Yolda...
Hareket hayatın dinamiğidir. Her gün ıssız yollardan, küçük
köylerden, dağ başlarından, devasa kentlerden, festivallerden
geçen kısa ya da uzun yolculuklar yaşanır.Yollar değişir, ülkeler
geçilir, gökyüzünün rengi döner ve hayatın görkemi bu hareketin
özünden kaynaklanır.
Kimine göre otomobillerimiz sadece bu yolculuklar için
kullandığımız birer ulaşım aracıdır. Oysa otomobil hayatın
içinden geçerken insanın sınırlarında da bir yolculuk yapar.
Günümüz insanını, yaşadığımız zamanı, arzularımızı, düşlerimizi
ya da duygularımızı anlamanın, anlatmanın bir yoludur otomobil.
Teknoloji ve sanatın bir araya getirdiği bu mekanizma, sosyal
ve fiziksel bir ruha dönüşür sahibinin ellerinde...
Biz Doğuş Otomotiv olarak on beş yıldır tüm çalışmalarımızda,
yol ve insan arasındaki bu ilişkiyi daima önemsedik. Biliriz ki,
otomobil içinde ve dışında, yolda giderken ya da dururken,
hayat o anki duygularımıza göre çok farklı akar. Aklımızda
mesafelerin değiştiği, yakınlaşıp uzaklaştığı bir coğrafya oluşur.
İşte, tüm hizmet süreçlerimizde bu anlayışla varız ve her
kilometrede sosyal paydaşlarımızın yanındayız…
Bu ilk KSS raporumuz. Burada daha yolun başındayız.
Ama kararlıyız. Yolculuğumuzu herkesle paylaşmak istiyoruz...
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Otomotiv değer zincirinde sorumlu ve
öncü yaklaşım…
“Geçtiğimiz 15 yılda hızla büyüyen Doğuş Otomotiv Grubu,
yaptığı işlerin toplumsal ve çevresel boyutunun farkındadır. Bu
farkındalığımızla birlikte doğan fırsatları hızla algılayan çalışanlarımız
ve yöneticilerimizle her zaman daha iyisini yapabileceğimizi
biliyoruz. Kararlıyız ve vizyonumuzla bu kararımızı destekliyoruz.”
Her zaman;
• Daha verimli
• Daha güvenli
• Daha sürekli
• Daha doğru
• Daha kaliteli
• Daha sorumlu
Bir hizmet anlayışına doğru yolculuğumuz sürüyor…

Doğuş Otomotiv
Vizyonumuz
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır.
Misyonumuz
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe;
• Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan,
• Sektörünü iyi tanıyan,
• Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler
tanımlayıp bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen,
• Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda
teknolojiyi iyi kullanan,
• Güvenilir,
• Otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet
vermeyi hedefleyen bir Şirkettir.
Kurumsal Stratejimiz
Doğuş Otomotiv’in kurumsal stratejisi üç ana eksen üzerine
inşa edilmiştir:
“ Büyük ol, yakın ol, yaratıcı ol.”
Büyük ol diyen Doğuş Otomotiv, Türkiye’de ve uluslararası
pazarlarda hizmette bulunduğu bütün iş kollarında sistematik,
verimli ve kârlı faaliyet göstererek büyümeyi ve bu büyümenin
bir sonucu olarak insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Yak›n ol diyen Doğuş Otomotiv, müşterileri başta olmak üzere
tüm paydaşlarının beklentilerini anlamayı, etkin ve hızlı bir şekilde
bu beklentilerin üzerine çıkmayı hedeflemektedir.
Yarat›c› ol diyen Doğuş Otomotiv, farkın ancak yaratıcı olmakla
ortaya çıkabileceğini düşünerek, ürün geliştirme, müşteri hizmeti
ve iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli yeniliklerle
pazarda rekabet avantajı yaratmakta, süreç iyileştirme yönünden
ekip çalışması ile işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük
maliyetli yapacak önlemler geliştirmektedir.
Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal Sorumluluk
Raporu Hakkında
Yayınladığımız bu ilk kurumsal sorumluluk raporumuz, uluslararası
raporlama çerçevesi Global Reporting Initiative (GRI)’ın G3
ilkelerine uygun olarak C düzeyinde hazırlanmıştır. Rapor
kapsamında Doğuş Otomotiv’in kurumsal, yönetimsel ve
çalışanları açısından sosyal, çevresel, etik ve ekonomik
performansları değerlendirilmiş ve açıklanmıştır.
2009 Kurumsal Sorumluluk Raporumuz içeriğinde yer alan
performansımız, taahhüt ve hedeflerimiz Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Takımı tarafından derlenmiş,
öncelikli paydaş ve etki alanımızla ilgili öncelikli konu çalışmaları
AA1000SES (Paydaş Katılımı) Standardı’nın önerdiği metodoloji
kullanılarak belirlenmiştir (http://www.accountability.org/aa1000ses).
İlgili standardın yöntemlerinin uygulandığı 2 adet çalıştay, Doğuş
Otomotiv KSS Takımı’nın katılımıyla Mart 2010’da düzenlenmiştir.
Doğuş Otomotiv KSS Çalışma Grubu, Şirketimizin paydaş
beklentileriyle doğrudan ilgili birimlerinin yöneticilerinden
oluşturulmuştur.
Yine uluslararası sürdürülebilirlik raporu denetim ve
hesapverebilirlik ilkeleri üzerine hazırlanmış olan AA1000 AP
(Accountability Principles) Standardı doğrultusunda rapor
kapsamında bütünlük, kapsayıcılık, yanıt verebilirlik ve öncelik
ilkeleri gözetilmiştir (http://www.accountability.org/aa1000aps).
Bu ilkelerle ilgili rapor içeriği ‘Sürdürülebilirlik Yaklaşımı’ bölümünde
açıklanmıştır.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Takımı
Ad Soyad

Departman / Bölüm / Birim

Görev

A.Aykut Sağtekin

Yedek Parça ve Lojistik-Araç Dağıtım

Araç Dağıtım Müdürü

A.Selim Baysal

Finans ve İdari İşler /Genel İdari İşler

İdari İşler Yöneticisi

Aylin Bekem

VW Ticari Araç-Planlama&Lojistik

Planlama ve Lojistik Yöneticisi

Bakiye Arabacıoğlu

VW Binek Araç-Planlama &Lojistik

Planlama ve Lojistik Müdürü

Beste Taşar

Mali ve İdari İşler /Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Beyza İşler

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim / İletişim Yönetimi

İletişim Yönetimi Yetkilisi

Burak Uyanık

Mali İşler/Finansal Kontrol

Finansal Kontrol Yöneticisi

Burtay Koraltan

İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi/İnsan Kaynakları(Doğuş Oto)

İnsan Kaynakları Müdürü(Doğuş Oto)

Cem Kaya

Bayi Geliştirme /Bayi Denetimi

Bayi ve ISO Denetimi Yöneticisi

Ceylan Aksak

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim/Marka Yönetimi

Marka Yönetimi Müdürü

Çağla Şenkardeş

Scania-Krone-Meiller / Pazarlama

Pazarlama Müdürü

Ebru Savaryego

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim/Marka Yönetimi

Marka Yönetimi Yöneticisi

Erhan Bayraktar

SEAT / Pazarlama

Pazarlama Müdürü

Faiz Barlass

VW Binek Araç /Satış Sonrası Hizmetler

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

İ.Can Şiram

Doğuş Oto Genel Müdürlük/Destek Fonksiyonlar

Kalite ve Yalın Yönetimi Direktörü

Koray Bebekoğlu

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Levent Gençağa

DOD, VW Marine, Scania Engines, Thermo King Pazarlama

Pazarlama Yöneticisi

Okan Özkaynak

Yurtdışı Yatırımlar

Yurtdışı Yatırımlar Direktörü

Ömer Talu

Finans ve İdari İşler/Bütçe ve Planlama

Finansman ve Bütçe Planlama Müdürü

Özge Esen

CEO Ofis

CEO Ofis Müdürü

Özlem Başbuğ

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim/İletişim Yönetimi

İletişim Yönetimi Yöneticisi

Senem Kaçamak Susuzlu

İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi/İnsan Kaynakları(Doğuş Otomotiv)

İnsan Kaynakları Yöneticisi (Doğuş Otomotiv)

Serkan Cebelli

İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi/Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi Müdürü

Sermin Küçükyüce

Mali ve İdari İşler / Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Tanıl Bilgen

Bayi Geliştirme/Yetkili Satıcı Geliştirme

Yetkili Satıcı Geliştirme Yöneticisi
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Raporumuzda yer alan sosyal, çevresel ve ekonomik performans
verileri aksi belirtilmedikçe 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009
tarihleri arasındaki Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. grup Şirketlerinin
performanslarını içermektedir. Finansal veriler Doğuş Otomotiv
Grubu’nun konsolide verileri olmakla birlikte, çevresel verilerde
2009 yılını kapsayan bu raporda sadece Doğuş Otomotiv’in ve
Doğuş Oto’nun merkez verileri kullanılmıştır. Veri toplama
sürecimizin kapsamını geliştirmekle ilgili çalışmalarımız
sürmektedir.
Kurumsal sorumluluk performansımızı paydaşlarımıza
ulaştırdığımız bu ilk raporumuzla birlikte kendimizi geliştirmek
ve her geçen gün daha iyiye ulaşmak için zorlu bir yolculuğa
çıktığımızın bilincindeyiz. Raporumuzla ilgili tüm düşüncelerinizi
bizlerle paylaşarak Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlikle ilgili
alanlarda daha iyi performanslara imza atabilmesi için katkıda
bulunacağınıza ve bizlerle işbirliği yapacağınıza inanıyoruz.
Raporla ilgili görüş ve düşünceleriniz için ilgili birimimizle bağlantıya
geçebilirsiniz.
Koray Bebeko¤lu
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: (0262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr

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

Küresel Raporlama Girişimi
(Global Reporting Initiative - GRI)
1997 yılında CERES1 Prensipleri ile tanınan CERES tarafından
kurulup 2002 yılında bağımsız bir kuruluş haline gelen GRI,
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Global Compact
Programı (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ile işbirliği
içinde çalışmaktadır. GRI, iş dünyasının temsilcileri, muhasebe,
yatırım, çevre, insan hakları, işçi-işveren ilişkileri konularında
uzman, farklı kişilerle ve kurumlarla işbirliği içindedir.

GRI kendi misyonunu, küresel düzeyde geçerliliği olan, işletmelerin
faaliyet/ürün/hizmetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerini
raporlamalarına yardımcı olacak raporlama standartları geliştirmek
olarak tanımlamaktadır. Bu amaçla hazırlanmış olan
Sürdürülebilirlik Raporlama Rehberi, Şirket düzeyinde çevresel,
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyet ve sonuçların
raporlanabilmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Rehber ilk kez
1999 yılında yayınlanmış, ikinci ve gözden geçirilmiş versiyonu
ise 2000 yılında yayınlanmıştır. Bugüne kadar dünyada 1.500’den
fazla Şirket bu raporlama çerçevesini kullanarak kurumsal
sorumluluk/sürdürülebilirlik raporu yayınlamıştır.
GRI hakkında detaylı bilgi için
http://www.globalreporting.org
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Doğuş Otomotiv Grubu
Doğuş Otomotiv; finansal hizmetler, otomotiv, inşaat, medya,
turizm, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren
Doğuş Grubu’nun bir üyesidir.
Doğuş Otomotiv;
• Binek araç
• Hafif ticari araç,
• Ağır ticari araç,
• Endüstriyel ve deniz motorları,
• Soğutma sistemleri
alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 15
uluslararası markanın temsilcisidir. 1700’e yakın çalışanıyla
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. Doğuş Otomotiv ayrıca,
endüstriyel ve deniz motorları pazarında VW Marine ile Scania
Engines markalarıyla, soğutma sistemleri pazarında Thermo
King markasıyla ve kurumsal ikinci el otomotiv pazarında DOD
markasıyla rekabet etmektedir. Doğuş Otomotiv olarak, birbirinden
değerli ve farklı hedef kitlelere hitap eden segmentlerde 15
uluslararası markanın distribütörlüğünü başarı ile yürütüyoruz.
Otomotiv değer zincirinin her halkasında var olma hedefi ile
çalışan Doğuş Otomotiv, otomotiv finansmanı, filo kiralama, araç
muayene hizmetlerini iştirakleri aracılığıyla sürdürmektedir.
Otomotiv finansmanı alanında vdf Otomotiv Finansmanı;
operasyonel kiralama şirketi LeasePlan ve yüzde 33 ortağı
olduğumuz araç muayene hizmeti sunan TÜVTURK ile gelen
başarılarımız sektördeki öncü konumumuzu güçlendiriyor.
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Doğuş Otomotiv 13.200 m2 yedek parça ve 1.200 m2 gümrüklü
deposu ile yetkili satıcıların ve servislerin ihtiyaç duyduğu ürün
ve hizmetleri yüksek kalitede sunarak müşteri mutluluğuna katkı
sağlamaktadır. Ayrıca 140.000 m2’lik stok ve gümrüklü sahalarda
yeni araç dağıtım ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
1.700’e yakın çalışanıyla Doğuş Otomotiv’in Türkiye çapında
yaygın bir yetkili satıcı ve yetkili servis ağı bulunmaktadır. Doğuş
Otomotiv’in iştiraki olan ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği tüm
markalar için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde toplam
35 yetkili satıcı ve 32 yetkili servis noktası ile toplam 175 bin
metrekarelik alan üzerinde 1.100’ü aşkın çalışanı ile hizmet veren
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin de dahil olduğu yetkili
satıcı ve yetkili servis teşkilatımız Türkiye genelinde 269 satış,
258 servis noktası ile toplam 527 noktada hizmet vermekte ve
yaklaşık 5500 kişiye istihdam olanağı yaratmaktadır. Müşterilerin
tek noktadan her hizmeti alabildiği Doğuş Oto, marka
standartlarına en üst seviyede uyum gösteren tesisleri, yalnızca
orijinal yedek parça kullanımı, 24 saat yol yardım hizmeti, servis
alanında gerek ulusal gerek uluslararası yarışmalarda aldığı
ödüller ile kanıtlanan teknik üstünlüğü, bireysel ve kurumsal

tüketiciler için ideal kurumsal çözüm ortağı olmasını sağlayan
dürüst ve güvenilir iş yapma şekli ile bu teşkilatın en büyük ve
belirleyici üyesidir.
Doğuş Otomotiv’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda DOAS.IS kodu ile işlem görmektedir.

Doğuş Otomotiv Finansal Göstergeler
Milyon TL
Satışlar (adet)
Pazar payı
İkinci el satış (adet)
Net satışlar
Faaliyet giderleri
EBIT (Faaliyet kârı)
EBIT Marjı
Brüt Kâr
Brüt Kâr Marjı
Net dönem kârı
Net dönem kâr marjı

2007
71.690
% 11,7
13.190
2.552
260
92
%3,6
352
%13,8
63
%2,5

2008
55.307
%10,6
13.125
2.144
269
23
%1,1
291
%13,6
-110
%-5,1

2009
50.789
%8,9
10.746
2.129
224
78
%3,6
302
%14,2
31
%1,4
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Sermaye Yapısı ve Ortaklık *
Nominal De¤erler (TL)

%

Doğuş Holding A.Ş.

38.730.609

35,21

Halka açık

37.950.000

34.50

Doğuş Araştırma Geliştirme
ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.

33.319.043

30,29

348

0.00

110.000.000

100

Diğer Doğuş Grubu Şirketleri
Toplam

* Doğuş Otomotiv’in çıkarılmış sermayesinde raporlama dönemi içinde bir değişiklik olmamıştır.

Satış Adetleri (Toptan)
2007

2008

2009

Binek

40.966

33.742

39.378

Volkswagen

26.110

21.485

26.862

5.898

5.647

6.260

Porsche

218

157

253

Bentley

19

12

7

Audi

Lamborghini
SEAT
Skoda

3

9

9

3.426

2.874

2.577

5.292

3.558

3.410

Hafif Ticari

27.669

18.969

10.269

Volkswagen

27.669

18.969

10.268

0

0

1

Ağır Ticari

3.055

2.596

1.142

Scania

2.174

1.894

800

811

518

208

Skoda

Krone
Meiller
DOD
Thermo King
Scania Engines
VW Marine
TOPLAM

70

184

134

13.190

13.125

10.746

0

0

103

44

57

78

5

71

24

84.929

68.560

61.740

2009 yılında 771.020 TL tutarında
sosyal yardım amaçlı kaynak
aktarımı yaptık.
Çevre yatırımlarımız 33.000 TL’yi aştı.
Yerel tedarikçilerimizden yaptığımız
satın almaların tutarı Doğuş Otomotiv
için 127.135.450 TL, Doğuş Oto için
ise 21.624.733 TL oldu.

Doğuş Oto
1993’ten bu yana Türk Otomotiv Sektörü’nde ‘Koşulsuz Müşteri
Mutluluğu’ anlayışıyla hizmet veren Genoto, 2004 yılından bu
yana Doğuş Oto adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.
Doğuş Oto, temsil ettiği toplam 6 marka için İstanbul, Ankara,
İzmir ve Bursa illerinde yeni araç, ikinci el araç, yedek parça,
aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetlerle beraber müşterilerine,
sigorta ve finansman hizmetleri sunmaktadır. Doğuş Oto,
Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche,
SEAT markalarının yetkili satış ve servis hizmetleri yanında,

Skoda markası için yetkili servis hizmetini yürütmektedir. Doğuş
Oto, DOD yetkili satıcısı olarak ikinci el araç satışı da yapmaktadır.
Toplam 228.000 m2 alan üzerinde, 1.000’i aşkın çalışanıyla
faaliyetlerini sürdüren Doğuş Oto, 2009 yılında 14.126 adet yeni
ve 1.909 adet 2.el araç satışı gerçekleştirmiştir. Öte yandan,
2009 yılında servis hizmeti verilen müşteri sayısı 183.212 olmuştur.
Doğuş Oto'nun misyonu, temsil ettiği binek ve ticari araç
markalarının kendisine tanımlanmış bölgelerinde, satış ve satış
sonrası hizmetleri en yüksek kalitede sunmaktadır.
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Organizasyon Şeması
Doğuş Otomotiv Organizayon Şeması
Yönetim Kurulu

İç Denetim Müdür
Doğuş Otomotiv CEO
CEO Ofis Müdür

VW Ticari Araç
Marka
Genel Müdürü

VW Binek Araç
Marka
Genel Müdürü

SEAT & Porsche
Marka
Genel Müdürü

Scania Krone Meiller
Marka
Genel Müdürü

Audi Bent. &
Lamborg. Marka
Genel Müdürü

Lojistik Hizmetler
Genel Müdürü

DOD-VW Sc.
Dnz. M. TKing
Mark. Gn. Md.

Mali ve İdari İşler
Genel Müdürü

Str. Paz. ve
Kurumsal İletişim
Direktörü

İnsan Kaynakları
ve Süreç Yönetimi
Direktörü

Satış
Müdür

Satış
Müdür

SEAT Satış
Müdür

Satış Operasyon ve İş
Geliştirme Müdür

Audi Satış
Müdür

İthalat
Müdür

DOD

Finans & İdari İşler
Direktör

Marka ve Medya
Yön. Müdür

İnsan Kaynakları
Müdür (Doğuş Oto)

Y. Parça Op.
& Depo Müdür

VW & Scania
End. Den

Str. & İş Geliştirme
ve Bütçe Planlama
Müdür

Müşteri İlişkileri
Yönetimi

İnsan Kaynakları
(Doğuş Otomotiv)

ThermoKing

Genel İdari İşler
Müdür

Sponsorluk ve
Etkinlik Yönetimi
Müdür

Süreç Yönetimi
Müdür

Pazarlama
Müdür

Pazarlama
Müdür

SEATPazarlama
Müdür

Scania Satış
Müdür

Audi Pazarlama
Müdür

Planlama
& Lojistik

Planlama &
Lojistik Müdür

SEAT/Porsche
SSH Müdür

Meiller Satış
Müdür

Audi SSH
Müdür

Araç Dağıtım
Müdür

Porsche
Pazarlama
ve Satış

Krone Satış
Müdür

Audi Q Power
Projesi

Y. Parça Paz.
Araştırma
Ürün Geliştirme

Yurtdışı Yat. &
VW Ticari SSH
Direktör

VW Binek Araç
SSH Müdür

Müşt. İlişk. ve
Opr. Müdür

Filo Satış
Müdür

Pazarlama
Müdür

Mali İşler
Direktör
Genel Muhasebe
Müdür

Bentley &
Lamborghini

Yurtdışı Yat.
& VW Ticari
SSH Direktörü

İletişim Yönetimi
Müdür

Finansal Kontrol

Bilgi Teknolojileri
Müdür

Satış Sonrası
Hizmetler Müdür

Hukuk
Müdür

Gebze Servis
Müdür

Yatırımcı İlişkileri

Doğuş Oto Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu

Doğuş Oto
Genel Müdür

Kalite ve Yalın
Yönetimi Direktörü

Koord. Planlama
ve Paz. Müdür

Kartal Bölge
Direktörü

Esenyurt Bölge
Direktörü

Çankaya Bölge
Direktörü

Etimesgut Bölge
Direktörü

Bursa Bölge
Direktörü

İzmir Bölge
Direktörü

Otomotion
Satış
Müdür

Satış
Müdür

SSH
Müdür

SSH
Müdür

Tedarikçi ve İş
Geliştirme Müdür

SSH Geliştirme ve
Denetim Müdür

Maslak Bölge
Direktörü

Satış
Müdür

Satış
Müdür

Satış

Satış

SSH

SSH
Müdür

SSH

SSH
Müdür

Destek
Fonksiyonlar

Destek
Fonksiyonlar

Destek
Fonksiyonlar

Destek
Fonksiyonlar

Satış
Müdür

SSH
Müdür

Filo Koordinasyon
Direktörü

Oto-Fiks ve 2. El
Satış Direktörü

Destek
Fonksiyonlar

Destek
Fonksiyonlar

Destek
Fonksiyonlar

Etiler

Stadyum

Satış

Satış

Bayi Yönetimi
Müdür

DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

KURUMSAL PROFİL

Rakamlarla 2009
•

50.789 adet araç satışı gerçekleştirdik.

•

10.746 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdik.

•

Çalışanlarımızın sayısı 1.700’ü geçti.

•

Araç parkımız 700.000’e ulaştı.

•

800.000’e yakın müşterimizle dev bir aileyiz.

•

450.000 m2 satış ve servis kapalı alanıyla hizmet veriyoruz.

•

750.000’e yakın servis giriş adedine ulaştık.

•

Dolaylı ekonomik etki alanımız içinde yaklaşık 5.500 kişiye istihdam sağlanmasına aracı oluyoruz.

•

500’ü aşkın müşteri hizmet noktamız bulunuyor.

•

771.020 TL tutarında toplumsal katkı sağladık.

•

Çevre yatırımlarımız 33.000 TL’yi aştı.

•

Volkswagen Ticari Araç, marka imaj araştırması Türkiye sonuçlarına göre 80,5 puan ile müşteri algısında en cazip bulunan ve en
çok sahip olunmak istenen marka oldu.

•

Segment 2-3 Kampanyasıyla 4 yaş ve üzerindeki Volkswagen araçlara sunulan ‘Yaşının 3 Katı İndirim Kampanyası’yla yetkili
servisleri kullanmayan 30.000 müşterimize hizmet verilmeye başlandı.

•

Volkswagen Ticari araçta ayda ortalama 20.000 müşterimize yetkili servis hizmeti verildi.

•

Audi markası 6.251 adet satışla Türkiye’de tarihindeki en yüksek satış adedine ulaştı.

•

Türkiye’nin en büyük Porsche Merkezi, İstanbul Esenyurt’ta açıldı.

•

DOD’un Ankara’da en büyük kapalı ikinci el entegre tesisi Doğuş Oto Etimesgut hizmete girdi.

•

DOD’un fiyatlandırma modulü vasıtasıyla 500 binden fazla tüketici, aracının değerini sanal ortamda sorgulayabildi.

•

Geleneksel DOD Açık Artırmaları İstanbul ilinin ardından ilk defa Ankara, Mersin, Samsun illerinde de düzenlenerek toplam 31
adet açık artırmada 1.031 adet araç satışı gerçekleştirildi.

•

100’ü aşkın yatırımcımız ile yüz yüze görüşmeler yapılarak Doğuş Otomotiv hakkında bilgi verildi.

•

800 adet satış ile Scania markası ithal ağır ticari araç pazarında 8. kez en çok satan marka olarak lider oldu.

•

Krone 208 adet satış gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok satılan ithal treyler markası oldu.

•

Dünya genelinde bağımsız bir araştırma şirketine ağır ticari araç üretici firmaları tarafından yaptırılan ‘Heavy Truck Study’
araştırması 2009 yılı sonuçlarına göre Scania markası Türkiye’de ‘En Başarılı Servis Hizmeti Sunan Marka’ oldu.

•

D-Auto Suisse Porsche Lozan yetkili satıcı ve yetkili servisi açıldı.

•

‘SEAT Kayıp Müşteri Kampanyası’ ve ‘SEAT Servis Puan Kampanyası’ ile çeşitli nedenlerle servis hizmetinden faydalanmayan

•

SEAT Servis Puan ve Kayıp Müşteri Kampanyalarının katkısı ile Müşteri Bağlılığı oranımız düşüş trendinden yükseliş trendine geçerek

1.615 müşterimize servis hizmeti verildi.
yüzde 54 oranına ulaştı.
•

Porsche markasında 2009 yılı iş tekrarı ortalamasında yüzde 3,67 değeri ile mükemmele yakın bir seviye yakalandı.

•

Porsche markasında 2009 yılı sonunda yüzde 80 müşteri bağlılık oranı yakalanarak Doğuş Otomotiv markaları arasında en yüksek
bağlılık oranına ulaşıldı.

Ödüllerimiz
•

Doğuş Oto, Audi Yetkili servislerinin, servis ve teknik becerilerinin ölçüldüğü Twin Cup 2009 Türkiye Pratik Finali yarışmasında

•

Doğuş Oto, Volkswagen Service Quality Awards 2009’da ‘Müşteri Memnuniyeti’ ve ‘İş Tekrarı’ dallarında Avrupa’nın en iyi

birincilik kazandı.
100 Volkswagen Yetkili Servisi’nden biri seçildi.
•

Milli Eğitim Bakanlığı ‘Mesleki Eğitimin Gelişmesine Sağladığı Katkı’ nedeniyle Doğuş Otomotiv’i verdiği Teşekkür Belgesi
(10.02.2009 – Belge No:28) ile ödüllendirildi.

•

Doğuş Otomotiv, Thermo King markasıyla distribütörlüğümüzün ilk yılında gerçekleştirdiği pazarlama ve satış faaliyetleri ile OEM
tarafından çok ender verilen ‘Outstanding Achievement Award’ ile ödüllendirildi.

•
•

AUDI A4 Hürriyet Gazetesi Oto Yaşam tarafından düzenlenen 2009 Otobil Yarışması’nda en çok ödül alan marka oldu.
Volkswagen Binek Araç Türkiye Kalite Derneği tarafından düzenlenen TMME Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nde son 5
yılda 4 kez birincilik ödülü aldı.

x
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“ Sorumluluklarımız her geçen

gün daha da artmakta;
kurumsal sosyal sorumluluk
bundan böyle bir yönetim ve
karar alma anlayışı haline
dönüşmektedir.

”

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI’NIN MESAJI
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Sevgili Paydaşlarımız,
Doğuş Otomotiv ailesi olarak, kurulduğumuz günden bugüne
kadar daima paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda
hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. 1994 yılında sektöre
ilk adım attığımızdan beri büyük bir başarı öyküsünün
kahramanları olsak da, bizler de öğrenerek büyümenin,
çağdaş standartları yakalayarak gelişmenin önemini biliyoruz.
Dünyamız büyük bir değişim içindedir. Küreselleşme ve
iletişim/teknoloji çağı olarak nitelendirdiğimiz yeni yüzyıl bizleri
bugüne kadar tanık olmadığımız birçok kriz, güçlük ve sorunla
karşı karşıya getirmiştir. Küresel ekonomik kriz, iklim
değişikliğinin neden olduğu afetler, sosyal eşitsizlik, insan
hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular sadece devletlerin
değil, özel sektörün de önemli gündem maddeleri haline
gelmiştir. Sorumluluklarımız her geçen gün daha da artmakta;
kurumsal sosyal sorumluluk bundan böyle bir yönetim ve
karar alma anlayışı haline dönüşmektedir.
2009 yılı tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de oldukça
güç koşullarda başlamış; Türk özel sektörü için zorlu bir yıl
olmuştur. Yıl başında öngördüğümüz şekilde Türkiye
ekonomisi yüzde 5.5 – 6’lık bir küçülme yaşamıştır. Yılın ilk
çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin aldığı bir kararla
otomotiv satışlarında Özel Tüketim Vergisi İndirimi uygulaması
sektörümüzde ciddi bir daralma yaşanmasına engel oldu.
Vergi indiriminin yanı sıra uyguladığımız dinamik satış stratejileri
sayesinde belirli markalarımızda bugüne kadarki en yüksek
satış rakamlarına ulaştık.

Finansal olarak başarıyla bitirdiğimiz
2009 yılı, Doğuş Otomotiv için yatırımlar
açısından da verimli bir yıl oldu.
Lider damper markası Meiller ortaklığında 2008 yılında
Sakarya’da hizmete giren Meiller Doğuş Damper Fabrikası’na
ek olarak yine üretim alanında faaliyet göstermek üzere
Krone firmasının ortaklığında İzmir Tire’de inşa edilen Krone
Doğuş Treyler fabrikasının hazırlıkları da 2009 yılı içinde
tamamlandı.
İsviçre’nin Lozan şehrinde Porsche yetkili satış ve servis
merkezi D-Auto Suisse hizmete girdi.
Geçtiğimiz yıllarda üstün kalitede ürün ve hizmetlerimiz, artan
kârımız, yarattığımız istihdam gibi değerlerle rekabette öne
çıkarken, bugün bunların yanında iklim değişikliği ile ilgili
riskleri öngörme yöntemlerimiz; insan haklarıyla ilgili kurumsal
duruşumuz; sunduğumuz ürün ve hizmetler çerçevesinde
paydaşlarımızın sağlık ve güvenliği için aldığımız önlemler;
sağladığımız memnuniyet; sorumlu pazarlama, etik ve
hesapverebilir kurumsal yönetim anlayışı gibi çok daha
çevresel ve sosyal performanslarımızla da artık rakiplerimizin
arasından sıyrılıyoruz.

Günümüzde devletler, yatırımcılarımız ve çalışma
arkadaşlarımız iyi ve doğru kurumsal davranış konusunda
çok daha duyarlı ve bilinçliler. Artık, yeni bir iş dünyası
anlayışından söz etmek mümkün. Bir şirketin itibarı en değerli
varlığıdır ve bundan böyle kurumsal sosyal sorumluluk,
kurumsal itibarın kilit bileşenlerinden birisidir.
Tüm bu değişim ve gelişmeleri yakından izleyen bir şirket
olarak ilk günden itibaren vizyon ve misyonumuzu paydaş
beklentileri üzerine odakladık. Bununla birlikte temsil ettiğimiz
markalar için de önemli bir paydaşlık rolümüz bulunmaktadır.
Her biri kendi sektörünün en iyileri arasında bulunan ve
kurumsal bir oyuncu olan tedarikçilerimizin sosyal ve çevresel
etki alanları içindeki payımız ile hem temsilcisi olduğumuz
markalar hem de Doğuş Otomotiv için katma değer yaratma
hedefiyle çalışıyoruz.
Yayınladığımız bu ilk kurumsal sorumluluk raporumuzda,
paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda etki alanlarımızla
ilgili ilk performansımızı küresel bir raporlama çerçevesi olan
Global Reporting Inititative (GRI) raporlama standardını
kullanarak sizlerle paylaşıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı
ve bu uzun ve zorlu yolculuğun ilk adımlarını sizlere sunarken,
Doğuş Otomotiv olarak ne kadar istekli ve azimli olduğumuzu,
her geçen gün daha iyiye ulaşmak için ne denli büyük bir
inanç duyduğumuzu tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte
sizlere anlatabilmeyi umut ediyoruz.
Geleceğin dünyasını biçimlendirmek, daha sağlıklı ve
yaşanabilir kılmak, sosyal refahı yüksek, insan haklarına
saygılı, eğitimli ve bilinçli toplumlar yaratmak amacıyla etki
alanı çerçevesinde Doğuş Otomotiv’in üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirmek isteğinin bir taahhüdü olarak
yayınladığımız bu rapor, aynı zamanda etik ve hesapverebilir
kurumsal yönetim anlayışımızın da bir yansımasıdır.
15’inci yılımızda sürekli yukarı doğru bir ivme gösteren başarı
çizgimiz sorumluluk anlayışımız ve rekabetçi yapımızın dengeli
birlikteliğinin bir sonucu olarak nitelendirilebilir. Hedeflerimize
doğru hızla ilerlerken bize yol gösteren en önemli ilkemiz,
stratejimiz doğrultusunda ‘Büyük ol, Yakın ol, Yaratıcı ol’
üzerine kuruludur. Bu nedenle, sektörümüzde
sürdürülebilirlikle ilgili üstlenmek arzusunda olduğumuz
liderliği geleceğe de aynı istekle taşıyacağız.
Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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yaklaşımımız
“ Sürdürülebilirlik
bizim iş yapma şeklimizdir.
Bu ilk KSS raporumuz
faaliyetlerimizde bir dönüm
noktası olacak ve sürdürülebilir
bir gelecekte Doğuş Otomotiv’in
yol haritasını temsil edecektir.

“

İCRA KURULU
BAŞKANI’NIN MESAJI
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İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

konforlu ulaşım hakkını yaygınlaştırma konusunda motive
ediyor. Kendi faaliyet alanımızda uluslararası güvenlik ve

Bugün, ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) raporumuzu

kalite anlayışının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri

sizlere takdim ediyoruz. Bu raporu, GRI (Global Reporting

olmayı sürdürüyoruz, ve bunu otomotiv değer zincirinin temsil

Initiative) tarafından oluşturulmuş uluslararası KSS raporlama

ettiğimiz tüm halkalarında vurguluyoruz.

çerçevesine göre hazırladık. Gururla altını çizebiliriz ki, Doğuş
Otomotiv böyle bir rapor hazırlayarak, Türk otomotiv
sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Bu, Doğuş Otomotiv’in
kendi karar ve eylemlerinden sorumlu olduğu kadar,
yaşadığımız topluma karşı da sorumluluk hisseden bir şirket
olması gerçeğinden kaynaklanıyor.
GRI Raporlama Çerçevesi, çevresel, sosyal ve kurumsal
yönetim raporlamasının pazarların ve toplumun bilgilendirilmesi
ve sorumlu kararlar alması için genel bir uygulama haline

Doğuş Otomotiv olarak kurumsal
yönetim ilkelerimiz doğrultusunda ürün
ve hizmetlerimizde benimsediğimiz
sorumluluk anlayışımızı, başta
çalışanlarımız olmak üzere tüm
paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde de
gözetiyoruz.

gelmesi gerektiğini önermektedir. GRI, OECD ülkelerinde ve
hızla büyüyen, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren

İnsan ve çalışan hakları ile çevre konularında gerekli

tüm orta ve büyük ölçekli şirketlerin kendi KSS

hassasiyeti her zaman olduğu gibi göstermeye devam

performanslarını 2015 yılına kadar kamuya açıklamaları

edeceğiz.

gerektiğini, açıklamadıkları takdirde de bunun nedenini beyan
etmeleri gerektiğini savunmaktadır. Artık, sürdürülebilirlik

Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve distribütörü olarak,

konularında çalışmak ve anlaşılabilir sonuçlar göstermek,

çevre duyarlılığı hassasiyetimizi bu konudaki yeni teknolojilere

her zamankinden çok daha büyük önem taşımaktadır. Bu

yoğunlaştırıyoruz. Daha az karbondioksit salınımlı çevre

konuların müşterilerimiz açısından değerinin giderek arttığı

dostu araçların üretimleri gibi katma değerlerin Türkiye’de

ve her türlü iş alanı için önemli bir rekabet avantajı haline

yaygınlaştırılması çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konulardaki

geldiği son derece açıktır.

rekabet, toplumumuzu ve ülke ekonomisini olumlu gelişmelere
teşvik etmektedir. Ülkemizin önde gelen gruplarından birinin

15 yılı aşkın süredir, Doğuş Otomotiv Türkiye’de olduğu

üyesi olarak, zaten faaliyetlerimizin başlangıcından bu yana

kadar Avrupa otomotiv sektöründe de öncü konumdadır.

sorumlu bir şirket olarak varlığımızı sürdürüyorduk. Bunun

Bizim için, KSS işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik

yanında değerli iş ortağımız Volkswagen AG’nin gerek çevre,

yaklaşımımız bizim iş yapma şeklimizdir. Eminim ki, bu ilk

gerekse sosyal ve yaygın ekonomik alanlardaki sorumluluk

KSS raporumuz faaliyetlerimizde bir dönüm noktası olacak

performansı ve tecrübesi bizlere yol gösteriyor.

ve sürdürülebilir bir gelecekte Doğuş Otomotiv’in yol haritasını
temsil edecektir.

Temennim, bundan sonraki yıllarda da Kurumsal Sosyal
Sorumluluk alanında birbirinden anlamlı başarılara imza

Bu zorlu sürdürülebilirlik yolculuğu sırasında paydaşlarımızın

atmak ve tüm sektörümüzde ve ülkemizde bu alanda örnek

aynı zamanda bizim ortaklarımız olduğu açıktır. Bu KSS

gösterilmektir.

raporumuzda, paydaşlarımızın beklentilerinin yanı sıra,
ekonomik, sosyal, çevresel, idari ve etik alanlardaki kaygılarını

Saygılarımla,

anlamak için, paydaşlarımızla ortak platformlarda hareket
etmenin ve iş birliğinin önemi üzerinde odaklandık. Ayrıca,
Doğuş Grubu’nun bir üyesi olarak, Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesine bağlı olduğumuzu bu fırsatta
da dile getirmek isterim.
Türkiye’deki otomotiv sektörü hem arz hem de talep açısından
önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel bizleri
gelecek yatırımlara odaklanma ve tüm paydaşlarımız için

Ali Bilaloğlu
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Doğuş Otomotiv'de Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Ekonomik Etki Alanımız
Sosyal Etki Alanımız
Çevresel Etki Alanımız

Strateji ve Vizyonumuz
Stratejimiz
Doğuş Otomotiv olarak, kurumsal stratejimiz ve vizyonumuzun
bir parçası olan, kilit paydaşlarımızın beklentilerini en üst
düzeyde karşılama hedefimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
(KSS) stratejimizin de temelini oluşturmaktadır.
Verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanırken
paydaşlarımızın sosyal, çevresel, etik ve ekonomik sorumluluk
alanlarımızla ilgili beklentileri doğrultusunda, değer zincirimizin
içinde yer alan tüm faaliyetlerimizde öncü ve örnek olmak
amacıyla hareket ederiz.
Alanlarında uzman çalışanlarımız ve ileri teknoloji
yatırımlarımızla sürekli gelişime odaklı Şirket kültürümüz,
kurumsal sorumluluk anlayışımızla anlamlı bir bütünlük
oluşturmaktadır.
Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin, değer zincirimizin her
aşamasında sorumluluğunu taşımak ve etki alanlarımızı
yönetmek önceliğimizdir.

