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Rapor Hakkında
Rapor İçeriği ve Kapsamı
Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu, GRI (Global Reporting Initiative)
Küresel Raporlama Çerçevesi G3.1 versiyonuna uygun biçimde B Başvuru Düzeyi’nde
hazırlanmıştır. Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu, Şirketimizin
kamuya açıkladığı üçüncü yıllık rapordur.

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

Rapor Verileri
Finansal veriler Doğuş Otomotiv Grubu’nun konsolide verileri olmakla birlikte, Doğuş Otomotiv
2011 Kurumsal Sorumluluk raporu içinde yer alan veriler aksi belirtilmedikçe 1 Ocak 2011
- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleşen Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ile
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.1’nin sosyal, çevresel ve ekonomik performans verilerini
içermektedir. Rapor kapsamına diğer Yetkili Satıcı ve Servislerimizin dahil edilmesiyle ilgili
çalışmalarımız sürmektedir.

1

Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin perakende, satış ve servis hizmeti şirketidir.

4

2011 yılında Şirket bünyesindeki tüm birimlerden sosyal, çevresel, etik ve ekonomik konularda
gösterilen performanslarla ilgili verileri daha sağlıklı biçimde toplayabilmek için Doğuş
Otomotiv intranet sistemi üzerinde Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü
liderliğinde Şirket IT birimimiz, Danışman şirketimiz desteğiyle bir veri toplama sistemi
geliştirmiştir. GRI G3.1 Raporlama Çerçevesi beklentilerine göre düzenlenen sisteme Doğuş
Otomotiv’in tüm birimlerinin temsil edildiği Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu üyeleri için
özel giriş yetkilendirmesi yapılmıştır. 2011 yılında deneme sürümü üzerinde toplanan veriler
ve iyileştirme çalışmaları sonucunda 2012 yılında Kurumsal Sorumluluk performansının her
ay düzenli olarak sisteme girilmesi hedeflenmektedir. Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk
Veri Toplama Sistemi’nin tam ve sağlıklı olarak kullanılmaya başlanmasının ardından, Şirket
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin veri girişlerini de düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla
sistemde ek düzenlemeler yapılacaktır.

Geri bildirimleriniz, görüş ve
önerileriniz için:
Koray Bebekoğlu
Stratejik Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Direktörü
Tel: +90 (262) 676 90 90
E-posta: kbebekoglu@dogusotomotiv.com.tr
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Doğuş Otomotiv Hakkında
Performans Özeti*
EKONOM�
Milyon TL

2009

2010

2011

50.979

88.850

112.399

Pazar Payı (%)

8,9

11,2

12,6

�kinci El Satışlar

10.746

12.550

15.659

Net Satışlar

Satış (Adet)

2.129

3.428

4.808

(EBIT) Faaliyet Kârı

78

202

240

Net Dönem Kârı

31

150

142

ÇEVRE
Enerji Tüketimi
2009

2010

2011

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Oto

Doğal Gaz2
m3/GJ

224.475/
8.757

536.826/
20.942

230.250/
8.982

595.760/
23.241

283.250/
11.046

701.594/
27.362

Benzin3
lt/GJ

343.949/
11.359

367.474/
12.136

439.081/
14.501

410.150/
13.545

651.619/
21.503

327.957/
10.822

Elektrik4
kWh/GJ

2.290.312/
8.245

6.828.641/
24.583

2.419.550/
8.710

7.242.241/
26.072

2.804.580/
9.816

7.359.032/
25.756

28.361

57.661

32.193

62.858

42.365

63.940

Toplam (GJ)

CO2 Emisyonu
CO2 (ton)

2009

2010

2011

Elektrik Tüketimi

6.051

6.411

6.272

Doğal Gaz Tüketimi

4.534

4.919

5.865

Şirket Araçları

426

574

695

Çalışan Taşıma

182

185

183

�ş Seyahatleri

103

90

101

11.296

12.179

13.116

2009

2010

2011

1,35

0,89

0,66

Toplam

Su Tüketimi
Satılan Araç Başına (m3)

*Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto performanslarının ayrı olarak verildiği tablolar dışında belirtilen veriler Doğuş Otomotiv’in konsolide performans verileridir.
2
Doğalgaz tüketimlerindeki artış, 2011 yılında yaşanan uzun kış mevsimi ve sert hava koşullarından kaynaklanmaktadır.
3
Benzin tüketimindeki artış test ve havuz araçlarının kullanım sıklığından kaynaklanmaktadır.
4
Araç Dağıtım Departmanı’nın sevkiyat yoğunluğu aydınlatma ihtiyacını artırdığından elektrik tüketiminde bir önceki yıla oranla artış görülmüştür.
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Atıklar
Atık Cinsi

2010

(kg)

20115

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Yağ ve Yakıt Filtresi

2.746

32.320

3.379

32.670

Kontamine Atık

1.647

1.634

1.431

2.294

Kontamine Ambalaj

3.051

5.094

2.463

6.180

Atık Antifriz Sıvısı

0

952

0

243

Fren Sıvısı

0

517

0

397

Geri Dönüşüme Gönderilen Kâğıt/Karton Atık (Çevko)
(kg)

2010
423.324

2011
489.113

Lojistik Kafes �hracatı
Volkswagen Yıllık
Tır Adedi

Tır Adedi Bazında İyileştirme

Tasarruf Edilen Yakıt
(lt.)

Co2 Emisyon (ton)

2009

408

130

104.000

240

2010

400

159

127.200

305

2011

464

136

108.800

251

Çevre Dostu Araçlar6
Satış Rakamı

Araç Başına Ortalama Emisyon

(Perakende)

CO2 Birleşik (g/km)

2010

2011

2010

2011

Volkswagen Binek

39.822

55.550

144

130

Audi

9.656

12.064

158

150

SEAT

5.113

6.059

141

131

14

10

394

387

Bentley
Lamborghini

4

6

323

338

390

442

222

204

Volkswagen Ticari

24.018

26.3617

175

1728

Tüm Markalar Ortalama

79.017

100.492

155

143

Porsche

5

2011 yılı atık miktarlarındaki değişiklikler Doğuş Otomotiv’in Atık Yönetimi konusunda sistemli ve planlı girişimlerinden kaynaklanmaktadır. Atıkların düzenli
biçimde toplanarak türüne uygun biçimde bertaraf edilebilmesi için gerekli tüm aksiyonlar alınmaktadır.

6

Tüm markalara Scania, Krone ve Meiller markaları dahil değildir. Krone ve Meiller markalı araçlar motorlu taşıtlar olmadığından, Scania markasında
ise diğer ağır vasıtalarda olduğu gibi CO2 salınımı bildirme zorunluluğu bulunmadığından ölçümler yapılmamaktadır. Emisyon değerleri perakende satış
rakamlarına göre hesaplanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan değerler standart kullanım göz önüne alınarak verilmektedir.

Volkswagen Ticari Araç bünyesinde yer alan bazı araçların CO2 değeri bulunmamaktadır. Bu değer bu araçlar hariç tutularak hesaplanmıştır. Hesaplamalar
daha önceki yıllarda açıklanan verilerle uyumludur.

7

Volkswagen Ticari Araç kapsamında yer alan bazı araçların CO2 değeri bulunmamaktadır. Bu değer bu araçlar hariç tutularak hesaplanmıştır. Hesaplamalar
daha önceki yıllarda açıklanan verilerle uyumludur.

8
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Doğuş Otomotiv Hakkında
SOSYAL
2009

2010

2011

Toplam Çalışan

1.665

1.652

1.779

Kadın Çalışan Oranı (%)

20,23

20,97

21,42

4

4

11

735

815

2.053

Çalışanlar

�ş Kazası
Toplum
Toplumsal Yatırımlar Toplamı
(Bağışlar ve Yardımlar)
(Bin TL)

Müşteri Memnuniyeti
Anket Sonuçları9

Satış

Servis

2009

2010

2011

Volkswagen Binek

100,78

104,73

111,30

Volkswagen Ticari

101,83

103,92

111,09

Audi

101,37

101,33

104,53

SEAT

93,76

95,80

100,89

Porsche

90,77

99,95

96,59

Volkswagen Binek

80,01

89,12

94,73

Volkswagen Ticari

79,87

90,02

95,17

Audi

80,49

88,72

96,43

SEAT

77,08

89,58

95,29

Porsche

85,62

96,47

102,63

Anket sonuçları değerlendirmelerinde en yüksek puanlama 120’dir.
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Doğuş Otomotiv - Türkiye Bayi Ağı

2012 Haziran itibariyle Doğuş Otomotiv markalarından VW, Audi, SEAT, Porsche ve Scania hizmet noktaları gösterilmiştir.

Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin sektörünün en geniş marka ve hizmet ağına sahip şirketidir.
Türkiye’nin toptan ithal pazarında lider distribütör konumunda olan Şirketimiz binek araç,
hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında,
her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 14 uluslararası markanın temsilcisidir.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na bağlı tüm markaları çatısı altında bulunduran
dünyadaki tek şirkettir. İthalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri dışında Şirket, otomotiv
değer zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda hizmet portföyünü giderek
genişletmektedir. Doğuş Otomotiv, tüketici finansmanı, yedek parça ve aksesuar ticareti,
lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, filo kiralama, hızlı servis, araç muayene
ve sigortacılık gibi hizmet alanlarının yanı sıra son yıllarda Sakarya’da hizmete giren Meiller
Doğuş Damper Fabrikası ve Krone firmasının ortaklığında İzmir Tire’de inşa edilen treyler
fabrikasıyla üretim alanında da önemli yatırımlara imza atmıştır. Doğuş Otomotiv, Türkiye’deki
başarılı operasyonunu yurtdışına taşımaya yönelik olarak da yatırımlar yapmaktadır. Şirketin
Volkswagen Grubu’yla güvene dayalı yakın işbirliğinin bir sonucu olarak İsviçre’nin Lozan
kentinde açtığı Porsche Yetkili Satış ve Servis Merkezi D-Auto Suisse, 2011 yılında da önemli
satış rakamlarını yakalamıştır.
9

Doğuş Otomotiv Hakkında
Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT,
Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania, Krone ve
Meiller markalarından ve bu markaların 80’i aşkın modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü
sunmaktadır. Şirketimiz ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Engines ve
soğutma sistemleri pazarında Thermo King markalarının distribütörlüğünü yapmaktadır.
İkinci El Araç Alım ve Satım operasyonları da DOD Markası ile yürütülmektedir.
/ Değer Zinciri 2011
Üretim

İthalat ve Distribütörlük

Perakende

Yedek Parça ve Satış
Sonrası Hizmetler
Her Marka Araca
Hızlı Servis

Krone*

Meiller**

İkinci El

İkinci El Araç
Alım - Satım

Finans

Otomotiv
Finansmanı*

Diğer Yatırımlar

TÜVTURK*

Sigorta*

Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili Satıcılar

Yüce Oto *

Yedek Parça ve Lojistik

Leaseplan*

Sigorta*

* İştirakler
** Temsilcilik

Doğuş Otomotiv 2011
Doğuş Otomotiv 2011 yılında 110 bini aşan bir satış rakamını yakalayarak kendi rekorunu
kırmıştır. Türk otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olan Şirketimiz, kaliteli hizmet
ve verimlik esaslarına odaklanarak büyüme stratejisini sürdürmüştür. Doğuş Otomotiv temsil
ettiği uluslararası markalar için 2011 yılının başında belirlediği satış hedefini yakalarken,
toplam sektör içinde de pazar payını da %12,6’ya çıkartmıştır.
Doğuş Otomotiv, 2011 yılında da çalışmalarının odak noktasına müşterilerini koymuştur.
Sektörü çok iyi tanıma ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek proaktif bir yaklaşımla
hızlı cevap verebilme yeteneği, Doğuş Otomotiv’in başarılarının 2011 yılında da yükselen bir
eğimle artmasını sağlamıştır. 2011 yılında servis girişlerindeki artışa rağmen bulunabilirlik
seviyesi %96 olarak gerçekleşmiştir.

10

Doğuş Otomotiv’in 2011 yılında üstün bir başarıyla yürüttüğü operasyonlar bugün hem
ulusal, hem de uluslararası platformlarda hak ettiği saygıyı görmektedir. Üretici iş ortağımız
Volkswagen AG’nin dünya çapında gerçekleştirdiği araştırmalarda Volkswagen Türkiye,
hep ilk sıralarda yer almaktadır. 2011 yılında gerçekleştirilen Satış ve Servis Memnuniyeti
Araştırmaları’nda dünya sıralamasında ilk üçe girmeyi başaran Volkswagen Türkiye, benzer
bir şekilde Volkswagen AG’nin yürüttüğü marka imajı araştırmasında da ilk sıralarda yer
almıştır. Volkswagen Türkiye’nin sergilediği bu başarılı performans Volkswagen AG tarafından
diğer ülkelere örnek gösterilmektedir. Öte yandan 2011 yılında Audi AG’nin satış sonrası
hizmetler alanında dünya çapında yetkili servisler arasında gerçekleştirdiği ve 35 ülkeden
66 takımın mücadele ettiği “Twin Cup Dünya Finali”nde, Doğuş Otomotiv birinci olmuştur.
2011 yılında ayrıca Doğuş Otomotion Bursa kompleksi açılmış ve 254 kişiye daha istihdam
sağlanmıştır. Bu yatırımla birlikte perakende Şirketimiz Doğuş Oto bünyesinde istihdam
edilen çalışan sayısı 1.200’ü geçmiştir. 2012 yılının son çeyreğinde ise Doğuş Otomotion
Ankara hizmete açılacaktır. Böylelikle 2011 yılında 186 bin metrekare alanda müşterilerine
hizmet veren Şirketimiz 2012 yılı sonu itibariyle Bursa ve Ankara’da yapılan perakende tesis
yatırımları ile bu alanı 200 bin metrekareye çıkaracaktır.

11

Doğuş Otomotiv Hakkında
2011 Yapısal Değişiklikler
2011 yılında Şirketimizde büyük bir organizasyon değişikliği, şirket birleşmesi ya da üst
yönetim değişikliği olmamıştır. Doğuş Otomotiv’in toplam aktif büyüklüğü 1,9 Milyar TL
olup halka açık kısımda %50’den fazla uluslararası yatırımcı oranı bulunmaktadır. Doğuş
Oto Kartal ve Bursa perakende yatırımlarının 2011 yılı toplam tutarı 88 Milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. (2011 yılında Doğuş Oto Kartal tesisi için 70 Milyon TL, Doğuş Oto Bursa
tesisi için ise 18 Milyon TL yatırım yapılmıştır.)
2011 yılı içinde Volkswagen Yetkili Satıcı ve Servisleri’nde plaza showroomların, yeni modül
konsepte göre yenilenmesi ve uyarlamalar için yenileme çalışmaları başlatılmıştır.
2011 yılında 9 adet Yetkili Satıcı ve 8 adet Yetkili Servis yatırımı bitirilerek faaliyete geçirilmiştir.
4 adet Yetkili Satıcı ve 7 adet Yetkili Servis’in faaliyeti ise son bulmuştur.

112.399 Adet Araç Satışı
%12,6 Pazar Payı
15.659 Adet İkinci El Satış
2.000’e Yakın Çalışan
500’den Fazla Satış ve Servis Noktası
469.823 m2 Satış ve Servis Kapalı Alanı
900.000’e Yaklaşan Toplam Araç Parkı
750.000’den Fazla Servis Girişi

12

Öne Çıkanlar
Ödüller
• Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2011, Otomotiv Sektörü’nde En İyi 3 Şirket
Arasında, Capital Dergisi.
• Trafik Hayattır!, Kurum İçi Sosyal Sorumluluk Uygulaması Ödülü, KSS Çözümleri
Pazaryeri 2011, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, CSR Europe.
• Trafik Hayattır!, Jüri Özel Ödülü, KSS Çözümleri Pazaryeri 2011, Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği, CSR Europe.
• Yılın En İyi İnternet Sitesi, Altın Örümcek İnternet Ödülleri.
• Avrupa’nın En İyi Distribütörü Araştırması, Araç Satışı Kategorisinde 7.lik, Ciro
Sıralamasında 16.lık, AutoBiz 2011.
• Volkswagen Transporter, En İyi Araç Ödülü, Otohaber Dergisi Okur Ödülleri 2011.
• Volkswagen Caddy, En İyi İkinci Araç Ödülü, Otohaber Dergisi Okur Ödülleri
2011.
• Volkswagen Amarok, Pick-up Segmenti En İyi Araç Ödülü, Otohaber Dergisi Okur
Ödülleri 2011.
• Volkswagen, Kristal Elma Reklam Ödülü 2011, Otomotiv Sektörü En İyi Reklam.
• Polo GTI, Yılın HotHatch Otomobili Ödülü 2011, Top Gear Dergisi Türkiye.
• Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Yılın Distribütörü Ödülü, Dünya Birinciliği.
• Volkswagen Binek Araç, Gladyatörler, Yılın Dijital Uygulaması, Otomotiv
Distribütörleri Derneği.
• Volkswagen Binek Araç, After Sales World Cup 2011 Ödülü.
• Audi Satış ve Servis, Audi Twin Cup 2011 Birincilik Ödülü, Audi AG, Dünya
Birinciliği.
• SEAT, Müşteri Memnuniyetini En Çok Artıran 3 Markadan Biri, IACS 2011, SEAT
S.A.
• AVEK Otomobil, SEAT Yetkili Servisi, En İyi Servis Çalışanı Ödülü, SEAT S.A.
• DOD, Kristal Elma Reklam Ödülü 2011, Otomotiv Yan Sanayi En İyi Reklam.
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Doğuş Otomotiv Hakkında
İşbirlikleri ve Üyelikler
• TAİD Ağır Ticari Araçlar Derneği
• ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği
• KALDER Türkiye Kalite Derneği
• TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
• ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
• TÜSİAD Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
• DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
• RVD Reklamverenler Derneği
• DENTUR Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği
• AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
• PETDER Petrol Sanayi Derneği
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı

