Audi
müşterilerinin hem de katılım talebinde bulunan
Audi severlerin katılımı sağlanmaktadır.
Porsche
Porsche Sport Driving School kapsamında
Porsche müşterilerine ve basın mensuplarına
Güvenli Sürüş Tekniği Eğitimleri verilmektedir.
Bu eğitimlere isteyen Porsche müşterileri
katılabilmektedir. Eğitimlerin amacı, sürüş
becerilerini geliştirmek, sürücüyü daha
dikkatli araba kullanmaya yöneltmek ve yolda
karşılaşabilecekleri problemlerle daha kolay bir
şekilde başa çıkmalarını sağlamaktır.
Porsche felsefesi öğrenmenin en güzel yolunun
pratikle olacağını söylemektedir. Bu sebeple
daha eğitimlerin ilk gününden itibaren müşteriler
direksiyon başına geçmektedir. Eğitimler yarış
pistinde, karda, buzda veya off-road olarak
değişik yerlerde gerçekleşmektedir. Müşteri
istediği kapsamdaki eğitime başvurabilmektedir.
Her eğitim bir önceki eğitimde alınan bilginin
üzerine sağlam bir şekilde kurulmaktadır.
Precision, Performance ve Master Eğitimleri
sonunda sürücü kendi tarzı ile öğrendiklerini
harmanlayarak dikkatli ama aynı zamanda
da aracını kullanmaktan keyif alan bir sürücü
haline gelmektedir.
Porsche Driving School’da ayrıca farklı
amaçlara hitap eden farklı sürüş eğitimleri de
verilmektedir. Örneğin, kontrollü drift yapmayı
öğrenmek isteyen müşterilerimiz G-Force
eğitimine katılmaktadır. Sadece Porsche aracını

en efektif şekilde nasıl kullanacağını öğrenmek
isteyen müşterilerimiz ise Classic Cars Eğitimini
alabilmektedir. Ayrıca bayan sürücülere özel
eğitimler de verilmektedir.
Bu yıl 23 kişinin katılımıyla Finlandiya Ivalo’da kış
sürüş eğitimi gerçekleşmiştir. 4-7 Mart 2012’de
gerçekleşen organizasyonda müşteriler kar ve
buz üzerinde profesyonel Porsche eğitmenleri
eşliğinde sürüş eğitimleri almışlardır. Ayrıca 8-11
Şubat 2012 tarihleri arasında aynı eğitim basın
mensuplarına verilmiştir.
Scania
Scania olarak, 2012 yılında toplam 562 kişinin
katıldığı 47 firmaya, toplam 50 gün olmak üzere
test sürüşü/sürücü eğitimi verilmiştir. Trafik
Hayattır! projesine destek olmak amacıyla
Scania markasının sürekli olarak yürüttüğü
ekonomik sürüş eğitimleri dahilinde güvenli
sürüş hakkında da bilgilendirme yapılmıştır.
Scania Sürücü Eğitimleri
Scania Sürücü Eğitimi, en deneyimli
sürücülere bile daha ekonomik ve güvenli
sürüş konusunda destek olmaktadır. Scania
Sürücü Eğitimi sayesinde %10’a kadar yakıt
tasarrufu ve emisyonlarda belirgin bir düşüş
sağlanabilmektedir. Ayrıca araç lastikleri daha uzun
süre dayanmakta ve güç aktarım sistemi daha
uzun süre kullanılarak daha az yağ tüketmektedir.
Scania Sürücü Eğitimi için ortak
sunum platformu aşağıdaki başlıkları
içermektedir:
Araç teknolojisi ve çevre konuları
• Emisyonlar ve çevreye etkisi
• Araç teknolojisi
• Günlük inceleme ve bakım
Sürüş tekniği ve yol güvenliği
• Yakıt tüketimini etkileyen faktörler
• Defansif sürüş
• Sürüş tekniği
Yük konumlama ve sabitleme
Risk bilinci
• Kişisel riskler
Acil durumlar
Servis ve lojistik
Yasa ve kuralların uygulanması
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Scania Sürüş Eğitmeni tarafından yılda
ortalama 500 sürücüye eğitim verilmektedir.
Eğitimler genellikle müşterilerimizin sahasında
gerçekleştirilmektedir.
Krone
Tüm Krone müşterilerine römorkların güvenlik
donanımları hakkında gerek satış, gerekse
satış sonrasında gerekli bilgilendirmeler
Yetkili Satıcılar ve ilgili Krone Bölge Satış
Yöneticileri vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca
müşterilerimizin çalışma alanlarına yapılan
ziyaretler sırasında araçlarda yük ve trafik
güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.
DOD
Bir aracın DOD güvencesiyle satılabilmesi
için 101 nokta ekspertizinden geçmesi
gerekmektedir. Uzman ekiplerimiz tarafından
yapılan ekspertiz ile fren sistemi, motor
mekanik gibi müşterilerimizin güvenliğini ön
planda tutan uygulamalar özenle gözden
geçirilmektedir. 2012 yılında da 101 nokta
ekspertizine devam edilmiştir. 2012 yılında
16.937 adet aracın 101 nokta ekspertizi
yapılmış ve satışı gerçekleştirilmiştir. DOD
müşterilerine trafikte güvenli sürüş eğitiminin
verilmesi 2013 hedefleri arasında yer
almaktadır.
Ürün Güvenliği
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç modelleri, yüksek
sağlamlıkta çelikten üretilen gövdelerinin

yanında, endüstrinin güvenlik anlamında
geliştirilen en yüksek aktif ve pasif güvenlik
sistemleriyle müşterilerinin güvenliklerini en
üst düzeyde sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu yüksek güvenlik seviyesi sayesinde,
halen satışına devam edilen Polo, Yeni Golf,
Jetta, Passat, Scirocco ve Tiguan modelleri,
EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldıza lâyık
görülmüştür.
Polo modelinden itibaren ABS fren sistemi,
aktif gergili ön emniyet kemerleriyle
birlikte ön hava yastıkları ve ISOFIX çocuk
koltuğu sabitleme soketleri standart olarak
sunulmaktadır. Yeni Golf modelinde standart
olarak sunulan 7 adet hava yastığı pasif
güvenlik seviyesinde segmentin zirve noktasını
tanımlarken, ilk kez bu modelle lanse edilen
İkincil Çarpışma Freni “Multi Collusion Brake”
ve Passat, Volkswagen CC ve Tiguan
modelinde de sunulan “Yorgunluk Tespit
Sistemi” aktif güvenliği çok daha ileri düzeyde
sağlamaktadır.
Buna ek olarak Touareg modelinde kullanılan
4Motion, 4 tekerlekten çekiş sistemi, bu
büyük arazi aracının yol tutuşunu mükemmele
yakın hale getirmektedir. Söz konusu çekiş
sistemi birer spor otomobil olarak yüksek
viraj kabiliyeti vaat eden Scirocco R’da da
kullanılmaktadır. ABS Plus sayesinde Touareg,
seyredilen zeminin karakteristiğini ayırt
edebilmekte ve fren sisteminin davranışlarını
değiştirebilmektedir.

Müşterilerimizin doğru ve tam bilgilenmesi stratejimiz, araçlarımızın
güvenlik altyapısı hakkında müşterilerimizin bilinçlendirilmesi ve sistemlerin
doğru kullanımını sağlayarak, olası istenmeyen durumlarda araçların
sunduğu potansiyelden olabildiğince yararlanılmasını içermektedir. Benzer
şekilde, müşterileri bilinçlendirmeleri amacıyla satış ve servis ekipleri
ilgili eğitim programlarına katılmakta ve bilgi düzeyleri sürekli güncel
tutulmaktadır. Bununla birlikte ilk kez 2012 yılında yayınlanan ve sürekli
güncel tutulan “Volkswagen Sözlük” sayesinde, müşterilerin ve Satış
Temsilcilerinin en yeni güvenlik ve sürüş destek sistemleri hakkında detaylı
bilgi edinmesi sağlanmaktadır.
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Uzun yıllardır Volkswagen Binek Araç
modellerinde kullanımı yaygınlaştırılan asbest
içermeyen fren ve debriyaj balataları ve insan
sağlığına zararı olmayan akışkanlar, araçların
bakımını yapan personelin de sağlığını
korumaktadır.
Volkswagen Ticari Araç
Türkiye Ticari Araç pazarında aktif ve pasif
güvenlik ekipmanları ile üstün konumda
bulunan VW Ticari Araç markası, tüm
modellerinde standart olarak sunduğu ABS
kilitlenmeyi önleyici fren sistemi, ESP viraj
dengeleme sistemi, ASR anti patinaj sistemi,
ön-arka viraj denge çubuğu donanımları
ile olası bir kaza riskini azaltmanın yanında
hava yastığı, isofix çocuk koltuğu sabitleyici,
aktif gergili emniyet kemeri, çarpışma
anında katlanabilen direksiyon kolonu ve
pedal özellikleri ile kaza anında sürücü ve
yolcuların araç içinde daha iyi korunmasını
amaçlamaktadır.
Pick-up sınıfında güvenlik donanımı ve arazi
kabiliyeti ile üstün konumda bulunan Amarok
modeli Off-Road ABS (arazi için ABS) sistemi
ile arazide ve çakıllı yollarda aracı, zemine
gömerek takoz etkisi yaratmakta ve fren
mesafesini önemli oranda azaltmaktadır.
Bu özellik sayesinde Amarok, 45 derecelik
yokuşlarda bile, tam dolulukla dahi rahatlıkla
durabilmektedir. Yokuş iniş asistanı da
Volkswagen Amarok’un tüm versiyonlarında
standart olarak sunulmaktadır. Sürücünün
ayağını frenden çekmesine rağmen aracı
kaydırmayan bu sistem kalkış için yeterli güç
oluşuncaya kadar freni bırakmamaktadır.
Böylelikle rampa iniş ve çıkışları kolaylaştırılırken
aracın kayarak devrilme riski de azalmaktadır.
Tüm Caravelle ve Caddy modellerinde bulunan
hıza duyarlı servotronik direksiyon, yüksek
hızlarda daha güvenli sürüş imkânı sunmakta
ve kaza yapma riskini azaltmaktadır.
2012 yılında Crafter’ın standart güvenlik
ve konfor ekipman seviyesi, yeni eklenen
ekipmanlarla daha da zenginleştirilmiştir.

Crafter, tüm Volkswagen Ticari Araç
modellerinde standart olarak sunulan ESP
viraj dengeleme sisteminin yanında, Prefill
(frenleme hazırlığı), Yağmurda Fren Desteği,
LAC (otomatik yük uyarlama kontrolü), CBC
(dönüş fren kontrolü), USC (viraj içinde
savrulma kontrolü), ROM (devrilme koruması),
RMI (denge kaybı koruması), ABS (kilitlenmeyi
önleyici fren sistemi), ASR (anti patinaj sistemi),
EBC (motor fren kontrol sistemi), BAS (fren
yardımcısı), EBD (elektronik fren güç dağılımı),
Hill Holder (yokuş yukarı kalkış yardımı), dört
tekerlekte disk fren, ön ve arka viraj denge
çubukları, yan aynalara entegre sinyallerin de
içinde bulunduğu kapsamlı standart güvenlik
paketine sahiptir.
Tüm Crafter modellerinde standart olarak
bulunan radyo kumandalı direksiyon ve hız
sabitleyici ekipmanları hem güvenlik hem de
sürüş keyfini arttırmaktadır.
Crafter’ın en dikkat çekici özelliklerinden
olan ‘Koltuklar’ ve ‘Emniyet Kemerleri’ de bir
dizi testten geçirilmiştir. Koltuklar, emniyet
kemerleri ve araç üzerindeki bağlantıların
güvenilirliği, uluslararası yönetmeliklere uygun
olarak akredite test kuruluşları tarafından
araç içerisinde bulunan tüm koltuk sıraları ve
pazara sunulan tüm koltuk tipleri için itme ve
çekme testlerine tabi tutulmuş ve başarıyla
sonuçlanmıştır.
Showroomlara gelen müşterileri bilinçlendirmek
amacıyla ESP ile ilgili çekilen özel bir film
plazmalardan sürekli olarak yayınlanmaktadır.
Bunun yanı sıra Volkswagen Ticari Araç
Facebook sayfasında da modellerin çevre ve
güvenlik konularındaki üstünlüklerini anlatan
bilgilendirici mesajlar yayınlanmaktadır.
Audi
Üretici tarafından araçlarda güvenliği
etkileyebilecek herhangi bir ürün problemi
tespit edilirse, üretici bununla ilgili aksiyon
alarak Audi Garanti Departmanı’na veya
genel olarak SSH’a ilgili şasi numaralarını
da bildirerek bir recall kampanyası yayınlar.
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Bu recall kampanyasının ekinde müşteriye
gönderilmek üzere örnek bir mektup formatı
vardır ve distribütör olarak Audi bu formata
göre hazırlanan geri çağırma mektuplarıyla
müşterilerle iletişime geçerek araçları servise
geri çağırır. Bu suretle araçlarda güvenliğe etki
edebilecek kontrol, onarım, parça değişimi vb.
konu Yetkili Serviste giderilir ve araç uygun hale
getirilir.
Audi modellerinde kullanılan sayısız güvenlik
teknolojisi sayesinde sürüş koşulları, araç
içindeki çeşitli farklı sistemler tarafından
kategorize edilmektedir. Bu teknolojiler
gerektiğinde yolcular için önleyici koruma
tedbirlerini etkinleştirmekte ya da kazaların
sonuçlarını asgariye indirgeyen bir eylemde
bulunmaktadır. Örneğin A6, A7 ve A8
modellerinde bulunan pre sense teknolojisi
kapsamında araçlar, ürün özelliklerine
bağlı olarak önündeki ve arkasındaki alanı
tarayabilen radar sensörleriyle donatılmıştır.
Ayrıca bir video kamera yolu izlemektedir.
Bu kamera, dikiz aynasının yanına, yani
otomobildeki en yüksek noktaya yerleştirilmiştir
ve şimdiye kadar otomobil sanayisinde benzeri
görülmemiş bir çözünürlükte saniyede 25 kare
görüntü çekmektedir.
Audi pre sense basic, kritik bir sürüş
durumunun ortaya çıkması halinde
etkinleştirilen “önleyici yolcu koruma
sistemlerinden” meydana gelmektedir. Bu
sistemler, ön emniyet kemerlerinin gerilmesi,
açılır tavanın ve camların kapanmasını
sağlamaktadır. Audi pre sense ön ise
“stop&go” işlevli opsiyonel Audi uyarlanabilir
hız sabitleme sistemi içinde radar sensörleriyle
öndeki trafiği izlemektedir. Kritik durumlarda,
kapsamlı Audi fren koruma sistemi sürücüyü
uyarmakta ve gerektiğinde fren kuvvetini
artırarak önleyici koruma sistemlerini
etkinleştirmektedir. Audi pre sense arka,
opsiyonel Audi Side Assist’in arka sensörlerinin
yardımıyla otomobilin arkasındaki trafiği
taramakta ve Audi pre sense basic’in
yaptıklarına ek olarak hafıza işlevli opsiyonel
koltukları arkadan darbeli bir kaza durumunda
en güvenli konuma almaktadır. Koltuklarda
havalı kenarlar mevcut ise bu kenarlar
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şişirilerek yolculara daha fazla destek verilmesi
sağlanmaktadır.
Audi pre sense plus, “stop&go” işlevli Audi
uyarlanabilir hız sabitleme sistemi ile Audi
Side Assist sistemi gibi seçenekler araçta
tercih edildiğinde eklenen bir sistemdir. Audi
pre sense ön’ün işlevlerine ek olarak Audi
pre sense plus, kazanın kaçınılmaz olduğu
belirli durumlarda Audi fren koruma sistemini
etkinleştirir; daha sonra da çarpışmanın
etkisini mümkün olduğunca azaltmak için sert
frenlemeyi harekete geçirir.
Audi Side Assist sistemi, sistem limitleri
dahilinde aracın arkasından yanlara doğru olan
alanı izlemektedir. Bu, örneğin otoyolda, şerit
değiştirirken faydalı bir işlevdir. Göstergeler
dış aynalara entegre edilmiştir. Saatte 30
km’lik hızdan itibaren Audi Side Assist sistemi,
70 metre civarında kapsama alanına sahip
iki sensörüyle kullanıcının otomobiline göre
diğer araçların mesafesini ve hız farklarını
ölçmektedir. Audi Side Assist sistemi, şerit
değiştirmeye devam edildiği takdirde hız
farkının ve mesafesinin kritik olabileceği tespitini
yaparsa, dış aynada bir uyarı işaret yanar.
Dönüş sinyali verildiğinde ve Audi Side Assist
sistemi, kritik olarak tanımladığı bir araç tespit
ettiğinde, o zaman dış aynadaki uygun ikaz
işareti birkaç defa parlak bir şekilde yanıp
sönmektedir.
A1 ve TT dışında tüm Audi modellerinde
isteğe bağlı sahip olunabilen bir diğer güvenlik
teknolojisi de Audi Lane Assist’tir. Audi Lane
Assist (şeritten ayrılma ikaz sistemi), sürücünün
gitmekte olduğu şeritten istem dışı olarak
ayrılma eğilimi gösterdiği takdirde, saatte 60
km hıza kadar sürücüyü uyarmaktadır.
Gece Görüş Asistanı ise Audi A6, A7 ve
A8 modellerinde bulunan bir diğer güvenlik
teknolojisidir. İnsan gözü en hassas duyu
organlarından biridir. Ancak zifiri karanlıkta
veya göz kamaştıran fazla ışıkta bazen en
iyi gören gözler bile yanılabilir. Gece Görüş
Asistanı teknolojisi, yayaların işaretlenerek
algılandığı bir termal kamera yardımıyla araç
önündeki bölgenin resmini çekmekte ve
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yaklaşık 15 metreden 90 metreye kadar olan
bir mesafede görülen yayaları resimde öne
çıkarmaktadır.
Adaptive Cruise Control (otomatik uyarlamalı
hız sabitleme sistemi) teknolojisi ise sürücülerin
sabit ve verimli bir sürüş tarzını korumasına
olanak sağlamaktadır. Radar sensörleri
yardımıyla önde giden araçları algılayan bu
sistem öndeki araç ile arasında sabit bir
mesafeyi korumaktadır. Bunu, 0-200 km/saat
arasındaki hızlarda otomobili hızlandırmak
ve frenlemek suretiyle yapmaktadır. Mesafe
için dört bireysel ayar seçeneği ve sürüş
karakteristikleri için konforlu, standart ve
sportif olmak üzere üç seçenek bulunmaktadır.
Hızlanma ve frenlemeleri en aza indirmek
suretiyle bu sistem ayrıca yakıt tüketimini de
oldukça azaltmaktadır.
Porsche
Porsche araçlarının tümünde PSM Sistemi
(Porsche Stability Management) standart
olarak sunulmaktadır. Bu sistemle araçlarımız
sıra dışı sürüş koşullarında dahi güvenli
kullanım sağlamaktadır. Bunun yanında,
yandan gelen darbeler için POSIP (Porsche
Side Impact Protection) Sistemi de, yan
hava yastıkları ve yan koruma barlarıyla pasif
güvenliğe katkı sağlamaktadır.
Porsche modellerinde kullanılan Hybrid Gövde
Sistemi, çelik yanında yoğun olarak alüminyum
kullanımıyla hareket eden kütleyi azaltmaktadır.
Bu sayede güvenlik üst seviyeye taşınmaktadır.
Otomotiv dünyasında referans alınan Porsche
fren sistemleri her türlü sürüş koşulunda
güvenli duruş sağlamaktadır. Araç ağırlığının
dengeli dağılması ve güçlü sabit kaliperli fren
sistemi sayesinde, spor kullanım esnasında
bile en üst düzeyde yol tutuşu ve güvenlik elde
edilmektedir.
Porsche dört tekerlekten çekiş sistemine sahip
araçlarda kullanılan PTM (Porsche Traction
Management) Sistemi, sürüş koşullarına
göre aktif olarak ön ve arka aksa aktarılacak
torku ayarlayarak performans ve güvenlik
sağlamaktadır.

Araçlarımızda bulunan ACC (Adaptive Cruise
Control) Sistemi, önde seyreden araçları tespit
ederek güvenli takip mesafesini ayarlayan
ve gerekli durumlarda aracı durduran bir hız
sabitleme sistemidir.
SEAT
SEAT modellerinden Ibiza, Altea XL ve
Alhambra, EuroNCAP çarpışma testlerinden 5
yıldız puanına sahiptir. Bu sonuçlar müşterilerle
internet sitesi ve kataloglar aracılığıyla
paylaşılmaktadır.
Ibiza modelinden itibaren ABS fren sistemi,
aktif gergili ön emniyet kemerleriyle
birlikte ön hava yastıkları ve ISOFIX çocuk
koltuğu sabitleme soketleri standart olarak
sunulmaktadır. Leon’un FR modelinde ESC
(Elektronik Stabilite Kontrolü) ve 8 hava yastığı
standarttır. Alhambra modelinde diz hava
yastığı dahil standart olan 9 hava yastığı ile
yüksek güvenlik standartları sağlanmıştır.
Ayrıca Alhambra modelinde standart olarak
sunulan Yorgunluk Tespit Sistemi ekstra
güvenlik sağlamaktadır.
Scania
Scania, ağır ticari araç sektöründeki
yenilikleriyle geleceğin teknolojilerini bugünden
sunarken, sağladığı konfor ve güvenlik
donanımlarıyla kullanıcısına verdiği değeri
ortaya koymaktadır. “Şerit Takip Sistemi”
özelliği ile istem dışı şerit değiştirildiğini
fark ederek sürücüsünü ikaz eden araç,
“Ayarlanabilir Hız Kontrolü” ile öndeki
araçla ani mesafe düşüşlerinde sürücüsünü
uyarmaktadır.
Şerit Takip Sistemi – LDW, Lane Departure
Warning
Scania Şerit Takip Sistemi, sürücü davranışı
ve olumsuz hava şartlarını göz önüne alan
bir güvenlik sistemidir. Bu akıllı sistem,
aracın istem dışı şerit dışına hareket etmesi
durumunda sürücüyü uyarmaktadır. Ayrıca
sistem, dikkatsizlik nedeniyle tekerleklerin yön
değiştirdiğini tespit edebilmektedir.
Ayarlanabilir Hız Kontrol Sistemi – ACC,
Adaptive Cruise Control
Scania Ayarlanabilir Hız Kontrol Sistemi, sürüş
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halindeyken aracın öndeki araç ile sabit bir
mesafeyi korumasına olanak sağlamakta
ve sürücüyü ani mesafe düşüşlerinde
uyarmaktadır. Scania Ayarlanabilir Hız Kontrol
Sistemi yol hızını, motordan gelen bilgiyi,
Scania retarder ve lastik frenlemesini analiz
etmekte ve bu bilgiler doğrultusunda zaman
mesafesini ayarlamaktadır. Öndeki araç ile
mesafe ani olarak azaldığı durumda sistem
sürücüyü uyarsa da hiçbir zaman kontrolü
devralmamaktadır.
Krone
Krone markası 2007 yılından beri tüm ürünlerini
Code XL En-12642 yük güvenlik sertifikasına
uygun olarak üretmektedir. Burada amaç yük
taşımacılığında kullanıcısına yüksek güvenlik
donanımlarına sahip, üçüncü şahıslara olası
bir kaza anında zarar vermeyecek sağlam
ve uzun kullanım ömürlü ürünler yaratmaktır.
Krone tenteli modellerinde standart olarak
sağlanan çelik ön duvar, olası kazalarda can ve
mal kaybını minimize etme şansını kullanıcısına
sağlamaktadır.
Meiller
Meiller damper gövdesi aşınmaya dayanıklı özel
alaşımlı alüminyum sacdan imal edilmektedir
ve genel piyasa ortalamasına göre yaklaşık 1
ton daha hafiftir. Bu sayede, yüksüz çalışılan
durumlarda daha az yakıt tüketimine, yüklü
çalışılan durumlarda ise yaklaşık 1 ton daha
fazla yük taşınmasına imkân sağlamaktadır.
Meiller hafifliği ile kullanıcılarına maliyetlerinde
ciddi bir avantaj sağlarken, karbondioksit
benzeri zararlı gazların salınımını da
azaltmaktadır. Kullanılan düşük solventli doğa
dostu boya ve profesyonel boyama işlemi
sayesinde uzun yıllar yeniden boyanmasına
gerek duyulmamaktadır. Ayrıca, dingil setinin
milimetrenin onda biri hata toleransı ile
monte edilmesi sayesinde de gereksiz lastik
aşınmalarının önüne geçilmektedir. Tüm bu
özellikleri ile Meiller bir yandan kullanıcısının
maliyetlerini azaltmayı amaçlarken, diğer
yandan da çevreye olan etkisini en aza
indirmeyi amaçlamaktadır.
Alüminyum Damper aşındırıcı özelliği az olan,
kum, kil, mıcır gibi malzemelerin taşınması için
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tasarlanmıştır. Standart olarak 24 m3’lük hacmi
ve 5.800 kg boş ağırlığıyla ikinci en fazla tercih
edilen Meiller yarı römork ürünüdür. Meiller
yüksek basınçlı pompa ve Meiller hidrolik
silindiri ile donatılan ürün, 39.000 kg teknik
taşıma kapasitesine sahiptir.
Doğuş Oto
Yeni araç satışlarında teslimat esnasında
müşterilere içinde araçla ilgili mekanik
bilgilerin de yer aldığı “Sıkça Sorulan Sorular”
kitapçığı verilmektedir. Bunun dışında servis
ve showroomlarda “Çocuk Güvenliği”,
“Madeni Yağlar”, “Uzun Yola Çıkarken”,
“Lastik Kullanımı”, “Güvenlik Sistemleri”,
“Yakıt Tasarrufu”, “Test Sürüşünün Faydaları”,
“İkinci El Araç Alımında Dikkat Edilmesi
Gerekenler” başlıkları ile bilgilendirme föyleri
bulundurulmaktadır.
Tedarikçilerimiz ve Ürün Güvenliği
Doğuş Otomotiv olarak müşterilerimize
sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst düzeyde
tutabilmek için tüm operasyonlarımızın yaşam
döngüsü içinde tedarikten, satış sonrası
hizmetlere kadar tüm alanlarda yasa ve
yönetmeliklere uyum göstermek en öncelikli
koşulumuzdur. Bu amaçla tedarikçilerimizin
de ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek
amacıyla birçok alanda denetim ve destek
mekanizmaları yönetilmektedir.
Doğuş Otomotiv tedarikçilerinden aldığı
hizmetlerin aksamaması, iş süreçlerinin
olumsuz etkilememesi amacıyla kilit
paydaşlarımız arasında öncelikli yerini koruyan
tedarikçilerimize yönelik aldığımız önlemler
bulunmaktadır. Konuyla ilgili şartname ve
sözleşme maddelerine uygunluğun sıkı bir
şekilde denetlenmesi yapılmaktadır. Hizmet
ya da ürün alımlarında sıkı kontroller yapılması
sorunun fazla büyümeden hızlı şekilde
çözülmesini sağlamaktadır.
Doğuş Oto için de ana ürün ve hizmet tedariği
Doğuş Otomotiv tarafından karşılanmaktadır.
Küçük çaplı tedariklerde ise kalite belgeli ve
sertifikalı firmalar tercih edilmektedir. OEM’in
standartlarını sağlayan ürünler kullanılmaktadır.
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Lojistik Birimi olarak tedarikçilerle yapılan
sözleşmelerde ürünün niteliğine göre,
tedarikçiden TÜV, MSDS, E Belgesi gibi
belgeler talep edilmektedir. Ayrıca her
sözleşmede Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri
imzalatılmaktadır.
TÜV, uluslararası bir araştırma, inceleme ve
akreditasyon kuruluşudur. Otomotiv sektörü
(ve daha birçok sektör) için herhangi bir ürünün
kullanılabilirliğine ilişkin “E Mark” belgesi
vermekle yetkilidir. Bununla birlikte ürünlerin
ISO/TS 16949 standartlarına uygunluğunu
kontrol eder, sonuç raporunda söz konusu
ürünlerin hangi araçlarda kullanılabilir olduğuna
dair rapor verir. Bizim kısaca TÜV belgesi
dediğimiz, aslında bu kuruluşun belli kriterleri
gözeterek yaptığı araştırmaların sonucu
hazırladığı rapordur.
Material Safety Data Sheet (MSDS),
ürünün iş güvenliği standartlarına uygunluğunu
gösteren belgedir. Söz konusu ürünle ilgili
güvenli bir şekilde çalışma prosedürleri, işçi
sağlığı ve çevreye verilen zarar ile ilgili bilgileri
içerir. Bu veriler ürünün fiziksel özellikleri
olabildiği gibi (erime noktası, kaynama noktası,
yanma noktası, vb.), toksisite, reaktivite,
depolama, bertaraf, koruyucu ekipman vb.
bilgiler de olabilir. Ülkeden ülkeye içeriği
farklılıklar gösterebilir. Bizim için bu belgenin
uluslararası akreditasyona sahip bir kuruluştan
alınmış olması önemlidir.
E belgesi, Avrupa Birliği karayollarında
taşıtlar ve parçalarının taşıması gereken
şartları sağladığını gösteren ve bu
şartların yerine getirme yükümlülüğünün
imalatçı üzerinde olduğunu gösteren bir
belgelendirme sistemidir. Belgelendirme için
ürünün uygunluğu akredite bir laboratuar
tarafından test edilerek laboratuarın
bulunduğu Avrupa Birliği (AB) üye
hükümetine onay için verilir. Test öncesi
ürüne ait bir teknik dosyanın hazırlanması
ve laboratuar ile onay verecek hükümete
birer kopyasının ulaştırılması gerekmektedir.
Teknik dosya hazırlanması hususu imalatçı
veya danışmanlık hizmeti veren kuruluş
tarafından gerçekleştirilir. Onay sonucunda
ürüne AB üyesi hükümet tarafından verilen