Vizyonumuz
• Otomotiv değer zincirinin her aşamasında güçlü ve güvenilir
bir kurum olarak varlığımızı sürdürmek için çalışanlarımızın
katkısına inanırız.
• Yönettiğimiz markaların paydaşlarımız gözünde itibarını
önemser, bu itibarın tüm sorumluluk alanlarımızdaki
performansımızla paralel ilerlemesini sağlarız.
• Daha güvenli, sağlıklı, çevreye duyarlı, konforlu ulaşım
hakkının sosyal refahın bir parçası olduğunun bilincindeyiz.
• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, yetkili satıcı ve yetkili
servislerimiz ve tüm diğer kilit paydaşlarımızla açık iletişim,

saygı ve hoşgörülü hizmet anlayışına dayalı diyalog
platformlarıyla kendimizi sürekli geliştiririz.
• Kilit paydaşlarımızın beklentilerini düzenli olarak sorgular,
bu beklentilere en iyi yanıtı vermek için paydaşlarımızla
işbirliği yaparız.
• Uluslararası güvenlik ve kalite anlayışının ülkemizdeki en
önemli temsilcilerinden biri olarak, paydaşlarımızın bu
konudaki farkındalığının ve performansının her geçen gün
daha da artması için çaba harcarız.
• Genç nesillerin benimseyeceği ve davranış değişikliği
sağlayacak faaliyetlerle, trafikte güvenliğin yaşamsal değerine
dikkat çekeriz.
• Faaliyetlerimizin çevreye olan, olası olumsuz etkilerini en
aza indirmek için planlama yapar, politikalar belirler ve uygularız.
• Çalışanlarımızın sosyal, ruhsal ve mesleki katkılarının Doğuş
Otomotiv Grubu için yaşamsal değerini bilerek hareket eder,
onların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde öncelikli kabul
ederiz.

Hesapverebilirlik İlkelerimiz
Kapsay›c›l›k: Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda stratejimiz ve
vizyonumuzla paralel yanıtlar verebilmek amacıyla
paydaşlarımızla diyalog kurar ve öncelikli paydaşlarımızın
tümüne ulaşmaya ve beklentilerini öğrenmeye çalışırız.
Öncelikli alanlarımız tüm paydaşlarımızın beklentileri
doğrultusunda oluşturulur.
Yan›t verebilirlik: Paydaşlarımızın beklentileri ve sektörel
önceliklerimiz doğrultusunda açık, anlaşılır ve ulaşılabilir
bilgiyi paylaşırız.
Öncelik: Doğuş Otomotiv olarak sosyal, çevresel, etik ve
ekonomik önceliklerimiz doğrultusunda performansımızı
geliştirir, hedeflerimizi belirleriz. Paydaşlarımızın beklentileri
ve bu beklentilerin Şirketimiz üzerindeki etkisi, önceliklerimizi
belirlememize yardımcı olur.

08

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Kurumsal Yönetim ve Etik

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu

Kurumsal Yönetim

E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu Başkanı

Doğuş Otomotiv’de tüm faaliyetlerimizi kurumsal değerlerimizi
temel alarak yürütürüz. Değerlerimiz iş yapış biçimimizin yapı
taşlarıdır ve Doğuş Otomotiv 15 yıllık kurumsal geçmişi
boyunca markasını yüksek kalitede hizmet ve dürüstlük
kavramlarına odaklamıştır. İşimizi sadece finansal başarı için
değil, doğru olanın bu olduğuna inandığımız için en iyi ve
dürüst biçimde yaparız.

Giovanni Gino Bottaro
İcra Kurulu Üyesi
Dr. Berk Çağdaş
İcra Kurulu Üyesi
İlhami Eksin
İcra Kurulu Üyesi

Değerlerimizin kısa vadeli değil, uzun vadede en iyi ve kalıcı
başarıyı yakalamak için bize yol gösterdiğinin bilincindeyiz.
Biz Doğuş Otomotiv olarak sürekli var olacak bir markanın
peşindeyiz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer kilit
paydaşlarımız için Doğuş Otomotiv deneyimlerinin gerçek
bir değer yaratması için çaba harcıyoruz. Tüm kurumsal
yönetim anlayışımız da bu bakış açısı üzerine kuruludur.

Anıl Gürsoy
İcra Kurulu Üyesi
Kerem Galip Güven
İcra Kurulu Üyesi

Kurumumuz, temel yönetişim yapısının 4 ana elementin
yaratmış olduğu sinerjiye dayalı olduğu görüşü ile hareket
eder. Bu dört ana unsur Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, İç
Denetim ve Bağımsız Denetim'den oluşmaktadır.

Mustafa Karabayır
İcra Kurulu Üyesi
Tolga Senyücel
İcra Kurulu Üyesi

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu
Başkanı dahil olmak üzere yedi Yönetim Kurulu üyesinin icra
görevi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı icra
fonksiyonlarından bağımsız gözetim rolü üstlenmektedir.
Sadece Doğuş Otomotiv CEO’sunun icra görevi
bulunmaktadır.

Vedat Uygun
İcra Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komiteleri
1. Denetim ve Risk Komitesi
Murat Aka, Nevzat Öztangut

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı

2. Yetkili Sat›c› ve Servis Komitesi
Cem Yurtbay, Ali Bilaloğlu
3. ‹nsan Kaynaklar› ve Ücretlendirme Komitesi
Aclan Acar, Hasan Güzelöz, Ali Bilaloğlu

Süleyman Kadir Tuğtekin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

4. Stratejik Planlama ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Komitesi
Özlem Denizmen, Ali Bilaloğlu, Süleyman Tuğtekin

H. Murat Aka
Yönetim Kurulu Üyesi

5. Etik ve Kurumsal Yönetim Komitesi
Nevzat Öztangut, Özlem Denizmen

E. Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüsnü Güzelöz
Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Öztangut
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Yurtbay
Yönetim Kurulu Üyesi

6. Disiplin Komitesi
Hasan Güzelöz, Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu ‘Diğer’ Görev Dağılımı
-

Endüstriyel Yatırımlar ve İnşaat İşleri- Süleyman Tuğtekin
Finansal İştirakler- Murat Aka
Hukuk Konuları- Hasan Güzelöz
Pay Sahipleri ile İlişkiler- Hasan Güzelöz (IMKB)
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Yönetim Kurulu Performansının Değerlendirmesi ve
Ödüllendirilmesi
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu her yıl kendi belirlediği kriterler
doğrultusunda özeleştirisini ve performans değerlendirmesini
yaparak Genel Kurul’a sunmaktadır. Yönetim Kurulu’nun
performans değerlendirme kriterleri, toplantıların en az
yüzde 75’ine katılım, komitelere ve toplantılara aktif katkı
sağlamak ile yüklenilen görevlerin takip ve neticelendirilmesi
olarak belirlenmiştir.
2009 yılında başlatılan sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme ve
yönetme, performans açıklama çalışmalarımız Yönetim
Kurulumuz ve İcra Kurulumuz tarafından izlenmektedir. Mevcut
performansımızın değerlendirilerek, hedeflerimizin
belirlenmesiyle birlikte 2010 yılı için üst yöneticimizin performans
hedefleri arasına konuyla ilgili parametreler de eklenecektir.
Çıkar çatışmaları ve diğer kurumsal yönetim performansımızla
ilgili detaylı açıklamalar için internet sitemizde yer alan Kurumsal
Yönetim Uyum Raporumuzu inceleyebilirsiniz.
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/ilkeler/ilkeler-09.pdf

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. Doğuş Otomotiv’in etki alanı içinde tüm
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.

Yatırımcı İlişkileri
Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda hissedarlarımızın gerek Yatırımcı
İlişkileri birimi kanalıyla, gerekse Yönetim Kurulu ile doğrudan
temasa geçerek kurumumuz ve faaliyetleri hakkında bilgi
alması ve/veya görüşlerini paylaşması mümkündür.
Doğuş Otomotiv internet sitesi üzerinde yer alan Yatırımcı
İlişkileri Bölümümüzden konuyla ilgili detaylı bilgilendirmelere
ulaşabilirsiniz:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/yatirimci-iliskileri.aspx

Etik İlkeler
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri, tüm Doğuş Otomotiv çalışanları
ve yönetimi ile kilit paydaşları için faaliyetlerimizi yürütürken
dikkat etmemiz gereken konuları, paydaşlarımızla ilişkimizi
hangi etik temeller üzerine inşa edeceğimizi ve bu konularda
kurum misyon ve ilkeleriyle uyumlu bir biçimde kurumsal
beklentilerimizi içermektedir. Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri tüm
çalışanlarımız için bir rehber niteliği taşımaktadır. Etik ilkelerimiz
genel değerlerimizi kapsar ve etik ilkeler prosedürümüz bu
temel üzerine kuruludur.
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri ve detaylı açıklamaları için internet
sitemizde ilgili bölümü ziyaret edebilirsiniz:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/etik-ilkeler.aspx

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu

Etik ve Kurumsal
Yönetim Komitesi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk İzleme Konseyi
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Üyeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu
Tüm birim yöneticileri ve
ilgili departman temsilcileri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
Sürdürülebilirlikle ilgili performansların doğru ve tüm
taraflara fayda sağlayacak biçimde Şirketimizin iş yapış
süreçlerine yerleşebilmesi için üst yönetimin destek ve
inancının önemini biliyoruz. Doğuş Otomotiv’in misyon
ve değerleri ile birlikte, bir üyesi olduğumuz Doğuş
Holding’in 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ni imzalamasının ardından Şirket olarak
sürdürülebilirliğin yönetim ve faaliyet biçimimizin bir
parçası olduğunu da taahhüt etmiş bulunuyoruz.
İlk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’muzun
yayınlanması sürecinde, üzerinde fikir birliğine vardığımız
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk stratejisi ve
vizyonu; sosyal, çevresel, ekonomik ve etik
sorumluluklarımızla ilgili belirleyeceğimiz ve bundan
sonraki raporlarımızda beyan edeceğimiz politika ve
ilkelerimizin temelini oluşturacaktır. Bunun yanında Doğuş
Grubu tarafından imzalanmış bulunan Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Doğuş Otomotiv’in bağımsız
olarak imzalama ve 10 ilkeyle ilgili kurumsal taahhütte
bulunma hedefi 2010 yılında gerçekleştirilecektir.
Önemli bir öğrenme süreci olduğunu düşündüğümüz ilk
raporlama dönemimizde yürüttüğümüz Doğuş Otomotiv
Öncelikli Konuları, kurum bünyesinde ilgili birim
yöneticilerinden birer temsilciyle kurulan ve doğrudan
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı ve Doğuş
Otomotiv’in sürdürülebilirlikle ilgili alanlardaki
performansıyla ilgili raporlama yapan ‘Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Çal›ﬂma Grubu’ tarafından, düzenlenen 2
çalıştayla belirlenmiştir. Öncelikli alanlarımız belirlenirken,
AA1000SES Standardı
(http://www.accountability.org/aa1000ses) uygulama
yöntemleri kullanılmıştır. 2010 yılında kurulan ‘Kurumsal
Sorumluluk Çal›ﬂma Grubu’ rapor verileri derlenirken,
belirlenen alanları temel alarak hareket etmekle birlikte,
bu raporda 2009 yılı Doğuş Otomotiv genel performansı
açıklanmaktadır. Gelecek raporlama döneminde daha
kapsamlı bir veri toplama çalışması ile tüm değer
zincirimizin performansının raporumuza yansıltılması
hedeflerimiz arasındadır.
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Paydaş Katılımı
Kurumsal Sosyal Sorumlulukla ilgili küresel çerçeveler, normlar ve standartlar ortaya çıkmaya ve dünyadaki büyük Şirketler tarafından
kabul görerek, uygulanmaya başladıktan sonra, Şirketlerin paydaşlarıyla öncelikli konuları temel alarak kurdukları iletişim, paydaşlarını
bilgilendirme, onların görüş ve düşünceleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini geliştirme, kurumsal sorumluluğun ana ekseni olarak
kabul edildi. Kurulduğu günden bugüne kadar paydaş beklentilerinin önemine inanarak, paydaş katılımını vizyonunun bir parçası olarak
gören Doğuş Otomotiv, bundan böyle de yine paydaşlarının görüş ve kaygılarını dikkate alarak hareket edecek, fırsat ve riskleri bu
şekilde çok daha önceden görebilecek ve sürdürülebilir kurum olma hedefiyle yoluna devam edecektir.
Bununla birlikte Paydaş Katılımı ve ilgili performansları yukarı taşımak her zaman kolay olmayacaktır. Bu nedenle sektörel önceliklerimiz
ve kurumsal sürdürülebilirliğimizle paralel olarak izleyeceğimiz paydaş katılımı stratejimiz, her geçen gün daha çok sayıda paydaşımıza
ulaşmak, onlara performansımızı anlatmak, görüş ve önerileri doğrultusunda bundan sonraki stratejilerimizi gözden geçirmek olacaktır.

1. Paydaş Grupları

Mevcut Diyalog Platformları

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

Bilgilendirme Toplantıları, Sunumlar, Fuar ve Etkinlikler, İnternet Sitesi, Online Raporlama Sistemleri,
Günlük Haber Yansımaları Raporu

Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisler

Yetkili Satıcı Toplantıları, Denetimler, İnternet Tabanlı İletişim Portalı, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis
Memnuniyeti Araştırması (DSS), Bilgilendirme Toplantıları, Eğitimler, Çalıştaylar, Pazar Araştırmaları,
Top Team Yarışması, Yedek Parça ve Lojistik Birimi, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanları’nın
Mektupları, İletişim Bülteni, Düzenli Ziyaretler, Fabrika Gezileri ve Roadshowlar.

Müşteriler

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

Yatırımcılar

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

Tedarikçiler

CRM Karnesi, Bilgilendirme Toplantıları, Faaliyet Raporları, İnternet Sitesi, Ziyaretler, Tedarikçi Kalite
Yönetmeliği

OEM (Original Equipment Manufacturers)

Bilgilendirme Toplantıları, İnternet Sitesi, Ziyaretler, Yedek Parça ve Lojistik Birimi, İşbirliği Platformları

Yerel Halk

Pazarlama Gücü Projesi, Sponsorluklar Aracılığıyla Doğrudan İletişim Faaliyetleri, Anadolu İllerinde
Tanıtım Toplantıları, Yerel Otomotiv Fuarları, Trafik Hayattır, Meslek Liselerinde Volkswagen Eğitim
Laboratuvarları, Üniversitelerde Konferans ve Seminerler, Kariyer Günleri Katılımları, Yaşasın Okulumuz,
Roadshowlar

2. Paydaş Grupları

Bilgilendirme Platformları

Sivil Toplum Kuruluşları ve
Baskı Grupları

İnternet Sitesi, Toplantılar, Trafik Hayattır, Sponsorluklar, Üyelikler, Mesleki Kuruluşlarda Sunum ve
Konferanslar

Rakipler

İşbirliği Platformları, İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Sektörel Dernek ve Birlikler

İş Ortakları

İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Bilgilendirme Toplantıları, Ortak Çalışma Alanları

Uluslararası İşbirlikleri

Üyelikler, Raporlamalara Yapılan Katkılar, Bilgilendirme Toplantıları, Konferanslar, Paneller, Etkinliklere
Katılım, Sponsorluklar

Medya

Basın Bültenleri, Basın Toplantıları, Marka Lansmanları, Ürün Tanıtımları, Bilgilendirme Bültenleri,
İnternet Sitesi, Faaliyet Raporları, Basın Gezileri, Haber ve Röportaj Çalışmaları

Hükümet ve Yasa Koyucular

Konferans ve Paneller, Toplantılar, İşbirliği Platformları
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Diyalog Platformlarımızdan Örnekler
Kalite Yönetimi Konferansı
Doğuş Otomotiv, yılda bir kez Volkswagen, Audi, SEAT ve
Skoda markalarının üreticileri tarafından düzenlenen ve tüm
dünya ülkelerindeki ilgili marka distribütörlerinin davetli olduğu,
Kalite Yönetimi Konferansı’na katılmaktadır. Söz konusu
konferans en son 2009 yılı Haziran ayında Hamburg’da
gerçekleştirilmiştir. Konferanslarda görüşülen ana konular,
distribütörlerin, yetkili satıcı ve yetkili servislerin hizmet
standartları ve bu standartların denetimi ile sertifikasyonu
olmaktadır. Merkezi Almanya Münih’te bulunan sertifikasyon
kuruluşu TÜV de bu konferansa katılmaktadır. Konferanslarda
son ekonomik, yasal gelişmeleri, standarttan sapmaları
karşılaştırmalı olarak içeren sunumlar yer almaktadır. Ayrıca
Doğuş Otomotiv, kalite ile ilgili güncel eğitim niteliği de taşıyan
çalıştaylara katılmaktadır. Konferanslara Şirket Kalite Yönetim
Temsilciliği faaliyetlerini de yürüten denetim ekibimiz
katılmaktadır. Bu konferanslarla birlikte üreticilerin
distribütörlerden de geri bildirim alarak geliştirdiği hizmet
standart ve stratejileri hakkında bilgi alınarak yetkili satıcı ve
yetkili servislerimiz aracılığıyla bu gelişmeleri müşterilerimize
ulaştırmamız mümkün olmaktadır.
Yatırımcı Toplantıları
2009 yılı içinde pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara
herhangi bir ayrım yapılmaksızın telefon, e-posta veya bire bir
görüşmeler yolu ile yanıt verilmiştir. Raporlama dönemi boyunca
200’ün üzerinde farklı kişiden bilgi talebi gelmiştir. Ayrıca
e-posta ve faks yoluyla 250’nin üzerinde yazılı başvuru olmuş,
talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. 80 adet toplantı, bir
adet çoklu katılımlı telekonferans ve bir adet analist toplantısı
gerçekleştirilerek 50 adet bireysel ve kurumsal yatırımcı ile
hissedara bilgilendirme yapılmıştır.
Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla
Londra, Frankfurt, Paris ve New York’ta yatırımcı konferansları
kapsamında yatırımcı ziyaretleri yapılmıştır.
Yetkili Satıcı Buluşmaları
Yetkili Satıcı Buluşmaları, Doğuş Otomotiv’in tüm yetkili satıcı
ve yetkili servislerinin katılımı ile yılda bir kez düzenlenen,
kurumsal misyon, vizyon ve yıllık stratejilerin paylaşıldığı
motivasyon amaçlı toplantılardır. Etkinliğe Doğuş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Doğuş Holding ve
Doğuş Otomotiv üst düzey yöneticileri katılmaktadır.
Yetkili Satıcı Toplantıları
Her yıl Doğuş Otomotiv markaları yetkili satıcılarının katılımı ile
Yetkili Satıcı Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda
yılın değerlendirilmesi yapılarak, gelecek öngörüler paylaşılmakta,
workshoplar düzenlenerek yeni model ve çalışmalar hakkında
bilgiler verilmektedir. Yetkili Satıcı Toplantıları’na ilgili marka
yönetimi ve Doğuş Otomotiv üst yönetimi de katılmaktadır.

WEF World Economic Forum / Dünya
Ekonomik Forumu-Davos
Dünya Ekonomik Forumu’na Doğuş Grubu
olarak katılım sağlanmaktadır. Doğuş
Otomotiv üst yönetimi de toplantılara
katılarak ikili görüşmeler yapmaktadır.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantıları
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar TÜSİAD
üyesidir. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı olarak
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantıları’na katılmaktadır.
Muğla Üniversitesi - Toplum Liderleri Geliyor Projesi
Muğla Üniversitesi tarafından düzenlenen ’Toplum Liderleri
Geliyor’ projesi kapsamında Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Aclan Acar, konferansa katılmış ve ’Liderlik’ üzerine
eğitim vermiştir.

Doğuş Otomotiv Paydaşlarıyla İletişim İlkeleri
• İtibar yönetiminin stratejik iletişim yetkinliği ile başarıya
ulaştığı dikkate alındığında ‘iletişim’ çalışmalarının
yönetilmesi esastır.
• Doğuş Otomotiv Grubu’nun kurumsal itibarına hizmet
edilecek, onun korunması, geliştirilmesi, iş hedeflerine
ve sorumluluklarına uygun bir şekilde yönetilmesi
esas alınacaktır.
• Grubun iç ve dış iletişiminin, Doğuş Otomotiv Kurumsal
İletişim El Rehberi’ne uygun olarak sürdürülmesi
önem taşımaktadır.
• Doğuş Otomotiv markaları ve iştirakleri tarafından
yapılacak tüm basın iletişim çalışmaları konusunda
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Departmanı’nın önceden bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
• Etkin, tutarlı ve sürekli bir iletişim Doğuş Otomotiv’in
hedefidir.
• Doğuş Otomotiv’in, iştiraklerinin ve markalarının kurum
sözcüleri Kurumsal İletişim El Rehberi’nde
belirlenmiştir. Belirlenmiş sözcüler Doğuş Otomotiv
hakkında bilgi ve görüş bildirebilir.
• Stratejik iletişimin başarılı ve etkin olabilmesi için tüm
iştirak/markalarda ‘tek sesli’ iletişim ve ilişkilerin doğru
yönetimi esastır.
• Doğuş Otomotiv Grubu Şirketlerinde, kurumsal ve
pazarlama odaklı iletişim süreçlerinin uyumlu, etkin
ve verimli bir biçimde uygulanması esastır.
• Doğuş Otomotiv Grubu’na bağlı iştirak ve markaların,
iş planlarıyla birlikte düzenli olarak iletişim planlarını
hazırlamaları ve Grup bütününde koordinasyonun
sağlanabilmesi için ilgili kişiler ile paylaşmaları
gerekmektedir.
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Otomotiv Sektörünün Bugünkü
Durumu ve Yaşanan Sorunlar
Otomotiv sektörü ekonomik etki alanı ve yarattığı istihdam ile
genellikle ekonomilerin lokomotifi görevini üstlenmiştir. Dünyanın
7’inci ekonomisi büyüklüğündeki otomotiv sektörünün toplam
cirosu 2008 yılında 1,8 trilyon GBP olmuş, bununla birlikte 50
milyon kişiye iş olanağı sağlamıştır. Tüm dünyada 2009 yılında
59,2 milyon adet araç üretimi gerçekleştirilmiştir.
Bu büyük organizasyon dünya ekonomisinin bel kemiklerinden
birini oluştururken, aynı zamanda yaşanan ekonomik
çalkantılarla hızla yön değiştirebilen hassas bir yapıya sahiptir.
Özellikle 2008 yılının son çeyreğinde baş gösteren ve 2009
yılında etkisi hissedilen ekonomik kriz ile küresel otomotiv
sektörü köklü bir değişim geçirmiş ve geçirmeye de devam
etmektedir. Tüm dengeler yeniden oluşmaktadır. 2010 yılı ve
sonrasında hem teknolojik hem de yapısal olarak çok daha
farklı bir küresel otomotiv sektörü beklenmektedir.
Geçtiğimiz yıl tüm dünya ekonomisi ve sektörümüz, temelinde
tüketim dengesizliğinin olduğu küresel kriz nedeni ile kabuk
değiştirmiştir. Küresel ticaret hacmi gözle görülür şekilde
azalmıştır. Gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlama, gelişmekte
olan ekonomilere de sıçramıştır. Ülkemizde de paralel şekilde
27 çeyrektir kesintisiz devam eden büyüme, yerini son çeyrekte
daralmaya bırakmıştır. Türkiye, tarihindeki en yüksek işsizlik
oranını açıklamış, toplam ihracatımız yüzde 50’ye yakın
azalmıştır. Tüm hükümetler arka arkaya destek paketleri
açıklamıştır. Tüm dünya genelinde hükümet teşvikleri ön plana
çıkmış, bu teşviklerin toplam tutarı 50 milyar dolara ulaşmıştır.
Genel ekonomik konjonktür sektörümüzü de etkilemiş ve
ülkemizde toplam otomotiv sektörü bir önceki yıla göre yüzde
17 oranında daralmıştır. Önümüzdeki dönem otomotivin faaliyet
alanının muhtemelen yeniden tanımlanacağı, konsolidasyonların,
Şirket birleşmelerinin öne çıkacağı bir dönem olacaktır.
Türk otomotiv sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de ekonominin lokomotif sektörlerindendir. Otomotiv sektörü
Türkiye’de ihracatçı sektörler arasında 1`inci sırada
bulunmaktadır. Yaklaşık her 20 saniyede bir araç üretilirken,
her 30 saniyede bir araç ihraç edilmektedir. Dünyadaki her
1.000 otomobilin 16,3* adedi ise Türkiye’de üretilmektedir.
Üretim ve distribütörlük ile birlikte geniş bir etki alanına sahip
otomotiv sektöründe 4 bin noktada 1.292 yetkili satıcı ile araç
satışı yapılmaktadır. Sektörün 2009 yılı cirosu 30 ila 35 milyar
TL arasındadır. Bu büyük yapı beraberinde, şekillendirilmesi
ve yönetilmesi gereken birçok konuyu da beraberinde
getirmektedir.
Türkiye otomotiv pazarı henüz doygunluğa ulaşmamış önemli
bir büyüme potansiyeline sahiptir. Otomotiv sektöründe,
gelecek 25 yıl içinde ortalama 2 milyon adet üretim hacminin
yakalanacağı tahmin edilmektedir. 2009 yılı itibarı ile Türkiye’de
* Kaynak: Oica, 2008 verileri

toplam araç parkının yaklaşık 10 milyon adetler seviyesinde
olduğu hesaplanırken, Türkiye’nin nüfusu 72,5 milyondur.
Bugün Türkiye'de 1.000 kişiye 138 araç düşerken 100 haneye
düşen araç sayısı ise 61’dir. Avrupa'da GSMH olarak
bakıldığında Türkiye'ye en yakın ülke Bulgaristan’dır. Bugün
Bulgaristan'da 1.000 kişiye 361, 100 haneye ise 92 araç
düşmektedir. Hane halkı araç sahiplik oranı baz alındığında
ise Türkiye ancak 5 milyon araç daha satarak Bulgaristan'ı
yakalayabilecektir. Sadece bu veriler bile Türkiye’nin
potansiyelini açıkça ortaya koyarken aynı zamanda Türkiye’nin
doymamış ve büyümekte olan bir otomotiv pazarı olduğunu
da göstermektedir. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için vergi
oranlarının Avrupa standartlarına çekilmesi, yatırım koşullarının
iyileştirilmesi ve bunun gibi uzmanlarca dile getirilen konular,
öncelikle ele alınması gereken iyileştirmelerdir.
Bir diğer önemli konu ise, otomotiv sektörünün çevre ve iklim
değişikliğine olan etkisidir. Türkiye 72 milyonu aşan nüfusu ile
en çok sera gazı üreten ülkeler arasında 13`üncü sırada yer
almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sera gazını
azaltan önlemler alınmaktadır. Bu önlemleri alacak sektörlerin
başında ise otomotiv sektörü gelmektedir. Bugün elektrikli
araç, hibrid modeller ve özellikle fuel cell (yakıt hücresi)
teknolojileri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan
bir bölümü tüketicilerin hem performans hem de fiyat olarak
beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Bu geçiş döneminde, yakın
ve orta gelecekte benzinli ve dizel araçlara olan ilgi devam
edecek, konvansiyonel motorlar bugün olduğundan yüzde 30
daha tasarruflu hale getirilecektir. Bununla birlikte distribütörü
olduğumuz Volkswagen Group, elektrikli araç ve fuel cell
yakıtlarla çalışan araçlar üzerine geniş kapsamlı çalışmalar
yürütmektedir. Doğuş Otomotiv’in hedefi ise çevreye duyarlı
araçların Türkiye’de satışlarını desteklemektir.
Çevreye ilişkin bir diğer önemli konu ise hurda teşviğidir. 2009
krizi ile tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da hükümetler hurda
teşviği sağlamış, böylelikle eski-yeni araç sirkülasyonu
gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye’de de otomotiv
piyasasına paralel bir hurda piyasasının oluşturulması
gerekmektedir. Ancak sadece teşvik olarak değil, hurda
pazarının her aşamasının desteklenmesi gereken bu çalışmanın
Türkiye’de hayata geçmesi için henüz gerekli alt yapı yoktur.
Bunların tamamlanması ile hurda teşviği sağlanmalıdır. Bu
doğrultuda özellikle üstünde durulması gereken bir diğer konu
da, böyle bir uygulamanın ekonomiyi etkilediği kadar, hem
çevresel hem de trafik güvenliği açısından büyük önem teşkil
etmesidir. Şu anda trafikte bulunan 160 bine yakın 30 yaş
üzerindeki araç hem yakıt tüketimi, hem de karbondioksit
salınımları açısından çevre için ciddi tehlike oluşturmaktadır.
Türkiye’de 13 milyon civarında kayıtlı binek, ticari ve ağır ticari
araç bulunmaktadır. Belli bir yaşın üzerindeki araçlarda yakıt
tüketimi ve karbon salınımı artarken can güvenliği de buna
paralel olarak azalmaktadır. 15 yaşında bir aracın yakıt tüketimi
ve çevreye verdiği zarar günümüzün yeni araçlarına oranla 20
kat daha fazladır. Bu durum kayda değer oranda kirlilik ve
maliyet yaratmaktadır.
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Türkiye’de otomotiv sektörü, büyük üretici ve distribütörlerin
uzun yıllara dayanan yatırımları, küresel know-how transferleri,
hükümet destekleri ile kısa zamanda büyük gelişim göstermiştir.
Sahip olduğu potansiyel ise açıkça ortadadır. Bu potansiyelin
açığa çıkması için üzerinde çalışılması gereken konulardan bir
diğeri de haksız rekabet ve ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen
ve rekabetin zenginliğine, tüketici haklarına zarar veren
yapılanmanın önüne geçilmesidir.
Dünyanın ilerlediği yön de göz önüne alındığında yukarıda
bahsedilen tüm konular küresel boyutta ve ülkemizde
sektörümüzün sürdürülebilir büyümesinin yakalanması için
öncelik taşımaktadır. Hükümetlerin politikalarıyla sektörü
desteklemesinin yanı sıra, faaliyet gösteren tüm oyuncuların
da sorumlu, bilinçli birer kurumsal vatandaş olmaları
gerekmektedir. Doğuş Otomotiv olarak hedefimiz,
sektörümüzün sorunlarını her platformda dile getirmek, gerekli
önlemleri almak ve iyileştirme odaklı çalışmaları hayata
geçirmektir.

Öncelikli Konularımız
Birçok önemli sosyal, çevresel, ekonomik ve etik risk, hem iş
dünyasının performasını hem de küresel anlamda toplumu
yakından ilgilendirmektedir. Doğuş Otomotiv olarak iş
dünyasının karşısına çıkan ya da çıkması öngörülen sorunların
pek çoğunun aynı zamanda birer fırsat anlamına geldiğine
inanırız. İşimizle ilgili yaptığımız değerlendirmeler ve kurum içi
karar alma mekanizmalarımızda doğrudan etkisi olan konuları
belirlemenin ve önceliklendirmenin tüm iş dünyası için olduğu
kadar bizim için de çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu
konularda atacağımız her türlü adımın ve hayata geçireceğimiz
uygulamaların işimizin sürdürülebilirliği için büyük anlam
taşıdığını biliyoruz.
Bu amaçla Doğuş Otomotiv öncelikli alanları aşağıdaki iki
önemli başlık açısından değerlendirilmiştir:
1. Paydaﬂlar›m›z›n sorunla ilgi düzeyi
2. Sorunun Do¤uﬂ Otomotiv üzerindeki etkisinin düzeyi

Doğuş Otomotiv Öncelikli Alanlar Tablosu

Çalışan Memnuniyeti
ve Bağlılığı
Trafik Hayattır
Risk Yönetimi ve
Kurumsal Yönetim

Atık Hurda
Yönetimi

Satış Sonrası Hizmetler
İşçi Sağlığı
ve Güvenliği

Paydaşın Sorunla İlgisi

Müşteri Bilgi
Yönetimi
Marka Algısı

Yatırım
Planlama

Çevreye Duyarlı
Ürünler /
İklim Değişikliği

Haksız
Rekabet

Müşteri Şikayet
Yönetimi

Tedarikçi
Standartları

Sektörel Lojistik
Altyapı

Yetkili
Satıcılar
Standartları

Çoklu Marka
Yönetimi

Yönetimde Kadın
Temsili
Bütçe
Yönetimi

Sorunun Doğuş Otomotiv Üzerinde Etkisi

Öncelikli: İlgili paydaşlarla konuyla ilgili diyalog kur
2. Derecede Öncelikli: Takip et, ilgili paydaşları bilgilendir, risk ve fırsatları belirle
3. Derecede Öncelikli: Planla Hazırlık yap
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2010 Hedeflerimiz
Ekonomik

Doğuş Otomotiv’in ulusal ve uluslararası piyasalarda marka değerini artırmak ve daha şeffaf bir Şirket
olma yolunda her geçen gün daha da ilerlemek.
Yatırımcılarımız ve hissedarlarımızdan sürdürülebilirlik performansımızla ilgili geri bildirimler alarak 2010
performansımızı bu doğrultuda geliştirmek.
Uzun vadeli kurumsal yatırımcı sayısını, Şirket’in piyasa değerini ve işlem hacmini artırmak.

Çevresel

Yetkili satıcı ve yetkili servislerimiz de dahil olmak üzere Doğuş Otomotiv’in değer zinciri içinde, çevre
performansıyla ilgili veri toplama sürecimizi geliştirmek ve çevresel verilerimizi konsolide ederek somut
hedefler belirlemek.
Karbon ayak izimizi azaltarak maliyetlerimizi düşürmek.

Sosyal

Trafik Hayatt›r başlığı altında trafik kazalarını önleme ve genç nesilde bilinçli araç kullanımı konusunda
çalışmalarımızı yaygınlaştırmak.
Gösterge Projesi’ni yaygınlaştırarak Türkiye çapında 5 yetkili satıcımızda daha hayata geçirmek ve etki
alanı ölçümlemesi yaparak projeyi geliştirmek.
İnsan hakları konusunda çalışanlarımız arasında bilincin gelişmesine katkıda bulunmak, aynı farkındalık
çalışmasını yetkili satıcı ve yetkili servislerimiz arasında da sürdürmek.
2010 yılı içinde marka denetimlerine de başlamak ve Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, SEAT,
Porsche ve Audi markalarının denetimlerini tamamlamak. Ayrıca kurum içinde Finansman, İthalat ve
DOD denetimlerini gerçekleştirmek. Tüm Doğuş Oto ve İstanbul Bölgeleri Oto-fix denetimlerini de 2010
yılı içinde tamamlamak.
Tüm Doğuş Otomotiv markalarında belirli dönemlerde satış ve satış sonrası hizmet noktalarında müşteri
memnuniyeti ölçüm sistemleri uygulamak ve müşteri geri bildirimleri çerçevesinde hizmet kalitesini
artırmak.
Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimleri kapsamında Türkiye genelinde ağır vasıta sürücülerinin
güvenli sürüş konusunun önemine dikkat çekmek ve 40 şirkette daha sürücülere eğitim vermek.
Endüstri Meslek Liseleri ile yapılan işbirliği sayesinde teknisyen, servis danışmanı, parça, garanti ve
müşteri ilişkileri gibi konularda eğitimli personel yetişmesine destek olmak ve Volkswagen teknolojisi
ile eğitilen yetenekli öğrencileri öncelikle Doğuş Otolar olmak üzere yetkili servislerimizde istihdam
etmeye devam etmek, staj olanakları tanımak.

Çalışanlar

Daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketini tekrarlamak, iç müşteri
memnuniyeti anketi düzenlemek.
Doğuş Grubu değerlerinin tüm çalışmalarda ön planda tutulmasını sürdürebilmek için çalışanların
katılımıyla gerçekleştirilecek gönüllülük uygulamalarını hayata geçirmek.
Potansiyel Yönetici adaylarını belirlemek; bu çalışanların liderlik ve yöneticilik özelliklerine katkı sağlayacak
programlar geliştirmek.
Çalışan ünvanlarını organizasyonun mevcut yapısına ve günün koşullarına uygun hale getirmek.
Gebze Bölgesi’nde ilköğretim okullarına ve mesleki kuruluşlara gönüllülük programları kapsamında
destek ve eğitim vermek.
Çalışanlara kontrol ortamı ve yolsuzlukların tanımı/önlenmesi konulu interaktif eğitimler sağlamak.
Çalışanların yabancı dil gelişimlerini sağlamak ve bireysel gelişimlerine yatırım yapmak amacıyla, 2010
yılında özel bir eğitim kurumuyla anlaşarak eğitim almalarını sağlamak.

Paydaş Katılımı

2012 yılına kadar en az 3 öncelikli paydaş grubuyla beklenti analizi yaparak, sonuçlarına göre öncelikli
konularımızı revize etmek ve ilgili performanslarımızı paylaşmak.

DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009
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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
TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
TÜSİAD Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
KİD Kurumsal İletişim Derneği
TÜYİD Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği
RVD Reklam Verenler Derneği
DENTUR Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği
AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
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“ Küresel ekonomilerde
otomotiv sektörünün
belirleyici bir rolü vardır;
bunun yanında yerel
ekonomiler için de önemli
büyüme faktörlerinden
biridir. Sektörün ekonomik
etki alanı içinde en dikkat
çekici unsurlardan bir diğeri
ise oldukça kapsamlı
tedarik zinciridir.”

EKONOMİK
ETKİ ALANIMIZ
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Küresel ekonomilerde otomotiv sektörünün belirleyici bir rolü
vardır; bunun yanında yerel ekonomiler için de önemli büyüme

Çoklu Marka Yönetimi

faktörlerinden biridir. Sektörün ekonomik etki alanı içinde en
dikkat çekici unsurlardan bir diğeri ise oldukça kapsamlı
tedarik zinciridir. Birçok sektörde önemli sürdürülebilirlik
etkileri üretim aşamasında doğarken, otomotiv sektöründe
bu etki üretimden sonra, ürünün kullanım aşamasında da
devam etmektedir. Bunun yanında mobilite, hem gelişmekte
olan, hem de gelişmiş ülkelerde stratejik olarak önemini
korurken sosyal refahın en belirgin göstergelerinden biri
olmayı sürdürmektedir.
Üretimden tüketiciye ve kullanım sonrasına uzanan otomotiv
sektörünün yaşam döngüsü içinde çok önemli bir rol üstlenen
Doğuş Otomotiv, üretim sonrası nihai tüketiciye ulaşmak ve
ürünün yaşam döngüsünü en verimli biçimde uzatmak için
otomotiv değer zincirinin her aşamasında büyük özenle
hizmet vermektedir.

Değer Zincirimiz

Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiyi internet
sitemizde http://www.dogusotomotiv.com.tr/
ve 2009 yılı faaliyet raporumuzda
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyet-raporlari.aspx
bulabilirsiniz.

