İdealimizin yolunda...
Yaşam boyu bazen aynı yolları bazen de farklı yolları kullanarak
bir yerlere ulaşıyoruz…
İnsanoğlu aslında daha dünyaya gözünü açar açmaz atar ilk
adımını… Adım adım ulaşmak için hayalleri ve idealleri vardır
artık bu hayatta...
İşte biz de Doğuş Otomotiv olarak ideallerimizden vazgeçmeden
hayallerimizin peşinden emin adımlarla kendi yolumuzda
ilerliyoruz. Hayalimiz, tüm paydaşlarımız yollarında emin, güvenli
ve konforlu bir biçimde yol alırken her kilometrede yanlarında
olabilmek… Yol ve yaşam arasındaki bağlantıyı sağlayan
otomobiller bazen ulaşım aracı bazen hayalin ta kendisi olurken,
biz hayalimizi gerçekleştirdik. 17 yıldır sorumlu ve kaliteden
ödün vermeyen iş yapma kültürümüzle paydaşlarımızın
yanındayız.
Bizim bir idealimiz var. Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir
bir dünya istiyor ve bu amacımız için Doğuş Otomotiv ailesi
olarak kenetlenerek, vargücümüzle çalışıyoruz.
Geçen yıl çıktığımız bu yolda büyük bir adım atarak ilk Kurumsal
Sorumluluk raporumuzu yayınladık. Sorumlu ve şeffaf bir şirket
olarak devam etmek için kararlı ve emin adımlarla yürüyor ve
ikinci KSS raporumuzu sizlerle paylaşmanın mutluğunu
yaşıyoruz.
Hayallerimizin peşinden ideallerimize doğru çıktığımız bu yolda,
daha sürdürülebilir bir dünya için artık gittiğimiz yönü biliyoruz.
Aynı yolda ilerleyeceğimize söz veriyor ve ikinci raporumuzu
paydaşlarımıza ulaştırmanın gururunu taşıyoruz…
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Otomotiv, sektördeki büyüklüğüne paralel
“ Doğuş
olarak tüm paydaşlarının sürdürülebilir bir dünyada
yaşaması için de sorumluluk alanını artırmıştır.
”
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Tüm iş süreçlerimize sorumluluk anlayışımızı yerleştirmek, bu anlayışın sürekliliğini
sağlamak ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek hedefiyle ilke ve
politikalarımızı belirledik ve bu politikalar doğrultusunda yol haritamızı çizdik.
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv olarak bundan 17 yıl önce otomotiv
sektöründe en kaliteli hizmeti sunmak ve bu alandaki standardı
yükseltmek misyonuyla uzun soluklu bir koşuya başladık. Bu
varoluş serüvenimizde sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra
ülkemizin gelişimine de katkıda bulunacak çalışmalar
gerçekleştirmeye gayret ettik.
Doğuş Otomotiv olarak biz, Şirketimizin sürekli ve sürdürülebilir
gelişiminin, ancak bir parçası olduğumuz toplumun gelişimiyle
paralel sağlanacağı bilincindeyiz. Sürdürülebilir kalkınma
ekonomik unsurların yanında çevresel ve sosyal gelişmelerin
de sürekliliğinin olduğu bir platformda gerçekleşebilir.
Bugün dünyamızda gerek ekonomik gerek toplumsal gerek
de çevresel olmak üzere büyük ve hızlı değişimler
yaşanmaktadır. Tüm toplumları etkisi altına alan bu küresel
değişim süreci, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan
sosyoekonomik gelişimlerin ve değişimlerin sınır tanımadığını
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Doğuş Otomotiv ailesi
olarak sürdürülebilirlik alanında, yaşadığımız toplumdan ve
çevreden başlayarak gerçekleştireceğimiz her bir kurumsal
katkının dünyanın bambaşka bir yerinde farklı ve olumlu etkiler
sağlayacağına inanıyoruz. Kurumsal katkı bizce topluma her
anlamda geri vermek, ülkenin bir vatandaşı olarak sorumluluk
alanlarını çizmek ve onları en etkin bir biçimde yerine getirmektir.
Ezberlerin tamamen bozulduğu bu yeni dönem, özelliği itibariyle
rekabeti tüm sektörlerde önemli boyutlarda artırmıştır.
Günümüzde, şirketler sadece ürünleri ya da hizmetleri ile
değil, parçası olduğu topluma ve hatta dünyaya karşı sorumlu
iş yapış yöntemleri ile de değerlendirilmektedir. Doğuş
Otomotiv, sektördeki büyüklüğüne paralel olarak tüm
paydaşlarının sürdürülebilir bir dünyada yaşaması için de
sorumluluk alanını artırmıştır. Paydaşlarımızın en doğal hakkı
olan sürdürülebilir bir çevre ve yaşam koşulları yaratmak
amacıyla emsal teşkil edecek uygulamalar geliştirmekteyiz.
Bu uygulamalarımızın yarattığı faydayı sistematik bir şekilde
değerlendirebilmek, sağlam bir temel üzerine inşa ettiğimiz
kurumsal sorumluluk uygulamalarımızı yeni projelerle daha
da güçlendirmek adına geçen sene sektörümüzde bir ilke
imza atarak ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuzu
yayınladık. Bu yıl ise ikinci KSS raporumuzu paylaşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirliğe atfettiğimiz önemle
sorumluluk anlayışımızı şeffaflık ilkemiz çerçevesinde, KSS
raporumuzda tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 2010 yılı
kurumsal sorumluluk performansımızın yer aldığı bu ikinci
raporumuzda en önemli gelişmeyi yönetim yaklaşımımızı
belirlemekle kaydettiğimizi söylemek mümkün. Tüm iş
süreçlerimize sorumluluk anlayışımızı yerleştirmek, bu anlayışın
sürekliliğini sağlamak ve paydaşlarımızın beklentilerini
karşılayabilmek hedefiyle ilke ve politikalarımızı belirledik ve
bu politikalar doğrultusunda yol haritamızı çizdik. Kurumsal
sorumluluk anlayışımızın Şirketimizin tüm birimlerine
yayılmasının ve benimsenmesinin en etkin yol olduğunu bilerek

çalışmalarımızı yürüttük. Bu stratejimiz, 2010 yılında performans
gösterdiğimiz her faaliyet alanında şirket olarak farkındalığımızın
daha da artmasına ve çalışanlarımızın yaratıcılıklarını ve olumlu
enerjilerini işlerine yansıtmalarına olanak sağladı.
Doğuş Otomotiv olarak işimizi etik ve en doğru şekilde
gerçekleştiriyoruz. Değerlerimiz iş yapış anlayışımızı
şekillendirmektedir. Bu anlayış üzerine oturttuğumuz iş yapış
yöntemimiz ise bizi çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş
ortaklarımızı da kapsayan tüm paydaşlarımız nezdinde her gün
daha da değerli kılıyor ve ilişkilerimizi kuvvetlendiriyor. Diğer
bir deyişle kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelinde mutlu
çalışanlar, sürdürülebilir bir dünya ve toplum yatmaktadır.
Doğuş Otomotiv için 2010 yılı kurumsal sosyal
sorumluluk alanında büyük gelişmelerin
yaşandığı ayrıcalıklı ve verimli bir yıldı. 2010’da
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin altına imzamızı attık ve
sürdürülebilir kalkınma alanındaki kararlı
duruşumuzu tüm dünyaya ve sektörümüze
bir kez daha kanıtlamış olmanın mutluluğunu
yaşadık. Tüm bu olumlu gelişmeler ışığında, 2010 yılı şirketimizin
bundan sonraki yıllarda kalıcı ve sürekli bir performansa doğru
aldığı yolun önemli bir göstergesi olmuştur.
Sürekli gelişim vizyonumuz paralelinde bundan sonraki yıllarda
da kurumsal sorumluluk alanımızı daha da genişleterek,
sürdürülebilirlik alanında en iyiye örnek olacak uygulamalarla
toplumumuza ve gezegenimize değer katacağız. Paydaşlarımız
arasında sosyal, çevresel ve eğitim gibi önem arz eden konularda
farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Etik
yönetim anlayışımızla tüm güçlükleri öngörerek önlemlerimizi
almak ve onları bir fırsata dönüştürerek paydaşlarımız için
değerli bir marka olmayı sürdürmek en önemli hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Stratejimizin Doğuş Otomotiv’i gelecek
yıllara ve simge gücü konumuna taşıyacağı inancındayız.
Kurumsal sosyal sorumluluk performansımızın temel taşlarını
oluşturan, başta çalışanlarımız ve bu yolda en büyük
destekçilerimiz olan yatırımcılarımız ile iş ortaklarımız olmak
üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkılarından ötürü Doğuş
Otomotiv adına teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek
inşa etme yolunda sağlam temeller üzerinde yükselen Doğuş
Otomotiv’in bu konudaki yeni başarılarını ilerleyen yıllarda da
sizlerle paylaşmayı umuyoruz.
Sevgi ve Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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topluma, hatta tüm dünya toplumlarına ve
“ Yaşadığı
çevreye karşı sorumlu uygulamalarla faaliyetlerini yürüten
Şirketimiz sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir
konumda yer almaktadır.

”

Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv olarak, uzun yıllardır otomotiv sektöründe
sunduğumuz kaliteli hizmetlerin yanı sıra, son bir yıldır kurumsal
sosyal sorumluluk alanında da öncü bir şirket olma yolunda
emin adımlarla yürümekteyiz. 2010 yılında Türk Otomotiv
Sektörü’nde bir ilki gerçekleştirerek, uluslararası standartlara
sahip GRI (Global Reporting Initiative) Raporlama standartlarına
uygun hazırlanan ilk KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)
raporumuzu yayınladık. Her zaman en iyiyi sunma ve daha
ileriye gitme vizyonuyla stratejik operasyonlarımızı planlarken,
bu yıl KSS alanındaki çalışmalarımıza yenilerini katarak ikinci
raporumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Her yıl düzenli olarak
KSS Raporu yayınlamayı hedefliyor, bu yolda ne kadar istikrarlı
ve güçlü bir şekilde ilerlediğimizin kanıtı olan ikinci raporumuzu
sizlerle paylaşmaktan haklı bir gurur ve heyecan duyuyoruz.

Yaşadığı topluma, hatta tüm dünya toplumlarına ve çevreye
karşı sorumlu uygulamalarla faaliyetlerini yürüten Şirketimiz
sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir konumda yer
almaktadır. Üretim sürecinden, operasyonel uygulamalarına
kadar tüm faaliyetlerinde Şirketimiz birincil önem sırasına
hesapverebilirlik ve topluma fayda ilkelerini koymuştur ve bu
çizgide çalışmalarını devam ettirmektedir. Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporlaması sayesinde de Şirketimiz bundan
sonra bu yolda aldığı kararların ve uygulamalarının sonuçlarını
ve kaydettiği ilerlemeyi düzenli olarak paydaşları ile paylaşacak,
dolayısıyla faaliyetlerinin topluma kattığı değerin gelişimini de
gözlemleme ve daha da geliştirme şansı yakalayarak kurumsal
sosyal sorumluluk alanında alt yapısı güçlü çalışmalar
gerçekleştirebilecektir.
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Şirketimiz gelecek nesillere daha iyi, yaşanabilir bir gelecek bırakmak
düşüncesiyle hareket ederek sürdürülebilir büyümenin sağlanması için sosyal
ve çevresel yatırımlar gerçekleştirmektedir.
Doğuş Otomotiv uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet
göstermenin avantajı ve elde ettiği know-how sayesinde
bugün sektörüne öncülük eden, kaliteli çalışmalar üretmektedir.
Otomotiv sektörü, yapısı itibariyle ekonomik değişimlere çok
hızlı cevap verirken ülkelerin ekonomik gücüne büyük katkı
sağlamaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz otomotiv sektörünün
tüm bu özelliklerinden ötürü bu alanda yapılacak her bir
sorumlu uygulama ve bu uygulamalardaki her bir iyileştirme
toplum üzerinde dolaylı ve etkili bir sonuç oluşturacaktır.
Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz, 2009
yılının son çeyreğinde azalarak da olsa devam eden etkileriyle
otomotiv sektörünü de içine alarak birçok sektörde zorlukların
yaşanmasına neden olmuştu. Geride bıraktığımız 2010 yılı ise
ekonomik alanda yaşanan olumlu gelişmelerle hem Türkiye
ekonomisi, hem de sektörümüz açısından başarıların
kaydedildiği iyi bir yıl oldu. Türkiye ekonomisinin sergilediği
bu başarılı performans toplumumuza ve Şirketimize hedeflerine
ulaşmasında pozitif bir motivasyon kaynağı ve itici güç olmuştur.
Doğuş Otomotiv olarak Türk Otomotiv Sektörü’nün sahip
olduğu önemli potansiyel ile ürünlerimizde, hizmetlerimizde
ve iş süreçlerimizde kaliteli ve sürdürülebilir uygulamalar
doğrultusunda yatırımlara odaklanıyoruz. Şirketimiz, otomotiv
sektöründe birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor ve
bünyesinde 14 güçlü markayı barındırıyor. Doğuş Otomotiv,
80’in üzerinde sunduğu model adedi ve 500’ü aşan müşteri
buluşma noktasıyla kaliteli, güvenli ve hızlı servis hizmeti
vermektedir. Otomotiv değer zincirinin tüm halkalarına
yaydığımız faaliyet alanımızda, uluslararası güvenlik ve kalite
anlayışının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olmayı
sürdürüyoruz. Doğuş Otomotiv’in, kaliteye odaklanarak, planlı
ve uzun vadeli adımlarla gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde
uzun yıllar boyunca sektöründe sözü geçen güçlü oyunculardan
olacağı aşikardır.
Geçtiğimiz 20 yılda dünyamız, hem sosyal ve ekonomik, hem
de çevresel açıdan hızlı bir değişim geçirmiştir. Ekonomik
alanda yaşanan büyüme ve hızlı nüfus artışı beraberinde doğal
kaynaklara olan talebin artmasına neden olmuş ve talep artışı
dolayısıyla doğal kaynaklar üzerindeki baskı da artmıştır.
Ekolojik çevre, toplum ve ekonomik kalkınmayla ilgili yaşanan
bu önemli sorunlar, güçlü ve sorumlu şirketlere duyulan
gereksinimi yükseltmiştir. Şirketimiz de gelecek nesillere daha
iyi, yaşanabilir bir gelecek bırakmak düşüncesiyle hareket
ederek bu anlayış paralelinde sürdürülebilir büyümenin
sağlanması için sosyal ve çevresel yatırımlar
gerçekleştirmektedir. Bu vizyonumuz çerçevesinde son yıllarda
da hız kattığımız örnek uygulamalarımızla ekolojik ve sosyal
paydaşlarımız için fayda sağlamayı amaçlamaktayız.
Şirketimiz 2010 yılında da, büyük bir süratle uyguladığı sorumlu
ve sürdürülebilir çalışmalarını, üstüne yeni projeler katarak
sürdürmüştür. Bu kapsamda başta en önemli paydaşlarımız
olan çalışanlarımıza sonrasında da yatırımcılarımıza, yetkili
satıcı ve servislerimize olmak üzere tüm paydaşlarımıza açık
olan ve paydaşlarımızın kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili

farkındalığını artırmak amacıyla yüz yüze ve internet üzerinden
beklenti anketleri gerçekleştirilmiştir. Şirket içerisinde yeni
yapılandırdığımız etik kod komitesi, insan hakları konusundaki
hassas duruşumuzun bir çıktısı olan insan hakları e-öğrenme
modülü ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen gönüllülük
programlarının incelenmesiyle oluşturulan öneri sistemi 2010
yılında KSS alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasındadır.
İlk gönüllülük programımızı ise çalışanlarımızın katılımı ile hayata
geçirdik. Ayrıca etki alanımız çerçevesinde ülkemizde ve tüm
dünyada önemli sorunlardan biri olan ve her yıl birçok kayıpların
verildiği trafik kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğine ilişkin
farkındalığın ve bilincin artırılması için bilgilendirme
uygulamalarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Yaşadığı çevreye saygılı ve bulunduğu habitatın sürdürülebilirliğini
en önemli sıralarda gözeten, Türkiye’nin lider otomotiv
distribütörü Doğuş Otomotiv, çevre politikasını su, atık, enerji,
lojistik ve çevre dostu ürünler olmak üzere beş ana başlık
altında toplayarak bu alanda etkin uygulamalara imza atmıştır.
Kurum içi kâğıt kullanımının ve su kullanımının azaltılması
yönünde çözümcü uygulamalar ve teknikler geliştirerek bu
değişimlerin gerçekleşmesini destekleyen farkındalık çalışmaları
yürütülmüş, elektrik kullanımında dikkate değer bir azalma
kaydedilmesi için rüzgâr enerjisine dönüşüm çalışmaları
yapılmıştır. Şirketimizin distribütörlüğünü yaptığı markaların
çevreye duyarlı ve daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiren
araçlarının teknolojik yapısının Türkiye’deki diğer markalara
örnek teşkil etmesi ve dolayısıyla çevre dostu araçların ve
uygulamaların yaygınlaşması sürdürülebilirlik alanında olumlu
gelişmelerdir.
Kuruluşundan bu yana sorumlu iş yapış şekliyle diğer şirketlere
örnek olan Doğuş Otomotiv, bundan sonraki yıllarda da kaliteli
ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla beraber kurumsal sosyal
sorumluluk alanında da öncü faaliyetlerini kesintisiz sürdürecektir.
Doğuş Otomotiv ailesi olarak, dileğimiz son iki yılda kurumsal
sosyal sorumluluk alanında kaydettiğimiz hızlı ve katma değer
yaratan adımları önümüzdeki yıllarda tüm paydaşlarımıza fayda
üretecek projelerle desteklemek ve temeli güçlü kurumsal
sosyal sorumluluk anlayışını ve farkındalık bilincini tüm
paydaşlarımıza yaymaktır. Yaratılan bu ortak sinerji ile
uygulamalarımızın her geçen gün daha da gelişeceğine, çevreye
ve topluma karşı olan sorumlu ve sürdürülebilir faaliyetlerimizin
pozitif ivme ile artacağına yürekten inanıyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
Emir Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı
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Rapor Hakkında
Doğuş Otomotiv 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu şirketimizin kamuya açık biçimde
yayınlamış olduğu ikinci rapordur. Raporumuz Global Reporting Initiative (GRI)
Raporlama çerçevesinin B başvuru düzeyine uygun biçimde hazırlanmıştır.

GRI
Onaylı

B+

A

A+
Rapor Dış Denetim Almıştır.

Üçüncü
Parti
Onaylı

B

Rapor Dış Denetim Almıştır.

Kurum
Beyanı

C+
Rapor Dış Denetim Almıştır.

Opsiyonel

Zorunlu

C

Finansal veriler Doğuş Otomotiv Grubu’nun konsolide verileri olmakla birlikte, Doğuş
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 Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş’ nin sosyal, çevresel ve
ekonomik performans verilerini içermektedir. Rapor kapsamına diğer Yetkili Satıcı
ve Servislerimizin dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir.
Geri bildirimleriniz, görüş ve önerileriniz için:
Koray Bebekoğlu
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: +90 (262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr

1

Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş’nin perakende, satış ve servis hizmeti şirketidir.
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Doğuş Otomotiv 2010
Doğuş Otomotiv, sektöründe Türkiye’nin en geniş marka ve hizmet ağına sahip şirketidir. Türkiye’nin toptan
ithal pazarında lider distribütör konumunda olan Şirketimiz binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel
ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 14 uluslararası
markanın temsilcisidir.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na bağlı tüm markaları çatısı altında bulunduran dünyadaki tek şirkettir.
İthalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri dışında şirket, otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma
stratejisi doğrultusunda hizmet portföyünü giderek genişletmektedir. Doğuş Otomotiv, tüketici finansmanı,
yedek parça ve aksesuvar ticareti, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, filo kiralama, hızlı servis,
araç muayene ve sigortacılık gibi hizmet alanlarının yanı sıra son yıllarda Sakarya’da hizmete giren Meiller
Doğuş Damper Fabrikası ve Krone firmasının ortaklığında İzmir Tire’de inşa edilen treyler fabrikası ile üretim
alanında da önemli yatırımlara imza atmıştır. Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki başarılı operasyonunu yurtdışına
taşımaya yönelik olarak da yatırımlar yapmaktadır. Şirketin Volkswagen Grubu’yla güvene dayalı yakın
işbirliğinin bir sonucu olarak İsviçre’nin Lozan kentinde açtığı Porsche Yetkili Satış ve Servis Merkezi D-Auto
Suisse, ilk tam hizmet yılı olan 2010’da önemli bir satış başarısı elde etmiştir.
Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi,
Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda, Scania, Krone ve Meiller markalarından ve bu
markaların 80’i aşkın modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirketimiz ayrıca, endüstriyel
ve deniz motorları pazarında Scania Engines ve soğutma sistemleri pazarında Thermo King markalarıyla
rekabet etmektedir.

Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından birine sahiptir. Tüm ülkeye yayılmış olan 500’ü aşkın
temas noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz
bir şekilde sunmasını sağlamaktadır.
Doğuş Otomotiv müşterilerine sunduğu hizmeti daha da genişletmek ve geliştirmek için yatırımlarını 2010
yılında da sürdürmüştür.
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Finansal Göstergeler
SPK (mn TL)

2010

2009

Satışlar (Adet)

89.202

50.789

55.307

DOAS Pazar Payı

%11,2

%8,9

%10,06

İkinci El Satışlar

12.550

10.746

13.125

Net Satışlar

3.428

2.129

2.144

Faaliyet Giderleri

(283)

(224)

(269)

EBIT (Faaliyet Kârı)

202

78

23

%5,9

%3,6

%1,1

485

302

291

%14,1

%14,2

%13,6

EBIT Marjı
Brüt Kâr
Brüt Kâr Marjı
Net Dönem Kârı
Net Dönem Kâr Marjı

2008

150

31

-110

%4,4

%1,4

-% 5,1

Doğuş Otomotiv hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda DOAS.IS kodu ile İMKB 100 içerisinde
işlem görmektedir.
Bir distribütör olarak dünyanın en değerli marka portföylerinden birine sahip olan Doğuş Otomotiv, bunun
yarattığı rekabet avantajını müşteri odaklı hizmet felsefesi, yalın yönetim anlayışı ve otomotiv değer zincirinin
her halkasında yer alma misyonuyla birleştirerek yıllar içinde sağladığı ilerlemenin meyvelerini 2010 yılında somut
olarak almış ve pazardaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Geçtiğimiz döneme damgasını vuran kriz, her
şirket gibi Doğuş Otomotiv için de bir sınav niteliğinde olmuştur. Elde edilen sonuçlar, Doğuş Otomotiv’in bu
sınavdan başarıyla çıktığını ortaya koymaktadır.

Satış Adetleri (Toptan)

2008

2009

2010

Binek

33.742

39.379

61.802

Volkswagen

21.485

26.862

39.974

Audi

5.647

6.260

9.753

Porsche

157

253

390

Bentley

12

7

14

Lamborghini

9

9

4

2.874

2.577

5.149

SEAT
Skoda

3.558

3.411

6.518

Hafif Ticari

18.969

10.268

23.897

Volkswagen

18.969

10.268

23.897

Ağır Ticari

2.596

1.142

3.503

Scania

1.894

800

2.500

Krone

518

208

556

Meiller

184

134

447

55.307

50.789

89.202

TOPLAM

Doğuş Otomotiv, ticari faaliyetlerini sürekli geliştirme ve kurumsal büyüme hedefleri doğrultusundaki etkinliklerini,
çevre ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da desteklemektedir. Doğuş Otomotiv’in kurumsal sorumluluk
vizyonu, güvenilir iş prensipleri ve uygulamalarıyla başlar; tüm paydaşlarımızın yaşamlarına ve geleceklerine
değer katacak, otomotiv değer zincirinin her aşamasında tam memnuniyet sağlayan ürün ve hizmetlerle sürer.
Daha iyi ve yaşanabilir bir gelecek için sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak üzere yaptığımız sosyal ve
çevresel yatırımlar, ekolojik ve sosyal paydaşlarımız için fayda sağlamayı amaçlamaktadır.
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89.202 adet satış
%11,2 pazar payı
12.550 adet 2. el satış
759.000 adetten fazla servis girişi
700.000’i aşkın araç parkı
1700’den fazla çalışan
500’ü aşkın satış ve servis noktası
800.000’den fazla müşteri

Kurumsal Sorumluluk Stratejisi ve Yönetimi
Stratejimiz
Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zinciri içinde sosyal ve ekolojik paydaşları için, en üst düzeyde
sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek, dünyada ve Türkiye’de örnek bir kurumsal vatandaş
olmaya devam edecektir.
Kurumsal Sorumluluk stratejimiz, otomotiv değer zinciri içinde sürekli büyümeye odaklanarak
tam, zamanında ve doğru hizmet anlayışıyla üstün performans göstererek paydaşlarımız için
vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır. Performansımızı politikalarımıza paralel olarak belirlediğimiz
önceliklere göre değerlendirir, izler ve yönetiriz.
Doğuş Otomotiv olarak küresel standartların gerekliliklerini, doğrudan faaliyet alanımızla ilgili
önceliklerimizi ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak Kurumsal Sorumluluk anlayışımızı
tanımladık.
Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz
çözümleri belirlerken kullandığımız yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal
davranış biçimimizdir.
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Karar Alma
Süreçleri

Paydaşlarla
Diyalog

Faaliyetlerimizden
Kaynaklanan
Çevresel Etkimiz

Faaliyetlerimizden
Kaynaklanan
Sosyal Etkimiz

Metodoloji
Doğuş Otomotiv 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu, sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanımız
içinde yer alan öncelikli konulardaki performansımızı ilgili başlıklar altında açıklamaktadır. Doğuş
Otomotiv’in kurumsal sorumluluk politikalarının belirlenmesi çalışması Şirketimiz bünyesinde 2009
yılından beri raporlama alanları ve stratejimizin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapan, Şirketimiz
bünyesindeki tüm birim yöneticilerinden oluşan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından
yürütülmüştür. 6 performans alanı için oluşturulan Politika Çalışma Gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen
çalıştaylarda belirlenen odak alanlar, amaç, hedef ve yöntemleriyle birlikte Doğuş Otomotiv İcra
Kurulu ile Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.
Politika çalışmaları sonucunda 26 başlık altında önceliklerimiz belirlenmiş ve rapor içeriğimiz bu
önceliklere göre hazırlanmıştır. Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk hedefleri bu odak alanlar
öncelikli olmak üzere özel bir aksiyon planıyla hayata geçirilecektir.

Kurumsal Sorumluluk
Ekonomik Kalkınma

Çevre

Çalışanlar

İnsan Hakları

Müşterilerimiz

Toplumsal Katılım

Finansal Verimlilik

Su

Sürdürülebilir İstihdam

Ayrımcılık

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Trafikte Güvenlik

Ekonomik Dalgalanma

Atık Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti

Örgütlenme Özgürlüğü

Müşteri Memnuniyeti

İş Etiği

OEM (Üretici Firma)

Enerji

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma

Eğitim ve Bilgilendirme

Toplumsal Kalkınma

Tedarikçiler

Lojistik

Eşit Haklar

Yerel Halkın Hakları

Sorumlu Pazarlama

İşbirliği ve Diyalog

Çevre Dostu Ürünler

Çalışanlarla Diyalog

Strateji ve Yönetim
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Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız

2

Kurulduğu günden beri paydaşlarının önceliklerini kurumsal stratejisinin bir parçası olarak gören
Doğuş Otomotiv, 2009 yılında oluşturduğu Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu ve bu grubun
düzenli olarak raporlama yaptığı İcra Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Sorumluluk İzleme Konseyi
ile kurumsal performansını düzenli olarak izleyerek hedeflerini belirlemektedir. Stratejik, kurumsal
ve operasyonel düzeyde değerlendirilen Kurumsal Sorumluluk performansı, çalışma grubu üyelerini
oluşturan birim yöneticilerinin hedef kartlarında da yer almaktadır.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu’nun Görevleri:
Doğuş Otomotiv’in tüm faaliyetlerinde kurumsal sorumluluk ilke ve prensiplerinin yerleştirilmesi
ve uygulanması için süreçleri gözden geçirmek,
Sorumluluk alanlarımızla ilgili konularda çalışanlarımız arasında farkındalığın artması için çalışmalar
yürütmek,
Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamında veri toplama süreçlerini yönetmek ve raporlamanın
düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
İşbirlikleri geliştirerek, kurumsal sorumluluk alanında geliştirici yöntemler belirlemek,
Kurumsal sorumluluk strateji ve politikalarının belirlenmesi için çalışmalar yürütmek ve bu
politikaların operasyonlarımız sırasında hayata geçirilmesi için birimlerle işbirliği yapmak.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk İzleme Konseyi’nin Görevleri:
Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu’nun plan, uygulama ve önerilerini değerlendirmek, katkıda
bulunmak, onaylamak,
Doğuş Otomotiv bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kurumsal sorumluluk politika, ilke ve
hedeflerine uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili süreçleri yönetmek,
Çalışanlar arasında farkındalığın artmasını sağlamak için geliştirilen mekanizmaları izlemek ve
yönetmek,
Uluslararası platformlarda Doğuş Otomotiv’in işbirlikleri geliştirmesine liderlik etmek, katılım
sağlamak.

2

Politika Çalışmaları

Önceliklerin Belirlenmesi

Paydaş Katılımı

Paydaş Beklenti Analizi

Saha Uygulamaları

İyileştirme Hedefleri

Etki Alanı

Odak Alanlar

Doğuş Otomotiv Yönetim Yaklaşımını oluşturan kurumsal politikaları, ilgili konu ve odak alan başlıkları altında yer almaktadır.
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Küresel İşbirliklerimiz
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global
Compact-BMKİS)
Doğuş Otomotiv, kurumsal sorumluluk anlayışının tüm
paydaşları tarafından benimsenmesi, farkındalık yaratmak ve
uluslararası platformlarda işbirliği yapmak gibi konularda
öncelikli hedeflerinden biri olan Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’ni 2010 yılı Mart ayında imzalamıştır.
Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte aşağıdaki 10 temel ilke
ile ilgili yerel ve uluslararası platformlarda taahhütte bulunan
Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlamıştır.

İnsan Hakları
İlke 1 - İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan
haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir ve
İlke 2 - İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak
için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
İşgücü
İlke 3 - İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi
özgürlüğüne;
İlke 4 - zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün
ortadan kaldırılmasına;
İlke 5 - çocuk istihdamının tamamen ortadan
kaldırılmasına ve
İlke 6 - işe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.
Çevre
İlke 7 - İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli
yaklaşımı desteklemeli;
İlke 8 - çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete
ve oluşuma destek vermeli ve
İlke 9 - çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve
yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10 - İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü
yolsuzlukla savaşmalıdır.

2007 yılında Doğuş Grubu tarafından Türkiye’deki ilklerden
biri olarak imzalanmış olan BMKİS, Doğuş Otomotiv tarafından
da ayrıca imzalanarak 10 temel ilkeyle ilgili raporlama yapma
taahhüdünde bulunulmuştur.