numara ya da kod ürün üzerine belirtilen
şekilde işaretlenir.
Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi
Volkswagen Binek ve Ticari Araç
Volkswagen Binek ve Ticari Araç, ürün ve
fiyat bilgilendirmelerinde, müşterileriyle her
türlü iletişiminde, müşteri tarafından en
anlaşılabilir ve kolay erişilebilir yöntemleri bulup
geliştirmektedir. Tüm ürün gamına dair en
ayrıntılı bilgiler, titizlikle hazırlanan kataloglardan
edinilebileceği gibi aynı zamanda, internet
sitesi veya mobil internet sitesi aracılığıyla da
sağlanmaktadır.
Gerek showroomlarda bulunan gerekse sanal
ortamda yayınlanan fiyat listeleri, mümkün
olduğunca karmaşadan uzak ve genel kabul
görmüş otomotiv kullanımıyla hazırlanmakta ve
bu sayede müşterilere tanıdık gelen bir yapıya
sahip olmaktadır.
Volkswagen Binek ve Ticari Araç, müşteriler
tarafından bu konuyla ilgili gelecek tüm geri
bildirimler için kolay bulunabilir, erişilebilir ve
kullanılabilir kanallara sahiptir. Çağrı Merkezi ve
info e-posta kanallarının dışında, 2011 yılında
internet sitesi üzerinden hizmete açılan online
“Canlı Destek” modülü sayesinde Volkswagen
Binek ve Ticari Araç müşterileri, 7 gün 24 saat
karşılarında bir yetkili bulabilmektedir. Eğitimli
ve bilgili müşteri ilişkileri personeliyle doğrudan
canlı görüşme yapabilmeyi mümkün kılan bu
modül sayesinde, soru sormak ve karşılığında
tatmin edici cevaplar almak çok daha hızlı ve
efektif bir hale gelmiştir.
Audi
Audi, hem internet sitesi üzerinden, hem de
kataloglar aracılığı ile araç satışı öncesinde
ürünlerin içeriği ile ilgili tüm bilgileri müşterilerine
aktarmaya çalışır. Tüm kataloglarımıza
internet sitesi üzerinden pdf olarak da
ulaşılabilmektedir. Aynı şekilde fiyat listelerimiz
de internet sitemizde bulunmakta olup,
müşterilerimiz dilerlerse Yetkili Satıcılardan
da bu fiyat listelerini temin edebilmektedir.
Ayrıca, internet sitemiz üzerinde yer alan
araç oluşturucu uygulaması ile müşterilerimiz,
araçların opsiyonel donanımları ve bu
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opsiyonel donanımların fiyatlarına ilişkin bilgi
edinebilmekte ve kendi araçlarını oluşturup
Yetkili Satıcılarımıza istedikleri donanımdaki
aracı gösterip talep edebilmektedir.
Müşterilerimiz merak ettikleri her türlü
konuyla ilgili bize internet sitemizden kolayca
görüntülenebilen çağrı merkezi numaramızı
arayarak ya da iletişim formları aracılığıyla
ulaşabilmektedir. Bunun dışında sosyal medya
kanallarımızda müşterilerimiz her türlü yorum,
talep ve sorularını paylaşabilmektedir. Bu
sorulara en uygun yanıt ile kısa zamanda yine
aynı kanallardan geri dönülmekte, gerektiğinde
telefon ile iletişime geçilmektedir.
Porsche
Porsche, müşterilerini ürün konusunda
bilgilendirmeye oldukça önem vermektedir.
Müşterilerimiz, araçlar hakkında her türlü bilgiye
Porsche Türkiye internet sitesi üzerinden
ulaşabilmektedir. İnternet sitesinde bütün
güncel modeller detaylı olarak anlatılmaktadır.
Araç donanımları ve opsiyonel donanımlar
da güncel bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca
müşterilerimiz istedikleri takdirde model
karşılaştırma uygulaması ile modeller arasındaki
farkları ve özelliklerini daha detaylı bir liste
halinde görebilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz
özel olarak hazırlanmış Porsche kataloglarından
her türlü bilgiye ulaşabilmektedir.
Porsche müşterileri, Türkiye genelinde 7
adet Porsche showroomunda bulunan
profesyonel satış ekibinden daha detaylı bilgi
alabilmektedir. Günümüzde insanların en çok
kullandıkları iletişim araçlarının başında sosyal
medya geldiği için Porsche olarak Facebook
hesabımızla da müşterilerimize ulaşmaktayız.
Müşterilerimiz, Facebook üzerinden yayınlanan
haberlerden bizi takip edebilmekte, yorum
yapabilmekte ve bir soruları olduğunda bize
yöneltebilmektedir. Ayrıca 2013 Mayıs ayında
açılacak olan Twitter hesabımız ile daha geniş
bir kitleye ulaşmayı planlamaktayız.
SEAT
SEAT markası olarak, müşterilerimizi ürünler,
kampanyalar ve fiyatlar hakkında en doğru
şekilde bilgilendirmek amacıyla hem internet
sitemiz üzerinden, hem de kataloglar
46

aracılığıyla ürünlerin içeriği ile ilgili tüm bilgileri
müşterilerimize aktarmaya özen gösteriyoruz.
Tüm kataloglarımıza ve fiyat listelerine internet
sitesi üzerinden pdf olarak da ulaşılabilmektedir.
Aynı şekilde internet sitemizde yer alan
araç oluşturucu uygulamasıyla da araçların
opsiyonel donanımları ve fiyatları hakkında
bilgi alınabilmektedir. 2012 yılında internet
sitemiz yaklaşık 1,3 milyon kişi tarafından
ziyaret edilmiş, 26.157 adet katalog sitemizden
indirilmiştir. SEAT Müşteri Hizmetleri SEAT info
e-posta adresiyle de müşterilerimizle iletişim
kurulmaktadır.
SEAT markası olarak, reklam, sponsorluk
gibi alanlarda SEAT S.A.’nın belirlediği
global kurallara uygun şekilde çalışmalar
yürütülmektedir. Sorumlu pazarlama
çalışmalarımızda Müşteri İlişkileri Yönetimi
Departmanımızla işbirliği yapılmaktadır.
Scania
Fiyatlarımız satış departmanımız tarafından
Yetkili Satıcılarımız aracılığıyla tüm
müşterilerimize ulaştırılmaktadır. Araçların
teslimatında her müşterimize araç üzerinde
ürünle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
Bunun dışında sonrasında talep eden her
müşterimize yerinde uygulamalı güvenli ve
ekonomik sürüş eğitimleri de verilmektedir.
Ürün ve servis hizmetlerimizle ilgili düzenli
olarak CRM uygulamaları yapılmakta olup
tüm Yetkili Satıcılarımız CRM sonuçlarına
göre puanlanmaktadır. Çağrı Merkezi de
markamızda yoğun olarak kullanılmaktadır.
Tüm şikâyetler öncelikle bölge yöneticilerine
ulaşmakta olup, bölge yöneticileri vasıtasıyla
ilgili kişi tarafından şikâyetler cevaplanmaktadır.
Doğuş Oto
Doğuş Otolarda showroom ve servislerimizde
müşterilerimize verilmek üzere “Evcil
Hayvanlarla Yolculuk, Çocuk Güvenliği, Madeni
Yağlar, Uzun Yola Çıkarken Dikkat Edilmesi
Gerekenler, Lastik Kullanımı, Yakıt Tasarrufu,
Test Sürüşünün Önemi” gibi içeriklere sahip
bilgilendirme föyleri bulundurulmaktadır. Ayrıca
aracın kullanımı hakkında müşterilerimizin
merak ettiği sorulara genel cevapları içeren
bir “Sıkça Sorulan Sorular” broşürü de
teslimatlarda müşterilerimize verilmektedir.
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Kaza Koordinasyon Semineri
Satış Sonrası Hizmetlerde ürün ve hizmetlerin sağlıklı güvenli kullanımı ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır. Her Yetkili Satıcımızdan bir Hasar Servis Danışmanının temsilci olarak
katıldığı Kaza Koordinasyon Semineri’nde kaza, güvenli sürüş, kaliteli hasar onarımı, Trafik
Hayattır!, emniyet kemeri ve hava yastığı gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme
yapılarak araç kullanıcılarının doğrudan bu konularda bilinçlendirilmesi ve kaliteli
hizmet alması amaçlanmaktadır. Bu seminerin ardından araç göstergesindeki uyarı ve
bilgilendirme sembollerinin tanıtıldığı cep kılavuzları hazırlanmış ve servis hizmeti alan
müşterilerimize servis ziyaretlerinde sunulmuştur.
Kaza Koordinasyon Eğitimi/Semineri yılda bir kez olmak üzere her yıl yapılmaktadır.
2010 yılında başlanan eğitimler toplam 3 defa gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere tüm Yetkili
Servislerimizin Hasar Servis Danışmanları katılmaktadır. Bu katılımcılar aynı zamanda her
Yetkili Servisin Kaza Koordinatörü olarak görevlendirilmiş olup bu konuda aldıkları eğitim
doğrultusunda çalışmaktadır.
Seminer toplam 3 günlük bir programdan oluşmaktadır. Deneysel uygulamalar sınıf
içinde yapılmakta, kaza/yanma hasarlı araçlar da temin edilerek uygulamalı eğitimler
gerçekleştirilmektedir.
Müşterilerin araçları ile yaşadıkları kaza/yangın gibi olaylar sonrasında ilettikleri taleplerin,
güvenlik konulu sorularının veya ürün kaynaklı bir kaza yaşandığı şeklindeki iddialarının
bilimsel ve teknik olarak incelenip yanıtlanması, kaza/yangın geçiren araçların distribütöre
ve dolayısıyla üreticiye bildirimi, kaza sonrası servise gelen araçlardan alınacak verilerin
ve dokümanların temini, müşterilerin sahip oldukları araçların güvenlik donanımlarından
nasıl faydalanabileceği, bir kazanın fiziksel gelişimi, emniyet kemerinin önemi ve nasıl bir
emniyet sağlayabildiği, hava yastığı, emniyet kemer gerdiricileri vb. emniyet donanımlarının
nasıl ve ne zaman çalıştığı, nasıl emniyet sağlayabildiği konusunda görsel ve deneysel
eğitim materyalleri ile birlikte ve yaşanılarak öğrenilmesi, aracın sahip olduğu pasif
ve aktif emniyet donanımlarının nasıl çalıştığının öğrenilerek bunun Yetkili Serviste
müşterinin anlayabileceği şekilde aktarımı, güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi ve
bunun yine Yetkili Servislerde müşterinin anlayabileceği şekilde aktarımı, tüm kaza/yangın
başvurularının belgeli, bulgulu, verili ve fotoğraflı kayıt edilmesi, saklanması, distibütör/
üretici ile paylaşımı, özellikle emniyet kemeri kullanımının artırılması ve doğru kullanımının
yaygınlaştırılması, bunun tersi uygulamalarda müşterinin bilgilendirilmesi ve uyarılması,
çocukların araçlarda nasıl güvenli olabileceği, çocuk koltuğu kullanımının şekli ve önemi,
bunun Yetkili Servislerde müşterinin anlayabileceği şekilde aktarımı, araçlarda kaza ve
yanma hasarlarına karşı hangi önlemlerin alınabileceği, “Trafik Hayattır!” projesi ile ilgili
bilgilendirme gibi konular eğitim içeriğini oluşturmaktadır.
Kaza Koordinasyon Eğitimi kapsamında Scania’nın Yedek Parça yazılımı Multi Sisteminde
iş güvenliği ile ilgili elektronik bir kitapçık bulunmaktadır. Tüm Scania Yetkili Servis
teknisyenleri bu kitapçığı teknik eğitimlerden önce okumaktadır. Kitapçık çalışanlar için
son derece faydalı olduğundan sürekli bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
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DOD
DOD olarak araç ve fiyat bilgilendirmelerimiz
dod.com.tr üzerinden yapılmaktadır. KeyDOD
uygulamamızla müşterilerimizin kendi
ekspertizlerini kendisinin yapmasına olanak
sağlanmaktadır. KeyDOD, müşterilerin araç
bilgilerini DOD’un gelişmiş Sanal Ekspertiz
modülüne girerek, aracın gerçek değerini
en doğru kaynaktan hızla öğrenebilecekleri
online sistemdir. Bu modül sayesinde dod.
com.tr ziyaretçileri DOD müşterisi olsun
olmasın araçlarının değerini öğrenebilmektedir.
KeyDOD modülümüz 2012’de, 700.000’den
fazla kullanılmıştır.
DOD Bulur DOD Satar Sistemi aracılığıyla
müşterilerimiz showroomlara gelmeden,
aradıkları ya da satmak istedikleri araçlarla ilgili
bilgileri online olarak dod.com.tr üzerinden
girerek taleplerini bize iletebilmektedir. DOD
Bulur DOD Satar hizmetimizle araç alıp satmak
isteyen müşterilerimizin iletişim bilgileri alınarak,
ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi verilmektedir.
Sitemizde listelenen araçlarımız, dergimiz
müşterilerimiz için kolay anlaşılır şekilde
tasarlanmaktadır.
Ayrıca DOD, Facebook ve Twitter üzerinden
takipçilerine otomobil sektörüyle ilgili içerikler
yayınlamaktadır. Aynı zamanda müşterilerine
sunduğu hizmetleri anlatırken, trafik kuralları,
güvenli sürüş vb. içeriklerle müşterilerini
bilinçlendirmektedir. Bunun yanında takipçilerle

doğrudan iletişime geçerek araç alım/
satım taleplerini de sosyal medya üzerinden
yanıtlamaktadır.
DOD Call Center Mayıs 2013’de devreye
girerek, şikâyet yönetimi yanında müşteri
taleplerini karşılayarak Yetkili Satıcılara
yönlendirmeler yapacaktır.
Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı
Tüm Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
DSS Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti
araştırması adı altındaki araştırmalar marka
iletişimiyle doğrudan üretici firmalar tarafından
yürütülmektedir. Güncel Yetkili Satıcı ve Servis
iletişim verileri üretici firmalara ulaştırılmaktadır.
Yetkili Satıcı ve Servis memnuniyeti ve
beklentileri markaya ve bölgeye göre
değişmektedir.
Satış Sonrası Hizmetlerimizde aylık olarak
CSS (Müşteri Memnuniyet Anketleri)
çalışmaları bağımsız bir firma tarafında yapılıp
yayınlanmaktadır. İlgili puanlara göre Yetkili
Satıcı ve Servislere yedek parça bonusu
verilmektedir. Bu yöntem bağımsız kuruluş
GFK Türkiye tarafından yapılmaktadır ve
2012 yılında da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz de müşterilerimizi
arayarak müşteri memnuniyeti ölçümü
yapmaktadır.

Uluslararası Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti Araştırması
IACS-International After Sales Customer Satisfaction Araştırması ise üretici
firma (OEM) tarafından yapılmaktadır. Alınan sonuçlara göre geliştirilmesi
gereken konularda çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılında Yetkili
Servislerimizin Acil Servis/Yol Yardım araçlarını kullanan ve bu hizmeti
veren çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Müşterilerimize
zamanında, etkili ve saygılı hizmet verebilme konusunda bu çalışanlara
eğitim sağlanmıştır. Acil Servis hizmeti verilen araçların yenilenmesi,
ekipmanların güncellenmesi ve müşterilerin de daha iyi hizmet alabileceği
hale getirilmesi üzerine çalışma yapılmış, sonuçlar doğrultusunda yapılacak
iyileştirmelerin 2013 yılında devreye alınması kararlaştırılmıştır.
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NCBS (Yeni Otomobil Alıcıları) Araştırması
NCBS (Yeni Otomobil Alıcıları) araştırması 2002 yılından beri GfK Türkiye
tarafından yürütülmektedir. 2012 yılında araştırmaya 24 marka katılmıştır.
Araştırmanın ilk aşamasında ulaştırılan adres bilgileri doğrultusunda
müşteriler aranıp asıl anketi yapmak için randevu alınır. Randevuya
gidildiğinde yaklaşık 45 dakika süren kapsamlı bir anket uygulanır. Bu
ankette deneğin halihazırda kullandığı yeni otomobiliyle, aracı satın aldığı
bayiyle ve eski kullandığı araçlarla ilgili çok detaylı sorular sorulmaktadır.
2012 yılında birinci aşaması gerçekleştirilen araştırmaya VW Binek markası
da katılmış ve 10 üzerinden 8,8 puan almıştır.

Markalarımızda Müşteri Memnuniyeti
Volkswagen Binek Araç
2012 yılında devam eden CSS - Müşteri
Memnuniyeti Anket çalıştayları ile Yetkili Servis
sermayedarları ve yöneticileri ile birlikte, müşteri
memnuniyetinde performansımızı en üst
düzeye taşıyabilmek için yöntemler tartışılmış
ve yanıtlar aranmıştır. Düzenlenen çalıştaylar
bütünüyle müşteri memnuniyeti hakkındaki
performansa ayrılmakta olup çıkan sonuçlar
karara bağlanarak hızlı bir biçimde hayata
geçirilmektedir.
RASE (Retail After Sales Excellence)
projesinin hedeflediği önemli bir nokta da
müşteri memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu
projeyle Volkswagen bu alandaki kararlılığını
göstermektedir. Yetkili Servislerimizde
müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik
birçok uygulama bulunmaktadır. Müşteri
araçlarını yerinden alıp yerine teslim ederken,
müşterilerimize geçici araç hizmeti de

sunulmaktadır. BAK uygulaması müşterilerimizi
servis sürecine dahil ederken, araçlarına en az
onlar kadar değer verdiğimiz de müşterilerimize
gösterilmektedir.
Şikâyet ve istek hatlarımız 7/24 müşterilerimizi
dinlemektedir. Müşterilerimizin şikâyetleri
ortalama 3 günün altında sonuçlandırılmaktadır.
İlk tepki süremiz ise maksimum 24 saattir.
Aynı şekilde e-posta ile ulaşan müşterilerimize
de en geç 24 saat içinde yanıt verilmesi
sağlanmaktadır. Alınan bütün şikâyet ve istekler
analiz edilerek yorumlanmaktadır. Volkswagen
markası olarak şikâyetleri işimizi daha iyi
yapmamız için müşterilerimizin bize sunmuş
oldukları bir armağan olarak görmekteyiz.
2011 yılının ikinci yarısından itibaren internet
sitemizde müşterilerimizle çevrimiçi anında
yazışma uygulaması başlatılmıştır. Uygulamanın
başlatılmasıyla birlikte müşterilerimizle anlık
iletilerle görüşme sağlanmaktadır.

Customer First!
2011 yılında Volkswagen ailesi genelinde yapılan uluslararası değerlendirilme
sonucunda Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç “Customer First!
Distributor of the Year” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu ödülün
alınmasında katkısı olan tüm grup departman çalışanlarıyla 2012 yılı Haziran
ayında Volkswagen fabrikası ve Autostadt ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Volkswagen Binek Araç ve Doğuş Otomotiv Destek Birimlerinde görevli
çalışanların katıldığı gezide yaklaşık 450 personelimiz Volkswagen fabrikasını
ziyaret ederek üretim sürecine tanıklık etme imkânı bulmuştur. Bu sayede,
tüm çalışanların Volkswagen ile aralarındaki bağı kuvvetlendirmiş olduğunu
düşünüyoruz.
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Volkswagen AG’nin 2018 vizyonunu içeren MACH 18 projesinin
önemli hedeflerinden biri de “müşteri memnuniyetinde liderlik” olarak
belirlenmiştir. Bu vizyonun sorumluluğu Doğuş Otomotiv’in de müşteri
memnuniyeti konusundaki sorumluluklarını arttırmaktadır.

Audi
Audi’nin müşteriden geribildirimleri değerlendirme
kapsamında yoğun bir programı bulunmaktadır.
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz hizmetin
sonlanmasının ardından serviste yapılan
işlemde bir sorun olup olmadığını öğrenmek için
müşterilerimizi doğrudan arayarak geribildirim
almakta ve bu geribildirimleri değerlendirmektedir.
Her ay düzenli olarak memnuniyet ve iş tekrarı
ölçümleri yapılmaktadır. Servis biriminde
belirlenen eksikler bölge yöneticileri tarafından
takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
CRM Departmanı tarafından GFK araştırma
şirketine yaptırılan, tüm Yetkili Servisler için
çeşitli sorulardan oluşan bir araştırma da
gerçekleştirilmektedir. Her ay Yetkili Satıcı ve
Servislere bu araştırma sonuçları açıklanmakta
ve ortalamanın altında kalan Yetkili Satıcı ve
Servislerimiz için aksiyonlar alınmakta, sorunların
nedenleri araştırılmaktadır. Bunun dışında gizli
müşteri uygulamaları da bulunmaktadır.
Porsche
Porsche AG’nin 2018 yılı için belirlediği strateji
kapsamında müşterilerimize eşsiz satın alma
ve sahip olma deneyimini yaşatarak, Porsche
coşkusu ile müşteri memnuniyetini artırmak
hedeflenmektedir. Bu kapsamda da Porsche
marka temsilcileri olarak, marka imajımızı
müşterilerimize sunduğumuz benzersiz
hizmetlerle güçlendirerek kalıcı etki bırakmak
için çalışmaktayız.

e-posta yoluyla ulaşan müşterilerimize en geç
24 saat içinde ilk yanıt verilmektedir.
Satış ve servis tecrübesi yaşayan
müşterilerimize her ay düzenli olarak CSS
müşteri memnuniyet anketi uygulanarak,
memnuniyet ölçümleri yapılmaktadır. Yetkili
Satıcı ve Servis bazında çıkan sonuçlar
kapsamında gelişmesi gereken alanlar
belirlenerek iyileştirici aksiyonlar alınmaktadır.
Diğer yandan yapılan gizli müşteri araştırması
sonucuna göre de Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
tarafından müşterilerimize sunulan hizmetlerin
kalitesi detaylı şekilde ölçümlenmektedir.
SEAT
Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi
ve iyileştirilmesi için geçtiğimiz yıllarda
gerçekleştirilen satış ve satış sonrası hizmetler
alanlarında CSS Müşteri Memnuniyeti
anketleri devam etmektedir. Müşterilerimizle
iletişimimizi çağrı merkezi, sosyal medya ve
internet sitemiz aracılığıyla da sürdürülmektedir.
Şikâyet ve istek hatlarımız 7/24 müşterilerimizi
dinlemektedir.
Yapılan araştırma sonucunda satış ve servis
tarafında oluşan eksikler bölge yöneticileri
tarafından takip edilip gerekli aksiyonlar
alınmaktadır. Gizli müşteri uygulamalarımız ile
Yetkili Satıcılarımıza yapılan gizli ziyaretlerde
verilen hizmetin kalitesi ölçümlenmekte ve
gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Porsche satın alan müşterilerimize üstün
Porsche Yol Yardım Hizmeti sunulmaktadır. Bir
arıza, kaza veya hırsızlık durumunda günün 24
saati aranabilecek Porsche Yol Yardım Hizmet
Hattı yer almaktadır. Müşterilerimiz her Avrupa
ülkesinde mobilite hizmetlerinden hızlı ve özel
şekilde yararlanmaktadır.

Bölgesel faaliyetlerde müşteriyle birebir
iletişimde bulunan Yetkili Satıcılarımızdan
müşterilerin görüşleri hakkında bilgi
alınmaktadır. Müşterilerden alınan geribildirimler
doğrultusunda memnuniyeti arttırmaya yönelik
uygulamalar planlanmaktadır.

Porsche Info şikâyet ve istek hatlarımız ile 7/24
müşterilerimizden gelen çağrılar cevaplanarak,
gerekli önlemler alınmaktadır. Telefon ve

SEAT S.A. tarafından Portekiz’de düzenlenen,
SEAT Uluslararası Satış Sonrası Konferansı’nda
(2nd SEAT International After Sales Conference)
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yedek parça ve aksesuar performansının
birlikte değerlendirildiği “Dünya Çapında Orijinal
Parçalar Ödülü”nü (Global Genuine Parts
Award) bu yıl SEAT Türkiye kazanmıştır.
Doğuş Otomotiv - SEAT, bir önceki yıla göre
cirosundaki artış, hedef rakamlarını tutturma
oranı ve aksesuar rakamlarında tüm pazarlar
içerisinde en yüksek performansa sahip olması
gibi başarıları sayesinde “Dünya Çapında
Orijinal Parçalar Ödülü”ne lâyık görülmüştür.
Ayrıca 2012 yılında SEAT’ın yeni logosu lanse
edilmiştir. Yeni logo marka imajı ile birlikte
hayat dolu, sportif, dinamik, verimli, güvenilir
ve ulaşılabilir marka değerleri paralelinde
tasarlanmıştır. Yeni logo ile birlikte ilk üretilecek
model Yeni Leon’dur.
Scania
Müşteri memnuniyetine yönelik geçtiğimiz
yıllarda gerçekleştirilen satış ve satış sonrası
hizmetler alanlarında CSI (Customer
Satisfaction Index) Müşteri Memnuniyeti
Anketleri devam etmektedir. Bunun yanı
sıra Scania olarak 3 aylık periyodlarda
hazırladığımız ve doğrudan müşterilerin
adreslerine gönderdiğimiz Scania Dünyası
dergimiz bulunmaktadır. Ayrıca servise giren
müşterilerin araçlarına bırakılan ve markada
olan aylık gelişmeler ve kampanyalar hakkında
bilgi vermek amacıyla hazırlanan Ağır Vasıta
Dünyası yayını müşterilerimiz için yaptığımız
çalışmalardan bir diğeridir.
Krone ve Meiller
Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde
tutabilmek için tüm satış danışmanlarımızın
müşteri ziyaret hedefleri bulunmaktadır. Müşteri
şikâyet ve talepleri yerinde dinlenerek kayıt
altına alınmakta ve en kısa sürede konuyla
ilgili müşterilerimize olumlu ya da olumsuz
dönüş yapılmaktadır. Bununla birlikte Krone ve
Meiller Yetkili Servislerimizde, Doğuş Otomotiv
standartlarında hizmet kalitesini arttırabilmek
amacıyla servis yöneticilerine özel eğitimler
verilmektedir.
TÜVTURK ön muayene kampanyası
kapsamında Gebze Servis’e gelen tüm
araçlara ücretsiz fren testi, ışıklandırma sistemi

ve yük güvenliği kontrolleri ve 100 nokta
kontrolü ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu
kontroller sonucunda gerekli görülen onarımlar
yapılarak araç parkının daha güvenli yol alması
sağlanmaktadır.
Doğuş Oto
Müşteri memnuniyetine yönelik olarak yapılan
en önemli çalışmamız Doğuş Oto Çağrı
Merkezi’nin satış ve satış sonrası hizmeti alan
her müşterimizin işlem kapandıktan sonra
aranmasıdır. Her günün aramalarının ardından
arama sonuçları içinde olumsuz bildirim veren,
sorunun çözülmediğini ileten tüm müşteriler
aranmakta ve müşterinin memnuniyetsizliğine
sebep olan sorun giderilmeye çalışılmaktadır.
DOD
DOD olarak her türlü sorunu için bize ulaşan
müşterilerimizle hızlı bir şekilde iletişime
geçerek sorunun çözülmesi için çalışmalar
yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti ölçümlemeleri
ise CRM Departmanıyla birlikte yürütülmektedir.
Yetkili Satıcılarımız tarafında oluşan eksiklikler
Bölge Yöneticilerimiz tarafından takip edilmekte
ve aksiyon alınmaktadır. Ayrıca DOD garanti
uygulamamızla da müşterilerimize destek
verilmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
stratejisinin en önemli ilkelerinden birisi de
“kapsayıcılık”tır. Değer zincirimizin en önemli
halkasını oluşturduğu gibi, aynı zamanda kilit
paydaşlarımız arasında yer alan Yetkili Satıcı
ve Servislerimiz de 2012 yılında başlatılan
çalışmayla pilot olarak seçilen 3 Yetkili
Satıcı ve Servisimiz ile Kurumsal Sorumluluk
Raporu’muza dahil edilmiştir. 2013 yılında
7 adet Yetkili Satıcı ve Servisimiz de bu
kapsamda ziyaret edilecek ve yeni eklenen
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin performanslarına
ise 2013 yılı Kurumsal Sorumluluk
Raporu’muzda yer verilecektir.
2012 yılı içinde ziyaret gerçekleştirilen 3 adet
Yetkili Satıcı ve Servislerimize Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk stratejisi hakkında
bilgi verilmiş, odak alanlarımız açıklanmış
ve Kurumsal Sorumluluk uygulamalarının
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faydaları ve şirkete kazandıracakları hakkında
bilgilendirme yapılmıştır. Değerlendirme ve
bilgilendirme toplantıları sırasında Yetkili Satıcı
ve Servislerimizin mevcut performansları
uzman danışmanlar tarafından değerlendirilmiş
ve gelişmeye açık alanlarda önerilerde
bulunulmuştur.
2012 yılı için bazı çevresel veriler ile sosyal
verilerin Kurumsal Sorumluluk Raporu için
talep edilmesinin ardından öncelikle İstanbul
General Oto’ya veri ve öneri değerlendirme
ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı içinde
diğer 2 Yetkili Satıcımız da aynı amaçla tekrar
ziyaret edilecek ve uzman danışmanların da
katıldığı bu toplantılarda 2012 yılı için ulaştırılan
veriler değerlendirilerek gelişme sağlanabilecek
alanlarda önerilerde bulunulacaktır.
General Oto
General Oto İstanbul’da bulunan Yetkili Satıcı
ve Servislerimizden birisi olarak pilot çalışma
kapsamında Kurumsal Sorumluluk Raporu’na
dahil edilmiştir. 2012 yılı sonu itibariyle 138
çalışanı, 264 tedarikçisi ve 135.890 TL’lik
yerel tedarikçi ödemesi, %22 kadın çalışan
oranıyla Doğuş Otomotiv’e sayısız katma
değer sağlayan kilit paydaşlarımız arasındadır.