Sektörel İşbirlikleri
Bir Doğuş Otomotiv iştiraki olan vdf Factoring ile yapılan işbirliği sonucunda Doğuş Otomotiv
ve Yetkili Satıcı ve Servislerimiz arasında alacak/borç riski minimize edilmektedir. Şirketimizin
kurum sözcüleri otomotiv sektörüne ilişkin zirvelere katılmakta ve sektörün ihtiyaçlarına
yönelik çözüm odaklı görüşlerini bildirmektedir.
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Trafik Hayattır!10 İşbirlikleri 2011
“Trafik Hayattır!” - Türkiye Bilim Merkezi Vakfı
Türkiye Bilim Merkezi Vakfı’nın işletmesi olan Şişli Bilim Merkezi’nde Eylül 2011 - Eylül 2012
tarihleri arasında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik güvenliği temasında
bir alan hazırlanmıştır. Alanda, öğrencilerin algısına yönelik, konusunda uzman akademisyen
ve sergi küratörü işbirliğinde, trafik güvenliği algısının doğru davranışa yönlendirmesine
yönelik oyun ve görseller tasarlanmıştır.
“Trafik Hayattır!” - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Doğuş Yayın Grubu
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Yayın Grubu radyolarından
Virgin Radio Türkiye işbirliğinde İstanbul ilinde belirlenen liselerde düzenlenen etkinliklerde,
trafik temalı slogan yarışması düzenlenmektedir.
“Trafik Hayattır!” - Ayhan Şahenk Vakfı
Ayhan Şahenk Vakfı tarafından düzenlenen “Her Şey Çocuklar İçin Panayırı’nda” çocuklara
yönelik trafik eğitim parkuru kurulmuş ve konu uzmanı eğiticiler tarafından çocuklara temel
trafik kuralları anlatılmıştır.
ODD Üyeliği ve Kamu Politikalarında Etkinlik
Ülkemizde Otomotiv sektörünün devamlılığını ve gelişimini sağlama hedefiyle faaliyet
gösteren Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’ne üyeliğimiz bulunmaktadır. Doğuş
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı, ODD Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Doğuş
Otomotiv çalışanları, ODD’ye bağlı komitelerde (İnsan Kaynakları, Teknik, Mevzuat ve

10

Trafik Hayattır! ile ilgili detaylı bilgilere raporun Toplumsal Katılım bölümünde yer verilmiştir.
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Hukuk, İletişim, Fuar, Pazarlama komitelerinde) aktif olarak görev almaktadır. Bu görevler
kapsamında, Doğuş Otomotiv olarak ODD’de yürütülen çalışmalarla sektörün gelişimine
katkıda bulunulmaktadır.
ODD üyesi firmaların İnsan Kaynakları ekiplerinden oluşan komite, sektöre faydalı olabilecek
projeler üzerinde çalışmaktadır. 2011 yılı projesi, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli boya ve
kaporta elemanlarını karşılaşmak amacıyla, İstanbul’da 2 Endüstri Meslek Lisesi’ne boya
ve kaporta atölyeleri açılması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla İstanbul’da bu sınıfları açma
lisansı olan 5 okul arasından 2 okul seçilmiştir. Projenin maliyet ve teknik çizim çalışmaları
yapılmış, maliyetin karşılanması için kaynak sağlama çalışmalarına başlanmıştır.
Dünya Ekonomik Forumu
Her yıl dünyanın önde gelen politikacıları, iş adamları ve aydınlarının katılımıyla düzenlenen
ve kâr amacı gütmeyen Dünya Ekonomik Forumu’na kurum sözcülerimiz düzenli olarak
katılmaktadır. Forum kapsamında yaşanan toplumsal sorunlara şirketlerin önerebileceği
çözüm yolları ve yapacakları katkılar hakkında iş dünyasının küresel liderleri ve politikacılarla
bir araya gelinerek küresel sorunların çözümü ve toplumsal kalkınma için ortak çözümler
aranmaktadır. Forum katılımcısı Doğuş Otomotiv üst yöneticileri sahip oldukları vizyoner
bakış açılarıyla panellere katkıda bulunmakta ve ülkemizin ve sektörümüzün gelişimi için
deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşmaktadır.
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Değerli Paydaşlarımız,
Şirketimizin kurulduğu ilk günden itibaren Kurumsal
Sorumluluk bilincini her zaman ön planda tuttuk ve
faaliyetlerimizin temeline yerleştirdik. Bugün, gururla
ifade edebilirim ki, Doğuş Otomotiv olarak sorumlu
iş yapış şeklimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla
toplumumuza değer katacak çalışmalarda yer almak,
faaliyetlerimiz arasında birincil önem derecesine
sahiptir. Bir Şirket olarak birinci vazifemizin işimizi en
doğru şekilde yaparken kurumsal vatandaş olarak
toplumumuzun gelişiminde üstlendiğimiz sorumlu çalışmalarda görev almak olduğunun
bilincindeyiz. Temsil ettiğimiz 14 uluslararası prestijli markamız, 80’e yakın modelimiz, 900
bine yaklaşan araç parkımız ve 500 noktamızda müşterilerimize sunduğumuz kusursuz
hizmetle, faaliyet gösterdiğimiz otomotiv sektörünün lider kuruluşu olurken aynı zamanda
sürdürülebilir uygulamalarımızla da Türk iş dünyasında öncü bir konumda yer almaktayız.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)’nin altına imza atan bir
Şirket olarak Türk otomotiv sektörünün ilk Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu biz yayımladık.
Kurumsal Sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramları henüz iş dünyasının lügatına yeni yeni
girerken Doğuş Otomotiv’in tüm iş süreçlerinin adeta merkezinde yer alıyordu. Gelecek
nesillere sürdürülebilir bir yaşam bırakma hedefiyle yapılandırdığımız, Kurumsal Sorumluluk
anlayışıyla attığımız adımlarımızı ve bu adımların sonuçlarını raporladığımız üçüncü yılımızda
görüyoruz ki çalışmalarımız, diğer şirketlere de emsal teşkil ediyor.
Öte yandan, 2011 yılında küresel anlamda önemli ve bir o kadar da sıradışı gelişmeler
yaşandı. Dünya ekonomisi ekseninde ciddi dönüşümler yaşanırken, ülkemiz bu süreçte
başarılı ve parlak bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Doğuş Otomotiv
olarak tüm paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlama hedefiyle faaliyetlerimizi
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eksiksiz yürütmeye devam ettik. Yıl boyunca sürdürdüğümüz kalite odaklı ve verimlilik esaslı
çalışmalarımızın olumlu çıktıları ise bize rotamızı daha keskin hatlarla belirlememiz için yol
gösterdi.
Son yıllarda dünyamız hem ekonomik, hem siyasal, hem de sosyo-ekonomik alanları kapsayan
köklü bir dönüşüm süreci içinde. Bugüne kadar alıştığımız birçok kuralın teker teker etkisini
yitirdiğini gözlemlediğimiz bu dönem, yeni anlayışları da beraberinde getirdi. Hem iş dünyası
dinamiklerinde, hem de toplumların şirketlere bakış açılarında geçmiş yıllara kıyasla büyük
farklılıklar bulunuyor. Toplumlar, artık şirketlerden mükemmeliyet derecesinde en iyi hizmet
ve ürünü beklerken aynı zamanda iyi bir kurumsal vatandaş olmalarını da istiyor. İşte tam da
bu noktada varlığını gelecek yıllara başarıyla taşıyabilecek şirketlerin Kurumsal Sorumluluğu
içselleştirmiş, geleceği doğru okuma yetkinliğine ve değişime önderlik etme kabiliyetine sahip
kuruluşlar olacağı görüşündeyim. Ancak bu özelliklere haiz olan şirketler gelecek yıllarda
da mevcudiyetini ve itibarını tam olarak başarıyla yönetebilir. Bununla birlikte sürdürülebilir
bir gelecek yaratılması için de iş dünyasına büyük sorumluluklar ve ödevler düştüğü bir
gerçektir. Bu yeni dönemde şirketler artık izleyici rolünü tamamen bırakmalı, elini taşın altına
koymalı ve gezegenimizin geleceğinin teminat altına alınması için kendi toplumuna öncülük
etmelidir. Geride bıraktığımız her geçen gün dünyamızın sorumlu şirketlere olan gereksinimi
daha da artmaktadır.
Doğuş Otomotiv olarak biz paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Bir parçası olduğumuz toplumun sosyal ve çevresel gelişimiyle Şirketimizin ekonomik
büyümesi arasındaki dengeyi sağlama hedefiyle faaliyetlerimize yön vermekte, kurumsal
vatandaşlıkta da lider olma amacıyla azimle ve tüm gücümüzle çalışmaktayız. İşimizi daha
iyi yapabilmemizin toplumumuzun gelişmesine bağlı olduğuna inanmaktayız. Şirketimiz ve
toplum arasındaki ilişkiyi temeli sağlam bir zemine aktarmakta, müşterilerimizin desteğini
yanımıza alarak, gelecekle dost bir anlayış paralelinde işbirliklerimizi güçlendirmekteyiz.
Şirketimizin pusulasının gösterdiği yön çok açık ve nettir, o da sürdürebilirliktir. Bizden sonra
gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam bırakmak amacıyla, Doğuş Otomotiv değerlerinin
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kılavuzluğunda çalışmalarımızı şekillendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz. Sürekli
ve istikrarlı büyüme hedefinden ayrılmadan, yenilikçiliği teşvik ederek, ekip çalışmasına
gönülden inanarak, değişime açık ve fırsatlar yaratan yönetim anlayışımızla yolumuzda
emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugün ürünlerimiz ve hizmetlerimizle hayatına temas ettiğimiz
tüm müşterilerimizin yaşam kalitesini artırma anlayışıyla yapılandırdığımız çalışmalarımızı
inceledikçe hedeflerimizin de ötesinde olduğumuzu görüyorum.
2011 yılında geniş bir çalışma grubuyla hazırlıklarını tamamlayarak yayınladığımız küresel
standartlardaki “Doğuş Otomotiv Etik Kodu,” topluma karşı en öncelikli sorumluluğumuz
olan etik iş yapma biçimimizin bir yansımasıdır. Faaliyetlerimizin her aşamasında yasa ve
yönetmeliklerin de ötesinde bir etik iş yapma anlayışını ifade eden bu Etik Kod, içeriği,
kapsamı ve şeffaflığıyla, sektörümüz de dahil olmak üzere Türk şirketleri arasında bir ilki temsil
etmektedir. Türkiye’de kamuya açık ve vaka örnekleri içeren kapsamlı kurumsal Etik Kodlara
örnek teşkil etmesini dilediğimiz Doğuş Otomotiv Etik Kodu, etik iş yapma biçimimizi öncelikle
çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza duyuran önemli bir belge niteliğindedir.
Doğuş Otomotiv için 2011 yılı Kurumsal Sorumluluk platformumuz Trafik Hayattır! kapsamında
da oldukça önemli çalışmaların hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. Kurumsal Sorumluluk
anlayışının öncelikle Şirket bünyesinde benimsenmesi yönünde bir strateji izledik. Topluma
rol model olacak çalışanlarımız vasıtasıyla dış paydaşlarımıza vereceğimiz mesajların çok
daha doğru ve etkili olacağı görüşündeyim. Bu amaçla 2011 yılında tüm “Doğuş Grubu”
çalışanlarına “Trafikte İlk Yardım Yaklaşımı ve Bilinçlendirme” ve “Güvenli Sürüş Teknikleri”
eğitimleri verildi. Ayrıca sahada daha yoğun araç kullanan çalışanlarımızın “İleri Sürüş
Teknikleri” eğitimi alması sağlandı. Trafik güvenliği bilincini müşterilerimize de ulaştırmak
ve trafikte sorumluluk farkındalığını artırmak amacıyla Yetkili Satıcılarımızın çalışanlarına
yönelik trafik güvenliği konulu bir eğitim hazırladık ve online olarak Türkiye genelindeki tüm
Yetkili Satıcı ve Servis ağımızla bu eğitimleri paylaştık. Eğitim alan Yetkili Satıcı çalışanlarımız
direkt olarak 50.000’den fazla müşteriye, araç satın alma süreçlerinde trafik güvenliği
konusunda doğru ve faydalı bilgiler aktardı; aktarmaya da devam ediyor. Sorumluluk
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bilincimiz kapsamında 2011 yılında araç teslimat prosedürlerimizin tamamını yeniledik ve
prosedürlerimize trafik güvenliğine ilişkin maddeler ekledik. Böylelikle bizden araç alan tüm
müşterilerimize araç satın alma işlemlerinde son söz olarak tekrar trafik güvenliğine ilişkin
önemli kuralları hatırlatıyoruz.
Doğuş Otomotiv için ekolojik çevre de öncelikli paydaşlarımız arasında yer almaktadır.
Doğal çevrenin bizden beklentileri, korunması için yerine getirmemiz gerekenler daima
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışın gelecekle dost bir şirket olma
hedefimizin en önemli parçasını oluşturduğu kanaatindeyim. Doğuş Otomotiv Çayırova
Merkez binalarında kullanılan elektrik enerjisinin rüzgâr enerjisine dönüştürülmesiyle ilgili
sertifikasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır. Yenilenebilir enerji kullanımı ve elektrik
tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının sıfırlanması konusunda Doğuş Otomotiv’e
çok önemli katkı sağlayan bu girişimlerimiz, çevresel odak alan olarak belirlediğimiz su
tüketiminin azaltılması, atık yönetimi ve çevre dostu araçların kullanılmasının teşvik edilmesi
gibi konularda da artarak devam edecektir.
Kurumsal Sorumluluk raporumuzu yayımladığımız ilk yıldan bu yana kat ettiğimiz her
kilometrede, yeni bir yolculuğun kapısının aralandığını görmekte ve heyecanımız gittikçe
daha da artmaktadır. Son üç yıldır Kurumsal Sorumlulukla ilgili alanlara stratejik olarak ve
iş yönetimi açısından yaklaştığımızı, tüm süreçlerimizi elden geçirerek açıkça tanımlanmış
hedeflerle Kurumsal Sorumluluğu sadece bir proje olarak değil, devam eden ve kendini
sürekli geliştiren bir süreç olarak gördüğümüzü kanıtladık. Tüm çalışma arkadaşlarım, Doğuş
Otomotiv’i sürdürülebilir bir şirket yapmak için büyük bir istekle çalıştılar, çalışmaya devam
ediyorlar. Gösterdiğimiz ilerleme birçok dış paydaşımız için de artık fark edilecek boyuta
ulaştı. Bundan sonraki yıllarda da tüm paydaşlarımızın desteği ve ölçülebilir hedeflerle
gelecekle dost ve sürdürülebilir bir şirket olarak yolumuza devam edeceğiz.
Sevgi ve Saygılarımla,
Aclan Acar
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Paydaşlarımız,
Bugün