3

4

Ödüllerimiz 2010
‘Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’ Otomotiv
Sektöründe En Beğenilen 3.Şirket, Capital Dergisi
Volkswagen Türkiye internet sitesi, Volkswagen Car
Configurator çalışması Altın Örümcek Web Ödülleri'nde
Otomotiv Kategorisi Birincilik Ödülü
‘Yılın İlk Altı Ayında Türkiye’den Hızlı Büyüyen Şirketler
Araştırması’ 17’incilik, CNBC-E Magazin
Scania – ‘Trafikte Sorumluluk Hareketi’ Teşekkür Ödülü
Doğuş Oto ve AVEK - Avrupa’nın En İyi 100 Volkswagen
Yetkili Servisleri arasında
Doğuş Oto Twin Cup 2010 Dünya Finali, 33 ülke arasında
servis klasmanında dünya ikinciliği 3
Autobiz, Doğuş Otomotiv, Satış adedi - Avrupa’nın en büyük
7. Şirketi; Ciro - Avrupa’nın en büyük 16. Distribütörü,
Autonews Europe 2010

Paydaş Katılımı Anlayışımız
Faaliyetlerimizden ve aldığımız kararlardan doğrudan ve dolaylı
olarak etkilenen ve Doğuş Otomotiv’i doğrudan ve dolaylı
olarak etkileyen paydaşlarımız bizden sadece şeffaflık değil,
aynı zamanda sosyal sorunlara duyarlılık, toplumsal katılım,
ekolojik çevrenin korunması gibi konularda da etkili strateji,
politika ve hedefler beklemektedir. Bu beklentilerin öncelikle
hangi konulara odaklandığını, performansımızın paydaşlarımızın
gözünde yeterliliğini değerlendirmek ve kendimizi geliştirmek
amacıyla sistematik olarak paydaşlarımızın görüşlerini
sorguluyor ve ürün ve hizmetlerimize getirdiğimiz yenilikler,
teknolojik gelişmeler ve çeşitli diyalog platformlarıyla bu
beklentileri yanıtlamaya çalışıyoruz. 4
Yatırımcı Toplantıları
Doğuş Otomotiv’in 2009 yılında ilk Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nu yayınlamasının ardından 2010 yılında gerçekleştirilen
çeşitli konferanslar ve görüşmelerde toplam 179 yerli ve
yabancı yatırımcı ve analistle bir araya gelinmiştir. Aylık olarak
revize edilen yatırımcı ilişkileri sunumuna Doğuş Otomotiv
kurumsal sorumluluk performansı ile ilgili bilgilendirme de
eklenmiş, yayınlanan rapor hakkında yatırımcılara bilgi verilmiştir.
Ayrıca sosyal medyada da konuyla ilgili bilgilendirmeler düzenli
olarak yapılmıştır. Yatırımcı bilgilendirmelerinin ardından verilen
geri bildirim formlarına göre performansımız olumlu olarak
değerlendirilmiş, beklentilerin somut ve ölçülebilir hedefler
üzerinde odaklandığı görülmüştür.

Twin Cup Audi AG tarafından düzenlenen servis ekiplerinin bilgi ve becerilerini ölçen bir yarışmadır. Her Yetkili Servis; teknik ve servis ekipleri olmak üzere 2 tür ekip oluşturur, uluslararası
platformda her sene 35 ila 40 ülke arasında katılım gerçekleşir.
Doğuş Otomotiv Çalışanları ile yapılan kurumsal sorumluluk beklenti anketi çalışan memnuniyeti anketi kapsamında yapılan ankete eklenmiştir. Bu konudaki ayrıntılı açıklamaları raporumuzun
Çalışanlarımız bölümünde bulabilirsiniz.
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İnternet Siteleri Paydaş Analizi
Doğuş Otomotiv, 2010 yılı içinde çeşitli platformlarda kilit paydaşlarının kurumsal sosyal sorumluluk
performansı hakkındaki görüşlerini sorgulayarak beklentilerini anlamak için çalışmalar yürütmüştür. Bu
kapsamda 2010 yılı içinde kurumsal internet sitesi dışında Doğuş Oto ve distribütörlüğünü yaptığı markaların
internet sitelerini de kullanarak tüm paydaşlara açık anketlerle beklenti analizleri yapılmıştır. Anket sonuçlarına
göre çeşitli paydaş gruplarından alınan geri bildirimler 2011 performansımızda gelişim hedefleri içinde
değerlendirilmektedir.
İnternet sitesi üzerine kurulan anket, paydaşların tümüne açık olarak yapılmıştır. Bir ay boyunca yapılan
paydaş anketi sonucu 721’i erkek, 91’i kadın olmak üzere toplam 812 kişiden geri bildirim alınmıştır. Ankete
cevap verenlerin yaş dağılımı 20-30 yaş, 30-40 yaş, 40-50 yaş ve 50 yaş üstüdür.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazar Yeri

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün ilk
kurumsal sosyal sorumluluk raporu olma
özelliğini taşıyan Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Raporu’nu ilk olarak 15 Ekim 2010 tarihinde
Kadir Has Üniversitesi’nde Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından
gerçekleştirilen CSR MarketPlace Turkey –
KSS Pazaryeri Türkiye Etkinliği’nde kamuoyuyla
paylaşmıştır. CSR Europe tarafından dünyanın
çeşitli ülkelerinde de düzenlenen bu etkinliğin
Türkiye bacağı 2009 yılından beri İstanbul’da
gerçekleşmektedir.
2010 yılında ikincisi düzenlenen ve KSS
uzmanları, akademisyenler ve sektör
çalışanlarından oluşan 600 kişinin katıldığı ve
KSS çözümlerini sergilemek için 20 kurumun
fuar alanında yer aldığı etkinliğe Doğuş Otomotiv
KSS Raporu ve Gösterge Projesi ile katılmıştır.
Ana mesaj olarak otomotiv sektörünün ilk KSS
Raporunun yayınlandığı bilgisi katılımcılara
verilmiştir. Aynı zamanda Gösterge Projesi’nin
bir simülasyonu sergilenmiş; araç koltuğunda
güvenli sürüş, emniyet kemeri ve hava yastığı
kullanımları katılımcılara anlatılmıştır. Plazma
ekranlarda gösterilen sunumla da Gösterge

Projesi daha ayrıntılı olarak aktarılmış, emniyet
kemeri kullanımının önemi örnekler ve
simülasyon aracı üzerinde anlatılmıştır.
Etkinlik kapsamında diğer kurumların
çalışmalarını gözlemleme olanağı bulunmuş;
Doğuş Otomotiv’in kendi ve otomotiv
sektörünün ilk KSS Raporu’nu yayınladığı bilgisi
aktarılmış; Gösterge Projesi ise özellikle
üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgiyle
karşılanmıştır. Etkinlik süresince akademisyenler
ve sektör temsilcileriyle görüşme,
performanslarını tanıma ve Doğuş Otomotiv’i
tanıtma olanağı doğmuştur. Ayrıca etkinliğe
katılan tüm katılımcılara Doğuş Otomotiv KSS
Raporu ve geri dönüşümlü kalem hediye
edilmiştir.
Etkinlik sonrasında ise etkinlikte kullanılan ve
geri dönüşümlü malzemeden üretilen stand
Doğuş Otomotiv Şekerpınar Merkez Binası’na
getirilmiştir. Giriş alanında bir alan oluşturulmuş;
çalışanların raporu incelemesi ve KSS
konusunda bilgilenmeleri sağlanmıştır. Doğuş
Otomotiv KSS konusunda öncü kimliğini ve
duruşunu tüm KSS platformlarında göstermeye
devam edecektir.
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Paydaş Beklenti Analizi

%83.90

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

%80.23

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı

%78.04

Yetkili Satıcı ve Servis Yönetimi

%83.12

Bilgi Teknolojilerine Yatırım

%81.13

Atık ve Hurda Yönetimi

%77.82

Tedarik Zincirinde Sorumlu Yaptırımlar

%85.96

Trafikte Güvenlik Konusunda Farkındalık

%83.02

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

%78.83

Müşteri Beklentilerini Karşılamaya Yönelik Çalışmalar

%79.96

İşimizin Sürekliliğini Sağlamak

%83.07

İnsan Hakları

%80.46

İklim Değişikliği ile ilgili Farkındalık

%84.33

Çevreye Duyarlı Ürünlerin Satışı ve Pazarlaması

%83.63

Enerji Kullanımını Azaltma

%81.31

Su Kullanımını Azaltma

%79.46

Sorumlu Satış ve Pazarlama

%78.43

Risk Yönetimi

%75.14

Paydaşlarla Diyalog
%40

%50

%60

Tatmin edici
%17.09

İyi
%18.28

%70

%80

%90

%100

Enerji Kullanımını
Azaltma

Su Kullanımını
Azaltma

Yeterli değil
%18.69

Çok iyi,
İyi,
Yeterli

%76.29

Kurumsal Yönetim ve Etik

Çok iyi
%45.94

Yeterli değil
%16.37

Tatmin edici
%15.82

İyi
%17.24

Çok iyi
%50.57
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Çevreye Duyarlı Ürünlerin
Satışı ve Pazarlanması

İklim Değişikliği ile
İlgili Farkındalık
Çok iyi
%50.81

Yeterli değil
%15.67

Farkındalık
Yüksek
%80.46

Farkındalık
Yok
%19.54

Tatmin edici
%12.98

İyi
%20.54

İnsan Hakları

Çok iyi
%55.47

Yeterli değil
%16.93

Tatmin edici
%12.30

İyi
%15.30

Kurumsal Yönetim
ve Etik Performansı

Yeterli değil
%23.71

Tatmin edici
%18.83

İyi
%21.03

Çok iyi
%36.43
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Yetkili Satıcı ve Servisler Öncelikli Alan Analizi
Doğuş Otomotiv’in kilit paydaşı olan Yetkili Satıcı ve Servisleri, 2010 öncelikli alan analizi çalışmaları kapsamında
yapılan anketlere katılmıştır. Toplam 542 Yetkili Satıcı ve Servis çalışanının katıldığı ankette, mevcut performansın
yeterli bulunduğu alanlar öncelikli olmayan alanlar kapsamında değerlendirilmiş, kısa ve orta vadede sürekli
gelişim göstermesi beklenen alanlar önceliklendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre çalışanlarımızın
memnuniyeti ve bağlılığının devamını sağlamak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ve müşterilerimizin beklentilerini
karşılamaya yönelik çalışmalarımızın yenilenen hedeflerle devamlı gelişmesi öncelikli olarak görülmektedir.

Yetkili Satıcı ve Servisler Öncelik Analizi
Trafikte Güvenlik Konusunda Farkındalık

%66.79
%71.04

İnsan Hakları

%75.28

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

%79.34

Çalışanlarımızın Memnuniyeti ve Bağlılığı

%75.10

Müşteri Beklentilerini Karşılamaya Yönelik Çalışmalar

%69.75

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

%62.18

Atık ve Hurda Yönetimi
Su Kullanımını Azaltma

%66.61

Enerji Kullanımını Azaltma

%66.42

Çevreye Duyarlı Ürünlerin Satışı

%66.24

Öncelikli

%54.80

İklim Değişikliği
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz

%69.93

Satış Sonrası Hizmetler

%69.75
%64.40

Sorumlu Satış ve Pazarlama

%70.11

Bilgi Teknolojilerine Yatırım Yapmak

%73.99

Riskleri Önceden Görerek Tedbir Almak

%73.25

İşimizin Devamını Sağlamak

%70.11

Tedarik Zincirinde Sorumlu Yaptırımlar

%67.35

Paydaşlarla Karşılıklı Diyalog
%57.20

Kurumsal Yönetim ve Etik
%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100
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Yatırımcılarımız 2009 Raporumuz hakkında ne düşünüyor?
Sosyal sorumluluk alanında böyle bir raporun
ilk adımlarını attığınız için size çok çok
teşekkürler. Ellerinize sağlık, çok başarılı bir
çalışma olmuş.
Barkın Yalçın
MEKSA

Açık söylemek gerekirse ilk kez bu kadar
detaylı bir rapor görüyorum. Şeffaflık
çok önemli.
Erkan Edincik
HORİZON TÜRK

Yetkili Satıcılarımız 2009 Raporumuz hakkında ne düşünüyor?
Doğuş Otomotiv’in müşteri memnuniyeti ve
marka imajı konularında oldukça hassas
oluşunu olumlu buluyorum. Doğuş
Otomotiv’in desteği beklentilerimizi karşılıyor.
Gelecekte Doğuş Otomotiv ile büyümeye
devam etmek istiyoruz. Beraber daha da
geliştirebileceğimiz konular olduğuna
inanıyorum.

Doğuş Otomotiv’in çağımızın
teknolojisine uzak kalmadan, yetkili
satıcımızın kurumsal kimliğini geliştirerek
müşteri odaklı yaklaşımlar ile
işletmemizin kalıcı ve kârlı olmasının
sağlanmasında çok büyük katkısı
olduğunu düşünüyorum. Genel olarak
standartları Doğuş Otomotiv belirliyor
ve bizler en iyi şekilde uygulamaya
çalışıyoruz.

Osman Demirel
Demoto Manisa
Genel Müdürü

Doğuş Otomotiv’den Yetkili Satıcılarının
daha aktif ve katılımcı olacağı bir
işbirliğinin gelişmesini bekliyorum.
Dilek Yılmaz
General Oto
Satış Müdürü

Doğuş Otomotiv ile yapılan işbirliği otomotiv sektöründe diğer markalarla karşılaştırıldığında öncelikle
itibar sağlamaktadır. Markanın ve Distribütörün gücü Yetkili Satıcılara ekonomik ve sosyal anlamda
güçlü bir pozisyon yaratmaktadır. Ticaret mantığında konulan sermayeyle oluşan kârlılık göz önüne
alındığında yine diğer markalara göre Doğuş Otomotiv beklentileri karşılamaktadır. Bunun yanında
verilen prim ve araç destekleri son derece motive edici kazanımlardır.
Turkuaz sisteminin ve vdf’nin oluşumunda Yetkili Satıcı kanadından gelen
temsilcilerin fikirlerinin de bu yapılanmalarda önemli katkılar sağladığını
düşünüyorum.
Erhan Kıraç
Erel Genel Müdürü
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Hedeflerimiz
2009 Hedef

Gerçekleşen 2010

İlerleme

Hedef

Hedef Tarih

Etki Alanı

En az 3 paydaş grubuyla
paydaş beklenti analizi

Çalışanlar, Yatırımcılar, Yetkili
Satıcı ve Servisler ile tüm
paydaşlara açık online
beklenti anketleri.

% 100

Paydaş paneli,Paydaş Beklenti
anketlerinin sürdürülmesi

2012

Paydaş Katılımı

GRI B tipi Raporlama

2010 Kurumsal Sorumluluk
Raporu

% 100

GRI B+ Raporlama

2012

Paydaş Katılımı

6 Performans alanında
yönetim yaklaşımı,
politikaların belirlenmesi

Tüm politikalar belirlendi ve
2010 Kurumsal Sorumluluk
Raporu kapsamında
yayınlandı.

% 100

Politikalarımızın iştiraklerimizle
paylaşılması ve benimsenmesi
çalışmaları

2012

Ekonomik

Etik Kod Çalışmalarına
Başlanması

Etik Kod Komitesi Kuruldu ve
çalışmalarına başladı.

% 50

Etik Kodun yayınlanması ve
bilinirliğinin sağlanması

2011

Ekonomik ve Toplumsal
Katılım

Yetkili Satıcı ve
Servislerimizde Kurumsal
Sorumlulukla ilgili
farkındalığın arttırılması

Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
beklenti anketi çalışması ve
eğitimler.

% 100

Eğitimlerin yaygınlaştırılması
ve beklenti anketinin
yinelenmesi

2011

Ekonomik

İnsan hakları e-öğrenme
modülü

E-öğrenme modülü hazırlandı
ve çalışanların %77’si
tarafından tamamlandı.

% 77

Modülün işe yeni başlayan
çalışanlar da dahil olmak üzere
yetkili satıcı ve servislerimizde
de tamamlanmasının
sağlanması

2012

İnsan Hakları

Gönüllülük Programlarının
başlatılması

Küresel ölçütlerde gönüllülük
programlarıyla ilgili sunum
hazırlanarak çalışanlarla
paylaşıldı ve öneri sistemi
başlatıldı. İlk program hayata
geçirildi.

% 25

Tüm şirket çalışanları
tarafından benimsenen ve yılda
ortalama 500 saat kurumsal
katılım sağlanacak bir
gönüllülük programını
sürdürme

2011

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı

Kâğıt kullanımının
azaltılması

Kurum içi kâğıt kullanımının
azaltılması için çalışmalar
başlatıldı. Şirket içi yazıcıların
çift yüzlü basımı için genel
ayarlar yapıldı. Uyarı afişleri ile
farkındalık yaratma çalışmaları
başlatıldı.

% 25

Şirket içi kâğıt kullanımını
Doğuş Otomotiv Gebze
Merkez’de % 20, Doğuş
Oto’larda % 5 azaltmak

2012

Çevre

Su kullanımının azaltılması

Çayırova Merkez’de
muslukların kontrol edilerek
hava basıncının yükseltilmesini
sağlayan mekanizmalar
takılması.
Doğuş Oto’larda pilot ölçme
çalışmalarının başlatılması.

% 25

Ölçme ve izleme
mekanizmalarının kurulması,
pilot çalışmaların sonuçlarına
göre uygulamalar geliştirilmesi.

2012

Çevre

Enerji kullanımın
azaltılması

Çayırova Merkez’de
kullanılan elektrik enerjisinin
2011 yılı içinde rüzgâr
enerjisinden elde edilen
kaynaktan başlanması.

% 100

Enerji verimliliğinin arttırılması
ve tüketimin azaltılması ile ilgili
çalışmalar yürütülmesi, Ölçme
ve değerlendirme sistemlerinin
kurulması, Karbon emisyonu
ölçümlerinin küresel
standartlarda yapılması ve
raporlanma

2012

Çevre

Çalışan Memnuniyeti
Anketi ve Değerler
Araştırmasının Yapılması

Anket tamamlandı. Ayrıca
çalışanlarımızla yüzyüze
kurumsal değerler konusunda
bir anket çalışması uygulandı.

% 100

Anket ve araştırma
sonuçlarının paylaşılması, ve
gelişmeye açık alanlarda
gerekli iyileştirme aksiyonlarının
alınması.

2012

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı

Açık Kapı Politikasının
Uygulanması

Politika uygulama çalışmaları
başlatıldı.

% 25

Gebze Merkez’de üst
yönetimin katılacağı Açık Kapı
Toplantıları’nın yılda en az 3
defa gerçekleştirilmesi

2012

Ekonomik, Çalışanlar ve
İyi İş Ortamı, Toplumsal
Katılım

Medyada kurumsal
sorumluluk konusunda
farkındalık çalışmalarının
başlatılması

Amsterdam’da gerçekleşen
GRI Konferansı’na
Türkiye’den önemli ekonomi
yazarlarının davet edilmesi.

% 100

Medya mensupları arasında
küresel sürdürülebilirlik
standartlarıyla ilgili farkındalığın
artması için geziler ve eğitimler
düzenlenmesi

2012

Paydaş Katılımı

Tedarikçi Sözleşmeleri’ne
insan hakları ve çevresel
farkındalık konusunda
maddelerin eklenmesi

İlgili maddeler tedarikçi ve
3. partilerle yapılan yeni
sözleşmelere eklenmesi,
imzalanması ile ilgili çalışmalar
başlatıldı.

% 75

Tüm tedarikçi ve 3. partilere
yeni sözleşmelerin
imzalatılmasının
tamamlanması

2011

Ekonomik

Trafikte Güvenlik
konusunda farkındalığın
arttırılması için saha
uygulamalarının
yaygınlaştırılması

Tüm birim yöneticilerinin
katıldığı bir çalıştayda saha
uygulamalarına karar verildi.
Çalışmalar başlatıldı.

% 50

Saha uygulamalarının hayata
geçirilmesi, güvenli sürüş
teknikleri eğitimlerinin tüm
çalışanlarımıza verilmesi,
Doğuş Oto, Yetkili Satıcı ve
Servislerimizdeki satış
temsilcilerine eğitimlerin
verilmesi

2011-2012

Kurumsal Yönetim
Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Derecelendirmesi’ne
katılım.

% 100

Derecelendirme notunun
yükseltilmesi için çalışmaların
yürütülmesi

2012

Strateji ve Kurumsal
Yönetim

Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin
İmzalanması

Mart 2010’da sözleşme
imzalandı. İlk Kurumsal
Sorumluluk Raporumuz aynı
zamanda COP İndeksiyle
birlikte yayınlanarak BMKİS’e
beyan edildi.

% 100

Raporlamanın sürdürülmesi ve
Sözleşme’yle ilgili farkındalık
çalışmalarının yürütülmesi

2011

Strateji ve Kurumsal
Yönetim

Gösterge Odaları

Doğuş Oto ile Yetkili Satıcı ve
Servislerimizde Müşteri
Bekleme Odalarının,
doğrudan bilgilendirme amaçlı
olarak tefriş edilmesiyle ilgili
olarak kapsamlı planlama
çalışmaları tamamlandı.

% 25

Doğuş Oto’lardan başlamak
üzere, teknolojik altyapıların
hazırlanması ve yeni
düzenlemelerin pilot
uygulamalarında başlanması

2012

Toplumsal Katılım ve
Ürün/Hizmet Sorumluluğu

Atık Pil Kutuları

Atık pillerin toplanması ve
çevresel farkındalık çalışmaları
kapsamında Doğuş Oto’lara
Atık Pil Kutularının
yerleştirilmesi tamamlandı.

% 100

Uygulamanın tüm Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde
yaygınlaştırılması

2012

Çevre

Doğuş Oto’larda su
kullanımının %15 azaltılması

Toplumsal Katılım ve
Ürün/Hizmet Sorumluluğu

21

Strateji ve Kurumsal Yönetim
İş planlarını beklentilerin üzerinde yaratıçı hizmet vizyonuyla
oluşturan Doğuş Otomotiv, kurumsal stratejisini otomotiv
değer zinçirinin her alanında var olma hedefi üzerine inşa
etmektedir. Doğuş Otomotiv, sektöründe Türkiye’nin en geniş
marka ve hizmet ağına sahip şirkettir.
Her yıl Autobiz tarafından düzenlenen ve Autonews Europe
internet sitesinde 2011 yılında yayınlanan Avrupa'nın en
büyük 100 distribütörü çalışmasında Doğuş Otomotiv 2010
yılında satış adedi sıralamasında Avrupa’nın en büyük 7.
Şirketi, ciro sıralamasında ise Avrupa’nın en büyük 16.
Distribütörü seçilmiştir. 2008 yılından bu yana kendi
çabalarımızla içinde yer aldığımız bu çalışmada bir önceki yıla
göre satış adedi sıralamamızı 18.sıradan 7. sıraya yükseltmenin
gururunu yaşıyoruz.
Ayrıca Volkswagen Grubu’nun yönetici adaylarını eğitim
amacıyla dünya genelindeki en büyük distribütörlerinden biri
olan Doğuş Otomotiv’e göndermesi, grubun bize olan
güveninin en açık göstergesi olmuştur. Bu kapsamda, 2010
yılında iki bölge direktörü adayı, eğitimlerini Şirketimizde
tamamlamıştır.
Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri
2010 yılında değişen pazar şartlarına ve çevre koşullarına
uygun bir şekilde Doğuş Otomotiv’in önümüzdeki 3-5 yıllık
süreçteki stratejisini belirlemek üzere, yönetici seviyesindeki
14 kişilik bir ekip belirli bir metodoloji çerçevesinde ve Strateji
Yönlendirme Komitesi’nin yönergesi ile çalışmalarını
tamamlamış, yeni strateji haritası Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. 2010 strateji çalışması sonunda Doğuş
Otomotiv’in vizyon ve misyonunda bir değişiklik yapılmamıştır.
Strateji çalışmasının sonucunda, mevcut işkollarında, öncelikli
olarak iç pazarda, ama dış fırsatları da gözeterek büyümek
ve insan kaynağı ile bilgi teknolojilerinde gelişimi ön planda
tutmak, öne çıkan noktalar olmuştur.

5

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim performansı ile ilgili detaylı bilgi için 2010 Faaliyet
Raporu kapsamında yayınladığımız Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuzu internet
sitemizde bulabilirsiniz: http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf

5
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Ekonomik Etki Alanımız

“

Bir distribütör olarak dünyanın en değerli marka
portföylerinden birine sahip olan Doğuş Otomotiv,
bunun yarattığı rekabet avantajını müşteri odaklı
hizmet felsefesi, yalın yönetim anlayışı ve otomotiv
değer zincirinin her halkasında yer alma misyonuyla
birleştirmektedir.

”
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Ekonomik Etki Alanımız

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

Odak Alan (Ekonomik Sorumluluk)

Hedef

Yöntem

Finansal Verimlilik

Kaynakların verimli kullanımı

Yalın Yönetim, Bütçe Yönetimi, Hedef Kartları

Ekonomik Dalgalanma

Doğru bütçe ve risk yönetimi

Riskleri Yönetme, Finansal Önlem Alma

OEM

Doğru ve zamanında diyalog, yüksek standart

Koşullara Göre Önlem Alma, OEM Standartlarını
Geliştirme

Tedarikçiler

Eşit fırsatlar ve KSS farkındalığı

Diyalog ve Bilgilendirme

Paydaşlarla Diyalog

Şeffaflık ve hesapverebilirlikte sürekli ilerleme

Paydaş Katılımı ve Beklenti Analizleri

İklim Değişikliği

Paydaşlar arasında farkındalık

Sektörel Risk Olarak Kabul Etme ve Bilinçlendirme/Ölçme,
Değerlendirme

Finansal Verimlilik
Operasyonel Göstergeler
Doğuş Otomotiv

Satış adedi

2008

2009

2010

2009/2010 değişim (%)

55.307

50.789

89.202

2.144.139

2.129.485

3.428.300

61

Personel sayısı

2.005

1.769

1.817

3

Doğuş Oto

2008

2009

2010

2009/2010 değişim (%)

Satış adedi

15.273

14.126

24.200

71,3

Servis giriş adedi

169.495

175.736

171.074

2,6

Satış gelirleri (bin TL)

75,7
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Milyon TL

2008

2009

Satışlar (Adet)

55.307

50.789

89.202

Pazar Payı

%10,6

%8,9

%11,2

İkinci El Satış (adet)

13.125

10.746

12.550

Net Satışlar

2.144

2.129

3.428

269

224

283

Faaliyet Giderleri
EBIT (Faaliyet Kârı)
EBIT Marjı
Brüt Kâr
Brüt Kâr Marjı

23

78

202

%1,1

%3,6

%5,9

291

302

485

%14,2

%14,1

%13,6

Net Dönem Kârı
Net Dönem Kâr Marjı

2010

-110

31

150

%-5,1

%1,4

%4,4

Yalın Yönetim ve Risk Yönetimi
Yalın Yönetim
Doğuş Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan departmanların kendi iyileştirme faaliyetlerini, Yalın Yönetim prensipleri çerçevesinde
yürütmeleri için 2008 yılında başlatılan Yalın Liderliği Eğitim Programı 2010 yılında dördüncü kez gerçekleştirilmiştir.
11 Yalın Liderinin başarı ile tamamladığı 4.Dalga Yalın Lideri Eğitimi’nde yapılan 11 eğitim projesiyle 91.000 TL tasarruf
sağlanacağı hesaplanmıştır. Yalın Liderleri dışında, eğitim projelerine 32 çalışanımız daha katılmış ve Yalın Yönetim kavramları
ile tanışmıştır.
4. Dalga Yalın Liderleri Doğuş Otomotiv üst yönetiminin katılımı ile Ağustos 2010’da gerçekleştirilen Sertifika Töreninde
sertifikalarını almıştır. Yalın Liderlerimiz, program kapsamında kalite ve verimlilik bazlı projeler yürütmüşlerdir.

YL4

Sertifikasyon Töreni
02 Ağustos 2010
tarihinde
gerçekleşti.

11YL
Eğitim
Projelerine
katılımlarıyla
ilave 32 kişi
Yalın ile
tanışmıştır.

2010 yılında yetiştirilen 4. Dalga Yalın Liderleri sonrasında
Doğuş Otomotiv’de 32, Doğuş Oto’larda 18 aktif Yalın Lideri
bulunmaktadır.
2010 yılında ayrıca 5.Dalga Yalın Liderliği Eğitim Programının
5 günlük eğitimi tamamlanmış olup proje çalışmalarının 2011
yılında tamamlanması planlanmaktadır. 2011 yılında iki adet
Yalın Lideri eğitim programının daha yapılması hedeflenmektedir.

Doğuş Otomotiv
Doğuş Otomotiv’de 2010 yılında çalışanların %10’u Yalın
Yönetimi kapsamında öneride bulunmuş ve toplam 83 öneri
ulaşmıştır. 2010 yılında yapılan önerilerin Doğuş Otomotiv
operasyon süreçlerinde yılda 100.000 TL tasarruf sağlayacağı
öngörülmektedir.
Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv’de Yalın Yönlendirme Kurulu tarafından
belirlenen çalışma alanlarında değer akım çalışmaları
yürütülmektedir. Önceki yıllarda “Satış Sonrası Hizmetler”,
“Parça Tedarik ve Satışı”, “Yeni Araç Tedarik ve Satışı” değer
akım çalışmaları yapılmışken, 2011 yılında Destek Süreçlerinde
değer akım çalışmasının başlatılması planlanmıştır.

2010 yılında Doğuş Oto personelinin %16’sı Şirketimizin
operasyon ve süreçlerini daha da iyileştirmek için öneride
bulunmuş ve 570 öneri üretilmiştir. 2010 yılı içerisinde öneri
sisteminden üretilen iyileştirme çalışmalarıyla Doğuş Oto’da
yaklaşık 185.000 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır.
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Risk Yönetimi
Doğuş Otomotiv’in 2010 yılı için belirlediği finansal riskleri yönetme ve finansal önlem almaya yönelik stratejiler:
Şirketimizin büyüyen operasyonlarının finansmanı piyasa koşullarına göre en uygun maliyetle gerçekleştirildi.
Nakit akışımızı, ortak menfaatlerimize hizmet edecek şekilde, tedarikçilerimiz olan araç üreticileri ve yetkili satıcı ağımızla
birlikte ortak biçimde yönettik.
Temel finansal risk unsurları olarak tanımladığımız döviz ve faiz riski, stok maliyetine bağlı kur riski ve fonlama ihtiyacı
kaynaklı riskler, günlük bazda entegre bir sistem tarafından takip edilerek etkin bir şekilde yönetildi.
Ayrıca 2010 yılında, Doğuş Holding bünyesindeki Risk Yönetimi Ekibi ile birlikte çalıştaylar gerçekleştirmek ve çeşitli finansal
risk konularını içeren seminerlere katılmak suretiyle şirket genelinde risk algısının artması ve takip edilen risk başlıklarının
genişletilmesi sağlandı.
Doğuş Oto’nun 2010 yılı için belirlediği finansal riskleri yönetme ve finansal önlem almaya yönelik stratejiler:
Doğuş Oto 2010 yılı odağını gider yönetimi olarak belirlemiştir.
Bir bölge organizasyon dışına çıkartılarak yedi bölgede sürdürülen faaliyet altı bölgede yapılandırılmıştır.
Personel alımında üretken personele (satış temsilcisi-servis mavi yaka) öncelik verilmiştir.
Etkin tedarikçi yönetimiyle maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
Tahsilat sürecinde geliştirilen etkin takip mekanizmalarıyla tahsilat sürelerinde iyileşme sağlanmıştır.
Bu önlemlerle 2010 yılında şirket giderlerinde 2009 yılı gider seviyesine göre TL bazında %17 tasarruf sağlanmıştır. Aynı
dönemde yine 2009 yılına göre ciroda %47 artış yakalanmıştır.
Bölge direktörlerinin hedef kartlarına iç denetim değerlendirme puanı hedef olarak eklenmiştir. Bu puan belirlenirken denetim
bulguları önem derecelerine ve alınması gereken yönetim aksiyonuna göre değerlendirilmektedir. Her bir kriterin önem derecesi,
tespit edilen riskin olasılığı ve riskin gerçekleşmesi durumunda organizasyon hedeflerine etkisi ile saptanmaktadır.6

Original Equipment Manufacturer (OEM) ile İlişkilerimiz
Volkswagen

Volkswagen Binek Araç

Volkswagen A.G. ile satış aşamasına kadar olduğu gibi, satış
sonrasında da yoğun bir işbirliği ve iletişim söz konusudur.
Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç için her
yılsonunda bir sonraki yıl için gerçekleştirilen iş planları, yıl
içinde belirli aralıklarla yapılan toplantılarla gözden geçirilir. Bu
iş planlarının en önemli gündem maddelerinden biri olan müşteri
memnuniyetindeki gelişim Volkswagen A.G. tarafından da
yakından izlenmektedir.