Yıl içinde General Oto ile yapılan farkındalık
geliştirme çalışmaları sırasında öne çıkan
performans “paydaş katılımı” ve “çalışanlarla
açık iletişim platformları” olmuştur.
Ayrıca çalışanların performans iyileştirme
önerileri düzenli toplantılarla doğrudan
yöneticiler tarafından değerlendirilmekte ve
uygun bulunanlar hayata geçirilmektedir.
Özel sağlık sigortası primine %50 katkı
sağlayan Şirkette Doğuş Otomotiv tarafından
uygulanan RASE (Retail After Sales Excellence)
projesi kapsamında çalışan memnuniyeti anketi
konusunda da girişimde bulunmuştur. Ayda
bir kez toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
bulunan General Oto, kurul üyeleri için gerekli
eğitimleri de yıl içinde tamamlamıştır.
Doğuş Otomotiv’in gerek satış, gerekse
satış sonrası hizmetler kapsamında sağladığı
eğitimlere katılıma büyük önem veren Şirket
bu eğitimlere eksiksiz ve düzenli katılım
sağlamaktadır. Bununla beraber, operasyon
birimi ve merkez bina güvenliğinin üçüncü
partilerden satın alınan bir hizmet olmasına
rağmen, güvenlik personeline Şirket tarafından
2012 yılında iki kez eğitim verilmesi ise kayda
değer bir performans olarak öne çıkmaktadır.

General Oto Bilgilendirme Toplantısı
General Oto, yılda bir kez çalışanlarıyla bir araya geldiği “Yıllık Bilgilendirme
Toplantıları” kapsamında hem çalışanların departman bazında yıllık
değerlendirmelerini Şirket yöneticilerinin ilk ağızdan duymalarını
sağlamakta, hem de Şirket yöneticilerinin Şirketin yıllık performansı,
hedefleri, aksayan konular hakkındaki görüşlerini doğrudan çalışanlara
aktarabilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketin yıllık kâr oranları da dahil
olmak üzere, tüm finansal performansı bu toplantılar sırasında şeffaf bir
şekilde çalışanlarla paylaşılmaktadır.
General Oto Teknisyen Eğitimleri
General Oto’da satış sonrası hizmetlerde çalışan teknisyenlerden mesleki
eğitim sertifikasına sahip olmayanlar 2012 yılı içinde 4 günlük eğitim alarak
kalfalık sertifikasına sahip olmuştur. Ayrıca 8 çalışanın ilk yardım eğitimi
alması da sağlanmıştır. 2013 yılında tüm Şirket çalışanlarının acil yardım
eğitimi alması da Şirket hedefleri arasında yer almaktadır.
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Acarlar Otomotiv
Acarlar Otomotiv, Doğuş Otomotiv’in 2012
yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Kurumsal
Sorumluluk farkındalığı yaratmak amacıyla
başlattığımız pilot çalışma kapsamında seçilen
İstanbul’daki Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
arasında yer almaktadır. Acarlar Otomotiv,
134 toplam çalışanı ve 274 tedarikçisinden
2012 yılı içinde yaptığı toplam 273.766.583,34
TL’lik satın alma tutarıyla büyük ölçekli Yetkili
Satıcı ve Servislerimizdendir. Acarlar Otomotiv
2012 yılında, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik

Çocuklar Vakfı, Sefaköy İşitme Engelliler
Spor Kulübü, Beykoz Spor Kulübü, Artvinliler
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ortaköy
Spor Kulübü ve İstanbul Zihinsel Engelliler için
Eğitim ve Dayanışma Vakfı gibi sivil toplum
örgütlerine toplumsal katılım amaçlı 41.160 TL
yardım yaptığını bildirmektedir. Bununla birlikte
hizmet alanının bulunduğu Beykoz Bölgesi’nde
ana yol üst geçidi Şirket tarafından yaptırılmış
ve periyodik bakım ve onarımları da Şirket
tarafından üstlenilmiş bir alt yapı yatırımıdır.

Acarlar Sıfır Atık Projesi ve Beykoz Belediyesi İşbirliği
Acarlar Otomotiv, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirebilmek
amacıyla 2012 yılında Beykoz Belediyesi’nin atık yönetimi ile ilgili projelerini yöneten
Yöntem Yön Temizlik ve Peyzaj Ltd. Şti. ile görüşmeler yapmış ve İstanbul’da ilk
kez uygulamasına başlanan Sıfır Atık Sistemi’ni kullanmaya başlamıştır. Atıkların
geri dönüştürülmesi amacıyla Beykoz için birçok projeye imza atan Beykoz
Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık’ sloganıyla başlatılan yeni çalışma kapsamında
Acarlar Otomotiv’in bulunduğu İş Merkezi yakınında kurulan merkezde atıklar
kompostlaştırılacak ve proje kapsamında oluşturulan Atık Yönetimi Merkezi’nde atıklar
ıslak ve kuru atıklar olarak ikiye ayrılacaktır. Islak atıkların kompost makinelerinden
geçirilmesiyle de toprağın yapısal değişimini sağlayan kompost elde edilecektir.
Bununla birlikte Acarlar Otomotiv’in bölgede “Volkswagen Ormanı” oluşturmak
amacıyla yerel yönetimlerle birlikte yaptığı çalışmalar da sürmektedir.
Acarlar Otomotiv Çalışan Katılımı
%21 kadın çalışan oranıyla öne çıkan Acarlar Otomotiv’de çalışan başına ortalama
yılda 15,48 saat eğitim verilmektedir. Çalışan memnuniyeti anketi uygulanmamakla
birlikte çalışanların iş ve sosyal yaşantılarını iyileştirme politikası olan Şirket, “iyi ücret,
prim, kazan-kazan, motivasyon arttırıcı etkinlikler, önemseme ve değer verme, iş
süreçlerine tam anlamıyla dahil etme, ödüllendirme, kurum içi kariyer gelişimi ve büyük
aile kültürünü yaşamak ve yaşatmak,” şeklinde tanımladığı insan kaynakları ilkeleriyle
öne çıkmaktadır.
İlköğretim mezunu olan çalışan kadrosuna eğitim desteği vererek Lise ve Endüstri
Meslek Lisesi diploması sahibi olmaları için teşvik eden Şirket, yönetici kadrosuna
ise “işyerinde yabancı dil eğitimi” sağlayarak mesleki kariyerlerinin gelişimi için destek
olmuştur.
Acarlar Otomotiv Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Tüm diğer Yetkili Satıcı ve Servislerimiz gibi, müşteri sağlığı ve güvenliğine
her zaman öncelikli önem veren Acarlar Otomotiv, müşterileriyle birlikte veya
servis hizmeti sonrasında test sürüşüne çıkan çalışanlarına İleri Sürüş Teknikleri
eğitimleri sağlayarak, müşterilerin güvenli sürüşle ilgili tam ve doğru bilgilenmelerini
sağlamaktadır. Söz konusu eğitimin Satış Temsilcilerine ve Servis Danışmanlarına
verilmesi Şirketin hedefleri arasında yer almaktadır.
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Özsa Otomotiv
2012 yılında 150’ye yakın tedarikçisinden
toplam 3.000.000 TL yerel satın alma ve
50.000 TL toplumsal katılım (burs ve dernek
bağışı) tutarı ve toplam 151 çalışanıyla
Kayseri’de bulunan Yetkili Satıcı ve Servisimiz
Özsa Otomotiv de pilot çalışmamıza destek
veren kilit paydaşlarımız arasında yer almıştır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’ne yapım aşamasında destek olan
Özsa Otomotiv, bundan sonraki yıllarda
da fakülteye çeşitli alanlarda destek olmayı
sürdürecektir. Şirket kuruluşunun 15.
yılında Akkışla Belediyesi ile işbirliği yaparak
toplam 3.300 ağaç fidesi dikmiş ve çevresel
farkındalığa dikkat çekmiştir.

Özsa Otomotiv Kredi Kartı Kullanımı ve Bütçe Yönetimi Sohbet
Toplantıları
Özsa Otomotiv yöneticileri, çalışanlarının yaşam kalitesine doğrudan etkisi
olan kredi kartı kullanımı ve bütçe yönetimi konusunda farkındalıklarının
artması amacıyla konuyla ilgili deneyimlerin paylaşıldığı, önerilerde
bulunulan ve doğru bütçe yönetimi konusunda bilgilendirme yapılan
bir sohbet toplantısı düzenlemiştir. Çalışanların katıldığı bu toplantının
sonucunda olumlu geribildirimlerin alınması nedeniyle önümüzdeki yıllarda
da bu tür toplantıların düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yetkili Satıcı ve Servis Eğitimleri
Yetkili Satıcı ve Servislerimize sağlanan
eğitimler güncel paydaş beklentilerine göre
planlanmakta ve hayata geçirilmektedir.
2012 yılında verilen eğitimler iş yönetimi,
finans, yönetim becerileri, rekabet hukuku
üzerinedir. Genel Müdür ve üst yöneticiler
için bu kapsamda eğitimler belli aralıklarla
organize edilmektedir. Diğer çalışan eğitimleri
teknik ve idari içerikli olarak markalar
tarafından düzenlenmektedir.
2012 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizin
hizmet kalitelerini yükseltmek amacıyla Doğuş
Otomotiv Satış ve Satış Sonrası Birimi, 388
adet Kalite ve Marka Standartları Denetimi
(ISO+Scania DOS) ve 14 adet Marka
Standartları Denetimi olmak üzere, toplam
402 denetim gerçekleştirmiştir. (2011 yılında
326 denetim). 2013 yılında toplam 450 adet
denetim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç olarak 2010 yılı başı
itibarıyla “Mach 18” hedefleri dahilinde daha
bilgili ve uzun soluklu çalışacağımız bir ekip
oluşturmak amacıyla Volkswagen SAT Satış
Akademisi Türkiye Projesi’ne başlanmıştır.
2012 yılı başında 265 kişilik danışman
kadromuz 2012 sonunda 300 kişiye ulaşmış
ve bu kadronun içinde 104 danışmanımız
Volkswagen Uluslararası Satış Diploması ile
66 danışmanımız ise Volkswagen Uluslararası
Satış Sertifikası ile belgelendirilmiştir.
Geldiğimiz noktada 2012 yılı içinde satış
danışmanları turnover oranımız %11,2 olarak
gerçekleşmiştir. Bu geçtiğimiz yıl %15’in
altına inme hedefimizin büyük bir başarı ile
gerçekleştiği anlamına gelmektedir.
Satış Danışmanları Eğitimleri
Junior: İşe yeni başlayan satış danışmanlarına
verilen bu eğitimler 9 gün teknik ve ürün, 5 gün
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davranış eğitimleri olmak üzere yılda 2 dönem
yapılmaktadır.
Senior: Junior eğitimlerini tamamlayan ve
Volkswagen Uluslararası Satış Sertifika
Sınavında başarılı olan satış danışmanlarımız 5
gün davranış ve 2 gün teknik eğitimlere yılda 2
dönem halinde katılmaktadır.
Master: İleri seviye olan Senior eğitimlerini
tamamlayıp Volkswagen Uluslararası Satış
Diploması almaya hak kazanan Satış
Danışmanlarımız 3 günlük bir eğitime
katılmaktadır. Bu eğitimde kişisel gelişim
hedeflenerek bire bir koçluk seansları
düzenlenmektedir.
Volkswagen Binek Araç olarak Satış Müdürlerimiz
için de Volkswagen AG tarafından istenen kriterlere
uygun olarak 3 yıllık bir program oluşturulmuş ve
bunun ilk üç modülü tamamlanmıştır. 2012 yılında
toplam 2.623 adam/gün eğitim verilerek büyük bir
başarıya imza atılmıştır.
Yeni modellerimiz için Alman iş ortaklarımızla
birlikte çalışmalar yürütülmüştür. 2012 yılında
Yeni Golf için, İspanya Zaragoza ve Barselona
şehirlerinde, tüm satış ekibimizin katıldığı hem
araçları yakından tanıyıp test ettiğimiz, hem
de motivasyonumuzu yükseltecek model
lansmanları gerçekleştirilmiştir.
Volkswagen Ticari Araç
Yetkili Satıcı ve Servislerimize yönelik
gerçekleştirilen Ürün Eğitimleri, Volkswagen
AG tarafından içerikleri oluşturulmuş ve Türkiye
pazarına adapte edilmiş eğitimlerdir. Her bir
satış danışmanının 8 günlük Ürün Eğitimine
ve 7 günlük Satış Süreci Eğitimine katılması
gerekmektedir. Toplam 15 günlük “Temel
Seviye Eğitim”ler tamamlandıktan sonra
Sertifika Sınavı gerçekleştirilmektedir. Yeni
ürün lansmanlarında Tüm satış teşkilatı “Yeni
Ürün Eğitimi”ne dahil edilmektedir. Model yılı
değişikliklerinin Yetkili Satıcılarımıza anlatılması
için “Online Eğitim” yöntemi uygulanmaktadır.

“Volkswagen Ticari Araç Intraneti” Eğitim
Bölümü altında ürün sunumları ve satış
sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan
Eğitim Filmleri bulunmaktadır. Oryantasyon
sürecindeki Satış Danışmanı bu sunum ve
videolar sayesinde, sınıf eğitimine katılıncaya
kadar geçen süreçte ihtiyaç duyabileceği
bilgilere ulaşabilmektedir.
Ayrıca her bir Satış Danışmanı için tüm Yetkili
Satıcılarımıza satış sürecini anlatan “Satış
Rehberi” ve rakip araçlarla Volkswagen
Ticari Araçların donanım, güvenlik, konfor ve
motor bilgilerinin tek tek karşılaştırmalarının
bulunduğu “Karşılaştırmalı Ürün Kitapçığı”
gönderilmektedir.
Audi
Audi AG tarafından belirlenen eğitim 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 tarihçe ve marka kültürü,
Audi otomobilleri, Audi teknolojileri ve Audi
satış prosesi hakkında; yöneticiler ise liderlik,
satış prosesi 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. Temel
eğitimlere ek olarak her yeni ürün çıkışında
ürün eğitimleri düzenlenmekte ve yurt dışındaki
merkezde lansman eğitimlerine katılım
sağlanmaktadır. Ayrıca sınıf içi eğitimlere ek
olarak Audi Eğitim Portalı’nda yayınladığımız
internet tabanlı eğitimlerle ekibin bilgisi sürekli
yenilenmektedir.
Yetkili Servis atölye personeline Audi AG
standartlarında ve Yetkili Servis ihtiyaçları
doğrultusunda uzmanlık eğitimleri verilmektedir.
Teknik eğitimlerde, güncel teknolojilerin
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tanıtılması ve tüm Audi araç arızalarının en
doğru şekilde yapılması hedeflenmektedir.
Teknik eğitimler yine Audi AG’nin belirlediği
Temel, İleri ve Uzmanlık seviyelerinde
verilmektedir. Onarım süreçlerimizde her
zaman iş güvenliği ön planda tutulmakta
ve onarım kılavuzlarında da öncelikli olarak
belirtilmektedir.
Satış sonrası hizmetlerde teknik olmayan
eğitimler Audi AG standardında ve Yetkili
Servis ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenerek
uygulanmaktadır. Teknik olmayan eğitimler
kapsamında Servis Müdürleri, Servis
Danışmanları, Müşteri Danışmanları, Parça
Müdürleri, Pazarlama Koordinatörleri, Garanti
Sorumluları, Müşteri İlişkileri Personeli için
eğitim düzenlenmektedir.
Eğitimlerimiz, kapsamına göre en az 2 veya 3
modül ve bir sınavdan oluşmaktadır. Sınavda
bilgi seviyesini tespit eden bilgi testi ve uygulamalı
rol oyunları bulunmaktadır. Eğitimlerimizde
katılımcılardan gelen süreçle ilgili geribildirimler de
değerlendirilmekte, servis süreçlerine faydası olan
öneriler hayata geçirilmektedir.
“Audi Info Terminal’ler 2009 yılından beri
Yetkili Servislerimizin Mekanik ve Kaporta
Boya Atölyelerinde mavi yaka çalışanlarla
bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.
Merkezi yönetim ile çalışılan sistemde
üretken personel ile paylaşmak istediğimiz
tüm bilgiler yayınlanmaktadır. Teknik
çözümler, kampanyalar, bültenler, CSS
(Müşteri Memnuniyeti Anketleri) sonuçları, iş
tekrarları, eğitim davetiyeleri, sınav sonuçları
yayınlanmaktadır. Ayrıca “Haftanın Sorusu”
uygulamasıyla ekranda yayınlanan soruya
doğru cevabı veren teknisyenler arasında
yapılan çekilişle hediye verilmekte, bununla
hem ekranların takibinin, hem de çalışan
motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir.
Porsche
Porsche, Türkiye’de ikisi İstanbul’da olmak
üzere toplam 7 Yetkili Satıcı ve Servis ile
müşterilerine hizmet vermektedir.
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Porsche Satış ve Servis Danışmanları PGCS
(Porsche Global Certification System - Porsche
Küresel Sertifikasyon Sistemi) çerçevesinde
eğitim almakta ve sertifika alabilmek amacıyla
teorik ve pratik testlere katılmaktadır. Genel
marka bilgilerinin verildiği “Porsche The
Experience” (Porsche Deneyimi) eğitimi ve
devamında giriş ve ileri düzey eğitimleri ile
Satış Danışmanlarımız sertifikasyon sürecine
hazırlanmaktadır.
Teknisyenlerimiz için ZPT (Zertifizierter
Porsche Techniker) Programı çerçevesinde,
bronz, gümüş ve altın seviye eğitimler
düzenlenmektedir. Tüm araç sistemlerini
kapsayan ve seviyelere göre derinliği artan
eğitimlerle teknisyenlerimiz düzenli olarak
bilgilendirilmektedir. Bu eğitimler, yeni
model ve teknolojilerle ilgili eğitimlerle de
desteklenmektedir. Her seviyenin sonunda
teorik ve pratik testler gerçekleştirilerek
teknisyenlerimizin bilgi ve beceri düzeyleri takip
edilmektedir.
SEAT
SEAT S.A.’nın online eğitim sitesi SEAT
Academy’nin 2012 yılında Türkiye adaptasyonu
sağlanmıştır. Yeni Ibiza ürün eğitimi ve marka
değerleri eğitimi 2012 yılında online olarak
gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda yeni
ürünlere yönelik eğitimler de söz konusu
internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Aynı zamanda yeni ürün eğitimleri satış ve
satış sonrası hizmet ekiplerine yüz yüze eğitim
yoluyla da verilmektedir.
Scania
Yetkili Satıcı ve Servislerimize düzenli olarak
eğitim departmanı tarafından eğitimler
verilmektedir. İlgili Servis Yöneticileriyle iletişime
geçilerek ihtiyaçlarına yönelik teknik veya kişilik
gelişim eğitimleri düzenlenmektedir. Özellikle
işe yeni başlayan çalışanların öncelikle bu
eğitimlere katılmasına özen gösterilmektedir.
Scania Yetkili Satıcı ve Servis sahiplerine
yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde Dünya
ve Türkiye’de Otomotiv Trendleri, İnsan
Davranışlarını Anlamak, Aile Şirketlerinden
Kurumsallığa Geçiş, Liderlik, Koçluk, Geri
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Bildirim, Değişim Stratejileri başlıklı konular
işlenmektedir. Her yıl farklı modüllerde, farklı
konu başlıklarının işlendiği eğitimlerin 4. modülü
2012 yılında İstanbul Şile’de gerçekleştirilmiştir.
3 gün süren eğitim çalışmalarında “Değişim
Yönetimi” başlığı işlenmiştir.

Doğuş Otomotiv ile gerçekleştirilen toplantılar
doğrultusunda belirlenen ve Scania Yetkili
Satıcı ve Servislerinin ihtiyaçlarına göre
hazırlanan bu eğitim programı ilk kez Doğuş
Otomotiv-Scania markası öncülüğünde
tasarlanmıştır.

Scania Adanmış Yönetici Eğitim Programı, bir
eğitim danışmanlık şirketi kanalıyla yürütülen,
Scania Yetkili Satıcı sahipleri ve üst düzey
yöneticilerine yönelik uzun vadeli bir gelişim
programıdır. Programın amacı Scania Yetkili
Satıcılarının gelişim sürecine katkıda bulunmak,
Scania Yetkili Satıcı sahipleri ve üst düzey
yöneticilerinin profesyonel iş yönetimi ve
kişisel gelişimlerine destek olmak ve Scania
Üretici Firma-Doğuş Otomotiv-Scania Yetkili
Satıcıları ağı arasındaki uzun vadeli güven
ilişkisini güçlendirmektir. Davranış Yönetimi,
Liderlik, Koçluk, Değişim Yönetimi ve
Müzakere Becerileri konuları eğitimin içeriğini
oluşturmaktadır.

DOD
Yetkili Satıcı ve Servislerimize her yıl ‘‘DOD 2.
El Eğitimi’’ verilmektedir. Bu eğitimin amacı,
çalışanlarımızın daha donanımlı biçimde
işlerini yapmalarını sağlayarak müşteri
memnuniyetimizi arttırmaktır.

2013 yılı içinde tamamlanması planlanan
Scania Adanmış Yönetici Eğitimi, 2012 yılı
sonuna kadar 4 modül olarak düzenlenmiştir.
Her bir modüle 17 Scania Yetkili Satıcı ve
Servis şirket sahibi düzenli olarak katılmaktadır.
Program kapsamında 2012 yılı sonuna kadar
toplam 80 saat eğitim verilmiştir. Eğitmenlerin
Yetkili Satıcı ve Servis sahiplerini kendi
sahalarında ziyaret ederek gerçekleştirecekleri
koçluk çalışmaları ve seçmeli derslere yer
verilen toplu eğitimler 2013 yılında sürecektir.

DOD 2. El Eğitimi kapsamında 2012 yılında
iki aşamalı eğitimler verilmiştir. Birinci
aşama eğitiminde DOD ürünleri hakkında
genel bilgilendirme, 101 Nokta Ekspertizi,
Temel Satış Teknikleri, Fiyatlandırma,
Pazarlama Eğitimleri verilerek, vaka analizi
çalışmaları ve eğitim sonunda yapılan test
ile tamamlanmaktadır. 2012 yılında DOD 1.
Aşama Eğitimine 49 kişi katılmıştır.
DOD 2. El Eğitimi 2. Aşama ise 2012 yılında
41 kişi ile yapılmıştır. 1. Aşamayı başarıyla
tamamlayan adaylar 2. Aşama Eğitimine
katılmaya hak kazanmaktadır. 2. Aşama
Eğitimlerde ise Müşteri Şikâyetleri, Sistemsel
Bilgiler, Tüketici Hukuku ve Borçlar Hukuku,
DOD Bulur DOD Satar, Satış Dosyası gibi
eğitimler verilmektedir. DOD 2. El Eğitimleri her
aşama için 2 tam gün olarak yapılmaktadır.

Satış Danışmanlarımızın saha ziyaretleri, Yetkili
Satıcı ve Servislere düzenlenen anketler ve

DOD Ralli
DOD Ralli, 2012 takvim yılı içinde “en çok satış yapan” “en çok
kredi satışı yapan” vb. toplam 13 etaptan oluşan, kazanan Yetkili
Satıcıların seyahatle ödüllendirildiği bir yarışmadır. 2011 DOD
Ralli sonucu 26 Yetkili Satıcı çalışanı Mayıs ayında 3 gün 2 gece
Paris seyahatiyle ödüllendirilmiştir. 2012 yılında ise DOD Ralli ile
en çok satış yapan, hedefini gerçekleştiren, en iyi çıkış yapan vb.
gibi etaplarda başarılı olan Yetkili Satıcılarımız için Prag seyahati
düzenlenmiştir.
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Çalışanlarımız

“Çalışan memnuniyeti odaklı
tüm iş stratejilerimiz bu yıl da
gündemimizdeki özel yerini korumuş
ve her geçen gün artan istihdamımızla
çalışanlarımızın yaşam kalitelerini
yükseltme çabamız, gelişimlerini
destekleme hedeflerimiz, doğrudan
ve dolaylı ekonomik ve sosyal etki
alanımızın ne kadar önemli olduğunu
bir kez daha kanıtlamıştır.”
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2.000’e yakın çalışanımızla geleceğe daha
güvenli adımlarla yürüyoruz.
Doğuş Otomotiv’in kilit paydaşları arasında en
öncelikli yere sahip olan çalışanlarımız 2012
yılında da Şirketimizin başarısının en önemli
aktörleri olmaya devam etmiştir. Çalışan
memnuniyeti odaklı tüm iş stratejilerimiz bu yıl
da gündemimizdeki özel yerini korumuş ve her

Yalın
Yönetim
Uygulamaları

Çalışan
Memnuniyeti

Yerel
İstihdam

Çalışan
Gelişimi

geçen gün artan istihdamımızla çalışanlarımızın
yaşam kalitelerini yükseltme çabamız,
gelişimlerini destekleme hedeflerimiz,
doğrudan ve dolaylı ekonomik ve sosyal etki
alanımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha kanıtlamıştır.

En Çok
Tercih Edilen
Şirket

Eşit
Haklar

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
2012 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde
Lojistik Birimi ve Genel Müdürlük için iki ayrı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmasına
karar verilmiştir. Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto toplam İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun
sayısı 20’dir. Komitenin toplam işgücüne oranı
%1,09’dur. 2013 yılında Lojistik Birimi için ayrı
bir kurul oluşturulacak, taşeron firmalardan da
üyelerin katılımı sağlanacaktır.

Doğuş Otomotiv İş Sağlığı ve Güvenliği ile
ilgili olarak tedarikçilerinden de azami dikkat
talep etmekte ve yazılı sözleşmelerle üçüncü
partilerin bu konuda taahhütte bulunmalarını
beklemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Danışmanı ile ilgili kurullar koordinasyon
sağlayarak alınan kararlar doğrultusunda
yasa ve yönetmeliklere uyumlu çalışmalar
yürütmektedir.