Türkiye’nin

lider

otomotiv

distribütörü

konumunda yer alan Doğuş Otomotiv, bundan tam 18
yıl önce kalite odaklı faaliyetleriyle sektöründe çıtaları
daima yukarı çekme misyonu ve yaşadığı toplumun
gelişiminde etkili olacak çalışmalar üretmek amacıyla
uzun soluklu bir koşuya başladı. Doğuş Otomotiv’in
yıllar içindeki gelişimine kısaca göz attığımızda bu
süreçte koşullar ne olursa olsun her zaman daha
ileriye gitme hedefiyle en iyiye nasıl ulaşabileceğini
sorguladığını görüyoruz. Bugün sadece kendi sektörümüzde değil, diğer sektörlerde de
faaliyet gösteren şirketlere ilham kaynağı olan bu vizyoner duruşumuzun altında yatan;
başarıya olan bağlılığımız, en iyi işi, en doğru ve kalıcı şekilde yapma azmimiz ve sürekli
gelişim anlayışımızdır.
Doğuş Otomotiv sahip olduğu başarıyı ve liderliği, yaşadığı habitatın ve toplumun haklarını
gözeten bir yönetim anlayışıyla hareket ederek gelecek yıllara taşımayı birincil öncelikleri
arasına yerleştirmiştir. Kalite odaklı iş yapış şeklimiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimizdeki
mükemmeliyetçilik anlayışıyla yapılandırdığımız uygulamalarımızı önümüzdeki yıllarda
da paydaşlarımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. Kuruluşumuzdan bu yana bize eşlik
eden değerlerimizi Şirketimizin en kıymetli mirası olarak görerek, Kurumsal Sorumluluk
anlayışımızın temeline değerlerimizi yerleştirmekteyiz. Organizasyon yapımızdan, iş
süreçlerimize, sunduğumuz hizmet ve ürünlerden, iş stratejilerimize ve topluma bakış açımıza
kadar her alanda değerlerimiz bize yol göstermektedir. Tüm iş süreçlerimizde odaklandığımız
sürekli gelişim vizyonunu Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerimize de uyguluyoruz. Bu anlayış
doğrultusunda otomotiv değer zincirinin her halkasında faaliyet göstererek en iyi hizmeti
paydaşlarımıza sunma hedefi ile çalışırken aynı zamanda paydaşlarımızın sürdürülebilir bir
dünyada yaşam hakkına da sahip çıkıyoruz.
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Kurumsal Sorumluluk anlayışı ve uygulamalarıyla da sektörünün öncüsü olan Doğuş
Otomotiv, bundan üç yıl önce bir ilke imza atarak sektöründeki ilk Kurumsal Sorumluluk
raporunu yayınladı. Bugün ise uluslararası standartlara sahip GRI (Global Reporting
Initiative) raporlama standartlarına uygun üçüncü Kurumsal Sorumluluk raporumuzu tüm
paydaşlarımızla paylaşmanın verdiği kıvançla bu uzun yolda sağlam ve emin adımlarla
ilerliyoruz. Doğuş Otomotiv’in, son üç yıldır odak noktasında yaşadığı toplumla birlikte
gelişmek ve büyümek bulunmaktadır. Faaliyetlerimizde gözettiğimiz verimli ve sürdürülebilir
iş stratejileri ile toplumumuza değer katacak çalışmalarımızı, tabana yayarak genişletme ve
yaygın olduğumuz alanlarda daha da derinleştirme stratejisi ile sürdürüyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaya, ülkemize ve topluma karşı sorumluluğumuzun bir uzantısı
olarak dokunduğumuz geniş bir alanda taahhütte bulunuyoruz. Yolumuzda ilerlerken
çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın bize
eşlik edebileceği bir ortam hazırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca Şirketimizin dolaylı ya
da dolaysız temas ettiği tüm alanlarda mükemmelli yakalamak için iyileşme gösterecek
alanlarımızı belirlerken, hazırladığımız iyileştirme planlarını hayata geçirerek yaygınlaştırdık
ve uygulamalarımızın sürdürülebilir olmasına özellikle dikkat ettik. İzlediğimiz bu stratejiyle
Şirketimiz 2011 yılında sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konular da dahil olmak üzere
sorumluluk alanlarına yönelik uyguladığı iyileştirme faaliyetleri sonucunda birçok kıymetli
kazanım elde etti. Faaliyetlerimizin kalitesini, kaydettiğimiz gelişimi saptamak ve gelecek
çalışmalarımızın etkinliğini daha da artırmak amacıyla ölçümlemelerimize devam ettik. Doğuş
Otomotiv olarak paydaşlarımızla şeffaf ve dürüstlük temeline dayalı bir diyalog kurmanın
sadece Şirketimiz açısından değil, tüm taraflar için fayda yaratacağının bilincindeyiz. Bugün
sahip olduğumuz yüksek itibarımızın, etik yönetim kültürümüzle birlikte iş yapma şeklimizin
en değerli çıktılarından biri olduğu kanaatindeyim. Bu bakış açımızı bir adım öteye taşımak
amacıyla 2011 yılında Şirketimiz bünyesinde uluslararası standartlarda “Etik Kod” çalışması
yapılması için bir “Etik Çalışma Grubu” kurduk. Yaklaşık bir yıla yayılan çalışmalar neticesinde
“Doğuş Otomotiv Etik İlkeler Prosedürü” oluşturuldu. Böylelikle 2011 yılında 2012’de hayata
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geçmesi planlanan Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nun hazırlık sürecini başarıyla tamamlamış
olduk. Doğuş Otomotiv Etik Kodu ayrıca Türkiye’nin globalden adaptasyon olmayan ilk
uluslararası standartlarda Etik Kodu olma özelliği de taşımaktadır.
Öte yandan içinde yaşadığımız ve kaynaklarını kullandığımız doğal çevrenin gelecek nesillere
en iyi şekilde korunarak bırakılması Şirketimizin en önemli duyarlılık noktalarından biridir.
Bu anlayışla, 2011 yılında Şirketimizde çevrenin korunmasına ilişkin farkındalık çalışmaları
gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız yıla kıyasla kaynak tüketimimizi azaltmak ve doğaya
tekrar kazandırmak amacıyla çeşitli uygulamaları hayata geçirdik. Çevre duyarlılığımız
kapsamında karbon emisyonlarımızı azaltmak amacıyla tedarik ettiğimiz elektrik enerjisini,
rüzgâr enerjisine dönüştürme çalışmalarımızı tamamladık. 2011 yılında Doğuş Otomotiv
Genel Müdürlüğü’nde kullanılan enerji tamamıyla yenilebilir enerji olan rüzgâr enerjisinden
elde edilmiştir. Bununla birlikte, enerji tüketiminin önemli faktörlerinden biri olan bilgisayar
sunucularının sanallaştırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2011 yılında sorumlu
ve sürdürülebilir çalışmalarımız kapsamında paydaşlarımıza çeşitli eğitimler verdik. Mavi
yaka depo çalışanlarımızın iş tanımlarından dolayı daha fazla risk faktörü ile karşı karşıya
gelme ihtimallerinden dolayı kendilerine mesleki hastalıklardan korunma eğitimi verirken,
çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli mesleki eğitimler düzenledik.
Tüm tedarikçilerimiz ile gerçekleştirilen sözleşmelerimizin kapsamına Doğuş Otomotiv İş Ahlâkı
İlkeleri bölümlerini ekledik. Paydaş beklenti analizi ve müşteri memnuniyeti araştırmalarımız
kapsamında çıkan sonuçlar ile gelecekteki sürdürülebilirlik çalışmalarımızı şekillendireceğiz.
Faaliyet alanımız olan otomotiv sektörü ile ilgili trafik güvenliği konusuna atfettiğimiz
önemle 2011 yılında Trafik Hayattır! Kurumsal Sorumluluk platformumuz kapsamında
çalışmalarımızı daha da ivme katarak sürdürdük. 2011 yılında 1.000’i aşkın Doğuş Grubu
çalışanımıza Trafikte İlk Yardım Bilinçlendirme, Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri eğitimleri
verdik. Araç teslimat süreçlerimizi güncelleyerek tüm Yetkili Satıcılarımızın çalışanlarına
online eğitim verdik ve müşterilerimize araç teslimatlarında trafik güvenliği bilgilendirmesi
yapılacak şekilde teslimat prosedürlerimizi yeniledik. Farklı iletişim kanalları ve etkinliklerle
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çalışanlarımızdan başlayarak, müşterilerimize, çocuk ve gençlere bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirdik. 2012 yılında da trafik güvenliği konusunda yaptığımız toplumsal sorumluluk
çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.
Ülkemiz ekonomisi için lokomotif bir görev üstlenen Doğuş Otomotiv, gelecek yıllarda da
Kurumsal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde etki alanı içindeki tüm paydaşlarına değer katmaya
devam edecektir. Müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı faaliyetlerini sürdüren, ülkemiz
ekonomisine destek veren Şirketimiz sahip olduğu sürdürülebilirlik anlayışını ulaşabildiği tüm
alanlara yaymayı ve etkin olduğu kesimlerde daha derinleştirmeye yönelik çalışmalarını hız
kesmeden sürdürecektir. Kurumsal Sorumluluk yolculuğumuzda, tüm paydaşlarımızı bizimle
birlikte yürümeye davet ediyor, hep birlikte gelecek nesillere bırakabileceğimiz sürdürülebilir
bir dünya yaratabileceğimize kalpten inanıyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
E. Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı
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Kurumsal Sorumluluk Taahhüdümüz
Doğuş Otomotiv olarak müşterilerimizi öncelikli paydaşımız olarak kabul eder ve otomotiv
değer zincirinin her halkasında onlar için en mükemmel hizmeti sunmayı ilke olarak kabul
ederiz. Bu ilkemiz Doğuş Otomotiv’in varlığının temel nedenidir.
Ancak müşterilerimizin memnuniyetine odaklanarak ve içinde yaşadığımız toplumun sorumlu
birer üyesi olarak,
•

Hissedarlarımız için değerli bir markanın parçası olmayı,

•

Kendimiz için en iyi çalışma ortamını sağlamayı,

•

Toplum için anlamlı bir değer ifade etmeyi

BAŞARABİLİRİZ.
Doğuş Otomotiv’in büyüklüğü bu anlayışla sürdürülebilir olacaktır.

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

Çalışan
Odaklılık
İş Sağlığı
ve
Güvenliği

Ekolojik
Çevreye
Saygı

Marka
İtibarı

Sosyal
Refah

Kurumsal
Sorumluluk
Vizyonumuz

Paydaş
Diyaloğu

Trafikte
Güvenlik

Güven ve
Kalite

•

İşbirliği

Otomotiv değer zincirinin her aşamasında güçlü ve güvenilir bir kurum olarak varlığımızı
sürdürmek için çalışanlarımızın katkısına inanırız.

•

Yönettiğimiz markaların paydaşlarımız gözünde itibarını önemser, bu itibarın tüm
sorumluluk alanlarımızdaki performansımızla paralel ilerlemesini sağlarız.

•

Daha güvenli, sağlıklı, çevreye duyarlı, konforlu ulaşım hakkının sosyal refahın bir parçası
olduğunun bilincindeyiz.

•

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, Yetkili Satıcı ve Yetkili Servislerimiz ve de tüm diğer kilit
paydaşlarımızla açık iletişim, saygı ve hoşgörülü hizmet anlayışına dayalı diyalog
platformlarıyla kendimizi sürekli geliştiririz.
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•

Kilit paydaşlarımızın beklentilerini düzenli olarak sorgular, bu beklentilere en iyi yanıtı
vermek için paydaşlarımızla işbirliği yaparız.

•

Uluslararası güven ve kalite anlayışının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri
olarak, paydaşlarımızın bu konudaki farkındalığının ve performansının her geçen gün
daha da artması için çaba harcarız.

•

Genç nesillerin benimseyeceği ve davranış değişikliği sağlayacak faaliyetlerle, trafikte
güvenliğin yaşamsal değerine dikkat çekeriz.

•

Faaliyetlerimizin çevreye olan, olası olumsuz etkilerini en aza indirmek için planlama
yapar, politikalar belirler ve uygularız.

•

Çalışanlarımızın sosyal, ruhsal ve mesleki katkılarının Doğuş Otomotiv Grubu için
yaşamsal değerini bilerek hareket eder, onların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde
öncelikli kabul ederiz.

Hesapverebilirlik İlkelerimiz
Kapsayıcılık: 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.
Yanıtverebilirlik: 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.
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Politikalarımız
Doğuş Otomotiv 2009 yılından beri GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama
Çerçevesi’ne uygun Kurumsal Sorumluluk Raporu yayınlamaktadır. Söz konusu çerçeve
kapsamında raporlama yapılan performans alanlarıyla ilgili kurumsal politikalar 2010
yılında Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu üyeleri tarafından kurulan alt komisyonlarda
çalışılmış ve hazırlanan politikalar Kurumsal Sorumluluk İzleme Komitesi’ne sunularak
onaylanmıştır. Politikalarımız 2010 Kurumsal Sorumluluk Raporu kapsamında yayınlanarak
internet sitesi üzerinden paylaşılmıştır11.

Kurumsal Sorumluluk
Ekonomik Kalkınma

Çevre

Çalışanlar

İnsan Hakları

Müşterilerimiz

Toplumsal Katılım

Finansal Verimlilik

Su

Sürdürülebilir İstihdam

Ayrımcılık

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Trafikte Güvenlik

Ekonomik Dalgalanma

Atık Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti

Örgütlenme Özgürlüğü

Müşteri Memnuniyeti

İş Etiği

OEM (Üretici Firma)

Enerji

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma

Eğitim ve Bilgilendirme

Toplumsal Kalkınma

Tedarikçiler

Lojistik

Eşit Haklar

Yerel Halkın Hakları

Sorumlu Pazarlama

İşbirliği ve Diyalog

Çevre Dostu Ürünler

Çalışanlarla Diyalog

Strateji ve Yönetim

Doğuş Otomotiv olarak 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz sosyal, çevresel, etik ve ekonomik
önceliklerimizin belirlenmesi için yapılan çalışmaların ardından 2010 yılında da tüm kilit
paydaşlarımıza yönelik beklenti analizi gerçekleştirilmiş ve 2010 Kurumsal Sorumluluk
Raporumuzda da bu analiz sonuçları yayınlanmıştır. İki yılda bir gerçekleştirmeyi planladığımız
Paydaş Beklenti Analizi çalışmaları 2012 yılında tekrarlanacaktır.
Yapılan “öncelik” ve “paydaş beklenti” çalışmalarının sonucuna göre orta ve uzun vadede
sosyal, çevresel ve ekonomik konulardaki hedeflerimiz 6 ana başlık altında toplanmıştır.
Ekonomik Kalkınma, Çevre, Çalışanlar, İnsan Hakları, Müşterilerimiz ve Toplumsal Katılım
başlıkları altında toplanan performanslarımız hesapverebilirlik ilkelerimize uygun biçimde
her yıl düzenli olarak paydaşlarımıza Kurumsal Sorumluluk Raporumuz aracılığıyla
ulaştırılmaktadır. Kurumsal Sorumlulukla ilgili alanlardaki hedeflerimiz de bu başlıklar
altında ele alınmaktadır.
11

http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk-politikalarimiz.aspx
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Yönetim Yaklaşımı

Karar Alma
Süreçleri

Paydaşlarla
Diyalog
Faaliyetlerimizden
Kaynaklanan
Çevresel Etkimiz

Faaliyetlerimizden
Kaynaklanan
Sosyal Etkimiz

Karar Alma Süreçleri
Kurumsal Sorumluluk (KS) ile ilgili alanlara çok daha sistematik ve yönetimsel bir yaklaşım
geliştirmek amacıyla Doğuş Otomotiv İcra Kurulu, sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk
alanlarında Kurumsal Sorumluluk İzleme Komitesi görevini de üstlenmektedir. Yıl içinde
düzenli olarak bir araya gelen KS İzleme Komitesi’ne Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı,
başkanlık etmektedir. Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği her markanın Genel Müdürleri’nden
oluşan KS İzleme Komitesi’nde Doğuş Otomotiv Mali ve İdari İşler Genel Müdürü de yer
almaktadır. KS İzleme Komitesi, Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu’nun12
yıl içinde yaptığı çalışmaları, politika ve hedefleri onaylamakla, bu konularda geri bildirimde
bulunarak KS Çalışma Grubu’nu yönlendirmekle ve Şirket içinde söz konusu konularda
farkındalık yaratılması için stratejiler geliştirmekle yükümlüdür.

12
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Doğuş Otomotiv Marka Temsilcileri ve ilgili Birim Yöneticileri tarafından oluşturulan KS Çalışma Grubu yıl içinde haftalık toplantılarla bir araya gelmektedir.
Çalışma Grubu’na Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü başkanlık yapmaktadır.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu’nun, yıl içinde haftada bir kez düzenli
olarak gerçekleştirilen toplantılara katılmak, temsil ettikleri birimin KS performansını izlemek
ve yeni performans alanlarıyla ilgili öneriler geliştirmek, KS Raporu için gereken verileri
toplamak ve sistem girişlerini sağlamak, kendi birimleri içinde KS ile ilgili alanlarda farkındalık
yaratılmasına destek olmak gibi görevleri bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv, Kurumsal Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı’nı temel alarak, gerektiğinde
sosyal, çevresel, etik ve ekonomik konularda yeni stratejiler geliştirmek, hedefler belirlemek,
paydaş diyalog platformlarını güçlendirmek, KS ile ilgili alanlarda riskleri öngörmek,
performansları izlemek, Şirket içinde farkındalık yaratılmasını sağlamak, Kurumsal
Sorumluluğu marka yönetimi ve pazarlama faaliyetlerinin bir parçası haline getirmek gibi
konulara odaklanmaktadır.
Doğuş Otomotiv, kilit paydaşlarının sosyal, çevresel ve ekonomik beklentilerini dikkate
alarak, otomotiv değer zinciri içinde Kurumsal Sorumluluk’la ilgili alanlarda faaliyetlerini
uluslararası standartların da ötesine taşımak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

Faaliyetlerimizden Kaynaklanan Çevresel Etkimiz
Doğuş Otomotiv, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla
tüm karar alma süreçlerinde çevreyi koruma odaklı bakış açısıyla hareket etmektedir.
Hizmetlerinin yaşam döngüsü içinde, her aşamada çevreye saygılı olmak, paydaşlarının da
bu konuya azami dikkat göstermesi Doğuş Otomotiv için önceliklidir. Temsil ettiği markaların
çevre dostu üretim, satış ve servis stratejileri ile Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk strateji
ve politikaları nedeniyle, verdiği hizmetlerden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması
Doğuş Otomotiv’in vazgeçilmez yönetim yaklaşımıdır.

Faaliyetlerimizden Kaynaklanan Sosyal Etkimiz
Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zinciri içinde verdiği hizmetler nedeniyle, Yetkili Satıcı ve
Servisleri ile iştirakleri de dahil olmak üzere tüm Grup çalışanları, yüzbinlerin üzerinde
müşterisi, iş ortakları, tedarikçileri ve diğer kilit paydaşlarıyla büyük bir etki alanına
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erişmektedir. Bu sosyal etki alanı içinde sorumluluklarının farkında bir Şirket olarak etik ve
adil bir yönetim yaklaşımı sergilemek, sektöründe öncü ve örnek olmak, Doğuş Otomotiv’in
öncelikli hedefidir.