Doğuş Otomotiv olarak çoklu marka yönetiminin
her avantajının iyi yönetilmediği takdirde
dezevantaja dönüşebileceğinin bilincindeyiz.
Bu amaçla kurduğumuz Doğuş Otomotiv Değer
Zinciri, çoklu marka yönetimini bir avantaja
dönüştürerek birçok güçlük ve riskle ilgili de
önlem almamızı sağlar ve işimizin sürekliliği için
kilit süreçleri yönetmemiz adına bir sistem
oluşturur.
Aﬂa¤›da s›ralanan faktörler Do¤uﬂ Otomotiv’in
Çoklu Marka Yönetimi anlay›ﬂ›n› aç›klamaktad›r:
° İcra Kurulu sistemi uygulaması ile şirket içi
iletişimde artış sağlanmaktadır.
° Marka yönetimlerinin İcra Kurulu vasıtası ile
önerilen projeleri paylaşmaları ve bunun
sonucunda projenin tüm markalarda
uygulanabilmesi sağlanmaktadır.
° Pazarlama aktivitelerinde ortak çalışma yeteneği
geliştirilmektedir.
° Doğuş Otomotiv markasının güçlenmesiyle Şirket
piyasa değerine pozitif katkı sağlanmaktadır.
° Kaliteli ve eğitimli insan kaynağı rotasyonu ve
verimliliği sağlanmaktadır.
° Pazarda hitap edilen müşteri sayısı artmaktadır.
° Satış esnasında müşteriyi tek bir lokasyonda
farklı markalara yönlendirme olanağı
bulunmaktadır.
° Yönetim kademesinde birçok markanın
performansını aynı anda gözlemleme ve
performanslarını karşılaştırma olanağı vardır.
° Çok farklı segmentlerde hizmet verme ve çok
sayıda markanın Türkiye distribütörlüğünü
yürütme yeteneğiyle pazarı doğru analiz etme
ve riskleri çok daha önceden öngörme olanağı
bulunmaktadır.
° Gelirlerin dengeli olması ve bu nedenle tek bir
marka bağımlılığının olmaması sağlanmaktadır.
° Ortak yetkili satıcı ve yetkili servisler sayesinde
yetkili satıcı ve yetkili servislerin daha verimli
çalışmaları sağlanmaktadır.
° Ortak birimlerin tüm markalara destek olması
nedeniyle verimlilikte artış sağlanmaktadır.
° Destek birimlerin tüm markalara ortak strateji ve
ilkelerle hizmet sağlaması mümkün olmaktadır.
° Zaman yönetimi ile ilgili riskler ve fırsatlar
belirlenerek, sistemin işleyişi sağlanmaktadır.
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Tedarik Zincirimiz
OEM (Original Equipment Manufacturer)
Doğuş Otomotiv’in 1994 yılında Volkswagen ve Audi markalarının distribütörlüğünü alması ile başlayan, distribütörlüğünü yaptığı
uluslararası markaların üreticileriyle şeffaf ve yakın ilişkisi 15 yıldır gelişerek sürmektedir. Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na
bağlı markaları çatısı altında toplayan dünyadaki tek şirkettir.
Tüm sosyal paydaşları ile ilişkilerinde ‘beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet’ vizyonu doğrultusunda hareket eden Doğuş Otomotiv,
bu anlayışın bir sonucu olarak uzun vadeli ve sürekli gelişen iş ortaklıklarına imza atmaktadır. Kalite yönetimi konusunda Volkswagen,
Audi, SEAT markaları ve Lojistik Merkezi için Almanya TÜV’den ISO 9001:2000 sertifikasına sahip olan Şirket, müşteri memnuniyetini
ve kaliteyi en önemli değerleri olarak görmektedir.Türkiye’de yürüttüğü başarılı perakende çalışmalarını İsviçre’ye de taşıyan Şirket,
Lozan’da ‘D-Auto SuisseSA’ Şirket ismi ile hizmet veren Porsche satış ve servis merkezi açılışını Eylül 2009’da gerçekleştirmiştir.
Merkez, Doğuş Otomotiv’in üretici ortağı ile yürüttüğü çalışmanın bir ürünüdür.
2009 yılı içinde üretici ortağı Volkswagen AG tarafından yıl boyunca yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket’in iş ortağı Opat Otomotiv
ve Doğuş Otomotiv perakende iştiraki Doğuş Oto, ‘Service Quality Awards’ (Servis Kalitesi Ödülleri) Yarışması’nda Avrupa’nın en
iyi 100 servisi arasında yer almıştır. Bunun yanında Audi AG tarafından yapılan satış CSS (Müşteri Memnuniyeti Araştırması) ölçümlemesinde
100 puanlık hedef geçilerek 101,19’luk ortalama CSS puanına erişilmiştir. Aynı dönemde Audi AG’nin satış sonrası hizmetler alanında,
dünya çapındaki Audi yetkili servisleri arasında gerçekleştirdiği ‘Audi Twin Cup’ Türkiye finalinde Doğuş Oto birinci olmuştur.
Doğuş Otomotiv, tüm iş ortakları, tedarikçi firmalar ve üreticilerle açık ve verimli ilişkiler kurma anlayışıyla hareket etmektedir. Bu şekilde
üreticinin yanı sıra tüm tedarikçi firmalar ve iş ortaklarıyla uzun soluklu işbirlikleri geliştirmektedir.

Kurumsal Değer Akımı-Tedarik Zinciri
ÜRETİCİLER

MÜŞTERİLER • BAYİLER

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

Ürün Yönetimi
VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

Liman

Yeni
Sipariş

Planlama
Süreci

Marka İletişim
Süreçleri

Filo Satış
Süreçleri

Satış Destek
Süreçleri

Müşteri İlişkileri
Süreçleri

Saha Satış
Destek Süreci

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

Satış veya
Planlama
Müdürlükleri
Parça ve
Aksesuar

Kamyon,
Treyler ve
Damper

YP Operasyon
ve Depo
Müdürlüğü

Finansman
Süreçleri
Üretim ve
Sevkiyat
Bilgileri

‹thalat Öncesi
Lojistik Süreci
DOS Lojistik Gümrüklü
Scania Lojistik
Alan
Marka Lojistik
Birimleri, Araç
Dağıtım
Müdürlüğü, YP
Operasyon ve
Depo
Müdürlüğü

Muhasebe
Süreçleri

Bayi
Geliştirme
Süreçleri

‹thalat Süreci
İthalat
İthalat
Müdürlüğü

Denetim
Süreçleri

İnsan
Kaynakları
Süreçleri

104 Nokta
84 Tüzel Kişi
143 Shoroom (Satış)
163 Atölye (Servis)
Yedek
Parça
ve
Servis

Araç

Araçlar
Yedek Parça

BT
Süreçleri

Kurumsal
İletişim
Süreçleri

Fatura ve
Sevkiyat
Bilgileri

‹thalat Sonras›
Satış Süreci
Lojistik Süreci
VW Binek
DOS Lojistik
Stok
VW Ticari
Scania Lojistik Sahası
Audi
Araç Dağıtım
SEAT
Müdürlüğü,
Porsche
YP Operasyon
Scania
ve Depo
Krone
Müdürlüğü
Meiller
Satış
Müdürlükleri,
YP Operasyon
ve Depo
Müdürlüğü

Yurtiçi
Sevkiyat Süreci
DOS Lojistik
Scania Lojistik
Araç Dağıtım
Müdürlüğü, YP
Operasyon ve
Depo
Müdürlüğü

Nihai Müşteriler
Binek araç, ticari araç,
ağır vasıta, treyler ve
damper müşterileri

Tüm markalar için
marka bazında
organize olmuş satış
ve servis noktaları

Pazar
Bilgileri
ve
Hedefler

Binek ve
Hafif Ticari
Araçlar

Araç
Talepleri

BAYİLER

Siparişler

Üretim
Bilgileri

Garanti ve
Teknik Destek
Süreçleri

Saha SSH
Destek
Süreçleri

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

VW Binek
VW Ticari
Audi
SEAT
Porsche
Scania
Krone
Meiller

Müﬂteriye
Sat›ﬂ Süreci

Sat›ﬂ Sonras›
Hizmetler Süreci

Y/S VW Binek
Y/S VW Ticari
Y/S Audi
Y/S SEAT
Y/S Porsche
Y/S Scania
Y/S Krone
Y/S Meiller

Y/S VW Binek
Y/S VW Ticari
Y/S Audi
Y/S SEAT
Y/S Porsche
Y/S Scania
Y/S Krone
Y/S Meiller

Y/S Marka
Satış
Müdürlükleri

Y/S SSH
Müdürlükleri
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Tedarikçi Seçim Kriterleri
Tedarikçiler Listesi, ‘Tedarikçi Kalite Sistem Denetimi
Soru Listesi’ne göre ve aşağıda yer alan kriterler baz alınarak
yılda en az bir kez, Temmuz ayında olmak üzere gözden
geçirilerek yenilenir. Kriterlerden en az ikisine sahip firmalar
Onaylı Tedarikçi ve Değerlendirme Listesi’ndeki yerlerini
korurlar. Bu kriterler listeye yeni girecek firmalar için de
geçerlidir. Onaylı Tedarikçi ve Değerlendirme Listesi, Doğuş
Otomotiv Finans ve İdari İşler Direktörü tarafından onaylanır.
Kriterler:
• TSE, ISO 9000 Sertifikal› / TSE kalite belgeli olmas› /
Üretici taraf›ndan onay sertifikal› olmas›
• Taraf›m›zdan denetimli olmas›
• Tavsiye edilmesi
• Uzun süreli çal›ﬂma deneyimi
• Grup ﬂirketleri taraf›ndan seçilmiﬂ olmas›
Yedek Parça Tedarik Zinciri
Doğuş Otomotiv yedek parça tedarik sistemi sipariş, stok
kontrol, ithalat, depolama ve satış sürecinden oluşmaktadır.
Yetkili servislerin sipariş ve satış işlemleri Turkuaz Sistemi*
üzerinden yapılmaktadır. Satış işlemi tamamlanan parçalar
Yedek Parça Depo’da toplama ve paketleme süreçlerine
alınarak günlük ortalama 7.000 kalem parça, uygun route
optimizasyonu ile yetkili servislere sevk edilmektedir.
Etkin stok kontrol yöntemleri ile tedarikçilerden sağlanan
parçalar, ithalat sürecinin ardından Yedek Parça Depo
tarafından mal kabul ve raflama süreçlerine alınarak günlük
ortalama 2.000 kalem parça satışa hazır hale getirilmektedir.
Yedek parça sipariş hacminin yüzde 70’i günde çift sevkiyat
yapılarak gerçekleştirilir. Yetkili servislerden gelen siparişlerin
yüzde 97,5’i anında stoklarımızdan karşılanmaktadır. Ayrıca
bu süreç kapsamında yetkili servislere yedek parça
konularında teknik destek ve oluşan müşteri şikayetlerinin
çözümü için hizmet verilmektedir.
Yedek parça tedariği için yurtdışı/yurtiçi taşıma ve
gümrükleme hizmeti alınmaktadır. Bu hizmetler için satın
alma prosedürü gereğince ihaleye çıkılmaktadır. Taşıma ve
gümrükleme firmaları ile imzalanan sözleşmelerdeki kalite
standartları (maliyetler, transit süre, zamanında araç temini,
gümrükleme süresi vb) sürekli izlenerek şirket aylık raporları
ile denetlenmektedir.
Yedek parça faaliyetleri, ISO, Doğuş Holding, iç denetim ve
bağımsız denetim firması tarafından periyodik olarak denetime
tabi tutulur.
Yurtdışından tedarik edilen ürünler Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinden ithal edilmektedir. Bu kapsamda AB’nin ürün
sağlık ve güvenlik mevzuatına göre belgelendirilmektedir.
İthal ettiğimiz araçlar AB ve ulusal tip onayına sahiptir. İthal
ettiğimiz yedek parça ve aksesuarlar üzerinde ürün güvenliğini
teyid eden CE, E, e vb. işaretler bulunmaktadır. Bununla

birlikte, bir kısım ürünler Türkiye’ye ithali öncesinde bazı
kurumlar (Türk Standartları Enstitüsü, Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb) tarafından
incelenerek onaylanmaktadır.
Ayrıca pazarlama ürünleri kapsamında tedarik edilen ürünlere
ait varsa TÜV, MSDS gibi belgeler ilgili firmalardan
istenmektedir. Örneğin çocuk koltuğu satışlarında
Volkswagen AG’nin çalıştığı marka olan Britax-Römer tercih
edilmiştir. Buna ek olarak firmanın Avrupa Güvenlik
Standardı’nı (ECE R 44/04) sağlaması ve ADAC testlerini
geçmiş olması gerekmektedir. Araçlar için Euro NCAP
standardının önemine benzer biçimde çocuk koltukları için
de ADAC testi önemlidir. ADAC (Alman Otomobil Kulübü),
Avrupa’nın en büyük ve saygın otomobil kulübüdür. Çocuk
güvenlik koltukları ile ilgili yapmış oldukları çarpışma testleri,
normal standartların çok üzerindedir.
Yurtiçi Araç Dağıtım
Yurtiçi araç dağıtım süreci, markalarımız tarafından ithal
edilen araçların gemi ile Türkiye Limanları’na ulaşması ile
başlamaktadır. Daha sonra, sırası ile aşağıdaki operasyonlar
yapılmaktadır;
1. Araçlar gemiden liman sahasına indirilir. Bu aşama araç
kontrolleri, uluslararası geçerliliği olan bağımsız denetim
firması, gemi kalite temsilcisi, yurtiçi oto taşıma personeli
ve Doğuş Otomotiv personeli tarafından yapılmaktadır.
2. Liman sahasına inen araçlar gerekli gümrük izinleri
alındıktan sonra Doğuş Otomotiv kontrolünde ve
Gümrükler Genel Müdürlüğü denetiminde olan sahalara
aktarılır.
3. Markaların ithalat telepleri doğrultusunda resmi ithalat
işlemleri Doğuş Otomotiv İthalat Birimi ve gümrük
müşavirleri tarafından yürütülerek ithalat tamamlanır.
4. İthalatı tamamlanan ve yetkili satıcıya satışı gerçekleşen
araçlar uygun route programı oluşturularak tırlara yüklenir
ve yetkili satıcılara sevk edilir.
Araç Dağıtım birimi sekiz markanın yurtiçi taşımasını
gerçekleştirerek ortak sinerji yaratmaktadır. Bu sinerji, route
optimizasyonu ve lojistik faaliyet alanlarında verimlilik, kalite
ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Özellikle oto taşıyıcılarının
maksimum dolulukta yüklemesi yapılarak en kısa yol ve
sürede yetkili satıcılara ulaşması sağlanmaktadır.
Ayrıca;
a. Yurtiçi taşıma ve lojistik hizmeti satın alınmaktadır. Bu
hizmetler için satın alma prosedürü kapsamında ihaleye
çıkılmaktadır. İhaleler sonucunda taşıma firması ile
sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmedeki kalite
standartları (maliyetler, sevk süreleri, zamanında araç
temini, taşıyıcı sayısı, personel sayısı ve kalitesi vb
unsurlar) sürekli izlenerek Şirket aylık raporları ile
denetlenmektedir.
b. Araç dağıtım faaliyetleri TÜV, Doğuş Holding, iç denetim
ve bağımsız denetim firması tarafından dönemsel olarak
denetime tabi tutulur.

* Doğuş Otomotiv entegre bilişim sistemi. Detaylı bilgi için ‘Turkuaz Bilgi Sistemi Kapsamı’ başlığını inceleyebilirsiniz.
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c. Gümrük ve stok sahalarımızda stoklanan araç bakımları,
üretici firma bakım talimatına göre 30 – 60 ve 90 günlük
dönemlerde gerçekleştirilmektedir.
d. Gümrük ve stok sahalarımızda stoklanan araç hareketlerine
ilişkin standartlar Volkswagen AG Sürücü ve Yükleme
Personeli İçin Genel Kurallar Talimatı’na uygun olarak
gerçekleştirilmektedir.
e. Yükleme ve taşıyıcı üzerinde araç sabitleme operasyonu
Yurtiçi Araç Taşıma Sözleşmesi ve Volkswagen AG Sürücü
ve Yükleme Personeli İçin Genel Kurallar Talimatı’na
uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
f. Yurtiçi taşıma ve lojistik hizmeti veren firma Araç Dağıtım
Birimi tarafından hazırlanan ’Taşeron Değerlendirme’
kriterlerine göre değerlendirilmektedir.
Sorumlu Pazarlama
Doğuş Otomotiv olarak pazarlama etkinliklerimizle ilgili tüm
konularda Tüketiciyi Koruma Kanunu ve bu kanun ile ilgili
yönetmeliklere uyarız. Doğuş Otomotiv’le ortak çalışmalar
yürüten üçüncü partilerle yapılan sözleşmelerimizde
Uluslararası Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketleri Birliği (ICCO)
doğrultusunda benimsenmiş ilkelere göre müşteriye, kamuya,
medyaya, rakiplere ve çalışanlara karşı yükümlülüklere uyum
taahhüdü içeren maddeler yer almaktadır.

Her birimin kendi işleyişine yönelik olarak yaptığı iyileştirme
çalışmalarının yanı sıra, yalın çalışmaları ile Öneri ve Ödül
Sistemi de bu yaklaşımı pekiştirmektedir.
D-YALIN: Do¤uﬂ Otomotiv Yal›n Çal›ﬂmalar›
Yalın Yönetim, müşteriye sunulan değeri göz önünde
bulundurmaktadır. D-Yalın, gereksiz harcamaları önleyerek
işlemlerin hızını ve verimliliğini artırmak için kullanılan
yöntemler, ilkeler ve teknikler bütünüdür. Bir süreç içinde
müşteriye değer katan adımları belirleyerek hatalı işlemlerin
sıfırlanması, değer katmayan adımların kaldırılması ve
müşterinin beklemediği, ancak zorunlu olan işlemlerin
süresinin kısaltılmasıyla, süreçlerin maliyet, hız, kalite
bileşenlerinde gelişimi sağlayacak bir araç olarak ortaya
çıkmaktadır. Bütün bu çalışmaların veriye dayalı yürütülmesi
prensibi, iyileştirme fırsatının tanımlanması, analizi,
çözümlemesi ve standartlaştırılması adımları yalın yönetimin
temelinde yer alır.
Doğuş Otomotiv Grubu’nda Yalın Yönetim Süreci 2007
yılında başlamıştır. Mükemmellik yolculuğunda sürdürülebilir
ve kalıcı süreç iyileştirmelerini Yalın Yönetim araçları vasıtası
ile sağlamak amacıyla öncelikle aşağıdaki yalın yönetim
organizasyonu oluşturulmuştur.

Doğuş Otomotiv tüm pazarlama faaliyetlerini sorumlu
pazarlama anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini
dikkate alarak ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek
gerçekleştirir. Mobil pazarlama faaliyetlerinde ve müşteriye
yaptığı aramalarda, sorumlu pazarlama anlayışının bir ürünü
olan İzinli Pazarlama Kuralları çerçevesinde iletişim kurar.

Doğuş Otomotiv’de İş Sürekliliği
Kalite ve Süreç Yönetimi
Süreç İyileştirme Çalışmaları
2006 yılında ‘Yalın Yönetim’ anlayışını benimseyen Doğuş
Otomotiv, tüm iş süreçlerini bu doğrultuda oluşturmaktadır.
Doğuş Otomotiv’in ‘Beklentilerin üzerinde yarat›c› hizmet’
olarak belirlediği vizyonu ve ‘Büyük ol, Yak›n ol, Yarat›c› ol’
sözü iş süreçlerimizde yol göstericidir.
Beklentilerin üzerine çıkabilmek için öncelikle beklentilerin
tespit edilmesi gerektiğine inanan Doğuş Otomotiv, düzenli
olarak iş süreçlerini gözden geçirir ve gerekli iyileştirmeleri
yapar. Bu doğrultuda tüm çalışanlardan ve yalın liderlerinden
gelen yaratıcı çözümler ve önerilerin ulaştırılması için gerekli
alt yapı çalışmaları yapılmıştır.
Kurumsallaşma ve sürdürülebilir kârlılık yönetim ilkelerimiz
doğrultusunda, daha etkin, verimli ve paylaşımcı yönetim
anlayışını, yalın ve sistematik düşünce kültürünü, Şirket olarak
aynı hedefe odaklanan açık iletişimi Şirketin tüm birimlerinde
desteklemek ve iş sürekliliğini sağlamak adına süreç iyileştirme
çalışmaları önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

SÜREKLİ

Otomotiv
Yalın Yöneticisi

Yalın Çekirdek
Ekibi

Yalın çalışmalarının
eşgüdümleri ve Yalın
Çekirdek Ekibi’nin
Yönlendirme Kurulu’nda
temsilinden
sorumludur

Süreçlere hakim kişilerden
oluşur. Çalışmaların
yürütülmesi, takibi,
raporlanması ve
iletişiminden
sorumludur

Yalın
Yönlendirme Kurulu
Yönetim ve İcra Kurulu
üyelerinden oluşan kurul,
proje hedefleri belirlenmesi,
çalışma alanları seçimi ve
çalışmaların takibinden
sorumludur

Yalın Yönetim
Organizasyonu

Kaizen Ekibi

Yönetim ve
Süreç Sahipleri

Değer akım çalışması
sırasında ve sonrasında
iyileştirme çalışmalarının
gerçekleştirilmesi ve
hedeflerin izlenmesinden
sorumludur

İyileştirme hedeflerinin
belirlenmesi, Yalın
çalışmalarının teşvik ve
desteklenmesi, Yalın
uygulamalarının takibinden
sorumludur

Değer
Akımı Ekibi
Mevcut ve gelecek değer
akım haritalarının
oluşturulmasından ve
iyileştirme alanlarının
belirlenmesinden
sorumludur
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Yalın Yönlendirme Kurulu tarafından, belirlenen çalışma
alanlarında değer akım çalışmaları yürütülmüştür. Bu
çalışmalara destek veren ekip yapısı, değer akışı boyunca
rol alan birimlerin tümünden en az bir temsilci katılımı ile
oluşmaktadır. Böylelikle adımların sadece kendi içinde değil,
resmin bütününü göz önünde bulundurarak tüm akışın
(müşteriden başlayan ve müşteride biten) verimliliğinin
sorgulanması sağlanmaktadır.
Bu çalışmalar müşterilerimize en yakın olduğumuz çalışma
alanlarından biri olan ‘Sat›ﬂ Sonras› Hizmetler Sürecimiz’de
başlamıştır. Doğuş Oto Kartal Bölgemizde yürütülen
çalışmalara 35 kişi katılmış, 19 Kaizen çalışması
yürütülmüştür. Bu çalışmanın öncelikle odaklandığı nokta
olan müşterilerimize yapılan teslimlerin hızının ve servis
kapasitesinin artırılması konularında hedeflenen değerlere
ulaşılmış ve diğer Doğuş Oto Bölgeleri’nde de bu çalışmaların
yayılımı Yal›n Çekirdek Ekibi tarafından koordine edilmiştir.
Diğer bir çalışma Parça Tedarik ve Satışı Süreci’nde
gerçekleştirilmiş ve çalışmalara 35 kişi katılmış, 27 adet
Kaizen çalışması yürütülmüştür. Özellikle stok devir hızlarının,
depo verimliliğin artırılması ve servislerimizin parça temin
sürelerinin kısaltılması hedefleri ile yürütülen çalışmalar
neticesinde çalışma sırasında hedeflenen değerlere
ulaşılması sonucunda, iyileştirmeler tüm yetkili servislerimizi
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır.
Kapsam ve süreç büyüklüğü olarak önemli bir çalışma alanı
ise Yeni Araç Tedarik ve Sat›ﬂ› De¤er Ak›m Çal›ﬂmas›
olmuştur. Çalışmalara 52 kişi katılmış, 22 Kaizen çalışması
yürütülmüştür. Özellikle stok ve sipariş yönetimi, perakende
satış etkinliğinin artırılması gibi konu başlıklarında yapılan

çalışmalar, proje öncesinde verilen hedeflerin gerçekleşmesi
ile sonuçlanmıştır.
Yalın Liderleri
Doğuş Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan departmanların
kendi iyileştirme faaliyetlerini, Yalın Yönetim prensipleri
çerçevesinde yürütmek üzere Yal›n Liderleri E¤itim
Program› düzenlenmiştir. Bu program sayesinde, her birim
içinde belli iş süreçleri bazında Yalın Liderleri yetişmesini,
iyileştirme faaliyetlerinin sürekliliğini ve standardizasyonunu
sağlamak amaçlanmaktadır.
Toplam 5 gün süren eğitimlerin sonunda Yalın Liderlerimiz
eğitim sertifikası alabilmek üzere kendi iş alanları ile ilgili
bir iyileştirme projesini yürütmektedir. Proje sunumları üst
yönetimimize yapılarak, eğitim sertifikaları üst yönetim
tarafından kendilerine iletilmektedir.
2008 yılında başlayan ilk Yalın Lideri dalgasında, her Doğuş
Oto Bölgesi’nde satış ve satış sonrası hizmetler çalışma
alanlarında birer kişinin eğitim alması sağlanmıştır.
2009 yılında ikinci ve üçüncü dalga yalın lideri eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında iki adet Yalın Lideri Eğitim
Programı tamamlanmış ve bir adet yalın lideri eğitimine de
başlanmış olup eğitim projeleri 2010 yılında tamamlanacaktır.
Yalın Liderleri Programı ile 2009 yılında 23 adet proje
uygulamaya alınmıştır.
İkinci Yalın Lideri eğitimlerine Parça Yönetimi ve Satış
Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticilerimiz katılmıştır. Üçüncü
dalga eğitimde ise ağırlıklı olarak satış ve pazarlama çalışma
alanlarından katılımcılar yer almıştır.

Yalın Liderleri (YL)
Yalın Liderleri Uygulamalı Eğitim Programı, yalın kültürünü tüm Şirkete yaymayı ve Şirket birim ve çalışanlarının süreç
iyileştirme yetkinliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
2009 yılına kadar toplam 3 eğitim grubunda 37 Yalın Lideri yetiştirilmiş, projelere 132 kişi katılmış ve projelerden 340.000
TL tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır.

YL1

Doğuş Oto Bölgelerinden:
7 Satış Yetkilisi
7 SSH Yetkilisi

15 Kasım
2008

+41
kişi

YL2

Doğuş Otomotiv’den
Lojistik’ten 7,
Bölge Şeflerinden 3 kişi

10 Mart
2009

+23
kişi

YL3

Doğuş Otomotiv’de:
Lojistik’ten 3,
Bölge Şeflerinden 3,
Lojistik planlamadan 3,
Pazarlamadan 2
Q-Power’dan 1,
Doğuş Oto Genel
Müdürlükten 1 kişi

25 Haziran
2009

+31
kişi
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Yalın Liderlerimiz, bakım sürelerinin kısaltılması, formların
kağıt çıkış olarak dolaştırılması yerine elektronik ortamda
form takibi sayesinde maliyet ve verimlilik kazancı, yurtdışına
geri gönderilen yedek parça kafeslerinin yerleşim
düzenlemeleri sayesinde maliyet tasarrufu, rapor ve sunum
oluşturma sürelerinin kısaltılması yoluyla verimlilik kazancı,
yetkili servislere yapılan sevkiyatlarda kullanılan paketleme
malzemelerinin geri dönüşümünün sağlanması sayesinde
maliyet azaltılması, filo müşterilerine yönelik tekrar eden
siparişler için hızlandırılmış sipariş süreleri gibi maliyet, kalite,
verimlilik bazlı projeler yürütmüşlerdir.
Doğuş Otomotiv üst yönetiminin katılımı ile Mart 2009’da
gerçekleştirilen Yalın Liderleri Sertifika Töreni, Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aclan Acar’ın ve Doğuş Otomotiv
İcra Kurulu Başkanı Sn. Ali Bilaloğlu’nun konuşmaları ve
Yalın Liderleri’mizin eğitim projelerinin sunulması ve
sertifikaların üst yönetim tarafından verilmesi ile son bulmuştur.
Doğuş Oto 2009 yılı çalışmaları ile ilgili toplantı, 140’ı aşkın
katılımcı ile Doğuş Oto Maslak Otomotion’da
gerçekleştirilmiştir. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Aclan Acar’ın ve Doğuş Oto Genel Müdürü Sn. Zafer
Başar’ın açılış konuşmalarının ardından, 2008 yılında Doğuş
Oto bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar aktarılmış ve 2009
yılı için hayata geçirilecek olan Kaporta Boya Değer Akım
Çalışması, tüm çalışanları yalın düşünceye dahil etmeyi
amaçlayan Öneri Sistemi ve düzenli, temiz bir çalışma ortamı
yaratarak verimliliği artırmayı hedefleyen 5S projeleri
tanıtılmıştır. Doğuş Oto Kartal Bölgesi’nde tamamlanan
Kaporta Boya Değer Akımı Çalışması ile birlikte tüm bölgelerde
5S çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2009 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde müşteri
şikayetlerinin azaltılmasına yönelik olarak yeni bir maliyet
azaltma ve kalite artışı sağlamaya yönelik proje çalışması
yürütülmüştür. Yapılan çalışmanın hedefleri arasında
şikayetlerin ve şikayetler için harcanan maliyetlerin azaltılması
bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv bünyesinde 2009 yılında yürütülen diğer
bir projede ise, süreçlerin verimlilik olanaklarının incelenmesi
için kurumsal değer akım haritası oluşturulmuştur. Her bir
süreç için iş yükü bazında süreçler incelenmiş, değer katan
ve katmayan süreçler gözden geçirilerek verimlilik çalışmaları
yürütülmüştür.

Öneri ve Ödül Sistemi
Bir Önerim Var
‘Bir Önerim Var’ adıyla hayata geçirilen öneri ve ödül
sistemi, çalışanların katılımını sağlayarak iş süreçlerinin
iyileştirilmesi, artan hizmet kalitesine paralel olarak müşteri
memnuniyetinin sağlanması, verimliliğin artırılması ve öneri
sahiplerinin ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.
Tüm çalışanlar, intranet sistemimizde yer alan ya da tüm
lokasyonlara yerleştirilen öneri kutularındaki formu doldurarak
önerilerini iletebilmektedir. Değerlendirme sürecinin ardından
uygulamaya alınarak tamamlanan tüm projeler 3 aylık
dönemlerde Öneri De¤erlendirme Kurulu tarafından
incelenip puanlanmaktadır. Verilen puanlar çerçevesinde
öneri sahiplerinin ve proje katılımcılarının hak ettiği ödüller,
düzenlenen ödül töreniyle sahiplerine takdim edilmektedir.
Öneri De¤erlendirme Süreci

Tüm Çalışanlar

Öneri Yetkilisi

Yalın Lideri

Değer Akımı Yöneticisi

Proje Ekibi

Ödüllendirme
Çalışan iş süreçleriyle ilgili önerisini öneri formu kullanarak öneri
kutusuna bırakır ya da intranette öneri formunu doldurur.
İletilen önerileri kontrol eden Öneri Yetkilisi, sistem kriterlerine
uygun olanları ilgili Yalın Liderine aktarır. Tüm lokasyonlar için birer
Öneri Yetkilisi görevlendirilmiştir.
Yalın Lideri önerileri fayda / maliyet ve uygulanabilirlik açısından
değerlendirerek ilgili Değer Akımı Yöneticisi’ne yönlendirir. Genel
Müdürlükler bazında Yalın Liderleri belirlenmiştir.

Yalın düşüncenin Şirket içinde tüm birimlere yayılımının
projeler ve Yalın Liderlik Programları ile sağlanmasının yanında,
İç Eğitmen Projesi kapsamında temel kavramların
çalışanlarımıza aktarıldığı eğitimler de düzenlenmeye
başlamıştır.

İlgili Bölüm Yöneticisi (Değer Akımı Yöneticisi) hemen uygula /
projelendir / sonra uygulanabilir kararı doğrultusunda öneriyi
uygulamaya alır ya da reddeder.

Tüm çalışmalar sonucunda, 2009 yılı sonu itibarı ile Doğuş
Otomotiv’de çalışanlarımızın yüzde 32’si, Doğuş Oto’da ise
çalışanlarımızın yüzde 45’i Yalın Projeleri’ne doğrudan katılarak
yalın ve sistematik düşünce kültürüne katkı sağlamıştır.

Uygulamaya geçen projeler Öneri Değerlendirme Kurulu (Yalın
ve Süreç Ekibi / İK Yöneticisi ve İlgili Değer Akımı Yöneticileri)
tarafından puanlanır, öneri sahibi ve proje katılımcılarınınhak ettiği
ödüller belirlenir ve düzenlenen ödül töreninde kişilere takdim edilir.

Onaylanan önerilen projelendirilmesi aşamasında ilgili Yalın Lideri
koordinasyonunda Kaizen Proje Ekipleri kurulur.
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Ekim 2009’da başlatılan Doğuş Otomotiv Öneri Sistemi’ne
ilk yıl 31 adet öneri gelmiş ve 11 adet öneri onaylanmıştır.
Düzenlenen yılbaşı yemeğinde, ödüle hak kazanan 3 adet
öneriye İcra Kurulu Başkanımız tarafından ödülleri verilmiştir.
Mart 2009’da hayata geçirilen Doğuş Oto öneri sistemine
2009 yılı içinde 128 öneri gelmiş ve bunların 49 adedi
onaylanmıştır. Önerilerin ödüllendirilmesi için uygulama
aşamaları takip edilmektedir. İlk öneri ödülü Mart 2009’da
gerçekleştirilen ve üst yönetimin katıldığı 2009 yılı Yalın
Çalışmaları toplantısında Yönetim Kurulu Başkanımız
tarafından verilmiştir.
2009 yılında Doğuş Otomotiv bünyesinde gelen öneriler
içinde şirket içi gönderilerde zarf kullanımının azaltılması,
iş emri ve ekleri için harcanan kağıt ve toner masraflarının
azaltılması, muhasebe kayıtlarının sisteme girişinin
hızlandırılması, sistem parolası unutulması sonrasında parola
sıfırlama işlerinin hızlandırılması, yetkili satıcı ve yetkili servis
telefonlarına hızlı erişimin sağlanması gibi projeler yer
almaktadır.
Doğuş Oto Bölgeleri’nden 2009 yılında gelen öneriler içinde
stok sahası hasarlarının kontrol altına alınarak sıfırlanması,
aksesuarlı araç satış oranlarının artırılması, araç giriş
adetlerinin artırılması, müşteri servislerinin düzenlenmesi
gibi projeler yer almaktadır.

Risk Yönetimi
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu’na bağlı olan Denetim ve
Risk Komitesi, muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi,
finansal raporlama uygulamaları ve risk yönetim politikaları
ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na gözetim görevinde yardımcı
olmaktadır. Şirketimiz bu konulardaki faaliyetlerini Denetim
ve Risk Komitesi Yönetmeliği’ne göre yürütmektedir. Bu
yönetmelik Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan düzenleme,
hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma
profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek
amacıyla kurulan Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst
yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin
belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan
etkin bir yapıya sahiptir.
Olasılık, etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal,
operasyonel, stratejik ve dış çevre riskleri olarak
sınıflandırılmaktadır.
Denetim ve Risk Komitesi’nin Görevleri
• Yönetim Kurulu adına, Şirketin iç denetim, iç kontrol ve
risk yönetiminin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler
ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Sermaye
Piyasası Mevzuatı’na ve bu düzenlemede yer alan
esaslara uygun olarak işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetir, finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasını, bağımsız denetim faaliyetlerini düzenli
olarak izler ve yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde

tespit ettiği hususları Yönetim Kurulu’na raporlar.
• Şirketin finansal tabloları, iç kontrol sistemi, bağımsız
denetim faaliyeti veya faaliyet konusu ile ilgili ortaklar
ve menfaat sahiplerinden gelen şikâyetleri inceler ve
sonuca bağlar. Bu tür şikâyetlerin Komite’ye ulaşması
ve değerlendirilebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak
Komite’nin görevidir. Şirket çalışanlarının Şirket
muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite
tarafından belirlenir.
• Bağımsız dış denetimin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde
yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda,
bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim
sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin
başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her
aşamadaki çalışmaları Komite’nin gözetiminde
gerçekleştirilir.
• Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile
bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite tarafından
belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
• Bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını
ve denetim yaklaşımını gözden geçirir, çalışmalarını
sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar
hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir ve önerilerde
bulunur. Bağımsız dış denetçiler tarafından
gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda
tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi
ile ilgili önerilerin Komitenin bilgisine zamanında
ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
• Şirket yönetiminin, iç kontrolün ve risk yönetiminin
önemini, Şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını
ve Şirkette doğru bir ‘kontrol kültürü’nün yerleşip
yerleşmediğini değerlendirir.
• İç kontrol altyapısının Şirketin tüm iştiraklerinde sağlıklı
bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması ve
yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim
Kurulu’na önerilerde bulunur.
• Şirketin iştirakleri ile iç kontrol, iç denetim arasındaki
koordinasyonun ve iletişimin sağlıklı bir şekilde işlemesini
gözetir.
• İç Denetim Departmanı tarafından hazırlanan İç Denetim
Yönetmeliği’ni gözden geçirir ve onaylanmak üzere
Yönetim Kurulu’na iletir.
• İç Denetim Departmanı’nın çalışmalarını ve organizasyon
yapısını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını
sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar
hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir ve önerilerde
bulunur.
• İç Denetim Personeli’nin atanması veya görevden
alınması konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunabilir.
• Yıllık Denetim Planı’nı inceler ve onaylanmak üzere
Yönetim Kurulu’na iletir.
• Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların
ve dip notlarının mevcut mevzuata, şirketin izlediği
muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna
ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız
denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile
birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
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Doğuş Otomotiv Denetim ve Risk Komitesi ve işleyiş
prensipleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Kurumsal Yönetim
Uyum Raporumuzu internet sitemiz üzerinde yer alan bölümde
inceleyebilirsiniz:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/pdf/ilkeler/ilkeler09.pdf
Denetim Süreçleri
Şirketimiz bünyesinde 2009 yılı içinde 13 adet birimde çeşitli
denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler dışında tüm
markalar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin 12 adet
süreç incelemesi yapılmıştır. Tüm Doğuş Oto Bölgeleri'nin
denetimi sonuçlandırılmıştır.
Yapılan denetimlerde ve incelenen süreçlerde suistimal
riskinin olduğu tespit edilen her konuda yönetime öneri
getirilerek konu hakkında önlemlerin alınması sağlanmaktadır.
Suistimal eylemine iştiraki olan bir personel tespit edilmesi
durumunda, konu hakkında rapor hazırlanarak Personel
Yönetmeliği’nde öngörülen cezanın uygulanması konusunda
ilgili yönetim ve İnsan Kaynakları Birimimiz bilgilendirilmektedir.

Otomotiv hem de bütün iş ortaklarımızda, yetkili satıcı ve
servislerimizde internet üzerinden her an bağlı çalışan bir
iletişim ağı oluşturmaktadır. Bir müşterimizin herhangi bir
temas noktamızda yaptığı satış, servis, yedek parça ve
hatta çağrı merkezi etkinlikleri anında izlenerek analiz
edilebilmektedir.

Ağustos 2001’de başlayan Turkuaz Projesi,
Türkiye’de ve Avrupa’da Microsoft .NET
platformu kullanılarak gerçekleştirilen en büyük
proje olarak belirlenmiştir.
Sürdürülebilir entegre bir yapı olan Turkuaz ile Doğuş
Otomotiv’in tüm iş akışı tek bir platformda yürütülmektedir.
Turkuaz yurtdışında da üreticiden müşteriye kadar tüm iş
ortaklarını, çalışanları içine alan entegre ve geniş kapsamlı
yapısı ile ilkler arasında yer almaktadır.

Doğuş Otomotiv tüm kurumsal karar mekanizmalarında,
satış, pazarlama ve diğer faaliyetlerinde Rekabet ve Ticaret
Hukuku’na uygun davranmaktadır. 2009 yılında rekabeti
engelleyici davranış, haksız rekabet ya da tekelcilikle ilgili
aleyhimize sonuçlanan bir dava bulunmamaktadır.

Turkuaz, açık ve esnek bir mimariye sahip yapısı sayesinde
gerçek zamanlı bilgiye anında erişerek hızlı karar almamızı
sağlamaktadır. Sistemimizin entegre, çok markalı esnek
yapısı, ölçülebilir ve denetlenebilir olması da önemli bir
avantaj oluşturmaktadır. Doğuş Otomotiv olarak bu değerli
bilgi kaynağını, bizden beklenenin de üzerinde bir hizmet
kalitesine dönüştürmek için çaba gösteriyoruz.

Sertifikasyon Denetimleri

Turkuaz Bilgi Sistemi Kapsamı

ISO 9001 ve DOS Sertifikasyonu Denetimleri
Şirketimizin ISO 9001 uygulama ve denetimleri ile Scania
markasına özel uluslararası kalite sertifikasyon süreci ve
denetimleri ile ilgili bilgiler raporumuzun Yetkili Satıcı ve Yetkili
Servislerimiz bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.

Bu bağlamda en önemli çalışmamız Doğuş Otomotiv De¤er
Zinciri uygulamamız olan Turkuaz Bilgi Sistemi’dir. 2001
yılında Doğuş Otomotiv, Garanti Teknoloji ve Microsoft
işbirliğiyle geliştirilmeye başlanan Turkuaz Bilgi Sistemi,
1 Ocak 2005 itibarıyla tüm Türkiye çapında devreye alınmıştır.
Turkuaz beşinci senesini geride bırakırken, bugün hem Doğuş

Internet web

e-posta/faks/Mobil Mesaj

Güvenlik, Yetkilendirme Yönetimi

Müşteri Yönetimi
Araç Yönetimi
Ürün/Fiyat
Planlama
Sipariş
Satış
Sevk/stok

Yetkili Satıcı

Parça Yönetimi

SSH Yönetimi

Parça/Fiyat

Servis

Tedarik

İşlemleri

Depo

SSH Destek

Stok

İşlemleri

İthalat

Doküman Yönetimi

Doğuş Otomotiv’in rekabet gücü ve işinin sürekliliği önemli
ölçüde yenilikçiliğe ve teknoloji kullanımındaki öncü konumuna
dayanmaktadır. Doğuş Otomotiv sürekli olarak gelişen
teknolojileri takip eden, çabuk ve etkin karar alıp bunları
uygulayabilen, yeniliklere açık ve güçlü IT altyapısı sayesinde
fark yaratan ve bunu katma değere dönüştürebilen bir şirkettir.