Sağlıklı Yaşam ve Gıda İntoleransı Söyleşisi
Çok sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yumurta, brokoli, enginar, domates gibi
besinler vücudumuz tarafından sindirilemediğinde, vücudumuz bu gıdaların içindeki
maddelere karşı tepki vermeye başlamaktadır. Bu sebeple oluşan olumsuz etki “Gıda
İntoleransı” olarak adlandırılmakta ve normal tanı uygulamalarıyla saptanamayan
birçok kronik rahatsızlığa ve olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Gıda intoleransı
hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, gıda intoleransı teşhisinde önemli bir araç
olan Yorktest hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Doğuş Otomotiv çalışanları
için 2012 yılında bir söyleşi düzenlenmiştir ve sonrasında gelen taleplere göre
katılımcılara Yorktest uygulaması yapılmıştır. Söyleşiye 35 çalışanımız katılmıştır.
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Doğuş Oto’da İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğuş Otoların tüm bölgelerinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulları (İSG) bulunmaktadır.
Her bölgenin İSG Kurulu, yönetmeliğe uygun
olarak ayda bir kez önceden belirlenmiş tarihte
aşağıdaki üyelerle toplantı yapmaktadır:
İşveren adına Tüm Doğuş Otoların
direktörleri ve Satış Sonrası Hizmetlerden
sorumlu müdürleri
Destek elemanı olarak Satış Sonrası
Hizmetler Mühendisleri
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
İşyeri Hemşiresi
Çalışan Temsilcisi olarak her atölyenin
yetkilisi ve formeni
İdari İşler Yetkilisi
İnsan Kaynakları Temsilcisi
Doğuş Oto İş Sağlığı ve Güvenliği İç
Yönetmeliği tedarikçilerimize de verilmekte,
sözleşmelerinde İSG yasa ve yönetmeliklerine
uyacakları taahhüdü bulunmaktadır. Yeni çıkan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında maddeler de kendilerinden
talep edilmektedir. Her ay İSG Toplantısına

taşeronlarımız da katılmaktadır. Aksiyon planı
ile İSG yaptırımları takip edilmektedir.
Yıllık çalışma planı kapsamında saha
denetimleri yapılmakta, takip edilmesi
gereken İSG Formları sahada kontrol edilerek
uygulamaların devamı sağlanmaktadır. İşe
girişte İSG Eğitimleri, işyeri İSG talimatları
ve uyulması gereken kriterleri içeren İç
Yönetmelik her çalışana verilmekte, Yıllık
Eğitim Planı kapsamında da yıl içinde eğitimler
verilmektedir. Çalışanlar mesleki eğitim
sertifikaları olmadan çalıştırılmamakta, bu
sertifikalara sahip olmayan çalışanlara Milli
Eğitim Bakanlığı’nın yetkilendirdiği teknik
öğretmenlerimiz tarafından gerekli eğitimler
sağlanarak sertifikaları verilmektedir. Her
türlü makine ve ekipmanın periyodik testleri
sürelerine uygun olarak akredite kuruluşlara
yaptırılmaktadır. Acil Durum kapsamında
yangın, ilkyardım vb. eğitimler ve tatbikatlar
yapılmaktadır. Acil durumlarla ilgili risk analizleri
yapılmakta ve takip edilmektedir.
Ayrıca çalışanlarımızın periyodik olarak sağlık
muayeneleri, portör muayeneleri yapılmaktadır.
Tetanoz, grip vb. aşı uygulamaları yapılmakta
ve poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Doğuş Oto Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri
2012 yılında 2 gün süren İlk Yardım Eğitimlerine 32 kişi katılmıştır. Eğitimin
içeriği aşağıdaki gibidir:
Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmesi
Genel ilkyardım bilgileri
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, donma, sıcak çarpmalarında ilkyardım
Kırık çıkıklarda ilkyardım
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Göz, kulak, ve buruna yabancı cisim çarpmasında ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Hasta ve yaralı taşıma teknikleri
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Doğuş Oto Boya Atölyesi Çalışanları
Doğuş Otolarda 90 boya teknisyeni
ve teknisyen yardımcısı çalışmaktadır.
Boya atölyesinde çalışanlarımız için
işe giriş aşamasında Fenol ve Hypuric
testleri yaptırılmakta ve T.C. Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
yapılan denetimlerle söz konusu ölçümler
izlenmektedir. Bunun yanında boya
atölyelerimizde gürültü ölçümü, aydınlık oranı
ve CO2 ölçümü gibi testler düzenli olarak
yapılmaktadır.

Öneri Sistemi
Doğuş Otomotiv’de iş süreçlerinin iyileştirilmesi
amacıyla Şirket çalışanlarından gelen
önerilerin sistematik bir şekilde ele alınması
ve uygulanabilir olanların hayata geçirilmesi
amacıyla kurulan Öneri Sistemi’ne 2012
yılında Doğuş Otomotiv’den 81, Doğuş
Oto’dan ise 139 olmak üzere toplam 220
adet öneri gelmiştir. Gelen önerilerin 35
adedi Doğuş Otomotiv’den, 59 adedi ise
Doğuş Oto’dan olmak üzere 94 öneriyle ilgili
çalışma onaylanmıştır. Onaylanan bu önerilerin
Doğuş Otomotiv tarafında %60’ı, Doğuş Oto
tarafında ise %45’i hayata geçirilmiştir. İki
Şirket tarafında uygulamaya alınan bu önerilerin
hedeflenen getirisi ~100.000 TL’dir.
2012 Yılında Öneri Sistemi’nde Yapılan
Geliştirmeler
Birçok kanaldan öneri girişinin sağlanması,
Önerilerin kolay bir şekilde sorgulanabilmesi
için sistemsel geliştirmelerin yapılması,

Hatırlatma e-postaları gönderilmesi ve
rapor gönderimleri ile önerilerin takibinin
arttırılması,
Raporlama yapısı oluşturarak aylık ve çeyrek
dönem öneri değerlendirme raporlarının
hazırlanması,
Mavi yaka çalışanların Öneri Sistemi’ne
kolay ulaşabilmeleri ve pratik bir şekilde
önerilerini ulaştırabilmeleri için lokasyon
bazında Öneri Sistemi’ne erişebilecekleri
kioskların konulması (Doğuş Oto’da 6,
Doğuş Otomotiv’de 4 farklı lokasyonda
kiosk bulunmaktadır.)
Bu geliştirmelerle Öneri Sistemi etkinliği
arttırılarak, daha fazla çalışanın daha kısa
sürede, daha fazla öneriyi hayata geçirmesinin
sağlanması beklenmektedir. Öneri Sistemi’nin
genel amacı Şirketimizde sürekli iyileştirme
kültürünün yerleşmesini ve sürdürülebilir gelişim
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Mavi Yaka Çalışanlarımız İçin Öneri Sistemi Kioskları
2012 yılında mavi yaka çalışanlarımızın kullanımına yönelik Doğuş Oto ve Doğuş
Otomotiv’e kiosklar yerleştirilmiştir. Kiosklar mavi yaka çalışanların Şirketle ilgili
duyuru ve uygulamalara, Öneri Sistemi’ne, prosedürlere ve bölgelerin ihtiyacına
yönelik pek çok uygulamaya kolay ulaşabilmelerini sağlayacak önemli bir iletişim
kanalıdır. 2012’de kiosklar üzerinden Öneri Sistemi’ne erişim sağlanmıştır. 2013’te
kiosk kullanımının arttırılması planlanmaktadır.
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Öneri Sistemi Kullanıcı Performansı
Öneri Sistemi’nin etkinliğini arttırmak amacıyla
2012 yılında sistemde tanımlı bulunan Yalın
Liderlerine ve öneri yetkililerine Öneri Sistemi
hedefi (öneri değerlendirme süresi) verilmiştir.
2012 yılında Doğuş Otomotiv’de ortalama
öneri değerlendirme süresi 41 gün, Doğuş
Oto’da ise 53 gün olmuştur. 2013 yılında
hedeflenen bu sürelerin her iki Şirket için de 30
güne indirilmesidir. Önerilerin değerlendirilme
süresi kadar, uygulamaya alınma oranı da
Şirketimiz için kritik bir değerlendirme kriteridir.
Bu doğrultuda 2013 yılında Öneri Sistemi’nde
tanımlı bulunan değer akım yöneticilerine de
hedefler verilecek ve tüm katılımcıların ortak bir
hedef için çalışması sağlanacaktır.
Çalışan Önerileri ve Ödüllendirme Sistemi
2012 yılında çalışanlarımızın önerileri
sonucunda bir Ödüllendirme Sistemi hayata
geçirilmiş ve ödül kategorileri belirlenmiştir.
1. Yol Tutkusu Ödülü
Yöneticileri ve çalışanlarına ait başarıların
başarının gerçekleştiği dönemde anlık olarak
ödüllendirebilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışanlar, marka/departmanın en üst
yöneticisinin onayıyla, aşağıdaki seçim
kriterlerinden bir ya da birden fazlasında
gösterdikleri başarılar dikkate alınarak,
“Momento Ödül Paketi” ile ödüllendirilmektedir.
İş sonuçlarına etki
Kendi iş süreçleri ile ilgili gelişim
Örnek davranış
Yeni fikirler üretmek
Diğer marka/departmanlarla yürütülen iş
süreçlerinde gelişim
Özveri ve yüksek performans ile başka
bölüme katkı
2. Yol Hikayesi Ödülü
Şirket bünyesinde 15 yıllık kıdemi dolduran
çalışanlar Doğuş Otomotiv’de bir sonraki
takvim yılında kullanılmak üzere 1 hafta ücretli
ek izin ile, Doğuş Oto’da ise Momento Tatil
Paketi ile ödüllendirilmektedir.
3. Yolu Açanlar Ödülü
Yıl içinde gerçekleştirilen, “maliyet, gelir artışı,
müşteri memnuniyeti veya kalite” boyutlarında
ölçülebilir fayda sağlayan projelerin Proje
Ödül Komitesi tarafından değerlendirilerek,
en başarılı 3 projenin ödüllendirmesi
amaçlanmaktadır.

Çalışan Eğitimleri
İç Eğitim Programı

Yönetim Gelişim Akademisi

Doğuş Otomotiv olarak eğitim ihtiyaçlarımızın
tümünü dışarıdan karşılamak yerine iç
kaynaklarımızı ve sahip olduğumuz bilgi
birikimini kullanarak “iç eğitimler” ile yetkinlik
seviyelerimizi arttırmak üzere 2010 yılında ilk
dönemini gerçekleştirdiğimiz “İç Eğitim ve İç
Eğitmen Yetiştirme/Geliştirme Programı” nın 3.
dönemi 2012 yılında devam etmiştir. Haziran
ayında Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanımız
Sn. Emir Ali Bilaloğlu, düzenlenen yemeğe
katılarak 3. dönemde Şirketimize destek veren
iç eğitmenlerle genel süreci değerlendirmiştir.
Doğuş Otomotiv için iç eğitim programı yeni
eğitmenlerin de aramıza katılması ile 14 iç
eğitmen ile devam etmektedir.

Artan büyüme ve başarı hedeflerinin gerektirdiği
“sürekli gelişim” anlayışından hareketle
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Müdürlerinin
Stratejik Liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak, programın sağlayacağı
bilimsel bilgi ve yöntemlerle yöneticilerimizin
yönetim pratiğini bütünleştirmek ve yönetim
kademesinde ortak dil, bilgi ve uygulamalar
geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesi ile
işbirliği yapılmış ve “Doğuş Otomotiv Yönetim
Gelişim Akademisi” kurulmuştur. Akademi
bünyesinde oluşturulan gelişim programı
toplam 12 modülden oluşmaktadır ve 2012 yılı
sonunda tüm modüller tamamlanmıştır.
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Genel Müdür ve Direktör Gelişim Programı
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Genel
Müdürlerinin davranışsal ve teknik gelişim
ihtiyaçlarını karşılamak, Şirketin ihtiyaçları
paralelinde yönetim ekibinin bilgi-beceri ve
yetkinliklerinin artırılmasını ve global düzeyde
farklı bakış açılarını ve farklı uygulama
örneklerini gözlemleme olanağı sağlamak
amacıyla düzenlenmiş olan yurtdışı eğitim
programlarımızdır.
Potansiyel Gelişim Programı
Doğuş Otomotiv’de mevcut yöneticilerin ve
yöneticilik potansiyeline sahip çalışanların
kariyer gelişimini takip etmeye, Şirketlerin ve
topluluğun gelecek planları doğrultusunda
yöneticiler yetiştirmeye yönelik yönetici
geliştirme programları da yürütülmektedir.
Doğuş Otomotiv’de bu kapsamda 2010 yılında
başladığımız Potansiyel Gelişim Programı, İlişki
Yönetimi, Koçluk ve Liderlik Becerileri, Etkileme
ve İkna Teknikleri, Yaratıcılık ve İnovasyon,
Etkili Konuşma ve Beden Dili Kullanımı ve

Finans Eğitiminden oluşan modüllerle 2012
yılında da devam etmiştir.
Mentorluk Programı
2012 yılında aramıza yeni katılan
çalışanlarımızın Doğuş Otomotiv’e uyum
süreçlerini hızlandırmak, uzun yıllardır
bünyemizde görev yapan tecrübeli
çalışanlarımızın bu süreçte onlara destek
vermesini sağlamak ve yönetim becerilerinin
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla
“Doğuş Otomotiv Mentorları” Programının
uygulamaya alınması kararlaştırılmıştır. Doğuş
Otomotiv’deki çalışma süresi 10 yıl ve üzeri
olan, son 2 dönemde yüksek performans
göstermiş, yönetici ve yetkili ünvanına sahip
çalışanlar bu programda “Mentor Adayı”
olmuştur.
Ayrıca performans, yabancı dil düzeyi, eğitim
ve kıdem gibi başlıklarda son 3 yıllık gelişimleri
izlenen ve yüksek potansiyele sahip çalışanlar
için ayrı eğitim programları geliştirilmektedir.

2012 yılında tedarikçilerimize ve güvenlik
çalışanlarımıza içeriğinde Profesyonel Duruş,
Müşteri İlişkileri ve Telefonda İletişim gibi konuların
da yer aldığı 400 adam/saat eğitim sağlanmıştır.
Scania Top Team 2012-2013
Scania teknisyen takımlarının en iyisinin belirlendiği “Top Team 2012-2013”
Yarışması Türkiye elemeleri gerçekleştirilmiştir. Top Team Yarışmasının amacı
dünyadaki en iyi Scania teknisyenlerini ortaya çıkarmak, teorik ve pratik olarak
gerçekleştirilen bu yarışmada ekiplerin kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
1989 yılında İsveç’de başlayan ve daha sonra tüm dünyada gerçekleştirilen
Top Team Yarışması ile Scania’nın Satış Sonrası Hizmetler alanındaki kalitesinin
pekiştirilmesi, müşterilere sunulan hizmetlerde verimlilik artışı ve kârlılığın yükselmesi
hedeflenmektedir. Takım ruhu oluşturularak Scania servis personelinin iş verimliliğinin
artması, problem çözme alanında güçlü bir ekibe sahip servislerin oluşması ve bunun
yanı sıra iş güvenliği ve çevreye duyarlılık temasıyla hazırlanan yarışma sorularıyla
ekiplerin bu alanlarda bilinçlenmesi de amaçlanmaktadır.
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Audi Twin Cup Dünya İkinciliği
Audi AG’nin 2006 yılından bu yana satış sonrası hizmetler alanında görev alan
personelinin gelişimi ve yeni teknolojilere adapte olmasını sağlamak için küresel
çapta düzenlediği Audi Twin Cup, bu yıl Berlin’de gerçekleşti. Yarışmaya 41 ülkeden
234 Audi teknisyeni katıldı. Yarışmada, ekipler, teknik bilgi ve müşteri memnuniyeti
temelinde birçok servis yetenekleri yarıştı.
Önceki yıllara oranla, halen Audi servislerinin tümünde mükemmel hizmet için bir ön
koşul olan, Teknisyen ve Hizmet Danışmanları arasındaki etkin işbirliğinin çok daha
ön plana çıkarıldığı yarışmada tüm takımlar için ortak görevler hazırlandı. Katılımcılar,
araçlardaki hataları teşhis ederek, optimum çözümleri bulmaya çalıştı ve müşteriyle
olan iletişim becerilerini sergiledi.
2012 Audi Twin Cup’ın kazananı Avusturyalı ekip olurken, Türkiye Audi’yi temsil
eden Doğuş Oto Maslak ekibi ise ikinci sırada yer aldı. Üçüncü ise, Alman ekibi oldu.
2006’dan beri yapılan yarışmalarda, Türkiye’den katılan ekipler 3 kez ilk üçe girme
başarısını gösterdi.

Çalışan Memnuniyeti
Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti Doğuş
Otomotiv’in stratejik öncelikleri arasında
yer almaktadır. Doğuş Otomotiv olarak
kazandığımız başarıların mimarları olarak
gördüğümüz çalışanlarımızın memnuniyetini ve
Şirketimize olan bağlılığını her geçen gün daha
da arttırmanın hem şirket verimliliği, hem de
daha iyi bir iş ortamı yaratabilmemize büyük
katkı sağladığının bilincindeyiz. Bu amaçla İnsan
Kaynakları Birimimizin yönetiminde yıl içinde
çok sayıda çalışma yürütüyoruz. 2012 yılında ek
personel servisi konulması, kafeterya yapılması,
Şirket içinde yer alan ATM’lerin sayısının
arttırılması, mentorluk programı geliştirilmesi,
performans yönetimi alt başlıklarında eğitim ve
seminerler düzenlenmesi, bireysel başarıların
daha fazla ödüllendirilmesi ve bunların Şirket
içinde duyurulmasına yönelik platformlar
oluşturulması gibi aksiyonlar hayata geçirilmiştir.
2010 yılında gerçekleştirilen çalışan
memnuniyeti anketi 2012 yılı sonunda aynı
sorular ve aynı yöntem ile çalışanlara tekrar
uygulanmıştır. Sonuçlarının 2013 yılında
çalışanlarla paylaşılarak yeni aksiyon planlarının
oluşturulması planlanmaktadır.
Çalışan memnuniyeti anketi 2 yılda 1 kez
yapılmakta olup, beyaz yakalarda online, mavi
yakalar ve destek personel için de dağıt-topla
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
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2012 yılı çalışan memnuniyeti anketi sonucu
%62,6 olarak gerçekleşmiştir.
Yönetici ve çalışanlarla anket sonuçları detaylı
olarak paylaşılmakta, her birimle toplantılar
düzenlenmekte ve geribildirim alınmaktadır. En
son 2012 yılında düzenlenen anket sonuçlarının
2013 yılında çalışanlarla paylaşılmasının ardından
alınacak önlemler ve hedefler belirlenecektir.
Şirket değerleri hakkında 2011 yılında
gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Şirket
değerlerini çalışanların sözleriyle anlatan bir
kitapçık ve CD yayınlanarak Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto çalışanlarına dağıtılmıştır.
İç Müşteri Araştırması
İç Müşteri Araştırması ile, Doğuş Otomotiv
A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama ve Tic.
A.Ş. organizasyonlarındaki birimlerin iş
performanslarıyla iç müşterilerinin beklentilerini
ne düzeyde karşıladığının ölçülmesi, bölümlerin
birbirlerinin ilişki ve iletişim tarzına ilişkin
memnuniyetinin ölçülmesi, Şirket içinde
çatışma yaşanan alanların belirlenmesi ve
yaşanan çatışmaların olası nedenleri hakkında
ipuçlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Araştırma sonuçları; organizasyon içindeki
kişi ya da birimlerin performansının ölçülmesi
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ve değerlendirilmesi, iş süreçlerinde yetersiz
performans gösterilen alanların ortaya
çıkarılarak iyileştirme faaliyetlerine ışık tutulması,
organizasyon yapısı ve görev dağılımındaki
iyileştirme fırsat ve gereksinimlerinin belirlenmesi,
birimler arası çatışmaların ve bunların olası
nedenlerinin belirlenerek giderilmesi, çalışan
memnuniyetinin arttırılmasına yönelik iyileştirme
faaliyetlerinin planlanması çalışmalarında veri
olarak kullanılabilecektir.
Araştırmaya, Doğuş Otomotiv çalışanlarının
%77,03’ü, Doğuş Oto çalışanlarının ise %80’i
katılmıştır.
5’li skala üzerinden iç müşteri memnuniyet
oranları aşağıdaki gibidir.
Doğuş Otomotiv Genel Memnuniyet: 4,23
İletişim Memnuniyeti: 4,09
İş Memnuniyeti: 4,04
Doğuş Oto Genel Memnuniyet:4,18
İletişim Memnuniyeti: 4,01
İş Memnuniyeti: 3,97
Kurum İçi İletişim
Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışan
motivasyonunu sağlamak amacıyla Şirket

içinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Her yıl düzenli olarak happy hour ve yılbaşı
kutlaması gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarla
yöneticilerin arasındaki diyaloğun sürdürülebilir
şekilde sağlanması amacıyla oluşturulan ve
tüm çalışanlara açık olan online platformumuz
intranet üzerinden kullanılmaktadır.
Yetkili Satıcılarda Çalışan Memnuniyeti
Doğuş Otomotiv en önemli paydaşı ve
iş ortağı olarak gördüğü Yetkili Satıcı ve
Servislerinde çalışanların da memnuniyetini
önemsemekte ve çeşitli platformlarda
bilgilendirmeler yaparak Yetkili Satıcı ve
Servislerimizde bu konu hakkında farkındalık
yaratmaya çalışmaktadır. Bu amaçla Yetkili
Satıcı ve Servislerimiz tarafından yapılan
motivasyon etkinliklerine Doğuş Otomotiv
katılımı sağlanmaktadır. Birçok Yetkili
Satıcı ve Servisimizde Doğuş Otomotiv ilgili
birimleri ile çalışanlar arasında memnuniyet
görüşmesi yapılmaktadır. DSS, Yetkili Satıcı
ve Servis yöneticileri ile yapılan ve Satış
Sonrası Hizmetlerde farklı birimlerdeki hizmet
kalitesinin ve davranışların değerlendirildiği
bir anket çalışmasıdır. DSS sonuçları Doğuş
Otomotiv’de ilgili birimlerde çalışanların
performans kriterlerinden birisidir.

Performans Yönetimi
Doğuş Otomotiv bünyesinde beyaz
yaka çalışanlarımız için “Balanced Score
Card” performans değerlendirme yöntemi
uygulanmakta olup çalışanların 4 ana boyutta
hedefleri bulunmaktadır. Performans yönetim
sistemi hedef belirleme, hedef revizyonu (2.
dönem hedeflerin belirlenmesi) ve performans
değerlendirmesi adımlarıyla şekillenmektedir.
Ayrıca çalışanlarımıza yetkinlik değerlendirmesi
de yapılmaktadır. Çalışanın hedeflerini
değerlendirmesinin ardından ilk yöneticisi
değerlendirmelerini yapmakta, üst yöneticisi ise
ilgili değerlendirmeleri onaylamaktadır. Yetkinlik
değerlendirmeleri ise ilk adımda çalışanın

Performans değerlendirmesi yapılan ve performans
yönetimi uygulanan çalışan yüzdesi

kendisi, 2. adımda ise yönetici tarafından
gerçekleştirilerek süreç sonlandırılmaktadır.
Mavi yaka çalışanlar ise mesleki bilgi ve
becerisi ile yetkinlik bazında yılda 1 kez
yönetici ve üst yöneticileri tarafından
değerlendirilmektedir.
Birimler içinde hedefler, çalışanların sorumluluk
ve etki alanları göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Ayrıca çalışanlarımızın
kariyerlerini geliştirmek için Eğitim Rotasyonu
ve Kariyer Rotasyonu uygulamaları da 2012
yılında hayata geçirilmiştir.

2011

2012

%100

%100
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Performans Değerlendirme Anketi
Performans görüşmelerinin çalışanlarımızın
gözüyle değerlendirilmesi amacıyla bağımsız
bir araştırma şirketi tarafından Doğuş Otomotiv
çalışanlarına “Performans Görüşmesi
Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. 417
çalışandan e-mail, 87 çalışandan dağıttopla anket yöntemi aracılığıyla geribildirim
alınmış, Şirket genelinde toplam 504 çalışana
ulaşılmıştır. Ankete katılım oranı %78’dir.
Doğuş Otomotiv genelinde çalışanlarla

performans görüşmesi yapılma oranı
ise %81’dir. Performans değerlendirme
sürecinin ölçüldüğü anket sorularındaki
olumlu değerlendirme oranı %71 olarak
gerçekleşmiştir.
Ayrıca 2012 yılında Kurumsal Sosyal
Sorumluluk hedefi, 27 çalışanın performans
hedefleri arasında yer almış, bu hedeflerin
tamamı gerçekleştirilmiştir.

Scania Ayın Teknisyeni Uygulaması
Scania Gebze Servis bünyesinde 2012 yılında uygulamaya
alınmış olan “Ayın Teknisyeni” projesi kapsamında çalışanlar
iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, mazeret izni kullanım
oranı ve yönetici değerlendirmesi kriterleri göz önünde
bulundurularak ödüllendirilmektedir.
Eğitim Rotasyonu (2 hafta – 1 ay)
Çalışanların, görevleri gereği, etkileşim içinde
oldukları diğer birimlerin iş akış ve süreçlerini
öğrenmelerini ve böylelikle kendi görevlerinde
daha verimli olabilmelerini amaçlayan
programdır.
Kariyer Rotasyonu (1 ay – 3 ay)
Bu programda farklı görevlerde potansiyeli
olabilecek çalışanların göreve uygunluklarını
değerlendirmek amaçlanmaktadır. Çalışanın
yeni bir göreve adaylığı halinde kişinin görevi
tanıması ve yöneticinin bir görüş oluşturması
amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yatay geçiş ve
yükselmelerde göreve özel bilgi ve becerilerin
geliştirilmesini amaçlayan rotasyon programları
ile çalışanın yeni görevine uygunluğunun
tespiti ve yeni görevine hazırlanması
hedeflenmektedir.
Üst Yönetim Performansı
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu her yıl kendi
belirlediği kriterler doğrultusunda özeleştirisini
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ve performans değerlendirmesini yaparak
Genel Kurul’a sunmaktadır.
2009 yılında başlatılan sürdürülebilirlik
stratejisi geliştirme ve yönetme, performans
açıklama çalışmalarımız Yönetim Kurulumuz
ve İcra Kurulumuz tarafından izlenmektedir.
Mevcut performansımızın değerlendirilerek,
hedeflerimizin belirlenmesiyle birlikte 2010
yılında üst yöneticimizin performans hedefleri
arasına konuyla ilgili parametreler eklenmiştir.
Ayrıca çalışanların skor kartlarında da
Kurumsal Sorumluluk alanlarına ilişkin kriterler
yer almaktadır.
Doğuş Oto Performans Yönetimi
Doğuş Otomotiv’de yapılan performans
çalışmaları Doğuş Oto’da da aynı şekilde
yürütülmektedir. Ayın elemanı ve yılın elemanı
uygulamasına 2012 yılında da devam
edilmiştir.
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Doğuş Oto’da çalışanların gelişimleri için
planlanan “Satış Yetkilileri Gelişim Akademisi
Programı” 2012 Eylül ayında başlatılmıştır.
Satış Yetkililerinin en iyi şekilde eğitilmiş
olmaları, birer Satış Müdürü adayı olmaları bu
programın çıkış noktalarından birisidir. Satış
Yetkililerinin gelişimlerinin sağlanması amacıyla
Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirilen
işbirliğiyle modüler bir program tasarlanmıştır.
Bu programla değişim yönetiminden müşteri
ilişkileri yönetimine, liderlikten yaratıcılığa ve
finansa kadar pek çok yönetim becerisinin
teknik ve fonksiyonel anlamda desteklenmesi
hedeflenmektedir. Program 2013 yılında
tamamlanacaktır. Ayrıca benzer bir programın
2013 yılında servis yetkilileri için de hayata
geçirilmesi planlanmaktadır.
2011 yılında başlayan “Değişim Yolculuğu
Eğitimi” 2012 yılında Doğuş Oto Kartal’da
gerçekleştirilmiştir.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
Performans Yönetimi
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde performansa
dayalı prim uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca
Doğuş Otomotiv tarafından uygulanan “kaliteli
hizmet birimi” çalışması da doğrudan Yetkili
Satıcı ve Servis çalışanlarının performanslarını
değerlendiren bir modeldir. Bu uygulamada
müşteri memnuniyeti temel alınmaktadır.
Açık Kapı Uygulamaları
Doğuş Otomotiv’in kurumsal strateji ve yol
haritasının üst yönetim tarafından Şirket
çalışanlarına anlatılması amacıyla yılda 3 ya
da 4 kez Yönetim Bilgilendirme Toplantısı
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra,
Kurum ile ilgili tüm gelişmeler öncelikli
olarak çalışanlarımızla e-posta aracılığı ile
paylaşılmaktadır.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Yan Haklar5
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

5

Tam Zamanlı

Var

Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan yan haklar sadece tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir.
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Anne-Bebek Politikası
Çalışanın iş göremezlik raporunda belirtilen
süre içindeki ücretleri kendisine herhangi bir
kesinti yapılmaksızın, tam olarak ödenmektedir.
Doğum izni sonrasında çalışana İş Kanunu’nda
belirlendiği üzere çocukları bir yaşına gelene
kadar emzirmeleri için günde toplam bir
buçuk saat süt izni verilmektedir. Bu sürenin
hangi saatler arasında ve kaça bölünerek
kullanılacağını çalışanımız kendisi belirlemekte
ve bu süre günlük çalışma süresinden
sayılmaktadır. Yeni doğum yapan kadın
çalışanımız talep ederse, 6 aya kadar ücretsiz
izin kullanabilmektedir.