Paydaşlarla Diyalog
Doğuş Otomotiv’in 17 yıldır Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü olarak sürdürdüğü
kurumsal liderlik anlayışının temelinde tüm karar alma süreçlerinde paydaş beklentilerini
dikkate almak, bu beklentiler doğrultusunda hedefler belirlemek, paydaşlarıyla sürekli, şeffaf
ve düzenli diyalog geliştirme politikası bulunmaktadır. Doğuş Otomotiv paydaşlarıyla bir
araya gelebileceği, onların beklentilerini sorgulayabileceği tüm platformları iş süreçlerinin
bir parçası olarak kabul etmektedir.
Faaliyet gösterdiği alanlarda başarılı olan, kazancını toplumla paylaşan ve sorumluluklarını
yerine getiren Doğuş Otomotiv, boyutu ve duruşuyla kamuoyuna güven veren, kurumsal
yönetişim ilkelerini benimsemiş, etik ilkeleri gözeten bir kurumdur. Kurumsal iletişim ve
ilişkilerin yönetiminde aktif rol üstlenmektedir. Bilgiyi belirli bir perspektif içinde sunan
Şirketimiz sektörle ilgili gelişmelere de yön vermektedir. Paydaşlarına yakın bir şirket olmayı
hedefleyen Doğuş Otomotiv, yüksek iş ahlâkı ve dürüst çalışma ilkelerine uymaktadır.
Paydaşlarının yaptığı değerlendirmelere önem veren ve onların çıkarlarının korunmasına
saygı gösteren; beklentilerini tespit ederek ve sürekli izleyerek bu beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet sunan bir şirket olarak algılanmak, Doğuş Otomotiv’in iş hedefleri, stratejik
büyümesi ve sosyal çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Doğuş Otomotiv, iş
dünyasıyla ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarında, öncü ve lider konumuna uygun aktif
roller üstlenmektedir. Doğuş Otomotiv’in kurumsal iletişim çalışmaları ve ilişkileri dürüstlük,
şeffaflık ve bilgilendirme temeline dayanmaktadır. Doğuş Otomotiv’in iletişim stratejileri
ve uygulamaları Şirketin Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından
yönetilmekte ve yürütülmektedir. Doğuş Otomotiv’in paydaşları ile paylaştığı, Şirkete ve
kurum sözcülerine ilişkin tüm bilgiler Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı
tarafından dürüstlük ilkesi ön planda tutularak hesapverebilir ve şeffaf bir iletişim yöntemi
kullanılarak hazırlanmaktadır.
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Kurumsal Sorumluluk Yönetim Şeması
Uzman
Danışmanlar
Öneri

Doğuş Otomotiv
Kurumsal Sorumluluk İzleme Komitesi
KS Strateji ve Politikaları Onay
KS Yönetimi
Onay

Paydaş
Görüşleri
Geri Bildirim

Raporlama

Doğuş Otomotiv KS Çalışma Grubu
KS Strateji ve Politika Geliştirme
KS Performans İzleme
Farkındalık Çalışmaları
Raporlama
Paydaş Diyalogları
Koordinasyon

Etik ve Kurumsal Yönetim
Etik ve adil karar alma süreçleri ile operasyonlarımızın toplumsal ve kurumsal etik anlayışına
uygun biçimde yürütülmesi Doğuş Otomotiv paydaşlarının öncelikli beklentileri arasında
yer almaktadır. Bu anlayışın Şirketimizin marka itibarıyla doğrudan ilgili olması, bir üyesi
olduğumuz Doğuş Grubu’nun değerleri, Doğuş Otomotiv olarak kuruluşumuzdan bu yana
kurumsal stratejimiz ve vizyonumuzun bir parçası olan Etik İş Yapma Anlayışı sebebiyle tüm
süreçlerimizin bu bakış açısıyla yönetilmesi kurumsal ilkemizdir.
Doğuş Otomotiv tüm finansal, çevresel ve sosyal hedeflerine ulaşırken, etik ilkelerine uyumu
ve profesyonel davranış biçimlerini öncelikli koşul kabul etmektedir.

33

Kurumsal Sorumluluk
Etik İlkelerimiz
Tüm Doğuş Otomotiv çalışan ve yöneticilerinin aşağıda belirtilen etik ilkelere uyumu esastır.
Küresel

Doğuş Otomotiv’in misyon ve hedefleriyle BM
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin temel ilkelerine bağlı
kalarak faaliyetlerimizi yürütürüz.

Doğruluk
Dürüstlük
Şeffaflık

Doğuş Otomotiv’in etki alanı içinde tüm
davranışlarımızda doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık
ilkelerini gözetiriz.

Adalet
Eşitlik

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

Haklara Saygı

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

Bağımsızlık

Kurum dışı kişi ve kuruluşlardan bağımsız karar
alır ve uygularız.

Çeşitlilik

Farklı kültürlere ve bakış açılarına saygılıyız.

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

Doğuş Otomotiv Etik Kodu
2011 yılında uluslararası standartlarda ve doğrudan Doğuş Otomotiv iş süreçlerini
kapsayan etik süreçleri ve ilgili vakaları içerecek bir Etik Kod çalışması kapsamında Şirketimiz
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bünyesinde bir Etik Çalışma Grubu kurulmuştur. Bir yıl süren çalışmaların sonucunda küresel
şirketlerin Etik Kodları incelenmiş, mevcut örnekler Doğuş Otomotiv Etik İlkeler Prosedürü ve
ilgili diğer prosedürler ve uygulama alanlarıyla kıyaslanmıştır. İnsan Kaynakları departman
yöneticileriyle ortak çalışmalar yürütülerek Etik Kod’un işlerliği üzerinde çalışılmıştır. Bu
kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda Etik Kod hazırlama süreci tamamlanmış, Yönetici
Uygulama Akım Şeması düzenlenmiştir. Çalışmaların sonuçları 2012 yılında Doğuş Otomotiv
Üst Yönetimi’ne sunularak geri bildirimler değerlendirilecek ve Etik Kod 2012 yılında hayata
geçirilecektir.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu, sadece Şirketimiz yönetici ve çalışanlarını değil, tedarikçilerimiz
de dahil olmak üzere birlikte iş yaptığımız tüm paydaşlarımızı işaret ederek, etik iş yapma
anlayışımızı detaylı ve kapsamlı bir biçimde açıklamaktadır.

Sosyal Medya ve İş Etiği
2011 yılında çalışanların sosyal medyaya erişimlerinde uymaları gereken kuralları açıklayan
Sosyal Medya Erişim ve İletişim Prosedürü hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu prosedür, Doğuş
Otomotiv Grubu çalışanlarının sosyal medya (Facebook, Twitter, Blogger, Ning, Linkedin
benzeri sosyal ağlar, bloglar, sosyal imleme siteleri, video/fotoğraf paylaşım siteleri,
forumlar) ve haber sitelerindeki yorumlarını da kapsayan, internet kullanıcılarının içerik
ve bilgi paylaşmasını sağlayan platformların kullanımlarında ve iletişim faaliyetlerinde
uymaları gereken kuralları tanımlamaktadır. Doğuş Otomotiv çalışanları sosyal medya
kullanımı sırasında, öncelikle internet kullanımı ile ilgili tüm güncel yasal düzenlemelere
uygun davranmakla yükümlüdür. Şirketimizle ya da ilişki içinde bulunduğumuz herhangi
bir kurum ya da kuruluşla ilgili sosyal medya platformlarında özel, gizli bilgi ve belgeler,
ticari sırlar yayınlanamaz ve paylaşılamaz. Hiçbir Doğuş Otomotiv çalışanı sosyal medya
ortamında rahatsız edici, ırkçı, etnik, dini, ayrımcı ya da saldırı ve aşağılama niteliğinde
ifadeler kullanmaz. Çalışanlar sosyal medya iletişimlerinde Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri’ne
ve Etik Kodu’na uygun davranmakla yükümlüdür.
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Kurumsal Yönetim13
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu14
Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

H. Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu Komiteleri
1. Denetim ve Risk Komitesi

H. Murat Aka, Nevzat Öztangut

2. Yetkili Satıcı ve Servis Komitesi

Cem Yurtbay, E. Ali Bilaloğlu

3. İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi

Aclan Acar, Hasan Hüsnü Güzelöz,
E. Ali Bilaloğlu

4. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi

Özlem Denizmen Kocatepe,
E. Ali Bilaloğlu, Süleyman Kadir Tuğtekin

5. Etik ve Kurumsal Yönetim Komitesi

Nevzat Öztangut,
Özlem Denizmen Kocatepe

6. Disiplin Komitesi
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Hasan Hüsnü Güzelöz, E. Ali Bilaloğlu

13

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim Uyum İlkeleri Raporu için http://www.dogusotomotiv.com.tr/dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.pdf

14

30 Mart 2012 tarihli Genel Kurul kararı ile Ferruh Eker ve Dr. Yılmaz Argüden Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri          
olarak seçilmişlerdir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere
ulaşabilmek için makul güvence sağlamak amacıyla kurulan Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar,
üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve
tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya sahiptir. Risk Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun
verdiği yetkiyle risk yönetim uygulamaları konusunda danışmanlık vermek ve çalışmaları
koordine etmekle görevlendirilmiştir.
Olasılık, etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik ve dış
çevre riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda ilgili genel müdürlükler ve
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk
yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı
tarafından ayrıca bilgilendirilmektedir.
Finansal Kontrol Bölümü, iç kontrol sisteminin takibi ve geliştirilmesi amacıyla Ağustos 2007’de
kurulmuştur. Bölüm, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet
göstermektedir. Şirketin kontrol ortamının güçlendirilmesi başta olmak üzere; mali sonuç(lar)
doğuran ve/veya Şirketi taahhüt altına sokabilecek operasyonların izlenmesi, potansiyel
risklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması, hedeflenen sonuçların ve verimliliğin
sağlanması, finansal duruma ilişkin raporların güvenilirliğinin temini, yürürlükteki mevzuat
ve prosedürlere uygunluk, paydaşların doğru bilgilendirilmesi ve tüm bu konularda yönetim
mercilerine proaktif destek verilmesi, bölümün asli faaliyet alanlarıdır.
Doğuş Otomotiv’de, Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış Doğuş
Otomotiv İç Denetim Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde Denetim ve Risk Komitesi’ne bağlı
olarak denetim faaliyetlerini sürdüren bir İç Denetim Departmanı mevcuttur. Söz konusu
departman, risk esaslı hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık
denetim planı çerçevesinde, Şirketin süreçlerini ve iç kontrol faaliyetlerini belirlenen amaçlar
doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak denetlemekte ve gözden geçirmektedir.
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Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim ve Risk Komitesi ise faaliyetlerini Denetim ve
Risk Komitesi Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetim ve Risk Komitesi, muhasebe,
denetim, iç kontrol sistemi ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak Yönetim
Kurulu’na gözetim görevinde yardımcı olmaktadır.
Çıkar çatışmaları ile ilgili Şirket içi düzenlemeler ve uygulamalar Doğuş Otomotiv Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu15 ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu kapsamında detaylı olarak
açıklanmıştır.

Kurumsal Sorumluluk Hedeflerimiz
Etki Alanı
Çevre

Çalışanlar

Müşteriler

Toplumsal Katılım

Hedef
Su tüketimini azaltmak
Kâğıt tüketimini azaltmak
Çevre dostu araçlar hakkında müşteri farkındalığı
geliştirmek
Lojistikte iyileştirmeler
Yeni istihdam yaratmak
�ş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda gerekli denetimler
ve iyileştirmeler
Açık Kapı Politikası
Çalışan memnuniyetinin artırılması
Müşteri Memnuniyeti
Güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimlerinin satış
ekiplerine verilmesi, müşteri araç teslimi prosedürlerine
eklenmesi
Trafik Hayattır! Platformuyla ilgili farkındalık çalışmaları
Etik Kod’un yayınlanması ve Etik Kod eğitimleri

Paydaş Katılımı
Doğuş Otomotiv paydaşlarıyla diyalog kurmanın ve sosyal, çevresel, etik ve ekonomik
konulardaki paydaş beklentilerini düzenli olarak sorgulamanın şirketin marka itibarını ve
paydaş güvenini artırmaya yönelik en önemli ve stratejik yaklaşım olduğuna inanmaktadır.
Bu amaçla her türlü diyalog platformunu öncelikli olarak değerlendiren ve geri bildirimleri
bir “kurumsal iyileştirme” olanağı olarak gören Doğuş Otomotiv paydaşlarıyla karşılıklı
güven anlayışı ile iletişim kurmaktadır.
15
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Paydaş Katılımı Stratejisi
Doğuş Otomotiv, sürekli ve karşılıklı iletişim odaklı Paydaş Katılımı Stratejisi 2009 yılında
gerçekleştirilen çalıştaylarla Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu
tarafından belirlenmiştir. Kilit paydaşlarla geliştirilen her türlü diyalog platformu geri
bildirimler üzerinden değerlendirilmektedir. Doğuş Otomotiv Paydaş Katılımı Stratejisi orta
ve uzun vadede Kurumsal Sorumluluk’la ilgili alanlarda farkındalık geliştirme, sürekli ve açık
iletişim, geri bildirim ve iyileştirme performansları üzerine kurgulanmıştır.

Farkındalık
Geliştirme

İyileştirme

Doğuş
Otomotiv
Paydaş
Katılımı
Stratejisi

Sürekli
ve
Açık İletişim

Geri Bildirim
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Paydaş Katılımı Odak Alanları
Müşteriler

• Müşteri Memnuniyeti
• Trafikte Güvenlik Programları - Trafik Hayattır!
• Satış ve Servis Hizmetleri

Çalışanlar

• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
• İç İletişim Programları
• Açık Kapı Politikası

OEM

Yetkili Satıcı ve Servisler

Tedarikçiler

İştirakler

Yatırımcılar ve Hissedarlar

Toplum
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• Kalite, Sistem ve Süreç Yönetimi
• Doğru ve Zamanında İletişim Platformları
• Sürekli Gelişme Odaklı Strateji

• Gelişim ve Destek Programları
• KS Farkındalığı ve İletişim Platformları
• Denetim ve İzleme

• Farkındalık Çalışmaları
• Standartlar
• Yerel Ekonomiye Katkı

• Ortak KS Stratejisi ve Hedefleri
• Sürekli İletişim Platformları
• Ekonomik Kalkınma

• Şeffaflık ve Hesapverebilirlik
• Raporlama ve Geri Bildirim
• Doğru ve Zamanında İletişim Platformları

• İş Etiği
• Trafikte Güvenlik Farkındalık Çalışmaları - Trafik Hayattır!
• Çevresel Sorumluluk

Paydaşlarımızdan Görüşler
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz
Doğuş Otomotiv’in sosyal, çevresel ve etik sorumluluklar konusunda çalışmaları
olduğunu ve konuya önem verdiğini biliyorum. Bahse konu hususların kurumları diğer
kurumlara karşı büyük oranda ön plana çıkaracak özellikler olduğunu düşünüyorum.
“Trafik Hayattır!” Platformu ile farkındalık yaratarak toplumu bilinçlendirme, atık
yönetimi ve ÖTA (Ömrünü Tamamlamış Araçlar) konusundaki çalışmalarla çevrenin
korunması için destek çalışmaları, temsil ettiği markaların ürünleri arasında çevreye
duyarlı özelliklerin öne çıkarılması, BlueMotion Teknolojisi ve çevre dostu araçların
satışı, Şişli Endüstri Meslek Lisesi’ne verilen desteklerle rakiplerinin önüne geçecek,
zaman ve maliyet avantajı sağlayacak bilgi teknolojilerine yatırım çalışmaları gibi
alanlar özellikle dikkatimi çeken performanslardır.
Engin Yazıcı

Genel Müdür Yardımcısı
Avek Otomotiv

“Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olduğunu
düşünüyorum. Doğuş Otomotiv bence “Trafik Hayattır!” Platformu ile toplumun trafik
konusundaki eğitim ve sorumluluk bilincini artırmayı başarmıştır. Organize ettiği çeşitli
etkinliklerle trafik kurallarına uyum, araç içi can ve mal güvenliğinin sağlanması, ölüm
yaralanma olaylarının azaltılması gibi amaçlara hizmet etmiştir.”
Sami Yıldırım - Satış Müdürü
Nilay Matracı - Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü

Audi Şenyıldız Yetkili Satıcı ve Servisi
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Müşterilerimiz
“Facebook ve Twitter’dan Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerini takip
ediyorum.”
Fatih Ünsal

“Her şeyden önce Trafik Hayattır! projenizle emniyet kemeri takılmasının önemini
vurguluyorsunuz.”
Gökhan Çelikkalkan

“Geçen gün televizyonda gördüm, çocuklara Trafik Hayattır! projesi kapsamında
eğitim veriliyordu. Çocukları daha küçücük yaşta bu konuda bilinçlendiriyor olmanız
çok güzel.”
Ercan Tüfekçi

“Trafik Hayattır! projenizi biliyorum ve çok başarılı buluyorum. Volkswagen reklamlarını
da çoğunlukla görüyorum.”
Hakan Ürkmez
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Yatırımcılarımız
“Doğuş Otomotiv’in çevresel ve etik sorumluluklarına TÜVTURK üzerinden sağladığı
standartlara dayanarak önem verdiğini düşünüyoruz.”
Banu Başar

Direktör
Bofa Merrill Lynch
“Doğuş Otomotiv’in sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarına önem veren bir şirket
olduğunu düşünüyorum.”
Ünal Kurtaran

Direktör
BARCLAYS | Global Emerging Markets
“Doğuş Otomotiv’in sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olması
bizim için önemli ve bunu dikkate alıyoruz. Çünkü kurum olarak Birleşmiş Milletler Sorumlu
Yatırım İlkeleri’ne imza attık ve portföyümüzde bulunan şirketlerin bu standartlara uyum
göstermeleri önemli. Özellikle kurumsal müşterilerimiz ve çok sayıda özel müşterimiz de
şirketlerin sorumlu davranmasına önem veriyor ve sorumlu olmayan şirketlere yatırım
yapmayı reddediyor. Portföy yönetimi yapan bir şirket olarak düzenli şekilde müşterilerimize
ve Birleşmiş Milletler’e, BM Sorumlu Yatırım İlkeleri’ni günlük işlerimiz içinde nasıl dikkate
aldığımızı da raporlamamız gerekiyor. Kurumsal Sorumluluk performansını düzenli olarak
kamuya açıklayarak ve iyi bir kurumsal vatandaş olduğunu göstererek Doğuş Otomotiv’in
doğru bir iş yaptığını düşünüyoruz.”
Ari Metso

Yönetici Direktör (Managing Director)
Taaleritehdas
“Doğuş Otomotiv’in özellikle Trafik Hayattır! Platformu ile çok ciddi bir bilinçlendirme
gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Bu kampanyayla trafik güvenliği bilincinin artırılmasına
çok büyük katkı sağlanmıştır. Okul çağı çocuklarına yönelik çalışmalarının artırılması,
konunun daha geniş kitlelere aktarılması, her yıl binlerce insanımızı kaybettiğimiz
trafik sorununun çözümü adına önemli bir adımdır.”
Onur Marsan