Markanın Türkiye stratejilerinin geliştirilmesi ve yıllık planlamanın
yürütülmesi için, yılda iki kez gerçekleştirilen toplantıların yanında
OEM temsilcileriyle, genel stratejiye uygun kısa ve orta vadeli
projelerin yapılandırılmasının, ürün ve pazardaki rekabete ilişkin
konuların görüşüldüğü düzenli haftalık telekonferanslar
gerçekleştirilmektedir. Değişen konjonktürel yapıya göre,
gerektiğinde ek toplantılar gerçekleştirilerek satış-pazarlama
ve satış sonrası alanlarda yeni aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Volkswagen A.G. ile yıllardır sürdürdüğümüz başarılı işbirliği,
birçok kez takdir, teşekkür ve övgülerle ödüllendirilmiştir. İş
tekrarı, müşteri memnuniyeti konularında yaşadığımız etkileyici
gelişim yıllarca örnek vaka olarak dünya çapındaki distribütörlere
sunulmuştur. 2005 yılında iş tekrarında başarılı uygulamalar
için pilot ülke ve RASE (Retail After Sales Excellence) projesinde
en iyi 5 uygulama ülkesinden biri olmamızın ardından yapılan
denetimler sonucunda elde ettiğimiz yüksek puanlarla garanti
konusunda core team (Araştırma – Geliştirme Ekibi) (core team:
garanti uygulamalarının karar mekanizmasında yer alan ve pilot
uygulamaları gerçekleştiren ülkeler grubuna verilen isimdir.)
üyesi olduk. Ayrıca Volkswagen Ticari Araç olarak teknik ürün
geliştirme konusunda yönlendirici distribütör olarak seçildik.
2010 yılında Dünyada sadece 10 distribütöre verilen Yedek
Parça Hedef Uyumluluk Ödülü de Doğuş Otomotiv’e lâyık
görülmüştür. Bu başarılı işbirliği çerçevesinde Volkswagen AG
Global Teknik Servis Müdürleri Toplantısını Doğuş Otomotiv’in
ev sahipliğinde 11-13 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirmiştir.

Volkswagen Ticari Araç

6

Volkswagen Ticari Araç, her ürün geliştirme aşamasının başından
itibaren Doğuş Otomotiv’i karar sürecine dahil etmektedir.
Volkswagen Ticari Araç için en önemli ve büyük pazarlardan
biri olan Türkiye’nin gerek satış, gerekse pazarlama kanallarında
görüşüne sıklıkla başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra her yıl 2
kez stratejik planlama toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca sürekli
iletişim ve hızlı aksiyon alınması için her ay düzenli toplantılar
gerçekleştirilmektedir.
2010 yılında da Türkiye pazarının yakından takibiyle uzun vadeli
stok planlama çalışması OEM temsilcileri ile yapılmış ve
yılbaşında planlanan üretim kotasının yaklaşık 2 katının alınması
başarılmıştır. Fabrikanın talebi karşılayabilmesi ve yüksek satış
grafiğini sürdürecek ek kotalar için de OEM ile çok yakın
çalışılmış ve diğer Avrupa ülkelerinden de kota alınması mümkün
kılınmıştır.

İç ve dış denetimler ile ilgili detaylı bilgiye Doğuş Otomotiv 2010 Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz: http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyet-raporlari.aspx
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OEM ile İletişim Platformları 2010:

ve araç kullanıcıları için güvenliği en üst seviyede tutan satış
sonrası hizmet anlamına da gelmektedir.

Volkswagen

Ayrıca Yetkili Servislerimiz, Volkswagen marka araçların yetkili
servis hizmetlerini verebilmek için, zaman zaman Volkswagen
AG standartlarını bile geride bırakan koşulları içeren kalite
standartlarına ve prosedürlere uygun tesis ve süreçlere sahip
olmak zorundadır. Bu standartlar sözleşmelerle imza altına
alınır ve belirli aralıklarla denetlenir.

Yeni araç tanıtım toplantısı (Open Day - Şubat 2010)
Üstyapıcılar toplantısı (Conversion Day - Kasım 2010)
Stratejik planlama toplantıları (MMI - Mayıs 2010, Ekim 2010)
Almanya Satış Departmanı ile planlama toplantıları (Aylık)
Uluslararası Pazarlama Konferansları (IMC - 22-23 Nisan ve
4-5 Kasım)
Ürün lansman çalıştayı (11 Ekim)
Caddy - Amarok Uluslararası Basın Lansmanı - Salzburg
(Eylül 2010)
Amarok Eğitici Eğitimi Organizasyonu - Hannover
(Nisan 2010)
Yeni Touareg Uluslararası Bölgesel Lansman - Antalya
(Nisan 2010)
Yeni Jetta Lansmanı - San Francisco (Temmuz 2010)
Paris Fuarı Pazarlama Müdürleri Toplantısı (Ekim 2010)
Yeni Passat Lansmanı - Barselona (Ekim 2010)
Volkswagen Yetkili Satıcılar Kongresi – Sardunya, İtalya
(Kasım 2010)
Audi
Yıl içinde OEM temsilcileri ile iki kez genel toplantılar
yapılmaktadır. Bu toplantıların yanı sıra iki ayda bir düzenli ek
toplantılar yapılarak pazar performansı, marka performansı ve
ülkemizin ekonomik ve sosyal göstergeleri göz önüne alınarak
satış-pazarlama ve satış sonrası kanallarında aksiyon planları
oluşturulmakta ve yürürlüğe alınmaktadır.
Scania
Scania’nın yılda bir kez düzenli olarak organize ettiği Genel
Kurul Toplantıları’nın yanı sıra markanın Türkiye stratejilerinin
geliştirilmesi, değişen müşteri talep ve ihtiyaçlarının
değerlendirilmesi ve yıllık planlamanın yapılması için her yıl
belirlenen bir dönemde gerçekleştirilen yuvarlak masa
toplantılarına OEM temsilcileri ile markanın yöneticileri
katılmaktadır. Marka yönetimi ile yapılan bu toplantıların yanı
sıra OEM temsilcileri sık sık ülkemizi ziyaret ederek Yetkili
Satıcılar ve Servis Toplantıları, teslimat törenleri, fuar katılımları
gibi organizasyonlarda Yetkili Satıcılar, Yetkili Servisler ve basın
mensupları ile bir araya gelmektedir.

OEM Standartları
Volkswagen
Satış sonrasında Volkswagen’in ürün kalitesinin, ürünün ömrü
boyunca korunabilmesi, tüketiciye kaliteli ve güvenilir bir hizmet
sağlanabilmesi ve sürüş güvenliğinden hiçbir zaman ödün
verilmemesi adına servislerde kullanılan ekipmanlar Volkswagen
AG tarafından bir onay sistemine bağlanmıştır. Volkswagen
Yetkili Servisleri, sadece Volkswagen AG tarafından sağlanan
veya ürün/üretim kalitesi Volkswagen A.G. tarafından onaylanmış
üreticilerin ekipmanlarını kullanmaktadır. Bu tüm servis
işlemlerinde en yüksek güvenilirliği güvence altına alırken, hem
Volkswagen kullanıcıları, hem de trafikte yer alan tüm yayalar

OEM standartları, Volkswagen marka araçlara satış sonrasında
takılacak aksesuarlar için de geçerlidir. Volkswagen Teknik
Departmanı tedarikçiler tarafından sağlanan ürünler üzerinde
gerçekleştirdiği testlerle aksesuar üreticilerinin ürünlerini inceler,
Volkswagen marka araçlarda sadece sorunsuz, sürüş
emniyetini tehdit etmeden kullanılabilecek olan ürünleri tavsiye
eder.
Volkswagen Binek Araç
Doğuş Otomotiv’in lokomotif markası olan
Volkswagen’in, pazarda yeri iyice
sağlamlaşmış olan teknoloji liderliği ve
yenilikçi tarzını sürdürmek amacıyla, OEM’in
seçenek olarak sunduğu TSI motor
teknolojisi, Çift Kavramalı Otomatik Şanzıman
(DSG - Dual Shift Gearbox) Teknolojisi, Elektronik Diferansiyel
Kilidi (XDS), Elektronik Dinamik Diferansiyel Kilidi ve BlueMotion
Teknolojileri gibi en yenilikçi ve gelişmiş teknik ve donanım
kalemleri Türkiye paketlerinde kullanılmaktadır. Model yaşam
eğrisi içinde, değişen müşteri beklentilerini karşılayacak
standart ekipman listesi değişiklikleri ve geliştirmeleri
yapılmaktadır. Türkiye’de satışa sunulan Volkswagen Binek
Araç modellerinde yüksek standartlarda güvenlik düzeyi
bulunmaktadır. Golf modelinde standart olan 7 adet hava
yastığı, Passat Comfortline ve Highline donanımlarında
sunulmaya başlanan Yorgunluk Tespit Sistemi ve Jetta
Comfortline ve Highline’da standart ekipman listesine eklenen
ESP (Electronic Stability Program) segment standartlarını
yeniden belirlemiştir.
Volkswagen Ticari Araç
Rekabet, ürün ve hizmetlerdeki benzerlik her
geçen gün artarken Volkswagen Ticari Araç
standartların belirleyicisi konumunun getirdiği
sorumlulukları yerine getirerek daha iyi ürünler
ve daha iyi hizmet anlayışıyla müşteri
memnuniyetini daha da yukarılara taşımaktadır.
Ticari Araç sektöründe farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik
çözümler üreten Volkswagen Ticari Araç, yenilik, yaratıcılık,
kalite, üstün teknolojik donanım ve güvenlik unsurlarını
standartlaştırıp ürünsel ve teknolojik rekabet avantajını
kullanarak pazarda farklılaşmaktadır. 2010 yılında Yeni Caddy’i
pazara sunan Volkswagen Ticari Araç, bu modelinde de ESP
(Electronic Stability Program)’yi standart olarak sunarak tüm
model gamında en kapsamlı standart güvenlik paketine sahip
Ticari Araç markası konumunu elde etmiştir. Yeni Caddy ESP
ile birlikte 7 ileri Çift Kavramalı Otomatik Şanzıman (DSG Dual Shift Gearbox) ve Yokuş Kalkış Desteği seçeneğini de
sınıfında sunan tek araç olmuştur.
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Yeni Caddy ile birlikte birçok geliştirme de ürün özelliklerine
eklenmiştir. Hız sabitleyici, yağmur sensörü, gündüz farları,
otomatik yanan farlar, otomatik kararan iç dikiz aynası, yolcu
ve bagaj bölümü iç kaplama gibi birçok özellik Caddy’yi sınıfının
ilerisine taşımaktadır. Caddy’de ayrıca motor ile ilgili iyileştirme
çalışmaları sayesinde yüzde 21’e varan son derece yüksek bir
verimlilik sunulmaktadır. Tamamı Euro 5 egzoz emisyon
standartlarına uygun motoru hem turboya hem de doğrudan
yakıt enjeksiyonuna sahiptir. Dört supaplı, 102 PS güce sahip
TDI motorlar, 100 km’de 5,2 litre gibi düşük yakıt tüketimi
değeriyle öne çıkmaktadır.
2010 yılında OEM standartlarından farklı olarak tüm Caravelle
modellerinde servotronik (hıza duyarlı elektrik kontrolü) özellikli
direksiyon standart ekipmanlar arasına eklenmiştir.
Audi
Türkiye'de sunulan Audi modelleri,
daha fazla müşteri memnuniyeti
sağlamak amacıyla OEM'in standart olarak sunduğu araçlardan
daha yüksek standartlarda sunulmaktadır. Buna ek olarak her
yıl, model yılı geçişinde piyasa ve müşteri talepleri göz önüne
alınarak sunulan araç standartları arttırılmaktadır. En küçük
yolcuların güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla tüm Audi
modellerinde ISOFIX (çocuk koltuğunun güvenliği şekilde aracın
şasisine sabitlenmesini sağlayan sistem) standart olarak
sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca 2010 yılında piyasaya sunmaya
başladığımız pre-sense teknolojisiyle kaza esnasında araç
içindeki yolculara daha fazla koruma sağlamak
hedeflenmektedir. OEM'in sunduğu standartlardan farklı olarak
Türkiye'de pre-sense basic (kritik bir sürüş durumunda aktif
duruma geçirilen çeşitli önleyici yolcu koruma sistemleri bulunur.
Bunlar arasında; ön emniyet kemerlerinin gerdirilmesi, dörtlü
flaşörlerin yakılması ve sürgülü tavan ile camların kapatılması
vardır.) teknolojisi Audi A6 ve A7 sportback modellerinde
standart olarak sunulmaktadır.
SEAT
Her yıl OEM tarafından tüm distribütörlere
anket yapılmaktadır. Bu anket sonuçlarına
göre OEM standartlarında geliştirmeler
yapmaktadır.

Scania
Scania, müşterilerinin operasyon maliyetlerini
düşürerek onlara en iyi kazancı ve çalışma
ekonomisini sunmayı amaçlamaktadır.
Scania’nın temel değerleri, kendi çalışma
yöntemlerinin geliştirilmesi ve çalışanlarının bağlılığını sağlamak
için esas oluşturmaktadır.

Scania, araştırma ve geliştirme çalışmalarından elde ettiği bilgi
ve deneyimini kullanmaktadır. Geleneksel yöntemlerin yerine,
1900’lü yıllardan bu yana geliştirilen çalışma yöntemlerine
büyük önem verilmektedir. Sürekli gelişim çalışmaları, Scania
çalışanları ve organizasyonu için önemli bir düşünme tarzı
yaratmaktadır.
Scania’nın ürün sistemi yıllardır modüler olarak oluşturularak
daha az sayıda parçayla ürüne özel yapılar yaratılmakta ve
geniş müşteri kitlelerine hitap edilmektedir. Modüler ürün
sistemi, müşterilere en uygun ürünü sunarken, değer zincirindeki
maliyetleri çok daha avantajlı hale getirmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servis ağında yapılan tüm işlemler markanın
standartları ile kontrol altında olurken geniş Yetkili Satıcı ve
Servis ağı marka ve müşterilerin bir araya gelmesine olanak
sağlamaktadır.
Scania kısa ve istikrarlı bir teslimat süresine sahiptir ve böylelikle
müşteriler araçlarını hızla teslim alabilmektedir. Bu hız, küresel
bir üretim yapısı, küresel ürün yelpazesi, esnek üretim maliyeti
yapısı ve Scania’nın temel değerlerini koruyan, üretim
kapasitesini hızlı ve verimli bir şekilde yöneten çalışanlarının
sayesinde gerçekleşmektedir.
Scania Temel Değerleri
Aşağıda detayları ile belirtilen Scania’nın 3 temel değeri markanın
kurumsal kültürüne ve günlük çalışma temposuna yön
vermektedir. Müşteri, bireye saygı ve kalite olarak belirlenen
temel değerler birbiriyle yakından ilişkilidir. Scania temel kurumsal
kültürünü şekillendirmekte ve iş geliştirme süreci için başlangıç
noktasını oluşturmaktadır.
Önce Müşteri
Müşteri, araştırma ve geliştirme aşamasından, üretim, tedarik,
satış ve finansmana kadar değer zincirinin merkezinde yer
almaktadır.
Kalite
Müşteri memnuniyeti ve kârlılık hedefleri Scania’nın yüksek
kalitede çözümler üretmesini sağlamaktadır. Müşterinin
ihtiyaçları, bilgisi sayesinde Scania ürün ve servis kalitesini
sürekli olarak geliştirmektedir.
Kişiye Saygı
Scania tüm çalışanlarını operasyonlarda sürekli iyileştirme
hedefini başarmaya teşvik eder.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010

28

“

2010 yılında Yetkili
Satıcı ve
Servislerimiz
toplam
59.000.000 TL
yatırım yapmıştır.

”

Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Doğuş Oto 2011 yılında Bursa’da açacağı yeni bir tesis ile hizmet vermeye başlayacaktır.
Yine 2011 yılında Ankara ve İstanbul’da yeni tesis inşaatına başlayacaktır.
Doğuş Oto’larda 1.082 kadrolu, 82’si dış kaynak olmak üzere toplam 1.164 kişi
çalışmaktadır. Toplam Doğuş Oto çalışanlarının 802’si İstanbul bölgelerinde, 237’si
Ankara’da, 125’i ise Bursa’da bulunmaktadır.
2011 yılında Manisa, Elazığ ve Düzce’de Volkswagen Yetkili Satıcılarının 7 açılması
planlanmaktadır. Yetkili Satıcı ve Servislerimizde toplam 5.379 kişi çalışmaktadır.

Sevgili Paydaşlarımız,
Doğuş Oto, Doğuş Otomotiv’in müşteriye en yakın ve onunla yaşayan parçasıdır.
Sürekli yatırım yaptığımız değerli insan kaynağımızla, müşterilerimizin araçlarını teknik
açıdan kusursuz durumda tutmak için kapsamlı bakım/onarım ve detaylı kontroller
gerçekleştirmekteyiz. Sahip olduğumuz geniş test ve değişim aracı filomuzla,
müşterilerimize modern ve konforlu hizmet alanları sunmaktayız.
Müşterilerimizle olan dinamik ve karşılıklı ilişki, mükemmel hizmeti sunma ve verimli
çalışma anlayışı, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme
heyecanını canlı tutmaktadır.
Doğuş Oto, faaliyetlerini yürütürken yasalara, ahlâka ve insan haklarına uyumlu
davranarak, çevreye verebileceği zararı en aza indirgeyerek, çalışmalarını sadece
şirket için değil, topluma faydalı olma bilinci ile sürdürmektedir. Çevresel etki alanlarını,
enerji ve su tüketimini azaltarak, çevre dostu teknoloji ve ürünler kullanarak, atık ve
hurda yönetimini planlayarak yönetmektedir.
Doğuş Oto kurumsal sorumluluğunu, iş yaşamı, müşteriler ve çevreye karşı olan
sosyal sorumluluklar olarak belirlemektedir.
Kurumsal sorumluluğun önemli bir bölümünü çalışanlarımıza yönelik sorumluluklarımız
oluşturmaktadır. Bu alanda çalışma haklarına saygı göstererek, adil ücret uygulaması
ile çalışanları arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayırımını yapmadan, güvenli ve sağlıklı
bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
Doğuş Oto, çalışanlarımızın öğrenme, iyileştirmeye açık ve yenilikçi özelliklerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Şirket içinde uygulanan yalın yönetim ve öneri
sistemleri, çalışanların fikir ve önerilerinin projelendirilerek Şirkete ve çalışanlarımızın
kişisel gelişimlerine sağladığı faydalar doğrultusunda uygulanmaktadır.
Kurumsal sorumluluğumuzun diğer önemli bir parçası ise müşterilerimizdir. Doğuş
Oto, bu alanda müşteri odaklı çalışmaktadır. Müşteri gereksinim ve beklentileri ile
toplumun beklentileri ölçümlenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu
doğrultuda amaç ve hedefler belirlenmektedir. Müşteri şikâyetleri ve müşteri memnuniyeti
ile ilgili prosedürler geliştirilerek uygulanmaktadır. Müşterilerimize iş ahlâkına uygun,
ürün, satış sonrası hizmetler ve fiyat konusunda yeterli ve doğru bilgi verilmektedir. Doğuş Oto, müşterilerine güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler
ve hizmetler sunmaktadır.
Doğuş Oto yasalar ve kurallara uygun davranarak, yasal ve hukuksal sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği tüm markalar için İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde toplam 32 Yetkili
Satış ve Servis Noktası ile toplam 175 bin metrekarelik alan üzerinde 1.280 çalışanı ile hizmet vermektedir.
Müşterilerin tek noktada her hizmeti alabildiği Doğuş Oto, marka standartlarına en üst seviyede uyum gösteren tesisleri, orijinal yedek parça
kullanımı, 24 saat yol yardım hizmeti, satış sonrası hizmet alanında gerek ulusal, gerek uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle kanıtlanan teknik
üstünlüğü, bireysel ve kurumsal tüketiciler için ideal kurumsal çözüm ortağı olmasını sağlayan dürüst ve güvenilir iş yapma şekli ile bu teşkilâtın
en büyük ve belirleyici üyesidir.
Doğuş Oto, otomotiv perakende sektöründe mükemmel hizmeti sunmak ve hizmet sektöründe model bayi olmak yönünde hızla ilerlemektedir.
Doğuş Oto, Kurumsal Sorumluluk uygulamalarını destekleyerek, bireylerin gelişimine katkıda bulunacak, sektörel ekonominin gelişiminde rol
alacak ve çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarını artırarak, mükemmel hizmet anlayışı ile müşteri odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini
sürdürmeye devam edecektir.
Doğuş Oto daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirerek, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını iş
ortakları, çalışanları ve paydaşları ile paylaşarak yoluna devam edecektir.
Sevgi ve Saygılarımla,
Zafer BAŞAR
Doğuş Oto Genel Müdürü
7

Söz konusu Yetkili Satıcılar Doğuş Oto haricidir.
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Ekonomik Etki Alanımız
Volkswagen Binek ve Ticari Araç

marka eğitimlerini tamamlayarak Volkswagen AG’nin uluslararası
geçerliliğe sahip Volkswagen Eğitmeni Diplomalarını (Volkswagen
Trainer) almıştır. 2010 yılı sonu itibariyle diplomalı 4 Teknik ve
2 Kaporta ile 2 Teknik Dışı ve 1 IT eğitmeni mevcuttur. Her yıl
Volkswagen AG’nin düzenlemiş olduğu eğitimlere katılan
eğitmenlerimiz bilgilerini güncel tutarak teknolojiyi yakından
takip etmektedir.

Volkswagen A.G. tarafından 2010 yılında başarılı ülkeler incelenip
bu ülkelerdeki başarılı uygulamalar mercek altına alınmıştır. Bu
noktada incelenen 5 başarılı ülkeden biri de Türkiye olmuştur.
Türkiye’de incelenen 5 Yetkili Servisimizdeki uygulamalar
projenin bir parçası haline getirilmiştir. Doğuş Otomotiv olarak
2011 yılında, içinde yer aldığımız bu 5 ülkeden toplam 25
servisteki başarılı uygulamaların oluşturduğu RASE (Retail After
Sales Excellence) projesini Türkiye’de de uygulayarak çıtayı
daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.

1999 yılında Teknisyen kategorisinde başladığımız Volkswagen
Yılın Teknisyeni Yarışması her yıl düzenlenerek geleneksel hale
getirilmiştir. 2002 yılında Volkswagen AG’ye proje olarak sunulan
yarışma Volkswagen AG tarafından 2008 yılından beri
Uluslararası Çapta Teknisyen ve Servis Danışmanı kategorisinde
düzenlenmektedir. Ayrıca 2004-2007 yıllarında bu yarışma
Kaporta ve Boya alanlarında da yapılmıştır.

Yetkili Servislerimizin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti
açısından geldikleri noktayı gösteren 2010 yılındaki bir diğer
önemli gelişme de, her yıl Avrupa çapında 100 yetkili servise
verilen Servis Kalite Ödülü’nün 2 Yetkili Servisimiz tarafından
Türkiye’ye getirilmesi olmuştur. 2010 yılında verilen ödül
kapsamında, 6.450 yetkili servis arasında müşteri memnuniyeti
ve iş tekrarı oranı kriterlerine göre yapılan değerlendirmede
Doğuş Oto Etimesgut (Ankara) ve AVEK A.Ş. (İstanbul)
Volkswagen Yetkili Servis’leri En İyi 100 içinde yer alarak Doğuş
Otomotiv’in olduğu kadar, Yetkili Servislerinin de müşteri
memnuniyeti ve onarım güvenilirliği konusundaki hassasiyeti,
kararlılığı ve başarısını gözler önüne sermiştir.
Satış sonrası bölge yöneticiliği sistemini, her zaman Yetkili
Servislerinin yanında olmak üzere kurgulayan Volkswagen bu
yöntemle tüm Yetkili Servislerine süreklilik arz eden bir
profesyonel destek sistemi sunarken, başarılı uygulama
örneklerinin servis ağı içinde hızlı yayılımını sağlamaktadır. Bu
durum müşteri memnuniyeti konusunda pozitif uygulamalara
hızla uyum gösterilmesine neden olmaktadır.
Volkswagen Yetkili Satıcı ve Servis Eğitimleri
Volkswagen markası olarak eğitimin yetkili servis ağında müşteri
memnuniyeti ve sürüş emniyeti açısından öneminin bilincindeyiz
ve eğitim konusunu önceliklerimiz arasında ilk sıraya yerleştirdik.
Satış sonrası ekiplerine verilen eğitimler Teknik, Teknik Dışı,
Kaporta-Boya ve IT eğitimleri olmak üzere farklı alanlarda
gerçekleştirilmektedir. 2009 yılı sonuna kadar Volkswagen
Teknik – Teknik olmayan – IT eğitimleri Programı (Export
Training Concept) çerçevesinde verilen eğitimler 2010 yılı
başında Volkswagen AG’nin yeni eğitim sistemi olan Servis
Eğitim 2010 konsepti dahilinde sürdürülmektedir. Verilen tüm
eğitimler Volkswagen AG standartlarında veya bu standartların
üzerinde eğitimlerdir. Teknisyenden Servis Müdürüne kadar
tüm servis çalışanları hedef kitlemizdir ve tüm bu hedef kitle
için toplam 37 farklı eğitim içeriği bulunmaktadır.
Tüm eğitmenlerimiz Volkswagen AG’nin 4 haftalık meslek
eğitimi, 4 haftalık pedagojik-didaktik eğitim ve 3 gün süreli

Teknolojinin gelişimiyle ihtiyaç haline gelen uzaktan eğitim
çalışmaları kapsamında 2008 yılında Volkswagen Servis Eğitim
İnternet Sayfası ve Online Sınav Sistemi hayata geçirilmiştir.
İlk günden itibaren üye sayısı giderek artan sistem üzerinden
kullanıcılara eğitim dokümanları ve filmleri, güncel haberler ve
duyurular, parça ve aksesuar, model bilgileri vb. bilgiler
sunulmaktadır.
Volkswagen AG standartları gereği 2007 yılından beri
Volkswagen Servis Eğitim Çalıştayları da düzenlenmektedir.
Sertifika almış yaklaşık 200 Servis Müdürü, Parça Müdürü ve
Servis Danışmanlarının katıldığı çalıştay, gruplar halinde ikişer
günlük sürelerle düzenlenmektedir. İlgili çalışma yılında
odaklanılan konular üzerinde katılımcılar çalışarak yeni fikirler
üretmektedir. Bu çalışmalar servislerimizde çalışanların yetkinliğini
artırmaya, Volkswagen markasının getirdiği standartları ve
sorumlulukları taşıyabilecek hale getirmeye hizmet etmektedir.
Doğru eğitim sistemi ile müşterilerimizin memnuniyeti, güvenliği
ve hatta değerli zamanı gibi noktalarda en üst seviyede hizmet
sunabiliyoruz.
Ürünlerimizin ve servis hizmetlerimizin kalitesi ve müşterinin
yanında yer alarak sergilediğimiz duruşumuz, garanti
süreçlerinde de kendini göstermektedir. Volkswagen AG ile
koordineli olarak geliştirilen Yetkili Servis Değerlendirme Sistemi
(PBS) ile garanti süreçlerimiz her zaman kontrol altında
tutulmaktadır. Bu şekilde yetkili servislerin durumlarına ve
gelişime açık süreçlerine anında müdahale edilebilmektedir.
Garanti konusunda uzman çalışanlarımız ise yıllık eğitimlerle
gelişmelerden haberdar edilmektedir.
Audi

Yetkili satıcılarımızın gelişmesi için Audi Satış Danışmanı ve
Audi Satış Yöneticileri eğitimi olarak iki temel eğitim sürecimiz
bulunmaktadır. Temel eğitimlerimiz uluslararası Audi
standartlarında olup, tüm satış danışmanları ve satış yöneticileri
bu eğitimleri tamamlamakla yükümlüdür. Eğitimlerini tamamlayan
satış danışmanları ve yöneticileri sertifikasyon sınavlarından
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sonra Audi satış danışmanı ve satış yöneticisi sertifikası alırlar.
Ürünlerimiz konusunda ise temel ürün eğitimi ve ileri ürün
eğitimlerimiz mevcuttur. Ürün eğitimleri kapsamında her yıl
Audi AG tarafından düzenlenen uluslararası CLT eğitimlerine
katılmaktayız. 2010 yılında A8 ve A1 modellerinin CLT
eğitimlerine ortalama 40 - 50 satış danışmanı ile katıldık. İleri
ürün eğitimleri ise gölge müşteri, müşteri memnuniyet anketleri
ve yetkili satıcı performans analizleri sonucunda çıkan ihtiyaçlara
göre belirlenerek her yıl güncellenen bir eğitim takvimiyle
verilmekte ve yetkili satıcıların sürekli gelişiminin sağlanması
hedeflenmektedir. Yetkili satıcıların eğitimleri takip edebilmesi
amacıyla aktif bir şekilde kullanılan uluslararası standartlarda
çevrimiçi Audi Eğitim Portalı bulunmaktadır. Tüm temel ürün
eğitimleri öncesinde ürün eğitimleri bu portal üzerinden verilerek,
yine portal üzerinde sınav yapıldıktan sonra uygulamalı eğitim
verilmektedir.
Ayrıca her yıl yetkili satıcılarımızın bilgi düzeyinin arttırılması ve
ekip ruhunun güçlendirilmesi amacıyla Audi Sales Cup Yarışması
düzenlenmektedir. 2010 yılında tüm yetkili satıcı teşkilatımızın
katılımıyla gerçekleşen Audi Sales Cup yarışması Audi ailesi
içinde dünyada tektir.
Yetkili servislerdeki teknisyenlerimize Audi AG standartlarına
uygun bir şekilde temel eğitimlerden başlayarak teknik eğitimler
verilmektedir. Eğitimlerini tamamlayan teknisyenler çeşitli
alanlarda uzmanlıklar alır. Ayrıca Audi Diagnoz Teknisyen (araç
üzerinde arıza teşhisi yapan teknisyen) eğitimi ile, belirli bir
eğitim programını tamamlamış ve giriş sınavını kazanmış
teknisyenlere eğitim araçları üzerinde gerçek arızalar oluşturarak
arızacılık eğitimleri verilir, bu yöntemle yüksek teknolojiye sahip
elektronik alt yapının kolaylıkla üstesinden gelinmesi
sağlanmaktadır.
Audi servis eğitimi, servis danışmanı, müşteri danışmanı, servis
müdürü, parça müdürü, acil servis personeli, garanti personeli
ve müşteri ilişkileri personellerinin Audi AG standartları
doğrultusunda tüm eğitim süreçlerinden sorumludur. Servis
danışmanı dört modül (16 gün), müşteri danışmanı 3 modül (9
gün), servis müdürü 3 modül (12 gün), parça müdürü 3 modül
(12 gün) olmak üzere bir temel eğitim sürecine dahil edilmektedir.
Tüm bu görevlerin sertifikasyon prosedürü mevcuttur. Eğitim
modülleri tamamlandıktan sonra katılımcılar 2 günlük bir sertifika
sınavına dahil edilerek, Audi AG onaylı bir sertifikayla temel
eğitim süreci tamamlanmaktadır.
Garanti personeli, acil servis personeli ve müşteri ilişkileri
sorumlusu için 2 günlük temel eğitimler yılda bir kez
düzenlenmektedir. Temel eğitimini tamamlamış olan servis
personelleri ileri eğitimlere ve ürün eğitimlerine katılmaktadırlar.
Audi Yetkili Servislerinde bu görevlerde çalışan tüm personelin
eğitimlere katılması ve sertifika alması KSPK standartları
dahilindedir.
Her yıl düzenlenen Audi Twin Cup, Audi AG tarafından
düzenlenen servis ekiplerinin bilgi ve becerilerini ölçen bir
yarışmadır. Her Yetkili Servis, teknik ve servis ekipleri olmak
8