Yetkili Satıcı Çağrı Merkezi

Datawarehouse-CRM
MIS Raporlama

Doğuş Otomotiv Bilgi Teknolojileri

Kanal Yönetimi

Eğitim
Finans Yönetimi

Bütçe

Satın Alma

Finans

Mali İşler

Entegrasyonlar

Fatura/İrsaliye
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Turkuaz Bilgi Sistemi Tan›m ve Hedefleri
Tan›m
Turkuaz, geniş kullanım olanaklı, internet tabanlı, esnek ve
Yetkili Satıcı-Distribütör-OEM arasındaki tüm iş süreçlerini
otomatikleştirmek üzere tasarlanmış entegre bir bilişim
sistemidir.
Hedefler
• Doğuş Otomotiv ve yetkili satıcıları arasında etkin ve
doğru bilgi kullanımını tesis etmek.
• Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç,
SEAT, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley,
Bugatti, Scania, Krone, Thermo King, Meiller, VWScania Endüstriyel ve Deniz Motorları markalarının ve
tüm yetkili satıcıların iş süreçlerini desteklemek.
• Genel olarak tüm iş süreçleri için işlevsel ve kolay kullanılır
bir sistemde otomasyonun sağlanması.
• Bakımı ve güncellenmesi kolay ve esnek, merkezi bir
bilişim sistemi yaratmak.
• Operasyonel kontrollere olanak tanıyan, aynı zamanda
iş süreçlerinin kalitesini de yükselten bir düzen sağlamak.

Rakamlarla Turkuaz Bilgi Sistemi
Tanımlı kullanıcı sayısı
5.600
Günlük ortalama sayfa gösterimi (İnternet) 2.000.000
GUI Ekran sayısı
6.000
Stored procedure sayısı
15.000
Tablo sayısı
2.500
Ortalama işlem sayısı
1.500 tx/sn
Ortalama login sayısı
400 adet/sn

Satış ve pazarlama operasyonlarımızın görev tanımları
arasında kurumsal kimlik doğrultusunda marka ve modellerin
iletişimini gerçekleştirmek ve mevcut ürünleri pazar
dinamiklerine göre geliştirmek bulunmaktadır. Bununla
birlikte, markalarımızda ürünlerle ilgili katalog, internet
sayfası, broşür gibi tüm bilgi dokümanlarını hazırlamak,
reklam çalışmalarını yönetmek, fiyatlandırma, kârlılık ve
satış analizlerini yapmak da yer alır.
Ayrıca araçlarımızın yetkili satıcılarımız tarafından satışını
sağlamak için altyapı oluşturulması, satış stratejilerinin
geliştirilmesi, üretim ve lojistik planlamalarının yapılması,
müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye taşınması ve
hedeflerin belirlenmesi de satış ve pazarlama birimimizin
görevleri arasında bulunur. Satış ve pazarlama ekiplerimizin
bir diğer önemli rolü de üretici ortağımız ile koordinasyonu
sağlayarak fiyatlandırma çalışmalarını yürütmektir.
Doğuş Otomotiv Türkiye genelinde 500’den fazla buluşma
noktasında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bu geniş
yapıyı her gün daha da iyileştirmek, standardize etmek ve
geliştirmek adına satış ve pazarlama operasyonumuza
büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize beklentilerinin
üzerinde hizmet sağlamak ve müşteri yaşam döngüsünde
her kilometrede onların yanında olabilmek için gerek merkezi,
gerekse markalarımız bazında tüm yenilikleri takip ediyoruz.
Güçlü pazarlama ve satış ekiplerimizle yeniliklerin tüm yetkili
satıcı teşkilatımıza yayılmasını ve yönetilmesini sağlıyoruz.
Volkswagen Binek Araç

Talep Yönetim Sistemi
Doğuş Otomotiv bünyesinde Bilgi Teknolojileri, İdari İşler,
Hukuk ve İnsan Kaynakları süreçlerinde kullanıcılardan gelen
talepler için Talep Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bu
sistem sayesinde talepler kontrollü olarak izlenmektedir.
Sistemin girişinde yapılan memnuniyet anketiyle taleplerin
karşılanma ve memnuniyet oranları da ölçülmektedir.

Satış ve Pazarlama
Doğuş Otomotiv olarak uluslararası 15 prestijli markanın
distribütörlüğünü yürütüyoruz. Ülkemizin en çok güven
duyulan markaları arasında sağlam bir yere sahip olan
Şirketimiz, kuruluşundan bu yana kaliteye ve müşteri
memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışını benimsemiş,
yaratıcı ve dinamik bir hizmet sürecini sürekli kılmıştır.
Bu süreklilik çerçevesinde Şirket olarak faaliyet alanımız
içinde en önemli yeri tutan fonksiyonlardan biri de satış ve
pazarlamadır. Doğuş Otomotiv çatı markasının kurumsal
iletişim ve pazarlama yönetimini gerçekleştiren merkezi bir
fonksiyon olarak yapılandırdığımız Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim biriminin yanı sıra her markamızda ayrı
ayrı olmak üzere pazarlama ve satış fonksiyonları
bulunmaktadır.

2009 yılında Volkswagen Binek Araç olarak Volkswagen’i
rakiplerinden ayıran teknolojik yenilikleri iletişimde öne
çıkardık. Genişleyen ürün yelpazemizle daha geniş hedef
kitlelere ulaşma olanağı bulduk. Ayrıca ‘Tatl› Sert bir
Volkswagen’ sloganı ile SUV segmentinde Tiguan ve
‘Büyüksün’ sloganı ile A0 segmentinde Polo modellerinin
lansmanlarını gerçekleştirdik. Volkswagen’in merakla
beklenen 1,6 TDI motorunu da 2009 yılında tüketicilerimizin
beğenisine sunduk.
Volkswagen Binek Araç için 2009 yılı aynı zamanda pek
çok ödüle hak kazandığımız bir yıl oldu. Yeni Golf 2009
yılında Dünyada Yılın Otomobili seçilirken, Yeni Polo Golden
Steering Wheel 2009’da Yeşil Direksiyon ve Alt›n Direksiyon
ödüllerini aldı. Volkswagen’in devrim yaratan motoru TSI
ise Engine of the Year 2009’da yılın motoru ve yılın yeşil
motoru kategorilerinde birinci seçildi. Segmentler üstü bir
Volkswagen olan ve sınıfında yüzde 33’lük bir paya sahip
olan CC, mükemmel tasarımıyla ‘Red Dot Design Award
Best of Best’ tasarım ödülünü aldı. Volkswagen Binek
Araç olarak Türkiye’de 2009 yılını yüzde 7,2 pazar payı ve
26.752 adet satış rakamıyla kapattık.
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İnternet Sitesi ve Sosyal Medya: vw.com.tr
2009 yılı aynı zamanda müşterilerimizle internet üzerinden
daha yoğun olarak biraraya gelmeye başladığımız bir yıl oldu.
2009 yılı başında yenilenen internet sitemiz, Volkswagen
Binek Araç’ın yeni showroomu haline geldi. Günde ortalama
16.981 ziyaretçi sayısı ile sektörün çok üzerinde bir tıklanma
oranına ulaştık. Her zaman güncel ve interaktif bir internet
sitesi ile hedef kitlemizle buluşma stratejimiz doğrultusunda
car configurator gibi özellikleri de sitemize dahil ettik. Bu
gibi yeniliklerle kullanıcıların sitemizde geçirdiği zaman 7
dakika gibi yüksek rakamlara ulaşmıştır.
Müşterilerle en önemli temas noktamız olan internet sitemiz
için stratejimiz her zaman interaktif ve güncel bir siteyle
paydaşlarımıza ulaşmaktır.
www.vw.com.tr
Günlük ortalama ziyaret sayısı: 16.981
Sitede geçirilen ortalama süre: 7:26
Sosyal medya aracılığıyla 2009 yılında ayrıca Yeni Touareg
markamızın iletişimi yapılmış, internet sitemiz aracılığıyla
1.273 adet müşteri verisi toplanmıştır. Toplanan verilerle
müşterilerimize doğrudan e-postayla bilgilendirmeler
ulaştırılmış ve potansiyel müşterilerimiz yetkili satıcılarımızda
test sürüşüne davet edilmiştir.
Volkswagen Ticari Araç

Global krizin etkisiyle ticari araç sektöründe pazar dinamikleri
değişmiş, müşterilerin satın alma eğilimleri düşmüştür.
Rekabetçi pazarda marka iletişimi çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen sürekli kitlesel iletişim 2009 yılında da
pazarlama stratejisinde önemli bir yer teşkil etmiş ve
Volkswagen Ticari Araç ulusal mecraların yanı sıra yerel
mecraları da kullanarak hem ürün hem de kurumsal iletişimini
yapmıştır.
Volkswagen Ticari Araç 2009 yılında yoğun iletişim yönetimi
ile basında yüksek görünürlük elde etmiş, hafif ticari araç
markaları arasındaki haber etkinliği değerlendirmesinde ilk
üç marka içindeki yerini korumuştur.
2009 yılında da müşteri segmentasyonu bazlı, doğrudan
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmiş, deneyimsel ve
doğrudan pazarlama faaliyetleri ile CRM projeleri bir arada
yürütülerek özellikle hedef kitle olan ticari araç anahtar
sektörleri ile bire bir iletişim kurulmuştur. Bu kapsamda 200
noktada gerçekleştirilen etkinliklerde 5.800 adet müşteri
verisi toplanmıştır.

Volkswagen Ticari Araç tarafından yaratılan ve geliştirilen
satış ve pazarlama stratejisi Pazarlama Gücü Projesi
çerçevesinde 2009 yılında 20.000 kişiye ulaşılmıştır.
Volkswagen Ticari Araç 2009 yılını 10.300 araç satışı ile
kapatmıştır.
Audi

‘Teknoloji ile bir ad›m önde’ Audi’nin sadece sloganı değil,
tüm iletişim faaliyetlerine yön veren temel felsefesidir.
Temelinde ‘Teknoloji ile bir ad›m önde’ sloganı olmak
üzere, Audi üç marka değeri üstüne inşa edilmiştir: ilerici,
sofistike ve sportif. Audi markasının tüm iletişim
faaliyetlerinde markanın değerleri ve sloganı müşterilere
iletilmektedir. Premium segmentte Audi, sofistike ve sportif
değerler taşırken ilerici olma özelliğini daha da
belirginleştirmek üzere hareket etmektedir. Buna bağlı
olarak ilerici prestij seviyesinin artırılması, markanın
konumlandırılması ile satış ve satış sonrası hizmetlerde
belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine baz
oluşturmaktadır.
2009 yılında önemli bir başarıya imza atarak, 6.119 adet
satışla tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşan markanın
iletişiminde hem Audi’nin marka bilinirliğinin ve ilerici prestij
seviyesinin artırılması, hem de satışların desteklenmesi
hedeflenmiştir. Audi Q5, A5 Sportback ve A5 Cabriolet için
lansman reklâm çalışmaları yapılmıştır. Audi markasının en
iyi şekilde deneyimlenmesini sağlamak için 9-11 Ekim 2009
tarihleri arasında Audi Driving Experience etkinliği
gerçekleştirilmiş ve Formula 1 pistinde 360 kişi R8, A6 ve
A5 gibi Audi’nin en etkileyci quattro modellerini deneme
fırsatı bulmuştur. 2009’da çeşitli ülkelerde yelkenden tenise
birçok farklı spora ve sporcuya destek olan Audi markası,
Türkiye’de de Doğuş Otomotiv Audi’nin Beşiktaş ve
Fenerbahçe Kulüpleri’nin futbolcularına sağladığı Audi
otomobillerle sponsorluk faaliyetlerini sürdürmüştür.
Satış Yaklaşımı
Müşterilerimizin Audi marka araçlara daha uygun koşullarda
sahip olabilmesi ve Audi kalitesinde hizmet alabilmesi için
yıl boyunca farklı satış aksiyonları düzenlenmiştir.
vdf firması ile farklı ihtiyaçlara yönelik finansal ödeme
alternatifleri geliştirilirken, üretici firma ile rekabetçi fiyatların
sunulabilmesi için düzenli pazar değerlendirme görüşmeleri
yapılmıştır. Üretici firmanın sunabildiği araçların, iç talebe
uygun satışının gerçekleşebilmesi için aylık satış aksiyonları
oluşturulmuştur. Sadece en çok tercih edilen modellerin
değil, marka imajına olumlu katkısı olan özel niş modeller
için de özel satış aksiyonları yapılmıştır. Müşterilerimizin
beğendikleri aracı test edebilmelerini sağlamak üzere Yetkili
Satıcılarımız’ın test aracı prosedürleri revize edilmiştir. İç
kalite projesi ile Yetkili Satıcılarımız’ın satış süreçleri detaylı
olarak incelenmiş ve Yetkili Satıcı bazında gelişim haritaları
oluşturulmuştur.
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Porsche

Porsche markası olarak, yeni showroom ve servis açılışlarıyla
müşterilerimize daha yaygın hizmet sunulmaktadır. Ankara
ve İstanbul'da Doğuş Oto showroom açılışları ile hizmet
ağımız genişletilmiştir. Müşteri beklentisini karşılayabilmek
icin markamızın ilk dizel motor seçeneği, Şubat 2009’da
Cayenne Diesel modeli ile satışa sunulmuş, markamızın
SUV segmeti satış adetlerinde artış olmuştur. Kasım ayında
markamızın ilk 4 kapılı modeli Panamera, İstanbul Park F1
pistinde tanıtılmış, farklı motor seçenekleri pistte test sürüşü
ile müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Yeni model
lansmanlarında basın üyeleri yurtdışı lansmanlarına davet
edilmiştir. Yeni modellerin iletişimi çeşitli mecralarda çıkan
ilanlarla sağlanmıştır. Markamızın internet sayfası tüm dünya
ile aynı anda güncellenmektedir. Porsche sürüş deneyimini
yaşatabilmek için yetkili satıcılarımız tarafından düzenlenen
araç sergileme ve test sürüş etkinlikleri desteklenmektedir.
Porsche ruhunu yaşatabilmek için Porsche motorsporları
etkinlikleri ve üyeleri Porsche kullanıcıları tarafından oluşan
Porsche Club İstanbul'un faaliyetleri desteklenmektedir.
Porsche magazini Christophorus dergisi, iki ayda bir
müşterilerimize gönderilmektedir.
Bentley ve Lamborghini

2009 yılında küçülen pazara rağmen Bentley ve Lamborghini
markalarına yönelik pazarlama yatırımlarına devam edilmiştir.
Yıl boyunca her iki markanın da müşteri iletişimine ağırlık
verilmiştir. CRM puanı oluşturularak, müşterilerle düzenli
temas kurulacak bir sistem geliştirilmiştir. Eylül 2009’da
Lamborghini’nin geleneksel hale gelen özel müşteri etkinliği
‘Lamborghini Track Day’ İstanbul Park’ta düzenlenmiş ve
yeni modelimizin lansmanı yapılmıştır. Aralık 2009’da özel
bir tanıtım için bir günlüğüne Bentley Mulsanne modeli
Türkiye’ye getirilmiş ve 110 kişilik bir davetli topluluğuna
özel bir tanıtım yapılmıştır.

Düzenli olarak kontrol edilen showroom ve servislerin
kurumsal kimlik standartlarına uygunluğu BIAD (Brand
Image Awareness Development) Projesi kapsamında
değerlendirilmektedir. Böylelikle tüm SEAT Yetkili Satıcı ve
Yetkili Servisleri’nde marka kimliğine uygun tabela, poster
ve basılı malzeme kullanımına özen gösterilerek,
müşterilerimizin yetkili satıcı ve yetkili servislerimizden
duyduğu memnuniyeti artırılmaktadır.
Tüm satış ve pazarlama çalışmalarında şeffaflık, müşteri
memnuniyeti, marka değeri ve imajı, güven ve Doğuş
Otomotiv kurumsal kimliği önem taşımaktadır. İletişimde
özellikle tüm Türkiye'deki farklı bölgelerin kültürel farklılıkları
gözönünde bulundurularak herkese aynı anda hitap
edebilecek mesajlara dikkat edilmektedir.
Lansmanı yapılan yeni modeller, satış ve servis
kampanyalarıyla ilgili olarak ulusal ve bölgesel iletişim
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Yetkili Satıcı
teşkilatımızla birlikte uluslararası lansman organizasyonlarına
katılım sağlanmaktadır. Satış ve servis ekiplerine yönelik
dönemsel olarak gerçekleştirilen toplantı organizasyonları
ile marka stratejisi ve genel durum değerlendirmesi yapılarak
geleceğe yönelik aksiyonlar planlanmaktadır. Ürünlerin yakıt
tüketimi, CO2 emisyonu ile ilgili konularda müşterilerin
bilgilenmesine yönelik açıklamalara tüm çalışmalarda yer
verilmektedir.
Ulusal internet sitemiz, küresel kurumsal kimliğimiz
paralelinde markamız ve modellerimizle ilgili en kapsamlı
ve güncel bilgiyi sağlamak üzere yeniden tasarlanmıştır.
İnternet sitemiz üzerinden Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis
ağına kolaylıkla ulaşım sağlanırken, mevcut satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgilere de detaylı olarak yer
verilmektedir.
Müşterilerimizin hareket halindeyken de markamız ve
hizmetlerimizle ilgili ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmeleri
için mobil internet sitesi uygulamamız da bulunmaktadır.
Düzenli olarak yapılan müşteri memnuniyeti ölçümleri satış
ve servis hizmetleri için ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir.
Yetkili servis çalışanlarına dönemsel CSS hedefini
gerçekleştirmeleri durumunda Kaliteli Hizmet Primi
uygulamamız bulunmaktadır.
Skoda

SEAT

SEAT, ağırlıklı olarak Yetkili Satıcılar düzeyinde potansiyel
ve mevcut müşterilerimize yönelik test sürüşleri, fuarlar,
araç sergileme gibi pazarlama faaliyetlerine destek
olmaktadır.

2008 yılında tamamen yenilenen Skoda’nın amiral gemisi
ve D segmentinin başarılı temsilcisi Superb, Ekim 2008’de
gerçekleştirilen İstanbul Auto Show fuarında tanıtılmış ve
2009 yılının ilk günlerinde Skoda showroomlarında Türk
tüketicisiyle buluşmuştur.
Yeni Superb’in en önemli yeniliklerinden biri, Skoda
mühendisleri tarafından geliştirilen ve Twindoor olarak
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adlandırılan patentli bagaj açma sistemidir. Bu akıllı ve
kullanışlı çözüm, arzu edildiği takdirde sadece arka bagaj
kapağının açılmasıyla aracın içine küçük eşyalar konulmasına
olanak sağlamaktadır. Ayrıca istendiğinde arka cam da dahil
olmak üzere bütün bagaj kapısının kaldırılması da bu sistemle
mümkün olmaktadır.
Superb modelimiz için Kasım 2009’da ‘Test sürüﬂüne gelin,
Prag’a kadar gidin’ sloganıyla yıl sonuna kadar sürecek bir
kampanya gerçekleştirilmiştir. Bu kampanyayla televizyon,
basın ve internet yolu 2.373 kişiye ulaşılmıştır.
2009 yılı ilk çeyreğinde yenilenen yüzü ile Octavia, Türk
kullanıcısının hizmetine sunulmuştur. Basit, şık ve teknik
çözümlerin uygulandığı konforlu ve teknolojik donanımlı
modern bir araç olarak dikkat çeken Octavia, sunduğu zengin
motor seçenekleriyle segmentinde ön plana çıkmaktadır. 5
benzinli ve 3 dizel motor seçeneği bulunan Octavia’nın 1.4
TSI 122 HP DSG şanzıman motorla donatılan modeli Ağustos
2009 itibariyle showroomlarda yerini almıştır.

Euro 4 emisyon normlarını karşılayan motorlar ve bu
motorlarla tam uyumlu olarak çalışmak üzere tasarlanmış
olan şanzıman ve diğer aktarma organları seçenekleri, her
türlü yol şartında üstün performans ve düşük yakıt tüketimi
sağlamaktadır. P-, G- ve R- olmak üzere üç temel kabin
tipinde ihtiyaçlara göre farklı tavan yüksekliklerinde kabin
seçenekleri sunulabilmektedir. Scania’nın vazgeçilmez
özelliklerinden olan yardımcı fren sistemi Retarder ile fren
ekipmanlarının ömrü dört kata kadar artarken, üstün
frenleme performansı ile sürücünün ve aracın güvenliğini
ön planda tutulmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan Opticruise
otomatik vites değişim sistemi ise aracı verimli kullanmaya
ve sürüş esnasında sürücünün tüm dikkatini yola vermesine
imkan vererek yakıt ekonomisi yanında sürüş güvenliği ve
konforuna da katkıda bulunmaktadır.
Scania, mevcut teknolojisini geliştirmek, iyileştirmek ve en
uygun işletme ekonomisi sağlayarak müşterilerine en uygun
çözümleri sunmak amacıyla, dayanıklı, güvenilir ve ikinci el
değeri yüksek olan en üst kalitede araçlar üretmeye devam
etmektedir.

Skoda’nın, şehir içi günlük kullanımın yanında eğlence
otomobili olarak da tasarlanan ve markanın SUV
segmentindeki ilk aracı olan Yeti, 2009 yılının Kasım ayında
gerçekleştirilen Antalya Auto Show Fuarı’nda Türk tüketicisinin
beğenisine sunulmuştur.
Ayrıca 2009 yılının ilk yarısında www.skoda.com.tr içerik ve
tasarım anlamında tamamen yenilerek ziyaretçiler için çok
daha kullanışlı hale getirilmiştir.
Scania

Scania, 16 ton ve üzeri ithal ağır ticari araç pazarında 2009
yılında yaşanan daralmaya ve zor piyasa koşullarına rağmen
pazar payını artırarak yedinci kez lider olmayı başarmıştır.
İlave katkı maddesi gerektirmeden çalışan EGR sistemli Euro
4 emisyonlu motorları ve geniş ürün yelpazesiyle pazardaki
liderlik başarısını destekleyen Scania, ‘Y›l›n En ‹yi A¤›r Ticari
Arac›’ ödülünü almaya hak kazanmıştır. Hizmet verdiği
sektörün önceliklerini ve müşterilerin ihtiyaçlarını takip edip
doğru zamanda doğru hamleler yaparak her zaman
müşterilerinin yanında yer alan Scania markası, Türkiye’nin
hemen her bölgesinde hizmet veren 21 adet Yetkili Satıcı ve
Yetkili Servis ile büyümeye devam ederken, müşterileri
tarafından her an ulaşılabilir olmaya da büyük önem
vermektedir.
Scania geniş motor gamı ve ürün yelpazesi ile, farklı sektörler
ve farklı kullanım alanları için müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine
uygun araçlar sunmaktadır. Yeni Euro normlarına uygun,
performans ve maliyet açısından en uygun çözümü bulma
yolunda sahip olduğu teknolojiyi geliştirirken müşterilerinin
alışkanlıklarından ödün vermeden yeni teknolojilere adapte
olmasını sağlamaktadır. Scania ürün gamında 230 beygir
gücünden 480 beygir gücüne kadar EGR sistemli Euro 4
motorlu farklı dingil konfigürasyonunda araçlar sunmaktadır.

Scania Güvenli Sürüş Teknikleri
Eğitimleri kapsamında, 2005-2009
yılları arasında 171 şirketten, 1.940
sürücüye eğitim verilmiştir. 2009
yılında 35 şirketten 311 sürücü bu
eğitimleri almıştır.
Krone

Krone, treyler pazarına sunduğu üstün nitelikli ürünlerin
yanı sıra müşterileriyle bire bir iletişim kurmasını sağlayan
pazarlama etkinlikleri ve basın haberleriyle de dikkatleri
çeken bir markadır. Bu doğrultuda 2009 yılında da yoğun
kampanyalar düzenlenmiş ve yeni ürünlerimizin satış
kampanyalarının iletişimi tüm müşterilerimize ulaşacak
şekilde gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde büyük filolara yapılan
araç satışlarını izleyen teslimat törenleri düzenlenmiş ve
büyüyen Krone ailesi tüm sektöre ve basın yoluyla kamuya
duyurulmuştur. Krone internet sitesi, müşterilerimizin
ürünlerimiz ve verdiğimiz hizmetlerle ilgili en kapsamlı şekilde
bilgi alabilmeleri için yenilenmiş ve sürekli güncellenmiştir.
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2009 yılında sahip olduğu geniş yetkili satıcı ve yetkili servis
ağına Kayseri’de yeni bir satış noktası daha ekleyen Krone,
Doğuş Otomotiv’in topluma fayda sağlamayı görev bilen
yaklaşımına paralel olarak, ‘Türkiye’nin Tansiyonunu
Ölçüyoruz’ ve ‘UND Kongresi’ gibi birçok organizasyona
da sponsorluk yapmıştır.
Krone, dünyada en çevreci soğutma sistemi olarak kabul
edilen nitrojenli soğutma sistemiyle taşımacılık sektöründe
yeni bir çığır açmıştır. Soğuk hava sistemlerinde nitrojenli
soğutma teknolojisini kullanmaya başlayan Yeni Krone Cool
Liner Duoplex, yeni geliştirilen bu sistemle, çevreci
özelliklerinin yanı sıra sessizliği ve konforuyla da ön plana
çıkmaktadır.
Meiller

Meiller, Gebze, Ankara, Bursa ve Denizli’de yer alan yetkili
satıcı ve yetkili servis noktalarına 2009 yılında İzmir ve
Antalya’yı da ekleyerek hizmet ağını genişletmiş ve
müşterilerine yakınlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarda yarı römork
damper çeşitlerinin pazar tarafından kabul gördüğü Meiller
markasının, 2009 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yurtiçi
pazarına hitap eden yüksek hacimli kamyon üzeri damperleri
de ürün gamına eklenmiş ve müşterilerin beğenisine
sunulmuştur.
Türkiye pazarına girdikten kısa bir süre sonra damper
pazarının tercih edilen markası haline gelen Meiller, marka
bilinirliğini artırıcı faaliyetlere ağırlık vererek bire bir iletişim
yoluyla müşterilerine ürünlerini en doğru şekilde tanıtmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla, müşterilere ürünleri inceleme
fırsatı vermek üzere test kullanımları gerçekleştirilmektedir.
Meiller damper markası, 2009 yılı boyunca farklı üstyapı
ürünlerini geniş hedef kitlelere tanıtmak üzere çeşitli ağır
ticari araç markaları ile özel pazarlama çalışmaları
yürütmüştür. Örneğin MAN firması işbirliğinde düzenlenen
geniş kapsamlı test sürüşü etkinlikleri ve Ford firması ile
Ticari Araçlar Fuarı’nda ortak gerçekleştirilen etkinlikler,
markamıza hedef müşteri grubu ile bir araya gelme olanağı
sağlamıştır. Alınan verimli sonuçların devamı niteliğinde,
MAN ve Scania markalarının dergilerine yönelik çeşitli ilan
ve haber çalışmaları yapılmıştır.
VW-Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları

VW Deniz Motorları müşterilerine sahip olduğu üstün
teknolojiyle önemli avantajlar sunmaktadır. VW Deniz
Motorları, üstün kompakt tasarımı ve düşük ağırlığının yanı
sıra otomotiv sektöründe yıllardır kullanılan verimlilik ve
yakıt ekonomisi konularında kendini ispatlamış ‘iki kademeli
do¤rudan enjeksiyon sistemi’ ile yüksek performans, sürekli
tork ve sessiz çalışma özelliklerine sahiptir.

Doğuş Otomotiv’in beklentilerin üzerinde hizmet anlayışı
ve koşulsuz müşteri memnuniyeti felsefesiyle oluşturduğu
yaygın servis ağı ile VW Deniz Motorları markası, ülkemizde
denizcilik sektörünün gereksinimlerini karşılayabilen, özel
eğitimli teknisyenlerin yetiştirilmesini destekleyen, orijinal
yedek parçalara hızlı ve ekonomik ulaşabilme imkanları
sunan ve müşterilerinin sürekli yanında olarak 7 gün 24
saat çağrı merkeziyle kesintisiz destek sunabilen bir yapıda
hizmet vermektedir.

Her yıl 60.000 adedin üzerinde motor üretim hacmi bulunan
Scania markasının tır, kamyon ve otobüs iş kollarının yanı
sıra sahip olduğu teknolojik birikim ve uzun yıllara dayanan
sektör deneyimiyle, farklı bir iş kolu olarak endüstriyel ve
deniz motorları ile kara jeneratörleri alanlarında da üretimi
bulunmaktadır. Düşük bakım masraflarıyla kullanıcı dostu
olan motorlar, en zor koşullarda bile maksimum performans
alınması için geliştirilen ileri teknoloji elektronik kontrol
sistemlerinin yanı sıra uzun ömürlü ve ekonomik yapılarıyla
öne çıkmaktadır. Doğuş Otomotiv bünyesinde sektörde
yaygın ve güçlü bir yetkili satıcı ve yetkili servis ağına sahip
olan Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, yedek parça
tedariği konusunda da Doğuş Otomotiv Grubu’nun Yedek
Parça ve Lojistik merkezi ve teknolojik desteği ile
müşterilerine yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır.
IMO ve diğer önemli emisyon yönetmeliklerine uyum
sağlayarak çevre dostu özelliklerini ortaya koyan Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları aynı zamanda, egzoz
emisyonlarıyla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartları
karşılamaktadır.
Thermo King

Dünya'da soğutma sistemleri sektörünün öncü markası
Thermo King, Doğuş Otomotiv güvencesi ve yaygın yetkili
satıcı / servis ağıyla ülkemizde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Thermo King’in üstün teknolojisi ile Doğuş Otomotiv’in
yüksek kalite standartlarının birleşimi sonucunda müşterilere
yüksek verimlilik, yakıt ekonomisi, ürün güvenliği, satış
sonrası hizmetler kalitesi, uygun ve kesintisiz yedek parça
desteği, yaygın yetkili servis ağı, kolay ve hesaplı bakım
olanakları gibi sektörde fark yaratan avantajlar başarıyla
sunulmaktadır. Doğuş Otomotiv’in ülkemizde Thermo King
faaliyetleriyle gösterdiği yüksek başarı ve müşteri
memnuniyeti, distribütörlük faaliyetlerinin henüz ilk yılında
OEM tarafından ‘Outstanding Achievement Award’ ile
ödüllendirilmiştir.

30

EKONOMİK ETKİ ALANIMIZ

Doğuş Oto

•

•
Doğuş Oto tüm satış noktalarında araç satışıyla birlikte, araç
kredisi kullanma, sigorta (kasko, trafik sigortası) ve isteyen
müşterilere plaka işlemleri hizmetlerini de sunmaktadır.
Doğuş Oto temsil ettiği her marka ve modelde sahip olduğu
94 araçlık test filosuyla müşterilerine almak istedikleri araçları
test etme olanağı sağlayarak, müşterinin araç alımı sırasında
kendisi için en doğru kararı vermesine yardımcı olmaktadır.

Satış Sonrası Hizmetler

•

•

•

Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç
Tüm Volkswagen servislerinde aşağıdaki satış sonrası
hizmetlerimiz verilmektedir.
•

•
•

•

•

•

•

•

•

‘Geçici Araç Temini’ ile servislerimize gelen ve işlemi
uzun sürmesi ihtimali olan araç sahiplerine geçici değişim
aracı tahsis edilmektedir.
Servislerimizde 2 yıl garantili ‘Volkswagen Orjinal Parça
ve Aksesuarlar’ kullanılmaktadır.
Türkiye’nin neresinde olursa olsun müşterilerimiz 365
gün, 24 saat anında yol yardım, çekici hizmeti, otel
konaklaması ve ulaşım hizmetlerinden ‘Çağrı 24’
hizmetimiz aracılığıyla faydalanmaktadır.
‘Volkswagen Ekspres Servis’ ile, ekspres servis
kapsamına giren işlemlerde müşterilerimize hızlı ve
güvenilir hizmet sunuyoruz.
Müşteri memnuniyetini artırmak icin 2009 yılı boyunca
teknik birimimiz tarafından tüm Volkswagen Yetkili
Servisleri çalışanlarına yerinde ‘İş Tekrarına Karşı 100
Adım’ eğitimleri verilmiş, bu eğitim ve buna benzer
uygulamaların sonucunda iş tekrarı değerlerimiz 2005
yılından beri en düşük seviyelerine ulaşmış, yaklaşık
yüzde 350 iyileşme sağlanmıştır.
Tüm yetkili servislerimizde Volkswagen AG ‘Service Core
Process’ uygulamasına göre müşteri kabulü, araç onarımı
ve teslimi yapılmaktadır.
Bağımsız araştırma kuruluşunun yapmış olduğu anketlere
göre Müşteri Memnuniyeti Endeksi ölçülerek her ay
yetkili satıcı bazlı raporlanmaktadır. Bu endeksin
sonuçlarına gore gereken alanlarda aksiyonlar
alınmaktadır.
Volkswagen Binek Araç tarafından her yıl düzenlenen ve
2009 yılında 27 ülkeden 6.450 Volkswagen Yetkili
Satıcısı’nın katıldığı ‘Servis Kalite Ödülü’ seçmelerinde,
Türkiye’den iki yetkili servisimiz, dünyada en başarılı 100
yetkili servis arasına girme başarısı göstermiştir.
2009 yılında Müşteri ve Yetkili Satıcı memnuniyetini hedef
alan ve RASE (Retail After Sales Excellence) olarak
adlandırılan projede başarılı bulunan uygulamalarımız,
Volkswagen Binek Araç tarafından diğer ülkelerde de
hayata geçirilmektedir.

Volkswagen’in satış sonrası hizmetlerle ilgili
gerçekleştirdiği incelemelerin sonucunda
uygulamalarımız Türkiye’yi, Volkswagen Binek Araç’ın
seçtiği ‘5 Örnek Ülke’ arasına yerleştirdi.
Türkiye çapında 61 yetkili servis noktası ile hizmet veren
Volkswagen Satış Sonrası, 2009 yılında Rize’de ilk
yetkili servis noktası ile müşterilerine sunduğu hizmet
ağını genişletti.
2009 yılında başlatılan Segment 2-3 Kampanyası ile
4 yaş ve üzerindeki Volkswagen araçlara sunulan yaşının
3 katı indirim fırsatıyla son bir yılda Volkswagen Yetkili
Servisleri’ne gelmeyen 30 bin müşterimiz tekrar kazanıldı.
Volkswagen Binek Araç olarak 310.000’e yakın araç
girişi ile ayda ortalama 26.000 müşteriye hizmet verildi.
Volkswagen Ticari Araç ise 240.000’a yakın araç girişi
ile ayda ortalama 20.000 müşteriye hizmet verdi.
Volkswagen Satış Sonrası hizmetlerinde üretici açısından
gerek Binek Araç, gerekse Ticari Araç için seçilen az
sayıdaki fokus pazarlardan biriyiz ve saha gözlemlerimizi
üreticiye düzenli olarak raporluyoruz.

Audi
Audi markasının satış sonrasında müşteri güvenliği, müşteri
memnuniyeti sürekliliği ve müşteri konforu için yapılan
uygulamalardan bazıları:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Yetkili Satıcılarımız’ın çalışanlarına verilen teknik eğitimler,
‘Core Process’ standartları,
Orjinal parça politikamız,
Pilot ülke seçildiğimiz uygulamalar,
Audi müşterisinin 7/24 her yerde servis hizmeti alabilmesi
mantığı ile oluşturulan ‘Mobilite Garantisi’,
Audi müşterisinin lehine Doğuş Otomotiv yetkili
servislerinin taviz vermeyeceği 7 prensip uygulaması,
Audi müşterisinin online servis randevusu alabildiği,
aracının durumunu takip edebildiği, test aracı ve broşür
talep edebileceği internet sitesi benimAudim.com
Her bir Yetkili Satıcımız’ın atölyesinde bulunan LCD
ekranlarda bazı güncel verilerin sürekli gösterildiği ekran.
(Satış ekranı, güncel servis kampanyaları, uyarılar, teknik
bilgilendirmeler vb)
Audi AG tarafından düzenlenen Yetkili Servis Yarışması
‘Twin Cup’

benimAudim.com
Online servis işlemleri
Servise bırakılan aracın son durumuyla ilgili bilgi alma
Servis randevu, test sürüşü ve katalog talepleri
Servis proforma faturalarına ve ilgili servisin banka hesap
bilgilerine ulaşabilme
• Audi Butik’ten çok özel ürünleri sipariş edebilme
• Audi aksesuar kataloğuna online ulaşabilme
•
•
•
•
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Porsche
Müşterilerimize satın aldıkları araçlara 2 yıl sınırsız kilometre
garantisi hizmeti (3 yıl boya / 12 yıl paslanmazlık garantisi)
ile satın aldıkları ürünlerin yeni teknolojiye uygun ve hatasız
olarak üretildiğinin garantisi verilmektedir.
Müşterilerimiz araçlarının garanti süresi boyunca 365 gün
ve 24 saat ücretsiz Porsche Asistance yol yardım hizmeti
ayrıcalıklarından sınırsız olarak faydalanabilmektedir.
Porsche Mobility Plus ile tüm Porsche müşterilerine özel
hizmet sunularak garanti kapsamında verilen ikame/kiralık
araç süresi 15 güne kadar çıkabilmektedir. Müşterilerimize
ayrıca araçlarının yetkili kişiler tarafından yerinden alımıyerine teslimi hizmeti sunulmaktadır. Araçlarının garanti
başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar satın alınması
kaydıyla aracın 9 yaş-200.000 km sınırına kadar uzatılmış
garantili satın alabilme olanağı bulunmaktadır. Porsche
orjinal yedek parçalar tüm yetkili servislerden temin
edilebilmektedir. Porsche kullanıcılarına özel dizayn edilmiş
butik ürünleri ve araçlarına özel de Tequipment * aksesuar
ürünleri sunulmaktadır.
Porsche müşterilerine ve yetkili satıcılarına özel:
• Porsche Info hattı,
• Yetkili Servis Ağı (18 ilde 19 servis noktası)
• TÜVTURK Fenni Muayene öncesi detaylı araç kontrol
hizmeti,
• Yetkili Servisler’de sürekli sahada bulunan Porsche
teknik departman tarafından verilen iş üstü eğitimler,
• Yetkili Servisler’de araçlarına ücretsiz check-up yaptıran
müşterilere özel parça ve işçilikte cazip indirim oranı ile
Porsche Servis Clinic yaz veya kış kampanyaları,
• Porsche ruhunu hissedenlere özel, müşterilere kendi
araçları üzerinde kendilerinin onarım yapabildikleri ‘Do
it Yourself’ etkinlikleri,
• Porsche markası satış sonrası hizmetler alanında hizmet
kalitesinin artırılmasına yönelik üretici danışmanı destekli
‘Porsche Servis Geliştirme Programı’.
• Satış sonrası hizmetler ekibine yönelik, Cayenne Diesel,
Panamera, Boxster, Cayman, 911 Turbo, yeni ürün ve
Porsche giriş eğitimleri ve teknisyenlere tüm dünyada
geçerli sayılan sertifika programı.