Analist
Garanti Yatırım-Araştırma

43

Kurumsal Sorumluluk
Çalışanlarımız
“Doğuş Otomotiv gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk programları ile sektörünün
öncüleri arasında yer almaktadır. Trafik Hayattır! projemiz, meslek liseleri ile yürüttüğümüz
eğitim laboratuarları projelerimiz, sokak hayvanları için atık yemeklerin değerlendirilmesi,
sosyal alandaki projelerimize örneklerdir. Ayrıca çevresel ve etik konularda da Şirketimizin
farkındalığı çok yüksektir. Şirket içinde atık pillerin toplanmasından, elektrik tasarrufunu
hatırlatan şirket içi notlar, printerlarımızın çift taraflı basım yapması ve en önemlisi
Şirketimizin imzalamış olduğu Küresel İlkeler Sözleşmesi örnekler arasında sayılabilir.”
Cem Özkaya

Volkswagen Binek Araç Satış Müdürü

“Türkiye’nin en beğenilen şirketlerinden biri olan Doğuş Otomotiv müşteri odaklı hizmet
anlayışı ile otomotiv değer zincirinin her alanında müşteri memnuniyetini maksimum
seviyede gerçekleştirirken, sahip olduğu Kurumsal Sorumluluk bilincini sunduğu tüm
servisler ve hayata geçirdiği projelerle yansıtıyor. Yıllardır başarı ile yürütülen “Trafik
Hayattır!” projesi de bu bakış açısını en güzel yansıtan örneklerden biri. Doğuş Otomotiv’in
bundan sonra da gerek yaratarak, gerekse destek olarak paydaşlarına fayda sağlayacak
uygulamalarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında üzerine düşen
sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum.”
Zeynep Karaca

VW Ticari Araç Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Doğuş Otomotiv’in DNA’sına yerleşmiş. Şirket, sadece
“Trafik Hayattır!” veya “Meslek Liseleri ile İşbirliği” gibi belli başlı projeleri sürdürmekle
kalmıyor, aynı zamanda çevresel ve sosyal bilinci tüm çalışanlarının günlük hayatına
indiriyor. Bilinçli su, elektrik ve kâğıt kullanımı, gönüllü yardım projeleri, atık toplama
projeleri bunlara sadece bir kaç örnek.”
Tilbe Düğencioğlu

Audi Pazarlama Yöneticisi
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“Doğuş Otomotiv’in özellikle sosyal ve çevresel konularda çalışanlarının da hissedebileceği
şekilde aktif ve elle tutulur, bilinçlendirme projeleri başta olmak üzere projeler hayata
geçirmesi bu konudaki hassasiyetini gösteriyor. Sosyal olarak çevremizdeki okullara verilen
destekler, bu destekler sırasında gönüllü çalışanları da işin içine katarak olayı maddi bir
yardımdan çıkartarak toplumsal ve gerçek anlamda sosyal hale getirmesini çok olumlu bir
nokta olarak görüyorum.
Çevre konusunda üretici bir firma olmaması sebebiyle “yapılabilecek bir iyileştirme yok”
düşüncesi yerine, atık pil toplama noktaları, elektrik anahtarlarındaki sempatik uyarılar
gibi bilinçlendirici ve faydalı uygulamalar bu konuya önem verildiğini gösteriyor.
Ayrıca Doğuş Otomotiv’de etik konusu çok katmanlı bir konu olup, kurumsal yaklaşım
olarak Etik Kodumuza uygun olmayan uygulamalara kurum içinde ve kurum dışında taviz
verilmemektedir.”
Ufuk Akdere

Volkswagen Binek Araç Marka Satış Koordinasyon Yöneticisi

“Doğuş Otomotiv’in sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarına fazlasıyla önem veren
bir şirket olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal ve çevresel konulardaki hassasiyeti
dikkat çekici, çevreden rahatça gözlemlenebilir seviyede. Bir çalışan olarak bunu bizim
hissetmemizin yanı sıra çevremdeki kişilerden de bu konuda olumlu geri dönüşler alıyor
olmam Şirket olarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun bir göstergesi olsa gerek.
Okullara yapılan yardımlar, doğal afetlere karşı aktif yardım kampanyaları düzenlenmesi,
ağaç dikme kampanyaları, atık pil toplanması, elektriği ve suyu verimli kullanmaya yönelik
uyarılar bunların en güzel örnekleri.
Etik konularda ise 2010 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UN Global Compact) ile insan hakları, iş gücü, çevre, yolsuzlukla mücadele konularında
taahhütte bulunulmuş, ardından ürün ve hizmet politikalarımız belirlenmiş ve Etik Kod ile
birlikte etik kurallarımız net bir şekilde belirlenmiştir. Bu yapılanların Kurumsal Sorumluluk
konusunda Şirketin amacının ve hedeflerinin en net göstergesi olduğunu düşünüyorum.”
Mustafa Emre Sendenel

Volkswagen Binek Araç Planlama Lojistik Uzmanı
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Doğuş Oto Genel Müdürü Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Doğuş Oto, sürdürülebilir bir gelecek için toplum
kültürümüzün; dürüstlük, saygınlık, etik davranış,
yasalara uyum değerlerini ilke edinerek, şeffaf ve adil
bir çalışma anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketimiz, bu tutumunu sadece şirket için değil topluma
faydalı olmak bilinciyle de devam ettirmektedir.
Çevresel etki alanlarını, enerji ve su tüketimini
azaltarak, çevre dostu teknoloji ve ürünler kullanarak,
atık ve hurda yönetimini planlayarak yürütmektedir.
Grubumuzun müşteriye en yakın ve onunla yaşayan parçalarından biri olan Doğuş Oto,
yüksek kalitede ve beklentilerin üzerinde hizmet sunma hedefiyle çalışmaktadır. Müşterilerimiz
için en uygun maliyetle değer yaratarak, her zaman otomotiv perakende sektöründe
mükemmel hizmeti sunmak ve hizmet sektöründe en çok tercih edilen bayi olmak yönünde
hızla ilerlemektedir.
Müşterilerimizle olan dinamik ve karşılıklı ilişki, mükemmel hizmeti sunma ve verimli çalışma
anlayışı, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme heyecanını canlı
tutmaktadır.
Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmak için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Bu çalışmalar kapsamında müşteri gereksinim ve beklentileri ile toplumun beklentileri
ölçümlenerek amaç ve hedefler belirlenmektedir. Müşteri şikâyetleri ve memnuniyeti ile ilgili
prosedürler geliştirilerek uygulanmaktadır.
Tek noktada birçok hizmetin verildiği Doğuş Oto, marka standartlarına en üst seviyede uyum
gösteren tesisleri, orijinal yedek parça kullanımı, 24 saat yol yardım hizmeti, satış sonrası
hizmet alanında gerek ulusal, gerek uluslararası yarışmalarda aldığı ödüller ile kanıtlanan
teknik üstünlüğü, bireysel ve kurumsal tüketiciler için ideal kurumsal çözüm ortağı olmasını
sağlayan dürüst ve güvenilir iş yapma şekli ile bu teşkilâtın en büyük ve belirleyici üyesidir.
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği Volkswagen Binek,
Volkswagen Ticari, Audi, SEAT, Porsche ve Skoda, DOD markaları için İstanbul, Ankara ve
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Bursa illerinde toplam 31 yetkili satış ve 30 yetkili servis noktası ile toplam 186 bin metrekarelik
alan üzerinde 1.217 çalışanı ile hizmet vermektedir.
Şirketimiz sürdürebilirliğin en önemli unsurunun değerli insan kaynağı olduğu bilinci ile
çalışma haklarına saygı göstererek, adil ücret uygulamasıyla çalışanları arasında ayırım
yapmadan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
Çalışanlarla birlikte oluşturulmuş karşılıklı güven ve saygı ortamı şirket gelişimindeki en büyük
etkenlerden biridir. Şirket içinde uygulanan yalın yönetim ve öneri sistemleri; çalışanların
fikir ve önerilerinin projelendirilerek Şirkete ve çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine sağladığı
faydalar doğrultusunda uygulanmaktadır.
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamaya, çalışan memnuniyetini, bağlılığını ve
motivasyonlarını yüksek tutmaya önem verilmektedir. Bu doğrultuda Şirket içinde iletişim
faaliyetleri yürütülmektedir.
Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek adına müşterileri ve çalışanlarının da içinde
bulunduğu çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştiren Doğuş Oto, 2011 yılında sadece
çalışanlarından oluşan bir müzik grubu olan ‘Doğuş Oto Orkestrası’nı kurmuştur. Grup çeşitli
organizasyonlarda yer alarak, çalışmalarına devam etmektedir.
Özel günlerde çalışanlarımız ve müşterilerimizin çocuklarına özel tiyatro aktiviteleri
düzenlenmekte, müşterilerimize el sanatları ile ilgili uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu
şekilde müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin kültürel gelişimine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
Doğuş Oto, şeffaflık, hesapverebilirlik ve sürdürebilirlik değerlerinden ilham alarak, Toplumsal
Sorumluluk projelerini destekleyecektir. Bireylerin gelişimine katkıda bulunacak, sektörel
ekonominin gelişiminde rol alacak ve çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarını artırarak, iş
ortakları, çalışanları ve paydaşları ile yoluna devam edecektir.
Sevgi ve Saygılarımla,
Zafer BAŞAR

Doğuş Oto Genel Müdürü
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Ekonomik Sorumluluk
Doğuş Otomotiv Ekonomik Etki Alanı ile ilgili performans alanlarını 2010 yılında
belirlemiş ve Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda yayınlamıştır. Bu doğrultuda Finansal
Verimlilik, Ekonomik Dalgalanma (Risk Yönetimi), Üretici Firmalarla İlişkiler, Tedarikçiler,
Etki Alanıyla Doğrudan İlgili Paydaşlarla Diyalog Platformları ve İklim Değişikliği’nin
Şirketimizin iş sürekliliği açısından etkileri, ekonomik etki alanımız içinde performansımızı
izlediğimiz ve geliştirdiğimiz konu başlıkları olarak belirlenmiştir.

Odak Alan (Ekonomik Sorumluluk)

Hedef

Yöntem

Finansal Verimlilik

Kaynakların verimli kullanımı

Yalın Yönetim, Bütçe Yönetimi, Hedef Kartları

Ekonomik Dalgalanma

Doğru bütçe ve risk yönetimi

Riskleri Yönetme, Finansal Önlem Alma

OEM

Doğru ve zamanında diyalog, yüksek
standart

Koşullara Göre Önlem Alma,
OEM Standartlarını Geliştirme

Tedarikçiler

Eşit fırsatlar ve KSS farkındalığı

Diyalog ve Bilgilendirme

Paydaşlarla Diyalog

Şeffaf ve hesapverebilirlikte sürekli ilerleme

Paydaş Katılımı ve Beklenti Analizleri

İklim Değişikliği

Paydaşlar arasında farkındalık

Sektörel Risk Olarak Kabul Etme ve
Bilinçlendirme/Ölçme, Değerlendirme

Finansal Verimlilik ve Ekonomik Dalgalanma
Küresel krizin dünyanın gelişmiş ekonomileri üzerinde süren etkilerinden doğan endişeli
bekleyiş devam ederken Türkiye ekonomisinin bir önceki yıl yakaladığı ivmeyi büyük ölçüde
koruduğu 2011 yılı, Doğuş Otomotiv’in ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiği ve
önemli başarılara imza attığı bir yıl olmuştur.
Yılın son çeyreğinde beliren ve sektörümüzü doğrudan etkileyen olumsuz gelişmelere rağmen
markalarımız 2011 yılında birçok alanda rekor kırarken, Doğuş Otomotiv kuruluşundan bu
yana en büyük satış cirosuna ulaşmıştır. Ekonomik kriz söylemlerinin dünya gündeminde ön
sıraları işgal ettiği 2011 yılında elde ettiğimiz bu başarılı tablo, krizin dip noktasının geride
bırakıldığına dair olumlu beklentilerle birlikte geleceğe yönelik ümit ve cesaret vermiştir.
2011 yılına damgasını vuran ve hatta önümüzdeki dönemi de şekillendirecek olan konu,
Avrupa ekonomisi ve Euro’nun geleceği olmuştur. Borç yükü nedeniyle Yunanistan, Portekiz,
İspanya, İtalya ve İrlanda gibi ülkelerin içinde bulunduğu güçlüklerin, Euro bölgesinin
bütünlüğünü koruyabilmesi ve mali disiplininin sağlanabilmesi için Avrupa Birliği’ni ciddi bir
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sınavla karşı karşıya bıraktığı gözlemlenmiştir. Avrupalı liderler özellikle yaşanan ekonomik
durgunluktan nasıl çıkılacağı konusuna eğilirken, ülkemizin en önemli ticaret ortağı
diyebileceğimiz Avrupa’da yaşanan tüm bu gelişmeler, Türkiye’de de hem hükümet hem de
iş çevreleri tarafından yakından izlenmiştir.
Doğuş Otomotiv 2011 yılında, tüm markalarımız için koyduğumuz satış hedeflerinin üzerine
çıkarak, Şirketimiz için kritik bir eşik olan 100 bin barajını aşmayı başarmıştır. Kuruluşumuzdan
bu yana ulaştığımız en yüksek satış başarısını ifade eden bu rakam, kârlılık ve verimlilik gibi
diğer unsurlarla birlikte bizleri bir kez daha gururlandırırken, aynı zamanda Şirketimizin
sektör içindeki konumunu daha da güçlendirmiştir.
Milyon TL
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2009

2010

2011

Satışlar (Adet)

50.979

88.850

112.399

Pazar Payı

%8,9

%11,2

%12,616

�kinci El Satış (Adet)

10.746

12.550

15.659

Net Satışlar
Faaliyet Giderleri

2.129

3.428

4.808

224

283

357

EBIT (Faaliyet Kârı)

78

202

240

EBIT Marjı

%3,6

%5,9

%5

Brüt Kâr

302

485

597

Brüt Kâr Marjı

%14,2

%14,1

%12,4

Net Dönem Kârı

31

150

142

Net Dönem Kâr Marjı

%1,4

%4,4

%3

Krone - Meiller hariç veridir.
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Doğuş Otomotiv

2009

2010

2011

2010/2011 değişim (%)

Satış Adedi

50.979

88.850

112.399

26,5

Satış Gelirleri (Milyon TL)

2.129

3.428

4.808

40,26

Çalışan Sayısı17

1.665

1.652

1.779

7,69

Konsolide

Ekonomik Kalkınma Verileri (TL)
Çalışanlara Sağlanan
Haklar ve Maaş Ödemeleri
Devlete Ödenen (Vergi)
Toplumsal Yatırımlar
İçin Ödenen
Tedarikçilere
Ödenen

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

39.827.666

29.883.799

143.700.244

672.937.710,50

2.022.437

30.971,48

4.068.400

72.837.34318

Risk Yönetimi
Doğuş Otomotiv, her yıl olduğu gibi 2011 yılı içinde de, belirlediği ya da öngörerek izlediği
finansal risklerin analizini çeşitli senaryolar kullanarak yapmıştır. 2010 yılından farklı olarak,
Finansal Riskler başlığı altında, stok risklerinin takibi ve aksiyon planları hakkında duyarlılık
analizleri yapılmış ve bu analizler ışığında geliştirmeler yapılmıştır. Ayrıca Operasyonel
Riskler’in belirlenmesine ilişkin yapılan çalışmanın altyapısı 2011 yılında tamamlanmış olup,
çalışmanın tamamı 2012 yılında hayata geçirilecektir.
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Doğuş Otomotiv çalışan sayıları 2009 yılı 570, 2010 yılı 566, 2011 yılı 562’dir. Çalışan sayılarına stajyer ve Dassa çalışanlarımız dahil değildir.
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Grup Şirketi, Dernek, Vakıf, Devlet Kurumlarına yapılan ödemeler hariç satın alma tutarıdır.