Doğuş Otomotiv’de 2012 yılında toplam 11 kişi
doğum izni kullanmıştır. 1 kişi doğum sonrası
işten ayrılmıştır. Doğuş Oto’da ise 2012 yılında
toplam 12 kişi doğum izni kullanmıştır. 2 kişi
doğum sonrası işten ayrılmıştır.
28 Haziran 2012 tarihinde çocuk psikolojisi
hakkında 40 çalışanımızın katılımıyla 1 saatlik
bir seminer gerçekleştirilmiştir. Seminer
kapsamında, çocuk ile kurulan iletişimin
önündeki engeller, çocukla doğru iletişim nasıl
kurulur, çocuk iletişim yöntemlerinden örnekler
ele alınmıştır.

Çalışan Gönüllülüğü
2011 yılında Doğuş Otomotiv Management
Trainee programı dahilinde işe başlayan 16
yeni mezun, aldıkları kapsamlı eğitimin yanında
2012 yılında Kızılay, LÖSEV, TEGV ve Ankara
Sincan Yetiştirme Yurdu ile 4 ayrı gönüllülük
projesi gerçekleştirmiştir.
Kızılay Kan Bağışı Kampanyası
Kızılay ile ortak yürütülen Kızılay Kan Bağışı
Kampanyası, 15-16 Nisan tarihlerinde Doğuş
Otomotiv Genel Müdürlük’te gerçekleştirilmiştir.
İlk gün verilen Kızılay Kan Bağışı Eğitimi’nin
ardından 2 gün boyunca süren kampanya, 100
gönüllü bağışçının katılımıyla sonuçlanmıştır.
Çalışanlarımızın talebi üzerine Kızılay Kan
Bağışı Projesi devamlı bir gönüllülük faaliyeti
haline getirilerek, kampanyanın 6 ayda
bir düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu
doğrultuda Kasım 2012’de kampanyanın 2.’si
düzenlenmiştir.
LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)
Program kapsamında LÖSEV’in
Mecidiyeköy’de bulunan binası için bir anasınıfı
68

yapılmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 6
çocuğun eğitim görebileceği, çocuklar için
eğitici oyun ortamının yaratıldığı bir sınıf
tasarlanmıştır. Ayrıca Doğuş Otomotiv Genel
Merkezi’nde bir stand kurularak Şirketteki
gönüllülerin katılımıyla LÖSEV ürünlerinin satışı
gerçekleştirilmiştir. LÖSEV projesi 2.500 TL
bütçe ile gerçekleştirilmiştir. Doğuş Otomotiv’in
inşaat işlerinden sorumlu taşeron firması ise
anasınıfının zeminini yenileyerek, masraflarını
üstlenmiştir. Ayrıca proje sorumlularının
kurduğu LÖSEV standı aracılığıyla Şirket
çalışanlarının yardımları toplanmış ve LÖSEV’e
1.576 TL gelir sağlanmıştır.
TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
Doğuş Otomotiv’in bir modülünde TEGV
(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile de işbirliği
yaptığı “Trafik Hayattır!” platformu kapsamında
otomobillere meraklı 25 öğrenciye İstanbul
Trafik parkurunda uzman eğitmenler ve trafik
polisleri ile trafik eğitimi verilmiştir. Öğrenciler
eğitim parkurundan önce sınıfta 1 saatlik
teorik, ardından eğitim parkurunda 2 saatlik
pratik eğitim almıştır. Proje sonunda kapanış
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yemeğiyle birlikte öğrencilere Doğuş Otomotiv
markalarına ait hediyeler verilmiştir.
Ankara Sincan Çocuk Esirgeme Yurdu

Koruncuk Vakfı ile korunmaya muhtaç
çocukların ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler
yapılarak, çocukları yaz tatiline götüren vakfa,
yazlık giyecek ve tekstil ürünleri desteği
verilmiştir.

Ankara Sincan Çocuk Esirgeme yurdunda
“Temel Bilgisayar Eğitim Projesi”
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında okuldaki
çocuklarla ve okul müdürüyle tanışılmış,
daha sonra okulun ihtiyaçları gözetilerek
ihtiyaç duyulan bilgisayar sayısı belirlenmiştir.
Bilgisayarlar okuldaki çocuklarla beraber
kurularak, kurulum sonrasında kısa bir
bilgilendirme ile bilgisayarların tüm öğrencilerin
kullanımına açılmıştır.
Doğuş Oto’da Gönüllülük
2012 yılında Doğuş Oto olarak ‘Her Çocuk
Süt İçecek’ kampanyası ile Ankara Çankaya
Belediyesi ve Çankaya Yardımlaşma ve
Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED)
işbirliğiyle hayata geçirilen “Süt Kardeşliği
Projesi” ne destek verilmiştir.
Ayrıca kan bağışı yaparak Kızılay’a fayda
sağlamak ve çalışanlarımızın toplumsal
sorumluluk konusunda bilinçlenmesini
sağlamak amacıyla 2012 yılında başlatılan
Kan Bağışı etkinliği düzenli olarak devam
etmektedir.
Toplumsal sorumluluk faaliyetlerine sanat
alanında da destek veren Doğuş Oto,
Türkiye’de 51 yıldır aralıksız devam eden tek
festival olan 51. Uluslararası Bursa Festivali’nin
taşıma sponsoru olmuştur.
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“Doğuş Otomotiv’de çalışanlarımızın
çevresel farkındalığını arttırmak
amacıyla 2012 yılında Doğuş
Otomotiv’e özgü bir maskot yaratılmış
ve bu maskotun ağzından elektrik, su
ve kâğıt tüketiminin çevresel etkilerini
örneklerle akılda kalıcı biçimde anlatan
posterler hazırlanmış ve Şirketin tüm
birimlerinde sergilenmiştir.”

70

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

2012’de satılan araç başına C02 salınımı
%2,8 azalmıştır.
Ekolojik çevreye saygıyı ön planda tutarak
tüm operasyonlarını yönetmeyi 2010 yılında
imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi ile taahhüt
etmiş olan Doğuş Otomotiv, 2011 yılında
kamuya beyan ettiği Çevresel Sorumluluk
Politikası ile bu kapsamdaki odak alanlarını
da belirlemiştir. Çevresel odak alanlarla ilgili
öncelikle farkındalık geliştirmeye ve çalışanları

Enerji
Verimliliği

arasında bilinç oluşturmaya çalışan Şirketimiz,
2012 yılı içinde bu konuda birçok uygulamayı
başlatmıştır. Yetkili Satıcı ve Servislerimizle
yapılan pilot çalışmanın da bir parçası olan
çevresel sorumluluk, gelecek yıllarda da
değer zinciri içinde çeşitli bilinçlendirme
uygulamalarıyla devam edecektir.

Su
Tüketimi

İklim
Değişikliği

Farkındalık
Atık
Yönetimi

Çevre
Dostu
Araçlar

Markalarımızda Çevresel Sorumluluk
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç olarak Yetkili
Satıcılarımızda FSC onaylı kâğıtlar ve yazıcılar
kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu
yazıcılarda “Think Blue” logosu kullanılmaktadır.
Araç teklif formlarında da aynı logoya
farkındalık amacıyla yer verilmektedir.
Volkswagen Binek Araç olarak “Think Blue”
stratejisi kapsamında 2012 yılında çeşitli
etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
etkinlikler 5 başlık altında toplanmaktadır.

Öncelikle 2011 Kasım ayında başladığımız
roadshowumuz Mart 2012 ‘ye kadar
devam etmiştir. Yetkili Satıcılarda mevcut ve
potansiyel müşterilere yönelik olarak yapılan
bu çalışmada amaç, ekonomik ve ekolojik
sürüş kavramını anlatmak ve ilgilileri çevreci
otomobillerle tanıştırmak olmuştur. Golf ve
Polo BlueMotion® modellerle yapılan test
sürüşüne 982 kişi katılmıştır. 6 ayda 18 şehirde
gerçekleşen 20 Yetkili Satıcı ve Servisimizin
katıldığı bu etkinlik, Volkswagen AG pazarlama
toplantısında “en iyi örnek vaka” olarak Türkiye
adına sunulmuştur.

71

Çevre
Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

A Haber İşbirliği ve “En Az Yakıt Tüketme” Yarışması
Mayıs ayında A haber kanalıyla yapılan bir işbirliğiyle Golf ve Passat
BlueMotion®’larla “en az yakıt tüketme” konulu yarışma programı düzenlenmiştir.
Yarışma kapsamında katılımcılar seçtikleri araçla en az yakıt harcayarak parkuru
tamamlamaya çalışmış, Polo ve Passat BlueMotion® ile birinci olan yarışmacılara
Almanya’da Volkswagen AG fabrikasını ve oradaki çevre ile ilgili birimi ziyaret etme
olanağı sunulmuştur.

Bodrum’da Think Blue ve Gençler
Temmuz ayında genç gönüllülerin de katıldığı
1 ay süren sahil temizleme programı “Think
Blue” kapsamında gerçekleştirilmiştir. İzmir ve
Bodrum’da halk ve özel olmak üzere seçilen
plajlarda üniversite öğrencilerinden oluşan 20
kişilik gönüllü ekiple bir ay boyunca plajlarda
biriken çöpler toplanarak ve plajdaki halka
çevreyi temiz tutmak, ekolojik çevreye saygı
gibi konularda bilgi verilerek bilinçlendirme
çalışması yapılmıştır.
Aralık ayında ise Volkswagen AG’nin
Los Angeles’ta düzenlediği “Think
Blue Championship” e Türkiye’den
yarışmacılarımızla katılım sağlanmıştır. Los
Angeles’ta Jetta BlueMotion® araçlarla en
az yakıt tüketerek parkur tamamlanmaya
çalışılmış, yarışma ile ilgili görüntü ve bilgiler
Facebook sayfamızdan takipçilerimizle
paylaşılmıştır.
Jetta Hybrid Araç Lansmanı
İstanbul’da gerçekleşen Autoshow’da Jetta
Hybrid ve Golf BlueMotion® “Think Blue”
konsepti için özel olarak dizayn edilmiş bir
alanda sergilenmiştir. “Think Blue” alanındaki
özel ekranda dileyen katılıcımlar Volkswagen’in
tüm dünyada gerçekleştirdiği “Think Blue”
çalışmalarını inceleme fırsatı bulmuştur.
Volkswagen Ticari Araç
Volkswagen Ticari Araç modelleri, Volkswagen
teknolojisinin birçok kez ödüle lâyık görülen
çevreci motorlarıyla müşterilerimizin kullanımına
sunulmaktadır. Amarok ve Crafter’da
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sunulan çift turbolu motor seçeneği, düşük
silindir hacmiyle daha avantajlı yakıt tüketim
değeri, düşük devirlerde ve geniş devir
aralığında bile yüksek tork elde edilmesine
olanak tanımaktadır. Volkswagen Ticari Araç
ürün gamında yer alan tüm modeller sahip
oldukları özellikleri, Volkswagen’in verimli
motor teknolojisiyle birlikte ve dolayısıyla farklı
sektörlerden farklı ihtiyaçlara çözüm sunan
modeller olarak öne çıkmaktadır. Volkswagen
Ticari Araç’ın bir başka modeli olan ve 7
ileri DSG şanzımanı, Yokuş Kalkış Desteği
seçeneğini sunan tek ticari araç olan Caddy’nin
102 PS güce sahip TDI motoru, 100 km’de 5,2
litre gibi düşük yakıt tüketimi değeriyle dikkat
çekmektedir.
Bunun yanı sıra Volkswagen’in otomotiv
dünyasına kazandırdığı BlueMotion®
teknolojisine sahip Caravelle modeli de 2013
yılı başında satışa sunulacaktır. Caravelle, startstop sistemi, fren enerjisi geri kazanım sistemi
(recuperation), davlumbaz spoileri, düşük
yuvarlanma dirençli lastik ile çevreci ve verimli
sürüş dinamiklerine sahiptir.
Audi
Audi Geleceğin Mobilitesi Laboratuarı ve
e-dizel
Gelecek nesiller için yaşanabilir bir gelecek
temin etme yolunda önemli adımlar atan Audi
için çevreyi ve doğal kaynakları korumak da
uluslararası rekabetçilik ve geleceğe dönük
insan kaynakları politikaları gibi sürdürülebilir
yönetimin ilkelerindendir. Bir aracın çevreye
etkisi sadece o aracın emisyonu ile değil, o
aracın nasıl üretildiği ile - özellikle de enerji
konusu ile - çok yakından ilgilidir. 2020’ye
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kadar Audi AG, fabrika CO2 emisyonlarını
1990’daki seviyesinin %30 altına çekmeyi
hedeflemiştir.
Audi’nin alternatif enerji kaynaklarını araştırdığı
“Audi Future Mobility Lab’da” (Audi Geleceğin
Mobilitesi Laboratuvarı) ve Amerikan Joule
şirketi ile ortaklaşa sürdürdüğü araştırmalarda,
gelecek vaat eden sonuçlar elde edilmektedir.
Audi’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma
sonucunda, genetiği değiştirilmiş bakteriler,
CO2 ve güneş enerjisinin de yardımıyla,
atık su sentetik yakıta dönüştürülmüştür.
e-dizel ve e-etanol olarak adlandırılan bu
yakıtlar, birkaç yıl içinde TDI ve TFSI motorlu
Audi’lerde kullanılabilecektir. genetiği
değiştirilmiş bakteriler, çevre endüstriyel
alanlardan toplanan atık veya tuzlu su ve
CO2 ile beslenmektedir. Bir milimetrenin 3
binde biri boyutundaki bu bakteriler, güneş
enerjisi ile fotosentez gerçekleştirmekte ve
tüm bu sürecin ardından, dışarıya sentetik
etanol salgılamaktadır. Sudan ağır olduğu için
yüzeyde toplanan bu yakıt da, hiçbir ek işlem
gerektirmeden toplanmakta ve enerji kaynağı
olarak kullanılabilmektedir. e-etanol olarak
adlandırılan bu yakıt, sıfır karbon emisyonuna
sahip olduğu için de çevreye herhangi bir zararı
bulunmamaktadır.
Yıllardır, buğday ve birçok mahsulden elde
edilen biyoyakıtlar, enerji kaynağı olarak
kullanılabilmektedir. Ancak bu yakıtların elde
edilmesi için tarım alanlarının kullanılması
gerektiğinden tarım alanlarının besin üretimi
yerine yakıt üretimi için ayrılması büyük bir
soruna neden olmaktadır. Audi’nin e-etanol
teknolojisi, tarım alanı gerektirmediği için, insan
besin zincirine herhangi bir olumsuz katkıda
bulunmamaktadır. Audi mühendisleri, çok yakın
bir gelecekte, elde edilen bu sentetik yakıtı,
“e-dizel” olarak adlandırılan sentetik dizele
çevirmeyi amaçlamaktadır. e-dizel, Audi’nin
TDI motorlu araçlarında da hiçbir ek düzenleme
olmadan kullanılabilecektir.
Sürdürülebilir enerji üretiminde doğal
kaynakların kullanımını temel alan “Dengeli
Mobilite” konsepti ise CO2 açısından nötr
mobiliteye imkân sağlamak için lanse

edilmiştir. İlk adım olarak Audi AG bir rüzgâr
çiftliği yatırımı planlamaktadır. Audi, bu tesisin
üreteceği rüzgâr gücünü, gelecek üretimlerde
ve Audi e-tron modellerinin operasyonunda
kullanmayı planlamaktadır.
CO2 salınımını azaltan ve çevreye verilen zararı
azaltan bir diğer teknoloji e-gaz’dır. Audi, e-gaz
üretmek için Almanya’nın Werlte şehrinde bir
fabrika kurmuştur. Sürdürülebilir yakıt üretimi
için bir tesis kuran ilk marka Audi’dir. Bu
tesisin nihai ürünleri hidrojen ve sentetik e-gaz
olacaktır. Fabrika 2013 yılında dünyada pazara
sunulacak olan ve sıkıştırılmış doğalgaz ile
çalışan Audi modeli A3 1.4 TCNG gibi araçlar
için çevre dostu yakıt üretecektir.
Audi için daha fazla güç, daha az yakıt
tüketimi en önemli hedeflerdendir. Dolayısıyla
bu konuda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem
vermekte ve birçok teknoloji geliştirmektedir.
Bu teknolojilerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:
Audi modellerinde tüketicilerin kullanımına
sunulan ve en başarılı dizel teknolojilerinden
biri olan TDI® motorların yakıt tüketiminin ve
emisyonlarının ultra düşük emisyon sistemi
tarafından etkin bir şekilde en aza indirilmesi
ekonomik ve çevre dostu olmasını
sağlamaktadır.
Audi TFSI motor teknolojisi, direkt injeksiyon
ile turbo şarjı birleştirerek daha az yakıt
tüketimi ile daha fazla güç elde eden ilk
teknoloji olarak 2008 yılında “Yılın Motoru”
seçilmesini sağlamıştır. 4 silindirli bir TFSI
motor %15 daha az yakıt tüketerek daha
etkileyici performans gerçekleştirmektedir.
Audi, yakıt ekonomisi ve emisyon
değerlerinin düşürülmesi adına Audi Ultra
adı verilen bir teknolojiyi geliştirmiştir. Audi
Ultra, Audi’nin hafif yapı teknolojisine verilen
isimdir. Optimum fonksiyon için doğru yerde
doğru malzeme kullanımıdır. Örneğin Audi
A3 1.4 TFSI bir önceki nesline göre 80 kg
daha hafif olup bazı gövde parçalarının
alüminyumdan üretilmesi ile sağlanmıştır.
Araç daha hafif olduğu için daha az yakıt
tüketmekte ve daha az karbon salınımı
gerçekleşmektedir.
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Ayrıca Audi Downsizing teknolojisi, motor
hacimlerinde küçülmeye gidilmesi ve buna
ek olarak aşırı beslemeyle birleştirilmesi ile
güç kaybı olmaksızın ağırlıktan tasarruf,
yakıt tasarrufu ve CO2 salınımında azalma
elde etmeyi sağlamaktadır.
Audi LED teknolojisinde de öncü
konumdadır. Işıklı diyotların birçok
avantajı vardır ama her şeyden önce diğer
teknolojilerle kıyaslanamayacak kadar
verimlidir. LED teknolojisi modellerimizde
birçok değişik şekilde kullanılarak bu
avantajdan azami ölçüde yararlanılmaktadır.
LED teknolojisi ilk kez 2003’te A8(D3)
modelinde LED gündüz farları üretiminde
kullanılmıştır. Dünyanın ilk tamamen LED
farlı otomobili 2008 yılında R8 5.2 FSI
Quattro modelinde tüketicinin kullanımına
sunulmuştur. LED farlar normal aydınlatma
teknolojisini kullanan farlardan %90 daha az
enerji harcamaktadır.
Audi Clean Diesel teknolojisi de emisyon
salınımını azaltmayı hedeflemektedir. Bu
teknoloji kapsamında Türkiye’de satışa
sunulan Q5 2.0 TDI modelinde egzoz
gazının temizlenmesi/saflaştırılması için
kullanılan adblue solüsyonu aracın NOx
emisyonunu %90 azaltmaktadır. Bu
teknoloji ile üretilen motora sahip ve
Türkiye dışında satışı bulunan Audi A4
Sedan otomobilde kullanılan 3.0 TDI Clean
Diesel motoru, 2014 yılında tüm Avrupa’da
yürürlüğe girecek olan EU6 egzoz normunu
bugünden sağlamaktadır.
İsteğe bağlı sunulan ve verimlilik programına
sahip yol bilgisayarları ile donatılmış Audi
modelleri, sürücünün yakıt tüketimini
azaltmakta ve daha verimli sürüş sağlaması
için kullanıcının sürüş şeklini analiz ederek
ona daha verimli sürüş için önerilerde
bulunmaktadır. Örnek olarak sürüş
esnasında klima ve/veya camlar açıksa uyarı
vermesi, yoğun trafikte start&stop sistemini
kullanmayı önermesi, vites geçiş önerilerinde
bulunması sayılabilir.
Audi Enerji Geri Kazanım Teknolojisi,
frene basıldığında ortaya çıkan kinetik
enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek
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saklamaktadır. Tekrar hızlanıldığında veya
sürüşe başlandığında araç saklanan bu
enerjiyi kullandığından yakıt tüketimi ve CO2
emisyonu azalmaktadır.
Audi ve Verimlilik
Audi verimlilik konusunu birçok farklı açıdan
araştırmaktadır. Tüm dünyada düzenli olarak
verimlilik teknolojilerinin günlük kullanım
koşulları ile ne kadar iyi baş edebildiğini
gösteren Audi modelleri ile verimlilik sürüşleri
yapılmaktadır. Audi aynı zamanda pist
yarışları, ekolojik ralliler ve otomobil fuarları vs.
gibi verimlilik odaklı çok sayıda uluslararası
yarışmaya da katılmaktadır.
Audi markası olarak 2012 yılında düzenlenen
İstanbul Autoshow Otomobil Fuarı’nda
standlarımızda basılı katalog dağıtılmama kararı
alınmış ve uygulanmıştır. Bu sayede markanın
çevreye duyarlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.
Kataloglarımız araçların yanında bulunan
ipadler aracılığıyla ziyaretçilerimizin e-posta
adreslerine gönderilmiştir.
Porsche
Porsche her araç için üstün sürüş performansı
sunmak kadar, daha çevre dostu fikirler,
yenilikçi, çevreci teknolojiler sunmayı da
hedeflemektedir. Bu nedenle Porsche
mühendisleri yakıt tüketimini düşürmek,
çevreye zarar veren maddeler ile CO2
emisyonlarını azaltmak ve daha çok geri
dönüşümlü materyal kullanmak için Ar-Ge
çalışmaları yapmaktadır. Son 15 yıl içinde
Porsche ortalama yakıt tüketimini - ve
CO2 emisyonlarını - yılda %1,74 oranında
azaltmıştır. Bu oran otomotiv sektöründeki en
başarılı iyileştirme oranlarından biridir.
Çevreci Özellikler:
DF
Porsche Cayenne modelinde bulunan
DFI (Direkt Yakıt Enjeksiyonu) teknolojisi
Panamera modelinde de kullanılmıştır.
8 silindirli ve çift turbo şarjlı bu motor,
eşzamanlı olarak geliştirilmiş yakıt ekonomisi
ve azaltılmış karbon emisyonu özellikleri
taşımaktadır.
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Porsche bu teknolojinin 6 silindirli Boxer
motorlarında da aynı derecede etkin
olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, 911
modellerinde, DFI yakıt tüketimini %13’e
kadar, CO2 karbon emisyonunu %15’e
kadar düşürmüştür. Boxster ve Cayman S
modellerinde aktarımın tipine göre, %15’e
kadar varan yakıt tüketimi ve %16’ya varan
CO2 karbon emisyon düşüşü sağlanmıştır.

buharlaşmasından korumak amacıyla en
yüksek standartlar kullanılmıştır. Dönüşsüz
yakıt ikmal sistemi, buhar emisyonlarında
belirgin azalma sağlamaktadır. Buhar
taşıyan kısımlar, çok katmanlı plastikten
üretilmektedir. Büyük ve etkin karbon
filtresi ile çok katmanlı plastik yakıt deposu,
buharlaşmayı daha da azaltmaya yardımcı
olmaktadır.

Hafif Yapı
Tüm Porsche modellerinin en çarpıcı
özelliklerinden biri de, hem performans
hem de çevre açısından avantaj sağlayan
hafif yapılarıdır. Bunu sağlayan kriterler
arasında yüksek oranda alüminyum alaşımı,
plastik ve klasik çeliğe göre daha stabil ve
hafif olan yüksek dayanıklılığa sahip çelik
bulunmaktadır. 911 Turbo modelinde bu
yapının etkileri belirgin olarak görülmektedir.
Model, toplam 1.585 kilogram ağırlıkla
(manüel şanzıman) sınıfındaki en hafif
araçlardan biridir.

ACC InnoDrive
Geleceğe yönelik bir destek sistemi
olan ACC InnoDrive aracın önündeki
yolu izlemekte ve farklı hız ve sürüş
dinamiklerinde optimum yakıt tüketimi için
motorun, şanzımanın ve frenlerin kontrolüne
yönelik bilgi vermektedir. Sistem bu süreçte
aracın verimliliğini artırmaya önemli katkı
sağlamaktadır. Test koşullarında elde edilen
ilk sonuçlara göre, ACC InnoDrive destekli
potansiyel yakıt tasarrufu yaklaşık %10
olmaktadır.

Auto Start&Stop Fonksiyonu
İlk kez Porsche tarafından yeni Panamera
modelinde kullanılan ve sadece PDK ile
bağlantılı olarak çalışan otomatik start&stop
fonksiyonu yakıt tüketimini ve dolayısıyla
karbon emisyonlarını azaltmaktadır.
Örneğin, trafik ışıklarında sürücü ayağı
frende beklediğinde sistem motoru otomatik
olarak durdurmaktadır. Bu sistem şehir içi
araç kullanımında %10’a kadar ve genel
olarak en az %5 oranında yakıt tasarrufu
sağlamaktadır.
Cayenne Diesel
Cayenne Diesel 3.0-litre V6 turbo dizel
motora sahip, güçlü, ekonomik ve çevre
dostu bir Porsche modelidir.
Yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi kullanan
direkt yakıt enjeksiyonuna sahip Cayenne
Diesel çok kısa geçiş süreleri ve hassas
kontrollü enjeksiyon miktarları ile, devir
başına daha fazla enjeksiyon ve dolayısıyla
kusursuz ateşlemeye olanak tanımaktadır.
Ayrıca, bu modellerde çevreyi yakıt

Hibrid
Bilindiği üzere yanmalı motorla elektrikli
motorun kombinasyonu açık bir
biçimde yakıt tüketimini azaltmaktadır.
Ancak bu kural tüm hibrid araçlar için
geçerli olmamaktadır. Porsche, bir
ilki gerçekleştirerek yeni Panamera S
E-Hybrid modeline plug-in hybrid özelliğini
eklemiştir. Bu araçlar prize takılabilir
özellikte hibrid araçlardır. Porsche bu
teknolojisi sayesinde sadece yakıt tüketimini
azaltmakla kalmamış, aynı zamanda CO2
emisyonunu da azaltmıştır. Sistem akaryakıt
kullanımını, yenilenebilir enerji kullanımı ile
değiştirmektedir. Böylece enerji kaynakları
korunmakla birlikte Porsche hibrid araçlar
normal motora sahip bir aracın harcadığı
enerjinin sadece dörtte biri ile aynı mesafeyi
alabilmektedir.
SEAT
Tüm ürünlerimiz de araç motorları sahip
olduğu Euro5 normu ile, çevreye zarar veren
gazların salınımını azaltmaktadır. Euro5 egzoz
emisyon standartlarıyla düşük yakıt tüketim
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değerlerine ulaşan Ibiza 1.6 TDI CR 90hp,
100 kilometrede ortalama 4,2 litre yakıt
harcarken, 109 g/km düşük CO2 değerine
sahiptir. Start&Stop özelliği olan Alhambra
1.4 TSI 150 hp DSG Ecomotive versiyonları
düşük emisyon değerlerine sahip olan araçlar
olup, özellikle son yıllarda çevreci özellikleri ve
verimlilik değerleri açısından oldukça önem
arz etmektedir. Bu araçlar 100 kilometrede
ortalama 7,6 litre yakıt harcarken, 178 g/km
düşük CO2 değerine sahiptir.
TSI teknolojisi ile performansı ve sürüş
konforunu artırıp tüketim ve emisyonları azaltan
en yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Alhambra
ile ilk defa Türkiye’de satışa sunulan start&stop
özellikli araçların 2013 yılı itibari ile yeni Leon ve
Toledo modelleri ile Türkiye pazarına sunulması
planlanmaktadır.
Ekolojik çevreye karşı duyarlı ve
sorumluluklarının farkında olan SEAT S.A.
2012 yılında yeni Leon TwinDrive Ecomotive
ve Altea XL Electrikli Ecomotive araçların
testlerine devam etmekte, 2015 yılında hibrit,
2016 yılında elektrikli araçların lansmanının
yapılmasını planlamaktadır.
Ayrıca SEAT olarak müşterilerimizde konuyla
ilgili farkındalık yaratmak amacıyla iletişim
araçlarımızda da yakıt tüketimi ve emisyon
değerlerine yer verilmektedir.