Garanti başlangıç tarihinden itibaren 18. ay sonuna kadar
satın alınması kaydıyla 2 yıl uzatılmış garanti (vdf-Fulllife)
satın alabilme olanağı da bulunmaktadır. SEAT Orjinal
yedek parçaları tüm yetkili servislerden temin
edilebilmektedir.
Sportif dizayna sahip Leon, Ibiza gibi modellerimizde orijinal
aksesuarlar özel fiyatlarla müşterilerimizin beğenisine
sunulurken, SEAT telefonla danışma ve internet sayfası
üzerinden de müşterilerimize, markamız hakkında en güncel
bilgiler iletilmektedir.
SEAT Servis 28 ilde 42 Yetkili Servis noktasında hizmet
vermektedir. Müşterilerimiz dilerse yüzde 0 faizli vdf servis
kredisi ile servis harcamalarını kredilendirme olanağına
sahiptir. TÜVTURK Fenni Muayene öncesi detaylı araç
kontrol hizmeti tüm SEAT Yetkili Servisleri’nde verilmektedir.
Güncel teknik bilgiye sahip olmaları ve servislerde bilgi
seviyelerini kullanabilmeleri için teknisyen ve formenlere
planlı teknik eğitimler verilmektedir. Servis randevusu alan,
yedek parça siparişi bekleyen müşterilerimize Turkuaz
yazılımı üzerinden mobil mesaj yoluyla şeffaf ve hızlı bir
şekilde sürekli güncel bilgi ulaştırılmaktadır.
Müşteri istek, talep ve şikayetleri Çağrı Merkezi ve müşteri
ilişkileri departmanları tarafından en kısa sürede çözüme
ulaştırılmak üzere sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bu
departmanların müşterilere cevap verme ve çağrı kapanma
süreleri performans kriterleri açısından takip edilmektedir.
Servis süreçlerinin (randevu, onarım, teslimat, görsel imaj
vb) tümünün servislerde geliştirilmesi adına LEX Coaching
çalışması üretici desteği ve çalışanlarımızın katkısıyla tüm
servislerde hayata geçirilmektedir.
Doğuş Otomotiv - SEAT üretici tarafından da takdir edilen
SEAT Servis kampanyaları ile diğer ülkelere örnek olarak
gösterilmektedir:
(http://www.seat.com/newsletter/2010/SEATService/N
17_june/newsletter.html )
Skoda

SEAT
SEAT olarak müşterilerimizin satın aldıkları araçlara 2 yıl
sınırsız kilometre garanti hizmeti (3 yıl boya / 12 yıl
paslanmazlık garantisi) verilerek satın aldıkları ürünlerin
yeni teknolojiye uygun ve hatasız olarak üretildiğinin garantisi
verilmektedir. Aracın garanti süresi boyunca müşterilerimiz
365 gün ve 24 saat ücretsiz SEAT yol yardım hizmeti
ayrıcalıklarından sınırsız olarak faydalanabilmektedir. Ayrıca
SEAT Servis müşterileri istedikleri takdirde, ikame ve kiralık
araç hizmetinden de faydalanabilmektedir. Bunun yanında
müşterilerimizin araçlarının yetkili kişiler tarafından yerinden
alım - yerine teslim hizmeti sunulmaktadır.

* Porsche araçlara serviste takılabilen ek aksesuarlar

Skoda Satış Sonrası Hizmetler olarak temel ilkemiz
markamızın iletişim sembolü olan ‘Human Touch’ (İnsancıl
Dokunuş) ilkesini tüm yetkili satıcı ağımıza benimseterek,
müşterilerimizin istek ve taleplerini onların bakış açısından
değerlendirmek, kaliteli hizmet sunmak ve müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.
Skoda olarak servis ağımızın teknik ve teknik olmayan
konulardaki eğitimlerini belirli dönemlerde düzenleyerek
satış sonrası hizmet kalitemizi arttırmak ana hedefimizdir.
Yapılan eğitimlere paralel olarak her yıl olduğu gibi 2009
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yılında da Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça Motivasyon
Toplantısı adı altındaki etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. 2009
yılında ayrıca servislerimizde bulunan cihaz ve ekipman
seviyesi günümüz teknolojisine uygun onarımlar yapılabilecek
şekilde yükseltilmiştir. Hem eğitimler hem de ekipman
seviyesinin yükselmesi tekrarlı onarım oranını 2008 yılına
göre yüzde 57 oranında düşürmüştür. Kaporta atölyesinde
kullanılan oksi asetilen kullanımı ise sınırlandırılmıştır.
Scania
Yetkili Satıcıları ile birlikte büyüyen Scania, müşterileri için
her an ulaşılabilir olmaya büyük önem vermektedir. Sadece
satış anında değil, satış sonrasında da müşterilerinin yanında
olmayı ana hedef olarak benimseyen Scania markasının
yeniden tercih edilmesinin servis hizmet kalitesindeki
başarılara bağlı olduğunu, yapılan anketler bir kez daha
ortaya koymuştur.
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. Scania 7/24 acil yol yardım hizmeti,
Türkiye’nin her köşesine yayılmış Yetkili Satıcı ve Yetkili
Servis ağı, Scania Finans tarafından sunulan finansal çözüm
paketleri, kendisini müşteri memnuniyetine adamış özverili
çalışanları, uzman sürüş eğitmenleri, Scania teşkilatına yılda
144 gün eğitim veren eğitim ekibiyle müşterileri için çalışmaya
devam etmektedir.
Araç kârlılıklarının ve taşıma fiyatlarının düştüğü, yüksek
teknolojiye sahip araçlardan oluşan bir rekabetin yaşandığı
pazarda ürünleri ve hizmetleriyle farklılık yaratan, her zaman
müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Scania, 2009 yılında
toplam 35 etkinlik gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin dört bir
yanındaki müşterilerine yönelik düzenlenen organizasyonlarla
toplam 15.000 müşteriye ulaşmıştır.
Scania markası ülke genelinde 21 adet yetkili servis
noktasında müşterilerine yedek parça ve satış sonrası her
türlü servis destek hizmetini sunmaktadır. Scania Yetkili
Servisleri’nde 193 adet teknisyen ve 271 personel ile 283
adet araç onarım alanı mevcuttur. Yetkili Servis noktalarına
ek olarak Scania, 27 adet tam donanımlı acil yardım aracı
ile müşterilerine 24 saat yerinde acil yardım ve servis desteği
sunmaktadır. 24 saat acil yardım hattında, Türkiye ve
Avrupa’daki müşterilerimize kendi dillerinde konuşan
operatörler tarafından yanıt verilerek bulundukları noktalara
acil yardım hizmeti ulaştırılmaktadır.
2009 yılında Scania’nın 1-10 yaş arası araç parkı 12.800
adede ulaşmış, Scania Yetkili Servisleri’nde 57.247 iş emri
açılmıştır. 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, düzenlediğimiz
teknik, ticari ve sürüş eğitimleriyle toplam 762 katılımcıya
ulaşılmıştır.

2009 yılında Yetkili Servislerimiz tarafından TÜV araç
muayenesi hazırlığı için ücretsiz ön kontrol hizmeti
sunulmuştur. Yıl boyunca 9 ayrı kampanya düzenlenerek
servis ve parça alımında özel indirim, çeşitli hizmetler
sunulmuş ve bu çalışmalar tüm müşterilerimize, mobil mesaj,
e-posta ve marka yayınları aracılığı ile duyurulmuştur.
Scania Postas› adını verdiğimiz kurum içi yayınımız 2009
yılında 4 adet hazırlanarak servislerimize giren tüm araçlara
ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Scania servis kampanyaları ve
özel indirimleri duyurmak ve müşterilerimizi servis hizmetleri,
yenilikler hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanan yayın
toplam 24.000 adet basılıp tüm yetkili servislerimize dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
Krone
2009 yılı Krone satış sonrası hizmetlerde kalite açısından
gelişim yılı olarak değerlendirilmiştir. Eğitim ve dokümantasyon
ile prosedür hazırlıklarına ağırlık verilen bu yılda müşterilerimize
Türkiye genelinde hizmet veren Krone Yetkili Servisleri’nin
yetkilerini artırmak ve Krone müşterileri ile daha yakın ve
doğrudan iletişim sağlayarak birinci ağızdan talep ve iyileştirme
gerektiren konuşmaları dinlemek hedeflenmiş ve bu anlamda
ciddi iş sonuçları gerçekleşmiştir. 2009 yılında Yetkili Servis
ve müşteri ziyaretlerine önem verilerek gerekli çalışmalar bu
alanda yoğunlaştırılmıştır.
2009 yılında iki kez tüm Krone Yetkili Servisleri’nin katılımı
ile teknik eğitimler düzenlenmiştir. Tüm yetkili servislerimiz
ziyeret edilerek, yerinde özel teorik eğitimler verilmiştir. Yetkili
servis sorumluları ile birlikte bölgelerindeki müşteriler ziyaret
edilmiştir. Bakım, onarım ve garanti işlemleri olmak üzere
birçok müşteri aracına teknik hizmet verilmiştir.
Gaziantep, Adana, Denizli, Bursa, Samsun ve İstanbul Avrupa
yakası olmak üzere müşterilerimizin bulundukları yerlerde
distribütör olarak yerinde servis hizmeti sağlanmıştır. Mevcut
Krone Satış Sonrası Hizmetler internet sitesi aktif olarak
kullanılır hale getirilmiştir. Krone yedek parça kataloğu
geliştirilerek tüm yetkili servislerin kullanabileceği bir katalog
hazırlanmıştır.
Ayrıca 2009 yılı içinde Krone bakım periyotları belirlenmiş
ve ilgili formlar düzenlenmiştir. Krone Garanti Prosedürleri
oluşturulmuş ve garanti talebi oluşturmak bir standart haline
getirilmiştir. Krone marka römorklarımızda meydana gelen
kronik arızalar ile ilgili olarak üreticilerle görüşülmüş ve
uzatılmış garanti işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Krone Satış Temsilcileri’nin katıldığı ve yıl içinde yapılan
tüm çalışmaların anlatıldığı bir iç bilgilendirme eğitimi de
düzenlenmiştir.
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Meiller
Türkiye genelinde halen yapılanması süren Yetkili Servis
ağının gelişimi ve müşterilerimize sunulan hizmet kalitesinin
artırılmasının hedeflendiği 2009 yılında, bu konularda
çalışmalara ağırlık verilmiştir.
Tüm Meiller Yetkili Servisleri’nin katılımı ile 2 kez teknik eğitim
düzenlenmiştir. Ayrıca tüm yetkili servislerimiz ziyaret edilmiş
ve ilgili konularda teorik eğitimler verilmiştir. Yetkili Servis
sorumluları ile birlikte bölgelerindeki müşteriler ziyaret edilerek
gelişim ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerle ilgili konular
araştırılmıştır.
Bununla birlikte 2009 yılı içinde bakım, onarım ve garanti
işlemleri olmak üzere birçok müşteri aracına teknik hizmet
verilmiş, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere yedek parça tedarik
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Doğuş Oto
Tüm Doğuş Oto servislerinde müşterilerimize ihtiyaçlarına
özel çok sayıda çözüm sunulmaktadır.
Doğuş Oto, servislerine gelen ve işlemi uzun sürmesi ihtimali
olan araç sahiplerine ‘geçici değişim aracı’ tahsis ederek

Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerimiz
Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiği 2009
yılında krizin yıkıcı etkileri ile karşı karşıya kaldık. Tüm
olumsuz koşullara rağmen disiplinli bir gider yönetimi
modeli uygulayarak bu dönemi başarıyla geride bıraktık.
Kriz döneminin pekiştirdiği, istikrarlı kârlılığımızı güvence
altına alan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz.
Büyük ölçekli, benzerine az rastlanan bir organizasyona
sahip olan Şirketimiz’de satış ve servis alanında her gün
binlerce müşteri kontağı yaşıyoruz. Her bir müşterimize
severek kullanacağı ürünlerimizden birini seçerken ve
ürünümüzü kullandığı yıllar boyunca güleryüzlü, hızlı ve
kaliteli hizmet vermek ve bu hizmeti sürekli geliştirmek
temel amacımızdır. Her müşteri ile yeniden başlayan bu
çetin ama keyifli yolculukta iyi eğitimli, gerekli araçlara
ve kusursuz hizmet bilincine sahip bir takım olan
çalışanlarımızın bizim en önemli rekabet avantajımızı
oluşturduğunun farkındayız.
Doğuş Oto, sermayedarı, müşterileri, çalışanları ve
tedarikçileri ile birlikte var olmanın coşkusunu hisseden
bir Şirket. Ancak bir parçası olduğumuz paydaşlarımız
sürdürülebilir olduğunda, varlığımızın mümkün olduğunu
biliyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk vizyonumuz
doğrultusunda oluşan ve sürdürülebilir olmayı
faaliyetlerimizin merkezine yerleştiren çalışma anlayışımızın
Şirketimiz’e bu anlamda da büyük değer kattığı muhakkak.
Zafer Baﬂar
Do¤uﬂ Oto Genel Müdür

çözüm sunmaktadır. Doğuş Oto araç filosunda yalnızca bu
amaca hizmet eden 137 adet değişim aracı mevcuttur.
Müşterilerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü hizmeti tek bir
çatı altında toplayan Doğuş Oto, tüm bölgelerinde ‘Oto
Kuaför’ hizmetleri de sunmaktadır. Detaylı iç temizlik, boya
parlatma, boya koruma ve cam filmi montajı gibi pek çok
profesyonel uygulama, en kaliteli malzeme ile yetkin
çalışanlarımızın hizmet verdiği tesislerimizde müşterilerimize
sunulmaktadır.
Tüm Doğuş Oto Bölgeleri’nde müşteri ilişkileri sorumluları
ve müşteri memnuniyeti bütçesi bulunmaktadır. 2009 yılında
müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla 362.000 TL yatırım
gerçekleşmiştir.
Yöneticilerimizin ve müşterilerimizle irtibatta olan kişilerin
performans hedeflerinde CSS (Müşteri Memnuniyeti
Araştırması) puanı bulunmaktadır. Bu şekilde müşteri
memnuniyeti seviyesinin en üst düzeyde tutulması
sağlanmaktadır. İnternet sitesi ve yapılan anketler sonucu
Şirketimize ulaşan şikayetler, müşteri ilişkileri birimlerine
iletilerek kısa sürede çözüme ulaştırılmaktadır.
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Hizmet Noktalarımız
3S
(A)

Satış
Noktası
(B)

Servis
Noktası
(C)

Ek Satış
Noktası
(D)

Toplam Satış
Noktası
(E = A+B+D)

Toplam Servis
Noktası
(F = A+C)

Hizmet Verilen
Nokta
(E+F)

Volkswagen

57

0

5

1

58

62

120

Audi

18

0

13

1

19

31

50

Porsche *

4

0

16

0

4

20

24

Scania

16

0

5

1

17

21

38

SEAT

24

0

19

0

24

43

67

Krone

15

1

0

1

17

15

32

Meiller

1

4

1

0

5

2

7

VW Deniz Motorları

9

0

0

0

9

9

18

Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları

6

4

4

0

10

10

20

Thermo King

5

1

0

0

6

5

11

155

10

63

4

169

218

387

0

68

0

0

68

0

68

155

78

63

4

237

218

455

28

2

12

2

32

40

72

183

80

75

6

269

258

527

DOAŞ TOPLAM

DOD
DOD
DAHİL TOPLAM

Skoda
TOPLAM

3S: Hem satış hem servis hem de yedek parça satışını aynı anda yapan noktalar.
Satış Noktası: Hiçbir 3S'e bağlı olmadan, sadece satış olan noktalar.
Servis Noktası: Hiçbir 3S'e bağlı olmadan, sadece servis ve yedek parça olan noktalar.
Ek Satış Noktası: 3S noktalara bağlı olan ek satış noktalarıdır.

Toplam çalışan: 5.389 kişi
Kapalı alan: 448.570 m 2

*14 Servis Noktası C Tipi Porsche servisidir.
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Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis İşletim Yönetimi Sistemi
Tüzel Kişi Adetleri
VW
Audi
SEAT
Scania
Krone
Skoda
Thermo King
Deniz Motorları

Adet
49
3
15
16
1
40
1
2

TOPLAM

127

DOD Yetkili Satıcılarının 6 tanesi Skoda Yetkili Satıcısı, diğerleri Dğuş Otomotiv
markalarının Yetkili Satıcılarıdır.

Audi Q-Power
Audi Q-Power, Audi AG tarafından dünyadaki tüm büyük
pazarlarda uygulanan bir Yetkili Satıcı danışmanlık
programıdır. Yetkili Satıcılar’ın özelinde gelişim alanları tespit
edilip, bu alanlarda kendi lokasyon, müşteri profili ve pazar
ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesini ve
gelişimin takip edilmesini içerir. Amaç Yetkili Satıcıların
kârlılıklarını artırmak, kalitesel değerlerini geliştirmek, satış
ve satış sonrasında hacim artışını sağlamak ve süreç akışlarını
iyileştirmektir. Programın en büyük avantajı yetkili satıcı ve
yetkili servise özel olması, modüler bir yapıda uygulanması
ve Yetkili Satıcılarımızı yönetici değil yönlendirici bir destek
programı olmasıdır. Programın en güçlü yanı ise gelişimde
sürekliliğin ve tutarlılığın sağlanması adına projenin yaklaşık
1 yıl süren ilk uygulama safhasının sona ermesinin ardından
Doğuş Otomotiv Audi Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Bölge
Ekipleri tarafından Q-Power’ın iş yapış biçiminin bir parçası
haline gelmesidir.
Audi Q-Power, Audi AG tarafından sağlanan bir yetkili satıcı
ve yetkili servis performansı artırma programıdır. Analizler,
Audi AG’nin 4 ana strateji alanına göre yapılır ve ‘‹ﬂveren
Çekicili¤i’ ilkesiyle bu 4 alan tamamlanır:
•
•
•
•

Gelir (katkı payı)
Hacim artışı
Müşteri memnuniyeti
Süreç performansı

Programın faydasını artırmak için bütünsel yaklaşım Yetkili
Satıcı hakkında genel bir bakış sağlar. Böylelikle aksiyonlar
ve gelişmeler en etkili biçimde planlanmaktadır. Türkiye’de
AUDI AG ve Doğuş Otomotiv desteği ile Yetkili Satıcılarımıza
maliyet yansıtılmadan proje hayata geçirilmektedir.

Günümüzün rekabetçi ortamında şirketlerin hedeflerine
ulaşabilmeleri için etkin ve verimli çalışmaları gerekmektedir.
Doğuş Otomotiv olarak, uygulamaya geçirdiğimiz ‹ﬂletim
Yönetimi Sistemi tekniği ile öncelikle yetkili satıcı ve yetkili
servislerimizin maliyetlerini kontrol altına alarak, gelirlerini
yükseltmelerini sağlayacak stratejiler geliştirmelerini
amaçlamaktayız. İşletim Yönetimi Sistemi, yetkili satıcı ve
yetkili servislerimizle ortaklaşa hazırlanan raporlar ile
yürütülmektedir.
Bu sistem sayesinde kendi performanslarını daha geniş
açıdan görebilme olanağına kavuşan yetkili satıcı ve
servislerimiz, finansal olarak daha sağlıklı çalışmalar
yapabilmektedir. Ayrıca diğer yetkili satıcı ve yetkili servislerin
ortalamalarına göre karşılaştırmaya dayalı değerlendirmeler
gerçekleştirerek ‘işi’ kontrol edebilir, Anahtar Performans
Göstergeleri ile analiz olanağı elde ederek işe yönelik daha
iyi kararlar alabilir, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını da
belirleyebilirler.
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Komitesi
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Komitesi,
Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı bir komite olarak Doğuş
Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin verdiği yetki ile Şirketimizin
ithalatını gerçekleştirdiği markaların yetkili satıcı ve yetkili
servis atamalarına ve iptallerine karar verir, yetkili satıcı
performanslarını takip eder ve yetkili satıcı ve yetkili servislik
stratejilerini belirler. Komite yıl içinde en az 2 kez olmak
üzere toplanmaktadır.
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Denetimleri
ISO Sertifikasyonu
Ağırlıklı faaliyetlerimizi oluşturan Volkswagen, Audi, SEAT ve
Scania markalarımız ile yeni araç ve yedek parça tedariğini
yürüten Yedek Parça ve Lojistik Merkezimiz için uluslararası
geçerliliği olan hizmet kalite sertifikalarına sahibiz.
Şirketimize Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi,
SEAT markalarımız ve Yedek Parça ve Lojistik Merkezimiz
için 1998 yılında merkezi Almanya Münih’te olan TÜV
MANAGEMENT SERVİCE GMBH tarafından ISO 9001
sertifikası verilmiştir. Şirketimiz aynı kuruluş tarafından yılda
en az bir kez denetlenerek sertifikaları yenilenmektedir. Bu
sertifikanın alınması ve devamını sağlamak için üretici firmalar
tarafından belirlenmiş bazı kriterler ile ISO normlarının
sağlanması gerekmektedir.
Distribütör ISO sertifikası ile bağlantılı olarak ilgili marka
yetkili satıcı ve yetkili servislerimiz de yılda en az bir kez
denetime tabi tutulup sertifikalandırılmaktadır. Sadece denetim
için Şirketimizde doğrudan CEO’ya bağlı bir birim ve TÜV
tarafından yetkili satıcı ve yetkili servis denetçi sertifikası
verilmiş olan bir ekibimiz bulunmaktadır. Bu ekip denetim
sürecini yürüterek yetkili satıcı ve yetkili servis bazında
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doğrudan TÜV’e raporlama yapmaktadır. Yıllık olarak belli
bir oranda yetkili satıcı ve yetkili servis denetimine TÜV
denetçileri doğrudan katılmaktadır. 80 yetkili satıcı ve yetkili
servisimizin 77 adedinde ISO 9001 sertifikası bulunmaktadır.
Denetimler, ISO normlarının yanı sıra yetkili satıcı ve yetkili
servis sözleşmelerinin eki olan KSPK (Kalite Standartları ve
Prosedürler Kitapçığı) ve revizyon niteliğindeki sirkülerlerde
yer alan yetkili satıcı ve yetkili servis kriterleri (fiziksel koşullar,
donanım, ekipman vb) doğrultusunda yapılmaktadır.

Scania DOS Sertifikasyonu ve Yetkili Satıcı
ve Yetkili Servis Denetimleri
Scania’nın müşterilerine vermiş olduğu
14 ana taahhüt
1. Kolayca bulunabileceğimize, kolayca
ulaşılabileceğimize ve iyi bir izlenim
bırakacağımıza söz veriyoruz.
2. Size samimi ve profesyonel bir atmosfer
sözü veriyoruz.
3. Tüm müşteri ihtiyaçlarına dikkat eden ve
tanımlayan güvenilir ve kolayca ulaşılabilen
bir iş ortağı olmaya söz veriyoruz.
4. Üzerinde anlaşılan teslim zamanına
uyacağımıza söz veriyoruz.
5. Kapsamlı ürün teslimine dair söz veriyoruz.
6. Scania ürününüz üzerinde herhangi bir
tamirat ve bakım işi yapılmasını
sağlayacağımıza veya uygulayacağımıza
söz veriyoruz.
7. Size nitelikli personel tarafından yapılacak
kaliteli bir iş sözü veriyoruz
8. Doğru ve en makul maliyetle tamirat
yaparak güveninizi kazanmaya söz
veriyoruz.
9. Sizin için hep hazır olarak zamanınıza saygı
göstereceğimize söz veriyoruz.
10. Çalışma sürenizi azamiye çıkartmaya söz
veriyoruz.
11. Size yedek parça teslim taahhüdü veriyoruz,
böylece aracınızdan azami şekilde
faydalanabilirsiniz.
12. Günde 24 saat ve yılda 365 gün acil yardım
sağlamaya söz veriyoruz.
13. Şikayetlerinizi ciddiye alacağımıza söz
veriyoruz.
14. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini
azaltacağımıza söz veriyoruz.

DOS Scania markasına özgü uluslararası bir sertifikasyon
sürecidir. Şirket bünyemizde bu sertifikasyonla ilgili denetim
ekibimiz bulunmaktadır. Yılda bir kez yurtdışından gelen
denetçi ile birlikte yetkili satıcı denetimi gerçekleştirilmektedir.
Denetim raporlaması üreticiye online olarak yapılmaktadır.
Üreticinin öngördüğü zamanlarda, Şirket denetim ekibimiz
yurtdışına eğitim için giderek gelişmelerden haberdar
olmaktadır.
Scania Yetkili Satıcı denetimi 124 soru üzerinden
gerçekleşmektedir. Bu soruların 81 adedi zorunlu soru
olurken, 43 adedi gelişim sorusudur. Yetkili satıcı ve yetkili
servisin denetimden başarılı olabilmesi için zorunlu soruların
tamamı ve en az 17 gelişim sorusundan başarılı bulunması
gerekmektedir. Bu denetimlerde hem kurumsal kimlik
standartları, hem de iş süreçleri denetlenir. Mevcut 20 Scania
yetkili satıcı ve yetkili servisinin 17 adedinde DOS sertifikası
vardır. Diğerlerinde ise sertifikasyon süreci devam etmektedir.
DOS Sertifikasyonu kapsamında yetkili satıcıların çalışanlarına
yeterlilik eğitimleri vermeleri beklenmektedir. Yetkili satıcı ve
yetkili servis çalışan memnuniyet anketleri uygulanmaktadır.
Anket yetkili satıcılar tarafından kendi çalışanlarına yılda en
az bir kere uygulanır. Çalışanların kendini tüm müşterilere
hizmet sunmaya adamasını garanti altına alması için anket
sonuçlarına göre gereken eylemlerin alınması sağlanır.
ISO ve DOS denetimleri müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin
kalitesini garanti altına almak için izlenen yollardandır.
Yetkili Satıcı Intranet Sistemi

Doğuş Otomotiv yetkili satıcı ve yetkili servisleri için
oluşturulmuş bir intranet sistemi bulunmaktadır. Yetkili satıcı
ve yetkili servislerimiz bu alanda doğrudan performanslarını
izleyebilmektedir. Ayrıca eğitimlere, online CRM eğitimlerinin
video kayıtlarına, video eğitimlere istedikleri zaman erişebilen
Doğuş Otomotiv yetkili satıcı ve yetkili servisleri önceki yıllarda
yapılmış arşiv niteliğindeki araştırmalara da buradan
ulaşabilmektedir. Yetkili satıcı ve yetkili servislerimiz kendilerine
özel intranet sistemi üzerinden güncel duyuruları ve bildirileri
de takip edebilir.
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Doğuş Otomotiv’de yetkili satıcı ve yetkili servislerimize CRM
eğitimleri de verilmektedir. Her yetkili satıcı ve yetkili servisine
yılda bir kez verilen bu eğitimler, marka ya da yetkili satıcının
kendisi talep ettiğinde tekrarlanabilmektedir. CRM eğitimleri
ayrıca bölgesel olarak da verilebilmektedir. Bu eğitimlere o
bölgede hizmet veren tüm yetkili satıcı ve yetkili servisler
katılabilir.
Doğuş Otomotiv satış ve hizmet performansı yüksek olan
yetkili satıcı ve yetkili servislerle pilot proje uygulamaları
gerçekleştirmektedir. Pilot uygulama sonrasında intranet
sistemine proje planı yerleştirilerek diğer yetkili satıcıların da
bu uygulamalardan faydalanması sağlanmaktadır.

2009 yılı CRM Genel Ortalamalar
Doğuş Otomotiv Satış
Doğuş Otomotiv Servis

: %77
: %71.77

Doğuş Otomotiv satış ve servis CRM Karnesi ortalamalarına
göre Doğuş Otomotiv’e bağlı 15 markanın satış ve satış
sonrası hizmetler alanlarındaki faaliyetlerinde marka bazında
yüzde 70’in üzerinde performans söz konusudur ve bu
performans uygulamanın ilk yılında olmasına rağmen CRM
çalışmalarına verilen önemi göstermektedir.

Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Memnuniyet Anketleri
Yetkili satıcı ve yetkili servis müşterilerinin memnuniyetini
ölçmek için uyguladığı ayrı bir anket olan Yetkili Satıcı ve
Yetkili Servis Memnuniyet Anketi, Yetkili Satıcılar tarafından
satış yapılan müşteriler aranarak yapılmaktadır.
CRM Karnesi
Yetkili Satıcıların CRM ile ilgili eksik olduğu yönler ölçülerek
CRM Karnesine kriter olarak eklenmektedir. Bu kriterlere
markalarla birlikte karar verilir ve puanları belirlenir. Tüm
kriter puanları toplanıp genel bir puan bulunur ve karnede
gösterilir. Performansı yüksek olan yetkili satıcı ve yetkili
servislere prim verilmektedir. Bu nedenle CRM Karnesi
büyük önem taşımaktadır.
Yetkili satıcı ve yetkili servisler bölge şeflerine bağlı
bulunmaktadır, dolayısıyla bu karneler bölge şeflerinin ve
aynı zamanda markaların kendi performanslarını da
görmelerini sağlamaktadır.
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis CRM Karnesi
CRM değerlendirmeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
Dolayısıyla iyileştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek
izlenebilmektedir.
Yapılan anketlerden sonra sorun görülen alanlarda, Doğuş
Otomotiv ilgili yetkili satıcı ve yetkili servislere görev ataması
yaparak düzeltici önlem alması için teşvik etmektedir.
Doğuş Otomotiv rekabetle ilgili tüm uygulamalarında Rekabet
ve Ticaret Hukuku’na uygun hareket eder. Bu yönde 2009
yılında aleyhimize sonuçlanan bir karar bulunmamaktadır.

2009 yılında başlanan CRM Karnesi uygulamasının uzun
vadede saha çalışanları tarafından benimsenmesi ve
ortalamalarının yüzde 90’ın üzerine çıkması hedeflenmektedir.
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“ Doğuş Otomotiv olarak
temsil ettiğimiz markaların
doğa dostu teknolojilere
yaptıkları yatırımlar ve bu
konulardaki risklere karşı
aldıkları önlemler
doğrultusunda ve
kurumsal sürdürülebilirlik
anlayışımızla paralel
hareket ediyoruz.”

ÇEVRESEL
ETKİ ALANIMIZ
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İklim Değişikliği

Çevreye Duyarlı Ürünler

Günümüzde daha çok ‘küresel ›s›nma’ olarak tanımladığımız
iklim değişikliği, dünyamızın bugüne kadar karşı karşıya
kaldığı, dünya ekonomisini ve fiziksel çevremizi dikkat çekici
biçimde tehlike altında bırakan risklerden belki de en
önemlisidir. Bunun yanında diğer tüm kurumsal risklerle
karşılaştırıldığında etki alanı çok geniş olan iklim değişikliği
ve buna bağlı risklerin yol açtığı ya da açabileceği sonuçları
değiştirmek oldukça güç, hatta olanaksızdır.

Volkswagen - Çevre Duyarlılığı, İnsan Sağlığı
Volkswagen markası altında distribütörlüğünü yaptığımız
tüm araçlar, düşük yakıt tüketimli ve Avrupa Birliği ülkelerinde
geçerli olan emisyon normlarına uygun dizel motorlara
sahiptir. Araç satışlarımızla beraber müşterilerimize ulaştırılan
uygunluk belgelerinde karbonmonoksit, hidrokarbon ve
azotoksit gibi egzoz emisyon değerleri verilmektedir.

İklim değişikliği geri dönüşü olmayan potansiyel sonuçlarıyla,
uzun vadeli önlemlerle etkisi azaltılabilecek riskler arasında
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu nedenle iklim değişikliği,
bilim dünyası, kurumsal risk yönetimleri ve kamu
politikalarının bir araya gelerek yapılacak işbirlikleriyle çözüm
bulunabilecek karmaşık bir sorundur.
‹ﬂ dünyas›n›n iklim de¤iﬂikli¤i nedeniyle karﬂ› karﬂ›ya
kalabilece¤i en önemli riskler aﬂa¤›daki ana baﬂl›klar
alt›nda toplanabilir:
• Sürekli değişen iklim koşullarının yol açtığı tehditler,
yükselen deniz seviyeleri ve bunlara bağlı olarak ortaya
çıkan yeni sağlık ve güvenlik sorunları
• Sigorta pazarı, tükenen doğal kaynaklar, iş gücü ve
kurumsal risk yönetimi ile ilgili konular
• Çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklerde giderek artan
yaptırımlar
• Paydaşların çevresel farkındalıklarında artış ve buna
bağlı eylemler
• Enerji ve diğer kaynakların yükselen maliyetleri vb.

İklim değişikliği ile ilgili birçok alanda iş dünyası için
öngörülmesi gereken risk faktörleri olduğu kadar, iklim
değişikliğine karşı alınan önlemlerin Şirketler için aynı
zamanda çeşitli fırsatlar doğurduğu da bir gerçektir. Biz de
Doğuş Otomotiv olarak temsil ettiğimiz markaların doğa
dostu teknolojilere yaptıkları yatırımlar ve bu konulardaki
risklere karşı aldıkları önlemler doğrultusunda ve kurumsal
sürdürülebilirlik anlayışımızla paralel hareket ediyoruz. Bu
ilk kurumsal sorumluluk raporumuzla birlikte çevresel etki
alanımızı değerlendirmek, ölçmek ve bu konudaki hedef ve
taahhütlerimizi kamuya şeffaf bir biçimde açıklamakla birlikte
ilk adımlarımızı attığımıza inanıyoruz.
Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı yatırımları öncesinde, yatırım
bölgesinin doğal ve çevre koşulları üzerine, bu alanda
uzman kuruluşlara analiz ve incelemeler yaptırılarak raporlar
hazırlanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bölgede
doğayı ve çevreyi tehdit edici unsurların tespit edilmesi
halinde gerekli tüm iyileştirme ve düzenlemeler hassasiyetle
yerine getirilmektedir.

Caravelle araçlarımız, Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu
konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine ‹liﬂkin
Yönetmelik kapsamında satış alanlarında, resmi yakıt
tüketimi ve resmi CO2 emisyonunu içeren etiketlerle birlikte
sergilenmektedir. Etikette, CO2'nin küresel ısınmaya neden
olan en önemli sera gazı olduğu da belirtilmektedir.
Yakıt tüketimini düşüren teknoloji, motor kontrol sistemleri,
enjeksiyon sistemleri, VTG (değişken geometrili turbo), 180
PS’lik motorda kullanılan çift turbo gibi sistemlerdir. Egzoz
emisyonlarının düşük olmasını hem yakıt tüketiminin az
olması, hem de tüm araçlarımızda bulunan EGR (Egzoz
gazı geri dönüşüm sistemi) ve Oksidasyon katalizörü
sağlamaktadır. EGR, azotoksit miktarını düşürürken,
Oksidasyon katalizörü de Hidrokarbon, Karbonmonoksit
miktarını azaltmaktadır. Crafter’da bulunan DPF (Dizel
partikül filtresi) salınan kurum partikül miktarını azaltmaktadır.
Volkswagen otomotiv dünyasına öncülük eden marka
olduğunu çevre dostu yaklaşımları ile de ortaya koymaktadır.
‘Otomotivde büyük motor güçlüdür’ anlayışını tersine
çevirmenin yanı sıra çevreye duyarlı olunabileceğinin kanıtı
olan TSI motor teknolojisi tüm hibrid ve dizel motorları
geride bırakarak ‘Y›l›n Yeﬂil Motoru’ seçilmiştir. TSI motor
teknolojisi sayesinde küçük hacimli motorlarla yüksek
performansın yanı sıra, düşük yakıt tüketimi ve geliştirilmiş
emisyon değerlerine ulaşmak mümkün olmaktadır.
BlueMotion

Türkiye pazarına Yeni Touareg ile sunulmaya başlanan
BlueMotion teknolojisi Volkswagen’in doğa dostu otomobiller
üretme felsefesinin yansımasıdır. Yoğun trafik koşullarında
yaşanan dur-kalklarda motoru otomatik olarak durdurup,
hareket etmek istendiği anda otomatik olarak çalıştıran
start&stop sistemi ile düşük yakıt tüketim ve emisyon
değerleri yakalanırken, araçların durdukları esnada
oluşturduğu titreşim ve gürültünün de önüne geçilmiş
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olmaktadır. Yine BlueMotion teknolojisi sayesinde araçların
ağırlıkları azaltılıp, düşük dönme dirençli lastikler ile sürüş
dinamizmi artırılmaktadır.

Yılın Otomobili ünvanına sahip Yeni Polo, 2007 yılından
bu yana verilen Grünes Lenkrad-Yeşil Direksiyon
ödülüne de BlueMotion ile sahip oldu. Polo BlueMotion,
100 kilometrede ortalama 3.3 litre yakıt tüketimi ve
sadece 87 gram CO2 emisyonuyla dünyanın en
ekonomik ve en çevre dostu otomobili seçildi.

Volkswagen Binek Araç olarak;
• EU5 normlarına göre üretilen TSI ve TDI motorları Türkiye
pazarına sunarak müşterilerimize daha çevreci motordan
daha yüksek performans alma olanağı sunduk.
• DSG tiptronik şanzımanlı araçların toplam satışımızdaki
payını artırarak müşterilerimize çevreci ve daha konforlu
sürüş olanağı sağladık.
• Yol bilgisayarını araçlarımızda standart olarak sunarak
sürücülerin anlık ve ortalama yakıt tüketimi verilerine
ulaşmasını sağladık. Bu sayede daha az yakıt tüketerek
araç kullanma olanağına kavuştular.
• Raporlama sistemimizde Turkuaz dışında kalan alanlarda
da e-raporlama sistemi kullanarak hem kolay ve etkin
bilgilendirme, hem de kağıt tasarrufu sağladık.

Volkswagen Ticari Araç
Pazara sunulan tüm Caddy, Crafter ve Transporter modelleri
Euro 4 normlarına uygundur. Caravelle Comfortline 140
HP ve 180 HP araçlar ise Euro 5 egzoz emisyon standardına
sahiptir. Caddy araçlarda 2009 yılı sonuna doğru Euro 5
normuna geçilecektir. Ayrıca özel şipariş üzerine satışa
sunulan Caddy EcoFuel araçlar, Sıkıştırılmış Doğal Gaz
(CNG) ile çalışarak önemli oranda azaltılmış egzoz atığı ile
öne çıkmaktadır.
Audi
Vites değişim göstergesi
Düşük motor hızları tüketimi azaltsa da manuel şanzımanlı
pek çok otomobil sürücüsü bundan devamlı olarak
yararlanmamaktadır. Sürücülerin çok geç vites büyütmesi
şehir trafiğinde verimlilik potansiyelinin çoğunun
kaybedilmesine neden olur. Belirli bir standart sürüş stiline
dayanarak, şehir içi sürüşte yakıt tüketimi sürücüye bağlı
olarak yüzde 30 artabilir. Audi vites değişim göstergesi bu
noktada sürücülere destek vermektedir.
Yeni Audi modellerinde vites değiştirme tavsiyesinin görsel
bir hâle getirilmesi müşterinin yakıt yönünden verimli sürüşü
daha iyi kavramasını sağlar. Bilgisayar programı o anki
çalışma noktası ile seçili vitesteki mevcut motor yönetimini
karşılaştırır. Eğer bir sonraki daha üst vitesin daha etkin
olduğu görülürse, vites büyütme önerisinde bulunulur. Bu
şekilde, vitesin sık değiştirildiği şehir sürüşünde yüzde 30’u
bulan yakıt tasarrufları temin ediliyor.