Operasyonel Riskler:
- Marka Satış/Pazarlama Riskleri
- Piyasa Riskleri
- IT Riskleri
- İK Riskleri
- Kurumsal Davranış Riskleri
- Medya ve Sosyal Medya Riskleri
- İklim Değişikliği ve Doğal Afet Riskleri
- İdari İşler Riskleri
- Lojistik Riskleri
- Genel Mevzuat Riskleri
- Sektörel Düzenleme Riskleri

İklim Değişikliği ve Operasyonel Risk Yönetimi
2009 yılında yayınladığımız ilk Kurumsal Sorumluluk Raporu ve ardından 2010 yılı içinde
gerçekleştirilen öncelik ve odak alan çalışmaları kapsamında iklim değişikliği gerek finansal,
gerek operasyonel riskler arasında yer almış ve bu konuda çeşitli farkındalık çalışmaları,
süreç revizyonları vb. konularda gerekli adımlar atılmıştır.
Doğal kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmaya
başlanması, çalışanlar arasında farkındalığın gelişmesi için yapılan çalışmalar İklim
Değişikliği başlığı altında toplanabilecek önemli performanslardır.
Doğuş Otomotiv İklim Değişikliği’nden kaynaklanabilecek orta ve uzun vadeli riskleri
yönetebilmek, gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılmasını sağlamak gibi konularda taahhütte
bulunmaktadır. Bunun en önemli göstergesi ise Şirketimizin 2011 yılında Çayırova Merkez
Binası’nda kullanılan enerjiyi rüzgâr enerjisinden sağlamaya başlamasıdır. Böylelikle tüm
merkez binaları ve operasyonlarında sıfır emisyon hedefine ulaşmak konusunda önemli bir
girişimde bulunulmuştur.
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İklim Değişikliği ve Operasyonel Riskler
İklim değişikliği sorunu dünya için olduğu kadar her sektörde faaliyet gösteren şirketler için
de riskler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu sorunla mücadele etmek amacıyla alınacak
önlemler aynı zamanda fırsatlar da içermektedir. Düşük karbon içeren ekonomik bir
modeli benimsemiş, karbon ayak izini ölçmüş ve azaltma girişimlerinde bulunmuş şirketler,
piyasalarda önümüzdeki yılların lider şirketleri olmaya aday olacaktır.
Bu şartlar altında, şirketlerin dünyada şekillenen iklim değişikliği riskini yakından takip etmesi
ve bu anlayışa bağlı olarak oluşan ekonomik dönüşümün getirdiği risklere karşı gerekli
önlemleri alıp, yarattığı fırsatları ise zamanında kullanabilmesi hayati öneme sahiptir.
Günümüz şirketleri için iklim değişikliği stratejileri, karbon yönetimi ve sera gazı emisyonlarının
hesaplanması-muhasebesi itibar kazandıran, maliyetleri azaltan, gelir temin eden ve rekabet
avantajı sağlayan çok önemli ve yeni birer faktör olarak özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan
pazarlarda dikkatleri çekmektedir.
Dünya pazarlarında rekabet eden Türk şirketlerinin de bu değişimin içinde yer alması
ve zamanında gerekli adımları atması hızla kabuk değiştiren günümüz iş dünyasının bir
zorunluluğu haline gelmektedir.
Doğuş Otomotiv de iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri operasyonel riskleri arasında
değerlendirmektedir. İş Sürekliliği ile ilgili politika ve prosedürlerinin bir parçası olarak
gördüğü iklim değişikliği riskini çevresel sorumluluk politikası ve ekonomik sorumluluk politikası
ile birlikte ortak paydada hayata geçiren Şirketimiz, bu amaçla yürüttüğü farkındalık ve
verimlilik çalışmalarını da kurumsal fırsat olarak görmektedir.
Kurumsal Sorumluluk Farkındalık Çalışmaları kapsamında Atık Yönetimi (Yağ, filtre, akü,
lastik v.b. gibi), Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre Koruma gibi konularda Yetkili
Satıcı ve Servislerimizin duyarlılığının artırılması amacıyla ilgili sirkülerler revize edilmiş,
bilgilendirmeler markaların satış sonrası hizmetlerinin desteği ile yürütülmüştür.
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Tehditler ve Fırsatlar
Geri Çağırma
Geri çağırma kampanyalarıyla ilgili olarak hem Doğuş Otomotiv’de, hem de Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde sadece bu konuyu takip eden bir çalışan bulunmaktadır. Geri çağırma
kampanyalarında tamamlanma oranları takip edilip raporlanmaktadır. Satış Sonrası
Bölge Yöneticileri ve Teknik Destek Yöneticileri, Yetkili Servisleri ziyaret ederek geri çağırma
kampanyalarını kontrol etmekte, denetlemekte ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.
Böylece üretici tarafından gönderilen geri çağırma kampanyaları için, servis kampanyaları
içeriğine göre hazırlık yapılmakta, gerekli parçalar temin edilmekte ve kılavuzlar Türkçe’ye
tercüme edilerek açık, net ve yol gösterici şekilde kampanya talimatı gönderilmektedir. Aynı
zamanda geri çağırma kampanyalarıyla ilgili teknik detaylar Turkuaz Sistemi’ne kaydedilerek
takip edilmekte, raporlanmakta ve işlemler Turkuaz Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Lojistik Birimi
Araç yedek parçalarının GT�P’lerinin (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) değişmesi,
parçaların ithalatını geciktirmektedir. GT�P, Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği
uyumlu sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için
kullanılan 12 haneli bir koddur. Bu kodun ilk 6 hanesi sistem tarafından belirlenir ve ülkeler
tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Ürünün ithalatının hangi alanda
gruplandırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirler. Bu nedenle GTİP’ler gruplanarak
aynı GTİP gruplarına sahip parçaların birlikte yüklenmesi sağlanmış ve ithalat sırasında
gereksiz beklemeler önlenmiştir. Doğuş Otomotiv’in Lojistik ile ilgili konularda risk yönetimi
stratejisi yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve ithalat rejimi değişikliklerinden Doğuş Otomotiv’in
zarar görmesini engelleme amacına yönelik kurgulanmıştır.
Audi
2011 yılı sonunda araçlara uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışından Audi ürün
gamının %70’i etkilenmiştir. OEM ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan destekler ve
yürütülen kampanyaların ardından toplam pazara ve premium segmente göre daha az
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daralma yaşanmıştır. Döviz kurunda beklenmedik dalgalanmalar yaşandığında, kur hareketine
göre araç ithalatlarını organize eden Audi, banka faizlerinde yapılan düzenlemelerden
etkilenmemek amacıyla model bazlı kampanyalarla risklerini yönetmektedir.
SEAT
Döviz kurunda beklenmedik dalgalanmalar yaşandığında, kur hareketine göre araç ithalatlarını
organize eden SEAT, banka faizleriyle ilgili tüketiciyi olumsuz etkileyen düzenlemeler söz konusu
olduğunda vdf ile işbirliği yaparak kampanyalar düzenlemektedir.
Volkswagen Ticari Araç
2011 yılında sektörümüzü ve markamızı ilgilendiren birçok değişiklik ve gelişme yaşanmıştır.
Temmuz 2011’den itibaren geçerli olan ve kredi hacmini daraltmaya yönelik Merkez Bankası
kararları, binek ve ticari araç satışlarını olumsuz etkilemiştir. İkinci gelişme ise, Ekim 2011’de 2 bin
cc ve üzeri hafif ticari araçlara uygulanan %10’luk ÖTV’nin %15’e çıkarılmasıdır. Ancak toplam
pazara oranla, ÖTV’si artan hafif ticari araç segmentinin pazar payının %10 olması nedeniyle
negatif etkisi belirgin olmamıştır. Bu iki gelişmeye yönelik gerçekleştirilen kampanyalar ve
değerlendirilen fırsatlar sayesinde kurumsal etki minimize edilmiştir. Ekim 2011’de gerçekleşen
%5’lik ÖTV artışını müşteriye yansıtmayacak şekilde Caddy ve Transporter’da kampanyalar
yapılmıştır. Doğuş Otomotiv iştiraki vdf ile birlikte kredi kampanyalarına da devam edilmiştir.
Krone
Krone römorkları ithalat sonrası montaj sürecinden geçmektedir. Montaj süresinin uzun
olması durumunda kur iniş çıkışlarında maliyetlerimizde oluşabilecek olumsuz etkileri
asgariye indirebilmek amacıyla son 2 yıldır, Yetkili Satıcılarımızla işbirliği yapılarak kur riski
düşürülmektedir.
Doğuş Oto
2011 yılında büyüyen Satış Sonrası Hizmetler pazarına rağmen döviz kurlarındaki değişimler
ve ÖTV artışları Volkswagen Ticari Araç servis girişlerini etkilemiştir. Ekonomik şartlar ve servis
maliyetleri ticari amaçlı kullanılan araçlarda müşterilerimizin Yetkili Servis kullanımı üzerinde
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etkili olmaktır. Üretici garanti uygulamaları ve Marka segment kampanyaları ile bu etki
azaltılmaya çalışılmaktadır.

Toplumsal Yatırımlar
Doğuş Otomotiv toplumsal yatırım çalışmalarının tümünü Trafik Hayattır! Platformu
kapsamında yürütmektedir.
Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Darüşşafaka Vakfı’na, sanat ve kültüre
katkı sağlamak amacıyla T�M’e (Türker �nanoğlu Maslak Show Center) ve diğer toplumsal
faaliyetlere finansal katkı sağlanmaktadır. Kuruluşundan bugüne sadece sınavla öğrenci kabul
eden, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli, topluma, çevresine ve
ailesine karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedefleyen Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na yıllık
500.000 USD düzenli bağış yapılmaktadır. Sanata ve kültüre destek olma ilkesiyle T�M Maslak
Show Center’a yıllık 300.000 USD tutarında destek verilmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliğini destekleme çalışmalarımız 2011 yılında TürkPetrol Vakfı ile yapılan
ve yüksek öğrenim öğrencilerine burs tahsis edilmesini sağlayan işbirliği ile genişletilmiştir.
İşbirliği kapsamında Şirketimiz tarafından İstanbul’daki devlet üniversitelerinin mühendislik ve
teknik eğitim fakültelerinde okuyan başarılı öğrencilere öğrenim hayatlarını başarı ile devam
ettirebilmeleri için karşılıksız burs desteği verilmektedir.
Bunun yanı sıra Meslek Liseleri ile uzun yıllardır devam eden işbirliği çalışmalarımız kapsamında
destek verdiğimiz okul sayısı 94’e yükselmiştir.

Yerel Halktan �stihdam
Doğuş Otomotiv operasyonlarını yürüttüğü bölgelerde istihdama katkı sağlamak amacıyla yerel
halktan istihdam politikasıyla hareket etmektedir. Böylelikle faaliyette bulunduğu bölgenin yaşam
koşullarını iyileştirmek için üstüne düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Şirket merkezimizin
bulunduğu bölge olan Çayırova - Gebze (Kocaeli) bölgesinde yaşayan çalışan sayımız 113’tür, bu
sayı merkezdeki toplam çalışanımızın %22,5’idir.
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2011 yılında hizmet vermeye başlayan Uşak, Manisa, Eskişehir, Elazığ ve Düzce Volkswagen
Yetkili Satıcılarımızda toplam 234 kişi istihdam edilerek yerel ekonominin gelişimine destek
verilmektedir.

Yalın Uygulamaları ve Finansal - Operasyonel Verimlilik
2011 yılında Doğuş Otomotiv’de yaklaşık 60 adet süreç iyileştirme projesi yürütülmüş olup bu
projelerle hedeflenen finansal verimliliğin karşılığı yaklaşık 350.000 TL’dir.

Yalın Liderlik Programı
Sürekli iyileşme ve gelişme bilinciyle operasyonlarımızı yalın uygulama yöntemlerine uygun
biçimde yürütmek için gereken yetkinliğin Şirketin tüm birimlerine kazandırılması amacıyla
hayata geçirilen Yalın Liderliği Eğitim Programı’nın 5. ve 6. dalgaları gerçekleştirilmiştir. 7.
Dalga Yalın Liderleri’nin ise eğitimleri tamamlanmış olup projeleri yürütülmektedir. 2011 yılında
ayrıca tüm Yalın Liderleri’nin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir.
5 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen çalıştayın gündeminde öneri sisteminin işleyişi, Yalın
Liderlerinin öneri sisteminin işleyişiyle ilgili görüş ve önerilerinin alınması ve 5. Dalga Yalın
Liderleri proje sunumları ve sertifika töreni yer almıştır.
Çalıştayın sonuçları öneri sisteminin yenilenmesi ve geliştirilmesi için temel alınmıştır.
6. Dalga Yalın Liderlik Eğitim Programı kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan
ve projelerini gerçekleştiren Yalın Lideri Adayları, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu ve �cra
Kurulu Üyeleri’ne eğitim projelerini sunmuştur. 5. ve 6. Dalga Yalın Liderleri gerçekleştirdikleri
eğitim projeleriyle yıllık ortalama 617.000 TL değerinde fayda sağlamıştır.
2011 yılında gerçekleştirilen 5. ve 6. Yalın Liderleri Eğitimleri ile toplam 14 Yalın Lideri
yetiştirilmiştir. Yetiştirilen Yalın Liderleri 14 Kaizen Projesi gerçekleştirmiş, 6. Dönem Yalın
Lideri Gelişim Programı’nın tamamlanmasıyla birlikte Doğuş Otomotiv’de aktif olarak çalışan
Yalın Lideri sayısı 64’e, Doğuş Oto’da ise 23’e yükselmiştir. Eğitim sürecini 17-18 Kasım 2011
tarihinde başarıyla sonuçlandıran 7. Dönem Yalın Liderleri Adayları ise 2012 yılı içinde
projelerini hayata geçirecektir.
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Yalın Projelerinden Örnekler
Bilgi �şlem - İç Müşteri Memnuniyetinin Artırılması
Yıl içinde iç müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik bir yalın projesi gerçekleştirilmiştir.
Çalışanlardan gelen taleplerin daha hızlı yanıtlanması yoluyla iç müşteri memnuniyetinin
artırılmasının amaçlandığı projede donanım ekiplerine ulaşan anlık taleplerin toplam talebin
%70’ini oluşturması nedeniyle çözüm yolları önerilmiştir.
Lojistik Birimi
Yıl içerisinde iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Lojistik Birimi bünyesinde 7 büyük yalın
projesi gerçekleştirilmiştir. Lojistik Birimindeki alt bölümler kendi iş süreçlerini otomatikleştirmek,
hata payını minimum hale getirmek, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla projelerini
hayata geçirmiştir. Projelerin hayata geçirilmesiyle yılda toplam 896 adam/saat tasarruf
sağlanmıştır.
Satış Sonrası Hizmetler
Yetkili Servislerimizde kullanılan teknisyen verimlilik yönetimiyle ilgili geliştirilen iyileştirme
çalışmalarıyla servislerimizde %10 verimlilik ve %10 etkinlik artışı hedeflenmiştir.
Bu proje dışında Serviste Mükemmel Hizmet ilkesine uygun biçimde çalışmaları süren RASE projesi
devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak üç Bölge Yöneticisi, Yetkili Servislerimize eğitim vererek
süreçleri analiz etmekte ve müşterilerimize sunulan hizmetin kalitesini artırmak için önlemler
alınmaktadır. Proje önümüzdeki yıllarda tüm Yetkili Servislerimizde uygulamaya alınacaktır.
Satış Pazarlama - Kurumsal �letişim
Kayıp müşteri geri kazanım çalışmaları sonrası %15 oranında servis ve satış müşterisi geri
kazanımı gerçekleşmiştir. Ayrıca muayene zamanı hatırlatması projesi ile müşterilerimizin
servislerimize yaptıkları ziyaretler %78 oranında artış göstermiştir.
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Satın Alma Birimi
Satın Alma Birimi tarafından Şirket bünyesinde kullanılan kartuşlu fotokopi makinaları yerine
kiralık fotokopi makinası kullanarak kartuş giderlerini azaltmak, kâğıt tüketimini azaltmak
amacıyla evrakın taranarak bilgisayar sistemleri üzerinde arşivlenmesi, yurtdışı GSM
görüşmelerinde telekomünikasyon şirketlerinin ön tanımlı avantajlarından faydalanarak
giderlerin düşürülmesini sağlamak gibi çeşitli projeler hayata geçirilmiştir.

Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Son yıllarda tüm dünyada iletişim mecralarında ve yöntemlerinde hızlı bir değişim
yaşanmaktadır. Bilgiye geniş kitleler, çok hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. İletişim mecraları
geleneksel alanlardan, sosyal platformlara kaymaktadır. Dolayısıyla doğru ya da yanlış
bilginin hızla yayıldığı ve geniş kitlelere ulaştığı sosyal mecralara ilişkin olarak Şirketimiz
Doğuş Otomotiv çatı markası ve distribütörlüğünü yaptığı markalar için sosyal medya defans
sistemini projelendirip, hayata geçirmiştir. Bununla birlikte paydaşlarına hızlı bir şekilde bilgi
aktarımı sağlamak amacıyla, şeffaf iletişim ilkesi temelinde medya sitesini aktif hale getirmiştir.
Doğuş Otomotiv’in itibar yönetiminde önemli bir çalışma alanı olan sponsorluk taleplerinin
yönetimi için de, değerlendirme, takip ve ölçme süreçleri tekrar gözden geçirilmiş olup, etkin
bir raporlama sistemi geliştirilmiştir.

Volkswagen Ticari Araç
Günümüzde değişen pazar koşullarıyla birlikte rekabet ortamı ve anlayışı da hızla değişmektedir.
Değişen pazar koşullarının önünde hareket etmek rakiplerimizle aramızda fark yaratılması
adına önemlidir. Müşteri beklentileri doğrultusunda hareket etmek ve onlara çok daha yakın
olmak artık operasyonların arasında önemli bir yer tutmaktadır. Rekabet ortamında varlığımızı
göstermenin ve fark yaratmanın en önemli unsurlarından biri müşterilerimize daha yakın
olmaktır. Crafter satışı ürün uzmanlığı ve müşteri takibi gerektirmektedir. Bu anlamda kendisini
sadece Crafter satışına adamış ekiplerin yaratılması müşterilerimize verilecek hizmet kalitesini
yükseltecek, satışlarımızın artmasına ve böylelikle marka pazar payımızın artmasına da olanak
sağlayacaktır. Bu uygulamayla rekabetin yoğun ve potansiyelin daha fazla olduğu 7 bölgede
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satışın artırılması ve daha rekabetçi olunması hedeflenmektedir. Proje kapsamında en az 3.000
müşterinin ziyareti planlanmaktadır. Sonuç olarak konuyla ilgili çalışanların teknik ve satışsal
bilgi seviyesinin yükseltilmesi, müşteri talep ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyede olması
sağlanacak, müşteri beklentilerini karşılar bilgi seviyesine ulaşılacaktır.

OEM (Üretici Firmalar) ile �lişkilerimiz
OEM Standartları
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç Türkiye, OEM standartlarını artırmak için Volkswagen AG’nin
de desteğiyle KPI raporlaması kapsamında ATP (Advertising Tracking Pool) sistemine
dahil olmuştur. Yılda 4 kez yapılan KPI raporlaması, markanın iletişim algısının düzeyini
ölçmektedir. ATP ise yapılan reklamların, markaya sağladığı faydaların ölçümlenmesine
hizmet etmektedir. Ayrıca Volkswagen AG işbirliğiyle medya raporları küresel standartlara
uygun hale getirilmiştir.
Volkswagen AG tarafından belirlenmiş kriterlere ve hedeflere uyum ve ulaşma konusunda
2011 yılında da önemli başarılara imza atılmış ve Volkswagen Binek Araç, After Sales World
Cup (Volkswagen AG Satış Sonrası Dünya Kupası) ile ödüllendirilmiştir.