üzere 2 tür ekip oluşturur, uluslararası platformda her yıl 3540 ülke katılımı gerçekleşmektedir.
Audi Twin Cup Türkiye Pratik Finali 2006 yılından bu yana
düzenlenmektedir, 09 Nisan 2010’da 5. kez pratik final
gerçekleştirilmiştir. Pratik finalde katılımcıların performans
sergiledikleri servis ve teknik istasyonlar mevcuttur. Bu
istasyonlarda uygulamalı servis bilgi ve becerileri
ölçümlenmektedir. Teknik bölüm arıza teşhis, mekanik bilgi,
servis bölümü ürün bilgisi, CSS 8 , servis iş akışı ve davranış
becerilerinden sorumludur.
SEAT
Satış ve Satış Sonrası konularında hizmet
kalitemizin korunması ve genç müşteri
profilimizi doyuracak bilgi seviyesinin sürekli
olabilmesi için, SEAT markasında eğitim çok
önemli bir konu ve gerekliliktir. Satış ve satış
sonrası ekiplerimiz için düzenlenen eğitim, toplantı ve
yarışmalarla bu hedefe ulaşılmaktadır.
Teknik eğitimler Temel, İleri ve Uzmanlık düzeylerinde
verilmektedir. Üretici tarafından verilen eğitimler, mevcut servis
ağı yapısı doğrultusunda düzenlenerek, eğitim merkezimizde
teknisyenlerimize sağlanmaktadır. SEAT S.A. için pazar koşulları
son derece önemli bir kriter olarak kabul edilmekte ve hazırlanan
eğitimler pazarın ihtiyacını karşılayacak yapıda oluşturulmaktadır.
Oluşan bölgesel problemler takip edilerek, sık tekrarlanan
sorunlara karşılık aksiyonlar alınmaktadır. İş üstü eğitimlerle,
bu konular birebir aktarılabilmektedir.
Belli aralıklarla gerçekleştirilen Teknisyen Komiteleri ile güncel
sorunlar üzerinde durulmakta, iş tekrarı ve müşteri memnuniyeti
konularında yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önüne
geçilmektedir. Bu komiteler süresince, servis hizmetlerimizle
ilgili kritik konularda faaliyet gösteren firmalar katkıda bulunmaları
için çağrılmakta ve teknik ekibimizin genel bilgi seviyesi
desteklenmektedir. Düzenlenen garanti eğitimleriyle müşteri
işlemlerinin en kısa sürede tamamlanabilmesi sağlanmaktadır.
Prosedürler ve iş süreçleri konularında, garanti uzmanları düzenli
olarak eğitim almaktadır.
Virtual Campus eğitim sitesi distribütör ve servis tarafında
eğitim konusunda çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Eğitim
teknik dokümanları için bir kaynak olmanın ötesinde, online
eğitim sistemiyle marka araç ve teknolojileri hakkında çok
önemli bir araçtır.
Yarışma ve motivasyon alanında, SEAT S.A. tarafından teknik
ekiplerimiz için tüm dünyadaki Yetkili Servisleri arasında en
başarılı çalışanların belirlendiği Top Service People Yarışması
(En iyi Servis Çalışanı) düzenlenmektedir. 2003 yılından beri
düzenlenen yarışmada Teknisyen, Servis Danışmanı, Servis
Müdürü, Teknik Destek Uzmanı, Garanti Uzmanı ve Parça
Yetkilisi kategorilerinde yarışmalar yapılmaktadır. Yarışmalar
teorik ve pratik olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Her
ülkenin gerçekleştirdiği ulusal finalin kazananları İspanya’da

Yetkili Servislerimizden hizmet almış olan müşterilerimizin memnuniyetinin sorgulandığı ve müşterilerimizden alınan bilgiler ışığında yetkili servislerimizin gelişim alanlarının belirlenebildiği bir
araştırmadır. Bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından aylık olarak yapılmakta ve tüm Türkiye genelindeki Audi Yetkili Servislerini kapsamaktadır. Anketler hem Doğuş Otomotiv hem de
Yetkili Servislerimiz tarafından anlık olarak takip edilebilmekte ve geliştirilmesi gereken alanlara çok hızlı bir şekilde müdahale edilebilmektedir.
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gerçekleşen uluslararası finale katılmaktadır. Yarışmanın
ötesinde, marka ve ekip ruhunun geliştirilmesi ve motivasyonun
arttırılması hedeflenmektedir. 2010 yılında yapılan yarışmaya
ülkemizden servis teknisyeni, servis danışmanı ve servis müdürü
dalında üç isim katılmıştır. 2010 yılı “Top Service People (En
iyi Servis Çalışanı) Ödülleri’nde ülkemiz Servis Müdürü dalında
birincilik ödülünün sahibi olmuştur.9
Servis Danışmanlarımızın bilgi düzeylerinin arttırılması için 3
günlük temel ve 2 günlük ileri düzey eğitimler düzenlenmektedir.
İş süreçleri ve marka bilgileri gibi temel konuların yanında,
müşteri ilişkileri ve çatışma yönetimi gibi sosyal konularla
eğitimlerimiz zenginleştirilmektedir. Satış danışmanının parça
ve hizmet satma noktasındaki öneminin bilinciyle ileri düzey
eğitimlerimizde satış teknikleri konusu da ekibimize
aktarılmaktadır. Eğitimlerin ardından yaklaşık bir aylık sürelerle
gerçekleştirilen Follow-Up eğitimleriyle bilgilerin taze tutulması
sağlanmaktadır. Satış Danışmanları için de 3 günlük temel ve
2 günlük ileri düzey eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde
de iş süreçleri ve marka model bilgileri kadar, müşteri ilişkileri
ve satış teknikleri konuları katılımcılarımıza aktarılmaktadır.
Yapılan Follow-Up eğitimleri öncesinde katılımcılardan rakip
satış noktalarını ziyaret edip gözlemlerini not etmeleri istenmekte
ve bu sayede eksik buldukları noktalarla eğitim konuları
arasındaki paralellikler dikkatlerine sunulmaktadır. Belli
dönemlerde satış ekibi toplantıları düzenlenmektedir. Bu
toplantılarda güncel konular ve satış-pazarlama konularındaki
stratejiler paylaşılmaktadır.
Scania
Scania markası Yetkili Satıcı ve Servislerinin
gelişimi ve standardizasyonuna büyük önem
vermektedir. Üreticinin belirlediği kurallara uyarak, tüm süreçlerin
her noktada aynı şekilde uygulanmasına özen gösterilmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servis sahiplerinden başlayarak Yetkili Satıcı
ve Servislerde görevli tüm satış ve servis çalışanlarına düzenli
olarak uzmanlar tarafından eğitimler verilmektedir. Eğitimler
yıllık olarak planlanmaktadır ve içerikleri sürekli revize edilerek

tüm Yetkili Satıcı ve Servis ağında verilmektedir. Katılımcıların
gelişimleri yakından takip edilerek başarılı olanlar
ödüllendirilmektedir. Standartları üretici tarafından belirlenen
DOS 3 (Dealer Operating Standards) sertifika süreçleri tüm
Yetkili Satıcı ve Servis noktalarında Doğuş Otomotiv denetim
ekibi tarafından kontrol altına alınarak yürütülmektedir. Ayrıca,
Scania Yetkili Satıcı ve Servislerine güvenli çalışma koşulları
ve çevreye saygılı hizmet vermeleri konusunda yaptırımlar
uygulanmaktadır.
BGA (Bayi Gelişim Anlaşması) çerçevesinde, yetkili satıcıların
kalite yönetimi süreçlerini iyileştirmeleri için ortak hedefler
belirlenmektedir. Bu hedeflere ulaşanlar ödüllendirilmektedir.
Bu çalışmalar yetkili satıcılar arasında iyi hizmet üretme hedefiyle
bir rekabet yaratarak müşteri memnuniyetinde arzu edilen
başarıya ulaşılmasını sağlamaktadır.
Dünyadaki en iyi Scania teknisyenlerini belirlemek amacıyla
Scania tarafından iki yılda bir Yetkili Servisler arasında
düzenlenen “Top Team” Yarışmasında öncelikle katılımcı
ülkelerin en iyi teknisyen ekipleri seçilmekte, ardından İsveç’te
düzenlenen yarışmada ülkelerini temsil eden teknik ekipler
yarışmaktadır. Scania’nın yetkili servislere ve satış sonrası
hizmetlere verdiği önemin göstergesi olan yarışma, teorik ve
pratik etaplardan oluşmaktadır.
DOD
DOD Yetkili Satıcılarına, Türkiye’de ilk defa
DOD tarafından hazırlanan bir eğitim
programı çerçevesinde, dönemsel olarak
düzenlenen ve sistematik bir şekilde
tekrarlanan iç eğitimlerle satış, satın alma, fiyatlandırma,
ekspertiz ve pazarlama alanında eğitimler verilmekte ve
düzenlenen sınavlarla bilgi düzeyleri sıklıkla ölçümlenmektedir.
Söz konusu sınavlarda başarı gösterenler, eğitim başarı sertifikası
almaya hak kazanmaktadır. Bunun yanında DOD City Satış ve
Satın Alma personeli, Doğuş Otomotiv modül eğitimlerine dahil
edilerek teknik bilgi düzeyleri artırılmaktadır.

Tedarikçilerimiz
Tedarikçi seçim kriterlerimiz İSO kalite standartlarına göre belirlenmektedir. Tedarikçi
seçim kriterlerimiz; İSO 9001 Kalite Belgesine sahip olması, referans yeterliliği,
firma yeterliliği ve piyasadaki yeri, Doğuş Grubu ile çalışıp çalışmadığı, iş kalitesi,
iş yapım süresi ve fiyattır.
2011 yılında tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere bir ek protokol hazırlanarak
ekonomik, çevresel ve sosyal risklerin öngörülmesi ve Doğuş Otomotiv’in kurumsal
sorumluluk vizyonunun tedarikçilerimiz arasında da benimsenmesi sağlanacaktır.

9
10

“

2010 yılında yerel
tedarikçilerimizden
satın alınan hizmet/
mal toplam tutarı
285.467.497,37 TL ’dir.

Doğuş Otomotiv - SEAT Yetkili Servisi Avek Otomotiv Servis Müdürü Yaşar Özuğur 26 ülkeden rakiplerini geride bırakarak En İyi Servis Müdürü seçilmiştir.
Doğuş Otomotiv : 234.895.553,78 TL
Doğuş Oto: 50.571.943,59 TL

10

”
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Sorumlu Pazarlama İletişimi
Doğuş Otomotiv, 2010 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerini iletişim ve pazarlama
süreçlerinde de benimsemektedir. Girişimin çevreyle ilgili
maddeleri ve Doğuş Otomotiv çevre politikası kapsamında
kurumsal iletişim materyallerimiz geri dönüşümlü kâğıt kullanarak
hazırlanmaktadır. Ayrıca tüm basın kitlerimiz internet tabanlı
olarak hazırlanmakta, basın bülteni ve basılı diğer materyaller
geri dönüşümlü kâğıt kullanılarak basılmaktadır. Doğuş Otomotiv
olarak tüm iletişim süreçlerimizde kurumsal etik ve şeffaflık
ilkelerini önemser ve uluslararası sorumlu pazarlama prensiplerini
tüm iletişim mekanizmalarımızda dikkate alırız. İnsan haklarına
aykırı, ayrımcılık ya da benzer etik dışı mesaj ya da uygulamaların
iletişim süreçlerimizde kullanılmasına izin vermeyiz.
Bununla birlikte iletişim ve halkla ilişkiler konusunda ICCOInternational Communications Consultancy Organization’ın
uluslararası standartlarını gözetiriz. Danışmanlık aldığımız
firmalardan da bu standartlara uyulması talep edilmektedir.
Sözleşmelerimizde bu konu bir madde olarak yer almaktadır.
Volkswagen Binek Araç
2010 yılında Volkswagen AG distribütörleri arasında pazarlama
alanında lider ilk 25 ülke arasında yer alan Volkswagen Binek
Araç, Volkswagen AG’nin 2018 vizyonu doğrultusunda
hazırladığı iletişim stratejilerini sorumlu pazarlama iletişimi
kapsamında yürütmektedir.
Müşterilerimize yaptığımız kampanyalarla ilgili bilgilendirici eposta ve mobil mesajlar gönderilerek, yeniliklerimizden haberdar
olmaları sağlanmaktadır.
2010 yılında pek çok organizasyona katılan ve etkinlik
düzenleyen Volkswagen Binek Araç, Passat ve Touareg
modellerinin lansmanlarını da yapmıştır. Autoshow 2010
kapsamında 2.400 m 2 alana kurulan dev platformda
müşterilerimizle bir araya gelerek ilk kez iPad aracılığıyla Turkuaz11
sistemi üzerinden müşteri bilgileri toplanmıştır. Böylelikle kâğıt
kullanımını azaltırken, hataya daha az pay bırakan teknolojik
bir sisteme geçmiş olduk. Autoshow ile aynı dönemde hayata
geçirdiğimiz sosyal medya uygulamalarıyla hedef kitlemizle yeni
ve dijital bir ortamda bir araya gelme fırsatı yarattık.
Hedef kitlemiz ile bir araya gelmek için en son teknolojiden
yararlanarak, yeni iletişim kanalları yarattık. Söz konusu yeni
iletişim platformlarında iPad uygulamasını kullanan ilk otomotiv
firması olduk ve 3.500 kişinin kullandığı uygulamamız sayesinde
mobil uygulamalarda en çok ziyaret edilen otomotiv markası
olmayı başardık.

11

Ayrıca yıl içinde Volkswagen AG’nin düzenlediği, Junior Masters
Cup 12 yaş altı Çocuklar Futbol Turnuvası finaline katıldık.
Aydın Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun temsil
ettiği Volkswagen Binek Araç bu turnuva kapsamında finale
kalmayı başardı.
2010 yılında İstanbul Park pistinde Türkiye’deki Volkswagen
sahiplerine araçlarıyla F1 pistini test etme olanağı sağladığımız
etkinliğimize 211 kişi katıldı.
Volkswagen Ticari Araç
Rekabetçi pazarda marka iletişimi çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen sürekli kitlesel iletişim 2010 yılında da pazarlama
stratejisinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Ürün ve kampanya
iletişiminde ulusal mecraların kullanımını sektörel uygulamalarla
destekleyen Volkswagen Ticari Araç, hedef kitlesine en etkili
şekilde erişmiştir. Yine ulusal mecraların yanı sıra yerel mecralar
ve açık havayı da kullanarak hem ürün, hem de kurumsal kimlik
iletişimini kapsamlı bir şekilde uygulamıştır.
Volkswagen Ticari Araç, 2010 yılında yoğun iletişim yönetimiyle
basında yüksek görünürlük elde etmiş, hafif ticari araç markaları
arasındaki haber etkinliği değerlendirmesinde ikinci olarak ilk
üç marka içindeki yerini korumuştur. Şubat 2010’da sadece
Güney Amerika ülkeleri için Arjantin’de gerçekleştirilen Amarok
Uluslararası Basın Lansmanı’na katılan tek Avrupa ülkesi
temsilcisi olmuştur. 2010 Ekim ayında ise Volkswagen Caddy
Basın Lansmanı gerçekleştirilmiştir. Volkswagen Ticari Araç,
2010 yılında da müşteri segmentasyonu bazlı doğrudan
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmiş, deneyimsel ve doğrudan
pazarlama faaliyetlerini bir arada yürüterek özellikle hedef kitle
olan turizm, taşımacılık, servis, tekstil vb. ticari araç anahtar
sektörleriyle birebir iletişim kurmuştur.
Anadolu'da yetkili satıcıların bulunmadığı bölgeler hedeflenerek,
yerel etkinliklerde Volkswagen Ticari Araç tanıtımı, özel olarak
tasarlanmış ve üretilmiş gezici Crafter araçlarla gerçekleştirilmiştir.
Volkswagen AG tarafından büyük Avrupa pazarlarında
gerçekleştirilen marka imajı ve bilinirlik araştırmasının Türkiye
sonucuna göre, Volkswagen Ticari Araç tüm zamanların en
yüksek imaj değerine ulaşmıştır. Marka farkındalığında yerli
markaları geride bırakmış, marka beğenilirliğinde ise lüks
markaların bile önüne geçerek marka beğeni endeksinde yine
birinci marka olmuştur.
Volkswagen Ticari Araç tarafından yaratılan ve geliştirilen satış
ve pazarlama stratejisi Pazarlama Gücü Projesi (Marketing
Force) çerçevesinde, Transporter ile birlikte Crafter da

Turkuaz, Doğuş Otomotiv’in Bilgi Teknolojileri sistemidir. Detaylı bilgiye raporumuzun 59. sayfasından ve Doğuş Otomotiv 2009 KSS Raporu’ndan
(http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/kssr/Dogus_Otomotiv_KSSR_2009.pdf) ulaşabilirsiniz.
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müşterilere birebir tanıtılmış, doğru ve güncel müşteri bilgileri
toplanmış, araçla birlikte Doğuş Otomotiv bünyesinde müşteriye
sunulan diğer ürünlerin (finans, sigorta vb.) çapraz satışı da
gerçekleştirilerek bütünsel otomotiv değer zinciri tamamlanmıştır.
Audi
Audi AG tarafından yılda bir kez düzenlenen ve Doğuş Otomotiv
Audi pazarlama ekibinin katıldığı ‘Audi Communication Meeting’
ve Audi Yetkili Satıcıları ile Doğuş Otomotiv Audi ekibinin katıldığı
Audi stratejileri, iletişim çalışmaları ve yeni modellerine ilişkin
tanıtım, ön gösteriminin yapıldığı ‘Audi Dealers Meeting’
organizasyonları yapılmaktadır.

İklim Değişikliği
Kurumsal Sorumluluk alanlarında yürüttüğümüz strateji, politika
ve hedef belirleme çalışmalarımız doğrultusunda Doğuş
Otomotiv olarak iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek olası
ekonomik etkilerle ilgili önlemler 2010 yılı itibariyle hayata
geçirilmeye başlanmıştır.
2012 yılına kadar bu konuda ölçme, değerlendirme ve izleme
mekanizmalarımızı kurarak iştiraklerimizi de dahil edebileceğimiz
risk yönetimi çalışmalarımız sürmektedir. 2010 ve 2011 yılları
için konuyla ilgili farkındalık yaratma hedefimiz çeşitli saha
uygulamalarıyla birlikte başlatılmıştır.

Scania
Scania, gerçekleştirdiği etkinlikler ve sponsor olduğu sosyal
sorumluluk projeleri ile sorumlu pazarlama iletişimi çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.

Tedarikçilerimiz ve Yetkili Satıcı ve Servislerimizle yapılan
sözleşmelere eklenen çevresel duyarlılıkla ilgili maddelerin ek
bir protokolle imza altına alınmasına 2010 yılı içinde başlanmıştır.

Yüksek teknolojiye sahip araçlardan oluşan bir rekabetin
yaşandığı pazarda ürünleri ve hizmetleriyle farklılık yaratan, her
zaman müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Scania, 2010
yılında toplam 40 etkinlik gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin dört
bir yanındaki müşterilerine yönelik düzenlenen organizasyonlarla
toplam 20.000 müşteriye ulaşılmıştır.

Ayrıca 2010 yılı Nisan ayından itibaren Doğuş Otomotiv
bünyesinde tüketilen elektrik enerjisi Fina Enerji'den tedarik
edilmektedir. Yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili sertifikasyon
çalışmaları sürmektedir. Çalışmaların 2011 yılında tamamlanması
öngörülmektedir.

Doğuş Oto

Müşterilerini sunduğu ürün ve hizmetler hakkında doğru
bilgilendirmeyi amaçlayan Doğuş Oto 2010 yılında 70 etkinlik
gerçekleştirmiş, satış sonrası hizmetler alanında dört kampanya
düzenlemiştir. Aynı dönemde 71 adet gazete ilanı yayınlayan
Doğuş Oto, müşterilerine gönderdiği 413.465 mobil mesaj ve
122.571 e-posta ile bilgilendirme ve tanıtım faaliyetini
sürdürmüştür.
DOD
Türkiye’de ikinci el sektörüne kurumsallığı getiren DOD
markasının 10’ncu yılı çerçevesinde etkin bir pazarlama iletişimi
gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve yerel mecralarda gerçekleştirilen
reklamların yanı sıra Türkiye genelinde düzenlenen birçok
etkinlikle müşterilere erişim sağlanmıştır. Bu iletişim çerçevesinde
DOD aylık internet sitesi araç görüntülenme sayısı 2,5 milyon
adede ulaşırken, showroom ziyaretçi sayılarında ise %25’e
varan bir artış gözlenmiştir.
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“

Doğuş Otomotiv, yönetim ve operasyon kararlarında
çevresel etkilerini göz önünde bulundurur;
operasyonlarından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı
çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı
taahhüt eder.

”
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Çevre Politikamız
Doğuş Otomotiv, çevre politikasını Su, Atık, Enerji, Lojistik ve
Çevre dostu ürünler olmak üzere beş ana başlık altında toplamıştır.
Doğuş Otomotiv,
Yönetim ve operasyon kararlarında çevresel etkilerini göz önünde
bulundurur; operasyonlarından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı çevresel
etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder.
Yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, doğayı koruma ve kaynakları
kullanma konusunda topluma karşı sorumludur.
Çevreyle ilgili aynı bilinç düzeyini çalışanlarında, çalışanlarının ailelerinde
ve işbirliği yaptığı şirketlerde de yaratmak için çalışır.
Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri
kurmayı hedefler.
Distribütörlüğünü yaptığı markaların yüksek standartlardaki çevre dostu
ürünlerinin daha iyi tanıtılması, anlaşılması ve satışı için değer zinciri
içinde işbirlikleri yapar ve farkındalık sağlar.

Odak Alan
(Çevresel Sorumluluk)

Hedef

Yöntem

Su

Operasyonlarımız nedeniyle kullandığımız suyu azaltmak

Farkındalık, Ölçme, İzleme Mekanizmaları, Hedef Belirleme

Atık

Atık Yönetimi, Yetkili Satıcı ve Müşterilerde Farkındalık

Atık Hattı, Atık Değerlendirme Kutuları, Pilot Çalışma, Ölçme, İzleme
ve Hedef Belirleme, Görev Tanımları

Enerji

Enerji tüketimini izleme mekanizmaları kurmak, farkındalık

Ölçme, İzleme ve Hedef Belirleme, Isı İzolasyonu ve Gün Işığının Verimli
Kullanımı, Sabit Isı Dereceleri, Çalışanların Uyumu, CDP Raporlama

Lojistik

Çevresel etkileri azaltma, planlamada çevresel etkileri hesaplama

Farkındalık, Ölçme, İzleme ve Hedef Belirleme, Çevreye Duyarlı Araçlar,
Eğitim, İleri Teknoloji

Çevre Dostu Ürünler

Ürünlerin tanıtımı ve daha iyi anlaşılması için destek

Bilgilendirme, Diyalog Platformları

SU
Doğuş Otomotiv için su, vazgeçilmez yaşam kaynağıdır.
Doğuş Otomotiv su kullanımında ölçüm ve izleme mekanizmaları oluşturur, gerekli süreçleri planlar.
Doğuş Otomotiv, su kullanımını azaltmakla ilgili hedefler belirler ve paydaşları arasında farkındalık yaratır.
ATIK
Doğuş Otomotiv; atık kullanımında ölçüm ve izleme mekanizmaları oluşturur, gerekli süreçleri planlar.
Atık yönetimi ve atıkların değerlendirilmesi konusu sadece kurumsal sorumluluk değil, Doğuş Otomotiv
çalışanlarının bireysel sorumluluğudur.
Doğuş Otomotiv, atıkların çevresel etkisiyle ilgili kurum içi farkındalık yaratır.
Yetkili Satıcı ve Servislerinin atıklar ile ilgili danışabileceği “Atık Hattı” sistemini uygular.
Görev tanımlarında atıklarla ilgili sorumluluk maddesi yer alması için eylem planı uygular.
ENERJİ
Doğuş Otomotiv, enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili kurumsal farkındalık ve bilinç yaratır.
Enerji kullanımında ölçüm ve izleme mekanizmaları oluşturur, gerekli süreçleri planlar.
Isı izolasyonu ve gün ışığının verimli kullanılması konusunda öneri mekanizmaları geliştirir.
Çalışma ortamlarında sabit ısı dereceleri ve çalışanların bölgesel uyumu ile ilgili standartları belirler.
LOJİSTİK
Çevreye duyarlı araçlarla taşıma ve lojistik süreçlerini yönetir.
Stratejik lojistik ve verimlilik planları yapar.
Route optimizasyonu sağlar, bu amaçla ileri teknolojileri kullanır.

36

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010

Su Kullanımı
Birim (Satılan araç başına
tüketilen su miktarı) m3

2009

2010

1,35

0,89

* Doğuş Oto’larda satış ve serviste yapılan toplam işlem (araç satışı ve servis girişi toplamı) başına tüketilen su miktarı 0,3 m3’tür. Bu değer 2009 ve 2010 yıllarında aynı kalmıştır.

Su Kullanımını Azaltmak için Yapılan Çalışmalardan Örnekler
Doğuş Otomotiv’de bahçe sulama sistemi damlama hortum kullanarak tesis edilmiş olup zaman saati ile kontrol
edilmektedir. 2010 yılında genel kullanım musluklarının su basıncı düşürülerek debi ayarı yapılmıştır.
Doğuş Oto tüm şubelerinde yıkama bölümlerindeki su tüketimini 2011 yılının Nisan ayında ölçmeye başlamıştır. Doğuş
Oto’nun 2011 yılının Nisan ayından Temmuz ayına kadar geçen sürede ortalama su tüketimi araç başına 63 litredir.
Basınçlı yıkama makineleri kullanılarak görece düşük bir sarfiyat sağlanmıştır. Çoğu kaynakta araç yıkama için araç
başına su tüketimi ortalama 80-120 litre (ABD verilerinde 32 galon) olarak geçmektedir.

Atık Yönetimi
Doğuş Otomotiv’de atıklarımız ulusal atık taşıma formu ile bertaraf edilmesi için yetkili kılınan kurumlara teslim
edilmektedir. Daha sonra bu formlar bölge idari işler yetkilileri tarafından Çevre Orman Bakanlığı’nın internet sitesine
girilerek resmi kayıtları yapılmaktadır. Her bölgenin kendisine özel yetki ve şifresi bulunmaktadır.

ATIK CİNSİ

Doğuş Oto (Kg)

Doğuş Otomotiv (Kg)

YAĞ VE YAKIT FİLİTRESİ

18.799

1.366

KONTİMİNE ATIK

1.979

805

KONTİMİNE AMBALAJ

2.395

1.753

SPREY KUTUSU

133

0

ATIK ANTİFİRİZ SIVISI

24

0

FREN SIVISI

517

0

ATIK TİNER

70

0

Doğuş Otomotiv Yetkili Servislerinde atık toplama kutuları bulunmasının yanı sıra tüm boyahanelerde 10 yıla yakın süredir su
bazlı boya kullanılmaktadır.
Anel Doğa ile İşbirliği
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından hazırlanan 30/12/2009 tarihli ve 27448
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış
Araçların(ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereğince ithalatını
gerçekleştirdiği Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche,
SEAT, Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç
markalarına ait ÖTA toplama sistemi ve bu sistem içerisinde
yer alacak teslim yerlerini oluşturmak amacıyla sistemin işletimi,
ÖTA’ların işlenmesini, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve
geri dönüşümünü belirlenen oranlarda yaptırmak üzere Anel

Doğa Entegre ve Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş. firması ile
15/12/2010 tarihinden 15/12/2015 tarihine kadar 5 yıllık
sözleşme imzalamıştır.
Yetkili Servislerden çıkan tehlikeli atıkların uygun ekipmanlarda
toplanması, ara depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi
kapsamında Yetkili Servislerimiz Anel Doğa firması ile işbirliği
içerisindedir.
Doğuş Oto atıklarının bertaraf edilmesi için 2010 yılında Anel
Doğa firmasına 51.635,41 TL ödeme yapılmıştır.
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Kurum İçi Farkındalık
Kâğıt Atıkların Azaltılması

Atık Pillerin Toplanması

Politika ve odak alan çalışmalarımız kapsamında kısa-orta ve
uzun vadede atık yönetimiyle ilgili hayata geçirmeyi planladığımız
çalışmalar kapsamında kurum içinde bu konuda farkındalık
yaratarak atıklarımızı en aza indirme hedefi de yer almaktadır.

Doğuş Otomotiv birimlerine yerleştirilen atık pil kutularıyla Şirket
içinde kullanılan piller doğaya zarar vermeden bertaraf edilmek
üzere yetkili kurumlara teslim edilmektedir.

Bu kapsamda kâğıt atıklarımızın geri dönüşüme
gönderilmesinden başlayarak, kâğıt tüketimini azaltmak için
başlattığımız çalışmalardan birisi de şirket içinde kullanılan
yazıcıların merkez üzerinden ayarlamalarının yapılarak çift yönlü
baskıya dönüştürülmesidir. 2010 yılı içinde Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto’da kullanılan kâğıt miktarı 423.324 kg olarak
gerçekleşmiştir. Bu miktarın yürütülen farkındalık çalışmalarıyla
2011 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da olmak üzere
toplam %25 azaltılması hedeflenmektedir.

Ambalajların Geri Dönüşümü

Kâğıt atıklarımız kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bölgelerde
Belediyelerle sözleşmeli Tanrıkulu Geri Dönüşüm firmasına
teslim edilmektedir. Ayrıca piyasaya süren firma
sorumluluğumuzun yerine getirilmesi amacıyla Çevko ile olan
sözleşme süremiz uzatılarak ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

Yedek parça paketlemesi için satın aldığımız kolilerin yaklaşık
%12’si geri toplanmaktadır. Unsped araçlarının sürekli sevkiyat
yaptığı İstanbul, Ankara, Bursa ve kısmen İzmir’den olmak
üzere Yetkili Satıcılardan koliler toplanmaktadır. Ayda ortalama
8.500 TL ambalaj tasarrufu yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra ana kaynaktan gelen mavi plastik kutular da
kullanılmaktadır. 2001 yılından bu yana çok ağır malzemeler
bu kutularla tüm Yetkili Satıcılara sevk edilmekte ve geri
toplanmaktadır. Ayda ortalama 2.000 adet mavi kutu
kullanılmaktadır. Bu kutulardan da yaklaşık 10.000 TL tasarruf
elde edilmektedir.

2010 Kâğıt Tüketimi (A4)
Doğuş Otomotiv

4.157.500 adet/yıl

Doğuş Oto

2.146.500 adet/yıl

“

Lojistik depomuzdan Yetkili
Satıcı ve Servislerimize
yapılan parça sevkiyatlarında
plastik kutuların dönüşümlü
olarak kullanılması nedeniyle
hem karton kutu maliyetimiz
düşürülerek tasarruf
sağlanmaktadır, hem de kâğıt
tüketimi azaltılmaktadır.

”

Yıllık ambalaj geri dönüşüm operasyonları da Çevko ile birlikte
yürütülmektedir. Çevko ile 2008 yılından beri bu konuda ortak
çalışma yapılmaktadır. Çevre Bakanlığı yönetmeliklerine göre
piyasaya sürülen ambalajların geri toplanması Çevko’nun
organizasyonu ile yerine getirilmekte olup, ayrıca yedek parça
depomuzun yakın bayilerden topladığı ambalajlar da yeniden
kullanılmaktadır.
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Enerji Kullanımı
Enerji Tüketimi
2009

Birim

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv
Doğal Gaz (m3)
(GJ)
Benzin (lt)
(GJ)
Elektrik (kWh)
(GJ)

2010
Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

224.475

536.826

230.250

(8.757)

(20.942)

(8.982)

595.760
(23.241)

343.949

367.474

439.081

410.150

(11.359)

(12.136)

(14.501)

(13.545)

2.290.312

6.828.641

2.419.550

7.242.241

(8.245)

(24.583)

(8.710)

(26.072)

Toplam tasarruf edilen enerji miktarı (%)
2009

2010

13

1,5

CO2 Emisyonları (ton)

2009

2010

Elektrik Tüketimi

6.051

6.411

Doğalgaz Tüketimi

Birim
Toplam tasarruf

4.534

4.919

Şirket Araçları

426

574

Personel Taşıma

182

185

İş Seyahatleri

103

90

11.566

12.179

Toplam

Teknolojik Yatırımlarla Enerji Tasarrufu
Sistem odaları içinde bulunan fiziksel sunucuların her biri 365 gün 24 saat açık durumdadır. Bir sunucu ortalama olarak
soğutma işlemi ile birlikte yıllık 7.000 kWh elektrik enerjisi harcamaktadır. 2010 yılında yapılan sanallaştırma işlemleri
öncesi sistem odalarında bulunan sunucu sayısı 47 adettir. 47 adet fiziksel sunucunun yıllık donanım ve soğutma enerji
tüketimi 329.000 kWh değerindedir. 2010 yılı içinde bu fiziksel sunucular sanallaştırma yöntemiyle toplam 4 adet fiziksel
sunucuyla çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Bu çalışma kapsamında enerji tüketimi 376.000 kWh değerinden 40.000
kWh değerine indirilmiş ve sunuculara ve soğutmaya ait enerji tüketimi %87 oranında azaltılmıştır.