çözümlerinden derlenen endeks, kurumsal
yatırımcılar için de değerlendirme olanağı
sağlamaktadır.
2010 yılında Scania tarafından başlatılan
“Ecolution by Scania Paketi”, yol güvenliğini
artırırken işletme maliyetlerini de azaltmak için
sunulan bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışma CO2 emisyonları düşürülmüş motor
sistemleri, iyileştirilmiş araç özellikleri, sürücü
eğitimi, çevresel yakıt performansı bildirimleri,
Scania Filo Yönetimi yoluyla geribildirim ve
bakım anlaşmalarından oluşmaktadır.
Scania’nın enerji ve karbon verimliliği
çalışmaları çerçevesinde, 2011 yılında enerji
kullanımı ve CO2 emisyonları, artan üretim
hacmine rağmen azalmıştır. Yapılan ölçümler
sonucunda CO2 emisyonları 2010 yılına göre,
2011 yılında yaklaşık %20 oranında düşmüştür.
2012 yılında Scania olarak her geçen gün
geliştirilen teknolojiler sayesinde daha çevreci
bir sisteme geçilmiş ve marka olarak Türkiye
de bu uygulamaya tam uyum sağlamıştır.
Önümüzdeki yıllarda Euro normları ile
belirlenen, çevresel olarak önemli olan egzoz
emisyon değerleri açısından bir üst seviye olan
Euro 6 normuna uygun araçlar satılacaktır.

Scania araçlarımız dizel motorlu olup bu
motorlarda çevreye zarar veren salınımları
azaltmak için EGR ve SCR şeklinde
adlandırdığımız sistemler kullanılmaktadır.

Scania müşterilerine, çok amaçlı Euro6 motor
serisinden sıralı beş silindirli 250 bg’den,
6 silindirli 480 bg’ye kadar değişen motor
seçeneği sunmaktadır. 2011 yılında tanıtılan
iki 13 litrelik motor ile ikisi SCR ve ikisi
EGR+SCR’li dört yeni 9 litrelik Euro6 motoru
ve yeni teknoloji özelliğine sahip alternatif
yakıtlı iki Euro6 motoru da ürün gamında yerini
almaktadır.

İskandinav ülkeleri arasında sera gazı
emisyonlarının azaltılması yönünde gerçekleşen
çalışmaların yer aldığı ve katılımcı 655
firma ile oluşturulan Karbon Saydamlık
Projesi’nde (CDP) Scania’nın çalışmaları
övgüyle yer almıştır. Proje kapsamında bu yıl
ikincisi açıklanan Karbon Saydamlık Liderlik
Endeksi’nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Scania zirvede kalmıştır. CDP adına karbon

Yeni 250 ve 280 beygir gücündeki motorlar,
13 litrelik 440 ve 480 beygir gücündeki
motorlarda kullanılan EGR ve SCR sistemine
sahiptir. 9 litrelik dizel motorlardan 320
ve 360 bg’de, iki tipte ise tek başına SCR
teknolojisi kullanılmaktadır. Böylelikle Scania,
müşterilerine 9 litre yelpazesinde SCR veya
EGR+SCR teknolojisi seçenekleri sunmaktadır.
Scania serisindeki Euro6 motorlar, mükemmel

Scania
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sürüş özelliğine sahiptir ve azami yakıt
tasarrufu için düşük devirde bile en yüksek
torku sağlamaktadır.
Scania’nın sürekli devam eden Ar-Ge
çalışmaları kapsamında, yeni teknolojiler ve
yenilenebilen yakıtlarla bu vizyonu gerçeğe
dönüştürmek üzere çaba sarf edilmektedir.
Avrupa Birliği’nin projeksiyonuna göre 2020
yılına kadar taşımacılık sektörü %50 büyüme
gösterecektir. Bu öngörüye paralel olarak
artacağı tahmin edilen ton başına CO2 emisyon
oranının %20 azaltılması hedeflenmektedir.
Scania’nın sürdürülebilirlik vizyonu ise, 2020
yılına kadar ton başına CO2 emisyonunu %50
oranında azaltmaktır. Scania Ar-Ge bütçesinin
yarısından fazlasını motor teknolojisini
geliştirmek ve sürdürülebilirlik amacıyla
kullanmaktadır.
Scania’nın çevresel sorumluluk taahhüdü,
dünyanın önde gelen teknolojik gelişmelerinin
uygulanması ve verimli üretimden, maliyet
tasarruflu işletme, ideal servis, tamir ve araç
kullanımının sona ermesine kadar olan tüm
süreçleri, aracın tüm yaşam döngüsünü
içermektedir. Scania yirmi yılı aşkın süredir
yenilenebilir yakıt üretimine yönelik çözümler
üzerine çalışmalar yürütmekte ve ticari
bioyakıt ile çözüm aramaktadır. Otomotiv
sektöründe geleceğin yakıt sistemleri
arasında gösterilen hibrid enerji sistemi, ağır
ticari araç sektörüne Scania ile girmektedir.
Çevreye duyarlı hibrid teknolojisi, yakıt
tüketimini azaltarak ve daha az CO2 salınımı
gerçekleştirerek işletme maliyetlerini
düşürürken, elektrik ve akaryakıt kullanarak
çalışan motorlardan oluşmaktadır.
Bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları
ile karayolu taşımacılığında kullanılan ağır
ticari araçların geleceğine yön veren Scania,
hibrid modelinin test sürüşlerine başlamıştır.
Elektrikli Scania, Pajala ile Kuzey İsveç’deki
Svappavaara demir madenleri arasındaki demir
cevheri taşıma operasyonunda çalışmaktadır.
Yukarıdan iletken bir güç kaynağı ile çalışan
Scania elektrikli araç bir defada yaklaşık 150
kilometre yol yapmaktadır.

Tramvay mantığı ile hareket eden Scania hibrid
araç, geliştirilen optik lazer göz ile elektrik
kablolarının varlığını tespit etmektedir. Aracın
üstünde bulunan yaylı sistem yan, arka ve
öne hareket ederek akım kollektörü ile sürekli
temas sağlamaktadır. Hibrid Scania, hızlı araç
sollamaları veya elektrik akımının olmadığı
yerlerde dizel yakıt ile çalışmaktadır. Günümüz
teknolojisinde hibrid motorlar benzin ile
çalışırken, Scania dizel ile çalışan hibrid modeli
ile sektöründe yine bir ilke imza atmıştır.
Scania’nın halen sürdürülen birçok
araştırmasından sadece birisi olduğu olan
hibrid ağır vasıta, alternatif yakıtı sayesinde
yakıt tasarrufu sağlarken, doğaya salınan
emisyon oranının sıfırlanmasıyla da Scania’nın
çevreci yaklaşımını açıkça göstermektedir.
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, CO2 salınımı minimum
düzeye indirilmektedir. Krone markası, konsept
olarak geliştirdiği Profiliner Eco modeliyle,
%7’ye varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Bu sayede araçların CO2 salınım değerleri
fark edilir miktarlarda düşmektedir. İlgili ürün
henüz geliştirilme aşamasında olup, ürünle ilgili
bilgilendirme, yazılı medya, fuar ve çeşitli araçlarla
yapılmaktadır.
DOD
DOD olarak 2012 yılında yapılan yönlendirmeler
ve gönderilen e-postalarla duyurular yapılarak
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde kâğıt tüketiminin
azaltılması için çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca
kâğıt tüketiminin azaltılması amacıyla ürün
ve hizmet tanıtımları dijital ortam üzerinden
yapılmaya başlanmış, basılı olarak yayınlanan
DOD Magazin dijital ortama taşınmıştır.
Araç alacak müşterilerimiz çevre dostu araçlara
yönlendirilmiş ve Şirket olarak satın alınan
araçların çevre dostu olmasına önem verilmiştir.
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Doğuş Otomotiv Çevresel İyileştirmeler
Bakım / Onarım Sonrası Çıkan Parçaların
Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı
2011 yılından beri üzerinde çalışılan, Bakım/
Onarım sonrası Yetkili Servislerimizde ortaya
çıkan parçaların müşterilerimizin de katılımı ve
onayıyla yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde
bertaraf edilmesi çalışması 2012 yılında 4 Yetkili
Servisimizde pilot olarak hayata geçirilmiştir.
Müşterilerimizde ve Yetkili Satıcılarımızda doğru
yöntemlerle bertaraf edilmeyen parçaların
çevre kirliliğine neden olabileceği konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan
çalışma kapsamında; iş emri açılma aşamasında
müşterilerimiz bilgilendirilmekte ve alınan izin
doğrultusunda değişen parçalar bertaraf edilmek
üzere kayıt altına alınarak teslim alınmaktadır.
Çalışmanın sadece pilot uygulaması aşamasında
%22 olan bertaraf oranı 2012 yılı Aralık ayı
itibariyle %30’a ulaşmıştır. Ayrıca daha önceki
uygulamalarda Satış Temsilcilerimizin değişen
parçaları teslim etmek amacıyla harcadıkları
zaman ve kullanılan torba giderleri de
hesaplandığında Ağustos 2012 – Aralık 2012
tarihleri arasında 4 pilot Yetkili Satıcı uygulamaları
kapsamında 132.518 TL tasarruf edilmiştir.
2013 yılında tüm Volkswagen, Audi, SEAT
markaları Yetkili Satıcı ve Servislerinde
uygulanmak üzere müşteri araçlarının servis
işlemleri sırasında ve/veya sonrasında, bertaraf
edilecek parçalara ilişkin onayın, iş emri
ve servis teslim fişi üzerinde belgelenmesi
sağlanacaktır. Böylelikle bertaraf işlemlerinin
planlı, hazırlıklı ve standartlara uygun bir şekilde
yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmayla
mevcut durumda %22 olan bertaraf oranının %
28’e çıkarılması hedeflenmektedir.
Yüksek Hacimli Aydınlatmada Enerji
Tasarrufu
Özellikle mesai saati sonrası Gebze’de Genel
Merkez binalarında ışıkların açık kalması
Yıl
Kargo (Kg)
Mazot (Lt)
			

nedeniyle oluşan enerji sarfiyatını önlemek
amacıyla 350 adet armatürün aydınlatma
anahtarları gruplaştırılmıştır. Yüksek hacimdeki
bu armatürlerin %50’sinin 6 saat kapalı kalması
planlanmıştır. Uygulamaya başlanmasının
ardından hedeflenen tasarruf günlük ortalama 88
kWh enerji için yıllık 5.700 TL, sera gazı salınım
tasarrufu ise günlük 46 kg olarak hesaplanmıştır.
Doğuş Otomotiv Teknoloji Birimi
Doğuş Otomotiv Teknoloji Birimi 2012 yılında
Güneşli’deki binalarımızda kullanılmak üzere 19,
Şekerpınar Merkez Binalarda ise 6 olmak üzere
25 adet sanal sürücü kurulması çalışmalarını
yürütmüştür. Ayrıca teknolojik kirliliği azaltmak
amacıyla kullanılmayan teknolojik demirbaşların
değerlendirilmesi amacıyla envanter çalışmaları
başlatılmıştır. 2012 yılında katılım sağlanan birçok
etkinlikte daha önce kullanılan kâğıt formlar ya da
kataloglar yerine tablet bilgisayarlar kullanılmış ve
bu çalışmalar Doğuş Otomotiv Teknoloji Birimi’nin
teknik destek ve yönetiminde yürütülmüştür.
Lojistik Ağının Çevresel Etkisi
Doğuş Otomotiv’de yurtiçi yedek parça
taşımaları karayoluyla yapılmaktadır. 2012
yılında toplama etiketi oluşturmak amacıyla
iyileştirmeler yapılmış ve depo iş yükü
planlaması iyileştirilmiş, stok siparişleri
zamanından önce hazırlanmaya başlanmıştır.
Geçen yıl depodan günde ortalama 24-26
araç çıkışı yapılırken bu yıl sayı 22-24 olarak
değişmiştir. Araçların doluluk oranları da
yaklaşık %85 olmuştur. Ek depo inşaatının
tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 5.000 TL
tutarında maliyeti olan ek depo - ana depo
arası 450 seferden tasarruf edilecektir.
Yedek parça taşımalarımız UPS firması tarafından
yapılmakta olup, yıllara göre Doğuş Otomotiv
taşımaları için mazot tüketimi aşağıdaki gibidir:

Kg Başına
Tüketilen Mazot (Lt)

2009

165.000

389.000

2,35

2010

220.000

570.445

2,59

2011

274.227

709.633

2,58

2012

257.629

666.681

2,58
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Araç taşımalarımız Mer-Tur firması tarafından
yapılmış olup, yıllara göre Doğuş Otomotiv

taşımaları için mazot tüketimi aşağıdaki gibidir:

Yıl
Mazot Tüketimi
Sevk Edilen Araç Adedi
			
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

906

Yükleme Optimizasyonu Çalışmaları
Yedek parça taşımalarında Yükleme
Optimizasyonu sağlamak amacıyla Doğuş
Otomotiv uzun yıllardır çeşitli uygulamaları
hayata geçirmektedir. Bu amaçla aynı
ya da yakın rotada olan Yetkili Satıcı ve
Servislerin yedek parçaları aynı araçlarla
sevk edilmektedir. Toplama etiketi
oluşturma uygulamasının başlatılmasıyla
araç doluluklarında artış sağlanmış, İstanbul
sevkiyatına çıkan araç sayısı 14 araçtan 12
araca düşürülmüştür.
Araç Taşımalarında Yükleme Optimizasyonu ile
ilgili de birçok çalışma yürütülmüştür. Örneğin
İstanbul içi sevkiyatlarda kullanılan 2’li taşıyıcı
yüklerin birleştirilerek şehir içinde uygulanan
trafik yasak saatinden sonra 8’li taşıyıcı
olarak sevk edilmesi sağlanmıştır. Yükleme
optimizasyonu çalışmalarında nokta sevkiyat
oranı performans hedefi olarak belirlenerek yıllık
olarak takip edilmektedir. 2012 yılının son üç
ayında liman sahasından ithalat yapılarak liman
- antrepo aktarması yapılmadan doğrudan
Yetkili Satıcılara sevkiyat sağlanmıştır. 2013
yılı içinde gemi ile gelen araçların yaklaşık
%60’ının Şekerpınar’a aktarılmadan doğrudan
limandan ithal edilerek Yetkili Satıcılarımıza
sevki planlanmaktadır.
Yetkili Satıcı ve Servis Yatırımlarımızda
Çevre Çalışmaları
Yetkili Satıcı ve Servislerde enerji ve su
tüketiminin azaltılması amacıyla yeraltına

6

Araç Başına
Mazot Tüketimi (Lt)

inilmeden yapılan servis yatırımlarımızda
gün ışığından maksimum yararlanmak için
mimari düzenlemeler yapılmaktadır. İnşaatı
devam etmekte olan İstanbul Çekmeköy’deki
Yetkili Satıcı ve Servis yatırımımızda ve diğer
bazı Yetkili Satıcılarımızda jeotermal enerji
yatırımı ile ısınma maliyetlerinin azaltılması
amaçlanmaktadır. Yetkili Satıcı ve Servis
ağımızın genişlemesiyle birlikte ısıtma,
soğutma, aydınlatma gibi konularda daha
teknolojik yatırımlar yapılmaktadır (örneğin,
split klima yerine merkezi ısıtma sistemleri
kullanılması gibi). Aydınlatmada LED
kullanımına geçen birçok Yetkili Satıcı ve
Servisimiz de bulunmaktadır.
Ayrıca Yetkili Satıcı ve Servis yatırımları
sırasında Doğuş Otomotiv tarafından verilen
mimari danışmanlık süreçleri kapsamında
yağmur sularının toplanarak araç yıkama, çevre
sulama gibi amaçlarla kullanılması da tavsiye
edilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetlerde Çevresel Etkiler
Servis hizmetinde garanti kapsamında
yapılan onarımlar sonrası çıkan parçalar atık
yönetimi konusunda uzman ve profesyonel
bir firma tarafından Yetkili Servislerimizden
alınarak kendi merkezlerinde geri dönüşüm
için kullanılmakta ya da yasalara uygun
olarak bertaraf edilmektedir. Uygulama bütün
yıl boyunca Yetkili Servislerimizin talepleri
doğrultusunda düzenli olarak yapılmaktadır.
Bunların içinde akü gibi tehlikeli atıklar
kapsamında bulunan bazı atıklar yönetmeliklere

Doğuş Otomotiv’in araç nakliyesi operasyonlarından kaynaklanan mazot tüketimi 2009 yılından bu yana %57 azalmıştır.
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uygun bir şekilde yine aynı firma tarafından
ayrıca toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.
Ambalaj Tasarrufu
2012 yılının son çeyreğinde müşterilerimizde
ve dolayısıyla toplumda çevre ve geri
dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla bir
çalışma başlatılmıştır. Servislerimize giren
araçların servis girişinde açılan iş emri üzerinde
müşterilerimize ‘Değiştirilen parçaların atık
yönetimi kapsamında sizin adınıza tarafımızdan
bertaraf edilmesini istiyor musunuz?’ sorusu
sorulmaktadır. Doğuş Otomotiv Veri Sistemi
Turkuaz üzerinde bu alan raporlanabilmektedir.
Böylece Yetkili Servislerimizde de atık
yönetimi çalışması başlatılmıştır. Ayrıca bu
uygulamayla birlikte araç servise girerken çıkan
parçanın ne olacağı belirlendiğinden aracın
içine konulması gereken torbanın tüketimi de
azaltılmıştır. Böylelikle hem zaman, hem de atık

parça torbasından tasarruf edilmektedir. Bu
uygulamanın tam olarak hayata geçirilmesiyle
birlikte yaklaşık olarak 145.000 adet torbadan
tasarruf edileceği öngörülmektedir.
Satış Sonrası Hizmetlerde Kâğıt Tasarrufu
Satış sonrası hizmetlerimizde kâğıt tüketimini
azaltmak amacıyla araç girişlerinde kullanılan
iş emri ekinde kâğıt olarak bulundurulan iki
adet A4 ebadındaki evrak devre dışı bırakılarak
kâğıt tasarrufu sağlanmıştır. Bu proje aynı
zamanda süreç değişikliği/iyileştirilmesi de
gerektirdiğinden Satış sonrası hizmet süreçleri
üzerinde de çalışılmıştır. 4 Yetkili Satıcımızda
pilot uygulamaya geçilmiş ve başarı
sağlanmıştır. 2013 yılında tüm Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde uygulamaya geçilmesinin
ardından yılda yaklaşık 1.400.000 adet
(ortalama 7.000 kg, 119 yetişkin ağaç/yıl) A4
kâğıt tüketimi önlenecektir.

Enerji Verimliliği
Doğuş Otomotiv’de birincil kaynaktan
yenilenemeyen enerji olarak ısınma ve
sıcak su amaçlı doğalgaz, Şirket araçları,
jeneratör ve forkliftlerde kullanılmak üzere
de akaryakıt tüketilmektedir. Dışarıdan temin
edilen yenilenemeyen enerji olarak ise elektrik
tüketilmektedir. Ancak Doğuş Otomotiv
yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik
enerjisi kullanmaktadır (hidroelektrik).
Enerji Tüketimini Azaltma Girişimleri
Lojistik merkezinde ısınma ve sıcak su
ihtiyacını sağlayan ana kazan yerine yaz
aylarında ısınma gereksinimi olmadığından
sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere düşük
yakıt tüketimli kazan uygulaması yapılmıştır.
Uygulamanın verimliliği 2013 Mayıs-Eylül
dönemlerinde ölçülecek ve 2013 Kurumsal
Sorumluluk Raporu’nda açıklanacaktır.
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2013 yılında işletmeye alınan lojistik depo
yapımında gün ışığı kullanımı amacıyla çatı
bölümüne ışıklıklar konulmuş ve aydınlatma
otomasyonu ile enerji tüketiminde tasarruf
sağlanması hedeflenmiştir. Tasarruf
değerleri 2013 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nda yayınlanacaktır.
2012 yılında Doğuş Otomotiv’e enerji
sağlayan tedarikçi firma değiştirilmiştir.
Doğuş Enerji’den elektrik alımı
yapılmaktadır. Doğuş Enerji temiz enerji
kapsamında hidroelektrik santralinden enerji
sağlamaktadır.
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Su Tüketimi
Şirketimizde su tüketimini azaltmak için
farkındalık çalışmaları yürütülmekte ve sensörlü
musluklar kullanılmaktadır. Özellikle araç
yıkama sırasında harcanan suyun azaltılmasıyla

ilgili çalışmalar sürmektedir. 2011 yılında satılan
araç başına tüketilen su miktarımız 0,66 m3
iken, 2012 yılında bu oran 0,59 m3 olarak
gerçekleşmiştir.

Atık Yönetimi
Doğuş Otomotiv’de 2012 yılında tehlikeli
atık kapsamında 4.105 kg (kontamine
atıklar, çözücü kimyasallar, yağ ve yakıt
filtreleri, organik çözücüler, atık kutular) atık
kaydedilmiştir. Atıkların tamamı bertaraf ve
geri dönüşüm amaçlı olarak ilgili kurumlara
gönderilmektedir. Evsel nitelikli atık sularımız
kanalizasyon hattına bağlıdır.
Şirket içinde atık pil kutuları bulunmaktadır.
Şirket çalışanları atık pillerini bu kutulara
atmaları için çeşitli uyarıcı panolar ve

bilgilendirme levhaları ile yönlendirilmektedir.
Çalışanlarımızın bu konudaki farkındalıklarını
ve memnuniyetlerini dile getirmesi çalışmanın
etkinliğini göstermektedir. Atık piller daha sonra
ilgili kuruma gönderilmektedir. Yıl içinde Doğuş
Otomotiv tarafından bertarafa gönderilen pil
miktarı 11,25 kg’dır.
Doğuş Oto atıklarını bertaraf etmek için
Chimirec Avrasya ile işbirliği yapmakta ve
bertaraf ücreti ödemektedir. 2012 yılında
toplam 42.000 TL bertaraf bedeli ödenmiştir.

Çevresel Farkındalık Çalışmaları
Doğuş Otomotiv’de çalışanlarımızın çevresel
farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Öncelikle Doğuş
Otomotiv’e özgü bir maskot yaratılmış ve
bu maskotun ağzından elektrik, su, kâğıt
tüketmenin sakıncaları anlatılan posterler
hazırlanmış ve Şirketin her birimine asılmıştır.
Elektrik düğmeleri ve muslukların üzerinde
uyarı etiketleri yazıları bulunmaktadır. Her
birimde atık toplama kutuları yer almaktadır.
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“Doğuş Otomotiv, toplumsal
sorumluluğu, yürüttüğü faaliyetlerin
etki alanı çerçevesinde öncelikle
bir diyalog platformu ve etik iş
yapma biçimi olarak görmekte,
bu platformlarda profesyonel bilgi
birikimi, teknolojik ve kurumsal
altyapısının gücüyle katma değer
yaratmak amacıyla çalışmalarını
sürdürmektedir.”
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Toplumsal Katılım Çalışmaları
Trafik Hayattır!

Doğuş Otomotiv Kurumsal Trafik İlkeleri

Doğuş Otomotiv, faaliyet alanı ile ilgili olarak,
2004 yılından bu yana trafik güvenliği alanında
“Trafik Hayattır!” platformu kapsamında
gerçekleştirdiği bilinçlendirme uygulamalarıyla,
toplumda trafikte güvenlik açısından kültürel
bir değişim yaratmayı hedeflemektedir. Hedef
kitle özelinde geliştirdiğimiz trafik güvenliği
içerikli farkındalık faaliyetlerimizle toplumun
her kesimine dokunmak ve trafikte gösterilen
davranışlarda olumlu değişiklik yaratmak
amaçlanmaktadır. Toplumsal fayda sağlamak
amaçlı faaliyetlerimizin odağındaki trafik
güvenliği konulu eğitim çalışmalarımız, kurum
sözcülerimizin önderliği ile güçlendirilerek
sürdürülmektedir.

Tüm kurum içi eğitim faaliyetlerinin
tamamlanmasının ardından, Doğuş Otomotiv
kurumsal trafik ilkelerini kurum çalışanları ile
birlikte değerlendirerek belirlemiştir. Kurumsal
trafik güvenliği ilkelerinin çalışanlarımız
tarafından “Çalışan Sözü” olarak hayata
geçirilmesi planlanmaktadır. Doğuş Otomotiv,
çalışanlarının trafikte hayata saygı kavramını
birebir uygulamaları ve bu konuda gönüllü
birer elçi olarak görev alıp rol model olmaları
amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.

Doğuş Otomotiv için “Trafik Hayattır!”
platformu, trafik olgusuna dair duyarlılık ve algı
oluşturmaya, bu algıyı mümkün olduğunca
yaymaya, yaygın olduğu kesimlerde ise
derinleştirmeye dayanmaktadır. Faaliyetlerimiz,
sürdürülebilir projelerle toplumun tüm
kesimlerine dokunabilmek ve fayda sağlamak
amacıyla yapılandırılmaktadır.
Önce Doğuş Otomotiv Çalışanları
Doğuş Otomotiv, trafik güvenliği konusunda
önce kurum içinden başlayarak toplumun
her kesimine ulaşmayı hedeflemektedir.
Kurumsal trafik kültürünün oluşması ve
pekişmesi amacı ile öncelikli paydaşımız
olan çalışanlarımıza yönelik trafikte ilk yardım
yaklaşımı bilinçlendirme eğitimleri ve güvenli
sürüş eğitimleri 2011 yılında tamamlanmıştır.
2012 yılında da, eğitimler özel sektörde farklı
şirketlerin çalışanlarına yaygınlaştırılmaya
başlanmıştır. Eğitimlerde “Trafikte İlkyardım”
konusunda katılımcıların olası olay ve kaza
sırasında öncelikle yapmaları gerekenler
teorik ve pratik olarak anlatılmaktadır.
Konunun uzmanları ve akademisyenler
tarafından hedef gruplara göre farklılık
gösteren içeriklerle oluşturulan eğitimlerin
Türkiye genelinde farklı kurumlara taşınması
planlanmaktadır.