Audi
Audi Türkiye, 2011 yılında Audi AG’nin dünya çapındaki satış adetleri sıralamasında ilk 20
içine girmiştir. Bu da bizi Audi AG için önemli ve büyük pazarlardan biri haline getirmiştir.
Konumumuz gereği Audi AG ile aylık bazda toplantılar düzenlemekte ve satış/pazarlama
konularında yoğun fikir alışverişinde bulunulmaktadır. Yılda 2 kez de tüm departmanların
dahil olduğu strateji toplantıları (AC Meeting) düzenlenmektedir. Özellikle son dönemde
ürün portföyümüzün genişlemesiyle birlikte, Türkiye pazarına uygun araç donanımları
oluşturulması ve araç bulunabilirliğinin artırılması konusunda oldukça yoğun görüşmeler
yapılmıştır. Ayrıca buna ek olarak 2013-2014 yılları için adet-stok planlamaları ve üst model
bazlı aksiyon planları oluşturulmuştur.
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Volkswagen Ticari Araç
Volkswagen AG, ürün geliştirme aşamasının başından itibaren Doğuş Otomotiv’i karar
sürecine dahil etmektedir. Volkswagen AG için en önemli ve büyük pazarlardan biri olan
Türkiye’nin gerek satış, gerekse pazarlama kanallarında görüşüne sıklıkla başvurulmaktadır.
Bunun yanı sıra her yıl Üretici Firma ile 2 kez stratejik planlama toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca
sürekli iletişim ve hızlı aksiyon alınması için her ay düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir.
2011 yılında da Türkiye pazarının yakından takibiyle OEM temsilcileri ile uzun vadeli stok
planlama çalışması yapılmıştır. Fabrikanın talebi karşılayabilmesi ve yüksek satış grafiğini
sürdürecek ek kotalar için de OEM ile çok yakın çalışılmıştır.

Scania
Tüm Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Satıcı ve Servisleri, Scania CV AB’nin DOS (Dealer Operating
Standards = Yetkili Satıcı İşletim Standartları) sistemine dahildir. 21 Yetkili Servisimizin 20’si
DOS sertifikasına sahiptir (%95 sertifikasyon oranı). DOS Sertifikası tüm dünyada Scania
müşterilerinin yüksek kalitede ürün ve hizmet almasını sağlayan bir belgedir. Ayrıca, Scania
CV AB ile satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler konularında düzenli olarak planlama
ve takip toplantıları yapılmaktadır. Türkiye pazarı stratejileri ve kilit performans göstergeleri
(KPI) takip çalışmaları OEM ile yakın ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Scania CV AB ile birlikte yürütülmeye başlanan DIS (Dealer Improvement Study-Bayi Gelişim
Çalışması) kapsamında Yetkili Servislerdeki iş gücü, enerji ve hammadde kaynaklarının
minimum kullanımı hedeflenmektedir.
DOS 3 adı ile anılan servis işletim standartları sertifikası için tüm Yetkili Servislerimiz senede
bir kez denetlenmektedir. DOS 3 özellikle çevre konuları üzerinde durmakta ve çevre
standartlarını katı bir şekilde belirlemektedir.
Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticileri Yetkili Servis ziyaretlerinde çevre ve iş güvenliği
denetimi yapmaktadır. Tüm Yetkili Servislerimizde mekanik ya da kimyasal arıtma sistemleri
bulunmakta, yeni açılan tesislerde bu sistemler adaylardan talep edilmektedir.
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Yetkili Servislerimizin geri dönüşüm operasyonlarını desteklemek adına geri dönüşüm ve
hurda materyaller için ayrı ve korumalı alan zorunlu kılınmıştır.
2011 yılında Yetkili Servis çalışanlarına çalışan memnuniyet anketleri yapılmıştır. Çıkan
sonuçlar doğrultusunda çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve
kurumsallaşma ile ilgili birçok alanda aksiyon alınmıştır.

OEM Diyalog Platformları
Volkswagen Binek ve Ticari Araç
Yıl içinde pazarlama ve ürün konularıyla ilgili olmak üzere Volkswagen AG’nin ilgili
birimleriyle düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda Türkiye pazarının durumu,
kurdaki dalgalanmalar, pazarın beklentileri, pazarlama faaliyetleri, planlanan lansmanlar
görüşülmektedir.

Audi
Audi AG ile yılda 2 kez (İlkbahar ve Sonbahar dönemi) olmak üzere yıllık hedef ve planlama
toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerle
ilgili tüm konular ele alınarak, hedefler üzerinde anlaşma sağlanmaktadır. Geçtiğimiz iki yıl
içinde 6 kez gerçekleştirilen İş Sürekliliği Toplantıları kapsamında ise, beklenmeyen durumlar
ve yeni alınacak aksiyonlarla ilgili görüşmeler yapılmıştır.

SEAT
Yıl içinde satış, pazarlama, planlama ve ürün konuları ile ilgili olmak üzere SEAT S.A.’nın
ilgili birimleri ile toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda Türkiye pazarının durumu,
kurdaki dalgalanmalar, satış ve üretim, stok adetleri, araç destekleri, pazarlama faaliyetleri,
planlanan lansmanlar görüşülmektedir.
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Scania
Scania CV AB ile tüm dünya pazarlarından distribütörlerin katıldığı Satış ve Pazarlama
Toplantısı yılda iki kez düzenlenmektedir. Ayrıca, Türkiye pazarı için yılda bir kez düzenlenen
Round Table (Yuvarlak Masa) Toplantısı’nda Satış ve Satış Sonrası Hizmetler konuları
değerlendirilmektedir. Scania Satış Sonrası Hizmetler departmanı, Scania CV AB yetkilileri
ile gerçekleştirilen bu toplantılarda yurtdışında uygulanan insan, çevre ve iş geliştirme konuları
Türkiye pazarına uyumlu hale getirilmektedir. Yurtdışındaki örnek servisler ziyaret edilerek
örnek çalışmalar raporlanmakta ve pazarımıza uygunluğu değerlendirilmektedir.
Ayrıca yılda iki kez Türkiye pazarı için Satış ve Pazarlama bütçe toplantısı yapılmaktadır.

Porsche
Yıl içinde Türkiye’de satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler konularında Porsche Orta ve
Doğu Avrupa yetkilileri ile düzenli toplantılar yapılmaktadır. Toplantılarda Türkiye pazarının
durumu, yıllık hedefler, kurdaki dalgalanmalar, rakipler, pazarlama faaliyetleri, destekler,
satış sonrası hizmetler hakkında görüşülmekte ve hedefler üzerinde anlaşma sağlanmaktadır.
Ayrıca yılda 3 kere çeşitli global lansman ve etkinliklerle birleştirilen bölge satış ve pazarlama
toplantıları, yılda 1 kere yurtdışında Porsche Importer Operations Meeting (PIOM) toplantısı
düzenlenmektedir.

Tedarikçilerimiz
2011 yılı Doğuş Otomotiv tedarikçi sayısı 360, Doğuş Oto’nun ise 246 adettir.
Tedarikçi 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
yenilenmektedir. Kriterlerden en az ikisine sahip firmalar Onaylı Tedarikçi ve Değerlendirme
Listesi’ndeki yerlerini korumaktadır. Bu kriterler listeye yeni girecek firmalar için de geçerlidir.
Tedarikçi ve Değerlendirme Listesi Doğuş Otomotiv Finans ve �dari �şler Direktörü tarafından
onaylanmaktadır.
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Tedarikçi Seçim Kriterleri:
•

ISO 9000 Sertifikası/TSE kalite belgesi/Üretici tarafından onay sertifikası

•

Doğuş Otomotiv denetimleri

•

Tavsiye

•

Uzun süreli çalışma deneyimi

•

Grup Şirketleri tarafından seçilmiş olması

2011 yılında tedarikçilerimizin tümüyle yapılan sözleşmelere ek bir protokol ilave
edilmiştir. Protokole göre tüm tedarikçilerimizin Doğuş Otomotiv politikalarına uygun
biçimde ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda risklerini yönetmesi beklenmektedir.
Bu çalışmayla tüm tedarikçilerimizin Kurumsal Sorumluluk vizyonumuzu paylaşması
ve bu konuda farkındalıklarının artması hedeflenmektedir.
Onaylı Tedarikçi ve Değerlendirme Listesi’nin revizyonu ile ürün ve/veya hizmetin uygunluğunun
kontrolü açısından, ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi firmalar yerinde denetlenebilmektedir.
Tedarikçilerimiz yıl içinde sektör bazında tedarikçi ziyaretleri yapılarak kendilerini iyileştirmeleri
yönünde teşvik edilmektedir. 2012 yılı için tedarikçi bandına göre değerlendirme kriterleri
hazırlanıp uygulamaya alınacaktır. Sektör bazında tedarikçi değerlendirmeleri ve soruları
hazırlanacaktır. Matbaalar için ayrı, promosyon üreticileri için ayrı tedarikçi kriterleri
uygulanacaktır. Konuyla ilgili performans hedeflerinin belirlenmesi ve ilgili çalışanların hedef
kartlarına işlenmesi de 2012 hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Yerel tedarikçilerimizden yapılan 2011 yılı alım tutarı 362.362.878 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yerel tedarikçilerden yapılan satın alma tutarının toplam satın alma tutarına oranı yaklaşık
%9’dur.
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Çevresel Sorumluluk
Odak Alan                        
Hedef
(Çevresel Sorumluluk)

Yöntem

Su

Operasyonlarımız nedeniyle kullandığımız suyu azaltmak

Farkındalık, Ölçme, İzleme Mekanizmaları,
Hedef Belirleme

Atık

Atık Yönetimi, Yetkili Satıcı ve Müşterilerde Farkındalık

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

Enerji

Enerji tüketimini izleme mekanizmaları kurmak, farkındalık

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

Lojistik

Çevresel etkileri azaltma, planlamada çevresel etkileri azaltma

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

Çevre Dostu Ürünler

Ürünlerin tanıtımı ve daha iyi anlaşılması için destek

Bilgilendirme, Diyalog Platformları

Tüketicilerin değişen beklentileri, teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, küreselleşme, yeni
birleşme ve satın alma operasyonları ve işbirlikleri nedeniyle otomotiv sektörünün ekosistemi
de büyük bir değişim geçirmektedir. Bireylerin mobilite tanımına yaklaşımlarının da hızla
değişeceği yeni bir yüzyılda yaşıyoruz. Çoklu model ulaşım sistemleri giderek daha fazla
yaygınlaşıyor, tüketicilerin çevresel sorumluluk, güvenlik ve bilgi isteğini karşılayacak akıllı
araçlar çoğalıyor. Otomotiv şirketleri ise sorumlu büyümeyi sağlamalarına yardımcı olacak
yeni iş modelleri geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu dinamik yeni çağda, Doğuş
Otomotiv bireylere özel mobilite çözümleri, perakende sektöründe yenilikçi satış teknikleri,
küresel düzenleme ve uygulamalarıyla kapsamlı ortaklık ve işbirliklerinin gelecek on yılda
başarının anahtarı olduğuna inanmaktadır.
Söz konusu değişime liderlik yapacak şirketlerin geleceğin şirketleri olmaya aday olduklarına
inanan Doğuş Otomotiv, otomotiv ekosistemi içinde distribütör olarak çevresel performansını
her geçen gün daha da ileriye taşıyarak;
•

Müşterilerin güvenini sağlamlaştırmayı,

•

Yetkili Satıcı ve Servis Ağı ile etki alanı içinde değişim yaratmayı,

•

Atık yönetimi ve verimlilik konusunda farkındalık yaratmayı,

•

Ekolojik çevreyi de kilit paydaşı kabul ederek, kaynakları tasarruflu kullanmayı taahhüt
etmektedir.
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Değer
Zinciri

Yeşil IT
Şirket bünyesinde kullanılan bilgisayarların daha az enerji tüketmesini sağlamak
amacıyla yazılım araştırması yapılmıştır. 2012 yılında mesai dışında açık kalan
bilgisayarların kullanıcılarına uyarı göndermeleri sağlanarak, gerekirse kapatılması
için gerekli yazılım devreye konacaktır.
Kullanılabilir durumda olan 450 masa üstü ve 53 dizüstü bilgisayar, Ayhan Şahenk
Vakfı, Yavuz Selim İlköğretim Okulu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Necati Bey İlköğretim
Okulu, Çağdaş Eğitim Vakfı, Namık Kemal İlköğretim Okulu’na bağışlanmıştır.
Şirketimizin teknolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kapasite artırımı ihtiyacı
duyulmaktadır. 2011 yılında bu amaçla 12 adet sunucu (server) satın almak yerine
sanallaştırmalar yapılmıştır. Böylelikle hem elektrik tasarrufu sağlanmış, hem de
soğutma sistemlerinden kaynaklanan önemli miktarda enerji tüketimi engellenmiştir.
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Gün Işığı Kullanımlı Yeni Yedek Parça Depomuz
Doğuş Otomotiv’in yeni yatırımları arasında yer alan Yedek Parça Deposu inşaatı için
yapılan çalışmaların tamamı ekolojik çevreye saygılı ve tasarruf odaklıdır. Deponun
mimari planlamasında gün ışığından maksimum yararlanacak çatı sistemi seçilmiş,
aydınlatma ekipmanlarının tamamı az enerji tüketen sistemler olarak planlanmıştır.

Çevre Dostu Araçlar
Volkswagen Binek ve Ticari Araç

Volkswagen AG, sahip olduğu çevreci teknolojileri tüm modellerine yaymayı hedeflemektedir.
Bu nedenle, model gamının en altında bulunan Polo’da da, en üstünde bulunan Touareg’de
de kullanılan çevreci teknolojiler aynı şekilde bulunmaktadır.
Bu temel hedeften hareketle geliştirilen ve üretilen Volkswagen modelleri, 2010 yılından
bu yana tüketicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Doğuş Otomotiv olarak ürün geliştirme
çalışmalarımızda, üreticinin sunduğu farklı motor, şanzıman ve yürür aksam seçeneklerinden,
en düşük CO2 emisyon değerlerine sahip olan seçenekleri kullanmaya özen göstermekteyiz.
2010 yılının sonunda tüketicilerimizle buluşturduğumuz Touareg ve Passat modellerimizde
kullanılan BlueMotion Technology motor seçenekleri bu girişimlerin ilk örneklerini teşkil
etmektedir.
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BlueMotion

Technology

adı

altında

kullanılan

“Downsizing” stratejisinin ürünü TSI ve TDI motorlar,
yüksek verimli 6 ileri manuel/6 ve 7 ileri “DSG”
şanzımanlar, “Start/Stop Sistemi”, “Fren Enerjisi
Geri Kazanımı” ve “Ağırlık Azaltma Teknolojileri”
2011 yılında lansmanını gerçekleştirdiğimiz başarılı
kompakt SUV modelimiz Yeni Tiguan modelimizde de kullanılmaktadır. 6 ileri manuel
şanzımanla kombine edilen 1,4 TSI 122 PS motor seçeneğiyle sunulan bu çevreci teknolojiler
sayesinde Yeni Tiguan, bir SUV için gerçekten etkileyici değerler olan 6,5 lt/100 km ortalama
yakıt tüketimi ve 152 g/km CO2 salınımına sahiptir.
2011 yılında çevreci ürünlerle ilgili girişimimize, sadece teknolojik altyapısı değil, aynı
zamanda tüm gövde tasarımı da ekolojik çevreye sorumluluğun izlerini taşıyan Polo
BlueMotion ve Golf BlueMotion modelleriyle devam edilmiştir. Her ikisi de “Start/Stop Sistemi”,
“Fren Enerjisi Geri Kazanımı” ve “Düşük Yuvarlanma Direncine Sahip Lastikler” ile donatılmış
BlueMotion modellerimiz, aynı zamanda hava sürtünme katsayılarını düşüren aerodinamik
birer rüzgârlık ve alçaltılmış şasi ile birlikte sunulmaktadır. Ağırlıkları da optimize edilmiş söz
konusu modellerimizden Polo BlueMotion, 3,4 lt/100 km genel yakıt sarfiyatı ve 89 g/km
CO2 emisyonu ile en çevreci 5 kişilik dizel otomobil olma ünvanını elinde bulundurmaktadır.
Aynı şekilde, 3,8 lt/100 km genel yakıt tüketimine ve sadece 99 g/km CO2 salınımına sahip
Golf BlueMotion, sınıfının en çevreci modelleri arasındadır.
Yüksek güçlü ve ağır SUV’ların da çevreci ve ekonomik olabileceklerini kanıtlayan Touareg
Hybrid, 2011 yılında lanse edilen bir diğer modelimizdir. 3,0 V6 TSI motorun, kompakt
ve hafif bir elektrik motoruyla birleştirildiği Touareg Hybrid, 380 PS’lik muazzam gücüne
ve 2.315 kg’lık ağırlığına rağmen sadece 8,2 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 193
g/km CO2 emisyonuna sahiptir. Elektrikli motorun tek başına aracı hareket ettirebildiği ve
bu sayede gerçek elektrikli sürüş deneyimi yaşatan, “Full Hybrid” sınıflandırmasına sahip
Touareg Hybrid, yüksek güç ve lüks donanımın da ekolojik dengeye saygı gösterebileceğinin
bir kanıtı niteliğindedir.
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“Hybrid”, “BlueMotion Technology” ya da “BlueMotion” etiketi taşımayan ve 2011 yılında
tüketicilerimizle buluşturduğumuz diğer tüm Volkswagen Binek Araç modellerimiz de aynı
şekilde yüksek verimliliğe sahiptir. Jetta’da kullanılan ve “Downsizing” stratejisinin en başarılı
sonuçlarından biri olan 1,2 TSI 105 PS benzinli motor verilebilecek en iyi örneklerdendir.
Geleneksel 1,6 litre hacimli atmosferik motorlardan bile daha yüksek çekiş gücünü (175
nM), çok daha küçük bir hacimden elde edebilen bu motor, 5,7 lt/100 km ortalama yakıt
tüketimi ve 134 g/km CO2 emisyonuna sahiptir.
Volkswagen Binek Araç, Volkswagen AG’nin en çevreci marka olma hedefi
doğrultusunda başlattığı “think blue” konseptine 2011 yılında toplam 20 Yetkili
Satıcımızda 18 ilde gerçekleştirdiğimiz think blue roadshow ile katkıda bulunmuştur.
Polo ve Golf BlueMotion test araçlarımız ile gerçekleşen etkinliğe toplam 920 kişi
katılmıştır.
Volkswagen Binek Araç 2011 yılının Eylül ayı itibariyle 29.888 km’lik roadshow
gerçekleştirmiştir. Roadshow, 18 ilde, 20 Yetkili Satıcı’da gerçekleşmiştir. 4 Polo BlueMotion
ve 4 Golf BlueMotion otomobil ile 920 kişiye ekonomik ve ekolojik sürüş eğitimi verilmiştir.
2011 BlueMotion Araç Satış Oranları
Toplam Polo Satış Rakamı
14.963