Lojistik Yönetimi
Doğuş Otomotiv’de lojistik yönetimi ve tüm sevkiyatların verimli
bir şekilde sürdürülmesi önemli önceliklerimiz arasında yer
almaktadır. Bu amaçla yurtiçinde yapılan yedek parça
taşımalarımız için Gebze’de bulunan Lojistik Merkezi’mizden
günde ortalama 23-24 araç çıkmaktadır. Araçlarımızın doluluk
oranı %80’dir.
Lojistikte Örnek Uygulama
Lojistik bünyesinde yurtdışından gelen yedek parçalarımız demir
ve çelikten üretilmiş kafesler içerisinde OEM tarafından
gönderilmektedir. Bu kafesler ithalat prosedürleri çerçevesinde
geçici olarak millileştirilerek depomuzdan konteynerler içerisinde
SEAT S.A İspanya’ya, karayolu ile de tırlar içerisinde VW AG
Almanya’ya geri gönderilmektedir.
Ancak VW AG, karayolu ile Almanya’ya gönderilen kafeslerin
operasyonel olarak ilave iş yükü yaratmaması açısından belirli
bir düzenleme ve istifleme programına uygun olarak sevk
edilmesini talep etmektedir. Bu talep tır sevkiyat adetlerimizin
oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşmesine, ilave maliyete
ve dolayısıyla emisyon salınımı nedeniyle çevreye olumsuz
etkimizin artmasına neden olmaktaydı.

Bu işlem için Yalın Uygulamaları kapsamında 2009 yılından bu
yana bir proje geliştirerek kafeslerin OEM’in talebinin aksine iç
içe konularak yurtdışı gönderimleri yapılmakta, ayrıca yurtdışında
ilave bir süreç yaratılarak taşeron aracılığı ile OEM’e yakın bir
noktada OEM’in istediği düzenleme şekli ile teslimatlarının
yapılması sağlanmaktadır. Taşeron firma Almanya’da VW AG
deposuna yakın bir yerde bir depo kiralamış, bunun yanı sıra
bu operasyonu ve VW AG ile evrak akışını yönetebilecek bilgi
düzeyinde iş gücü oluşturmuştur. Kafesler değişik kodlarla
isimlendirildiklerinden ve değişik ebatlarda olduklarından VW
AG’nin istediği düzende yükleme yapılması konusunda taşeron
firma personeline eğitimler verilerek ilk uygulamalara başlanmıştır.
Bu sayede, yurtdışına gönderilen boş kafeslerimizin tır sevkiyat
adetleri düşürüldüğü için maliyetlerimizde yaklaşık %50 tasarruf
sağlanmaktadır. Bu proje Volkswagen AG için önemli bir iş
optimizasyonu projesi olarak değerlendirilmiş ve diğer ülkelerle
yaptığı ticarette de örnek uygulama olarak gösterilmiştir.
Aşağıda 2009 yılından bu yana yapılan taşımalarda tır adedi
bazında sağlanan avantaj belirtilmiştir.
Her yıl rakamlar gerçekleşme yüzdelerine göre artırılarak proje
uygulaması sürdürülmektedir.
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VW TIR ADEDI
(KARIŞIK
GÖNDERİM)
Yıllık Tır Adedi

VW
ŞARTNAMESİNE
GÖRE TIR ADEDİ

TIR ADEDİ
BAZINDA
YAPILAN
İYİLEŞTİRME

ORTALAMA
YAKIT
TÜKETİM/TIR

TOPLAM KM/TIR

TOPLAM YAKIT
TÜKETİMİ
LT/TIR

TASSARRUF
EDİLEN YAKIT
(LİTRE)

EMİSYON
CO2 (TON)

2009
GERÇEKLEŞEN

408

538

130

0,32

2.480 km

800 lt

104.000

250

2010
GERÇEKLEŞEN

400

559

159

0,32

2.480 km

800 lt

127.200

305

2011 HEDEF

489

665

176

0,32

2.480 km

800 lt

140.800

338
893

TOPLAM

İç içe konularak yapılan sevkiyata hazır
gönderimler

Volkswagen AG’nin istediği istiflemeye göre
yapılan sevkiyata hazır gönderimler

Kurum içi Farkındalık
Elektrik tüketimlerini azaltmak için, zaman içinde değişmesi gereken ampüller tasarruflu ürünlerle değiştirilmektedir.
Şirket içinde mesai saati sonrasında elektriklerin otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir sistem kurulması için
araştırmalar yapılmış, gerekli yatırımın planlanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
Servislerin güzergâh planlaması yapılmıştır. Yapılacak iyileştirmelerle %5 oranında yakıt tasarrufunun sağlanacağı
tahmin edilmektedir.

Servis Sürücülerine Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
Antalya’da faaliyetini sürdürmekte olan bir servis şirketinde14-15 Aralık 2010 tarihinde, 4 grup halinde, her
grupta 50 kişi olacak şekilde, toplam 200 çalışana Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimi verilmiştir. Katılımcıların
tamamı ticari araç kullanıcısı olup bunun bir kısmı ürünümüz olan VW Crafter ticari araç modelimizi kullanmaktadır.
Ağırlıklı olarak yakıt tasarrufu, çevreci sürüş teknikleri, araçların bakımı ve önemi, servis ihtiyaçlarını giderme
anlayışı ve etkisi, üretici kalite standartlarında parça ve işçilik kullanmanın etkisi, kullanım şartları ve sürüş tarzı
etkisi, güvenlik (emniyet kemeri ve hava yastığı ağırlıklı) donanımlarının çalışması ve doğru bilinen yanlışlar gibi
konular eğitim kapsamında katılımcılara anlatılmıştır.
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Çevre Dostu Ürünler
Doğuş Otomotiv Satış Rakamlarına Göre Araçların CO2 Emisyon Salınımları
Satış Rakamı
(Perakende)

Araç Başına Ortalama Emisyon
CO2 Birleşik (g/km)

2009

2010

2009

2010

Volkswagen Binek

26.929

39.966

155

144

Volkswagen Ticari

10.223

23.909

192

183

Audi

6.255

9.752

164

157

Porsche

251

393

250

227

Bentley

8

14

404

394
323

Lamborghini

9

4

345

SEAT

2.572

4.410

154

139

Tüm markalar ortalama

46.277

78.448

165

158

“Tüm markalar” a Scania, Krone ve Meiller markaları dahil değildir. Krone ve Meiller markalı araçlar motorlu taşıtlar olmadığından,
Scania markasında ise diğer ağır vasıtalarda olduğu gibi CO 2 salınımı bildirme zorunluluğu bulunmadığından ölçümler
yapılmamaktadır.
2010 yılında 2009 yılına oranla satılan araç başına salınan C0 2 emisyonlarında %4 iyileşme kaydedilmiştir.
Euro 5 Motorlar
Avrupa Birliği ve pek çok gelişmiş ülke sera etkisi sonucu
meydana gelen küresel ısınma ve diğer çevresel sorunlara
çözüm olması amacıyla çeşitli politikalar geliştirmiş ve
geliştirmeye devam etmektedir. Küresel ısınmanın önüne
geçmek için trafikte seyreden milyonlarca aracın atmosfere
saldıkları Karbon monoksit ve Azot oksit gazlarının azaltılarak
Ozon tabakasına ve insan sağlığına verilen zararın en aza
indirilmesi gerekmektedir.
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 1990’da zorunlu kıldıkları Euro 0
Emisyon standardının çıtasını sürekli yükselterek daha çevreci
araçlar üretmeleri için üreticileri zorlamaktadır. 2001 yılında
Euro 3, 2006’da ise Euro 4 normuna sahip araçlara trafiğe
tescil izni verilirken Avrupa’da yasal olarak Ekim 2008’den
itibaren yeni motorlar için, 2009’da ise tüm motorlar için Euro
5 normlarına uyum zorunluluğu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeler yakıt tüketimi, atık egzoz gazlarının işlenmesi
ve dizel motorlar için yeni standartlar getirmektedir. Bu yeni
standartlar, daha az çevre kirliliği ve daha çok verim anlamına
gelmektedir. Avrupa Birliği bu amacına ulaşabilmek için yol
ücreti ve vergi indirimleri gibi teşviklerle Euro 5 motorları
özendirmektedir. Euro 5 motorlu araçların Euro 4 ve
öncekilerden farkı çevreye yaydıkları Azot oksit, Karbon monoksit
ve zararlı partikül miktarının öncekilere göre çok daha az
olmasıdır. Partikül emisyonları Euro 4’te olduğu gibi 0,02g/kWh
seviyesinde kalsa da NOx 3,5 g/kWh’den 2,0 g/kWh’e
düşmektedir.
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç modellerinde, yüksek verimlilik
teknolojileri 2000’li yılların ortasından bu yana kullanılmaktadır.
Sağlamlığı artırılırken ağırlığı düşürülmüş lazer kaynaklı yeni
şasiler ve gövdeler, downsizing12 akımının bir temsilcisi olan,
12

hepsi katalitik konvertörlü, güçlü ve düşük emisyonlu TSI
motorlar, dizel partikül filtreli TDI CR dizel motorlar ve yüksek
hızlı vites değişimi gerçekleştirerek zaman ve yakıt kayıplarını
minimuma indiren DSG şanzıman teknolojisi bunlara örnek
gösterilebilir.
2010 yılında, temiz ve ekonomik sürüş için gerekli tüm
inovasyonların bir arada sunulduğu BlueMotion Technologies
araçların satışına başlanmıştır. TSI, TDI ve DSG’nin yanı sıra,
düşük sürtünme dirençli lastiklerin, Start/Stop Sisteminin ve
Fren Enerjisi Geri Kazanımının bir arada sunulduğu bu araçların
Türkiye’deki ilk temsilcileri Touareg ve Passat modelleri olmuştur.
Start/Stop Sistemi, CO2 emisyonlarının azaltmasına yardımcı
olur. Otomobil, trafik ışıklarında durduğunda motoru durdurmak
suretiyle yakıt tüketimini ve CO 2 emisyonlarını azaltır. Fren
Enerjisi Geri Kazanımı ise, hızlanma anlarında alternatörü
motordan ayırmakta ve bu sayede motor gücünü sadece
hızlanmada kullanarak gereksiz yakıt tüketen elektrik sistemini
saf dışı bırakmaktadır. Bu esnada araç elektriği akü tarafından
sağlanır. Frenleme esnasında ise alternatör, motordan normalin
üstünde güç çekerek motor fren etkisini arttırmakta, aynı
zamanda boşalan aküyü hızla şarj etmektedir.
Tüm bu yenilikçi teknolojilerin sayesinde CO 2 (g/km) değeri
2010 yılında ithal edilen 2.471 adet BlueMotion Technologies
araç ile birlikte 144’e düşürülmüştür.
2011 yılında da, BlueMotion Technologies gibi sadece teknik
altyapısı verimlilik teknolojilerine sahip olmayan, aynı zamanda
da aerodinamik yapıları geliştirilerek daha da düşük CO2 değeri
sunan BlueMotion araçlar satışa sunulacaktır. BlueMotion
modellerimiz bulundukları sınıfın en tutumlu ve en az emisyon
üreten modelleri olma ünvanına sahiptir. Öte yandan, yine 2011
yılında Touareg BlueMotion Technologies modelinin dışında
Touareg Hybrid modeli de satışa sunulmuştur.

Motor hacimlerinin, dolayısıyla yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin düşmesi anlamına gelmektedir. Bu sayede daha önce 2.0 litre motorda sunulan beygir gücü artık 1.4 litre TSI motorda sağlanabilmektedir.
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Müşteri Faydası

Volkswagen üzerindeki Sera Gazı Etkisi

Tüketicinin rahatça anlayabileceği teknolojiler
Yakıt tasarrufu, düşük CO2 emisyonu gibi ölçümlenebilir

35

net özellikler

30

TDI, TSI ve DSG gibi her modelde sunulan teknolojiler

25

Start/Stop Sistemi ile ortalama %6 oranında yakıt tasarrufu
TDI en temiz ve en sessiz dizel teknolojisi

Üretim süreci

İmha edilme

Katedilen mesafe (150.000 km)

20
15
10
5

Tüm bunların yanı sıra, Volkswagen Binek Araç modellerinde

0

geri dönüştürülen parçalar, özellikle plastik ve cam materyallerin
Dizel

Benzinli

Daha önceki modeller

Daha önceki modeller

insan sağlığına zararlı olduğu bilinen asbest içeriği bulunmayan

Polo 1,2 TDI

Polo 1,4 MPI 7- Gang-DSG

fren balataları gibi sürtünme elemanları tüm model gamında

Polo 1,6 TDI BlueMotion Technology

Polo 1,2 TSI

yaygın olarak kullanılmaktadır.

Polo 1,2 TDI BlueMotion

imalatında ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, çevreye ve

Volkswagen Ticari Araç

Audi

Ekim 2010’da satışa sunulan yeni Caddy araçlarımız, sahip

Audi olarak araçlarımız başta yakıt tüketimini düşüren teknolojiler

olduğu EU5 normu ile, sera etkili gazların yayılımını daha da

olmak üzere çevre dostu birçok teknoloji ile donatılmıştır.

azaltmıştır. Ayrıca Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile çalışarak

Araçlarımızda bulunan Start/Stop Sistemi, yakıt tasarrufuna ve

önemli oranda azaltılmış egzoz atığı ile öne çıkan Caddy EcoFuel

dolayısıyla CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

araçlar, özel sipariş ile satışa sunulmuştur.

Start/Stop Sistemi otomobil durduğunda motoru durdurmak
suretiyle yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltır. Hybrid

Volkswagen tarafından üretilen ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG)

ve Audi E-tron üretimleri de gelecekte markanın çevreye

ile çalışan Caddy EcoFuel özellikle, daha temiz egzoz gazı

duyarlılığının daha da artacağının iyi bir göstergesidir. Türkiye

atığına sahip ve dizel yakıta oranla yaklaşık %50 daha ekonomik

pazarında Hybrid model satışına 2011 yılında Q5 modeli ile

olmasıyla öne çıkmaktadır. CNG'nin yakıt olarak kullanıldığı

başlanacaktır.

Caddy EcoFuel’ün çevre açısından en büyük yararı egzoz
gazlarının önemli oranda azaltılmış olmasıdır. Eşdeğer TDI

2011 yılında piyasaya sunacağımız Yeni Audi A6 ise alüminyum

motoruyla karşılaştırıldığında, Caddy EcoFuel’in karbonmonoksit

gövde teknolojisi ile oldukça hafiftir ve bu sayede araç daha

(CO) atığı %50'yi aşan oranda daha az, azotoksit (Nox) atığı

güçlü, daha dinamik ve daha sportif olmasına rağmen yakıt

%70 daha az ve is parçacıkları da sıfır değerlerini vermektedir.

tüketimi azaltılarak daha çevreci bir araç haline dönüşmüştür.

Caddy EcoFuel'in 157 gr/km düzeyinde olan CO2 emisyonu

Yeni A6’da standart olarak sunacağımız Audi Drive Select ve

normal bir benzinli motordan %20 oranında daha düşüktür.

ilk defa olarak Audi Drive Select’le sunulacak olan entegre

İlave 1.0 m3 yük alanı sunan daha büyük Caddy Maxi EcoFuel

verimlilik modülü sayesinde sürücülere daha verimli araç

de çevreye duyarlı işletmeciler için kullanışlı ve alternatif yakıtlı

kullanmaları için sürüş esnasında öneriler de verilecektir. Örneğin

seçenek olmaktadır.

klima açıkken sunroof açık kaldığında sürücü ikaz edilecek ve
benzer uyarılarla aracın yakıt tüketimi konusunda kullanıcı

Halen, yenilenebilir kaynaklardan ticari olarak temin edilmeye

farkındalığı da geliştirilecektir. Araçların teknolojileri kadar

başlanan sürdürülebilir bir yakıt olan biyoetanol veya evlerde

sürücülerin sürüş tarzlarının da yakıt tüketimi ve dolayısı ile

kullanılan CNG ile çalışabilen Caddy EcoFuel’de ayrıca gazın

CO2 emisyon salınımı konusunda çok etkili olduğu bilinmektedir.

bitmesi durumunda, otomatik olarak devreye giren 13 litrelik

Audi bu nedenle hem araçlarını iyileştiriyor, hem de sürücülere

bir benzin deposu da yedek olarak bulunmaktadır.

de önerilerde bulunacak sistemlerle sürüşlerini geliştiriyor.
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SEAT
SEAT modellerinde Volkswagen Grubu’nun ileri teknoloji çevreci
motorları kullanılmaktadır. Benzinli modellerde düşük hacimli,
ürettiği yüksek performansın yanında düşük yakıt tüketimi ve
CO2 emisyonuna sahip TSI motor teknolojisi kullanılmaktadır.
Ibiza modelinde 1.2 TSI, 1.4 TSI, Altea XL modelinde 1.4 TSI,
Leon modelinde ise 1.2 TSI ve 1.4 TSI motorlar kullanılmaktadır.
Dizel modellerde ise DPF’li (Dizel Partikül Filtresi) düşük CO2
emisyon seviyelerine sahip 1.2 CR ve 1.6 CR motorlar
kullanılmaktadır. Otomatik vitesli modellerde bulunan DSG
teknolojisi ile vites değiştirirken oluşan yakıt sarfiyatı minimum

bileşenleri yağmur ve su ile birleştiğinde suda çözülerek asit
oluşturmaktadır. Bu da çevre için çok zararlı olan asit
yağmurlarına neden olur. Bu noktada asit oksit ve partikül
miktarlarının en aza indirgeyen Euro 6 motorları en çevreci
motorlar olarak görülmektedir. Ayrıca tamamen Scania
teknolojisiyle üretilen Euro 6 motorlar düşük emisyon değerleri
ile doğaya saygı gösterirken aynı zamanda düşük işletme
maliyeti ile ekonomimize katkı sağlamaktadır.
Euro 6 motorlarda azot oksit bileşenleri Euro 5 motorlara göre
%80, partikül miktarı ise %50 oranında azaltılmıştır. Azot oksit
bileşenlerinin ve partikül miktarlarının en az seviyeye düşürülmesi,
yakıt tüketimi ve çevreye duyarlılığı açısından Euro 6 motorlarının
çok iyi bir çözüm olduğunun göstergesidir.

düzeyde olmaktadır. SEAT’ın tüm modellerinde sunulan motorlar
EU5 standartlarını karşılamaktadır.

2011 yılında satışına başlanacak Alhambra modelinde kullanılan
1.4 TSI motor SEAT markasının en çevreci ürünlerinde kullandığı
Ecomotive yazısını taşımaktadır. Bu araçta bulunan Start/Stop
Sistemi aracın trafikte durduğu zamanlarda motorun çalışmasını
da durdurarak yakıt tasarrufu sağlamakta, bunun bir sonucu
olarak da daha düşük CO2 üreterek çevreye duyarlı olmaktadır.
SEAT SA markası daha az yakıt tüketen ve daha az egzoz gazı
üreten modeller için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. En
az yakıt tüketen ve egzoz gazı üreten modellerini Ecomotive
ismi ile pazara sunmaktadır.

Scania Yetkili Satıcı ve Servislerinden Çevresel Taahhüt
Scania Yetkili Satıcı Operasyon Standartları (DOS 3) Kalite
Profili Raporlaması için Yetkili Satıcı ve Servislerinden çevresel
etkilerini azaltacaklarına dair taahhüt beklemektedir. Yetkili
Satıcı ve Servislerin atık yakıt ve zararlı kimyasalları azaltmak
için minimum Scania standartlarını uygulamaları beklenmektedir.
Yetkili Satıcı ve Servislerin çalışanları da, tesisleri için uygun
çevresel düzenlemeleri bilerek buna göre davranmalıdır.
Scania’nın Kara/Gri Listesi kimyasal satın alma yapan tüm
elemanlar tarafından kullanılmaktadır. Kara listeye alınan
kimyasallar şirketin içinde kullanılmadığı gibi dışarıda da
dağıtılmaz ve Scania’nın Kara/Gri Listesinde bulunan kimyasallar

Scania
Scania markası, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile ilgili

yerine, varsa başka ikâme maddeler kullanılır. Tüm Yetkili Satıcı
ve Servisler bu standardı uygulamakla yükümlüdür.

hassasiyetlerin oldukça önemli olduğu bugünlerde, otomotiv
sektöründeki öncü rolünü sürdürmektedir. Her geçen gün daha

Tüm Yetkili Satıcı ve Servislerimizde çevresel konular için

da zorlaştırılan emisyon standartlarına uymak için çalışmaların

görevlendirilmiş bir kişi ve yazılı bir uygulama planı bulunmaktadır.

devam ettiği ağır ticari araç sektöründe Scania, 2009 yılında

Ayrıca Yetkili Satıcı ve Servisler için belgelendirilmiş bir çevre

yürürlüğe giren Euro 5 motor gamına ilave olarak Mayıs 2011
itibariyle Euro 6 motor teknolojili 440 ve 480 beygir gücüne
sahip araçları sunmuştur.

politikası da mevcuttur. Çevresel hedefler yazılı bir eylem planına
eklenmiştir. Tüm çevresel hedefler çevre politikası ile uyum
içindedir. Çevresel çalışmalar, Yetkili Satıcı ve Servislerin

Scania’nın Euro 6 motorlarıyla emisyon miktarı en az seviyeye

yönetim kadrosunun gündeminde sürekli bir odak noktası

indirgenmiştir. Çevreye en büyük zararı veren azot oksit

olmak durumundadır.
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Scania Olarak Çevresel Etkilerimizi Azaltmak İçin;
Tüm yetkili servislerde yapılan DOS denetiminde kimyasal
maddelerin doğaya karışmaması ve uygun kullanımı ile ilgili
özel bir denetim bölümü mevcuttur. Bu bölümde başarısız
bulunan Yetkili Servisler tüm maddelerde başarısız
sayılmaktadır.
Yağların ve kullanılmış filtrelerin özel atık tanklarında
toparlanması yetkili servislik ana şartı ve denetleme
maddesidir.
Su deşarj sistemlerimizin tamamında kimyasal ya da fiziksel
arıtma ekipmanları bulunmaktadır.
Kullanılmış ve yeni aküler için özel saklama alanları
kullanılmaktadır.
Yağ, akü, filtre ve diğer kimyasal maddeler bertaraf firmaları
tarafından alınarak imha edilmektedir.
Kara ve gri zararlı maddeler listesi mevcuttur ve kullanılan
boya, yapıştırıcı vs. kimyasal ürünlerin içeriğinde bu listede
bulunan zararlı maddeleri bulunduran ürünlerin kullanımı
yasaklanmıştır.
Isıtma yöntemi olarak tamamen temiz enerji kaynakları
seçilmektedir.
Çalışan personelimizin sağlığı için havalandırma ve egzoz
tahliye sistemleri kurulmadan yetkili servis açılışına onay
verilmemektedir.
İzolasyonlu cam ve tesisler kullanılmaktadır.
Güneş enerjisi ve toprak ısı pompası gibi verimli ve
yenilenebilir enerji projeleri araştırılmaktadır.
Su bazlı boya kullanılmaktadır.
Hiç bir şekilde kimyasal maddelerin toprağa ve suya
karışmasına izin verilmemektedir.
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Çalışanlarımız

“

Doğuş Otomotiv çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal
refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli
hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler
belirler.

”
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Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız
Doğuş Otomotiv;
İşe alım süreçlerinde şeffaf ve izlenebilir olmak için ölçülebilir işe alım araçları kullanır. İlgili departman
yöneticisi ile birlikte değerlendirme yaparak görev tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.
İnsan Kaynakları politikasında çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır.
Bunun için, paydaş - öncelik analizi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve sonuçlara göre
iyileştirme programları hayata geçirilir.
Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının
izlenebilir ve hesapverebilir olması için gereken programları uygular.
Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle
bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak
hayata geçirilir.
Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek
için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.
Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri
izler ve verileri takip eder.
Çalışanlarıyla diyaloğu önemser, onların beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı politikası uygular.
Yerel ve uluslararası platformlarda “En Fazla Çalışılmak İstenen Şirket, En iyi İşveren” hedeflerine ulaşmak
için kilit performans göstergeleri belirler.

Odak Alan
(Sosyal Sorumluluk)
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı

Hedef

Yöntem

Çalışan Memnuniyeti

En fazla çalışılmak istenen şirket olmak, çalışan sirkülasyonunu minimumda
tutmak

Beklenti Analizi, Anketler, Açık Kapı Toplantıları, Sürekli ve Şeffaf Diyalog,
Anne ve Bebek Politikaları, KPI

Çalışan Sağlığı ve
Güvenliği

Sıfır kaza ve maksimum bilgilendirme

Eğitim, İzleme ve Öz Denetim Mekanizmaları, Kitlesel Hastalıklarla İlgili
Seminerler

Sürdürülebilir İstihdam

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, yerel istihdama katkı

Çalışanlarla Diyalog, Doğru Performans Yönetimi, Anket Sonuçlarına Göre
İyileştirme Programları

Eşit Haklar

Tüm süreçlerde şeffaflık, veri izleme mekanizmaları, görüş alma

Anketler, Değerlendirme Mekanizmaları, Bilgilendirme, Diyalog

Çalışanlarla Diyalog

Açık ve şeffaf iletişim, üst yönetimle doğrudan diyalog platformları

Açık Kapı Toplantıları, Öneri Sistemleri, Anketler

Doğuş Otomotiv
Tam zamanlı çalışan sayısı
Yarı zamanlı çalışan sayısı
Toplam işgücü

Bölgelere göre toplam çalışan
Gebze Merkez
Doğuş Oto
Diğer Bölgeler

Sözleşme türüne göre toplam çalışan
Belirsiz süreli ve daimi çalışan sayısı
Dönemsel ve geçici süreli çalışan sayısı

2009

2010

1.665

1.652

-

-

1.665

1.652

2009

2010

498

513

1.102

1.087

65

52

2009

2010

1.665

1.652

-

-
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Grup Değerleri ve Çalışan Memnuniyeti
Doğuş Grubu Değerlerinin Bilinirliğinin Artırılması Projesi
kapsamında Doğuş Otomotiv çalışanlarının %60’ı ile yüz yüze
görüşmeler organize edilmiştir. Araştırma kapsamında,
çalışanlarımızın Grup Değerlerini Algıları, çalıştıkları ortam ve
kültür ile birlikte değerlendirilmiş ve buna göre davranış ve
tercihlerinin nasıl şekillendiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma ile, geniş bir perspektiften şirketin kültürel yapısı ve
tüm bu bulguların ışığında, kurum değerlerimizin ne kadar
benimsendiği belirlenmiştir. Çalışma sonuçları paralelinde şirket
genelinde öncelikli gelişim alanlarının belirlenerek aksiyon
planları oluşturulması hedeflenmektedir. Anket sonuçlarına
göre yürütülen iyileştirme programları üzerinde çalışılmaktadır.
Çalışan Beklenti Anketi ile İlgili Yapılanlar, Sonuçlar,
Hedeflenenler
Çalışan memnuniyeti için bir araştırma firması ile birlikte çalışılmış
ve çalışan “Bağlılığı”, “İstekliliği” ve “Memnuniyeti” ölçümlenmiştir.
Araştırma kapsamında aşağıda belirtilen 10 kriterde şirketin
genel başarısı değerlendirilmiş, sonuçlar doğrultusunda öncelikli
iyileştirme alanları belirlenmiştir.
Yapılan İşin Anlamı
Çalışma Koşulları/Ortamı
Lider/Yönetici
İki Üst Yönetici
Ücretlendirme ve Sosyal Olanaklar
Tanıma ve Takdir
Kişisel/Mesleki Gelişim
Bilgi Akışı – İletişim ve İşbirliği
Performans Yönetimi
Şirket İtibarı ve Bilinirliği

Bilgi Teknolojilerine Yatırım Yapmak
Sorumlu Satış ve Pazarlama
Satış Sonrası Hizmetler
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
İklim Değişikliği
Çevreye Duyarlı Ürünlerin Satışı ve Pazarlaması
Enerji Kullanımını Azaltma
Su Kullanımını Azaltma
Atık ve Hurda Yönetimi
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Müşteri Beklentilerini Karşılamaya Yönelik Çalışmalar
Çalışanlarımızın Memnuniyeti ve Bağlılığı
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Hakları
Trafikte Güvenlik Konusunda Farkındalık
Şirketin “Çalışan Memnuniyeti” hedefi, bu alandaki öncelikli
gelişim alanlarımız ve bu alanlar için planlanan iyileştirme
aksiyonlarının, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tüm
çalışanlarımızla paylaşılması hedeflenmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak Şirketimizde İşçi Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) Komitesi bulunmaktadır. Burada görev
alan işgücü, toplam işgücünün %2’sini oluşturmaktadır. Her
ayın son haftası toplantılar yapılmakta ve konu ile ilgili
danışmanlık hizmeti de alınmaktadır. Tedarikçilerle yapılan
sözleşmede İSG kuralları ile ilgili ekler bulunmaktadır.

Araştırma kapsamında belirlenen Şirket genelindeki öncelikli
iyileştirme alanları, öncelikle Şirket İcra Kurulu’nca
değerlendirilmiştir. İcra Kurulu ile yapılan toplantı neticesinde,
“Dört yıl içinde” Şirketin hedefi, Genel Memnuniyet Endeksini
%53 seviyesinden %58’e yükseltmek olarak belirlenmiş, bunun
için aksiyon planları oluşturulmuştur.

Doğuş Oto 2010 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında
kendi çalışmalarına ek olarak danışmanlık hizmeti de almaya
başlamış, iki A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından tüm
Doğuş Oto şubelerinde toplam 72 gün, kontrol ve iyileştirme
çalışmaları yapılmıştır. Doğuş Oto bu kapsamda 2011 yılında
İş Güvenliği Uzmanlarına 216 gün çalışma yaptırmayı
hedeflemektedir.

Şirket genelindeki iyileştirme önerilerinin belirlenmesi ve birimler
ile paylaşılması sonrasında, her departman / birim ile ayrı ayrı
toplantılar düzenlenmiş ve birimlerin öncelikli iyileştirme alanlarına
yönelik aksiyon planları oluşturulmuştur.

Yıl içinde ciddi hastalıklarla ilgili çalışanlara, ailelerine veya
topluma yardımcı olmak için aşağıdaki etkinlikler
gerçekleştirilmiştir.

Bu başlıklar dışında Şirket’in KSS ile ilgili yaptığı uygulamaların
ne kadar başarılı bulunduğuna dair aşağıda belirtilen başlıklarda
sorular araştırmaya eklenmiş ve bu alandaki gelişim fırsatları
da araştırma kapsamında incelenmiştir.
Kurumsal Yönetim ve Etik
Paydaşlarla Karşılıklı Diyalog
Tedarik Zincirinde Sorumlu Yaptırımlar
İşimizin Devamını Sağlamak
Riskleri Önceden Görerek Tedbir Almak

Ağız ve Diş Sağlığı Söyleşisi,
H1N1 Paneli,
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Semineri,
Sivil Savunma ve Servis Eğitimleri,
Ayrıca 2011 yılında Volkswagen AG’nin küresel olarak
başlatacağı HIV/AIDS hastalığına karşı farkındalık
kampanyasına yılın ikinci yarısında Doğuş Otomotiv de dahil
olarak kendi etki alanı içinde farkındalık çalışmalarına destek
vermeyi planlamaktadır.
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Çalışanlarımızın Gelişimi
Kariyer geliştirmeye ilişkin yürüttüğümüz projelerimiz; mentorluk
programı, yetkinlik gelişim programı, potansiyel ve yedekleme
gelişim programı, genel müdür eğitimleri ve yönetim gelişim
akademisi programlarıdır.
Mentorluk Programı 2011 yılında hayata geçirmeyi
planladığımız en az 10 yıldır Doğuş Otomotiv bünyesinde görev
yapan, gösterdikleri üstün performans ve örnek davranışlarıyla
öne çıkan çalışanlarımızın işe yeni başlayan çalışanlarımızla
bilgilerini paylaşmayı amaçlayan bir projedir.