Ayrıca CO2 ve yakıt tüketimi etiketlerinin tüm sergilenen
Audi marka araçlarda bulunmasını sağlıyor ve
showroomlarda tüm araçlarımızın CO2 ve yakıt tüketimi
değerlerinin görülebileceği posterler bulunduruyoruz. Bu
posterler altı aylık dönemlerde düzenli olarak güncelleniyor.
Audi Uzay Kafesi
ASF harfleri, 1990’ların başında hafif yapı alanında Audi’nin
liderliği almasını sağlayan öncü alüminyum teknolojisi Audi
Uzay Kafesi (Audi Space Frame)’ni simgeler. ASF, döküm
boğum noktaları ile haddelenmiş kısımlardan meydana
gelen yüksek sağlamlığa sahip bir alüminyum yapıdır ve
sac şeklinde alüminyum panellerin yerleştirilmesiyle yük
taşıyıcı bir işlev de sağlanmıştır. Bütün bileşenler, düşük
ağırlığı ideal işlevle birleştirir ve böylece naturasının tasarım
ilkelerini takip etmiş olur.
ASF gövdesi yüksek bükülmezliği ve çarpışma güvenliği ile
etkileyicidir, ancak her şeyin ötesinde çelik bir gövdeye
göre çok daha hafiftir. Lüks Audi A8 Sedan’ın gövdesi
sadece 220 kilogram ile öne çıkmaktadır, zira ortalama bir
orta büyüklükte otomobilden çok daha hafiftir. Yüksek
performanslı R8 spor otomobilin gövdesi ise sadece 210
kilogram gelir.
TT ve TT Roadster için Audi, ASF yapım ilkesini çelikle
birleştirerek geleceğe doğru bir adım daha attı. Gövde
büyük ölçüde alüminyumdan meydana gelir; arka bölümde
çelik aksamlar kullanılmaktadır. Çeşitli materyallerin bir
araya getirilmesinden yola çıkarak ‘hibrid konsepti’ olarak
bilinen bu yapım ilkesi, ideal aks yükü dağıtımını ve bunun
sonucunda da sportif kullanımı sağlar. Sadece çelikten
yapılmış olsa yüzde 48 daha ağır olacak Coupé’nin kaportası
206 kilogram ağırlığındadır. Neredeyse 100 kilogramlık bir
ağırlık tasarrufu, artırılmış dinamik performans ve 100 km’de
0,3 litre civarında daha az yakıt tüketimi demektir.
Porsche
Yakıt tüketimini, dolayısı ile CO2 emisyonunu düşürmek
için çalışmalarına hızla devam eden Porsche, CO2
emisyonunu yıllık yüzde1,7 oranında düşürmektedir. Tüm
spor otomobil modelleri, Euro 5 emisyon standartlarına
uygun üretilmektedir. 2005 yılında çalışmaları başlayan,
Yeni Cayenne ile pazara sunulacak hibrid motoru ile yakıt
tüketiminin yüzde 25 düşürülmesi hedeflenmektedir. Porsche
sadece ürettiği araçlarla değil, fabrikalarında çevreye ilişkin
tüm yasal gerekleri yerine getirerek üretim aşamasında da
çevreye duyarlılığı ile dikkat çekmektedir.
Bentley
Bentley Motors, 2009 yılında ilk olarak Continental
Supersports Coupé modelinde kullanılan FlexFuel
teknolojisini yeni Supersports Convertible da dahil olmak
üzere 2011 model yılı Continental serisinin tamamında
kullanmaya başladı. Böylece Bentley’in 2010 yılındaki toplam
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üretim adedinin yarısından fazlası artık FlexFuel ile uyumlu
olacak. FlexFuel teknolojisi uygulanan Bentley modellerinde
6 litrelik W12 güç ünitesinin hepsi tek depodan olmak üzere
benzin, biyo-etanol ya da bu iki yakıtın karışımıyla çalışacak
teknolojiye sahiptir. 2012 yılına kadar, ortalama araç
emisyonlarının en az yüzde 15 azaltılması, yakıt
ekonomisinde yüzde 40 iyileşme sağlanması
hedeflenmektedir.
Lamborghini
Automobili Lamborghini, üretim süreci ve ürün yeniliklerine
dayalı bütünleşik çevre stratejisi doğrultusunda, 17.000
metrekarelik yeni fotovoltaik (Güneş Pili) sistemini
uygulamaya başlamıştır. CO2 emisyonlarının yüzde 30
azaltılmasını sağlayacak olan bu yatırım, 1.067 tonun
üzerinde bir miktara eşittir. Lamborghini’nin Sant’Agata
Bolognese fabrikasında uygulamaya konan güneş piline
dayalı yeni fotovoltaik sistem, bölgedeki sanayi sektöründe
en büyük entegre sistemi oluşturmaktadır. 17.000
metrekarenin üzerinde toplam alana sahip, başka deyişle
iki futbol sahasından büyük bir alanı işgal eden sistem,
üretim tesisi, satış ofisleri, müşteri hizmetleri departmanı
ve Centro Stile’yi kapsıyor. Lamborghini bu sayede CO2
emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı hedeflemektedir.
Fabrikanın girişinde yer alan bir sütun üzerindeki sayaç,
üretilen elektrik enerjisi miktarını kilovat-saat, tasarruf edilen
CO2 miktarını da kilogram cinsinden, gerçek zamanlı olarak
göstermektedir.
Lamborghini’nin özelliği olan yenilikçi yapıda, bir yandan
Lamborghini’nin değerlerine ve karakterine sadık kalınırken,
diğer yandan da Sant’Agata’da üretilen otomobillerin çevreye
etkilerinin azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Araştırma
ve Geliştirme Bölümü, kompozit materyaller ve karbon fiber
gibi yenilikçi materyallerin ve teknolojilerin kullanılmasıyla,
mümkün olan hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak
vermektedir.
Lamborghini araﬂt›rmalar› aﬂa¤›daki konulara
odaklanmaktad›r:
•
•
•
•
•
•

Araçların ağırlıklarının azaltılması
Yanmanın geliştirilmesi
Sürtünmenin azaltılması
Start-Stop (Çalıştır–durdur) sistemlerinin entegre edilmesi
Hibrid şanzıman çözümleri
Biyo-yakıtlar

Bu alanda ilk kilometre taşı Gallardo LP 560-4 olurken, bu
otomobile uygulanan yeni teknik çözümler, CO2
emisyonlarında yüzde 18’lik bir düşüş ve en son çıkan,
arkadan çekişli Valentino Balboni versiyonunda ise yaklaşık
yüzde 20 oranında bir azalma sağlamıştır.
Automobili Lamborghini’nin çevre politikası, Lamborghini’nin
otomotiv sektöründe EMAS çevre sertifikasını alan ilk ve
tek İtalyan Şirketi olmasını sağladı. EMAS düzenlemesi,

kuruluşların çevresel verimliliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından tasarlanan
bir araç konumundadır. Bu önemli onay, Lamborghini ISO
14001 sertifikasını aldıktan sadece birkaç ay sonra, Temmuz
2009’da verilerek Lamborghini’nin çevresel yönetim
konusunda uluslararası standartları karşılamasını sağlamıştır.
SEAT
SEAT olarak ithalatını yaptığımız tüm araçlar Avrupa Birliği
normlarına uygun, çevreye saygılı motorlara sahiptir. Ibiza,
Leon, Altea XL ve Exeo modellerinde kullanılan TSI motor
teknolojisi yüksek performansı ile düşük yakıt tüketimi ve
düşük egzoz emisyon değerlerini buluşturmaktadır. Dizel
motorlarda bulunan DPF (dizel partikül filtresi) salınan kurum
partikül miktarını azaltmaktadır. SEAT’ın amacı sürüş
keyfinden ödün vermeden çevreci teknolojiler geliştirmektir.
Ecomotive
SEAT ‘Çevresel Yönetim Sistemi’ni uygulamaktadır. Bu
sistem çerçevesinde çalışanlar gerek ofis yaşamında gerekse
üretim ve üretimde kullanılan parçaların seçiminde çevreye
maksimum duyarlılık için çaba göstermektedir. Prensip
olarak zararlı atıkların azaltılmasından önce atık
üretilmemesine, geri dönüşümden önce tekrar kullanım
seçenekleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
SEAT ürünlerinde Ecomotive ismi en çevreci ürünlerini
temsil etmektedir. Ibiza, Leon ve Altea XL modellerinde
bulunan Ecomotive versiyonları segmentlerindeki en düşük
yakıt tüketimi ve egzoz emisyon değerlerini hedeflemektedir.
Leon 1.6 TDI CR 105 hp Ecomotive modeli 99g / km egzoz
emisyon oranı ile segmentindeki en ekolojik araç olma
özelliğine sahiptir. Aynı zamanda vites değişim zamanını
gösteren yol bilgisayarı sayesinde sürücüler en çevreci
sürüş için araç tarafından yönlendirilmektedir.
Ibiza 1.4 TDI 80hp Ecomotive modeli 98g / km egzoz
emisyon oranı ile Alman Bild am Sonntag gazetesinden
‘segmentinde en ekonomik araç’ ödülünü almıştır.
Mevcut teknolojilere ek olarak SEAT markası gelecekte
kullanılacak çevreye daha duyarlı modellerin geliştirilmesi
için çalışmaktadır. Bu kapsamda Geneva Motor Show’da
tamamen elektrik enerjisi ile çalışacak IBE Konsept aracın
tanıtımını yapmıştır.
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Scania-Krone-Meiller

SCANIA’dan Çevreci Motorlar

SCANIA’dan Güvenli ve Ekonomik Sürüﬂ E¤itimleri

Scania, sürdürülebilir taşımacılık hedefine ulaşma
yolunda, çığır açan motor teknolojileri ve hibrid araçlarla
hazırlıklarını çok hızlı bir şekilde sürdürüyor.

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. 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, sürücüler ile yapılan bire bir sürüşlerle önerilen
sürüş yöntemlerinin gösterilmesi, yaptıkları hataların
düzeltilmesi için bilgilendirme yapılır. Aynı zamanda
sürücüler doğru refleksleri geliştirmeyi öğrenme olanağı
bularak yakıtta daha az tüketim ile daha ekonomik bir
sürüş gerçekleştirir. Teori ve pratiğin birlikte uygulandığı
günlük eğitimlerde ise sürücülere her yol koşulunda
nasıl hareket etmeleri gerektiği bilgisi verilmektedir.

Scania markası, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile ilgili
hassasiyetlerin oldukça önemli olduğu bugünlerde,
otomotiv sektöründeki öncü rolünü sürdürmektedir.
Her geçen gün daha da ağırlaşan emisyon standartlarına
uymak için çalışmaların devam ettiği ağır ticari araç
sektöründe Scania, 2009 yılında yürürlüğe giren Euro
5 emisyon normlarına uygun motorları kullanıma
sunmaya 2007 yılında başlamıştır. Scania aynı zamanda
CO2 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltan üçüncü
nesil etanol motorlarını da tanıtırken, yakıt tüketimi ve
çevre kirliliğini çok önemli oranda azaltan hibrid
teknolojisinin ticari açıdan uygulanabilir hale
getirilmesiyle ilgili kritik test aşamasına da geçmiştir.
Euro 5 emisyon normunu egzoz gazında bir işleme
gerek bırakmadan karşılayan yeni motor gamı, 5 yıllık
bir araştırmanın ürünüdür. Scania, Euro 5 emisyon
normu yürürlüğe girmeden 2 yıl önce bu normu
karşılayan motorlarıyla çevre duyarlılığını da kanıtlamıştır.
Aynı zamanda Scania, egzoz gazında herhangi ek bir
işleme gerek bırakmadan Euro 5 emisyon normunu
karşılayan motor üreten ilk ağır ticari araç üreticisi olma
unvanına da sahiptir. Bu başarının altında, Scania’nın
performans ve yakıt verimliliğini kontrol altına alan yeni
bir yakıt enjeksiyon sistemini ve egzoz gazlarının yanma
çevriminde zararlarının azaltılmasını sağlayan EGR
(Exhaust Gas Recirculation) sistemini de içeren üstün
teknolojisi yatmaktadır. Ayrıca Scania’nın tüm motorları,
günümüzde kullanılan yenilenebilir yakıtlara da uygun
bir yapıya sahiptir.
Scania’nın yeni motor gamı, hibrid teknolojisi ve
yenilenebilir yakıtlarla ilgili pozisyonunun yanı sıra ürün
ve hizmet yenilikleri hakkında daha fazla bilgiyi
Scania’nın İnternet sitesinde bulabilirsiniz.
www.scania.com.tr

Scania E¤itime Destek Vermeye Devam Ediyor
Doğuş Otomotiv Scania 2005 yılından başlayarak
bugüne kadar 15 firmadan toplam 281 sürücüye
güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi verilmiştir. Sürücüleri
eğitim alan Kardemir Nakliyat, Yılmazer Nakliyat,
Borusan Lojistik, Demirbilek, Kavak, Mise Grup, Er-Ke
Nakliyat, Nevşehir Firmaları, Standart Beton, Yibitaş
Beton, Samsun Yem, Danış Beton, Önba Nakliyat, As
Çimento ve Apdioğlu firmaları çok kısa bir sürede
özellikle yakıt tüketimi konusunda olumlu geri dönüş
aldıklarını belirttiler.
Trafik kazalarının önlenmesi ve nakliye firmalarının
operasyonel işletim maliyetlerinin düşürülmesi
konularında büyük önem taşıyan, içeriği ve süresi isteğe
göre ayarlanarak, herkesin özel ihtiyaçları doğrultusunda
verilen güvenli ve ekonomik sürüş eğitimleri, eğitime
katılan sürücüler ve filo sahipleri tarafından
memnuniyetle karşılanmaktadır.
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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 Karbonmonoksit ve Azotoksit gazlarının azaltılarak
ozon tabakasına ve insan sağlığına verilen zararın en aza
indirilmesi gerekmektedir.

VW Deniz Motorlar›
Sahip olduğu teknolojik üstünlüklerle birlikte çevre dostu
özellikleriyle de öne çıkan VW Deniz Motorları, yakıt
tüketiminin en aza indirilmesini sağlayan teknolojisinin yanı
sıra, neredeyse tamamı geri dönüştürülebilir maddelerden
üretilerek doğal kaynakların korunmasına katkı
sağlamaktadır. Gelecekte uygulanacak emisyon yasalarına
bile uygun özellikler sunan VW Deniz Motorları’nın egzoz
dumanı görünmez ve AB emisyon yönetmeliklerine uygundur.

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 Euro3, 2006’da ise Euro4 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.

• Yakıt tüketiminin en aza indirilmesi doğal kaynakların
korunmasını sağlar,
• Egzoz dumanı görünmemektedir,
• AB emisyon yönetmeliklerine ve gelecekte uygulanacak
emisyon yasalarına uygundur,
• Motor parçalarının neredeyse tümü geri dönüştürülebilir
maddelerden imal edilmiştir.

En temel anlamda Euro 5 motorlu araçların Euro 4 ve
öncekilerden farkı çevreye yaydıkları Azotoksit,
Karbonmonoksit 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.

Scania Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerinden
Çevresel Taahhüt
Scania, Yetkili Satıcı Operasyon Standartları (DOS 3) Kalite
Profili Raporlaması için yetkili satıcı ve yetkili servislerinden
çevresel etkilerini azaltacaklarına dair taahhüt bekler. Yetkili
satıcı ve yetkili servislerin atık yakıt ve zararlı kimyasalları
azaltmak için asgari Scania standartlarını uygulamaları
beklenmektedir. Çalışanları, 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 yerine,
varsa başka ikame maddeler kullanılır. Tüm yetkili satıcı ve
yetkili servisler bu standardı uygulamakla yükümlüdür. Tüm
yetkili satıcı ve yetkili servislerlerimizde çevresel konular
için görevlendirilmiş bir kişi bulunur.
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerin çevresel çalışmaları için
yazılı bir uygulama planı bulunmaktadır. Ayrıca Yetkili Satıcı
ve Yetkili Servisler için belgelendirilmiş bir çevre politikası
da mevcuttur. Çevresel hedefler yazılı bir eylem planına
eklenmiştir. Tüm çevresel hedefler çevre politikası ile uyum
içindedir. Çevresel çalışmalar, Yetkili Satıcı ve Yetkili
Servislerin yönetim kadrosunun gündeminde sürekli bir
odak noktası durumundadır.

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorlar›
• Egzoz emisyonlarıyla ilgili tüm ulusal ve uluslararası
standartları karşılamaktadır.
• IMO ve diğer önemli emisyon yönetmeliklerine uyumludur.

Thermo King
GreenTech motoruyla çevre dostu SLX model soğutma
ünitesinin önemli özelliklerinden biri, çevre kirliliğini azaltan
bir ürün olarak tasarlanmış olmasıdır. Atıkların azaltılmasına
yönelik, malzeme seçiminde geri dönüşümlü malzemeler
öncelikli olarak seçilmiştir.
3.000 saatlik bakım aralığı, yağ, filtre ve soğutma maddesi
atığını en aza indirir. Soğutma ekipmanları için parçacık
madde emisyonları, metansız hidrokarbonlar ve azotoksitler
tarafından düzenlenir. SLX serisindeki GreenTech motoru,
egzoz emisyonlarını bu gerekliliğin altına düşürmüştür.
GreenTech sembolü, SLX serisinin çevre dostu özelliklere
sahip olduğunun bir garantisidir.

Enerji Kullanımı
Yenilenebilir olmayan doğrudan enerji kaynağı tüketimi
Enerji Kayna¤›
Doğalgaz

(m3)*

Dizel yakıt (lt)

Miktar

Aç›klama

499.783
103.114

Jenaratör ve boya fırınları

Yakıt (lt)

878.765

Personel taşıma ve şirket araç kullanımı

LPG(kg)

500

Elektrik (kWh)*

9.807.203

* Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından satın alma yoluyla tüketilen ara enerji miktarlarıdır.

Genel Müdürlük binasında tasarruflu ampül kullanılarak
ve Yedek Parça Depo çatısına aydınlatma kuşakları
açılarak 2009 yılında yaklaşık yüzde 13 enerji tasarrufu
sağlanmıştır. Toplam tasarruf miktarı 377.000 kWh’dır.
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Doğuş Otomotiv bünyesinde 2009 yılının başından beri
enerji verimliliğini artırmak icin çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. Örneğin 27 adet olan sunucu (server)
sayımızın 2010 yılında 3 adede indirilerek önemli oranda
enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.
Doğuş Otomotiv Grubu’nun 2008 yılındaki elektrik tüketimi
baz alındığında 2009 yılı elektrik tüketimi yüzde 11,48
azalmıştır.
Yedek parça ve oto taşıma operasyonları
Yurtdışı ve yurtiçi yedek parça ile yurtiçi oto taşıma
operasyonlarından dolayı salınan CO2 miktarları 2007 yılında
20.929 ton, 2008 yılında 18.091 tondur.
2009 yılında personel taşıma, yedek parça yurtiçi ve yurtdışı
taşıma ile yurt içi oto taşıma hizmetlerinden dolayı salınan
toplam CO2 18.957 tondur. Bunun 16.848 tonu yurtiçi ve
yurtdışı yedek parça taşıma ve yurtiçi oto taşıma
operasyonlarından kaynaklanmaktadır. 2.109 ton CO2 ise
çalışanlarımızın işe geliş ve gidişleri için harcanan yakıt
nedeniyle oluşmaktadır.
Doğrudan salınan CO2 7.313 tondur. Dolaylı salınan CH4
18 kg, N2O 16 kg'dır.

2009 yılında Doğuş Otomotiv Volkswagen markası için
yapılan tüm kurumsal baskılar yüzde 100 geri dönüşümlü
kağıttan yapılmıştır.
Tüm faaliyet alanlarımızdaki atık sular belediye kanalizasyon
sistemine deşarj edilmektedir. Yağmur suları ise yağmur
kanallarına verilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetlerde Atık Yönetimi
Yetkili Servisler tarafından atık motor yağları PETDER, atık
aküler AKÜDER işbirliğiyle, lastikler ise yönetmeliklere uygun
olarak toplanmaktadır. Yetkili Servislerde oluşan tüm
kontamine atıkların yönetmelik hükümlerine uygun bir
biçimde bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca tüm Doğuş
Oto’larda su ayrıştırma kanalları bulunmaktadır.
Yetkili Servislerde atık toplama kutuları bulunmasının yanı
sıra tüm boyahanelerde su bazlı boya kullanımına geçilmiştir.
Scania yetkili servislerinde DOS 3 (Dealer Operating System)
standartlarında ‘çevre politikalar›’ konularında önemli
uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı denetiminde yayınlanmış
olan Ömrünü Tamamlam›ﬂ Taﬂ›tlar›n Kontrolü Yönetmelik
Tasla¤› konusunda da çalışmalarımız sürmektedir.

Atık Yönetimi Yatırımları

Su Kullanımı
2009 yılında Doğuş Otomotiv tarafından Belediyeler’den
sağlanan ve tüketilen su miktarı 68.194 m3’tür. Tesislerimizde
kullanılan suyun tamamı barajlardan Belediye hatları ile
temin edilmektedir.

Kurum Adı

Açıklama

TL

Çevko

Kağıt, karton,
plastik geri
dönüşümü

7.693,23

Aküder

Çevre Uyum
Belgesi 2009 yılı
Atık Yönetim
Planı’na dahil olma
bedeli

1.980,00

Petder

Atık motor yağları
toplama ve geri
kazanımla ilgili
projeye katılım payı

5.153,08

Ekasan

Atık imha ve
tehlikeli atık nakliye
gideri

18.441,21

Atık ve Hurda Yönetimi
Yedek Parça Depo’muzda kullanılan ambalaj kolilerinin
yetkili satıcı ve yetkili servislerden geri toplanması suretiyle
2009 yılında yüzde 11’lik ambalajın yeniden kullanımı
sağlanmıştır.
Doğuş Oto Bölgeleri’nden yaklaşık 235 ton metal atık VW,
Audi ve SEAT markalarının garanti tamiratları çerçevesinde
hurdaya ayrılarak tedarikçilerimiz tarafından bertaraf edilmiştir.
Yedek Parça Depo’muzda 2009 yılında kullanılan ambalaj
ağırlığı, 356 ton olup 2009 yılında bu ambalajın 212 tonu
geri kazanılmıştır. 2008 yılı geri dönüşümlü koli kullanımı
315 ton olup, geri kazanım yüzdesi ise yüzde 67’dir.
Doğuş Otomotiv ‘Piyasaya Süren Ekonomik ‹ﬂletme’
kategorisinde bulunduğundan Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm
Tebliği kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevko
(Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)’na
üye olan Şirketimiz ayrıca Tanrıkulu Geri Dönüşüm Tesisi
ile sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 2009 yılında geri
dönüşüm için verilen kağıt miktarı 506 tondur.
Şirket dahilinde ve yetkili servislerde oluşan atık piller
toplanarak İZAYDAŞ şirketine bertaraf edilmek üzere
gönderilmektedir.

Toplam

33.267,52

Doğuş Oto
Doğuş Oto ‘green dealer’ olma yolunda ilk adımlarını atmıştır.
• Tüm hasar onarımlarında yalnızca doğaya saygılı su
bazlı boya kullanmaktadır.
• Bir yılı dolmuş araçlara, her yıl egzoz emisyon muayenesi
yapmaktadır.
• Servis atıkları (lastik, yağ, yağ filtresi, kağıt vb)
yetkilendirilmiş geri dönüşüm firmaları aracılığıyla bertaraf
edilmektedir.
• Atık sular arıtma sistemlerinden geçirilerek geri dönüşüm
sağlanmaktadır.

DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

“ Doğuş Otomotiv, hizmet
verdiği geniş ürün ve
hizmet yelpazesinin her
alanında liderlik ilkesiyle
hareket etmektedir.”

SOSYAL
ETKİ ALANIMIZ
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Ürün ve Hizmetlerimiz

Müşterilerimiz

Doğuş Otomotiv, hizmet verdiği geniş ürün ve hizmet
yelpazesinin her alanında liderlik ilkesiyle hareket etmektedir.
Bu anlayışı güçlü markalarla gerçekleştirdiği işbirliği ve
ortaklıklarla da destekleyen Şirketimizin temsil ettiği
markaların pek çoğu kendi segmentlerinde lider
konumundadır.

Doğuş Otomotiv Müşteri Memnuniyeti Temel İlkeleri

2009 yılında temsilcisi olduğumuz uluslararası markaların
üretici firmaları tarafından satış alanında müşteri
memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen CSS (Customer
Satisfaction Survey) Müşteri Memnuniyeti Araştırmalarında
aldığımız yüksek puanlar, Doğuş Otomotiv’in müşteri odaklı
yaklaşımına yine müşterilerimizin verdiği anlamlı bir yanıt
olmuştur.

2009 Müşteri Memnuniyeti Araştırması Sonuçları*
Doğuş Otomotiv Satış : 95,14
Doğuş Otomotiv Servis: 83,11
*Müşteri memnuniyeti araştımasında en düşük puan -40 en yüksek puan ise
120 olarak belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv olarak hizmet kalitemizi minimum ‘iyi
seviyede’ tutmayı ve çok iyi hizmet seviyesine doğru
ilerlemeyi hedefliyoruz.
Müşterilerini tanımak, onların gereksinim ve beklentilerini
anlamak ve onlarla doğrudan iletişim içinde olmak Doğuş
Otomotiv için yaşamsal bir önem taşımaktadır.
Müşterilerimizle ilişkilerimizi modern CRM anlayışı
doğrultusunda geliştirmeye yönelik faaliyetler, geçmiş yıllarda
olduğu gibi 2009 yılında da öncelikli konularımızdan biri
olmuştur.
Doğuş Otomotiv, 2009 yılında daralan pazara rağmen satış
sonrası hizmetlerde de önemli gelişmeler kaydetmiştir. Etkin
kalite ve hizmet yöntemiyle Doğuş Otomotiv’in iştiraklerinden
Doğuş Oto’nun servislerine giren araç sayısında artış
sağlanmış ve müşteri memnuniyetimiz yükselmiştir.
Bu performans artışında, uzun yıllardır uygulanan müşteri
memnuniyeti politikasının olduğu kadar, yaygın hizmet
anlayışımızın ve yürüttüğümüz kampanyaların da etkisi
büyük olmuştur.
Doğuş Otomotiv olarak müşteri memnuniyeti, sorumlu,
kaliteli ve iletişime açık hizmet anlayışımızla bundan böyle
de otomotiv değer zincirinin her halkasında faaliyetlerimizi
sürdürmeye ve paydaşlarımız için değer yaratmaya devam
edeceğiz.

1. Kurumsalız
• Doğuş Otomotiv’i temsil ettiğimizi asla unutmayız.
• Büyük bir takımın oyuncusu olduğumuzun bilinciyle
hareket ederiz.
2. Güveniliriz
• Verdiğimiz sözlerin Doğuş Otomotiv güvencesi taşıdığını
unutmayız.
• Doğuş Otomotiv’in tutarlılığını kişiliğimizdeki tutarlılıkla
birleştiririz.
3. Yetkiniz
• Müşterilerimize alanımızdaki yetkinliğimizi hissettiririz.
• Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak takımımızın yetkinliğine
katkıda bulunuruz.
4. İleri görüşlüyüz
• Yaptığımız her işi, kurduğumuz her ilişkiyi uzun vadeli
düşünerek tasarlarız.
• Müşteri ilişkileri yönetiminin uzun vadeli felsefesini adım
adım hayata geçiririz.
5. Müşteri odaklıyız
• Tüm süreçlerimizi müşterilerimize göre yapılandırırız.
• Kendimizi müşterilerimizin yerine koyar, olaylara onların
gözüyle bakmaya çalışırız.
6. Açık ve şeffafız
• Açıklık ve şeffaflığımızla müşterilerimize güven telkin
ederiz.
• Tüm çalışma arkadaşlarımıza karşı paylaşımcı, açık ve
şeffafız.
7. Samimiyiz
• Samimiyetimizi profesyonelliğimizin dışına çıkartmayız.
• Müşterilerimiz ve takım arkadaşlarımızla sıcak ilişkiler
kurarız.
8. Özenliyiz
• Kendimize gösterdiğimiz özen, işimize gösterdiğimiz
özenin aynısıdır.
• Müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza özenli
davranırız.
9. Farklıyız
• Farklılıkların yenilikleri takip ederek oluşacağını biliriz.
• Müşterilerimizin farklılıklarına saygı duyarız.
10. Çözüm odaklıyız
• Yapıcı olmanın çözüme ulaşmada en etkili yol olduğunu biliriz.
• Müşterilerimizin sorunlarını samimiyetle sahipleniriz.
11. Gelişime açığız
• Bireysel gelişimimize önem veririz.
• Kurumumuzun bireysel gelişimimiz için sağladığı
fırsatlardan yararlanırız.
12. Hızlı ve dinamiğiz
• İşlerimizi yürütürken zamanı iyi kullanırız.
• Önceliklerimizi doğru belirleriz.

SOSYAL ETKİ ALANIMIZ

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Doğuş Otomotiv’in satışını gerçekleştirdiği araçlarda müşteri
güven ve sağlığını tehlikeye sokabilecek arızalar bir bilgi
işlem platformu üzerinden üreticiye derhal bildirilmektedir.
Gerekli durumlarda özel eğitim almış uzmanlar ilgili araçları
yerinde inceleyerek üreticiye detaylı raporlar sunmaktadır.
Ayrıca üreticinin tespit ettiği ve bildirdiği geri çağırma
aksiyonları en geç 7 işgünü içinde uygulamaya alınarak,
sahadaki gerçekleşme oranları etkin bir şekilde takip
edilmektedir.
Araç teslimi sırasında müşterilerimize verilen Müşteri El
Kitabı ve Garanti Kitapçıkları’nda müşterilerimize sağladığımız
tüm olanaklar ve süreçler detaylı olarak anlatılmaktadır.
Ürün, hizmet bilgileri ya da ürün etiketleri ile ilgili olarak
yasa ve yönetmeliklere aykırı bir durumdan dolayı Şirketimiz
aleyhinde herhangi bir yasal işlem yapılmamıştır.
Markalarımızın güvenlikle ilgili teknik özellikleri için
www.dogusotomotiv.com.tr adresindeki internet sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.
Geri Çağırma (Recall) Aksiyonları
Doğuş Otomotiv’de üretici firmaya ulaşan ve incelemeye
alınan tüm teknik raporlar değerlendirilerek, sık rastlanan
ve müşteri şikâyetlerinin yoğunlaştığı arızalar tespit
edilmektedir.
Üretici, tespit ettiği teknik iyileştirme aksiyon talimatı (teknik
bülten) vasıtasıyla tüm ithalatçı firmalarına (distribütörlerine)
bildirir.Yayınlanan aksiyon talimatında (teknik bülten) arızanın
tarifi yapılır, kaynağı açıklanır ve tamir yöntemi belirtilir. Bu
teknik bültenler Volkswagen AG Çevre ve Tüketiciyi Koruma
Departmanı GQM-4/2 tarafından gönderilmektedir.
Doğuş Oto
Perakende Şirketimiz Doğuş Oto yeni araçları müşterilere
teslim etmeden önce PDI-Pre-delivery Inspection (Teslimat
Öncesi Bak›m) yaparak kontrol etmektedir. Her araç
teslimatında müşterilere araç kullanım kılavuzu verilerek
aracın özellikleri detaylı olarak anlatılmaktadır.
Doğuş Oto 2009 yılı içinde, araç içinde üreyebilecek
bakterilere karşı bakteri temizliği kampanyası yapmış ve
61.809 kişiye konuyla ilgili e-posta gönderimi
gerçekleştirmiştir. Servisten çıkan ve motor, araç içi, araç
altı ve genel kontrol olmak üzere son kontrol uygulanan
tüm araçların iç, dış temizliği yapılarak müşteriye teslim
edilmektedir.
Doğuş Oto, lastik kullanım süresi 4 yılı geçen tüm araçlara
ve/veya 40.000 km’yi geçen binek araçlara ve 20.000 km’yi
geçen ticari araçlara ve arazi araçlarına lastik değişim
süresini hatırlatmak için otomotik mobil mesaj ve e-posta
göndermektedir.

Doğuş Oto’nun tüm servis bekleme salonları ve araç kabul
alanlarında, müşterileri bilinçlendirici, yakıt tasarrufu,
göstergedeki uyarı işaretleri, ikinci el araçlar, güvenlik
sistemleri, evcil hayvanlar, çocuk güvenliği içerikli föyler
bulundurulmaktadır. Ayrıca müşterilerin atölye içine alınması
güvenlik sebebiyle yasak olmakla birlikte, bekleme salonları
cam ile çevrili olduğundan yapılan işlemler müşteriler
tarafından bekleme odalarından rahatlıkla izlenerek takip
edilebilmektedir.
Doğuş Oto markalar tarafından iletilen recall kampanyalarını
eksiksiz uygulamaktadır. 2009 yılında recall kampanyası
kapsamında 783 adet araç servislere çağırılmıştır. Bunun
yanında Doğuş Oto 365 gün 24 saat, 7 adet çekici ve 13
adet acil yardım aracı ile müşterilerimize hizmet vermektedir.
Çağrı Merkezi (Volkswagen, Audi, SEAT, Scania)
Toplam Başvuru Adedi:
Başvuru Kapanma Süresi:

15.692
4,39 gün

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Aldığı Eğitimler
• Kurum kültürü
• Ürün eğitimi
• Telefon ile etkin iletişim teknikleri
• Operasyonun detaylarına yönelik bilgilendirme.
Hedeflenen e¤itimler:
• İletişim, çatışma yönetimi, problem çözme, sonuç odaklılık
Çağrı Merkezi ve Müşteri Memnuniyeti
Çağrı merkezimiz tarafından karşılanan şikayet ve istekler,
markalarımızın müşteri ilişkileri sorumluları tarafından, ilgili
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis ile birlikte çözümlenmektedir.
Aynı zamanda internet sitemizde bulunan iletişim
bölümünden tüm şikâyet ve öneriler Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne ulaşarak ilgili
departmanlara iletilip takibi gerçekleştirilmektedir.
Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
Doğuş Otomotiv tarafından temsil edilen tüm markalar için
müşteri memnuniyeti araştırması yapılmaktadır. Sonuçları
markalarımızla paylaşılan bu araştırmaların sonuçlarına göre
Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisler bazında iyileştirici aksiyonlar
alınmaktadır.
Do¤uﬂ Otomotiv taraf›ndan gerçekleﬂtirilen müﬂteri
memnuniyetini ölçmeye yönelik araﬂt›rmalar aﬂa¤›daki
gibidir;
• Volkswagen AG Marka Bilinirlik Araştırması
• İmaj, Beğeni ve Bilinirlik Araştırmaları
• Satış ve Satış Sonrası Hizmetler için Müşteri Memnuniyeti
Araştırmaları
• Satış ve Satış Sonrası Hizmetler için Gölge Müşteri
Araştırmaları
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• Tüketici Eğilimi Araştırmaları
• NCBS-New Car Buyers Survey (Yeni Araç Satın Alma
Eğilimi Araştırması – OEM tarafından yaptırılıyor - Rakip
Karşılaştırmalı )
• IACS - International After Sales Customer Satisfaction
(Satış Sonrası Hizmetler Memnuniyet Araştırması - OEM
tarafından yaptırılıyor - Rakip Karşılaştırmalı)
• Kullanım Alışkanlıkları Araştırması
• Kayıp Müşteri Araştırması
Do¤uﬂ Oto taraf›ndan 2009 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
araﬂt›rmalar aﬂa¤›daki gibidir;
• NPS (Net Promoter Score) Anketi
- Doğuş Oto’nun müşterinin algısında zayıf kalan ve
tavsiye edilen yönleri araştırılmıştır.
• Kayıp Müşteri Araştırması
- Doğuş Oto’nun showroomlarına gelmiş, ancak Doğuş
Oto’dan araç almamış müşteriler ile aynı Doğuş Oto
Yetkili Satıcısı’na asgari 2 servis girişi olan, ancak
araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle son 18 aydır Doğuş
Oto’ya servis girişi yapmamış müşteriler esas alınarak
uygulanmış, Doğuş Oto Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisleri
için kayıp müşterilerin nedenleri ortaya konarak kayıp
müşterileri geri kazanmaya yönelik bulgulara ulaşılmıştır.
• Audi Serviste 7 prensiple ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Doğuş Oto’dan servis hizmeti almış Audi müşterilerine
telefon görüşmeleri ile Doğuş Oto’ların servis hizmetindeki
prensipleri hakkında bilgi verilmiştir.

CSS Müşteri Memnuniyeti Anketi Sıklık Tablosu
Volkswagen Binek

Servis/Satış

Her ay

Volkswagen Ticari

Servis/Satış

Her ay

Audi

Servis/Satış

Her ay

SEAT

Servis/Satış

Her ay

Porsche

Servis/Satış

Her ay

DOD

Satın alma

3 ayda 1

DOD

Satış

3 ayda 1

Scania

Satış

3 ayda 1

Scania

Servis

2 ayda 1

Krone

Satış

6 ayda 1

Meiller

Satış

Yılda 1

Müşteri İlişkileri Nefaset Uygulaması
Müşteri İlişkileri birimimiz tarafından, müşteri memnuniyetinin
artırılması, marka sadakatinin korunması ve yetkili servise
bağlılığın devamı ve güçlendirilmesi amacı ile müşterilerin
aracındaki sorun giderildikten sonra aracın 2.el piyasa
değerinin düştüğü durumlarda aynı oranda müşterilere
yapılan nakit ödeme şeklindeki harcamalardır.

DOD

CSS Müşteri Memnuniyeti Anketi
CSS Müşteri Memnuniyeti Anketi, müşterilerimizin Satış ve
Servis sürecinde aldıkları tüm hizmetlerden memnuniyet
derecelerini ölçen bir araştırmadır ve yıl boyunca
yapılmaktadır. Doğuş Otomotiv bu araştırmaların sonuçlarına
göre iyileştirme aksiyonları almaktadır. Ayrıca CSS sonuçları
neticesinde Yetkili Satıcı ve çalışanlarına dağıtılan primlerle,
müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Müşteri Memnuniyetini etkileyen faktörlere yönelik
destekleyici araştırmalar da yıl boyunca çeşitli aralıklarla
yürütülmektedir (DSS-Yetkili Satıcı Memnuniyeti Araştırması,
Gizli Müşteri Araştırması, Rakip Kıyaslama Çalışmaları vb).
Yürütülen tüm bu çalışmalar nedeniyle sistemlerimizde
kayıtları tutulan müşterilerimizin bilgileri büyük bir titizlikle
ve uluslararası güvenlik standartlarına sahip bilgi
teknolojileriyle korunmaktadır. Müşterilerimizin kişisel
gizliliğinin ihlâli ile ilgili herhangi bir şikâyet ya da yasal
durum gerçekleşmemiştir.

Avantajları, Müşterilere
Sundukları, İşleyişi
İkinci el gibi belirsizliklerin ve riskin
yüksek olduğu bir ortamda
Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal
ikinci el markası olan DOD,
müşterilerine beklentilerinin ötesinde bir hizmet anlayışı ile
kalite ve güvene dayalı hizmetler sunmaktadır.
Bir aracın DOD güvencesi ile satışa sunulabilmesi için
kaporta boya aksamından, motor aksamına kadar detaylı
olarak incelendiği 101 Nokta Ekspertizi’nden geçebilmesi
gerekmektedir. DOD 101 Nokta Ekspertizi’nden geçen
araçlar, DOD Müşteri Sertifikası ile belgelendirilerek
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müşterilere sunulur. Böylelikle ikinci el pazarında müşteriler
geçmişi ile mevcut durumu bilinen ve belgelenen araçları
satın alabilme olanağı bulur ve DOD müşteriler açısından
belirsizlik ve riskleri ortadan kaldırmış olur.
DOD’un müşterilerine sağladığı bir diğer avantaj/kolaylık
ise, ikinci elde araç alım satımı için gerekli tüm devir, noter
ve ruhsat işlemlerinin müşteri adına güvenle ve zahmetsizce
gerçekleştirilmesidir. Bu şekilde DOD müşterileri yorucu ve
uzun prosedürlerle uğraşmadan araç alıp satabilir.
DOD araç satışında da müşterilerine önemli avantajlar
sunmaktadır. DOD’un kurumsal stok sahalarında satışa
sunulan araçlar, satış işlemleri gerçekleştirilene kadar sigorta
güvencesine alınır, bu şekilde araç sahipleri herhangi bir
risk almadan araçlarını satabilmektedir.
DOD’da satışa sunulan her araç müşterilere uzman satış
ekipleri tarafından tanıtılarak gerekli ekspertiz bilgileri
verilmektedir.
DOD’un yeni ürünü ParkDOD ile araç satışı istenildiğinde
geçici olarak araçsız kalınması sıkıntısına son verilerek,
araçlar sadece belirli sürelerde sergilenmesine karşın sürekli
olarak satışa sunulabilmektedir.
DOD, ayrıca aylık ulusal mecrada yayınlanan DOD Dergisi
ile, ikinci el sektörüyle ilgili kamuoyuna sürekli bilgilendirici
nitelikte yayınlar yapmaktadır. Uzmanına sorun bölümü ile
okuyuculardan gelen sorular cevaplandırılmaktadır.
Müşterilerine ikinci el araç alım satımı ile ilgili bilinmesi
gereken tüm konuları aktarmak üzere DOD ‹kinci El Sektör
Rehberi‘ni de yayınlayan marka, ayrıca showroomlarında
müşterilerine bu alanda bilgilendirici broşürler dağıtmaktadır.
DOD’da satılan tüm araçlarla birlikte müşterilere araç ile
seyahat edilirken dikkat edilmesi gereken güvenlik bilgilerinin
yer aldığı Trafik Hayatt›r Güvenlik Kartlar› dağıtılmaktadır.
Ayrıca DOD showroomlarında Demir Bükey Akademi
Güvenli Sürüﬂ Kitapç›klar› da ziyaretçilerin incelemelerine
sunulmaktadır.

konan garanti mekanizması ile, öngörülemeyen birçok
sorunun giderilmesi açısından DOD’dan araç alanların en
önemli güvencesi olan DOD Garanti Sistemi uygulamaya
alınmıştır. DOD Garantisi en çok 8 yaşında ve 160.000 km.
altındaki araçlara verilmektedir. Bir aracın DOD Garanti
Sistemi kapsamına girebilmesi için, 101 Nokta
Ekspertizi’nden geçebilmesi ve gerekli garanti kriterlerini
sağlayabilmesi gerekmektedir.
DOD CSS (Müşteri Memnuniyeti) Uygulaması
Türkiye’de kurumsal ikinci el sektöründe ilk CSS
uygulamasını da hayata geçiren DOD, bu raporlar üzerinden
gelen geri bildirimler ile bölge ekipleriyle yetkili satıcılarını
sürekli denetleyerek hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik
uygulamaları hayata geçirmektedir.
DOD Müşteri Anayasası ve Sertifikalı Araç
Satış Sistemi
Türkiye genelinde yaygın yetkili satıcılarında aynı kalite
standartlarında güvenli hizmet sunan DOD, tüm
hizmetlerinde DOD Müﬂteri Anayasas› kriterlerini esas
almaktadır. Aşağıda maddeleri belirtilen Anayasa, tüm DOD
showroomlarında sergilenir, DOD araç sertifikaları üzerinde
yer alır ve internet sitesinde sürekli olarak yayınlanır.