Çocuklar ve Gençler
“Trafik Hayattır!” platformu, trafik güvenliği
konusunda geleceğin araç kullanıcıları çocuklar
ve gençlerde farkındalık oluşturmayı da
hedeflemektedir. Bu anlayışla 2012 yılında
genç kuşağa yönelik, merkezinde eğitim
felsefesi bulunan çeşitli etkinliklere imza
atılmıştır. Türkiye Bilim Merkezi Vakfı’nın
işletmesi olan günde 400 çocuğun ziyaret
ettiği Şişli Bilim Merkezi’nde Eylül 2011’de
kurulan trafik güvenliği eğitim alanında okul
öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik
bilgiler verilmektedir. Sergi alanında konusunda
uzman akademisyen ve sergi küratörünün
işbirliğinde, çocukların trafik güvenliği algısının
doğru davranışa yönlendirilmesine yönelik oyun
ve görseller tasarlanmıştır. Eylül 2012’ye kadar
açık olan Trafik Güvenliği Sergisi’ni yaklaşık 80
bin çocuk ziyaret etmiştir.
Bununla birlikte, her yıl düzenlenen Doğuş
Panayır Günü’nde, çocuklara, eğitmenler
eşliğinde özel olarak kurulan parkurda trafik
ışıkları ve işaretlerine uyumdan, trafik güvenliği
için emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımına
kadar geniş bir yelpazede bilgiler aktarılmaktadır.
Ayrıca bu geleneksel günde çocuklara özel
olarak hazırlanan “Trafik Yemini” öğretilmektedir.
İlkokulda Trafik Güvenliği Eğitimi
2012 yılında başlatılan bir diğer proje ise,
ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik trafik
güvenliği eğitimidir. Bu eğitimin ilköğretim
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müfredatında bulunan Hayat Bilgisi dersinin
içeriğine eklenmesi amaçlanmaktadır. İl
Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile ilk etapta
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, Niğde
şehirleri olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen
öğretmen eğitimleri ile 30 bin öğrenciye
ulaşılmıştır. 2013 yılında, eğitim faaliyetlerinin
farklı illerde uygulanarak yaygınlaştırılması
planlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği
ile ders içeriklerinin müfredata entegrasyonu
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.
Virgin Radyo ve Liseli Gençler
Yakın zamanda trafikte sürücü olarak aktif rol
alma potansiyelinde olan lise öğrencilerine
yönelik 2011 yılında başlatılan bilinçlendirme
faaliyetleri 2012 yılında da sürdürülmüştür.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğuş
Otomotiv ve Doğuş Yayın Grubu radyolarından
Virgin Radio Türkiye işbirliğinde İstanbul ilinde
belirlenen liselerde düzenlenen etkinliklerde, trafik
temalı slogan yarışmaları düzenlenmiştir. Lise
öğrencilerinin trafik güvenliği bilincinin arttırılması
amacıyla Şişli Terakki Lisesi, İstek Kemal Atatürk
Lisesi, Nişantaşı Işık Lisesi, Açı Okulları, Notre
Dame de Sion Fransız Lisesi, Beşiktaş Anadolu
Lisesi ziyaret edilmiştir. Sürücü olmaya en yakın
grup olan lise öğrencilerine yönelik bu farkındalık
çalışmasıyla, öğrencilere trafik güvenliği
konusunda mesajlar eğlendirerek iletilirken
öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak hazırladığı
sloganlar Virgin Radio Türkiye’de canlı bağlantılar
aracılığı ile duyurulmuştur. Bunun yanında,
öğrencilere trafik konusunda olumlu mesajların
yer aldığı eğitici materyaller dağıtılmıştır.
Üniversite ve Pirelli İşbirliği
Üniversite öğrencilerine yönelik de trafik
güvenliği eğitimi gerçekleştirilmesi için çalışmalar
sürdürülmektedir. Uzaktan eğitim sistemi içinde
bulunan 3 kredili ve seçmeli Trafik Güvenliği
dersinde güvenli sürüş ve ilkyardım tekniklerine
ilişkin içerikler ve yararlı bilgiler paylaşılmaktadır.
Üniversite rektörlükleri ve sektörümüzün
önemli kurumlarından Pirelli ile işbirliğinde
yürütülen bu projemizin pilot uygulaması Kocaeli
Üniversitesi’nde 588 öğrencinin dersi seçmesi
ile uygulanmaktadır. 2013 yılında proje farklı
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üniversitelerde daha da yaygınlaştırılacak ve
daha geniş kitlelere taşınacaktır.
Müşterilerimiz ve Trafik Hayattır!
Hedef kitlesi tüm toplum olan “Trafik
Hayattır!” platformunun çatısı altında Doğuş
Otomotiv müşterilerine yönelik farkındalık
çalışmaları geliştirilmektedir. Müşterilerine
araç satışının yanı sıra trafikte de güvenle
seyahat etmelerinde sorumluluk sahibi
olduğuna inanan Doğuş Otomotiv, 2011 yılında
konusunda uzman eğitimcilerle özel içeriklerle
donatılmış eğitimler hazırlamıştır. Tüm ülke
genelinde Doğuş Otomotiv tarafından satış
ve pazarlama faaliyetleri yürütülmekte olan
markalarının satışından sorumlu personele
intranet tabanlı, bilgisayar ile uzaktan erişim
imkânı sağlayan Trafikte Güvenlik Kültürü,
Trafik Güvenliğini Etkileyen Faktörler, Güvenli
Sürüş, İletişim ve Araç Bakımı konularını içeren
eğitim programı online olarak uygulanmıştır.
Böylelikle tüm Yetkili Satıcı ağımızda satış
elemanları vasıtasıyla müşterilerimizin
trafik güvenliği konusunda sorumluluk
geliştirmelerine ve güvenli sürüş yapmalarına
katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Türkiye
genelinde satış yetkililerimiz 100 binin üzerinde
müşterimize, araç satın alma süreçlerinde
trafik güvenliği konusunda doğru ve faydalı
bilgiler aktarmıştır ve aktarmaya da devam
etmektedir. Tüm bu çalışmalarla eş zamanlı
olarak, Doğuş Otomotiv olarak yenilenen araç
teslimat prosedürlerimize trafik güvenliğine
ilişkin maddeler de eklenmiştir. Artık her bir
müşterimiz Emniyet Kemeri, Çocuk Koltuğu,
Güvenli Takip Mesafesi ve benzeri önemli
güvenlik konularında bir kez daha hatırlatma
yapıldıktan sonra aracını teslim almaktadır.
Pazarlama Etkinlikleri ve Trafik Hayattır!
İki yılda bir düzenlenen ve binlerce ziyaretçinin
katıldığı Autoshow Fuarı’nda da “Trafik
Hayattır!” olarak yer aldık. Bu yıl da 1-11
Kasım tarihlerinde Tüyap Fuarı’nda düzenlenen
Autoshow’da birçok aktivitenin yer aldığı stand
kurularak fuar ziyaretçilerine trafikte ilkyardım
yaklaşımı bilinçlendirme ve trafikte güvenli
sürüş teorik eğitimi verilmiştir. Fuar kapsamında
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sosyal medya ile entegre trafik güvenliği
mesajları verilmiş, çocuklara uygulamalı oyun
eşliğinde trafik kuralları öğretilmiştir.

kullanarak topluma trafik güvenliği mesajı
verilmeye devam edilmektedir.
Trafik Hayattır! Ödülleri

Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu
Ülkemizde karayolu trafik güvenliğini arttırmak
için çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları,
meslek örgütleri ve üniversiteleri tek bir
platformda buluşturan ve Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından organize edilen Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin
üçüncüsü 16-18 Mayıs 2012 arasında
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Doğuş Otomotiv,
bu önemli buluşmaya trafik güvenliği konusunda
toplumun her kesiminde olumlu bir kültür
değişimi yaratılması amacıyla sürdürdüğü “Trafik
Hayattır!” Kurumsal Sorumluluk platformu ile
katılmıştır. Çalışmalarımızla ilgili hazırladığımız
sunumumuzu paylaştığımız sempozyumda
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
bildiri kitapçığında çalışmalarımıza yer verilmiştir.
Medyada Trafik Hayattır!
Kamu desteğini yanına alan Doğuş Otomotiv,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve RTÜK işbirliği ile
TV ve radyolar için kamu spotları hazırlamıştır.
7 adet radyo kamu spotumuz EGM ve RTÜK
işbirliği ile tüm ulusal kanallarda ücretsiz
yayınlanmıştır. EGM işbirliği ile hazırladığımız
1 adet TV kamu spotumuz da televizyonlarda
yayınlanmaktadır. Yeni kamu spotlarımız
için çalışmalarımız sürmektedir. Virgin Radio
Türkiye’de trafik güvenliği konulu radyo spot
çalışmaları, Radio Eksen’de trafik konulu dj
konuşmaları, Kral FM’de trafik güvenliği konulu
radyo spot çalışmaları ile radyolar kanalı ile
trafik güvenliği konularında bilinçlendirme
çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca sosyal
medya mecralarında (Facebook, Twitter,
Youtube), “Trafik Hayattır!” internet sitesi ve
yazılı/görsel basında yapılan aktiviteler ile ilgili
bilgiler paylaşılmakta, topluma bilinçlendirici
mesajlar verilmektedir. Doğuş Otomotiv
olarak, spordan sanata ve eğitime kadar
farklı alanlarda gerçekleştirilen sponsorluk
projelerinde ve satış pazarlama faaliyetlerinde,
tüm markaların iletişiminde, kurumsal logolar
ile beraber “Trafik Hayattır!” logosunu da

“Trafik Hayattır!” platformu bünyesinde
gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri saygın
kuruluşların da dikkatini çekmiş olup farklı
projelerimiz farklı kategorilerde ödüllendirilmiştir.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluğu
kurum kültürü olarak içselleştiren şirketlerin
çözümlerini kamuoyu ile paylaşması için
düzenlenen “KSS Çözümleri Pazaryeri”
etkinliğine Doğuş Otomotiv, “Trafik Hayattır!”
çalışmaları ile katılmıştır. Türkiye’de sektöründe
Kurumsal Sorumluluk Raporu hazırlayan ilk
kurum olan Doğuş Otomotiv, KSS Çözümleri
Pazaryeri’nde düzenlenen ödül töreninde,
“Trafik Hayattır!” ilköğretim eğitim çalışmalarıyla,
“KSS Örnek Eğitim Uygulaması Ödülü” ve “Jüri
Özel Ödülü” ile toplam 2 ödüle birden lâyık
görülmüştür. Otomotiv Distribütörleri Derneği
tarafından düzenlenen ve ilki 2010 yılında
gerçekleşen ODD Satış ve İletişim Ödülleri
2012 Gladyatörleri’nde, yıl içinde sektörümüzde
üretilmiş her türlü iletişim ürünü belli başlı
kriterlere göre ödüllendirilmektedir. 2012 yılının
Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde Doğuş
Otomotiv, “Trafik Hayattır!” platformu ile ödüle
lâyık görülmüştür. Tüm bu takdirlerin bize verdiği
gururla, sürdürülebilirlik stratejimiz paralelinde,
trafik güvenliği konusunda “Trafik Hayattır!”
çalışmalarımızı tüm topluma yayarak kültürel
değişim yaratma yolunda faaliyetlerimize devam
edeceğiz.
Gösterge Projesi
Trafik Hayattır! platformu kapsamında yer
alan Gösterge Projesi’nin son tasarımı bir
Yetkili Satıcımızda pilot olarak uygulanmış,
etkili olmakla birlikte dinamik olmadığı,
yeni teknolojiler yeni geliştirmeler artan
kaliteli hizmet alternatifleri gibi konularda
güncellemeye elverişli olmadığı fark edilmiştir.
Projenin somut materyaller yerine multimedya
teknolojisi kullanılarak sürekli güncel olması
ve müşterilere her an aktarılabilmesi yönünde
geliştirme yapılmasına karar verilmiştir.
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Endüstri Meslek Liseleri’nde Volkswagen
Laboratuvarları
2012 yılında Endüstri Meslek Liseleri’nde
Volkswagen Laboratuvarlarında ve diğer
kurumlarda eğitim çalışmaları devam etmiştir.
Şişli ve Samandıra’dan sonra 3.Volkswagen
Eğitim Laboratuvarı Ankara Gazi Endüstri
Meslek Lisesi’nde açılmıştır. Milli Eğitim
Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında
okula fiziksel iyileştirme, ekipman, malzeme ve
donanım desteği sağlanmıştır. 24 teknisyen
seçilerek öğretmenlerin eğitimleri sağlanmıştır.
Toplam destek verilen okul sayısı 108’e
ulaşmıştır. Servislerimiz için 87 öğrencinin staj
organizasyonu yapılmış, laboratuvarlardan
42 öğrenci mezun olmuş ve 20 öğrencimiz
istihdam edilmiştir. Toplam mezun sayısı
206’ya, öğrenim gören öğrenci sayısı 166’ya
ve toplam istihdam sayısı 66’ya ulaşmıştır.
Finlandiya, İskoçya ve Türkiye’nin ortaklaşa
gerçekleştirdiği E-VIWO (Education In Virtual
World) projesine sponsorluk desteği verilmiştir.
Volkswagen Servis Eğitim Bölümü tarafından
Meslek Liseleri programı kapsamında
eğitim desteği de verilmektedir. Ortalama
iki haftada bir okullar ilgili birim tarafından
ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilerle
görüşmeler yapılmakta ve öğrencilerin talep
ve gereksinimleri ile ilgili görüş alışverişinde
bulunulmaktadır. Okulun belirlediği program
dahilinde öğrencilerin staj organizasyonları
yapılmakta mezun öğrencilerin işe
yerleştirilmesi, sürekli iletişimde kalınarak eski
mezunların işe yerleştirilmesi, her öğretim
yıl başında laboratuvar öğrencilerine ihtiyaç
duydukları iş önlüğü, mont, t-shirt, çanta vb.
temin edilmesi sağlanmaktadır. Her öğretim
yılı başında Volkswagen Laboratuvarlarında
eğitim görecek öğrencilerin mülakatları, eğitim
yılı içinde sürekli ders kitabı tedariği gibi konular
da program dahilinde sürekli izlenen süreçler
arasındadır. Bununla birlikte Meslek Lisesi
öğretmenlerinin Doğuş Otomotiv bünyesinde
düzenlenen teknik eğitimlere katılımı ve güncel
eğitim dokümanlarının temini de sağlanarak
öğretmenlerin mesleki bilgilerinin gelişimine
destek verilmektedir.
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Doğuş Otomotiv Volkswagen
Laboratuvarlarında eğitim gören Endüstri
Meslek Lisesi öğrencilerinin en iyi kalitede
eğitim olanaklarından faydalanmalarını
sağlamak amacıyla çeşitli işbirlikleri de
yapmaktadır. Bugüne kadar Castrol, Henkel,
Mutlu Akü, Michelin gibi şirketlerle gerek ortak
eğitimler, gerekse malzeme temini konusunda
çeşitli işbirliklerine gidilmiştir. Laboratuvarların
ihtiyacı olan demo parça, ekipman, alet
vb. araçlar Doğuş Otomotiv tarafından
karşılanmakta, test cihazı, elsa istasyonu
tedariği, bilgisayar, printer, projeksiyon
cihazı ve ilgili yazılımların güncellenmesi ile
eğitim araçlarının bakım ve onarımı da ilgili
birimler tarafından güncel olarak izlenerek
sağlanmaktadır.
Okulların yurtdışı projelere katılımı Doğuş
Otomotiv tarafından desteklenmekte, gerekli
sponsorluk desteği verilmekte ve öğrenciler
düzenli olarak Şekerpınar Eğitim Merkezi ve
operasyon alanlarında gezilere katılarak teşvik
edilmektedir. Volkswagen Laboratuvarlarından
mezun olan öğrencilere özel sertifika verilmekte
ve karne günlerinde okullar ziyaret edilerek
başarılı öğrenciler ödüllendirilmektedir. Ayrıca
yabancı okullara geziler düzenlenerek, öğrenci
değişim programlarına destek verilerek
öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı faaliyetler
organize edilmektedir.
2012 yılı içinde Şişli Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Volkswagen Laboratuvarında Doğuş
Otomotiv’den eğitim almış öğretmenler
eğitim vermiştir. Her yıl okula 20.000 TL
finansal destek sağlanmaktadır. 2012 yılında
öğrencilerle Doğuş Otomotiv Volkswagen
Servis Eğitim Bölümü 2-3 haftada bir kez
yaklaşık 2-3 saat bir araya gelmiştir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile programın
devamına yönelik protokol ilk kez 2005
yılında yapılmıştır. Protokol 5 yıl sürelidir ve
yenilenmiştir. Programın başladığı günden
bugüne kadar fiziksel iyileştirme gerektiren
atölyeler tamamen yenilenmiş ve ihtiyaç
duyulan cihazlar ve ekipman ile donatılmıştır.
Bir sınıfın maliyeti yaklaşık 100.000 €
tutarındadır.
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Markalarımızda Toplumsal Katılım
Çalışmaları
Audi
Audi’nin global sosyal sorumluluk stratejisi
kapsamında, mobilitenin yeni döneme geçişini
şekillendirmede aktif rol oynamak amacıyla
başlattığı Audi Urban Future Initiative Programı
bulunmaktadır. Bu program ile Audi, geleceğe
yönelik mobilite, mimari ve şehirleşme üçlüsünün
yarattığı sinerji üzerine bir dialog oluşturmayı
amaçlamaktadır. Özetle Audi, geleceğin yaşam
alanları mega şehirlerin biçimlendirilmesinde aktif
rol oynamak için çalışmaktadır. Program 4 ana
unsurdan oluşmaktadır:
1. Zirve Toplantıları: Konunun uzmanlarını
bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişi
ve oturumlarla yeni fikirlerin oluşmasını
amaçlayan organizasyonlardır.
2. Insight Team: Mobilite ve şehirleşme
konusunda fikir geliştirmesi için kurulan Audi
AG departmanlar arası çalışma grubudur.
3. Araştırma: Dünya çapında en vizyoner
araştırma kuruluşlarına sahip yerel pazarları
eşleştirerek gelecekteki mobilite senaryoları
için bir akademik temel oluşturmak ve diğer
unsurlarla birlikte mobilite konusunda global
bir bilgi ekosistemi yaratmak amacıyla
yapılan çalışmalardır.
4. Audi Urban Future Award: Yarışmacıların
gelecekteki mobiliteyle ilgili kendi
şehirlerindeki zorlukları analiz ederek bu
şehirler özelinde sürdürülebilir mobilite
ve altyapıya geçiş için spesifik öneriler
getirmelerini teşvik etmek amacıyla
gerçekleştirilen mimarlık ve şehir
planlamacılık yarışmasıdır. Bu kapsamda
düzenlenen yarışma 18 Ekim 2012 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Audi – Fevziye Mektepleri Burs Fonu
18 Aralık 2011 – 21 Ocak 2012 tarihleri
arasında Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları
bünyesinde yer alan sanat faaliyetlerinin
yanı sıra eğitim ve öğretim çerçevesinde her
türlü bilimsel, sosyal ve teknolojik etkinliklere
ev sahipliği yapan Galeri Işık’da “Audi
Q3 - Beklentilerinizden Yaratıldı Sergisi”
ve “Sosyal Medya’da İletişim Konferansı”
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen çalışma ile

Audi markası olarak Fevziye Mektepleri Burs
Fonuna ihtiyacı olan öğrencilerin okutulabilmesi
amacıyla maddi katkı sağlanmıştır.
Scania ve Krone Tansiyon Tırı
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları
Derneği tarafından 9 Mayıs tarihinde
Kırıklareli’de başlatılan tansiyona bağlı
hastalıklarla ilgili bilgilendirme kampanyası, 15
Mayıs 2012’de İstanbul’da sona ermiştir. Scania
ve Krone tarafından oluşturulan tansiyon tırında
100 binden fazla kişinin tansiyonu ölçülmüş
ve konuyla ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.
Kırklareli’nde Atatürk Meydanı’nda başlayan
kampanyada rota Kırklareli’nden sonra sırasıyla;
10 Mayıs’ta Edirne, 11 Mayıs’ta Tekirdağ,
12 Mayıs’ta Sakarya ve 13 Mayıs’ta Düzce
olmuştur. Kampanya son olarak İstanbul’da
düzenlenen etkinliklerle son bulmuştur.
‘Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz’ kampanyası,
Taksim Meydanı’nda yapılan ölçümlerin ardından
Beşiktaş Meydanı’nda sona ermiştir. Kampanya
süresince Çorlu ve Gebze’deki kooperatiflerde
de ölçümler yapılmıştır. Scania ve Krone tansiyon
tırında görev yapan sağlık yetkilileri özellikle uzun
yol şoförlerinde stresten kaynaklanan tansiyon
sorununun görülme sıklığının çok fazla olduğunu
belirterek tansiyonlarının normalin altında veya
üstünde çıkması durumunda neler yapmaları ve
nelere dikkat etmeleri konusunda ilgili kişilere bilgi
vermiştir.
Tansiyon Tırı, Doğuş Otomotiv çalışanlarının
tansiyonunu ölçmek üzere Doğuş Otomotiv
Genel Müdürlük binasının arka bahçesinde
konumlandırılarak program kapsamında
Doğuş Otomotiv çalışanlarının tansiyonlarını da
ölçülmüş, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Antalya Piyano Festivali
Volkswagen Binek Araç olarak, toplumsal
katılım çalışmalarımız kapsamında son 3
senedir Antalya Piyano Festivali’ne sponsor
olmaktayız. Dünyada sayılı klasik müzik
festivalleri arasına girmesi planlanan festival,
Antalya’da Fazıl Say’ın küratörlüğünde tüm
dünyadan ünlü sanatçılara 15 gün boyunca ev
sahipliği yapmaktadır. Ücretsiz halk konserlerini
ve üniversitelerde workshopları da içeren
festival seyircinin yoğun ilgisini çekmektedir.
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İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv, Türkiye’de kamuya
açık biçimde İnsan Hakları Politikasını
açıklayan ilk Türk şirketlerinden biri
olmakla gurur duymaktadır.

Doğuş Otomotiv’de İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de olmak üzere insan haklarıyla ilgili tüm
küresel gönüllü kodlara ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uymayı ve İnsan
Haklarına Saygı kavramını tüm iş süreçlerine entegre etmeyi İnsan Hakları Politikasıyla taahhüt
etmektedir. Doğuş Otomotiv, Türkiye’de kamuya açık biçimde İnsan Hakları Politikasını açıklayan ilk
Türk şirketlerinden biri olmakla gurur duymaktadır.
Güvenlik Görevlilerine İnsan Hakları Eğitimi
Doğuş Otomotiv güvenlik görevlilerine insan haklarıyla ilgili eğitim sunumu, 25 Şubat 2012 tarihinde
Güvenlik Toplantısı ve Eğitimi kapsamında yapılmış, söz konusu eğitime 34 güvenlik çalışanı
katılmıştır. Nöbet, izin vb. nedenlerden katılamayan kişilere de 03 Mart 2012 tarihinde sunum ve
eğitim tekrar edilmiştir. Toplam güvenlik personeli sayısı 59’dur. Güvenlik personelimizin tamamı bu
eğitimlere katılmıştır.
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Tedarikçilerimiz ve İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto olarak 2012
yılında fiili olarak çalışılmış tedarikçi sayımız
486’dır.
Tedarikçilerimizle yapılan tüm sözleşmelerde
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri kapsamında
çalışan sağlığı ve güvenliği, insan hakları,

çocuk işçi çalıştırmama, ekolojik çevreye
saygı konularının yer aldığı bir protokol
imzalatılmaktadır. 2013 yılında fiili tedarikçi
denetimlerine çocuk işçi çalıştırmama başlığı
da eklenecek ve değerlendirme kriterleri
arasında yer alacaktır.

Gönüllülük Programları
Doğuş Oto
Çankaya Bölgesi’nde Süt Bağışı
‘Her Çocuk Süt İçecek’ kampanyası ile
Çankaya Belediyesi ve Çankaya Yardımlaşma
ve Ekonomik Dayanışma Derneği (ÇAYED)
işbirliğiyle hayata geçirilen “Süt Kardeşliği
Projesi” ne destek verilmiştir.

Koruncuk Vakfı Giyecek ve Tekstil
Ürünleri Desteği
Koruncuk Vakfı ile korunmaya muhtaç
çocukların ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler
yapılarak, çocukları yaz tatiline götüren vakfa,
yazlık giyecek ve tekstil ürünleri desteği
verilmiştir.

Bursa Bölgesi Kızılay Kan Bağışı
Kan bağışı yaparak Türk Kızılay’ına fayda
sağlamak ve personelimizin Sosyal Sorumluluk
konusunda bilinçli olmasını sağlamak amacı ile
2012 yılında başlattığımız Kan Bağışı etkinliği
düzenli olarak devam etmektedir.
51. Uluslararası Bursa Festivali Ulaşım
Sponsorluğu
Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine sanat alanında
da destek veren Doğuş Oto, Türkiye’de
51 yıldır aralıksız devam eden tek festival
olan Uluslararası Bursa Festivali’nin taşıma
sponsoru olmuştur.

89

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk
Performansı
“Doğuş Otomotiv, yürüttüğü farkındalık
çalışmalarıyla Kurumsal Sorumluluk
performansını her geçen gün daha da
ileriye taşımaktadır. 2012 yılında satılan
araç başına CO2 emisyonu geçen yıla
göre %2,8 azalmış, su tüketimi ise 0,59
m3’e düşürülmüştür.”
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Ekonomi
Ekonomik Performans
(Milyon TL)

2010

2011

2012

Satış (Adet)

88.850

112.399

125.563

Pazar Payı (%)

11,2

12,6

15,47

İkinci El Satışlar

12.550

15.659

16.937

Net Satışlar

3.428

4.808

5.132

(EBIT) Faaliyet Kârı

202

240

315

Net Dönem Kârı

150

142

256

2012
(Milyon TL)

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Hissedarlara Ödenen

100

-

Vergi

200,3

0,7688

Toplumsal Yatırımlar

1,8

0,076177

Tedarikçilere Ödenen8

180.912

1.570

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

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Brüt Ücret Ödemeleri

51,0

43,5

Yemek

1,5

3,3

Servis

2,0

3,2

Prim

29,7

18,4

Sağlık ve Hayat Sigortası

0,79

1,5

Operasyonel Göstergeler
Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Satış Adedi

115.4459

34.741

Servis Giriş Adedi

-

202.529

Çalışan Sayısı

557

1.270

Krone Meiller hariç pazar payıdır.
Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç yerel satın alım tutarıdır.
9
Skoda satışları hariçtir.
7
8
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Çevre
Enerji Tüketimi
2010

2011

2012

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğalgaz (m3/GJ)

230.250/
8.825

595.760/
22.835

283.250/
10.857

701.594/
26.892

323.725/
12.408

713.325/
27.342

Benzin (Lt/GJ)

439.081/
15.563

410.150/
14.538

651.619/
23.097

327.957/
11.625

472.538/
16.749

365.449/
12.954

Elektrik (kWh/GJ)

2.419.550/
8.710

7.242.241/
26.072

2.804.580/
10.096

7.359.032/
26.493

3.221.646/
11.598

7.663.215/
27.588

Toplam (GJ)

33.099

63.446

44.050

65.009

40.756

67.883

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
Elektrirk GJ
: (1kwh*0,0036)

CO2 Emisyonları
CO2 (Ton)

2010

2011

2012

Elektrik Tüketimi

2.053

1.486

2.198

Doğalgaz Tüketimi

1.176

2.118

2.230

Şirket Araçları

2.231

2.571

2.201

Çalışan Taşıma

732

845

723

İş Seyahatleri

336

388

332

Toplam

7.027

7.976

7.684

Tür

Tüketim

Kişi başına CO2 (Ton)

Doğalgaz – m3

323.725

1,29

Elektrik - kWh

3.221.646

1,21

Sıvı Yakıt - Lt

472.538

2,31

Hesaplama Yöntemi:
Doğalgaz CO2
: 1GJ*56,1
Benzin CO2
: 1GJ*74
Elektrirk CO2
: 1GJ*56,1

Emisyonlar

Ortalama		

1,6

Su Tüketimi
Satılan Araç Başına (m3)

92

2010

2011

2012

0,89

0,66

0,59

Doğuş Oto
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Atıklar
2010

2011

2012

Atık Cinsi (kg)

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Yağ ve Yakıt
Filtresi

2.746

32.320

3.379

32.670

2.323

33.306

Kontamine
Atık

1.647

1.634

1.431

2.294

781

3.627

Kontamine
Ambalaj

3.051

5.094

2.463

6.180

1.573

7.076

Atık Antifriz
Sıvısı

0

952

0

243

57

1.274

Fren Sıvısı

0

517

0

397

57

2.159

Kağıt Tüketimi

10

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

ile Sadık Kâğıt firmasına geri dönüşüm için
verilmektedir.

Piyasaya Sürülen Toplam Ambalaj Miktarı
Kg

2010

2011

2012

Kâğıt/Karton

509.369

667.299

712.748

Plastik-Naylon (Polietilen, Polipropilen)

3.592

2.835

3.360

Tahta (Ahşap) Palet

268.711

213.152

174.671

TOPLAM

781.672

883.646

890.779

Geri Kazanılan Ambalaj Atığı Miktarı11
Kg

2010

2011

2012

Kâğıt/Karton12

193.560

266.920

299.354

Plastik-Naylon (Polietilen, Polipropilen)

1.364

1.134

1.411

Tahta (Ahşap)Palet

-

-

8.734

TOPLAM

194.924

268.054

309.49913

Kg

2010

2011

2012

Doğuş Otomotiv

10.732,5

8.727,5

9.165

Doğuş Oto

20.787,5

26.250

28.860

A4 Kâğıt Tüketimi

2012 yılı itibariyle Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto kâğıt tüketimi verileri satılan malzemelerin satış ve nakliye ambalajlarını da
kapsayacaktır. Bu atıklar sadece kâğıt/karton değil, plastik, ahşap palet vb. atıkları da içermektedir. Bu tablolar 2012 Kurumsal
Sorumluluk Raporu kapsamında performans verileri bölümünde yer almaktadır.
11
Ambalaj atıkları geri kazanım amacıyla yetkilendirilmiş firma olan ÇEVKO’ya verilmektedir.
12
2010 ve 2012 yılı kâğıt/karton geri dönüşüm oranları kıyaslandığında Doğuş Otomotiv’in geri dönüşüm oranı yaklaşık %54 artmıştır.
13
Doğuş Otomotiv’in 2012 yılında geri dönüşüme gönderilen kâğıt/karton atıkların %41,99’u geri kazanım amacıyla ÇEVKO’ya
gönderilmiştir.
10
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Lojistik Kafes İhracatı
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

Çevre Dostu Araçlar
Satış Rakamı (Perakende)

Araç Başına Ortalama CO2 Birleşik (g/km)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Volkswagen Binek

39.822

55.550

66.792

144

130

128

Volkswagen Ticari

24.018

26.361

26.048

175

172

175

Audi

9.656

12.064

13.720

158

150

132

Porsche

390

442

497

222

204

190

Bentley

14

10

18

394

387

34214

Lamborghini

4

6

2

323

338

37414

SEAT

5.113

6.059

5.811

141

131

132

Toplam Satış/Tüm
Markalar Ortalama

79.017

100.492

112.888

155

143

139

• Scania, Krone, Meiller CO2 değerleri bulunmamaktadır.
• 2012 yılında 2011 yılına oranla CO2 verilerinde %2,8 oranında bir iyileşme gözlenmiştir.