Bunun yanı sıra sinerji yaratarak kurumsal stratejik ortak
olmak amacıyla üniversitelerle işbirliği programımız
bulunmaktadır. Bu proje çerçevesinde stratejik ortaklık
geliştirebileceğimiz üniversiteler ile işbirlikleri gerçekleştirilerek
çalışanlarımızın eğitim programlarından faydalanmaları
sağlanmaktadır.
Performans Yönetimi
2010 Yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde;

Yetkinlik Gelişim Programı yetkinlikleri yüksek olan çalışanların
proje çalışmaları ile Şirkete katkılarını artırmak ve bu yönlerinin
daha da gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanması planlanan
bir programdır.

Konusunda uzman bir şirket ile birlikte çalıştaylar
düzenlenerek, Satış, Satış Sonrası Hizmetler ve Pazarlama
birimlerinin ortak hedefleri şirket genelinde belirlenmiştir.
Hedef Yaygınlaştırma ekibine hedef belirleme konusunda
eğitim verilmiş, ekibin süreçteki gelişimi sağlanmıştır.

Potansiyel ve Yedekleme Gelişim Programı Doğuş
Otomotiv'de bir üst iş kademesine hızla yükselebilecek, farklı
fonksiyonlarda görev alabilecek çalışanlar için hazırlanmış,
temelinde liderlik becerileri olan ve 8 modülden oluşan bir
programdır.

Performans yönetim sürecinde belirlenen gelişim alanları
doğrultusunda Müdürlerimizin katılımı ile Performans Yönetim
Sistemi İyileştirme Projesi hayata geçirilmiş, proje
kapsamında alınan öneriler İcra Kurulu’na sunularak hayata
geçirilmiştir.

Genel Müdür Eğitimleri 2011 yılı içersinde Genel Müdürlerimize
daha vizyoner, daha stratejik bakış açısı kazandırmak amacıyla
yurtdışında en çok tercih edilen eğitim kurumlarının araştırılarak,
ihtiyaçlara yönelik belirlenen, Genel Müdürlerin onay ve tercihine
sunulan üst düzey yönetici gelişim programlarıdır.

Tüm çalışanlarla performans yönetim sistemi başlıklarını
kapsayan İnsan Kaynakları süreçlerinin de paylaşıldığı iletişim
toplantıları düzenlenmiştir. D-İnsan sistem altyapısı
çalışanlarımızın beklentileri ve günün ihtiyaçları doğrultusunda
güncellenmiştir.

Yönetim Gelişim Akademisi Programı günümüz iş dünyasında
artan büyüme ve başarı hedeflerinin gerektirdiği ‘sürekli gelişim’
anlayışından yola çıkarak, stratejik liderlik yetkinlikleri ve iş
yapış yaklaşımlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. İş hayatı ile bireysel gelişimin harmanlandığı,
üst düzey işletme yönetimi yüksek lisans programlarının temel
alındığı Yönetim Gelişim Akademisi Programı’nın 2011 yılında
bir üniversite ile çalışılarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Doğuş Oto’da 2010 yılında Ayın ve Yılın Çalışanı
uygulamasına başlanmış, her bölgede bir kişi satış ve destek
fonksiyonlarından ve bir kişi satış sonrası hizmet birimlerinden
olmak üzere ikişer kişi seçilerek şirket içinde ilan edilmiş ve
ödüllendirilmiştir. 2010 yılında bu program kapsamında
toplam 20.400 TL tutarında ödül dağıtılmıştır.

İc Eğitim Programı Doğuş Otomotiv olarak eğitim ihtiyaçlarımızın
tümünü dışarıdan karşılamak yerine iç kaynaklarımızı ve sahip
olduğumuz bilgi birikimini kullanarak karşılamak, çalışanlarımızın
hem yetkinlik, hem de mesleki beceri düzeylerini artırmak amacıyla
uyguladığımız programdır.

Gönüllülük projeleri kapsamında 2009 – 2010 Eğitim yılında
Yaşasın Okulumuz Kardeş Okullara Destek Projesi
başlatılmıştır. Bu doğrultuda ilk yıl Çayırova ilçesinde bulunan
Akçakoca İlköğretim Okulu’na Türkçe Sınıfı oluşturulması
kapsamında 5 adet kitaplık, duvar ve tavan boyama, zemin
temizliği, sınıf perdeleri, öğretmen masası, 3 adet bilgisayar
ve spor malzemeleri temin edilmiştir.

Temel-İleri Excel, Powerpoint, Access, Tüketici Hukuku, Etkili
İletişim, Zaman Yönetimi, Temel Muhasebe Uygulamaları,
Duygusal Zekâ, Pazarlama Teknikleri, Davranış Tiplerine Göre
Satış Yöntemleri, Yalın Temel Kavramlar, Problem Çözme
Teknikleri, Müşteri İlişkileri, Pazar Planlama Eğitimleri,
Profesyonel Tavır ve Davranış Eğitimi, İşe Alım ve Değerlendirme
Merkezi başlıkları altında eğitimler verilmektedir.
İç eğitmenler, kendi iş alanlarında çalışmaya devam ederken
bir yandan da belirli sürelerde diğer çalışanları geliştirerek,
birikimlerini paylaşarak, Şirkette sürekli öğrenme ortamını canlı
tutmaktadır.

Çalışan Gönüllülüğü

Tahsin Tarhan İlköğretim Okulu’nun ise kütüphanesine eksik
olan kitaplar ile spor malzemeleri ve 3 adet bilgisayar temin
edilmiştir.
2010 – 2011 Eğitim yılı için ise Tahsin Tarhan ilköğretim
Okulu’na tüm ekipmanları ile birlikte Fen ve Teknoloji
Laboratuarı kurulmuştur. 2011 yılında ise Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri’ne destek vermek
amaçlı bir çalışma yapılması hedeflenmektedir.
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Çalışanlarımıza Sunulan Haklar
Tümü tam zamanlı olarak çalışan Doğuş Otomotiv çalışanlarının
eşit haklara sahip olduğu ve her bir çalışanın Şirketimizin kilit
paydaşlarından birisi olduğu Doğuş Otomotiv Temel Hak ve
Sorumluluklar Prosedürü’nde açıkça belirtilmektedir. Sağlık
sigortası, hayat sigortası, yemek ve servis tüm çalışanlarımızın
yararlandığı sosyal haklardır. Ayrıca yeni bebek sahibi olan
çalışanlarımızın Şirkette bulundukları saatler içinde evlerini
gözlemlemelerini sağlayan bir sistemle daha rahat ve huzurlu
bir çalışma ortamında çalışmaları için destek veriyoruz. Bebek
sahibi olan çalışanlarımızın evlerinde kendi imkânları ile kurdukları
kamera sistemini izleyebilmeleri için Şirket içinde bir sistem
kurularak, çalışanlara Şirket networkunu kullanma hakkı
sağlanmış ve çalışırken de kendi bilgisayar ekranlarından evlerini
görebilmelerine imkân tanınmıştır.

Çalışanlarımızla Diyalog Platformlarımız
Yönetim bilgilendirme toplantıları
İntranet ve e-posta yoluyla bilgilendirme

yerine Yetkili Satıcıların sistemden kendilerinin yapabilmeleri
sayesinde 454 Adam saat/yıl kazanç elde edilmiştir.
CSS raporlarının Yetkili Satıcı ve Servislere açılarak kendi
puanlarına ulaşmalarının sağlanması ile ~ 517 adam
saat/yıl kazanç sağlanmıştır. Ayrıca Yetkili Satıcılar istedikleri
zaman ulaşabilecekleri anlık verilerle CSS konusunda
daha hızlı aksiyon alabilme olanağına kavuşmuştur.
Lojistik binası ile Merkez bina arasında ortak dosya
paylaşım alanının yaratılması ile dosya transferinin daha
kolay ve hızlı yapılması sağlanmıştır.(~%70 dosya gönderim
süresinin kısalması)
Şekerpınar lokasyonu dışındaki çalışanlarımızın bilgisayar
programları üzerinde kullanıcı bilgilerinin güncellenerek
telefon numaralarının eklenmesi ile ilgili kişinin telefonuna
ulaşmak için harcanan süreden telefon numarası başına
1.7 dakika zaman tasarrufu sağlanmıştır. (~%90 telefon
bulma süresi başına zaman tasarrufu)

Üst Yönetim ile Doğrudan Diyalog Platformları
3 ayda bir yönetim bilgilendirme toplantılarında yöneticiler
ile üst yönetim Şirketin faaliyetleri ve işleyişi konusunda bilgi
paylaşımında bulunmaktadır.
İnsan Kaynakları Departmanı tarafından tüm İK süreçlerinin
paylaşıldığı, her uygulama değişikliğinde ve yılsonlarında
iletişim toplantıları düzenlenmektedir.
Doğuş Otomotiv’in her çalışanı ilgili yöneticisiyle dilediği
zaman doğrudan iletişim kurabilir.

Ayrıca çalışanlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda IT
altyapısının güncellenmesi ve Yalın Çalıştaylarının düzenlenerek
tüm Yalın Liderleriyle Öneri Sistemi kapsamında çalışmaların
yapılması kararlaştırılmış olup, bu çalışmanın 2011 yılında
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Öneri sistemi ile ilgili
hedeflerin Yalın Liderleri ve Yöneticilerimizin hedef kartlarına
2011 yılı içinde eklenmesi planlanmaktadır.
İntranet Sistemi

Öneri Sistemi
Doğuş Otomotiv Çalışan Öneri Sistemi aracılığıyla 2010 yılında
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarından toplam 653
öneri alınmış ve bu önerilerden 205’i onaylanmıştır. 2010 yılında
sisteme ulaşan ve uygulaması onaylanan önerilerin Yıllık Getiri
Öngörüsü 285.000 TL’dir.
2010 yılında uygulamaya alınan önerilerden örnekler:

İntranet sayfamız Doğuş Otomotiv çalışanlarının bilgisayarında
otomatik olarak açılmaktadır ve sıkça ziyaret edilmektedir.
İntranetin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında kullanıcı talep
ve önerileri çerçevesinde intranet sistemi yenilenmiştir. Talepler
doğrultusunda iyileştirme çalışmaları sürmektedir.
Yerel İstihdam

Yeni model lansman süreçlerinin bir plan dahilinde takibinin
yapılarak olası maddi kayıpların ve müşteri şikâyetlerinin
önüne geçilmesi.

Doğuş Otomotiv bünyesinde Çayırova Merkez’de 3 Yönetici
ve 61 çalışan toplam 64 kişi,

Yetkili satıcıların araç kota değişiklikleri için ilgili Bölge
Yöneticileri’ne e-posta veya telefonla talepte bulunmaları
sonrasında Bölge Yöneticileri’nin ilgili değişikliği yapmaları

Doğuş Oto’da ise İstanbul’da 802, Ankara’da 237, Bursa’da
125, toplam 1.164 kişi ikâmet ettikleri illerden istihdam
edilmiştir.
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Çalışan Sirkülasyonu
Doğuş Otomotiv

2010

2009

İşten ayrılanların sayısı

212

259

İşten ayrılanların toplam
işgücüne oranı (%)

%13

%16

İşten ayrılan erkek
çalışan sayısı

147

211

İşten ayrılan erkek
çalışan (%)

%70

%81

İşten ayrılan kadın çalışan
sayısı

64

48

İşten ayrılan kadın çalışan
(%)

%30

%19

İşten ayrılan 30 yaş altı
çalışan sayısı

124

109

İşten ayrılan 30 yaş altı
(%)

%59

%42

İşten ayrılan 30-50 yaş
arası çalışan sayısı

82

146

İşten ayrılan 30-50 yaş
arası (%)

%39

%56

İşten ayrılan 50 yaş üstü
çalışan sayısı

5

4

İşten ayrılan 50 yaş üstü
(%)

%2

%2

Gebze Merkez’de işten
ayrılan sayısı

69

48

Gebze Merkez işten
ayrılan (%)

%33

%18

Doğuş Oto işten ayrılan
sayısı

131

207

Doğuş Oto işten ayrılan
(%)

%62

%80

Diğer Bölgelerden işten
ayrılan sayısı

12

4

Diğer Bölgelerden işten
ayrılan (%)

%5

%2

Doğuş Otomotiv

Veri Ölçümleme Yöntemi

2009

2010

Hastalığa bağlı kayıp gün oranı –
Tam Zamanlı Çalışanlar

Toplam kayıp gün/Hastalığa bağlı kayıp gün

10.466/5.543 Gün

11.777/5.966 Gün

Hastalığa bağlı kayıp gün oranı Taşeronlar

Toplam kayıp gün/Hastalığa bağlı kayıp gün

-

Kayıt altına alınan kaza oranı

Olay Sayısı

Kazalara bağlı olarak kayıp gün oranı

Toplam kayıp gün/Kazalara bağlı kayıp gün

Ölümlü vaka sayısı –
Tam Zamanlı Çalışanlar

Olay Sayısı

Ölümlü vaka sayısı - Taşeronlar

Olay Sayısı

-

-

Mesleki hastalıklara bağlı
kayıp gün oranı

Toplam kayıp gün/Meslek hastalığına bağlı
kayıp gün

10.466/-

11.777/-

Doğuş Otomotiv
kazalara bağlı kayıp gün oranı

Toplam kayıp gün/Doğuş Otomotiv
kazalara bağlı kayıp gün

2.876/-

4.029/-

Doğuş Oto kazalara bağlı
kayıp gün oranı

Toplam kayıp gün/Doğuş Oto
kazalara bağlı kayıp gün

7.590/151

7.748/56

-

4 olay

4 olay

10.466/151 Gün İşgörmezlik

11.777/56 Gün İşgörmezlik

-

-
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Kadın Çalışan
Pozisyona
Göre
Çalışanlar

Toplam
Çalışan
Sayısı

Doğuş
Otomotiv
(%)

Yaş Grupları

Doğuş Oto
(%)

Toplam Çalışan Sayısı
30 yaş altı

Orta ve
Üst Düzey
Yönetici

14

8

Yönetici

43

35

Satış
Elemanı

61

5

3

-

224
1

Mavi Yaka
Diğer
Yönetim
Kurulu, İcra
Kurulu

50 yaş üstü

Doğuş Oto (%)

30 yaş altı

30-50 yaş
arası

50 yaş üstü

-

42

3

30 yaş altı

30-50 yaş
arası

70

5

-

10

154

3

7

133

1

-

-

-

54

74

88

-

10

6

-

59

80

-

-

271

254

9

-

-

-

239

315

5

94

110

255

341

8

80

103

4

154

207

3

1

-

-

5

5

-

5

4

-

-

1

2009

2010

%107

%109

-

50 yaş üstü

-

Kadın çalışanların maaşlarının erkek
çalışan maaşlarına oranı

4

30-50 yaş
arası

Doğuş Otomotiv (%)

23

1

Temel Satış Eğitimleri
Volkswagen Ticari Araç satış temsilcileri için düzenlenen sertifika programı dahilinde 19 iş günü süren temel eğitimimiz
bu yıl da gerçekleştirilmiştir. 12 gün teknik ve ürün, 7 gün ise davranış konularının üzerinde durulduğu bu eğitim programına,
yıllık eğitim planımız kapsamında her yıl düzenli olarak yer verilmektedir. Yıl boyunca 21 haftaya yayılan bu eğitim programında,
hedeflenen 1.128 gün/adam kapasitesine ulaşılmıştır.
211 satış temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen temel eğitimlerimiz sonucunda, satış ekibimizden 47 kişi sertifika sınavlarına
girmeye hak kazanmış ve sınav sonucunda başarıya ulaşmıştır. Bu başarılı yılın ardından sertifikalı satış temsilci sayımız
130’a ulaşmıştır.
2010 yılında yeni yüzüyle pazara sunulan Caddy modelimiz için gerçekleştirmiş olduğumuz Caddy lansman eğitimine ise
tüm satış ekibimiz katılmış, eğitim Yetkili Satıcı ve Servis teşkilâtı ile distribütör bazında olumlu yorumlarla değerlendirilmiştir.
Pazarlama faaliyetlerimizde bize destek olan ve bu nedenle modellerimizi ve pazardaki rekabet unsurlarını en az bizler
kadar iyi bilmesi gerektiğine inandığımız ajans çalışanlarımıza verilen rekabet eğitimi ise bir günlük bir program içinde hayata
geçirilmiştir. Rakiplerin ve Volkswagen Ticari Araç modellerinin statik ve dinamik incelemelerinin yapıldığı eğitimde, test
sürüşlerine de yer verilmiştir.
Diğer markalarımızda da bu paralelde modüler eğitim sistemleri uygulanmaktadır.
Eğitimler
İstihdam türü

2009 (Çalışan başına ortalama saat)

2010 (Çalışan başına ortalama saat)

Üst Yönetim

1

0

Orta Kademe Yöneticiler

12

48

Diğer

10

73

Mavi Yaka

4

17

Genel Ortalama

9

55
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İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası
Doğuş Otomotiv,
İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.
Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm
çalışanlarının ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve Doğuş
Otomotiv İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.
İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve
yönetmeliklere uyar, iş ortaklarının da uymasını talep eder.
Doğuş Otomotiv, faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan
halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini
alır, ilgili riskleri yönetir.
İnsan Hakları e-öğrenme uygulamasına giren farklı kişi
sayısı 360’ tır. Bilgisayar kullanan 469 beyaz yakalı çalışanımız
bulunmaktadır. Bu durumda e-öğrenmenin okunma oranı
%77’dir.
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Müşterilerimiz

Otomotiv, hizmet standartlarını sürekli denetler,
“ Doğuş
gelişmesi gereken konularla ilgili özel aksiyonlar alarak,
müşteri memnuniyetinde en yüksek standartlara
ulaşmayı hedefler.

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

Odak Alan (Sosyal Sorumluluk) Ürün ve Hizmet

Hedef

Yöntem

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası standartlarda hizmet ve tam, doğru ve
zamanında bilgilendirme

Süreç Yönetimi, Denetim ve Kontrol Mekanizmaları,
Bilgilendirme, Diyalog, Eğitim

Eğitim ve Bilgilendirme

Ürün ve hizmetlerimizden etkilenen paydaşları bilgilendirme,
gerekli durumlarda eğitim

Diyalog Platformları, Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri
Eğitimleri, Gösterge Odaları, Rol Model Olma

Müşteri Memnuniyeti

Güven, bağlılık, beklentilerin üzerinde hizmet

Doğru Donanım Seçimi, Uygun Fiyat, Doğru Lansman, Yetkili
Satıcı ve Servislerin Eğitimleri, Müşteri Bilgilendirme

Sorumlu Pazarlama

Sorumlu iletişim ilkeleri, OEM beklentilerine uygunluk

Yasa ve Yönetmeliklerin Ötesinde Sorumlu Yaklaşım, Ön
Değerlendirme ve Küresel Gönüllü Kodların Takibi

Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenlik
Etkileri
Volkswagen
Yetkili servislerimizde ve Doğuş Otomotiv merkez deposunda
bulunan parçaların tüketiciye sağlıklı ulaşımı için her yıl İSO
denetimleri yapılmaktadır. Raf ömürlü parçalar sistemde
belirtilmiş olup, depolarda dikkat çekmeleri için üzerlerine raf
ömürlü parça etiketleri yapıştırılmaktadır. Sağlığa ve çevreye
zararlı olabilecek kullanılmış yağ, yağ filtresi, yakıt filtresi, lastik,
akü vb. parçalar müşterilere teslim edilmemekte ve imha
edilmek üzere yetkili kurumlara verilmektedir
Volkswagen servisleri, uymak zorunda oldukları standartların
yanında İSO denetimlerine de tabi tutulmaktadır. Bu denetimler
yetkili servisin tesislerinin yanı sıra, süreçlerinin ve müşteriye
verdiği hizmetlerin de en üst seviyede kalmasını sağlar.
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, Golf, Passat, Scirocco ve Tiguan
modelleri, EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldıza layık
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. Golf
modelinde standart olarak sunulan 7 adet hava yastığı pasif
güvenlik seviyesinde segmentin zirve noktasını tanımlarken,
Passat modelinde sunulan Yorgunluk Tespit Sistemi sayesinde
ise sürücünün dikkatinin dağılması gibi tehlikeli durumlar
önceden tespit edilebilmektedir.
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
bir spor otomobil olarak yüksek viraj kabiliyeti vaat eden Golf
R’da da kullanılmaktadır. ABS Plus sayesinde Touareg,
seyredilen zeminin karakteristiğini ayırt edebilmekte ve fren
sisteminin davranışlarını değiştirebilmektedir.
Tüm bu güvenlik altyapısı hakkında müşterileri bilinçlendirebilmek
ve sistemlerin doğru kullanımını sağlayarak, olası istenmeyen
durumlarda araçların sunduğu potansiyelden olabildiğince
yararlanmaları amaçlanmaktadır. Benzer şekilde, müşterileri
bilinçlendirmeleri amacıyla satış ve servis ekipleri ilgili eğitim
programlarına katılmakta ve bilgi düzeyleri sürekli güncel
tutulmaktadır. Bununla birlikte Volkswagen Driving Experience
- Sürüş Deneyimi organizasyonları aracılığıyla müşterilerimize
farklı sürüş koşulları altında güvenli sürüş teknikleri konusunda
eğitimler verilmektedir.
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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
Volkswagen Ticari Araç, yenilik, yaratıcılık, kalite ve üstün
teknolojik donanım ve güvenlik unsurlarını standartlaştırıp
ürünsel ve teknolojik rekabet avantajını kullanarak pazarda
farklılaşmaktadır. 2010 yılında Yeni Caddy’i pazara sunan
Volkswagen Ticari Araç, bu modelinde de ESP’yi standart
olarak sunarak tüm model gamında en kapsamlı standart
güvenlik paketine sahip Ticari Araç markası konumunu elde
etmiştir. Yeni Caddy ESP ile birlikte 7 ileri DSG şanzımanı ve
Yokuş Kalkış Desteği seçeneğini de sınıfında sunan tek araç
olmuştur.
Yeni Caddy ile birlikte birçok yenilik de ürün özelliklerine
eklenmiştir. Hız sabitleyici, yağmur sensörü, gündüz farları,
otomatik yanan farlar, otomatik kararan iç dikiz aynası, yolcu
ve bagaj bölümü iç kaplama gibi birçok özellik Caddy’yi sınıfının
ilerisine taşımaktadır. Caddy’de ayrıca motor ile ilgili iyileştirme
çalışmaları sayesinde yüzde 21’e varan son derece yüksek bir
verimlilik sunulmaktadır. Tamamı Euro 5 egzoz emisyon
standartlarına uygun motoru hem turboya, hem de doğrudan
yakıt enjeksiyonuna sahiptir. Dört supaplı, 102 PS güce sahip
TDI motorlar, 100 km’de 5,2 litre gibi düşük yakıt tüketimi
değeriyle öne çıkmaktadır. Çok sessiz ve verimli ortak yakıt
hatlı enjeksiyon sistemi (common rail - Basınç üretimi ve
enjeksiyon birbirinden ayrıdır. Ayrı bir yüksek basınç pompası
yakıt hattını sürekli olarak yakıtla besler.) doğrudan enjeksiyona
sahip TDI motorlar, standart olarak dizel parçacık filtresine de
sahiptir.
2010 yılında tüm Caravelle modellerinde servotronik (hıza
duyarlı elektronik kontrolü) özellikli direksiyon standart ekipmanlar
arasına eklenmiştir.
Audi
Audi markası olarak müşterilerimize güvenlik konusunda çok
kapsamlı çözümler ve teknolojiler sunuyoruz. Öncelikli olarak
çocuk yolcuların güvenliği açısından çok önemli olan ISOFIX
teknolojisi tüm modellerimizde standart olarak sunulmaktadır.
Audi A6, A7 Sportback ve A8 modellerinde ise kaza anında
destek veren pre-sense basic (pre-sense basic: kritik bir sürüş
durumunda aktif duruma geçirilen çeşitli önleyici yolcu koruma
sistemleri içerir. Bunlar arasında; ön emniyet kemerlerinin
gerdirilmesi, dörtlü flaşörlerin yakılması ve sürgülü tavan ile
camların kapatılması vardır.) donanımını standart olarak
bulunmaktadır.
Buna ek olarak gelişmiş sürücü ve yolcu destek sistemleri olan
Audi pre-sense plus (Audi şerit değiştirme yardımcısı - side
assist) ve uyarlanabilir hız sabitleme (cruise control) sistemleri

birlikte sipariş edildiğinde sisteme entegre olarak gelir. Presense front (ön) sisteminin fonksiyonlarına ilaveten pre-sense
plus, bir çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda Audi fren
muhafızını (braking guard) aktif duruma geçirir ve çarpışmanın
şiddetini olabildiğince azaltmak için bir tam frenleme başlatır.
Sistem sınırları içerisinde araç tamamen durdurulabilmektedir.
Audi Side Assist (Şerit Değiştirme Asistanı), müşteriye şerit
değişimlerinde kör noktalarda destek vermek amacı ile
tasarlanmıştır. Audi Lane assist (Audi şerit takip yardımcısı)
sürücünün aynı şeritte kalmasını sağlayan bir destek sistemidir
ve uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü gibi teknolojiler Türkiye
pazarında geniş bir model gamı içinde sunulmaktadır. Bu
teknolojiler konusunda Yetkili Satıcılarımıza eğitimler vermekte
ve müşterilerimizin bilinç düzeyini arttırmak için de gerek internet
sitemiz, gerekse LinkedIn gibi sosyal medya araçları aracılığıyla
düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunmaktayız.
Ayrıca Yetkili Satıcılarımızın konuyla ilgili bilgi düzeylerini arttırmak
amacıyla kurduğumuz Ürün Portalı isimli intranet sitesinde Audi
markasına ait tüm aksesuarlarla ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.
Bu portal sayesinde Yetkili Satıcılarımızın en doğru bilgiye en
kısa zamanda ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca Audi Driving
Experience - Sürüş Deneyimi organizasyonlarımızla
müşterilerimize güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitimler
vermekteyiz.
SEAT
SEAT ürünlerinin tamamında müşterilerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda, araç güvenlik standartları artırılmıştır. Tüm
modellerimiz en son geliştirilmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojisi
ile donatılmıştır. ESP (Elektronik Stabilizasyon Programı), TCS
(Çekiş Kontrol Sistemi) ve son teknoloji ABS (Kilitlenmeyi
Önleyici Fren Sistemi) bu özelliklerden en önemlileridir.
Ayrıca tüm modellerde üç noktalı arka emniyet kemerleri, orta
güvenlik kemerleri ve arka yan koltuklarda çocukların maksimum
güvenli bir şekilde yolculuk yapmasını sağlayan ISOFIX çocuk
koltuğu sabitleme sistemi standart olarak sunulmaktadır.
SEAT Ibiza ve Altea XL model aileleri Euro Ncap çarpışma
testlerinden yolcu güveliği en yüksek puan olan beş yıldızı
kazanmıştır.
Ürün yelpazesinde sunulmakta olan gelişmiş güvenlik sistemleri
marka internet sitesinde detaylı olarak müşterilerin bilgisine
sunulmaktadır.
Scania
Scania’nın değerleri, tedarikçilerine olan gereksinimlerini İSO
/ TS 16949 kalite yönetim standartları ve İSO 14001 sertifikalı
olarak yansıtmaktadır. Scania'nın tedarik politikası, tedarikçilerin
yüksek kalite standartlarını karşılaması, sertifikalı bir çevre
yönetim sistemi, temel insan haklarına bağlı, işçi sağlığı,
güvenliği, ücret ve çalışma koşulları ile İnsan Hakları BM Evrensel
Bildirgesi’ni gerektirir. Scania bu ihtiyaçları konusunda
tedarikçilerine destek sağlamak için sürekli iletişim halindedir.

55

Müşterilerimiz

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Volkswagen
Yetkili Servislerimizdeki BAK (Birlikte Araç Kabul) uygulamasıyla,
servislerimize getirilen araçların durumları ile ilgili kapsamlı bir
tespit yapılırken aynı zamanda müşterilerimiz de araçlarının
durumlarıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmaktadır. Bu kontrollerle
sürüş emniyetini tehlikeye atacak durumları tespit edip bunların
önüne geçilmesini sağlayarak müşterilerimizin de araçları
konusunda bilinçlenmelerini hedeflemekteyiz.
Aracın teslim alınması sırasında müşterimizle birlikte
gerçekleştirilen bu kontrol, serviste yapılan işlemlerden sonra
ilk olarak tecrübeli servis personeli tarafından kapsamlı bir son
kontrol olarak tekrarlanırken sonrasında ise yapılan servis
işlemleri teslimat sırasında aracı teslim alan kişiye aktarılmaktadır.

sorunların önüne geçilmektedir. Yine serviste işlemi bitmiş tüm
araçlar prosedürlerimizce son kontrol işlemine tabi tutularak
müşteri güvenliği açısından gözden kaçabilecek tüm unsurlar
minimize edilmektedir.
İnternet sitemize girerek bilgilerini güncelleyen tüm müşterilerimiz
için gerçekleştirilen ücretsiz check-up uygulaması da markamızın
müşteri güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları arasında
yer almaktadır. Yakın zamanda internet sitemizde yer alacak
Online Servis uygulaması ile müşteri bilinçlendirme konusunda
daha detaylı bilgi paylaşımı sağlanacaktır.
Markamızda diğer grup markalarımızda olduğu gibi raf ömrü
bulunan parçalar periyodik olarak kontrol edilmekte ve raf ömrü
dolmuş parça tespit edildiğinde imha edilmektedir.
Doğuş Oto

Bunun yanında raf ömrü bulunan parçalar periyodik olarak
kontrol edilmekte ve raf ömrü dolmuş parça tespit edildiğinde
imha edilmektedir.
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç, müşterilerini bilinçlendirerek ve
sistemlerin doğru kullanımını sağlayarak, olası istenmeyen
durumlarda müşterilerin araçların sunduğu potansiyelden
olabildiğince yararlanmalarını amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda düzenlenen 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 2010 yılı itibariyle tüm modellerinde
önemli bir güvenlik donanımı olan ESP’yi standart ekipman
paketi içinde sunmaya başlamıştır. Bu sayede ticari araç
pazarında tüm modellerinde en kapsamlı güvenlik paketini
sunan marka konumunu sürdürmüştür. Volkswagen Ticari Araç
modellerinde sunulan ESP’nin müşteri faydasını anlatmak için
özel bir pistte deneyimli sürüş uzmanları tarafından ESP’li araç
ve ESP’siz araç farkını ortaya koyan bir test filmi çekilmiştir.
Bu kısa film bazı televizyon kanallarında reklam kuşağında
yayınlanmasının yanı sıra showroomlarda bulunan plazmalarda
da sürekli olarak gösterilmektedir.