DOD Müşteri Anayasası
Madde 1: DOD Müşterisi, yüksek kalite ve
standartlarda güvenilir hizmet alma hakkına sahiptir.
Madde 2: DOD Müşterilerinin, beklentilerin ötesinde
hizmet alma hakkı vardır.
Madde 3: DOD Müşterisinin, satın alacağı aracın
geçmişi ve mevcut durumu ile ilgili her şeyi öğrenme
hakkı vardır.
Madde 4: DOD, güvenilir olmanın tüm gereklerini
eksiksiz yerine getirir.
Madde 5: Bir aracın DOD Müşterilerine satılmayı
hak edebilmesi için 101 Nokta Ekspertizi’nden
geçmesi gereklidir.
Madde 6: DOD’da Müşteri Memnuniyeti, müşteri
istek ve ihtiyaçlarının belirlenip karşılanmasıyla
başlayan, satış sonrası hizmetlerle devam eden
sorunsuz bir süreçtir.
Madde 7: Araç alıp satarken herkesin DOD
ayrıcalığını yaşama hakkı vardır.

DOD Garanti Uygulaması
DOD olarak, yapmış olduğumuz 101 Nokta Ekspertizi’nde
tespit edilen tüm bulgular müşterilere eksiksiz sunulmaktadır.
Ancak motor, şanzıman ve kontrol ünitesi gibi parçalar,
genellikle önceden herhangi bir arıza sinyali vermeden daha
sonraki süreçlerde de sorun çıkarabilmektedir. Bu nedenle
DOD tarafından 2000 yılında Türkiye’de ilk defa uygulamaya

Madde 8: DOD, her bütçeye uygun ödeme
seçenekleri ve kredi imkânları sunar.
Madde 9: DOD Müşterisi, bürokratik işlemlerle
uğraşmadan yorulmadan ve risksiz araç alıp satar.
Madde 10: DOD Müşterisi, tüm işlemlerinde daima
kurumsal bir muhatap bulma hakkına sahiptir.
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KeyDOD
Türkiye’de kurumsal ikinci el sektörünün ilk ve en büyük markası olan DOD, araç alıp
satmak isteyen herkese herhangi bir ücret talep etmeksizin www.dod.com.tr internet
adresi üzerinden Dünya’da bir ilk olan sanal ekspertiz yapabilme ve bu şekilde araç
değeri tespit edebilme olanağı sunmaktadır. Söz konusu hizmet kanalıyla aylık ortalama
40 bin araç sorgulanmaktadır.
Dergi Aboneliği Destekleri
DOD’dan araç satın alan tüm müşterilere, 6 ay süreyle Doğuş Medya Grubu dergilerinden
kendi tercihlerine göre herhangi birine 6 aylık abonelik ücretsiz olarak sunulmaktadır ve
bu dergiler müşterilerimizin adreslerine gönderilmektedir.

Çalışanlarımız
Do¤uﬂ Otomotiv ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
•
•
•
•
•
•
•

Doğuş Grubu değerlerini benimseyen,
Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip,
Müşterinin önemini bilen,
Öğrenme ve gelişmeye istekli,
Verimliliği esas alan,
Sistem odaklı yaklaşım sergileyen,
Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen,

çal›ﬂanlar› ﬁirketimize kazand›rmak, onlar›n mesleki ve
kiﬂisel geliﬂimlerine katk› sa¤lamak, potansiyellerini en
verimli ﬂekilde kullanmalar›na olanak tan›maktad›r.

Doğuş
Otomotiv
Çıkan çalışan sayısı
Dönem başı çalışan sayısı
Dönem sonu çalışan sayısı
Çalışan devir oranı

Doğuş
Oto
Ayrılan çalışan sayısı
Dönem başı çalışan sayısı
Dönem sonu çalışan sayısı
Çalışan devir oranı

2009 Devir
2009 Devir
(25-34
(35-44
Oranı (Kadın) Oranı (Erkek) Yaş Arası) Yaş Arası)

2009
Devir Oranı

18

21

31

7

39

190

387

344

233

577

185

387

332

240

572

%9,60

%5,43

%9,17

%2,96

%6,79

2009
Devir oranı
(Kadın)

2009
Devir oranı
(Erkek)

(18-24
(25-34
(35-44
Yaş Arası) Yaş Arası) Yaş Arası)

(45-64
Yaş Arası)

2009
Devir Oranı

19

46

18

37

8

2

65

180

875

43

648

309

55

1.055

156

916

60

651

309

52

1.072

%11,31

%5,14

%34,95

%5,70

%2,59

%3,74

%6,11

* Çalışan devir hesaplamaları yıllık ortalama çalışan sayısına gore yapılmıştır.
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Doğuş Otomotiv
Cinsiyet Dağılım Grafiği

Doğuş Oto
Cinsiyet Dağılım Grafiği

Kadın
156
%14

Kadın
182
%33
Erkek
377
%67

Erkek
946
%86

Doğuş Otomotiv
Yaş Dağılım Grafiği

35-44
yaş arası
196
%35

25-34
yaş arası
297
%53

Doğuş Oto
Yaş Dağılım Grafiği

35-44
yaş arası
274
%25

45-64 yaş arası
51 - %9

18-24 yaş arası
84 - %8

18-24 yaş arası
15 - %3

25-34
yaş arası
693
%63

Doğuş Otomotiv
Öğrenim Dağılım Grafiği

Doğuş Oto
Öğrenim Dağılım Grafiği

Doktora
1 %0

Yüksek
Lisans
8 %1

İlkokul
24 %4
Ortaokul
8 %1

Yüksek
Lisans
82 %15

45-64 yaş arası
49 - %4

Lisans
211 %19

İlkokul
220 %20

Lise
116 %21
Ön Lisans
42 %8

Ön Lisans
158 %14

Ortaokul
78 %7
Lise
427 %39

Lisans
286 %51

Doğuş Otomotiv Kıdem Grafiği

Doğuş Oto Kıdem Grafiği

1 yıldan az 24 - %4
10 yıl
üzeri
136
%12

10 yıl
üzeri
132
%24
5-10 yıl
90
%16

1-5 yıl
313
%56

5-10 yıl
232
%21

1 yıldan
az
129
%12

1-5 yıl
605
%55

52

SOSYAL ETKİ ALANIMIZ

Ücret Karşılaştırmaları

Çalışanlarımızla Açık İletişim
Doğuş Otomotiv olarak tüm çalışanlarımızla açık ve şeffaf
iletişim üzerine odaklı bir yönetim anlayışıyla işlerimizi
yürütürüz. Gerçekleştirmeyi planladığımız her projenin
öncesinde çalışanlarımızın görüşlerine başvururuz. Daha
sonra çalışanlarımızın geri bildirimleri doğrultusunda projeleri
hayata geçiririz. Örneğin, Genel Müdürlük binasının
değiştirilmesine ilişkin çalışmalar ve yapılan mesai saati
uygulamaları öncesinde çalışanlara anket uygulanmış ve
görüşleri doğrultusunda onayları alınarak gerekli değişiklikler
yapılmıştır.
Ayrıca Doğuş Otomotiv intranet sisteminin de çalışanların
görüşleri çerçevesinde yenilenmesine karar verilmiştir. Bu
kapsamda Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Departmanı öncülüğünde İntranet Komitesi kurulmuştur.
Komitede Şirketimizin her biriminden bir kişinin görev alması
sağlanmış, intranetin istenilen özelliklerde olabilmesi için
gerekli tüm çalışmalar yapılmış ve görüş birliğine varılmıştır.
Çalışanlarımız ne düşünüyor?
Doğuş Otomotiv bünyesinde maaş kaygımız hiç
olmuyor, zamanı geldiğinde maaşlarımız hemen
yatırılıyor. Yemekhanede en üst kademeden en alta
kadar müdürler, şefler herkes beraber yemek yiyor.
Turnuvalar düzenleniyor. Yetkili satıcılar da dahil olmak
üzere çalışanlar hep iç içe. Özel sağlık sigortası, hayat
sigortası, servis gibi şartlar Şirketimizin kurumsallığının
birer işareti. Bulunduğu çevreden eleman alınması
yerel halk için katkı sağlıyor.
Cenk UNGAN
Yedek Parça Eleman›

Çalışma sahasındaki şartlarımızı iyileştirmek için gerekli
çabalar yöneticilerimiz tarafından gösteriliyor. Gerekli
yatırımlar yapılıyor. Bu doğrultuda İşçi Sağlığı ve
Güvenliği kapsamında eğitim ve emniyet tedbirleri
sağlanıyor. Örnek olarak emniyet kemerleri, baret, çelik
burunlu ayakkabı, forklift şarj odasındaki havalandırma
verilebilir. Bu sayede iş ve işçi sağlığı en üst düzeyde
sağlanmaya çalışılıyor.
Ersin MAV‹ﬁ
Yedek Parça Eleman›

Paketleme işleminde kullandığımız kolileri yetkili satıcı
ve yetkili servislerden tekrar geri toplayarak kolileri iki,
hatta üç defa kullanıyoruz. Daha sonra kullanılmayacak
hale gelen bu kolilerin ve diğer karton atıklarımızın
belediye ile anlaşmalı olan şirket tarafından Çevko’ya
ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede kullanılmayacak hale
gelen karton atıkların tekrar kullanılabilir hale
getirilmesine yardımcı oluyoruz. Vakıfların öncülüğünde
ormanlarımıza fidan dikilmesine ve ormanlarımızın
zenginleştirilmesine yardımcı oluyoruz.
Adem AYDIN
Yedek Parça Eleman›

Şirketimiz her zaman müşteri memnuniyetini birinci
önceliği olarak almıştır. Bunun için kaliteli personel
çaıştırırız, eğitimlerimiz her zaman günceldir. İşimizi en
iyi şekilde yapmaya gayret ederiz, müşterilerimizi
aldatmayız, kısacası müşterimizin aracına kendi
aracımızmış gibi bakarız. Bu sayede aracını yıllardır
bizim servisimize getiren, yeni araç alacağı zaman yine
bizi tercih eden çok müşterimiz var.
Deniz KETENC‹
Yedek Parça Eleman›
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Doğuş Otomotiv İntranet Sistemi
Tüm Doğuş Otomotiv çalışanlarının bilgisayarlarında ortak
açılış sayfasıdır. İntranet’te hem tasarım hem de içerik
olarak hedeflenen, çalışanlarımızın günlük iş yaşamı içinde
çalışmalarını kolaylaştıracak ve ihtiyaç duyacakları tüm
belge/dokümanların tek elde toplanmasıdır.
Do¤uﬂ Otomotiv intranetinde bulunan alanlar:
• Kurumsal prosedürler
• Online eğitim giriş ekranı (e-oryantasyon ve diğer eğitimler)
• d-kart
• Kariyer fırsatları
• ‘Bir Fikrim Var’ sistemi
• ‘Öneri Ödül’ sistemi
• Etkinlikler bölümü
• Çalışan memnuniyeti anketleri
• Happy hours, masa tenisi turnuvası bilgileri ve duyuruları
• Vizyon toplantıları ve basın bilgilendirme toplantıları,
sunumları
• Sektörel ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) raporları
ve otomotiv sektör analizleri verileri
• Hava durumu, yol durumu, ilanlar, duyurular ve doğum
günleri hatırlatması.
• Günlük haberler
• Tüm insan kaynakları dokümanları
• İlan Panosu
• KSS Çalışmaları Hakkında Bilgiler
• Doğuş Grubu ve Doğuş Otomotiv Hakkında Tanıtım
Bilgileri
• Çalışma Arkadaşlarım Arama Sayfası
Vizyon ve Strateji Toplantıları

Doğuş Otomotiv’in üst düzey yöneticileri ve tüm çalışanlarının
buluştuğu Vizyon ve Strateji Toplant›lar› iki yılda bir
gerçekleştirilmektedir. Şirketin geçmiş çalışmalarının
aktarıldığı toplantıda gelecek öngörüler de yöneticiler
tarafından paylaşılmaktadır. Doğuş Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ferit F. Şahenk de bu etkinliğe katılmaktadır. En
son 2008 yılında yapılan toplantı sonrasında çalışan ve
yöneticilerin birlikte katıldığı bir etkinlik de düzenlenmiştir.
Toplantı sonrasında çalışanlar arasında bir anket yapılmıştır.
Vizyon ve Strateji Toplantıları sonrası gerçekleştirilen
memnuniyet anketleri toplantı katılımcılarının görüşlerinin
değerlendirilmesine ve toplantı içeriklerinde bir sonraki sene
için iyileştirme yapılmasına olanak tanımaktadır.
Yönetim Bilgilendirme Toplantıları
Yönetim Bilgilendirme Toplantıları, Doğuş Otomotiv İcra
Kurulu, müdür ve müdür üstü çalışanların katılımı ile yılda
iki defa gerçekleştirilmektedir. Yılın ilk ve ikinci yarısında
gerçekleştirilen toplantılarda CEO ve CFO tarafından
Şirketimizin finansal sonuçları hakkında bilgi verilir. Aynı
zamanda Doğuş Otomotiv’in diğer birimleri ve markalar
tarafından paylaşılması istenen konular da aktarılır. Toplantılar
yıl sonu ve ikinci altı ay finansallarının açıklandığı dönemlerde
İMKB bildirimi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilir.
İcra Kurulu Başkanı Mesajı
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı tarafından özellikle yıl
sonu ve ikinci altı ay finansallarının açıklandığı dönemlerde
İMKB’ye yapılan bildirim ile eş zamanlı olarak tüm çalışanlar
ile paylaşılan mektuplardır. Aynı zamanda intranette de
yayınlanmaktadır.
Bununla birlikte Şirket tarafından gerçekleştirilen ve
duyurulması gereken önemli çalışmalar için de İcra Kurulu
Başkanı Mesajı çalışanlara iletilir. Örneğin, Maslak Genel
Müdürlük binasından Şekerpınar’a taşınılması sürecinde
her türlü bilgilendirme İcra Kurulu Başkanı Mesajları ile
yapılmıştır.
Kurumsal Bilgilendirme Mesajları
Doğuş Otomotiv ve markalarını konu alan, özellikle basında
yer alan haberler için tüm İcra Kurulu ve direktörlere
Kurumsal İletişim Departmanı tarafından Kurumsal
Bilgilendirme, e-posta ile bilgi paylaşımı yapılır. Böylelikle
birimler arasında ortak bir iletişim dili oluşturulması sağlanır.
Happy Hour

Yoğun çalışma temposu içinde çalışanların motivasyonunu
artırmaya yönelik olarak Happy Hour etkinlikleri yılda iki kez
düzenlenmektedir. Bu buluşmalarda çeşitli etkinlikler,
kazanılan başarıların kutlamaları yapılmaktadır.

54

SOSYAL ETKİ ALANIMIZ

Yıl Sonu Partileri

Olumlu bulunan adaylar, ilgili pozisyonun yöneticileri ile
tanıştırılarak referans kontrolü tamamlandıktan sonra,
yüz yüze iş teklifi gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler
sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen
adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek
üzere veri tabanında saklanır ve takip edilir. Tüm adaylar
işe alım süreci sonucuyla ile ilgili bilgilendirilir.
Şirketimizin operasyonlarının sürdürüldüğü tüm bölgelerde
işe alım süreçlerimiz, merkezi İnsan Kaynakları tarafından
yürütülür. Ancak tüm süreçlerimiz yerel uygulama ve
yasalarla ilişkilendirilerek hayata geçirilmektedir.
Kariyer İlanları

Doğuş Otomotiv üst yönetimi ve tüm çalışanların katılımı
ile her yıl, yıl sonu partisi gerçekleştirilmektedir. Yönetim
Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı’nın bir konuşmayla
geçmiş yılı değerlendirdiği bu partilerde gelecek yıl için dilek
ve öngörüler paylaşılmaktadır.
Ayrıca yıl içinde düzenli olarak her bölgede tüm çalışanların
katılımının sağlandığı iki Şirket yemeği, her ay Bölge
Direktörlerinin katıldığı bir direktörler toplantısı, her altı ayda
bir Bölge Direktörleri, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
Müdürlerinin katıldığı hedef toplantıları ve her yıl bölgesel
olarak yapılan ve 10. ve 15. yıllarını dolduran çalışanlara
plaket ve rozet verme töreni de gerçekleştirilmektedir.

Doğuş Otomotiv şirketleri içinde kariyer ilanları intranet
sistemi üzerinde yer almaktadır. Kariyer sitelerinde yayınlanan
her ilan eş zamanlı olarak Şirket içinde de yayınlanmaktadır.
Şirket içinde bir pozisyona başvuran adaylar önce
yöneticilerinin onayını alarak pozisyonlar için belirlenen
süreçlerin tümüne (dışarıdan başvuranların geçtiği tüm
süreçler) katılmaktadır. Şirket içinden işe alım süreçlerinde
başarılı olanlar aranan pozisyonlar için öncelikli olarak tercih
edilmektedir.
Performansı yüksek olup, kariyer yolu kısa vadede kapalı
olan çalışanlarımız için Şirket içinde ya da grup içinde başka
pozisyon aranmaktadır ve çalışanımızın yine Doğuş Grubu
bünyesinde tutulması için tüm çalışmalar yapılmaktadır.

DinamİK

D-Staj Programı

DinamİK, Doğuş Otomotiv’in İnsan Kaynakları Uygulamaları
Sistemi’dir. Çalışanlarımız yıllık izinlerini, maaş bordrolarını,
avans taleplerini ve tüm özlük bilgilerini bu sistem üzerinden
görüntüleyebilir ve takip edebilir. Mavi yakalı çalışanlarımızın
performansları bu sistem üzerinden takip edilmektedir. Tüm
çalışanların izin ve ihtiyaç avansı talepleri bu sistem üzerinden
yöneticilere iletilerek işleme alınmaktadır. Fazla mesai yapan
çalışanlarımız bu sistem üzerinden fazla mesai bilgilerini
girerek yöneticilerine iletmektedir. Tüm yöneticilerimiz
kendilerine bağlı çalışanların her türlü bilgilerini (maaş,
maliyet, adet) sistem üzerinden görüntüleyebilir ve rapor
olarak da alabilir. Ayrıca stajyer talepleri de yine bu sistem
üzerinden yapılır ve takip edilir.

D-Staj, ileriye yönelik aday kaynağı sağlamayı ve
departmanların stajyer ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir
stajyer yerleştirme programıdır.
Meslek Liseli ve Üniversiteli öğrencileri kapsayan D-Staj
Programı, lise öğrencileri için bir okul dönemi (Eylül-Haziran),
Üniversite öğrencileri için Mart, Temmuz ve Kasım aylarında
olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır. Söz konusu
programa zorunlu ya da gönüllü olarak staj yapmak isteyen
stajyerler başvurabilmektedir. Başvurular, birimlerin
taleplerine göre değerlendirildikten sonra belirlenen
öğrenciler ile bire bir ya da grup mülakatları gerçekleştirilerek
olumlu değerlendirilen adaylar belirtilen dönemlerin ilk
haftalarında stajlarına başlatılmaktadır.

İşe Alma ve Yerleştirme
Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları olarak, işe alım sürecinde
mülakat, ölçme ve değerlendirme ile referans kontrol
yöntemleri kullanılmaktadır.
İşe Alım birimine çalışan ihtiyacı talebinin iletilmesinin
ardından, gerek veri tabanından gerekse ilan aracılığı ile
ulaşılan özgeçmişler değerlendirilip, genel niteliklere uygun
olan adaylarla mülakat gerçekleştirilmektedir. Mülakat
sırasında kurum değerlerine uygunluk, bilgi, beceri ve genel
nitelikler açısından yeterli bulunan adaylar, pozisyonların
niteliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları ile test
edilmektedir.

Staj programının ilk günü e-oryantasyon programına tabii
tutulan stajyerler, öncelikli olarak Doğuş Grubu, Doğuş
Otomotiv Grubu Şirketleri, D-Staj Programı ve Şirket kuralları
hakkında bilgilendirilmektedir. Her dönemin ilk 15 günü
içerisinde tüm stajyerler için İşe Alım Ekibi tarafından bir
tanıştırma toplantısı düzenlenir.
Performans Sistemi
D- insan Performans Yönetimi altyapısı ile, tüm çalışanları
doğru hedeflere yönlendirerek yüksek kurumsal performansı
sürekli kılmak, sahip olunan yetenekleri geliştirerek
organizasyonu geleceğe taşımak amaçlanmaktadır.
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Performans değerlendirme sürecinde, tüm çalışanların iş
performansları, kariyer planları, güçlü ve gelişmeye açık
yönleri ve Doğuş Grubu olarak paylaşılan kurumsal değerlere
uyumları takip edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler
neticesinde çalışanlara ilgili yönetici tarafından ‘Yüzyüze
Performans Görüşmeleri’ ile geri bildirim verilerek kayıt
altına alınan sonuçlar ‘Yuvarlak Masa Toplantıları’nda
yöneticiler tarafından değerlendirilip potansiyel çalışanlar
için eğitim ve gelişim planları oluşturulmaktadır.

‘Kısmi Süreli Çalışma’ esasına göre çalışanların maaşları
çalıştıkları gün üzerinden hesaplanarak ödenir. Ayrıca
çalışanların mevcut performansını ödüllendirmek, yüksek
performansın devamını sağlamak, Şirket ile çalışan arasında
bağlılığı ve güveni güçlendirmek amacıyla elde edilen finansal
sonuçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla çalışanlara
teşvik primi ödemesi de yapılabilir.

Potansiyel Belirleme ve Yedekleme

Yürürlükte olan İş Kanunu çerçevesinde uygulanır.

Potansiyel Belirleme
Potansiyel Belirleme Sisteminin amacı, Doğuş Otomotiv’de
bir üst yönetim kademesine hızla yükselebilecek, farklı
fonksiyonlarda görev alabilecek çalışanları belirlemek ve
geliştirmek, Yedekleme Planı için aday belirlemek, terfiler
için aday havuzu oluşturmak ve yeni nesilleri yöneticiliğe
hazırlamaktır. Belirlenmiş olan kriterlere göre seçilen
potansiyeller, yetkinlik değerlendirmelerine göre eğitim ve
gelişim programlarına katılmaktadır.

Sağlık Sigortası

Yedekleme Planı
Hayata geçirilen Yedekleme Planı ile Şirket içerisindeki kritik
görevlerin belirlenmesi, kritik görevleri dolduran kişilerin
ayrılmaları durumunda yerine geçebilecek yüksek potansiyelli
adayların geliştirilmesi ve atanması, iş süreçlerinin
aksamadan sürdürülebilmesinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Bir Fikrim Var
Çalışanlar tarafından günlük iş yaşamıyla ilgili gelen fikirlerin
intranet üzerinden paylaşıldığı alandır. Paylaşılan bilgiler
Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı’na
gelerek buradan da ilgili birimlere aktarılmaktadır. Amaç,
‘Bir Fikrim Var’a gelen her fikrin değerlendirilmesi ve
gerçekleştirilmesidir. ‘Bir Fikrim Var’a iletilen isteklerde
kimlik belirtme zorunluluğu yoktur.
2007 yılı itibariyle intranette kullanıma açılan Bir Fikrim Var
öneri kutusu, Doğuş Otomotiv çalışanlarının sosyal hakları,
pazarlama aktiviteleri ve iletmek istedikleri tüm diğer konuları
ilgili departmanlarla paylaşmaları amacı ile tasarlanmıştır.
Öneri kutusuna her yıl 1.000’den fazla görüş iletilmektedir.
Bu görüşlerin 500’e yakını ise değerlendirmeye alınabilecek
ve uygulamaya dönük kriterlere sahiptir.
Aylık Ücretlerin Ödenmesi
Doğuş Otomotiv Grubu’nda aylık ücretler çalışıp, hak etme
prensibine dayanarak ay sonunda ve yılda 12 maaş
üzerinden net olarak ödenir. Ücret, baz maaş ve dörtte bir
kadar ikramiyeden oluşur.
Doğuş Otomotiv'de ilk kez görev alanlara aylık ücretleri işe
başladıkları tarihten ay sonuna kadar olan günler için gün
hesabı yapılarak ödenir. Şirketlerden ayrılan çalışanın çalıştığı
süreye ait aylık ücretleri gün hesabı ile net olarak ödenir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Doğuş Otomotiv çalışanlarına primleri Şirket tarafından
ödenen özel sağlık sigortası yapılmaktadır.
Hayat Sigortası
Doğuş Otomotiv Grubu dövize endeksli (ABD Doları) Grup
Hayat Sigortası, sigorta süresi içinde ölümleri, kaza sonucu
ölümleri, kaza veya hastalık sonucu tam, kat'i daimi veya
kısmi daimi maluliyet hallerinde tazminat ödenmesini
sağlamaktadır.
Sigorta teminat kapsamlar› ﬂu ﬂekildedir;
• Vefat Teminatı
• Ek Teminatlar
- Kaza sonucu vefat teminatı
- Maluliyet teminatı
Giyim Yardımı
İş özelliklerine göre kıyafet/üniforma verilmesi gereken
çalışanların giysileri Şirket tarafından temin edilir.
Emeklilik Hakkı
Çalışanlar yürürlükte olan İş Kanunu çerçevesinde emekliliğe
hak kazanır. Emekli olan ya da emekliliğe hak kazanan
çalışanlar, bulundukları görev veya pozisyonun kritikliği
nedeniyle görevlerine Genel Müdür onayı ile devam edebilir.
Çalışanlara bu hakların yanı sıra öğle yemeği ve servis
olanakları sunulmaktadır.
d-kart
18.000 kullanıcısı bulunan bu özel kart 80 anlaşmalı firmada
geçerli, Doğuş Grubu çalışanlarına özel avantajlar sunan
bir fırsatlar kartıdır.
İşten Ayrılanlara Danışmanlık Desteği
Gerekli durumlarda işten çeşitli nedenlerle ayrılan
çalışanlarımıza ‘Do¤ru CV Haz›rlama’ ve ‘Mülakat Teknikleri’
eğitimi verilmiştir. İşten ayrılanlara iş arama çalışmalarında
destek verilmektedir.
İşten ayrılma tazminatları yaş ve çalışma günleri hesaplanarak
yasalara uygun biçimde ödenmektedir.
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Doğuş Otomotiv’de Eğitim ve Gelişim
Doğuş Otomotiv Grubu’nda çalışanların eğitim ve gelişim
faaliyetleri, Şirket genelinde ve kişi bazında gelişmeye açık
olan De¤erler ve Yetkinlikler çerçevesinde ihtiyaçlara yönelik
olarak planlanmaktadır. İç ve dış kaynaklı olabilen bu
eğitimler yetkinlik, bilgi, beceri ve marka eğitimleridir. Tüm
eğitimler, Şekerpınar Genel Müdürlük Merkezinde 4.000
metrekarelik, günde 500 kişi katılımcı kapasitesi olan dört
katlı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmektedir.
İç Eğitim Programı
Doğuş Otomotiv Grubu olarak eğitim ihtiyaçlarının tümünü
dışardan karşılamak yerine iç kaynakları ve sahip olunan
bilgi birikimini kullanarak karşılama felsefemiz vardır. Bu
kapsamda, çalışanların hem yetkinlik hem de mesleki beceri
seviyelerini artırmak amacıyla İç Eğitim Programı
uygulanmaktadır.
Eğitim başlıkları Temel-İleri Excel, Powerpoint, Access,
Tüketici Hukuku, Etkili İletişim, Zaman Yönetimi, Temel
Muhasebe Uygulamaları, Duygusal Zeka, 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
konularındadır.

Program

İçerik

Potansiyel Programı

Doğuş Otomotiv’de bir üst
kademeye hızla yükselebilecek, farklı
fonksiyonlarda görev alabilecek
çalışanlar için hazırlanmış
programdır.

Yedekleme Programı

Kritik görevleri dolduran kişilerin
ayrılmaları durumunda yerine
geçebilecek yüksek potansiyel sahibi
adayları geliştirmek için hazırlanmış
programdır.

Yetkinlik Geliştirme Programı

Şirket yetkinliklerinin geliştirilmesine
yönelik hazırlanmış programlardır.

Değer Geliştirme Programı

Şirket değerlerimizin geliştirilmesine
yönelik hazırlanmış programdır.

Bilgi Beceri Geliştirme
Programı

Çalışanların işini daha etkin
yapabilmesi için gerekli bilgibecerinin geliştirilmesi için
hazırlanmış programlardır.

Yönetici Geliştirme Programı

Yeni yönetici adayları için görevin ve
kişinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan
programlardır.

İç eğitmenler, kendi iş alanlarında çalışmaya devam ederken
bir yandan da belirli sürelerde diğer çalışanları geliştirip
birikimlerini paylaşarak, Şirkette sürekli öğrenme ortamını
canlı tutmaktadır.
E-Oryantasyon Programı
İşe yeni başlayan çalışanın Doğuş Otomotiv Grubu’ndaki
ilk günlerinde ihtiyaç duyabileceği Doğuş Grubu ve Doğuş
Otomotiv bünyesinde yer alan tüm marka ve departmanlar
hakkında her türlü standart bilgiyi en kısa zamanda ve
verimli şekilde öğrenmesini, intranet üzerinden (uzaktan
öğrenme) sağlayan eğitimdir. Çalışan işe başladığı gün
eğitime davet edilir, çalışanın eğitimi işe başladıktan sonra
en geç 1 hafta içinde tamamlaması gerekmektedir.

E-Oryantasyon Programı Katılım Oranları
Doğuş Otomotiv 26 kişi toplam 62 adam/saat
Doğuş Oto
166 kişi toplam 402 adam/saat
Eğitim Programları
Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda eğitim - gelişim
planları kişiye özel ve ihtiyaçlara yönelik olarak
hazırlanmaktadır.

2009 y›l›nda;
•
•
•
•

İç eğitimciler tarafından verilen toplam eğitim sayısı: 63
Eğitimlere katılan kişi sayısı: 577
Alınan eğitim saati: 4.552 adam/saat
Tasarruf edilen miktar: 158.000 TL

Doğuş Otomotiv’de verilen iç eğitimler intranette online
olarak yayınlanmaktadır. Tüm çalışanların kullanımına açık
olan bu eğitimlerin dışında eğitim talebi olan çalışan, eğitim
talep formu doldurup İnsan Kaynakları birimine ileterek
istenen konuda eğitim alınmasını sağlayabilmektedir. Bu
eğitimler çalışanların gelişim ihtiyaçları doğrultusunda
planlanmıştır.

2009 Toplam Eğitim Verileri
Doğuş Otomotiv 9 saat/adam
Doğuş Oto 21 saat/adam
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Volkswagen Ticari Araç Eğitimleri
2009 yılında Satış Temsilcilerine yönelik toplam 797
adam/gün eğitim verilmiştir. Bunun 437 adam/günü
Uluslararası Satış Eğitimi programı kapsamında
gerçekleştirilen ürün ve davranış eğitimleridir.
Ekim ayında pazara sunulan Yeni Transporter için ise 240
kişiye toplam 360 adam/gün eğitim verilmiştir. Antalya'da
yapılan Yeni Transporter eğitimlerinde, klasik programdan
farklı olarak, araç sunumu ve test sürüşü organizasyonuna
ek olarak, satış müdürleri ve satış temsilcileri için ayrı
içeriklerle tasarlanmış davranış eğitimi verilmiştir.
Volkswagen Binek Satış Akademisi Türkiye Programı
(SAT)
Başarı Temelli
• Başarılı Satış Danışmanı ile uzun süreli birlikte çalışma
• Bireysel Değerlendirme
- Programa Katılım Koşulları
- Eğitim Performansı, Saha Performansı,
Bölge Yöneticisi Görüşü
Süreklilik Arz Eden
• Modüller arası Saha Görevleri & Değerlendirme
• Yeniden Yapılandırılmış Saha Koçluk Mekanizması
Ödüllendirme Programı
• Görev (Yetkili Satıcı, Satış Müdürü, Satış Danışmanı)
ve Sertifikasyon Aşamasına Özel Program
- Seyahatler
- Temsili Görevler
- Gelişim İmkanları
SAT Eğitim Akış Şeması

Volkswagen Uluslarası Satış Sertifikası
Volkswagen’ de Satın Almaya Rehberlik
Satışta Uzmanlık
Yeni Teknolojiler

Volkswagen Uluslarası Satış Diploması

Audi Eğitimleri
Audi Satış Departmanı eğitim birimi tarafından
gerçekleştirilen eğitimleri 5 başlık altında toplamak
mümkündür:
1. Audi Satış Danışmanı Uluslararası Temel Eğitimi ve
Sertifikasyonu
2. Audi Satış Yöneticileri Uluslararası Temel Eğitimi ve
Sertifikasyonu
3. Ürün Eğitimleri
4. İleri Seviye Satış Becerileri Eğitimleri
5. Diğer Audi Satış Personeli Genel Bilgilendirme Eğitimleri
(İkinci el satış danışmanları, filo satış danışmanları,
resepsiyonistleri kapsar.)

• 2009 yılında yeni başlayan Audi Satış Danışmanları için
toplam 3 modülden oluşan Audi Satış Danışmanı
Uluslararası Temel Eğitimi tamamlanmıştır.
• Audi Satış Yöneticileri Uluslararası Temel Eğitimi toplam
6 modülden oluşmaktadır ve 6 modül tamamlandığında
sertifikasyon sınavı gerçekleştirilmektedir. 6 modül 3
yıla yayılmaktadır. 2009 yılında Audi AG eğitmeni
tarafından ‘‹kinci El Yönetimi’ konulu eğitim verilmiştir.
• 2009 yılında ürün eğitimleri kapsamında Audi A4 Allroad,
Audi A5 Sportback, Audi A5 Cabriolet ve Audi Q7
eğitimleri verilmiştir.
• ‹leri Seviye Sat›ﬂ Becerileri E¤itimleri, sertifikasyon
sınavını tamamlamış Audi Satış Danışmanları için ihtiyaca
bağlı olarak verilmektedir. 2009 yılında Audi AG eğitmeni
tarafından ‘‹htiyaç Analizi’ eğitimi ve ‘Sat›ﬂ Kapatma
Teknikleri’ eğitimi verilmiştir.
• Diğer Audi Satış Personeli Genel Bilgilendirme Eğitimleri
kapsamında filo satış danışmanlarına, resepsiyonistlere
ve ikinci el satış danışmanlarına ‘Audi’ye Giriﬂ’ eğitimi
verilmiştir.
• Tüm bu merkezi eğitimlerin yanı sıra yetkili satıcılar
ihtiyaçları doğrultusunda kendi yerlerinde eğitimlerle
desteklenmiştir.

Porsche Eğitimleri
Satış ekibine yönelik, Cayenne Diesel, Panamera, Boxster,
Cayman, 911 Turbo ürün eğitimleri, Porsche giriş eğitimleri
verilmiştir.
SEAT Eğitimleri
SEAT olarak model yelpazesindeki yeniliklere paralel, ürün
eğitimleri düzenlenmektedir. 2009 yılında pazara sunulan
Exeo modeli için Exeo Ürün Eğitimi düzenlenmiştir. Bir tam
gün süren eğitim kapsamında 52 kişi ürün hakkında bilgi
almıştır.
Scania-Krone-Meiller Eğitimler
Eğitimin son müşteriye ulaşan hizmet kalitesinde önemli
bir faktör olduğunun bilincinde olan Scania gerek kurum
içi gerekse müşterilerine yönelik eğitimler sağlamaktadır.
Firmaları ileriye taşıyacak mihenk taşları, konusuna hakim,
gerekli bilgi donanımına sahip çalışanlar olacaktır. Scania
bu bilinç ile gerek kurum içinde, gerekse yetkili satıcı ve
yetkili servislerinde, satış ve satış sonrası hizmetler ve birçok
farklı konuda eğitimler vermektedir. Ticari ve Teknik eğitimler
başlığı altında verilen kurum içi eğitimler satış ve satış
sonrası hizmetlerimizin devamı niteliğindedir. Ürünlerimizi
satış aşamasında doğru bir şekilde müşterilerimize aktarmak,
satış sonrasında ise en hızlı ve verimli şekilde, hem zaman
hem maliyet kazancıyla müşterilerimize etkin satış sonrası
hizmeti verebilmek adına gerçekleştirdiğimiz eğitimlerdir.
Scania, üç temel başlık altında eğitimlerini düzenlemektedir.
Bu eğitim başlıklarından ikisi kurum içi eğitimler olup, Scania
ve yetkili satıcılardaki çalışanları hedef almaktadır. Scania’nın
çalışanlarının yetkinliklerini, bilgilerini arttırarak müşterilerine
daha etkin hizmet vermelerini sağlamak için düzenlediği bu
eğitimler, Scania Ticari Eğitim ve Scania Teknik Eğitim
başlıklarını taşımaktadır. Scania Ticari Eğitim bölümünde
Scania çalışanları Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da
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uluslararası eğitim programlarına katılmaktadır. Bu
eğitimlerde çalışanların müşteri ilişkileri güçlü, müşteri
ihtiyaçlarını iyi analiz eden, uluslararası standartlarda
donanımlı olmaları için gereken tüm bilgiler aktarılır.

Doğuş Grubu Eğitim Merkezi'nin Teknolojik Altyapısı

Scania çalışanlarının katıldığı diğer bir eğitim modülü de
Scania Teknik Eğitimleridir. Scania araçların tüm teknik
özelliklerini en iyi şekilde açıklayan ve özellikle servis
elemanlarının sorunları en hızlı ve doğru şekilde bulmasına
yönelik bu eğitimin bir uzantısı da dünya çapındaki Scania
Yetkili Servis elemanlarının katılımıyla düzenlenen Top Team
(En İyi Mekaniker) Yarışmasıdır.
Scania sadece kendi çalışanlarını değil, Scania ürünlerini
kullanan müşterileri de eğitimlere davet etmektedir. Araçların
daha verimli ve güvenli kullanılmasına yönelik bu eğitimlerin
yanı sıra Scania, Genç Avrupalı TIR Sürücüsü Yarışması
(YETD) Avrupa çapındaki genç TIR sürücülerinin dikkatini
güvenli ve verimli sürüşe çekerek, Avrupa Komisyonu’nun
2010 yılına kadar trafik kazalarının yarı yarıya azaltılması
hedefine destek vermektedir. Ayrıca müşterilere verilen
eğitimlerde, yatırım aracı olarak görünen araçlarından en
yüksek işletme faydalarını sağlayabilmeleri konusunda
yönlendirmeler yapılmaktadır.
Scania’nın İsveç’teki genel merkezi tarafından da takdirle
karşılanan Doğuş Otomotiv Scania’nın eğitimleri nedeniyle
Scania Genel Merkezi tarafından Doğuş Otomotiv Scania’nın
bu yetkinliklerinden faydalanmak için çeşitli projeler
gerçekleştirilmektedir.
Thermo King Eğitimleri
Thermo King yılda iki defa yetkili satıcı çalışanlarına yönelik
satış ve satın alma eğitimlerinin yanı sıra pazarlama eğitimleri
kapsamında CRM eğitimleri de vermektedir.
Deniz Motorları Eğitimleri
Volkswagen Marine ve Scania Engines markaları, yılda bir
defa yetkili satıcı çalışanlarına yönelik satış ve satın alma
eğitimlerinin yanı sıra pazarlama eğitimleri kapsamında
CRM eğitimleri de vermektedir.