Sosyal
2010

2011

2012

Çalışanlar			

14

Toplam Çalışan Sayısı

1.652

1.779

1.827

Kadın Çalışan Oranı (%)

20,97

21,42

22,00

İş Kazası Sayısı

4

11

10

Toptan satış rakamı = perakende olduğundan değişmemektedir.
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Doğuş Otomotiv

2011
Doğuş Oto

2012
Doğuş Otomotiv
Doğuş Oto

Tam Zamanlı Çalışan

562

1.217

55715

1.270

Yarı Zamanlı Çalışan

0

0

0

0

				
Belirsiz Süreli Daimi Çalışan

562

1.217

552

1.270

Dönemsel ve Geçici Süreli
Çalışan

0

0

5

0

16

				
Toplam Yönetici
(Müdür ve Üstü)

61

25

59

23

Toplam Terfi Sayısı

31

19

46

7

Terfi Eden Kadın Çalışan

12

4

16

1

Toplam İşe Alınan Kişi

66

276

59

221

Toplam İşe Alınan Kadın

19

71

10

54

İşe Alınan Kadın Sayısı
Toplam Alınan Kişiye Oranı (%)

29

25,8

16,9

24,5

				
İşten Ayrılanlar

51

171

50

178

İşten Ayrılanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

9,07

14,05

8,97

14

İşten Ayrılan Erkek Çalışan

34

130

39

131

İşten Ayrılan Erkek Çalışanların
Toplam İşgücüne Oranı (%)

6,04

10,68

0,7

10,3

İşten Ayrılan Kadın Çalışan

17

41

11

47

İşten Ayrılan Kadın Çalışanların
Toplam İşgücüne Oranı (%)

3,02

3,36

1,97

3,7

İşten Ayrılan (30 Yaş Altı)

19

90

16

95

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

3,38

7,3

2,87

7,48

İşten Ayrılan (30-50 Yaş)

32

81

34

79

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

5,69

6,65

6,10

6,2

İşten Ayrılan (50 Yaş Üstü)

0

0

0

4

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

0

0

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.
16
Tüm çalışanlar erkektir.
15
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Bölgelere Göre Kadın-Erkek Çalışan
KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

Bölgeler

Doğuş
Otomotiv
2011

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Otomotiv
2011

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Oto
2011

Doğuş
Oto
2012

Doğuş
Oto
2011

Doğuş
Oto
2012

Marmara

170

156

392

401

160

175

781

802

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

51

54

225

239

Pozisyona Göre Çalışan Yaş Kırılımı 2012
KADIN

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

1

0

16

1

0

0

8

0

9

1

Üst Düzey Yönetici 8

4

34

18

0

0

39

21

3

1

Yönetici

0

130

0

6

0

156

0

5

0

Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu

37

Satış Personeli

0

135

0

102

0

95

0

142

0

0

Mavi Yaka

3

0

83

613

32

229

49

378

5

6

Eğitim Durumuna Göre Kadın-Erkek Kırılımı
KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

Eğitim
Durumu

Doğuş
Otomotiv
2011

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Otomotiv
2011

Doğuş
Otomotiv
2012

Doğuş
Oto
2011

Doğuş
Oto
2012

Doğuş
Oto
2011

Doğuş
Oto
2012

Doktora

0

0

1

1

0

0

0

0

Yüksek Lisans

28

26

64

71

6

6

11

11

Lisans

116

101

184

183

109

124

197

208

Ön Lisans

14

14

17

21

53

58

140

159

Lise

14

14

97

99

43

41

362

376

İlkokul-Ortaokul

0

0

27

27

0

0

296

287

96

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Eğitim17,18
2010

2011

2012

Adam/Saat

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Üst Yönetim

3

17

32

9

48

33

Orta Kademe
Yönetici

51

36

74,5

40,5

66

56

Diğer

50,5

20

64,5

26

42,5

35

Mavi Yaka

20

23,5

37

24

33,5

31

Genel Ortalama

31,13

24,13

52

24,88

47,5

38,8

Ayrımcılık ve Fırsat Eşitliği
KADIN ÇALIŞAN
Pozisyona Göre

Toplam

Gebze Merkez (%)

Doğuş Oto (%)

Üst Düzey Yönetici

13

9 (%2,33)

4 (%1,03)

Yönetici

37

37 (%100)

0

Satış Elemanı

81

4 (%1,03)

77 (%20)

Mavi Yaka

3

3 (%100)

0

Diğer

250

97 (%25)

153 (%39,8)

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu

1

1 (%100)

0

				

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

		

Veri Ölçümleme Yöntemi19

2011

2012

2011

2012

Hastalığa Bağlı Kayıp Gün Oranı –
Tam Zamanlı Çalışanlar

(AR)

%58

%52

%35,32

%49

Kayıt Altına Alınan Kaza Oranı

(IR)

1

2

10

7

Kazalara Bağlı Olarak Kayıp Gün Oranı

(LDR)

%1,13

%0,5

%1,43

%0,2

Ölümlü Vaka Sayısı – Tam Zamanlı
Çalışanlar

-

0

0

0

1

Mesleki Hastalıklara Bağlı Kayıp
Gün Oranı

(ODR)

0

0

0

0

Kadın-Erkek Maaş Oranları20
2011

Kadın Çalışanların
Maaşlarının Erkek
Çalışanların Maaşlarına Oranı (%)

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

2012
Doğuş Otomotiv
Doğuş Oto

95

91

93

91

Ünvan kategorizasyonu değişikliği yapıldığından 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda yer alan rakamlar değişiklik göstermiştir.
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.
19
GRI G.3.1 Veri hesaplama yöntemleri kullanılmıştır.
20
Raporlama dönemi içinde, maaş oranlarına ilişkin veri toplama sistemi çalışan kategorilerini içermediğinden, çalışan kategorilerine göre
dağılım verilmemektedir.
17
18
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Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları
		
SATIŞ

SERVİS

2010

2011

2012

Volkswagen Binek

104,73

111,30

112,05

Volkswagen Ticari

103,92

111,09

112,51

Audi

101,33

104,53

106,76

SEAT

95,80

100,89

100,41

Porsche

99,95

96,59

86,84

Volkswagen Binek

89,12

94,73

96,70

Volkswagen Ticari

90,02

95,17

96,03

Audi

88,72

96,43

98,27

SEAT

89,58

95,29

97,30

Porsche

96,47

102,63

107,47

Yetkili Satıcı ve Servisler Çevre Verileri (Pilot Çalışma)
Performans Verisi

General Oto

Acarlar Otomotiv

Özsa Otomotiv

Elektrik Tüketimi (kWh)

441.585

696.340

440.000

Doğalgaz Tüketimi (m )

59.507,18

41.177

82.500

Benzin Tüketimi (Lt)

5.696,78

67.899

-

Su tüketimi (m )

4.996

1.952

1.350

3

3

Yetkili Satıcı ve Servisler İnsan Kaynakları Verileri
(Pilot Çalışma)
Çalışanlar

General Oto

Acarlar Otomotiv

Özsa Otomotiv

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

131

134

151

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

7

-

-

Toplam İşgücü

138

134

151

Kadın Çalışan Sayısı

30

28

28

Erkek Çalışan Sayısı

101

106

123

Kadın Çalışan Oranı (%)

22,90

20,89

18,54

Çalışan Sirkülasyonu (%)

23,91

13,43

2,64

Çalışan başına düşen
ortalama eğitim saati
(Adam/Saat)

47,77

15,48

16
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Yetkili Satıcı ve Servisler Ekonomik Performans
(Pilot Çalışma)
Performans Verisi

General Oto

Acarlar Otomotiv

Özsa Otomotiv

Tedarikçi Sayısı

264

274

150

Yerel Tedarikçilere Ödenen
Bedel (TL)

135.890.000

273.766.583,34

3.000.000

Toplumsal Yatırımlar (TL)

-

41.160

50.000

Yetkili Satıcı ve Servislerimiz Memnuniyet Anketi
Sonuçları
		

2010

2011

2012

SATIŞ

Volkswagen Binek

104,73

111,30

112,05

Volkswagen Ticari

103,92

111,09

112,51

Audi

101,33

104,53

106,76

SERVİS

SEAT

95,80

100,89

100,41

Porsche

99,95

96,59

86,84

Volkswagen Binek

89,12

94,73

96,70

Volkswagen Ticari

90,02

95,17

96,03

Audi

88,72

96,43

98,27

SEAT

89,58

95,29

97,30

Porsche

96,47

102,63

107,00
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İndeksler

Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama

Referans Sayfalar

1. Strateji ve
Analiz
Üst yönetim
beyanı

Temel etkiler,
riskler ve
fırsatlar

1.1 / Tam

1.2 / Tam

6.2

6.2

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

6-9

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

10-13

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

6-9

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

10-13

Kurumsal Sorumluluk
Risk Yönetimi

24-26
28-29

2. Kurumsal
Profil
Kurumun adı

2.1 / Tam

Künye

117

Markalar, ürün
ve hizmetler

2.2 / Tam

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 30-68)

Kurumun
operasyonel
yapısı

2.3 / Tam

6.2

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-7)

Genel merkez

100

2.4 / Tam

Künye

117
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Kurumun
faaliyet
gösterdiği
ülkeler

2.5 / Tam

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

Referans Sayfalar
18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-9)

Mülkiyet niteliği
ve yasal vaziyeti

2.6 / Tam

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-7, 88)

Hizmet verilen
pazarlar

2.7 / Tam

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 4-7, 16-20)

Kurumun ölçeği

2.8 / Tam

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 88)

Büyüklük, yapı
ve mülkiyet
durumlarında
önemli
değişiklikler

2.9 / Tam

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 88-89)
Doğuş Otomotiv’in yapı ve mülkiyet
durumunda raporlama dönemi
içerisinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.

Ödüller

2.10 / Tam

Ödüllerimiz

22

3. Rapor
Profili
Raporlama
dönemi

3.1 / Tam

Rapor Hakkında

14-15

Önceki raporun
tarihi

3.2 / Tam

Rapor Hakkında

14-15
Doğuş Otomotiv 2009 yılından
beri her yıl düzenli olarak Kurumsal
Sorumluluk Raporu yayınlamaktadır.
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İndeksler
Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Raporlama
sıklığı

3.3 / Tam

Rapor Hakkında

Referans Sayfalar
14-15
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

Künye

117

6.6.6

Rapor Hakkında

14-15

6.6.6

Rapor Hakkında

14-15

Rapor Hakkında

14-15

Rapor Hakkında

14-15

3.9 / Tam

Rapor Hakkında

14-15

Daha önceki
raporda bulunan bilgilerin
tekrarlanmasının nedenleri

3.10 / Tam

Rapor Hakkında

14-15

Raporun
kapsam ve
içeriğinde
önemli
değişiklikler

3.11 / Tam

Rapor Hakkında

14-15

GRI indeksi

3.12 / Tam

İndeksler

100-115

Rapor denetimi

3.13 / Tam

6.6.6

2012 Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nda 2011 KS Raporu’nda
yayınlanan bilgilerin tekrarına
yer verilmemektedir. Gerekli
görüldüğünde detaylar için ilgili
linkler verilmiştir.

7.5.3

Doğuş Otomotiv 2012 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
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 71-72, 82-86)

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
bağımsızlığı

4.2 / Tam

6.2

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 82-85)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Yönetim Kurulu
Bağımsız Üye
sayısı

4.3 / Tam

6.2

Referans Sayfalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda
iki bağımsız üye bulunmakta
ve Yönetim Kurulu yasal
düzenlemelere paralel olarak
gerekli niteliklere haiz kişilerden
oluşmaktadır.
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 82-85)

Hissedar ve
çalışanların
yönetime
katılımı

4.4 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

16

Paydaş Katılımı Performans
Alanları

17
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 70, 73-76, 80, 95-96)

Üst yönetime
ödenen ücret ve
sürdürülebilirlik
performansıyla
bağlantılar

4.5 / Tam

6.2

Kurumsal Sorumluluk

24-26

Üst Yönetim Performansı

66
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 87-90)

Çıkar
çatışmalarını
engelleyen
süreçler

4.6 / Tam

6.2

İş Etiği

27
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 82, 86, 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 Sorumluluk

24-26

İş Etiği

27
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Kurumun KSS
performansına
yönelik misyon
ve davranış
kuralları

4.8 / Tam

KSS
performansı
ve risklerinin
üst yönetim
tarafından
denetimi

4.9 / Tam

Üst yönetimin
KSS
performansı
konusunda öz
denetimi

4.10 / Tam

Kurumun KSS
ile ilgili alanlarda
risk yönetimi
yaklaşımı

4.11 / Tam

6.2

6.2

6.2

6.2

İlke
3,4,5,6

Referans Sayfalar

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

6-9

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

10-13

Kurumsal Sorumluluk

24-26

İş Etiği

27

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

10-13

Kurumsal Sorumluluk

24-26

İş Etiği

27

Kurumsal Sorumluluk

24-26

Üst Yönetim Performansı

66

İcra Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

10-13

Kurumsal Sorumluluk

24-26

İş Etiği

27

Risk Yönetimi

28

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88-89

KSS ile ilgili
alanlarda dış
girişimler,
faaliyetler

4.12 / Tam

6.2

Birlik ve dernek
üyelikleri

4.13 / Tam

6.2

İşbirlikleri ve Üyelikler

23

Paydaş listesi

4.14 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

16

6.8.3

Paydaş Katılımı Performans
Alanları

17

İlke 1,2

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

4.15 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

16

6.8.3

Paydaş Katılımı Performans
Alanları

17
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.
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Paydaş katılımı
süreci

4.16 / Tam

Referans Sayfalar

6.2

Paydaş Katılımı

16

6.8.3

Paydaş Katılımı Performans
Alanları

17
Paydaş haritamıza ulaşmak için
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/paydas_
haritamiz.pdf

Paydaş katılımı
ve öncelikli
konular,
yanıtverebilirlik
performansı

4.17 / Tam

6.2

Paydaş Katılımı

16

6.8.3

Paydaş Katılımı Performans
Alanları

17

Kurumsal Sorumluluk

24-26

Ekonomik Sorumluluk
Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/kssr/
Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_
Raporu_10.pdf

Performans
Göstergeleri
Yönetim
Yaklaşımı

Ekonomik
Performans /
Tam

6.2

EC1 / Tam

6.8

Finansal Göstergeler

22

6.8.3

Ekonomik Kalkınma

33-35

6.8.7

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

91

İlke
1,2,7

6.8

(Sayfa 23)
Üretilen ve
dağıtılan
doğrudan
ekonomik değer

6.8.9

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv
2012 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari.
aspx
(Sayfa; 5, 16-20)

İklim
değişikliğinin
kurumun
finansal
başarısına
etkisi, risk ve
fırsatlar

EC2 / Tam

6.5.5

İlke 7

Risk Yönetimi

28-29

Çevre

71
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

6.3.7
6.4.4
6.8

Doğuş Otomotiv ve Doğuş
Oto’da işe giriş ücretleri yasa ve
yönetmeliklere uygun biçimde
düzenlenmekte ve pozisyona göre
değişiklik göstermektedir.
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Yerel
tedarikçilere
yapılan
ödemelerle
ilgili politika,
uygulama ve
ödeme oranları

EC6 / Tam

Yerel istihdam

EC7 / Tam

Referans Sayfalar

6.6.6

Tedarikçilerimiz

34

6.8

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

91

Yerel Halktan İstihdam

35

6.3.9

Ekonomik Kalkınma

33-35

6.8

Toplumsal Katılım
Çalışmaları

83-87

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

91

Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri ve İşimiz

18-22

Yetkili Satıcı ve Servis
Yatırımları

35

6.6.7
6.7.8

Tedarikçilerimiz

34

6.8

Yerel Halktan İstihdam

35

6.8.5

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

91

Çevre Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/kssr/
Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_
Raporu_10.pdf

6.8.5
6.8.7
6.8

İlke 6

6.8.5
6.8.7
Kamu yararına
yapılan
yatırımlar

EC8 / Tam

6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9
Önemli dolaylı
ekonomik
etkiler

EC9 / Tam

6.3.9
6.6.6

6.8.6
6.8.7
6.8.9
Yönetim
Yaklaşımı

Çevresel
Performans /
Tam

6.2

İlke
7,8,9

6.5

(Sayfa 35)
Doğrudan enerji
tüketimi

EN3 / Tam

6.5

Enerji Tüketimi

92

6.5.4

İyileştirmelere
bağlı olarak
tasarruf edilen
enerji miktarı

106

EN5 / Tam

6.5
6.5.4

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

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Enerji verimliliği
sağlayan ürün
ve hizmetler

Dolaylı enerji
tüketimini
azaltma
girişimleri ve
elde edilen
azalmalar

EN6 / Tam

6.5
6.5.4

EN7 / Tam

6.5
6.5.4

Kaynağına
göre kullanılan
toplam su
miktarı

EN8 / Tam

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

Referans Sayfalar

Markalarımızda Çevresel
Sorumluluk

71-77

Yüksek Hacimli
Aydınlatmada Enerji
Tasarrufu

78

Lojistik Ağının Çevresel
Etkisi

78-79

Yetkili Satıcı ve Servis
Yatırımlarımızda Çevre
Çalışmaları

79

Satış Sonrası Hizmetlerde
Kâğıt Tasarrufu

80

Enerji Verimliliği

80

Su Tüketimi

81, 92

6.5.4
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
6.5.6
6.8.3
6.5

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

6.5.6

6.5

CO2 Emisyonları

92, 94

6.5.5

Çevre Dostu Araçlar

94

6.5

CO2 Emisyonları

92, 94

6.5.5

Lojistik Kafes İhracatı

94
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Emisyonları
azaltma
girişimleri

Toplam su
deşarjı

EN18 / Tam

6.5

İlke 8,9

6.5.5

EN21 / Kısmi

Markalarımızda Çevresel
Sorumluluk

71-77

Doğuş Otomotiv Çevresel
İyileştirmeler

78-80

Lojistik Ağının Çevresel
Etkisi

78-79

6.5

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.

6.5.3

Türüne ve
bertaraf
yöntemine göre
toplam atık

EN22 / Tam

6.5
6.5.3

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

Ürünlerin
çevresel
etkilerini
azaltma
girişimleri

EN26 / Tam

Yetkili Satıcı ve Servis
Yatırımlarımızda Çevre
Çalışmaları

79

Atık Yönetimi

81

Kâğıt Tüketimi

93

Atıklar

93

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

Doğuş Otomotiv faaliyetlerinde
tehlikeli atık sevkiyatı
bulunmamaktadır.

6.5.3

6.5

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

6.5.3
6.5.4
6.5.6

6.5
6.5.4
6.6.6
6.7.5

108

Referans Sayfalar

İlke
7,8,9

Markalarımızda Çevresel
Sorumluluk

71-77

Doğuş Otomotiv Çevresel
İyileştirmeler

78-80

Lojistik Ağının Çevresel
Etkisi

78-79

Yetkili Satıcı ve Servis
Yatırımlarımızda Çevre
Çalışmaları

79

Atık Yönetimi

81

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Satılmış
ürünlerin
ve bunların
ambalaj
malzemelerinin
kategorilere
göre geri
toplanma
yüzdesi

EN27 / Kısmi

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

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

6.5

Atık Yönetimi

Referans Sayfalar
81

6.5.3
6.5.4
6.7.5
Doğuş Otomotiv’e 2012 yılı içinde
çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere
uymamaktan kaynaklanan
herhangi bir ayni ya da nakdi ceza
kesilmemiştir.
İlke
7,8,9

6.5.4

Lojistik Ağının Çevresel
Etkisi

78-79

Lojistik Kafes İhracatı

94

Atık Yönetimi

81

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı
Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/kssr/
Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_
Raporu_10.pdf

6.6.6

İlke1,3,6

6.4
6.3.10

(Sayfa 45)

6.4.3

6.4
6.4.3

6.4

İlke 6

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

95-96

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

95-96

Çalışanlara Sağlanan
Faydalar

67

6.4.3
6.4.4

Toplu
sözleşmelerin
kapsadığı
çalışan sayısı

LA4 / Tam

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

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

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.
Yıllık izinler yürürlükte olan
çalışma kanunu çerçevesinde
kullanılmaktadır. Evlilik, babalık ve
1. derecede yakın ölümü hallerinde
çalışanlara 3 gün izin verilmektedir.
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
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

Referans Sayfalar

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

59-60

6.4

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

59-60

6.4.6

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

97

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

59-60

6.4.6

6.4

İlke 1

6.4.6
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

Sendikalarla
anlaşmalarda
yer alan sağlık
ve güvenlik
konuları

LA9 / Tam

Çalışan başına
yıllık ortalama
eğitim saati

LA10 / Kısmi

Çalışanların
eğitimi

LA11 / Tam

6.4

Doğuş Otomotiv’de sendika
bulunmamaktadır.

6.4.6

6.4

97

6.4.7

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

6.4

Çalışan Eğitimleri

62-63

Performans Yönetimi

65-67

Rakamlarla Doğuş
Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Performansı

95-96

Kadın-Erkek Maaş Oranları

97

Anne-Bebek Politikası

68

6.4.7
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 erkekkadın 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
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6.4
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Yönetim
Yaklaşımı

İnsan Hakları
Performansı /
Tam

6.2

İlke
1,2,6

Doğuş Otomotiv İnsan
Hakları Politikası

6.3
6.3.3

Referans Sayfalar
http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/kssr/
Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_
Raporu_10.pdf
(Sayfa 51)

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

İnsan haklarıyla
ilgili taramadan
geçen tedarikçi
ve yüklenicilerin
sayısı

HR2 / Tam

6.3

İlke
1,2,6

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88-89

İlke
1,2,6

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88

Tedarikçilerimiz ve İnsan
Hakları

89

İlke
1,2,6

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88

İlke1,2,6

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88-89

6.3.3
6.3.5
6.6.6

6.3
6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

İnsan hakları
ile ilgili verilen
eğitimlerin
toplam saati

HR3 / Tam

Ayrımcılıkla ilgili
toplam vakaların
sayısı ve alınan
önlemler

HR4 / Tam

6.3
6.3.5
6.3

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

6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3

Örgütlenme ve
toplu sözleşme
özgürlüğü

HR5 / Tam

6.3
6.3.3

İlke 1,3

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88-89
BM KİS İlkeleri 3

6.3.4
6.3.5
6.3.8
6.3.10
6.4.3
6.4.5
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Çocuk işçi
çalıştırma ve
alınan önlemler

HR6 / Tam

6.3

İlke
1,2,5

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

Referans Sayfalar
88-89
BM KİS İlkeleri 5

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10
6.6.6

Zorla çalıştırma
riski taşıyan
operasyonlar ve
alınan önlemler

HR7 / Tam

6.3

İlke
1,2,4

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88-89
BM KİS İlkeleri 4

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10
6.6.6

Kurumun
insan hakları
unsurları ile ilgili
politikaları veya
prosedürleri
hakkında
eğitilen güvenlik
personeli oranı

HR8 / Tam

Yerli halkın
haklarının
ihlaliyle
sonuçlanan
vakaların
toplam sayısı ve
alınan önlemler

HR9 / Tam

6.3

İlke 2

Güvenlik Görevlilerine İnsan
Hakları Eğitimi

88

6.3

İş Etiği

27

6.3.6

Doğuş Otomotiv’de İnsan
Hakları

88-89

6.3.5
6.4.3
6.6.6

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

6.3.7
6.3.8
6.6.7

Resmi şikâyet
mekanizmaları
aracılığıyla
insan hakları
ihlaline ilişkin
şikâyetlerin
sayısı

HR11 / Tam

Yönetim
Yaklaşımı

Ürün ve
Hizmet
Sorumluluğu
Performansı /
Tam

6.2

PR1 / Tam

6.3.9

Ürün ve
hizmetlerin
yaşam döngüsü
içinde sağlık ve
güvenlik

6.3
6.3.6

İlke 1

Ürün ve Hizmet
Sorumluluğu Politikası

İlke 1,2

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

38-44

Tedarikçilerimiz ve Ürün
Güvenliği

44-45

6.6
6.7

6.6.6
6.7
6.7.4
6.7.5

112

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

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/kssr/
Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_
Raporu_10.pdf
(Sayfa 53)
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Ürünlerin ve
hizmetlerin
sağlık ve
güvenlik
etkileri ile ilgili
yönetmeliklere
ve gönüllü
kurallara uyum
sağlanmadığı
görülen vaka
sayısı

PR2 / Tam

Referans Sayfalar

6.3.9

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

38-44

6.6.6

Tedarikçilerimiz ve Ürün
Güvenliği

44-45
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.

6.7
6.7.4
6.7.5

Ürün ve güvenlikle ilgili teknik
özellikler için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/hakkimizda/dogus-grubu.aspx
Etiketleme

PR3 / Tam

6.7

Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi

45-48
Doğuş Otomotiv ürün ve hizmet
etiketlemesi ve bilgilendirmesi ile
ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere tam
olarak uymaktadır.

6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9
Etiketleme
ile ilgili
yönetmeliklere
ve gönüllü
kurallara
uyulmadığını
gösteren
toplam vaka
sayısı

PR4 / Tam

Müşteri
memnuniyeti

PR5 / Tam

6.7

Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi

45-48

Müşteri Memnuniyeti ve
Bağlılığı

48

Markalarımızda Müşteri
Memnuniyeti

49-51

Yetkili Satıcı ve Servis
Eğitimleri

54-57

Müşterilerin Doğru
Bilgilendirilmesi

45-48

6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9
6.7
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.8
6.7.9

Pazarlama
iletişimi ile
yasa ve
yönetmeliklere
uyum

PR6 / Tam

6.7
6.7.3
6.7.6

Doğuş Otomotiv pazarlama iletişimi
ile ilgili tüm yasa, yönetmelik
ve gönüllü kodlara tam olarak
uymaktadır.

6.7.9
Pazarlama
iletişimi ile ilgili
yönetmeliklere
ve gönüllü
kurallara
uyulmadığını
gösteren
toplam vaka
sayısı

PR7 / Tam

6.7
6.7.3
6.7.6

Doğuş Otomotiv’in raporlama
dönemi içinde pazarlama iletişimi
ile ilgili yasa ve yönetmeliklere
uymaması nedeniyle meydana
gelen bir vaka bulunmamaktadır.

6.7.9
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Performans					
Başlığı
GRI G3.1
ISO26000 UNGC
Açıklama
Müşteri
gizliliği ile ilgili
doğrulanan
şikâyetler

PR8 / Tam

Ürün hizmetlerin
tedarik ve
kullanımıyla
ilgili yasa ve
yönetmeliklere
uyum

PR9 / Tam

Yönetim
Yaklaşımı

Toplumsal
Performans /
Tam

6.7

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.

6.7.7

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

6.2

İlke 10

Toplumsal Katılım
Politikamız

6.6
6.8

Faaliyetlerimizin
yerel halk
üzerindeki etkisi

SO1 / Tam

Referans Sayfalar

http://www.dogusotomotiv.com.
tr/dogusotomotiv_files/kssr/
Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_
Raporu_10.pdf
(Sayfa 61)

6.3.9

Paydaş Katılımı

16-17

6.8

Çalışan Gönüllüğü

68-69

6.8.3

Toplumsal Katılım
Çalışmaları

83-87

İş Etiği

27

6.8.9
Yolsuzlukla ilgili
risk analizleri

SO2 / Tam

Kurumun
yolsuzluk karşıtı
politikaları ve
bu konudaki
eğitimler

SO3 / Tam

6.6

İlke
1,2,10

6.6.3
6.6

İlke 10

6.6.3

Risk Yönetimi

28-29

İş Etiği

27

Risk Yönetimi

28-29
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

İş Etiği

27

Risk Yönetimi

28-29
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
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

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

6.6
6.6.4

Referans Sayfalar
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

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.
Doğuş Otomotiv’in raporlama
dönemi içinde yasa ve
yönetmeliklere uyulmamasından
kaynaklanan sonuçlanmış bir davası
bulunmamaktadır.

6.8.7
6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8
6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8

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

117

Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012

118