Doğuş Oto yeni satılan araçların tamamını müşterilerine teslim
etmeden önce detaylı bir incelemeden geçirerek (PDI)
kontrollerini tamamlamaktadır. Her araç teslimatında müşterilere
araç kullanım kılavuzu verilmekte ve aracın özellikleri
anlatılmaktadır. Doğuş Oto 2010 yılında 24.200 araç satışı
gerçekleştirmiştir.
Doğuş Oto servislerinde 2010 yılında 171.074 adet servis girişi
gerçekleşmiştir. Doğuş Oto, servislerinde işlem gören tüm
araçlara motor, araç içi, araç altı ve genel kontrol olmak üzere
son kontrol uygulamakta ve tüm araçların iç ve dış temizliği
yapılarak müşteriye teslim etmektedir.
Doğuş Oto servislerinden hizmet alan tüm araçlar, serviste
geçirdikleri süre boyunca her türlü riske karşı sigortalanmaktadır.
Lastik kullanım zamanı 4 yılı geçen veya 40.000 kilometreyi
doldurmuş binek araç ve 20.000 kilometreyi doldurmuş ticari
araç ve arazi aracı sahiplerine lastiklerini yenilemeleri gerektiğini
hatırlatan otomatik mobil mesaj gönderilmektedir. 2010 yılında
bu konuda 6.744 adet mobil mesaj gönderilmiştir.
Doğuş Otomotiv tarafından iletilen geri çağırma kampanyaları
uygulanmaktadır. 2010 yılında geri çağırma kampanyaları
kapsamında 8.264 adet araç Doğuş Oto servislerinde işlem
görmüştür.
Doğuş Oto’nun tüm servis bekleme salonları ve araç kabul
alanlarında, müşterilerimize bilgi vermeyi hedefleyen yakıt
tasarrufu, araçtaki kontrol lambaları, ikinci el araç, güvenlik
sistemleri, evcil hayvanlar, çocuk güvenliği ile ilgili bilgilendirme
broşürleri bulunmaktadır.

SEAT
Yetkili Servislerimizde özellikle randevu ile gelen müşterilere
Aktif Araç Kabul uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ile
araçlar müşteri eşliğinde detaylı bir incelemeye tabi tutularak
uzman ekiplerimizin tespit ve teşhisleriyle ileride doğabilecek

Doğuş Oto, müşterilerinin araçlarının arıza yapması veya hasar
görmesi durumunda en kısa sürede müdahale edebilmek için
365 gün 24 saat 13 adet çekici ve 15 adet acil yardım aracı
ile hizmet vermektedir.
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Araçları onarılırken mağdur olmamaları için müşterilerine değişim
aracı tahsis eden Doğuş Oto, 2010 yılında 172 adet değişim
aracıyla 1.795 kez ve toplam 15.789 gün araç tahsisi yapmıştır.
Güvenli ve Ekonomik Sürüş Eğitimleri
Doğuş Otomotiv, etki alanı içinde bulunan tüm paydaşları için
trafikte güvenliğin önemi, güvenli araç kullanımı gibi konularda
farkındalık yaratma ve bilinçlendirme çalışmalarında ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliğine giderek güvenli araç kullanımı kültürünü
Türkiye’de yaygınlaştırmayı sorumluluk alanlarından biri olarak
kabul etmektedir. Bu amaçla yıllardır sürdürdüğü Trafik Hayattır
farkındalık kampanyasının kapsamını genişleterek çok daha
fazla kişiye ulaşmayı amaçlayan Doğuş Otomotiv 2011 yılında,
İstanbul Park’ta öncelikle tüm Doğuş Otomotiv çalışanlarını
kapsayacak Güvenli Sürüş Günleri organize etmeyi
planlamaktadır. Programın hedefi daha sonraki aşamalarda
tüm Doğuş Grubu şirketlerinin çalışanlarını kapsayacak biçimde
eğitimleri yaygınlaştırmaktır. Bunun yanında yine Trafik Hayattır
kampanyası içinde tüm Yetkili Satıcılarımızda çalışan satış
ekiplerine Trafik Güvenliği e-öğrenme uygulaması yapılması
planlanmaktadır. Ayrıca tüm Doğuş Otomotiv çalışanlarına
Kaza Anında İlkyardım eğitimleri verilmesi de 2011 yılı
hedeflerinde yer almaktadır.
2010 yılında İstanbul Park’ta gerçekleştirilen Audi Driving
Experience - Sürüş Deneyimi organizasyonunda müşterilerimize
özel olarak hazırlanmış istasyonlarda ani fren, hızlı şerit
değiştirme gibi güvenli sürüş konusunda eğitimler verilmiştir.
Yurtdışında Audi AG bünyesinde verilen buz üzerinde sürüş
eğitimi, temel sürüş eğitimi, yoğun eğitim gibi farklı seviyelerdeki
sürüş eğitimleri programlarına hem Audi müşterilerinin hem de
talep eden potansiyel müşterilerin katılımı sağlanmıştır.
Scania’dan Güvenli ve Ekonomik Sürüş Eğitimleri
Doğuş Otomotiv, çatısı altında bulunan Scania’nın trafik
kazalarının azaltılması, güvenli ve ekonomik araç kullanımı
konularındaki global vizyonunun bir parçası olarak, Türkiye’de
2005 yılından bu yana ücretsiz sürücü eğitimleri vermektedir.
Bugüne kadar 235 firmadan toplam 2.452 kişiye sürüş eğitimi
verilmiştir. Doğuş Otomotiv’in profesyonel sürüş eğitmeni
tarafından verilen teorik eğitimlerle, sürücülere Scania araçların
ABS ve egzoz fren sistemlerinin kullanımı ve diferansiyel kilitlerinin
kullanım sıraları gibi faydalı bilgiler verilirken, araçların tanıtımı
yapılarak güvenli sürüş, yakıt tüketimi, güvenlik ve araç bakımını
etkileyen noktaların analizi yapılmaktadır.
Eğitimlerin ikinci bölümü olan uygulama bölümünde ise,
sürücülerle yapılan birebir sürüşlerle önerilen sürüş yöntemlerinin
gösterilmesi, yaptıkları hataların düzeltilmesi için bilgilendirme
yapılmaktadır. Aynı zamanda sürücüler doğru refleksleri
geliştirmeyi öğrenme olanağı bularak yakıtta daha az tüketimle
daha ekonomik bir sürüş gerçekleştirir. Teori ve pratiğin birlikte
uygulandığı günlük eğitimlerde ise sürücülere her yol koşulunda
nasıl hareket etmeleri gerektiği bilgisi verilmektedir. Bu eğitimler
ayrıca Scania Yetkili Satıcı satış ekiplerimiz için de verilmektedir.

Ürün - Hizmet Bilgilendirme
Audi
Audi markası olarak ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili fiyatlandırmalar
konusunda açık, şeffaf ve anlaşılabilir olmak amacıyla ilgili tüm
detay bilgilendirmeleri internet sitemiz üzerinden yayınlıyoruz.
Yine internet sitemiz üzerinden müşterilerimiz her modelimizin,
standart donanım, teknik veriler ve sunulan teknolojilerin
detaylarına da ulaşabilmektedir. Müşterilerimiz internet
sitemizden ulaşamadığı tüm bilgiler için çağrı merkezimiz,
facebook veya twitter sayfalarımızdan marka temsilcilerimize
doğrudan ulaşabilmekte ve sorularını yöneltebilmektedir. Ayrıca
internet sitemizde bulunan araç oluşturma modülü ile birlikte
müşterilerimiz istedikleri aksesuarların fiyatlarını görebilmekte,
seçtikleri aracın iç ve dış görsellerini inceleyerek daha rahat
karar verebilmektedir.
İnternet sitemize ek olarak müşterilerimiz cep telefonları
vasıtasıyla Audi Mobil sitesine girebilmekte, model detayları,
fiyat bilgileri, yetkili satıcı ve servislerin iletişim bilgilerine, acil
yol yardım hizmetine ulaşabilmektedir. Model kataloglarımız
ise yine Audi modelleri ile ilgili merak edilen tüm bilgilerin detaylı
şekilde görülebileceği bir kaynaktır.
SEAT
Ürünlerimizle ilgili bilgilendirmeyi araç tanıtım broşürleri ve
internet sitesi vasıtasıyla yapmaktayız. Fiyatlarımızda bir değişiklik
olduğunda bunu en kısa zamanda ilgili tüm platformlarda
duyurmaktayız. Kendi iletişim olanaklarımız dışında basınla da
fiyatlarımızı paylaşarak sektörel dergilerde yayınlanmasını
sağlıyoruz.
Scania
Scania markası olarak ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla
müşterilerimizin kolayca ulaşabileceği mecralarda açık, anlaşılır,
net, detaylı ve her şeyden önce yasaların gereklerine uygun
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnternet sitemiz üzerinden
müşterilerimiz hem marka etkinliklerini takip ederek, yetkili
satıcı ve servisler bölümünden istedikleri bilgiye kolayca
ulaşırken, hem de bizimle bağlantıya geçerek söylemek istedikleri
istek ve şikâyetleri dile getirme fırsatı yakalamaktadırlar. Buna
ek olarak müşterilerimizin adreslerine üç aylık periyodlarla
ücretsiz olarak gönderdiğimiz Scania Dünyası dergisi ile
markamızın yapmış olduğu yeni aktiviteler hakkında detaylı
bilgi vererek, markamıza ait yeni gelişmeler bildirilmektedir.
Tüm Yetkili Satıcı ve Servislerde aradıkları her an bulabilecekleri
ürün broşürleri ile de müşterilerimiz ürünler hakkında çok detaylı
bilgiyi ulaşılabilmektedir. Değişiklik durumunda tüm yeni ürün
bilgileri bu broşürlerde, internet sitemizde, teknik bilgilendirme
föylerinde, duyurularda, reklamlarda revize edilerek tüm kullanıcı
ve ilgililerin aynı şekilde bilgilenmesi sağlanmaktadır.
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Fiyatlandırma ile ilgili olarak yine söz konusu mecralarda tavsiye
niteliğinde olan fiyatlarımızı güncel haliyle ve tüm kırılımları ile
müşterimizin ulaşımına sunmaktayız.
Tüm süreçlerimiz konunun uzmanları tarafından hayata
geçirilmektedir. Önemli hususlar hukuk biriminin görüşü alınarak
hazırlanmaktadır.
Doğuş Oto
Doğuş Oto, müşterilerine araç satın alma aşamasında
ihtiyaçlarına en uygun aracı seçebilmeleri için danışmanlık
vermekte, ilgilendikleri araçlar hakkında daha iyi fikir sahibi
olabilmeleri için Volkswagen grubunun her markasından 104
test araçla test sürüşü yapma olanağı sağlamaktadır. 2010
yılında Doğuş Oto şubelerinde 6.368 adet test sürüşü
gerçekleştirilmiştir.
DOD
DOD’un piyasada mevcut farklı marka ve modelde yaklaşık
25.000 adet araç datasına ilişkin yapmış olduğu analizlerle
elde edilen ve sürekli yenilenen fiyatlandırma modülü, DOD’un
fiyatlandırma uzmanlarının verdikleri desteklerle www.dod.com.tr
internet adresinde açık, şeffaf ve anlaşılabilir bir yapıyla tüketicileri
bilgilendirmektedir. Buna ek olarak Türkiye’de bir ilk olan sanal
ekspertiz modülü keyDOD ile de, tüketicilere kendi araçlarının
mekanik ve kaporta-boya durumuna göre güncel piyasa değerini
tespit edebilme olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca DOD satış
noktalarında gerçekleştirilen ekspertiz işlemleri ve bu ekspertiz
işlemlerinin sonuçları şeffaf bir biçimde tüketicilerle paylaşılarak,
araçların detaylarına, geçmiş ve mevcut durumlarına ilişkin
detaylı bilgilendirmeler araç satışları esnasında yapılmaktadır.
DOD’da satışa sunulan tüm araçların açık bir şekilde üzerlerinde
değişen/boyanan parça bilgileri bulunmakta ve mekanik
ekspertiz sonuçları müşterilerle paylaşılmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Süreç Yönetimi
Doğuş Otomotiv olarak düzenli aralıklarla müşterilerimizin
beklentilerini Müşteri Memnuniyeti Araştırması (CSS) aracılığıyla
sorguluyor, memnuniyet düzeylerini ölçümlüyoruz. Bu beklentiler
doğrultusunda hizmetlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli
iyileştirme ve düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 2010 yılında
da müşterilerimizin beklentilerine yönelik olarak aşağıdaki
süreçlerimizde yeni düzenlemeler yapılmıştır.
İnternet siteleri üzerinden randevu alım hizmeti
BAK (Birlikte Araç Kabul) hizmeti
Ekspres servis hizmeti
Yerinden alım-yerine teslim hizmeti
Müşterilere servis ulaşım hizmeti
Test araç sayısının artırılması
Satış danışmanından önce müşterileri karşılama görevini
üstlenen yeni çalışanların istihdam edilmesi
Anketler ya da çeşitli mecraları kullanarak şikâyetlerini ileten
müşterilere anında geri dönüş yapılması ve tam memnuniyetin
sağlanması.

Türkiye’nin her yerinden alan kodu çevirmeksizin ulaşılabilen
Volkswagen, Audi, SEAT ve Scania markalarına 7/24 Call
Center hizmeti.
Volkswagen Binek ve Ticari Araç
Volkswagen AG’nin 2018 vizyonunu içeren MACH 18 projesinin
önemli hedeflerinden biri de müşteri memnuniyetinde liderlik
olarak belirlenmiştir. Bu vizyonun sorumluluğu Doğuş Otomotiv
olarak Şirketimizin de müşteri memnuniyeti konusundaki
sorumluluklarını arttırmaktadır.
2010 yılında ilki düzenlenen ve 2011 yılında da devam eden
CSS - Müşteri Memnuniyeti Araştırması 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 Exçellençe) 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 şikâyetlerin 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
başlatılacaktır. Uygulamanın başlatılmasıyla birlikte
müşterilerimizle anlık iletilerle görüşme sağlanması
amaçlanmaktadır.
Audi
Audi’de müşteri memnuniyetine yönelik yapılan çalışmalardan
biri, Audi Yetkili Satıcılarının bilgi düzeylerini artırmak ve
müşterilerin ürünlerle ilgili sordukları sorulara daha hızlı ve doğru
yanıt verebilmeleri amacıyla aradıkları bilgilere hızlı
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ulaşabilmelerini, süreçleri hızlandırmayı sağlamak için hazırlanmış
olan Audi Ürün Portalı’dır. Audi Ürün Portalı içerisinde ürünlerle
ilgili teknik veriler, standart donanımlar, sunulan teknolojilerin
detaylı açıklamaları, müşterilerle paylaşılabilecek görseller ve
sistemlerin çalışmasını anlatan videolar yer almaktadır. Bu
portal aracılığıyla müşterilerimizin Yetkili Satıcılarımıza
geldiklerinde, almak istedikleri araçlar hakkında akıllarında soru
işareti kalmadan siparişlerini geçmeleri hedeflenmektedir.
2010 yılında ayrıca Audi müşterilerine yönelik olarak açılan
BenimAudim internet sitesi hizmete girmiştir. BenimAudim
internet sayfası üzerinden Audi müşterileri istedikleri servis
noktasından çevrimiçi olarak randevu alabilmekte, çevrimiçi
randevu aldıkları takdirde işçilikte %10 indirim hakkı elde
edebilmektedir. Bu sitede müşterilerimiz çevrimiçi randevu
alırken, geçici araç veya taksi hizmeti istemek gibi kolaylıkları
seçebilmenin yanı sıra servis esnasında araçlarının servis
bilgilerini ve proforma faturalarını da görebilmektedir. Ayrıca
ilgili servislerin banka hesap bilgileri ve anlaşmalı sigorta
şirketlerinin bilgilerine de BenimAudim üzerinden
ulaşılabilmektedir. BenimAudim internet sitesi üzerinden
müşterilerimiz servislerde sunulan hizmetler, Audi orijinal
aksesuarları ve Audi butik ürünleri ile ilgili detaylı bilgilere
ulaşabilmektedir.
Ayrıca Yetkili Servislere araçlarını getiren müşterilerimize, işlem
süresi boyunca kullanmak üzere geçici araç verebilmek amacıyla
Yetkili Servislerimizde bulunan geçici araç adetleri artırılmıştır.
Müşterilerimizin servis ihtiyaçları olduğunda, zaman
kaybetmemeleri için istenildiği takdirde araçların yerinden teslim
alınıp, yerine teslim edilebilmesi için tüm Yetkili Servislerimizde
şoför sayıları da artırılmıştır. Servisten çıkan tüm araçların kalite
kontrolünün daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla kalite kontrol
teknisyenlerine eğitimler verilmiş ve her yıl düzenli olarak bu
eğitimlerin tekrarlanmasına karar verilmiştir.
SEAT
SEAT’da müşterilerimiz tarafından Çağrı Merkezimiz arandığında
ya da e-posta ile istek veya şikâyet iletildiğinde, müşteri beklentisi
mutlaka sorgulanmaktadır. Şikâyet yönetimi, Doğuş Otomotiv
ortak bilgi sistemi olan Turkuaz üzerinden yönetilmektedir.
SEAT’da müşteri memnuniyetine yönelik aşağıdaki çalışmalar
yürütülmektedir:
Araştırmalar
Süreç iyileştirmeleri
Çağrı merkezinin anlık çözümler üretmesi
Satış Bölümünde yeni araç satın alan müşterilerimize ve servis
bölümünde Yetkili Servislerimizden servis hizmeti almış
müşterilerimize yönelik gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti
araştırmalarıyla müşteri memnuniyeti ölçümlenmektedir. Düzenli
olarak yapılan söz konusu araştırmaların sonucunda
müşterilerimizden gelen geri bildirimler değerlendirilerek
iyileştirmeler yapılmaktadır. Yetkili Satıcılarımız tarafından verilen

hizmet kalitesinin belirli bir düzeyde tutulması için de bu
araştırma sonuçları önemli bir çıktı oluşturmaktadır.
Scania
Düşük yakıt tüketimine sahip Scania motorlara ek olarak,işletme
giderlerini düşürecek her türlü ekstra donanımı müşterilerine
standart olarak sunan Scania Satış Sonrasındaki hizmet ve
yaklaşımıyla da müşterilerini sürekli desteklemektedir.
Söz konusu servislerimiz, müşterilere dünya genelinde aynı
kalitede hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla belirlenmiş
kritelere uygunluk gerektiren “DOS 3 Belgesi” almaya hak
kazanmıştır.
Scania’da müşteri memnuniyetine yönelik yürütülen çalışmalar
genel hatlarıyla şöyledir;
Satış ve servis müşterileri için belirli periyodlarda yapılan
müşteri memnuniyeti anketleri (CSI),
Müşterilerimize bayram ve yeni yıl döneminda gönderilen
SMS ve e-posta çalışmaları,
Kampanya dönemlerinde mevcut müşterilere bilgilendirme
amaçlı gönderilen SMS çalışmaları,
Müşterilerimizin yorumlarına yer verdiğimiz Scania Dünyası
dergisi,
Dergi veya basın bültenlerinde yer alması amacıyla yaptığımız
özel müşteri röportajları ve fotoğraf çekimi,
Müşteriye özel yapılan basın eşliğindeki teslimat töreni
aktiviteleri,
Yurtiçi ve yurtdışı müşteri gezileri.
DOD
Türkiye’de ikinci el alanında ilk uygulama olan DOD Müşteri
Memnuniyet Endeksi (CSI - Customer Satisfaction Index) ölçüm
sistemiyle, dönemsel olarak müşterilere satış ve satın alma
alanında uygulanan ölçümler 2010 yılında geliştirilmiştir. Bu
ölçümler sonucunda Yetkili Satıcılarımız bazında elde edilen
değerler ve müşteri geri bildirimleri, marka yönetimi ekipleri
tarafından değerlendirilmiş, saha yöneticilerimiz Yetkili
Satıcılarımıza gerekli gelişimi göstermelerini sağlamak amacıyla
eğitimler vermiştir.
2. elde araçlarını DOD vasıtası ile satan müşterilerimizden ‘sıfır
kilometre’ araç satın almak isteyen müşterilerimizi ilgili yeni
araç satış birimlerine yönlendirerek sinerjimizi ve müşteri
memnuniyetini artırırız.
DOD’da müşterilerimizin beklentilerini hem yüz yüze (servissatış anında), hem de anketler aracılığıyla anlayabilmek için
çalışmalar yürütülmektedir. Şikâyetlerle ilgili aksiyonlar alınarak
şikâyete konu olan aksamaların tekrarlanması engellenmektedir.
Tüm çalışmalarımız yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde
yapılmaktadır.
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Customer Dialogue Programs (Müşteri Diyalog Programları)
adını verdiğimiz Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamasıyla Audi
müşterileriyle araç satın aldıkları andan itibaren sistematik
bir plan doğrultusunda iletişim kurulmaktadır. Customer
Dialogue Programs adımları aşağıda özetlenmiştir:

Doğuş Otomotiv Satış: 100,58

Audi müşterilerine araç satın aldıkları andan itibaren sigorta,
kasko, servis ve motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili e-postalarla
bilgilendirme,
Audi müşterilerine 3 ayda bir olmak üzere Audi Magazin
gönderimi,
Audi müşterilerine aylık olarak Audi e-bülten gönderimi,
Lansman dönemlerinde mevcut müşterilere yeni ürünle ilgili
çevrimiçi ve çevrimdışı e-posta bilgilendirmeleri,
Audi Driving Experience (Audi Sürüş Deneyimi) etkinlikleri,
Lansmanlar, Sponsorluk ve özel etkinlikler,
A8 ve A6 gibi modellerin lansmanları öncesi Audi AG
tarafından gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlara
davet edilme ve ücretsiz misafir edilme,
Yetkili Satıcı etkinlikleriyle müşterilere özel lansman ve test
sürüşleri,
Audi marka portaliyle müşteri isteklerinin kayıt altına alınması
ve Yetkili Satıcılara ulaştırılması.
Doğuş Otomotiv’de Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
Anketleri
Doğuş Otomotiv’de üretici firmaların Doğuş Otomotiv’i ve
Doğuş Otomotiv’in de Yetkili Satıcıların performansını
denetlemesi amacıyla müşteri memnuniyeti üzerinden
ölçümleme yapılarak standart hizmet kalitesine uygunluk tespit
edilmektedir.
Anket Metodolojisi
Anketler haftalık olarak yapılarak, her ayın 12 ile 15’i arasında
aylık olarak online (www.doguscss.com) sistem üzerinden
yayınlanır.
Genel puan -40 ile 120 arasında olabilir.
Tüm müşterilerin sorulara vermiş olduğu yanıtlar üzerinden
Memnuniyet Soruları sırasıyla; Mükemmel (12), Çok Memnun
Kaldım (8), Memnun Kaldım (4), Pek Memnun Kalmadım(0),
Hiç Memnun Kalmadım (-4) seçenekleri üzerinden sorgulanır.
Kontrol Sorularının yanıt seçenekleri Evet ve Hayır’dır. Olumlu
cevaplar (12), Olumsuz cevaplar (-4) puantajıyla değerlendirilir.

Doğuş Otomotiv Servis: 91,18
Yetkili Satıcı ve Servisler Memnuniyet Anketleri
Yetkili Satıcı ve Servisler için düzenlenen memnuniyet anketleri
araç satışı veya servise girişinden 3 gün sonra Turkuaz üzerinden
gerçekleştirilen ve Yetkili Satıcı ve Servisler tarafından yapılan
memnuniyet anketleridir. Herhangi bir puanlamaya tabi
tutulmamaktadır.

Müşteri Bilgi Gizliliği
Turkuaz Sistemi
Doğuş Otomotiv Sistemi Turkuaz’da müşteri verisinin gizlilik
esasları ve paylaşım kuralları, kesin ve son derece ayrıntılı
kurallara bağlı şekilde yönetilmektedir. Öncelikle, Yetkili Satıcı
ve Servislerimiz de dahil olmak üzere her kişi veya kurum
müşteri verilerinin sadece kendileri tarafından girilen bölümünü
görebilecek şekilde yetkilendirilmiştir. Aynı kurum içindeki farklı
markaların çalışanları da birbirlerinin müşteri verilerini görmeye
yetkili değildir.
Turkuaz içindeki her bir kullanıcı için, rol bazlı yetkilendirme
modeli uygulanmaktadır. Kullanıcılar, yalnızca operasyonel
rollerine uygun işlem sayfalarını görebilmektedir. Rolleri için
verilmemiş sayfa, süreç ve fonksiyonlar kullanıcıdan
gizlenmektedir. Her bir kullanıcının, müşteri verisini görmeye
ve işlem yapmaya yetkili olduğu markalar da sistem çapında
dikkate alınmaktadır. Birden çok sayıda kurum için yetkili
olunması durumunda, tüm bu yetkiler, kullanıcının yetkili olduğu
kurumlar için ayrı ayrı tanımlanabilir.
Uygulama ve veritabanı sunucularını bulundurma hizmeti,
uzman kadrolar tarafından güvence altına alınmıştır. Yetkili
Satıcı ve iş ortaklarımızın uygulamaya erişimi de, güvenlik altına
alınmış özel VPN erişimleri üzerinden sağlanmaktadır. Turkuaz
uygulaması ve veritabanı farklı denetim mekanizmaları tarafından
düzenli olarak, her yıl dört kez denetlenmektedir. Bu

SATIŞ

SERVİS

Müşteri Bağlılığı

Müşteri Bağlılığı

yetkilendirme, veritabanı erişimi ve tanımlı süreçlere uygunluk

Müşteriyi Elde Tutma

Araç Kaydı

gibi farklı güvenlik unsurları bağımsız uzmanlar tarafından

Test Sürüşü

Onarım

mercek altına alınmaktadır.

Teslimat

Fatura

Takip-Temas

Araç Teslimi

Servis Personeliyle Tanıştırılma

Genel

Görünüm

Müşteriye Kişisel Yaklaşım

denetimlerde uygulamaya erişim, kullanıcı yönetimi ve
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Bu araştırma Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche ve SEAT markalarını kapsamaktadır.
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Toplumsal Katılım

“

Doğuş Otomotiv, trafikte güvenliğin önemini ve insan
hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek
standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri
boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı
taahhüt eder.

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

Odak Alan (Sosyal Sorumluluk) Toplumsal Katılım

Hedef

Yöntem

Trafikte Güvenlik

Bilinçlendirme, farkındalık, işbirliği, satış sonrası hizmetlerde
yüksek standartlar

Gösterge Uygulaması, Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri,
Doğuş Otomotiv Çalışanlarının Rol Model Olması, İşbirliği
Platformları, “Trafik Hayattır”

İş Etiği

Küresel standartlarda etik anlayışının oluşması için gerekli
sistemlerin kurulması, önlem ve denetim mekanizmaları, şeffaflık

Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Kurum İçi Farkındalık, Eğitimler,
Etik Hattı, Süreçlerin Tanımlanması

Eğitim ve Bilgilendirme

Trafikte Güvenlik ve Araçların Satış Sonrası Bakım ve Onarımıyla
ilgili toplumsal farkındalık, Meslek Liseleriyle işbirliğini arttırma

“Trafik Hayattır” Programı Kapsamında Yapılan Tüm
Uygulamalar

İşbirliği ve Diyalog

Trafikte Güvenlik konusunda yerel ve küresel işbirlikleri ve
diyalog platformlarında öncülük ve rol model olma

İşbirlikleri, Diyalog Platformları, Üyelikler, Destek Programları,
Eğitim ve Bilgilendirmeler

Gösterge Uygulaması
Etik İlkelerimiz
Tüm Doğuş Otomotiv Grubu çalışan ve yöneticilerinin
aşağıda belirtilen etik ilkelere uyumu esastır.
1. Doğuş Otomotiv’in misyon ve hedefleri ile Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin temel
ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerimizi yürütürüz.
2. D o ğ u ş O t o m o t i v ’ i n e t k i a l a n ı i ç i n d e t ü m
davranışlarımızda doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık
ilkelerini gözetiriz.
3. Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize karşı adil
davranır, ayrımcılıktan uzak dururuz.
4. Başkalarının itibarına, servetine ya da tüm diğer
insani ve ticari haklarına saygılıyız.
5. Kurum dışı kişi ve kuruluşlardan bağımsız karar
alır ve uygularız.
6. Farklı kültürlere ve bakış açılarına saygılıyız.

2009 yılında araç kullanıcılarını en doğru, en hızlı
bilgilendiren, uyaran ve yönlendiren bir donanım olan
aracın göstergesinden yola çıkılarak hayata geçirilen
Gösterge Uygulaması için Kocaeli Yetkili Servisimiz
Ark Oto’da yapılan prototip üzerinden
araştırma/geliştirme çalışmalarına 2010 yılında devam
edilmiş ve müşterilerden gelen geri bildirimler
değerlendirilmiştir.
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Yapılan geliştirme çalışmaları sonrasında etkin işlevsellik
amacıyla, çift yönlü, hareket ettirilebilir, ürün/bayi standartlarında,
üzerinde gerçek parçalar olan, film vb. gösterim amaçlı bir
ekranı bulunan, dinamik ve standart görünümlü sergileme
standı şeklinde bir tasarıma gidilmiştir. Gösterge Odaları,
müşteri bekleme salonlarına konulabilecek sergileme üniteleri
haline getirilmiştir.
Emniyet kemeri, hava yastığı gibi emniyet donanımları
konusunda bilinçlendirme amacıyla yapılan araç içi
canlandırmasının fiziki açıdan uygulanabilirliğinin oldukça zor
olacağı tespit edildiğinden ve etkin işlevselliğe sahip olamayacağı
görüldüğünden, bu sergileme ünitesinin üzerindeki ekranda
gösterilecek ve Trafik Hayattır düşüncesine uygun gösterimi
yapılacak, olumlu bilgilendirme yönteminin tercih edildiği bir
film yapımına gidilmiştir.
Sergilenecek parçaların gerçek olması, gerçek oluşumları
barındırması, gerçek ve bahsedilen amaca yönelik servis ihtiyaç
öykülerini sunabilmesi amacıyla sürekliliği olan bir veri/parça
toplama yöntemi kullanılarak sergilenecek parçalar adı geçen
bayilerde görevlendirilen ekipler tarafından titizlikle biriktirilmiştir.
Böylece son şekli verilen Gösterge Sergileme Ünitesinin üretimi
için teklif alınarak, ilk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa’da
faaliyet gösteren Doğuş Oto şubelerinde devreye alınacak
şekilde/sayıda yapımına geçilmiştir. Bir sergileme ünitesinde

Meslek Liseleri İşbirliği

yaklaşık 10-14 adet arasında gerçek parça/obje sergilenecek,
yaklaşık 6 ayda bir güncel ihtiyaçlara göre bu parçalar/objeler
değiştirilecek, üzerindeki ekran vasıtasıyla emniyet
donanımlarından bilinçli faydalanma ile ilgili bir film gösterimi

Başta Şişli ve Samandıra Endüstri Meslek Liseleri Volkswagen
Laboratuarları olmak üzere eğitim kurumlarıyla ilgili
faaliyetlerimiz 2010 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda
2010 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

ile satış ve satış sonrası müşterilerimizin görüşüne sunulacaktır.
Gösterge Sergileme Üniteleri ile Trafik Hayattır vizyonuna uygun
bir şekilde, olumlu ve etkin bilgilendirme yöntemleri kullanarak;
emniyet donanımlarının bilinçli kullanımı konusunda dikkat
çekmek, bilinç oluşturmak, akılda kalıcılık sağlamak,
alışkanlık yaratmak,
kullanılan aracın servis ihtiyaçlarına yönelik yapılan işlemlerin
ne olduğunu, nasıl yapıldığını, sürüş emniyetini etkileyip
etkilemediğini, gerekliliğini, önemini, ihtiyaçları önceden
tespit edebilme yeteneğini geliştirmeyi,
doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirmeleri ve
bunların çevreye etkilerini sunarak,
trafikte ve araçta bilinçli kullanım tarzı oluşturmak hedefi ile
çok sayıda gösterge oluşturmaya, trafiğin aslında hayat olduğu
ve bu hayatın içinde nasıl daha mutlu, uzun ve sağlıklı
yaşanabileceğinin gösterimine ve anlatılmasına çalışılmaktadır.