• Tüm donanım olanaklarına sahip simültane çeviri odasıyla
200 kişilik modern konferans salonu, test ve ölçüm
cihazları, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve her türlü alt
yapıya sahip (istenildiğinde ara bölmesi kapatılarak,
bağımsız eğitim salonu olarak da kullanılabilen) 6 adet
atölye.
• Workshop (grup) çalışmasına olanak tanıyan, projeksiyon
cihazı, TV, video, flipchart, tepegöz gibi eğitim araçları
ile donatılmış olan ve her biri farklı kapasiteye sahip olan
9 adet eğitim salonu.
• Satış eğitimlerine yönelik Showroom'lu 1 adet eğitim
salonu.
• Her türlü bilgisayar eğitiminin verilebildiği 14 kişilik bir
eğitim salonu.
• 300 kişilik kafeterya, açık büfe yemek, çay-kahve ikramı,
fotokopi, multimedya, eğitmen hazırlık odaları.
• Uygulamalı eğitimlerde de kullanılabilen 1 adet Teşhis
Merkezi.
Üniversite İşbirlikleri
Doğuş Otomotiv, Bahçeşehir ve Bilgi Üniversiteleri ile yapılan
işbirliği kapsamında indirimli ya da özel kontenjan uygulaması
sonucu çalışanlarına yüksek lisans eğitimlerinde destek
olmaktadır. Bu uygulama dahilinde 2009 yılında 1 çalışanımız
Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programına katılmaya
hak kazanmıştır.
Yerel İstihdam

DOD Eğitimleri
Kurumsal ikinci el sektöründe ilk defa çalışanlarını sertifikalı
eğitim süreçlerinden geçiren DOD, yılda iki defa satış ve
satın alma temsilcilerine satış ve satın alma eğitimlerinin
yanı sıra pazarlama eğitimleri kapsamında CRM eğitimleri
de vermektedir.

Doğuş Otomotiv güvenlik personelinin yüzde 90’ı, temizlik
görevlilerinin yüzde 100’ü ve İdari İşler (teknik personel)
çalışanlarının yüzde 75’i Gebze’de ikamet etmektedir.
Gebze’de ikamet etmekte olan 17 kadrolu çalışan, 61
taşeron çalışanı bulunmaktadır.

DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

SOSYAL ETKİ ALANIMIZ

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimizde 18 yaşın altında çalışan bulunmamaktadır.

Doğuş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 50 ve daha
fazla çalışan sayısı olan bölgelerimizde ‘‹ﬂ Güvenli¤i ve ‹ﬂçi
Sa¤l›¤› Kurullar’› tesis edilmiştir. Bu kurullarda işveren
temsilcisinin başkanlığında toplantılar yapılmaktadır. Her
bölgemizde İş Güvenliğinden sorumlu bir İş Güvenliği Uzmanı
görev yapmaktadır. Şirket sağlık birimleri, kurulun doğal
üyesidir. Kurul üyeleri her ay toplantılar düzenleyerek,
uyarılarını veya gözlemlerini paylaşmaktadır. Kurul yapısı iç
yönetmelik ile belirlenmiştir. Sağlık ve güvenlik komitelerinde
temsil edilen toplam işgücü yüzde 75’in üzerindedir.*

Yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde Meslek Lisesi

Doğuş Otomotiv’de 2009 yılında gerçekleşen iş kazalarının
toplam personel sayısına oranı yüzde 1’den azdır.

öğrencilerine öğrenimlerinin zorunlu aşaması olan staj
olanağı sağlanmaktadır. Çocuk işçi konusunda Doğuş
Otomotiv’in personel yönetmeliğinde önemli yaptırımlar
içeren maddeler yer almaktadır. Doğuş Oto’da da işe alımlar
Doğuş Otomotiv merkezi üzerinden yürütüldüğünden konu
kurumsal olarak ciddiyetle izlenmektedir.
Doğuş Otomotiv Şirketlerinde zorla ya da zorunlu çalıştırma
yoktur. Bu konulardaki kesin kurumsal taahhütlerimiz Etik
İlkeler Prosedürümüzde yer almaktadır. Şirketimizde TC İş
Kanunu’nun 41. Maddesine uygun olarak mesai politikası
uygulanmaktadır. Çalışanlarımız mesai takiplerini, yıllık

Sağlık Panelleri
2009 yılında gerçekleştirdiğimiz Panel-Söyleşiler ile
çalışanlarımıza sağlıkla ilgili önemli konularda bilgilendirme
yapılmıştır. Bu panel-söyleşiler, konusunda uzman doktorlar
tarafından gerçekleştirilmiştir. Baş-Boyun Ağrıları, Kalp
Hastalıkları, Domuz Gribi, Ağız ve Diş Sağlığı, Kitle Vücut
İndeksi konularında düzenlenen bu söyleşilere katılan
çalışanlarımızın önemli sağlık konuları hakkında bilgilenmeleri
amaçlanarak kitlesel önemi olan sağlık konularında
farkındalıklarının artması sağlanmaktadır.

izinlerini ‘Dinam‹K’ İnsan Kaynakları sistemi üzerinden takip
etmektedir. Her çalışanımızın sigorta ödeneği birimler içinde
asılan panolarda kendileriyle paylaşılmaktadır.
Ayrıca çalışan haklarıyla ilgili politikalarımız e-oryantasyon
sistemimizle çalışanlarımızla paylaşılır. İlgili prosedür ve
politikalar ise yazılı olarak çalışanlarımıza iletilmektedir.
Şirketimiz bünyesinde çalışan güvenlik personeli taşeron
şirketler tarafından sağlanmaktadır. Güvenlik personelimize
çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler verilmektedir.

İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv tüm faaliyetlerinde insan haklarına saygılıdır.
Paydaş ilişkilerinde ve diyalog platformlarında din, dil,
cinsiyet, yaş ya da etnik ayrım gözetmeksizin herkese eşit
hak ve adil koşullar ilkesiyle hareket eder. Doğuş Grubu’nun
grup Şirketleri adına da imza atarak taahhütte bulunduğu
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkeleri
doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Doğuş Otomotiv, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen çerçevede
insan hakları konusundaki hassasiyetini kurumsal Etik
İlkeleri’nde de açık biçimde beyan etmiştir.
Etik İlkelerimizle ilgili detaylı bilgi almak için internet
sitemizdeki ilgili bölümü ziyaret edebilirsiniz:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/etik-ilkeler.aspx
Doğuş Otomotiv’de 2009 yılında ayrımcılık ya da insan
haklarına aykırı bir durumla ilgili herhangi bir olay
yaşanmamıştır.

* Kurul üyelerinin temsil ettiği bölümler dikkate alınmıştır.
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Toplumsal Katılım

2004 yılında ‘Arka Koltuk Benim’ farkındalık projesiyle
başlayan ‘Trafik Hayatt›r’ bilinçlendirme kampanyamız T.C.

Trafik Hayattır
İçinde yaşadığımız toplum, işimizi
sürdürülebilir kılmak için önemli
paydaşlarımızdandır. Toplumun
bilinçlenmesi ve kalkınmasının,
sosyal refah düzeyinin artmasının
Doğuş Otomotiv’in geleceğinde
etkin rol oynayacağının
bilincindeyiz. Bu amaçla
yatırımlarımızı planlarken daima
toplumsal katkıyı ön planda tutar,
toplumun sağlıklı ve güvenli bir gelecekte yaşayabilmesi
için önceliklerimizi etki alanlarımıza göre belirleriz.
Satışını ve satış sonrası hizmetlerini sağladığımız araçların
trafikte güvenli kullanımı, toplumsal katılım hedeflerimiz
arasında en öncelikli başlığımızdır. Bu nedenle araçların
Doğuş Otomotiv sorumluluk alanına girmesinden sonra,
sadece satışına kadar değil, satış sonrasında da bu
sorumluluğu paylaşırız.
Trafikte daha güvenli araç kullanma, yayaların bilinçlenmesi,
trafik kurallarının etkin kullanımı ve benimsenmesi gibi çeşitli
güvenlik konularında toplumu ve müşterilerimizi
bilinçlendirme amacıyla 2005 yılından beri, tüm logo
kullanımlarımızda da yer verdiğimiz sloganımız ‘Trafik
Hayatt›r’ bu konudaki tüm çalışmalarımızı aynı başlık altında
topladığımız genel toplumsal katılım uygulamamızdır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülmüştür.
Projenin amacı trafikte güvenlik ve önlem alma bilincini
yükseltmek ve çocukların arka koltukta oturmasını
sağlamaktır. Bu uygulamanın paralelinde ilerleyen bir diğer
farkındalık kampanyası ‘Kırmızı Işıkta Dur’ ise çocuklara
yayaların ve araçların kırmızı ışıkta durması gerektiğini
hatırlatmak amacıyla yürütülmüştür.
Kampanya kapsam›nda düzenlenen etkinlikler:
• Halk konserleri
• Trafi Rap Fest Müzik Yarışması
• Trafik Haftası Yürüyüşü ve Etkinlikleri
• Yetkili satıcı ve yetkili servislerde DOD Araç İçi Güvenlik
Kartı dağıtımı,
• Plakalarda Trafik Hayattır logosunun kullanımı
• Marka iletişimlerinde ‘Doğuş Otomotiv Trafik Hayattır’
logosunun kullanımı
• Sponsorluk hakları çerçevesinde ilanlarda Trafik Hayattır
logosu kullanımı
• Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Sürücü El Kitabı’na
sponsorluk
• Trafikte Dikkat 10 Bin Hayat Projesi Platform Üyeliği

‘Trafikte Dikkat On Bin Hayat’
Karayollarında giderek artan trafik kazalarının ve bu kazalarda

Öncelikli hedef kitle: Çocuklar
Doğuş Otomotiv’in trafik konusundaki eğitim ve sorumluluk
bilincini Türk toplumuna erken yaşlarda kazandırma
anlayışının arkasında trafik kazalarında zarar gören çocuk
oranının ülkemizde çok yüksek olması yatmaktadır. Örneğin
gelişmiş ülkelerde trafik kazalarında çocuk ölüm ve
yaralanma oranı sadece yüzde 3 iken, Türkiye’de bu oranın
yüzde 46 olması, etki alanımızla ilgili sorumluluklarımız
anlamında yükümlülük almayı her açıdan zorunlu ve anlamlı
kılmaktadır.

yaşanan can kayıplarının önlenmesine yönelik olarak T.C.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de desteği ile ‘Trafikte
Dikkat On Bin Hayat’ farkındalık projesi gerçekleştirilmiştir.
Sayın Abdullah Gül’ün himayesinde biraraya gelen Gazi
Üniversitesi, İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlığı
yetkililerinin de katıldığı bir ‘Trafikte Hayat Kurtarma
Platformu’ oluşturulmuştur. Bu platforma Doğuş Otomotiv,
PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği), Renault, Temsa,

‘Arka Koltuk Benim’ ve ‘Kırmızı Işıkta Dur’

ToyotaSA, Bridgestone ve Volvo gibi markaların katılımı
sağlanmıştır.
Türkiye’de trafik ile ilgili bugüne kadar en üst düzeyde
destek alan ve geniş katılımlı ilk farkındalık projesi olan
‘Trafikte Dikkat On Bin Hayat’ projesinin misyonu ve üç
yıllık hedefleri 29 Nisan 2007’de Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nde gerçekleştirilen basına açık resepsiyonda
açıklanmıştır.
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Gösterge Projesi

Gösterge Odaları’nda orijinal parça ve orijinal taklidi parça
ile Yetkili Servis ve Tamirhane farkı gösterilmiş, araç kullanımı
ve araç arızası sırasında ihtiyaç duyulabilecek bilgilendirmeler
örneklerle sergilenmiştir. Gösterge Odaları’nın bulunduğu
servislerimizde Servis Danışmanlarının doğru
bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. En çok karşılaşılan sorulara
yönelik konularla ilgili parçalar seçilerek odaların
yerleştirmeleri ve sergilemeler yapılmıştır.
Yapılan sergilemelerde özellikle kalite, gereklilik, uygunluk,
fayda, uzun ömür ve kullanım etkisi gösterilmiştir. Bir
aksesuarın nasıl fayda sağladığı ve aracın kullanım ömrüne
olumlu etkisi örneklerle sunulmuştur. Alternatif tamir
yöntemlerinin hangisinin uygun olduğu gösterilmiştir. Hava
Yastığı nasıl çalışır, emniyet kemerinin önemi nedir gibi
soruların yanıtlarının yanı sıra, sürüş emniyeti, pasif ve aktif
emniyet sistemleri ile ilgili konular için aracın sürücü kabini
kullanılarak görsel ve gerçeğe yakın canlandırma yapılmıştır.
Özellikle emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına
ve kazalara karşı bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalar
görsel olarak desteklenerek anlatım yapılmıştır. Bilinçli ve
güvenli kullanılan aracın yüksek emniyet sağladığına yönelik
bilgilendirmeler yapılmıştır. Gösterge Odaları ile ayrıca satış
ekibinin müşteriden gelen sorulara örneklerle ve görsel
kullanarak yanıt verebilmesi, bu sayede müşterinin daha

Müşteri bekleme salonlarının daha verimli ve etkili
kullanılmasını sağlamak ve aynı zamanda müşterilerimiz
arasında trafik ve araç güvenliği arasındaki bağlantıyı daha
anlaşılabilir kılmak için başlatmış olduğumuz Gösterge
Odalar› uygulamamız Trafik Hayatt›r farkındalık
kampanyamızın en önemli kilit taşlarındandır.

doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Gösterge Odalar›’n›n 2010 y›l› içinde 5 Yetkili Sat›c›m›zda
daha hizmete girmesi planlanmaktad›r. Bununla birlikte
yerel olarak e¤itim kuruluﬂlar›nda trafik güvenli¤i ile ilgili
derslere Gösterge Odalar›’nda destek verilmesi ile ilgili

Müşterilerimizin araçların güvenli kullanımı, bakımı ve yaşam
döngüsü ile ilgili görsel, etkili ve kolay bir şekilde bilgi
ihtiyacının karşılanması için servislerimizden temin edilen
atık parçalar bu proje kapsamında toplanmıştır. Görsel bir
sergi içinde kullanılabilmesi için temin edilen parçalar kesit
haline getirilmiştir. Bazı parçalara koruyucu vernik sürülerek,
üzerlerine kolay anlaşılabilen açıklamalar eklenmiş,
bazılarında ise gerçek örnekler kullanılmıştır. Bu çalışmalar
sırasında özellikle müşterilerimizin pozitif bilgilendirilmesine
yönelik bulgular seçilmiştir.
Müşterilerimizin en çok karşılaştığı konularla ilgili kolay ve
doğrudan bilgilendirmenin hedeflendiği Gösterge Odaları’nda
dileyen müşterilerimizin eleştiri ve isteklerini yazabilecekleri
bir defter de hazırlanmıştır.

çal›ﬂmalar›m›z da sürmektedir.
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Meslek Liseleri ve Doğuş Otomotiv İşbirliği

Kazanımlar

• Şişli Endüstri Meslek Lisesi Otomotiv Volkswagen Eğitim
Laboratuvarı
• Samandıra Endüstri Meslek Lisesi Doğuş Otomotiv
Volkswagen Eğitim Laboratuvarı
• İÜ TBMYO Otomotiv Bölümü Protokolü
• Kocaeli Mesleki Eğitim Merkezi – Dekra Projesi
• 76 okula (Mesleki Eğitim Merkezi, Endüstri Meslek Lisesi,
Meslek Yüksek Okulu, Üniversite) demo parça ve eğitim
dokümanı desteği
• EML öğretmenlerine eğitim, öğrencilere staj ve proje
desteği

• Şişli EML VW Laboratuvarı’nda 94 öğrencimiz eğitim
görmektedir. Bu okulumuz 2010 yılında 38 mezun
verecektir.
• Samandıra EML VW Laboratuvarı’nda 45 öğrencimiz
eğitim görmektedir. Bu okulumuz 2010 yılında 15
öğrenciyi mezun edecektir.
• Laboratuvar öğrencilerimiz Uluslararası Mechanic Junior
Yarışmasına katıldılar, sponsorları Doğuş Otomotiv oldu.
• Öğrencilerimiz ve öğretmenleri MEB 2009/2010 İstanbul
Proje Tabanlı Beceri Yarışması’nda Üretim ve Mühendislik
dalında 4.lük kazandı.
• 2009 yılında destek verdiğimiz liselerden mezun olan
22 öğrencimizin istihdamını sağladık.
• Euroskills yarışmalarına katılım sağlandı.
• 2010/2011 öğretim dönemi için 86 öğrencinin staj kabulü
yapıldı.
• Yeni öğretim yılında kaporta ve boya bölümlerine destek
verilerek staj organizasyonu yapıldı.
• 2010 yılı mezunlarının istihdam edilmesiyle ilgili
planlamalar yapıldı.

“ Doğuş Otomotiv tarafından lisemizin
Şişli Endüstri Meslek Lisesi ve Samandıra Meslek Lisesi ile
yürütülen çalışmalarla Meslek Liseleri’nde laboratuvar ve
sınıflar kurulmuş, ders programları oluşturulmuştur. Meslek
Liseleri’nin uluslararası yarışmalara katılımlarına ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın bu yarışmaları düzenlemesine destek
verilmektedir. Her yıl Volkswagen sınıflarından mezun olan
50 öğrencinin yüzde 50’si yetkili satıcı ve yetkili servis
organizasyonumuzda (yüzde 60’ı Doğuş Oto’larda olmak
üzere) istihdam edilmektedir. 2005 yılından bu yana bu
işbirliği için 350.000 TL nin üzerinde bir yatırım yapılmıştır.
Ayrıca her yıl bu Meslek Liseleri’nde okuyan yaklaşık 100
öğrenciye staj olanağı sağlanmaktadır.

Doğuş Oto ve Yerel Meslek Liseleri İşbirliği
Doğuş Oto’nun merkezleri İstanbul’un Maslak ve Kartal
ilçelerinde bulunmaktadır. Şişli Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri Doğuş Oto Maslak, Samandıra Endüstri Meslek
Lisesi öğrencileri ise Doğuş Oto Kartal’da staja alınmaktadır.
Doğuş Oto içinde yer alan bir eğitim takipçisi tarafından
düzenli olarak takip edilen bu öğrencilerin 4 yıllık eğitimleri
boyunca gelişimleri izlenmektedir. Gelişim sürecine göre
her öğrenci okul sonrasında belirli pozisyonlara yerleştirilirken
işe yerleşmeyen öğrenciler ise üniversite eğitimlerine devam
etmektedir.
Doğuş Oto her yıl öğrenci ailelerinin, öğretmenlerin Doğuş
Oto ve Doğuş Otomotiv üst düzey yöneticilerinin ve Yönetim
Kurulu üyelerinin katıldığı mezuniyet törenini organize
etmektedir.

öğrencilerine hem staj olanağı, hem de
istihdam yaratılıyor. Bu da öğrencilerimizin
mezun olduğunda iş bulmakta sorun
yaşamamalarını sağlıyor. Her 15 günde bir
yurtdışından yabancı bir konuk gelerek
okulumuzu ziyaret ediyor. Bu imkânlar ve
Volkswagen Eğitim Laboratuvarları’nda
oluşturulan eğitim sistemi, birçok Avrupa’daki
meslek lisesinde bile mevcut değil. Bu
nedenle Doğuş Otomotiv’e destekleri için
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

”

Fatih Kamil Bilgin
ﬁiﬂli Endüstri ve Meslek Lisesi Müdürü

“ 2003 yılında eğitime başladığımızda bu
noktaya gelebileceğimizi tahmin bile
edemezdik. Eğitim için bu çığlığımızı Doğuş
Otomotiv duydu. Doğuş Otomotiv’e destekleri
ve ilgileri için çok teşekkür ediyoruz.

”

Mustafa Aslan
Samand›ra Endüstri ve Meslek Lisesi
Müdürü
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SOSYAL ETKİ ALANIMIZ

VW - Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Darüşşafaka

Türkiye’de Deniz Motorları sektöründe mavi yakalı eleman
yetiştirilmesine yönelik ilk laboratuvarın kurulmasına öncülük
eden Doğuş Otomotiv, Şişli Endüstri Meslek Lisesi Deniz
Motorları ve Teknoloji Laboratuvarı’nın oluşumunda VW Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları markası olarak önemli
katkı sağlamıştır.

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.

Doğuş Otomotiv Gönüllü Programları
Doğuş Otomotiv merkezinin bulunduğu İzmit’in Çayırova
ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde
ihtiyaç tespiti yapılan iki İlköğretim Okulu’nda gönüllülük
programı kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:
Akçakoca ‹lkö¤retim Okulu
5 adet kitaplık, duvar ve tavan boyama, zemin temizliği,
sınıf perdeleri, öğretmen masası, 3 adet bilgisayar ve spor
malzemeleri temini.
Tahsin Tarhan ‹lkö¤retim Okulu
Program kapsamında harcanan 4.120 TL Şirket üst yönetimi
ve çalışanlar tarafından toplanmıştır. Okul kütüphanesi için
eksik kitapların temini, spor malzemeleri ve 3 adet
bilgisayarın okula teslimi yapılmış, ayrıca çalışanlarımız
400’e yakın kitap ve 50’ye yakın spor malzemesi ile
programa destek vermiştir.
2010 y›l›nda da bu okullara destek vermeyi sürdürecek
olan Do¤uﬂ Otomotiv’in hedefleri aras›nda;
• Tahsin Tarhan İlköğretim Okulu’na Fen Laboratuvarı
yaptırmak,
• Gebze Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerine ‘Özgeçmiş
Hazırlama ve Mülakat Eğitimleri’ desteği vermek
bulunmaktadır.

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, ‘E¤itimle De¤iﬂen Yaﬂamlar’
misyonunu benimsemiştir.
Ülkemizin dört bir yanından Darüşşafaka'ya gelen çocuklar,
bir yandan yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden
geçerken, bir yandan da sosyal alanda çok çeşitli
faaliyetlerde bulunarak çağımızın gerektirdiği tüm donanımı
kazanmaktadır.
Darüşşafaka, üstlendiği misyonla, babalarını kaybetmiş ve
olanakları yetersiz olan çocukları geleceğe hazırlarken aynı
zamanda onların birer Türk aydını olarak yetişmelerini
sağlamaktadır.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları eğitimde fırsat eşitliği
sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve
topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Doğuş Otomotiv, 2009 yılında Darüşşafaka Cemiyeti’ne
toplam 500.000 USD kaynak aktarımı sağlayarak kurumun
misyonunun devamı için destek olmuştur.
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GRI İNDEKSİ

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
Doğuş Otomotiv’de Sürdürülebilirlik
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Yönetimi
Otomotiv Sektörünün Bugünkü
Durumu ve Yaşanan Sorunlar
Öncelikli Konularımız
2010 Hedeflerimiz
Çoklu Marka Yönetimi

2-3
4-5
7
9
12-13
13
14
17

2. Kurumsal
profil
2.1

Kurumun adı

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal Sorumluluk
Raporu Hakkında Künye

iii,
73

2.2

Markalar, ürün ve
hizmetler

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu
Doğuş Oto
Değer Zincirimiz
Satış ve Pazarlama

iii-v
vii
17
25-30
Detaylı bilgi için 2009 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyet-raporlari.aspx (Sayfa 22-47)

2.3

Kurumun operasyonel
yapısı

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu
Doğuş Oto
Organizasyon Şeması

iii-v, vii, viii
Detaylı bilgi için 2009 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx (Sayfa 66, 69, 71-73, 86,101-102)

2.4

Genel Merkez

Tam

Künye

73

2.5

Kurumun faaliyet
gösterdiği ülkeler

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu

iii-v

2.6

Mülkiyet niteliği ve yasal
vaziyeti

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu
Sermaye Yapısı ve Ortaklık

iv-v, vii
Detaylı bilgi için 2009 Faaliyet Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx

2.7

Hizmet verilen pazarlar

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu
Doğuş Oto

iii-v, vii
Detaylı bilgi için: 2009 Faaliyet Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx (Sayfa 66, 69, 71, 86)

2.8

Kurumun ölçeği

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu
Doğuş Otomotiv Finansal Göstergeler

iii-vii
Detaylı bilgi için: 2009 Faaliyet Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx

2.9

Büyüklük, yapı ve
mülkiyet durumlarında
önemli değişiklikler

Tam

Doğuş Otomotiv Grubu

iii-vii
Doğuş Otomotiv’in yapı ve mülkiyet durumunda
raporlama dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.

2.10

Ödüller

Tam

Ödüllerimiz

ix

3.1

Raporlama Dönemi

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal Sorumluluk
Raporu Hakkında

iii

3.2

Önceki raporun tarihi

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal Sorumluluk
Raporu Hakkında

iii
Doğuş Otomotiv 2009 KSS Raporu, kurumun
ilk raporudur.

3. Rapor
profili
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

3.3

Raporlama sıklığı

Tam

3.4

Rapor hakkında
iletişim bilgileri

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında

iii

3.5

Rapor içeriği

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında

i, iii

3.6

Raporun içerik sınırları

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında

i, iii

3.7

Raporun kapsam ve
içerik sınırlamaları

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında

i, iii

3.8

Ortak girişimler ve
diğer yan kuruluşlarla
ilgili raporlama esasları

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında

iii
Doğuş Otomotiv 2009 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.

3.9

Veri ölçüm teknikleri ve
hesaplama yöntemleri

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi

i, iii, 9

3.10

Daha önceki raporda
bulunan bilgilerin
tekrarlanmasının
nedenleri

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 KSS Raporu, kurumun
ilk raporudur.

3.11

Raporun kapsam ve
içeriğinde önemli
değişiklikler

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 KSS Raporu, kurumun
ilk raporudur.

3.12

GRI İndeksi

Tam

3.13

Rapor denetimi

N/A

4.1

Kurumun yönetişim
yapısı

Tam

Kurumsal Yönetim

8
Detaylı bilgi için Kurumsal Yönetim Uyum
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx (Sayfa 66, 68, 71-73)

4.2

Yönetim Kurulu
Başkanı'nın bağımsızlığı

Tam

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu

8

4.3

Yönetim Kurulu Bağımsız
Üye sayısı

Tam

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu

8

4.4

Hissedar ve çalışanların
yönetime katılımı

Tam

Yatırımcı İlişkileri Paydaş Katılımı

9
10
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx (Sayfa 62-65)

4.5

Üst yönetime ödenen
ücret ve sürdürülebilirlik
performansıyla bağlantılar

Kısmi

Yönetim Kurulu Performansının
Değerlendirmesi ve Ödüllendirilmesi

9

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

Doğuş Otomotiv 2009 KSS Raporu, kurumun
ilk raporudur.

GRI İndeksi

64-70
Doğuş Otomotiv 2009 KSS Raporu, GRI G3
İlkelerine göre hazırlanmış C tipi bir rapordur.
Bağımsız denetim almamıştır.

4. Yönetişim,
taahhütler
ve katılım
uygulamaları
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GRI İNDEKSİ

Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

4.6

Çıkar çatışmalarını
engelleyen süreçler

Tam

Yönetim Kurulu Performansının
Değerlendirmesi ve Ödüllendirilmesi
Etik İlkeler

9
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri ve detaylı
açıklamalar için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/etikilkeler.aspx

4.7

Kurumun KSS
Yönetim Stratejisi

Tam

Doğuş Otomotiv'de Sürdürülebilirlik

7

4.8

Kurumun KSS
performansına
yönelik misyon ve
davranış kuralları

Tam

Doğuş Otomotiv'de Sürdürülebilirlik
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi

6-7
9

4.9

KSS performansı ve
risklerinin üst
yönetim tarafından
denetimi

Tam

İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi

4-5
9

4.10

Üst yönetimin KSS
performansı konusunda
öz denetimi

Tam

İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı

4-5

4.11

Kurumun KSS ile ilgili
alanlarda risk yönetimi
yaklaşımı

Tam

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Otomotiv Sektörünün Bugünkü
Durumu ve Yaşanan Sorunlar
Risk Yönetimi

2-3
4-5
12-13
23

4.12

KSS ile ilgili alanlarda dış
girişimler, faaliyetler

Tam

Etik İlkeler
İnsan Hakları

9
59

4.13

Birlik ve dernek üyelikleri

Tam

Üye olduğumuz dernek, birlik ve girişimler

15

4.14

Paydaş listesi

Tam

Paydaş Katılımı

10-11

4.15

Kilit paydaşların
belirlenmesi süreci

Tam

Doğuş Otomotiv 2009 Kurumsal
Sorumluluk Raporu Hakkında

i, iii

4.16

Paydaş katılımı süreci

Tam

Paydaş Katılımı

10-11

4.17

Paydaş katılımı ve
öncelikli konular,
yanıtverebilirlik
performansı

Tam

Paydaş Katılımı
Öncelikli Konularımız

10-11
13

Ekonomik
Performans

Yönetim Yaklaşımı

N/A

EC1

Üretilen ve dağıtılan
doğrudan ekonomik
değer

Tam

Doğuş Otomotiv Finansal Göstergeler
Toplumsal Katılım

iv-vii
60 - 63
Detaylı bilgi için 2009 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx (Sayfa 66, 74, 80-83, 109110, 123)

EC2

İklim değişikliğinin
kurumun finansal
başarısına etkisi, risk ve
fırsatlar

Tam

Otomotiv Sektörünün Bugünkü
Durumu ve Yaşanan Sorunlar
İklim Değişikliği

12-13
39

EC3

Maaş esaslı emeklilik
planıyla ilgili kurumsal
yükümlülükler

Kısmi

Emeklilik Hakkı

55

EC6

Yerel tedarikçilere
yapılan ödemelerle ilgili
politika, uygulama ve
ödeme oranları

Kısmi

Doğuş Otomotiv Grubu Tedarik Zincirimiz

vii
18-20

Performans
Göstergeleri
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

EC7

Yerel istihdam

Kısmi

Doğuş Otomotiv Grubu
Yerel İstihdam

iv
58

EC8

Kamu yararına
yapılan yatırımlar

Kısmi

Toplumsal Katılım

60-63

EC9

Önemli dolaylı
ekonomik etkiler

Kısmi

Doğuş Otomotiv Finansal Göstergeler
Rakamlarla 2009
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Satış ve Pazarlama
Hizmet Noktalarımız

iv-vii
ix,
2-3
25-30
34

Çevresel
Performans

Yönetim Yaklaşımı

N/A

Durum

EN3

Doğrudan enerji tüketimi

Kısmi

Enerji Kullanımı

43

EN5

İyileştirmelere bağlı
olarak tasarruf edilen
enerji miktarı

Kısmi

Enerji Kullanımı

43

EN6

Enerji verimliliği sağlayan
ürün ve hizmetler

Tam

Çevreye Duyarlı Ürünler

39-43

EN8

Kaynağına göre
kullanılan toplam su
miktarı

Tam

Su Kullanımı

44

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.

EN16

Toplam doğrudan ve
dolaylı sera gazı
emisyonları

Kısmi

Yedek parça ve oto taşıma operasyonları

44

EN17

Dolaylı sera gazı
emisyonları

Kısmi

Yedek parça ve oto taşıma operasyonları

44

EN18

Emisyonları azaltma
girişimleri

Kısmi

Çevreye Duyarlı Ürünler

39-43

EN22

Türüne ve bertaraf
yöntemine göre
toplam atık

Tam

Atık ve Hurda Yönetimi

44

EN26

Ürünlerin çevresel
etkilerini azaltma
girişimleri

Tam

Çevreye Duyarlı Ürünler

39-43

EN27

Satılmış ürünlerin ve
bunların ambalaj
malzemelerinin
kategorilere göre geri
toplanma yüzdesi

Kısmi

Atık ve Hurda Yönetimi

44

EN28

Çevreyle ilgili yasa ve
yönetmeliklere
uygunsuzluklar

Tam

EN29

Ürünlerin nakliyesi ile
çalışanların lojistiğinden
kaynaklanan etkiler

Kısmi

Yedek parça ve oto taşıma operasyonları

44

EN30

Toplam çevre giderleri
ve yatırımları

Kısmi

Doğuş Otomotiv Grubu
Atık Yönetimi Yatırımları

vii
44

İnsan
Kaynakları
ve Sağlıklı İş
Ortamı
Performansı

Yönetim Yaklaşımı

N/A

Doğuş Otomotiv'e 2009 yılı içinde çevreyle ilgili yasa
ve yönetmeliklere uymamaktan kaynaklanan herhangi
bir ayni ya da nakdi ceza kesilmemiştir.
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Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

LA2

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

Tam

Çalışanlarımız

50-51

LA3

Tam zamanlı
çalışanlara sağlanan
menfaatler

Tam

Çalışanlarımız
Doğuş Otomotiv İntranet Sistemi, Vizyon ve Strateji
Toplantıları, Yönetim Bilgilendirme Toplantıları, İcra Kurulu
Başkanı Mesajı, Kurumsal Bilgilendirme Mesajları, Happy
Hour, DinamİK, İşe Alma ve Yerleştirme, Kariyer İlanları,
D-Staj Programı, Performans Sistemi, Potansiyel
Belirleme ve Yedekleme, Bir Fikrim Var, Aylık Ücretlerin
Ödenmesi, Kıdem ve İhbar Tazminatı, Sağlık Sigortası,
Hayat Sigortası, Giyim Yardımı, Emeklilik Hakkı,
d-kart, İşten Ayrılanlara Danışmanlık Desteği, Doğuş
Otomotiv’de Eğitim ve Gelişim, Çalışan Sağlığı ve
Güvenliği, İnsan Hakları

53-59

LA6

Sağlık ve güvenlik
Tam
komitelerinde temsil edilen
toplam işgücü yüzdesi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

59

LA7

Yaralanma, meslek
hastalığı, kayıp
günler ve işe
gelmeme

Kısmi

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

59

LA8

Ciddi hastalıklarla
ilgili danışmanlık,
önlem ve risk
kontrolü

Kısmi

Sağlık Panelleri

59

LA10

Çalışan başına yıllık
ortalama eğitim saati

Tam

Doğuş Otomotiv'de Eğitim ve
Gelişim

56

LA11

Çalışanların eğitimi

Tam

Doğuş Otomotiv’de Eğitim ve Gelişim
İç Eğitim Programı, E-Oryantasyon Programı,
Eğitim Programları, Üniversite İşbirlikleri

56-58

LA12

Düzenli performans
ve gelişim izleme

Kısmi

Dinamik
Performans Sistemi

54

LA13

Çalışanların yaş, cinsiyet, Tam
azınlık grubu dökümü

Çalışanlarımız

51-52

LA14

Çalışan kategorisine
göre erkek-kadın
maaş oranları

Tam

Ücret Karşılaştırmaları

52

İnsan hakları
performansı

Yönetim yaklaşımı

N/A

HR4

Ayrımcılıkla ilgili
toplam vakaların
sayısı ve alınan
önlemler

Kısmi

Etik İlkeler
İnsan Hakları

9
59
(BM KİS İlke 6)
Doğuş Otomotiv Etik İlkeler Prosedürü:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/etikilkeler.aspx

HR6

Çocuk işçi çalıştırma
ve alınan önlemler

Tam

İnsan Hakları

59
(BM KİS İlke 5)

HR7

Zorla çalıştırma riski
taşıyan operasyonlar
ve alınan önlemler

Tam

İnsan Hakları

59
(BM KİS İlke 5)

HR9

Yerli halkın haklarının
ihlaliyle sonuçlanan
vakaların toplam sayısı
ve alınan önlemler

Tam

Ürün
sorumluluğu
performansı

Yönetim Yaklaşımı

PR1

Ürün ve hizmetlerin
yaşam döngüsü içinde
sağlık ve güvenlik

Kısmi

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

Tedarik Zincirimiz
Sertifikasyon Denetimleri
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

18-20
24
47

70

GRI İNDEKSİ

Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Bölüm Adı
ve Yeri

Referans
Sayfalar

PR2

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

Tam

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

47
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

PR3

Etiketleme

Tam

Satış Sonrası Hizmetler
Gösterge Projesi

30-35
61

PR4

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

Tam

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

47
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

Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Memnuniyet Anketleri
(CRM Karnesi, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis CRM
Karnesi)
2009 Müşteri Memnuniyeti Araştırması Sonuçları
Ürün ve Hizmetlerimiz

37
46
46-49

PR6

Pazarlama iletişimi ile
ilgili yasa ve
yönetmeliklere uyum

Tam

Sorumlu Pazarlama
Denetim Süreçleri

20
24

PR7

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

Kısmi

Sorumlu Pazarlama

20

PR8

Müşteri gizliliği ile ilgili
doğrulanan şikayetler

Kısmi

Sorumlu Pazarlama
CSS Müşteri Memnuniyeti Anketi

20,48

PR9

Ürün ve hizmetlerin
tedarik ve kullanımıyla
ilgili yasa ve
yönetmeliklere uyum

Kısmi

Tedarikçi Seçim Kriterleri
Denetim Süreçleri
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

19
24
47

Toplumsal
Performans

Yönetim Yaklaşımı

N/A

SO1

Faaliyetlerimizin yerel
halk üzerindeki etkisi

Kısmi

Paydaş Katılımı
Doğuş Otomotiv Öncelikli Alanlar Tablosu
Toplumsal Katılım

10
13
60 - 63

SO2

Yolsuzlukla ilgili risk
analizleri

Kısmi

2010 Hedeflerimiz
Risk Yönetimi

14
23-24

SO3

Kurumun yolsuzluk
karşıtı politikaları ve bu
konudaki eğitimler

Kısmi

Etik İlkeler

9
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik İlkeler
Prosedürü:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/etikilkeler.aspx

SO4

Yolsuzluk vakalarına
karşı alınan önlemler

Tam

Risk Yönetimi
Denetim Süreçleri

23
24
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx (Sayfa 67-68)

SO7

Rekabet dışı davranışlar
ve tekelcilikle ilgili
hukuksal davaların sayısı

Tam

Denetim Süreçleri

23, 24
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/faaliyetraporlari.aspx

SO8

Yasa ve yönetmeliklere
uyulmaması nedeniyle
kesilen cezalar

Tam

Denetim Süreçleri

24

DOĞUŞ OTOMOTİV KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ
İLERLEME BİLDİRİMİ İNDEKSİ

72

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İndeksi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri

Performans Bilgilerinin Rapordaki Yeri

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

9 - Etik İlkeler / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
59 - İnsan Hakları

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

9 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
59 - İnsan Hakları

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

59 - İnsan Hakları ve BM KİS Taahhütleri

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

59 - İnsan Hakları

İlke 5. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalıdır.

59 - İnsan Hakları

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

9 - Etik İlkeler
51 - Çalışanlarımız
59 - İnsan Hakları

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

2-3 - Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
23 - Risk Yönetimi
39 - İklim değişikliği
44 - Atık Yönetimi Yatırımları

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

14 - 2010 Hedeflerimiz
43 - Scania Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerinden Çevresel Taahhüt

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

39 - 44 - Çevreye Duyarlı Ürünler

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

7 - Doğuş Otomotiv'de Sürdürülebilirlik
9 - Etik İlkeler
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri :
http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/etik-ilkeler.aspx
23 - Risk Yönetimi
24 - Denetim Süreçleri

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim ve İletişim:
Atatürk Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
Şekerpınar, Çayırova - Kocaeli
T (262) 676 90 90
Kanuni Merkez:
Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No: 4
Ayazağa Maslak, Şişli - İstanbul
www.dogusotomotiv.com.tr

Danışmanlık
FCS Finansal İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.finansaliletisim.com
info@finansaliletisim.com
Tasarım
Çağlar Yücealp
cyucealp@gmail.com