2010/ 2011 öğretim yılında Şişli EML VOLKSWAGEN
Laboratuarı 10.sınıfa 26, Samandıra EML VOLKSWAGEN
laboratuarı için 16 yeni öğrenci alınmıştır.
2010/ 2011 öğretim yılı için 88 öğrencinin Yetkili
Servislerimizde işletme stajları organize edilmiştir.
Şişli EML VOLKSWAGEN Laboratuarı, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 28 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen Proje
Tabanlı Beceri Yarışması’nda Üretim ve Mühendislik Projesi
kategorisinde İstanbul bölgesinde Mansiyon ödülü almıştır.
Şişli EML VOLKSWAGEN Laboratuarı’ndan mezun olan
bir öğrencimiz Aralık ayında Lizbon’da yapılan, 46 meslek
dalında yapılan uluslararası Euroskills yarışmasında otomotiv
alanında Türkiye’yi temsil etmiştir.
2010 yılında her iki sınıftan toplam 60 öğrenci mezun
olmuş ve 18 mezun Yetkili Servislerimizde istihdam
edilmiştir.
13 Haziran 2010 tarihinde Düzce Üniversitesi MYO
Otomotiv Bölümüne Doğuş Otomotiv’in katkılarıyla bir
eğitim atölyesi açılmıştır.
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Şişli EML VOLKSWAGEN Laboratuarı, Polonya’da
düzenlenen Mechanic Junior Yarışması’nda Türkiye’yi temsil
etmiştir.
MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitim programı kapsamında
16 Teknik Öğretmen Doğuş Otomotiv Eğitim Merkezi’nde
misafir edilerek benzinli motorlar konusunda bir seminere
katılmaları sağlanmıştır.
Okullara yapılan eğitim dokümanı, demo parça vb. desteği
kapsamında 2010 yılında 23 okula katkı sağlanmıştır. Bugüne
kadar söz konusu kapsamda destek verilen okul sayısı
92’dir.
Şişli EML VOLKSWAGEN Laboratuarı ilk mezunlarından
üniversiteye giderek okulunu tamamlayan ya da askerliğini
bitiren 12 öğrencinin Yetkili Servislerimizde istihdamı
sağlanmıştır.
Sçania’nın eğitime verdiği önem çerçevesinde, Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi
motor atölyesi öğrencileri 2010 yılında teslim edilen Scania
dizel motor ile eğitim almaya başlamıştır. Doğuş Otomotiv
sektöründe tasarım ve teknolojide fark yaratmanın günümüzde
mutlak başarı için yeterli olmadığından yola çıkarak eğitimin,
zorlu rekabet ortamında müşteri beklentilerine tam olarak cevap
verebilmenin ve başarıya ulaşmanın altın anahtarı olduğuna
inanmaktadır. Bu nedenle Scania eğitim departmanı stratejik
olarak büyük önem verdiği paydaş gruplarına teknik, ticari ve
sürüş eğitimleri vermeyi sürdürmektedir. Eğitimin son müşteriye
ulaşan hizmet kalitesinde önemli bir faktör olduğunun bilincinde
olan Scania, gerek kurum içi, gerekse müşterilerine verdiği
eğitimlerin yanı sıra gençlerimizin de yarınlarına daha güvenli
bakabilmeleri amacıyla eğitime verdiği desteğe devam
etmektedir.

Öğrencilerimiz
Doğuş Otomotiv’de çalışmam referansım açısından iyi
oluyor ve gelecekle ilgili iş kaygılarım olmuyor.
Burcu Kurt
Doğuş Oto’nun ve Doğuş Otomotiv’in çalışanlara sunmuş
olduğu kariyer fırsatları, her konuda verdiği destek
beklentilerimi karşılıyor. Doğuş Otomotiv’le birlikte yürütülen
programın gelecekte daha da büyüyerek devam etmesini
ve karşılıklı güven duygusunun bozulmadan yaptığımız
işlere yansımasını bekliyorum.
Duygu Kurt
Doğuş Otomotiv’in bana sağladığı olanaklar sosyal ve
ekonomik statümde ve kişisel gelişimimde etkili oluyor.
Doğuş Otomotiv’le yapılan işbirliğinin dijital platformda ve
ağırlıkta görsellik içeren bir program içermesini de
bekliyoruz.
Celal Yalnız
Doğuş Otomotiv’le yaptığım işbirliği benim daha disiplinli
çalışmamı ve sorumluluk sahibi olmamı sağlıyor.
Onur Avutmuşlu
Doğuş Otomotiv’le yaptığımız çalışma benim, kurumsal
bir şirketin çalışma prensiplerini öğrenmemi, teknolojiye
yakın ve yeniliklere açık olmamı sağlıyor.
Uğur Karataş

Öğretmenlerimiz
Doğuş Otomotiv’le yaptığımız işbirliği sayesinde teknolojiyi
çok yakından ve güncel olarak takip edebiliyoruz.
Öğretmenler olarak Doğuş Otomotiv tarafından eğitime
alınıyoruz. Bilgimiz yenileniyor. Eğitim dokümanlarımız,
kitaplarımız yenileniyor ve her yıl yeniden basılmış olarak
bize veriliyor. Teknik imkânlara da kavuşuyoruz.
Öğrencilerimiz okul sonunda doğrudan işe başlıyorlar,
üstelik kariyer başlangıçlarını staj döneminde yaşadıkları
için oldukça önemli ve iyi görevlerde (Servis Danışmanı
vb. gibi) işe alınıyorlar ve başarı ile devam ediyorlar. Diğer
taraftan ilgili üniversiteleri kazanan, eğitimlerini sürdürürken
de çalışan, sonrasında da doğrudan Doğuş Otomotiv’de
çalışmaya başlayan öğrencilerimiz var.
Gelecekte programın verimini sürdürebilmesi için Avrupa
Birliği kapsamında bilgilendirmeler ve eğitimler eklenebilir.
Farklı illerde benzer laboratuarlar açılmasını diliyoruz.
Rıdvan Demirkıran / Ercan Doğan
Şişli Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenleri
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2011 Hedefleri
1. Ankara Yetkili Servislerimizin ve Gazi EML’nin talebi ile, Ankara’da Gazi EML’de de bir laboratuar açılması girişimleri
başlamıştır. İlgili okul ziyaret edilerek detaylı proje hazırlanmıştır.
2. Şişli EML VOLKSWAGEN Laboratuarı, 2009 yılında gözlemci, 2010 yılında yarışmacı olarak katıldığı, 8 Avrupa
ülkesi arasında uluslararası boyutta yapılan Mechanic Junior yarışmasına Mayıs 2011 tarihinde ev sahipliği yapacaktır.
3. 2011/2012 öğretim yılında VOLKSWAGEN Laboratuarlarımıza 40 yeni öğrencinin alınması planlanmaktadır.
4. 2011/2012 öğretim yılında İstanbul Yetkili Servislerinde 100 öğrencinin işletme stajı Mayıs ayında gerçekleşecektir.
5. 2011 yılında mezun olacak öğrencilerimizin istihdamı için İnsan Kaynakları Birimimiz ve Yetkili Servislerimizle
çalışmalarımız devam etmektedir.

Trafik Hayattır
Doğuş Otomotiv olarak sürekli gelişim vizyonumuz paralelinde,
Trafik Hayattır kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı
2011 yılında geliştirerek sürdürmeyi planlamaktayız. 2011
yılında Trafik Hayattır çalışmalarımızın, kurumsal sosyal
sorumluluk anlayışımızın temel taşını oluşturan çalışanlarımız
odaklı yürütülmesi planlanmıştır. Doğuş Otomotiv çalışanları
için trafik güvenliği bilincini artırmaya yönelik trafik kazaları
sonrası ilkyardım müdahale teknikleri ve güvenli sürüş teknikleri
içerikli eğitim etkinlikleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Trafik
güvenliği olgusunun çalışanlarımız tarafından özümsenmesi
amacı ile kurumsal trafik güvenliği ilkeleri üzerinde çalışmalar
yürütülecektir.
Doğuş Grubu çalışanlarının aileleri ile her yıl bir araya gelinen
Doğuş Panayırı’nda, çalışanlarımızın çocuklarına yönelik
hazırlanacak özel parkurda trafik eğitimi verilmesi de hedeflerimiz
arasında yer almaktadır.
Doğuş Otomotiv olarak sürdürülebilirlik alanında, yaşadığımız
toplumdan ve çevreden başlayarak kurumsal katkı sağlamak
için sürekli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda,
müşterilerimiz ile temas noktamız olan Yetkili Satıcı ve Servis
teşkilâtımıza yönelik trafik güvenliği konulu bir eğitim hazırlanması
ve tüm Yetkili Satıcı ve Servis ağımızda online olarak paylaşılması
planlanmaktadır. Ayrıca müşterilerimize yıl boyunca trafik
güvenliği eğitimlerinin verilmesi konusunda araç teslimat
prosedürlerimizin de yenilenmesi amaçlanmaktadır.
Doğuş Otomotiv olarak Trafik Hayattır kapsamındaki
çalışmalarımızı sadece şirket çalışanlarımız ile sınırlı tutmayıp
toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerle tamamlamayı
hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı gelecek yıllarda da etki alanını
artırarak ve yöntemini geliştirerek sürdüreceğiz.
Tüm bunların yanında, çalışmalarımızı daha geniş bir topluluğa
ulaştırabilmek için medyada ve sahada çeşitli etkinlikler
düzenlenecektir. Ayrıca 2011 yılı içinde Trafik Hayattır kurumsal
internet sayfası ve sosyal medya sayfalarının da faaliyete
geçirilmesi hedeflenmektedir.
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TÜVTURK Güvenli Taşıt Hareketi Projesinde Scania İşbirliği
Proje kapsamında 18 ilde gerçekleştirilen Güvenli Taşıt Hareketi etkinliklerinde kullanılmak üzere Scania olarak bir adet
çekici tahsis edilmiştir. Türkiye’nin trafikte can ve mal kayıplarına karşı koruyucu önlemler alınması ve sorumluluk bilincinin
geliştirilmesi amacıyla ‘Trafikte Sorumluluk Hareketi’ Ulaştırma Bakanlığı ve bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan TÜVTURK
tarafından yürütülmüştür. Mayıs 2010’da başlatılan projede özel olarak tasarlanan Scania çekici ile gittikleri yerleşim
birimlerinde Scania etkinlik aracını ziyaret edenlere emniyet kemeri simülatörü, psikoteknik cihazı, sarhoş gözlüğü gibi
uygulamalar yapılarak etkinlik yapılan merkezlerde hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine de konularında uzmanlar tarafından
eğitimler verilmiştir.
Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin kısa zamanda geniş bir çevreye ulaşmasında emeği geçen gönüllü destekçiler, TC.
Ulaştırma Bakanlığı, projeye paydaş olan kurumların temsilcileri ve TÜVTURK üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir törenle
ödüllendirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda
trafikte sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen
“Trafikte Sorumluluk Hareketi”ne destek veren ünlüler ve
medya kurumlarına teşekkür plaketi verilmiştir.
Projeye araç desteği sağlayan Doğuş Otomotiv CEO’su Ali
Bilaloğlu ve TIR desteği sağlayan Scania Genel Müdürü Tolga
Senyücel’e teşekkür plaketi Ulaştırma Bakanlığı Kara
Ulaştırması Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu tarafından
verilmiştir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve desteğiyle sürdürülen
‘Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz’ Projesi için Scania
ve Krone Sponsorluğu
Scania ve Krone araç sponsorluğunda gerçekleşen kampanya
kapsamında, gezici araç çeşitli illeri gezerek vatandaşların
tansiyonları ölçülmüş, bölgelerde yaşayan yerel halk özellikle
yüksek tansiyon konusunda bilgilendirmiştir. Proje kapsamında
2010 yılında toplam 4 ilde 24.000 kişinin tansiyonu
ölçülmüştür.
Adidas sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Basketbol
Federasyonu’nun desteklediği ‘Adidas Dünya Basketbol
Turnuvası’ Scania Sponsorluğu;

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Darüşşafaka
Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan
Darüşşafaka, babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz
olan çocuklara 1863 yılından bu yana kaliteli bir eğitim fırsatı
sunarak, onların yaşamlarını değiştirmektedir.
Kurulduğu günden bugüne kadar pek çok kişi ve kuruluşun
verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti,
elde ettiği gelir ile her yıl 800'ü aşkın öğrencinin tam burslu
ve yatılı eğitimini karşılamaktadır.

Proje kapsamında Adidas Basketbol tırı olarak kullanılan
Scania marka araca bağlı dorsenin içinde sergilenen Basketbol
Milli Takımı Forması da dolaşılan illerde meraklıların beğenisine
sunulmuştur. Sergilenen Milli takım forması, Dünya Basketbol
Şampiyonası’nda açılış maçı öncesi Hidayet Türkoğlu’na
teslim edilmiştir.

Darüşşafaka, bugüne kadar 7.000'den fazla çocuğun,
ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar
Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda eğitim görmesini,
üniversiteye giderek oradaki eğitimlerinde de burs almalarını
sağlamıştır. Bir buçuk asırdır varlığını sürdüren kurum, tarihi
boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel
olacağını özümseyerek, ‘Eğitimle Değişen Yaşamlar’
misyonunu benimsemiştir.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye’nin
de üçüncü kez katıldığı ‘Genç Avrupalı Tır Sürücüsü
2010’ Etkinliği

Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak
yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı
sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Scania tarafından yol güvenliğini artırarak, trafik kazalarını
azaltmak ve sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen
organizasyon, Avrupa’nın en büyük tır sürücüsü etkinliğidir
ve iki yılda bir tekrarlanmaktadır.

Doğuş Otomotiv, 2010 yılında Darüşşafaka Cemiyeti’ne
toplam 500.000 USD kaynak aktarımı sağlayarak kurumun
misyonunun devamı için destek olmuştur.
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Üye Olduğumuz Dernek, Birlik ve Girişimler
TAİD Ağır Ticari Araçlar Derneği
ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği
KALDER Türkiye Kalite Derneği
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
TÜSİAD Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
KİD Kurumsal İletişim Derneği
RVD Reklam Verenler 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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GRI İndeksi
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

1. Strateji
ve Analiz
1.1

Üst Yönetim Beyanı

Tam

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı

2-3
4-5

1.2

Temel etkiler, riskler ve
fırsatlar

Tam

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Hedeflerimiz
Strateji ve Kurumsal Yönetim
Risk Yönetimi

2-3
4-5
20
21
25

2.1

Kurumun adı

Tam

Künye

78

2.2

Markalar, ürün ve
hizmetler

Tam

Doğuş Otomotiv 2010
Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve
Güvenlik Etkileri

7-10
53-54
Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/102.pdf
(Sayfa 22-60)
ve İnternet Sitesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/markalar.aspx

2.3

Kurumun operasyonel
yapısı

Tam

Doğuş Otomotiv 2010

7-10

2. Kurumsal
profil

Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/101.pdf
(Sayfa 4, 8-9, 72, 74-75, 89)
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyet-raporlari.aspx

2.4

Genel Merkez

Tam

Künye

78

2.5

Kurumun faaliyet
gösterdiği ülkeler

Tam

Doğuş Otomotiv 2010

7-10

2.6

Mülkiyet niteliği ve
yasal vaziyeti

Tam

Doğuş Otomotiv 2010

7-10
Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf

(Sayfa 72,73)
2.7

Hizmet verilen pazarlar

Tam

Doğuş Otomotiv 2010

7-10
Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/101.pdf
(Sayfa 4-7, 16-17)

2.8

Kurumun ölçeği

Tam

Doğuş Otomotiv 2010
Finansal Göstergeler

7-10
10
Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/101.pdf

(Sayfa 4-7, 16-17)
2.9

Büyüklük, yapı ve
mülkiyet durumlarında
önemli değişiklikler

Tam

Doğuş Otomotiv 2010
Finansal Göstergeler

7-10
10
Doğuş Otomotiv’in yapı ve mülkiyet durumunda raporlama
dönemi içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf

(Sayfa 72, 76)
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

2.10

Ödüller

Tam

Ödüllerimiz 2010

14

3.1

Raporlama Dönemi

Tam

Rapor Hakkında

6

3.2

Önceki raporun tarihi

Tam

Rapor Hakkında

6

3.3

Raporlama sıklığı

Tam

İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı

4-5

3.4

Rapor hakkında iletişim
bilgileri

Tam

Rapor Hakkında

6

3.5

Rapor İçeriği

Tam

Rapor Hakkında
Metodoloji

6
12

3.6

Rapor İçerik Sınırları

Tam

Rapor Hakkında

6

3.7

Raporun kapsam ve
içerik sınırlamaları

Tam

Rapor Hakkında

6

3.8

Ortak girişimler ve diğer
yan kuruluşlarla ilgili
raporlama esasları

Tam

Rapor Hakkında

6

3.9

Veri ölçüm teknikleri ve
hesaplama yöntemleri

Tam

Kurumsal Sorumluluk Stratejisi ve Yönetimi
Metodoloji

11
12

3.10

Daha önceki raporda
bulunan bilgilerin
tekrarlanmasının
nedenleri

Tam

Rapor Hakkında

6

3.11

Raporun kapsam ve
içeriğinde önemli
değişiklikler

Tam

Rapor Hakkında

6

3.12

GRI İndeksi

Tam

GRI İndeksi

67-76

3.13

Rapor denetimi

Tam

Kurumun yönetişim
yapısı

Tam

Durum

3. Rapor
profili

Doğuş Otomotiv 2010 KSS Raporu, Doğuş
Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. grup şirketlerinin
sosyal, ekonomik ve çevresel performansını
içermektedir.

Doğuş Otomotiv 2010 Sosyal Sorumluluk Raporu,
GRI G3 İlkelerine göre hazırlanmış B tipi bir rapordur.
Bağımsız denetim almamıştır.

4.
Yönetişim,
taahhütler
ve katılım
uygulamaları
4.1

Kurumsal Sorumluluk Yönetim
Yaklaşımımız

13
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 68-71)

70

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010

Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

4.2

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
bağımsızlığı

Tam

Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 68, 71)

4.3

Yönetim Kurulu Bağımsız
Üye sayısı

Tam

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamakla
birlikte, Yönetim Kurulu yasal düzenlemelere paralel olarak
gerekli nitelikleri haiz kişilerden oluşmaktadır.
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 68, 71)

4.4

4.5

4.6

Hissedar ve çalışanların
yönetime katılımı

Tam

Üst yönetime ödenen
ücret ve sürdürülebilirlik
performansıyla
bağlantılar

Tam

Çıkar çatışmalarını
engelleyen süreçler

Tam

Paydaş Katılımı Anlayışımız

14
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 62-67)

Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız

13
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 71, 141)

Risk Yönetimi
Etik İlkelerimiz

25
61
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 68-71)

4.7

Kurumun KSS Yönetim
Stratejisi

Tam

Kurumsal Sorumluluk Stratejisi ve Yönetimi
Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız

11-12
13

4.8

Kurumun KSS
performansına yönelik
misyon ve davranış
kuralları

Tam

Kurumsal Sorumluluk Stratejisi ve Yönetimi
Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız
Etik İlkelerimiz

11-12
13
61

4.9

KSS performansı ve
risklerinin üst yönetim
tarafından denetimi

Tam

Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız
Ekonomik Sorumluluk Politikamız

13
23

4.10

Üst yönetimin KSS
performansı konusunda
öz denetimi

Tam

İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız

4-5
13

4.11

Kurumun KSS ile ilgili
alanlarda risk yönetimi
yaklaşımı

Tam

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımımız
Strateji ve Kurumsal Yönetim
Ekonomik Sorumluluk Politikamız

2-3
4-5
13
21
23

4.12

KSS ile ilgili alanlarda dış
girişimler, faaliyetler

Tam

Küresel İşbirliklerimiz
İnsan Hakları

14
51

4.13

Birlik ve dernek üyelikleri

Tam

Üye Olduğumuz Dernek, Birlik ve
Girişimler

66

4.14

Paydaş listesi

Tam

Paydaş Katılımı Anlayışımız

14
Paydaş Listemiz için: Doğuş Otomotiv İnternet Sitesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/paydas_haritamiz.pdf
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Profil
İndikatörleri

4.15

4.16

Açıklama

Durum

Kilit paydaşların
belirlenmesi süreci

Tam

Paydaş katılımı
süreci

Tam

Bölüm Adı
ve Yeri

Paydaş Katılımı Anlayışımız

Referans
Sayfalar

14
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv İnternet Sitesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/paydas_haritamiz.pdf

Paydaş Katılımı Anlayışımız

14
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv İnternet Sitesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/paydas_haritamiz.pdf
Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 64-67)

4.17

Paydaş katılımı ve
öncelikli konular,
yanıtverebilirlik
performansı

Tam

Ekonomik
Performans

Yönetim Yaklaşımı

Tam

Ekonomik Sorumluluk Politikamız

23

EC 1

Üretilen ve dağıtılan
doğrudan ekonomik
değer

Tam

Finansal Göstergeler
Finansal Verimlilik
Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Darüşşafaka

10
23-24
65

Paydaş Katılımı Anlayışımız

14
Detaylı bilgi için: Doğuş Otomotiv İnternet Sitesi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/paydas_haritamiz.pdf

Performans
Göstergeleri

Detaylı bilgi için: 2010 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf
(Sayfa 5, 73-74, 76)

EC 2

İklim değişikliğinin
kurumun finansal
başarısına etkisi, risk ve
fırsatlar

Tam

İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Ekonomik Sorumluluk Politikamız
İklim Değişikliği

4-5
23
33

EC 6

Yerel tedarikçilere yapılan
ödemelerle ilgili politika,
uygulama ve ödeme
oranları

Kısmi

Tedarikçilerimiz

31

EC 7

Yerel istihdam

Kısmi

Yerel İstihdam

48

EC 8

Kamu yararına yapılan
yatırımlar

Kısmi

Toplumsal Katılım

61-65

EC 9

Önemli dolaylı ekonomik
etkiler

Kısmi

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Finansal Göstergeler
Finansal Verimlilik
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Tedarikçilerimiz

2-3
4-5
10
23-24
28-31
31

Çevresel
Performans

Yönetim Yaklaşımı

Tam

Çevre Politikamız

35

EN3

Doğrudan enerji tüketimi

Tam

Enerji Kullanımı

38
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

EN4

Dolaylı enerji tüketimi

Kısmi

Enerji Kullanımı

38
Doğuş Otomotiv tarafından tüketilen enerjinin tamamı
yenilenebilir olmayan kaynaklardan tedarik edilmektedir.

EN5

İyileştirmelere bağlı
olarak tasarruf edilen
enerji miktarı

Tam

Enerji Kullanımı

38

EN6

Enerji verimliliği
sağlayan ürün ve
hizmetler

Tam

Enerji Tüketimi
Teknolojik Yatırımlarla Enerji Tasarrufu
Kurum içi Farkındalık
Çevre Dostu Ürünler

38
38
39
40-43

EN7

Dolaylı enerji
tüketimini azaltma
girişimleri ve elde
edilen azalmalar

Tam

Enerji Tüketimi
Teknolojik Yatırımlarla Enerji
Tasarrufu
Kurum içi Farkındalık
Çevre Dostu Ürünler

38
38
39
40-43

EN8

Kaynağına göre
kullanılan toplam su
miktarı

Tam

Su Kullanımı

36

EN11

Koruma alanları
içinde yer alan
üretim merkezleri

Tam

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

EN12

Biyolojik çeşitliliğe
etki

Tam

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

EN13

Korunan veya geri
kazanılan yaşam
alanları

Tam

Doğuş Otomotiv'in koruma alanları içinde
yer alan faaliyet sahası bulunmamaktadır

EN14

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

Tam

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

EN15

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

Tam

Doğuş Otomotiv'in koruma alanları içinde
yer alan faaliyet sahası bulunmamaktadır

EN16

Toplam doğrudan ve
dolaylı sera gazı
emisyonları

Tam

Enerji Tüketimi
Çevre Dostu Ürünler

38
43

EN17

Dolaylı sera gazı
emisyonları

Tam

Çevre Dostu Ürünler

40-43

EN18

Emisyonları azaltma
girişimleri

Kısmi

Enerji Tüketimi
Lojistik Yönetimi
Çevre Dostu Ürünler

38
38-39
40-43

Durum
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

EN22

Türüne ve bertaraf
yöntemine göre toplam
atık

Kısmi

Atık Yönetimi

36

EN26

Ürünlerin çevresel
etkilerini azaltma
girişimleri

Tam

Atık Yönetimi
Kurum İçi Farkındalık
Çevre Dostu Ürünler

36
37
40-43

EN27

Satılmış ürünlerin ve
bunların ambalaj
malzemelerinin
kategorilere göre geri
toplanma yüzdesi

Kısmi

Atık Yönetimi
Ambalajların Geri Dönüşümü

36
37

EN28

Çevreyle ilgili yasa ve
yönetmeliklere
uygunsuzluklar

Tam

EN29

Ürünlerin nakliyesi ile
çalışanların lojistiğinden
kaynaklanan etkiler

Kısmi

Lojistik Yönetimi

38-39

EN30

Toplam çevre giderleri ve
yatırımları

Kısmi

Atık Yönetimi
Teknolojik Yatırımlarla Enerji Tasarrufu
Lojistik Yönetimi

36
38
38-39

İnsan
Kaynakları
ve Sağlıklı İş
Ortamı
Performansı

Yönetim Yaklaşımı

Tam

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız

45

LA1

İstihdam tipi, sözleşme
ve bölgeye göre toplam
çalışan sayısı

Tam

Çalışanlarımız

45-50

LA2

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

Tam

Çalışan Sirkülasyonu
Çalışanlarımız

49
50

LA3

Tam zamanlı çalışanlara
sağlanan menfaatler

Tam

Çalışanlarımıza Sunulan Haklar

48

LA5

Operasyonel değişiklikler
nedeniyle ihbar süresi

Tam

LA6

Sağlık ve güvenlik
komitelerinde temsil
edilen toplam işgücü
yüzdesi

Tam

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

46

LA7

Yaralanma, meslek
hastalığı, kayıp günler ve
işe gelmeme

Kısmi

Çalışanlarımız

49

Doğuş Otomotiv'e 2010 yılı içinde çevreyle
ilgili yasa ve yönetmeliklere uymamaktan
kaynaklanan herhangi bir ayni ya da nakdi
ceza kesilmemiştir.

Şirketimizde ihbar süreleri TC. yasalarına
uygun şekilde düzenlenmektedir.
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

LA8

Ciddi hastalıklarla ilgili
danışmanlık, önlem ve
risk kontrolü

Kısmi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

46

LA10

Çalışan başına yıllık
ortalama eğitim saati

Tam

Eğitimler

50

LA11

Çalışanların eğitimi

Tam

Çalışanlarımızın Gelişimi

47

LA12

Düzenli performans ve
gelişim izleme

Kısmi

Performans Yönetimi

47

LA13

Çalışanların yaş, cinsiyet, Tam
azınlık grubu dökümü

Çalışanlarımız

50

LA14

Çalışan kategorisine göre Tam
erkek-kadın maaş
oranları

Çalışanlarımız

50

İnsan Hakları
Performansı

Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

51

HR1

İnsan hakları hükümlerini Kısmi
içeren ve insan hakları
taramasından geçen
önemli yatırım
anlaşmalarının yüzdesi ve
toplam sayısı

Hedeflerimiz
Tedarikçilerimiz
Scania

20
31
54

HR3

İnsan hakları ile ilgili
verilen eğitimleri toplam
saati

Hedeflerimiz
İnsan Hakları

20
51

HR4

Ayrımcılıkla ilgili toplam Kısmi
vakaların sayısı ve alınan
önlemler

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact - BMKİS)
Sorumlu Pazarlama İletişimi
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız
Çalışanlarımıza Sunulan Haklar
İnsan Hakları
Etik İlkelerimiz

14

HR5

Örgütlenme ve toplu
sözleşme özgürlüğü

Kısmi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact - BMKİS)

14

HR7

Zorla çalıştırma riski
taşıyan operasyonlar ve
alınan önlemler

Tam

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact - BMKİS)
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

14

Tam

Tam

32
45
48
51
61

51

HR9

Tam
Yerli halkın haklarının
ihlaliyle sonuçlanan
vakaların toplam sayısı ve
alınan önlemler

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

51
Doğuş Otomotiv, insan haklarına aykırı bir
durumdan kaynaklanan herhangi bir durumla
karşılaşmamış, bu konuda herhangi bir
cezaya maruz kalmamıştır.

Ürün
Sorumluluğu
Performansı

Yönetim Yaklaşımı

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası

53

Tam

75

Profil
İndikatörleri

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

Tam

Tedarikçilerimiz
Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenlik
Etkileri

31
53-54

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

Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenlik
Etkileri
Ürün - Hizmet Bilgilendirme

53-54

PR3

Etiketleme

Tam

Ürün - Hizmet Bilgilendirme

56-57

PR4

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

Ürün - Hizmet Bilgilendirme

56-57
Doğuş Otomotiv, ürün ve hizmetleriyle ilgili tüm
yasa ve yönetmeliklere uymaktadır. Ürün etiketleme
ve bilgilendirme konusunda yasa ve yönetmeliklere
uyumsuzluktan kaynaklanan bir vaka
yaşanmamıştır.

PR5

Müşteri memnuniyeti

Tam

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Müşteri Memnuniyeti Süreç Yönetimi
Doğuş Otomotiv’de Müşteri Memnuniyeti
Araştırmaları Anketleri

55-56
57-59
59

PR6

Pazarlama iletişimi ile
yasa ve yönetmeliklere
uyum

Tam

Sorumlu Pazarlama İletişimi
Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası

32
53

PR7

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

Sorumlu Pazarlama İletişimi
Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası

32
53

PR8

Müşteri gizliliği ile ilgili
doğrulanan şikâyetler

Kısmi

Müşteri Bilgi Gizliliği

59

PR9

Ürün ve hizmetlerin
tedarik ve kullanımıyla
ilgili yasa ve
yönetmeliklere uyum

Kısmi

Tedarikçilerimiz
Ürün ve Hizmetlerin Sağlık ve Güvenlik
Etkileri
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

31
53-54

Toplumsal
Performans

Yönetim Yaklaşımı

Tam

Toplumsal Katılım Politikamız

61

SO1

Faaliyetlerimizin yerel halk Kısmi
üzerindeki etkisi

Paydaş Katılımı Anlayışımız
Hedeflerimiz
Çalışan Gönüllülüğü
Toplumsal Katılım

14
20
47
61-65

SO2

Yolsuzlukla ilgili risk
analizleri

Risk Yönetimi

25

SO3

Kurumun yolsuzluk karşıtı Kısmi
politikaları ve bu
konudaki eğitimler

Toplumsal Katılım Politikamız
Etik İlkelerimiz

61-65
61

SO4

Yolsuzluk vakalarında
karşı alınan önlemler

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi (UN Global Compact - BMKİS)
Risk Yönetimi

14
25
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Açıklama

Durum

PR1

Ürün ve hizmetlerin
yaşam döngüsü içinde
sağlık ve güvenlik

PR2

Kısmi

Kısmi

56-57
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. Ürünlerin güvenlikle
ilgili teknik özellikleri için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr

55-56

http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/fr/103.pdf

(Sayfa 64, 68-70)

76
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Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İndeksi

77

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri

Performans Bilgilerinin Rapordaki Yeri

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

İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 4-5
İnsan Hakları - 51

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

Hedeflerimiz – 20
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız – 45
Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası - 51

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

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız – 45
İnsan Hakları - 51

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

Hedeflerimiz – 20
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız – 45
İnsan Hakları - 51

İlke 5. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalıdır.

Hedeflerimiz – 20
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız – 45
İnsan Hakları - 51

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

Ekonomik Sorumluluk Politikamız – 23
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız – 45
Çalışanlarımıza Sunulan Haklar - 48
İnsan Hakları - 51

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

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 2-3
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 4-5
İklim Değişikliği – 33
Çevresel Politikamız – 35
Atık Yönetimi – 36
Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası – 53

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

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 2-3
İcra Kurulu Başkanı’nın Mesajı – 4-5
Hedeflerimiz – 20
Tedarikçilerimiz – 31
Scania Yetkili Satıcı ve Servislerinden Çevresel Taahhüt - 42

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

Çevre Dostu Ürünler – 40-43

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

Risk Yönetimi – 25
Toplumsal Katılım Politikamız -61
Etik İlkelerimiz - 61
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