Toplam Polo BlueMotion
Satış Rakamı

Toplam Golf Satış Rakamı

Toplam Golf BlueMotion
Satış Rakamı

1.012 (%6,7)

9.929

423 (%4,3)

Türkiye’de satışta bulunan Volkswagen Ticari Araç modellerimiz, sahip olduğu EU5 normu
ile sera etkili gazların yayılımını her geçen gün daha da azaltmaktadır. Caddy, Caravelle ve
Crafter araçlarımızın BlueMotion testleri sürmektedir. Testler olumlu sonuç verdiği takdirde
hem tasarruflu, hem de çevreci olan bu modellerimiz de pazara sunulmaya başlanacaktır.
Yeni teknolojiler geliştirirken performans unsurunun yanı sıra doğaya da azami önem veren
Volkswagen’in Amarok’ta kullandığı 2.0 BiTDI motor da düşük CO2 emisyon değeri ile son
derece çevrecidir.
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Eylül 2011’de bir önceki versiyonundan çok daha çevreci motor donanımına sahip Yeni
Crafter modeli de pazara sunulmuştur. Euro 5 egzoz emisyon standartlarına uygun yeni
motoru sayesinde düşük yakıt tüketim değerlerine ulaşan Yeni Crafter, 100 kilometrede 7,9
litre ile %12 daha az yakıt harcarken, %19 oranında düşürülmüş karbon emisyon oranına
sahiptir. Satış fiyatı, bakım maliyeti ve düşük yakıt tüketimi de Yeni Crafter’a, ortalama %12
daha az kullanım maliyeti getirmektedir.

Audi
Daha fazla verimliliğe giden en kısa yolun yeniliklerden geçtiğini savunan Audi markası,
sürekli olarak otomotiv endüstrisinin bütünü için belirleyici atılımlar yapmış ve böylece etkin
verimliliğin, sürdürülebilir bir stratejinin sonucu olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle tüketimi
ve emisyonları azaltıcı önlemler her Audi’de standart donanıma dahildir. Zengin kapsamlı
teknolojiler, modele özgü şekilde kombine edilir ve tutarlı şekilde tüm araç filosuna uygulanır.
Audi TDI ile dünya çapında en başarılı dizel teknolojilerinden birisini geliştirmiştir. Direkt
enjeksiyon ile turboşarjın kombinasyonu üstün bir çekiş ile birlikte yüksek bir verimlilik
sağlamaktadır. Bu çalışmaların doruk noktası Audi A4 Sedan otomobilde kullanılan 3.0 TDI
Clean Diesel’dir. Bu motor 2014 yılında tüm Avrupa’da yürürlüğe girecek olan EU6 egzoz
normunu daha bugünden sağlamaktadır. TFSI® benzinli motorlarda kullanılan Downsizing
(küçültme) teknolojisi ise yine çevresel verimlilik açısından yüksek performansa sahiptir. 2,0
litrelik TFSI motor beş yıl arka arkaya “Yılın Motoru”seçilmiştir. Q5 hibrid quattro ile de Audi
verimlilik konusunda yeni bir çığır açmıştır. Elektrikli ulaşım için hazırlık amacıyla geliştirilen
bu araç uzun vadede sıfır emisyonlu bir geleceğe geçişi sağlayacaktır. Çift kavramalı S tronic
şanzıman ile tutumlu TDI ve TFSI motorların potansiyeli, düşük devir sayıları ve daha kısa
vites değiştirme süreleri sayesinde verimli şekilde yola aktarılmaktadır. Ayrıca Audi Quattro
serilerinin düşük hava direnci ile birlikte düşük kaldırma kuvveti sağlayan aerodinamik
tasarımı da yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Audi markası olarak 2012 yılında Hybrid modellerimiz Türkiye piyasasına sunulacaktır. Daha
düşük emisyon değerlerine sahip olan bu araçlar, özellikle son yıllarda çevreci özellikleri ve
verimlilik değerleri açısından dikkat çekmektedir. Şu anda Audi A6 - A8 ve Q5 modellerinde
sunulan bu teknoloji ilerleyen yıllarda model gamındaki birçok üründe görülebilecektir.
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Audi markası olarak çevreci araç stratejisi kapsamında yeni teknolojilere de yatırım
yapmaktadır. Gelişmiş sürücü ve yolcu destek sistemleri olan Audi pre-sense plus, Audi
Side Assist, Audi Lane Assist ve uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü gibi teknolojiler Türkiye
pazarında geniş bir model gamı içinde sunulmaktadır. Audi Türkiye bu teknolojilerle ilgili
olarak Yetkili Satıcı ve Servislerine eğitimler vermektedir. Ayrıca müşterilerin bilinç düzeyini
artırmak için de gerek internet sitesi, gerek Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralar aracılığı
ile düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Yetkili Satıcılarımızın konu ile ilgili
bilgi düzeylerini artırmak amacı ile kurduğumuz Ürün Portalı isimli intranet sitesinde Audi
markasına ait tüm aksesuarlara ait detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu portal aracılığıyla
Yetkili Satıcılarımızın en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşması hedeflenmektedir.

SEAT
Tüm ürünlerimiz, sahip olduğu EU5 normu ile çevreye zararlı gazların yayılımını azaltmıştır. Örneğin,
Euro 5 egzoz emisyon standartlarıyla düşük yakıt tüketim değerlerine ulaşan Ibiza 1.2 TDI CR 75hp,
100 kilometrede ortalama 3,8 litre yakıt harcarken, 99 g/km CO2 değerine sahiptir.
SEAT markası olarak 2011 yılında Start&Stop özelliği olan Alhambra 1.4 TSI 150 hp DSG Ecomotive
aracımız satışa sunulmuştur. Daha düşük emisyon değerlerine sahip olan bu araçlar, özellikle son
yıllarda çevreci özellikleri ve verimlilik değerleri açısından oldukça ileri teknolojilerle donatılmıştır.
Bu modeller 100 kilometrede ortalama 7,6 litre yakıt harcarken, 178 g/km CO2 değerine sahiptir.
SEAT marka araçlarda TSI teknolojisi ile performansı ve sürüş konforunu artırıp tüketim ve emisyonları
azaltan en yeni teknolojiler kullanılmaktadır.
2011 yılında Alhambra ile ilk defa Türkiye’de satışa sunulan Start&Stop özellikli araçların ilerleyen yıllar
itibariyle yeni modellerle Türkiye pazarına sunulması için SEAT S.A. ile görüşmeler devam etmektedir.
SEAT S.A. çevresel sorumluluk politikaları doğrultusunda, 2012 yılında yeni Leon TwinDrive Ecomotive
ve Altea XL Elektrikli Ecomotive araçların testleri devam edecek olup, 2015 yılında hybrid, 2016
yılında da elektrikli araçların lansmanının yapılması planlanmaktadır.

Scania
Scania, araçlarında daha uzun kullanım ömrü sayesinde daha az bakım gerektiren ve yol güvenliğini
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artıran LED aydınlatma sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Scania, yollarda özellikle gece araç
kullanımında daha geniş bir alanı görme ve trafikte daha iyi görülme imkânı sağlayan LED aydınlatma
sistemlerini araçlarına uygulayacaktır. Bir LED aydınlatma sistemi, eşdeğer 70-watt’lık bir halojen
ampul ile aynı miktarda ışık üretmek için sadece 25 watt’lık enerji tüketmektedir. LED gündüz farları ise
5-10 watt gibi minimum enerji ile çalışarak enerji tüketimine bağlı yakıt tasarrufu da sağlamaktadır.
Scania’nın çevresel politikaları, çevre üzerindeki etkilerini minimum düzeye indirmek için yapılan tüm
çalışmaları kapsamaktadır. Karbondioksit ve enerji etkinliği, emisyon standartları, politikalar, geri
dönüşüm ve kullanım ömrü sonu işlemlerinin tümü, Scania’nın çevresel sorumluluk performansının
bir parçasıdır. Bir ürünü yaşam döngüsü perspektifinden görmek, kaynakları ve enerjiyi ekonomik
kullanmaya, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyonlar sağlamaya odaklanmamızın temel nedenidir.
Scania’nın dünya genelindeki üretim tesislerindeki operasyonlar, ulusal yasalara uygun izinlere
sahiptir. Bu tesislerin çevresel etkileri hava emisyonları, atık su tahliyeleri, atık ürünler ve gürültüyü içerir.
İzinlerde yer alan koşullara ve yasalara ek olarak her bir operasyonda takip edilmesi gereken dahili
gereklilikler ve kurallar da bulunmaktadır. Scania küresel sürdürülebilirlik performansı hakkında daha
detaylı bilgi için 2011 Sürdürülebilirlik Raporu’na http://www.scania.com/scania-group/sustainability/
index.aspx internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Krone
2010 yılında lansmanı yapılan Krone Ecoliner araçların özelliği brandasının daha uzun olması ve
tekerlek üstlerinin mika bir kapakla kapatılmasıdır. Böylelikle rüzgâr direnci azaltılarak benzin sarfiyatı
azaltılmıştır. Krone’nin öne çıkan çevreci ve verimlilik yaratan uygulamaları arasında pratiklik sağlayan
Easy Tarp adı verilen ürünün, branda sistemi üzerinde bulunan otomatik kilit mekanizmalarının kontrolü
sayesinde ürün yüzeyinde rüzgâr direnci azaltılarak yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Krone çevreye
duyarlı ve firmaların verimliliğini artıracak uygulamaları ile üretim süreçlerine ve ürünlerin tümünde
çevreci yaklaşım göstererek sera gazının salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bitmiş
ürünlerin elektrikli araçlarla çekilmesinden, depolarda kullanılan ekipmanların elektrikli olmasına
kadar Krone’nin tüm operasyonel süreçlerinin odağında çevresel sorumluluk anlayışı bulunmaktadır.
Treyler sektöründe çevreci boyama sistemlerini kullanan ilk firma olan Krone, uzun yıllardır uygulanan
paslanma önleyici sistemi sayesinde çevreye verdiği zararı en aza indirmiştir.
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Porsche
Porsche her araç için üstün sürüş performansı sunmak kadar, daha çevre dostu fikirler, yenilikçi, çevreci
teknolojiler sunmayı da hedef edinmiştir. Bu nedenle Porsche mühendisleri yakıt tüketimini düşürmek,
çevreye zarar veren maddeler ile CO2 emisyonlarını azaltmak ve daha çok geri dönüşümlü materyaller
kullanmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Son 15 yıl içinde Porsche ortalama
yakıt tüketimini - ve doğal olarak CO2 emisyonlarını - yılda %1,7 oranında azaltmak konusunda
başarılı olmuştur. Bu, otomotiv sektöründeki en başarılı iyileştirme oranlarından biridir.
Porsche Cayenne modelinde değerini göstermiş DFI (Direkt Yakıt Enjeksiyonu) teknolojisi Panamera
modelinde de kullanılmıştır. 8 silindirli ve hatta çift turbo şarjlı bu motor, eşzamanlı olarak geliştirilmiş
yakıt ekonomisi ve azaltılmış karbon emisyonu ile birlikte çalışmaktadır. Bu teknolojinin 6 silindirli Boxer
motorlarında da aynı derecede etkin olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, 911 modellerinde, DFI yakıt
tüketimini %13’e kadar, CO2 karbon emisyonunu %15’e kadar düşürmüştür. Boxster ve Cayman S
modellerinde aktarımın tipine göre, değerler %15’e kadar varan yakıt tüketimi ve %16’ya varan CO2
karbon emisyon azalması sağlamaktadır.
Tüm Porsche modellerinin en çarpıcı özelliklerinden birisi de, hem performans hem de çevre açısından
avantaj sağlayan hafif yapılarıdır. Bunu sağlamaya yönelik ölçütler arasında yüksek oranda
alüminyum alaşımı, plastik ve klasik çeliğe göre daha stabil ve hafif olan yüksek dayanıklılığa sahip
çelik bulunmaktadır. 911 Turbo modelinde bunun etkileri belirgin olarak görünmektedir. Toplam 1.585
kilogram ağırlıkla (manüel şanzıman) sınıfındaki en hafif araçlardan biridir.
İlk kez Porsche tarafından yeni Panamera modelinde kullanılan ve sadece PDK (Porsche Çift Kavramalı
Şanzıman) ile bağlantılı olarak çalışan auto start&stop fonksiyonu yakıt tüketimini ve dolayısıyla
karbon emisyonlarını azaltmaktadır. Bu da şehir içi araç kullanımında %5-10 arasında yakıt tasarrufu
sağlamaktadır.
Cayenne Diesel, bir Porsche’ye dizel motor takmanın mümkün olup olmayacağını göstermiştir.
3.0-litre V6 turbo dizel motora sahip Cayenne güçlü ve aynı zamanda ekonomik ve çevre dostu
sürüşü mümkün kılmaktadır. Ayrıca ‘hibrid’ kavramı ‘paralel tam hibrid’ kavramı ile daha geliştirilmiş
ve özellikle verimli, teknik açıdan ileri bir hale getirilmiştir. Bu teknoloji piyasaya, Cayenne S Hybrid ve
Panamera S Hybrid modelleri ile sürülmektedir.
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Geleceğe yönelik bir destek sistemi olan ACC InnoDrive önünüzde akan yola bakmakta ve farklı
hız ve sürüş dinamiklerinde optimum yakıt tüketimi için motorun, şanzımanın ve frenlerin kontrolüne
yönelik bilgi vermektedir. Bu süreçte aracın verimliliğini artırmaya büyük katkıda bulunmaktadır. Test
koşullarında elde edilen ilk sonuçlara göre, ACC InnoDrive destekli potansiyel yakıt tasarrufu yaklaşık
%10’dur. ACC InnoDrive’da Porsche’yi diğer markalardan ayıran dinamiklik ve verimlilik özellikleri bir
araya getirilirken, sürücünün isteklerine göre konfor da dikkate alınmaktadır.

Kurum İçi Çevresel Farkındalık
Doğuş Otomotiv çalışanları arasında çevrenin korunmasıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla
banner, pop-up, bilgilendirme ekranı, ofis içi iletişim banner’ı, pil atık kutuları, kâğıt atık kutuları,
hayvan barınağı ve pil atıkları için mesaj panoları hazırlanmıştır.
Kâğıt atıklarımız anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm firmasına gönderilmektedir. Kâğıt tüketimini
azaltmak için başlattığımız çalışmalardan birisi de Şirket içinde kullanılan yazıcıların merkez üzerinden
ayarlamalarının yapılarak çift yönlü baskıya dönüştürülmesidir. Ofisten çıkarken bilgisayarların
kapatılmasına ilişkin mesaj veren banner çalışması yapılmıştır. Ayrıca, Şirket e-postalarının altında
çevresel duyarlılık için kâğıt çıkış alınmamasıyla ilgili uyarılar da hazırlanmıştır.
Bunun dışında kâğıt çıkış üzerinde doküman yerine, Şirket içinde dağıtılacak içerikler internet
üzerinden çevrimiçi kullanılmak üzere hazırlanmaktadır (Faaliyet Raporu, Kurumsal Sorumluluk
Raporu, Şirket Bilgilendirme Haberleri, eğitim dokümanları vb). Şirket içi tüm departmanlara atık pil
kutuları yerleştirilmiştir, atık yönetimiyle ilgili posterler ve intranet sistemi üzerinde bilgilendirici yazılar
hazırlanmıştır.
Trafik Hayattır! kapsamında çalışanlarımız ve Doğuş Grubu çalışanlarına yönelik düzenlenen
güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinde ekonomik sürüş tekniklerine de yer verilmiştir.
2012 yılında seçilen üç Yetkili Satıcı ve Servisimizin performansları da Kurumsal Sorumluluk
Raporumuz kapsamına dahil edileceğinden, çevresel farkındalık çalışmalarımız tüm paydaşlarımız
arasında yaygınlaşacaktır.
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Çevresel Sorumluluk
Çevresel İyileştirmeler
Doğuş Otomotiv süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında yürütülen programların tümünde
olası çevresel risklerin öngörülmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kriterleri de göz önüne almaktadır.
Ayrıca Satış Sonrası Hizmetler için kullanılan ürünlerin çevreye saygılı olması ve atıkların da
takip edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.
2011 yılında tehlikeli atıklar, atık piller, aküler, yağlar ve lastiklerle ilgili yönetmelikler hazırlanıp
Yetkili Satıcı ve Servislerle paylaşılmıştır. Ayrıca birçok Yetkili Satıcı ve Servisimizin birer Ömrünü
Tamamlamış Araç Teslim Noktası haline getirilmesi çalışması da devam etmektedir. Bölge
ziyaretleri sırasında çevre bilinci konusunda Yetkili Satıcı ve Servislerimize bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Çevresel konularda farkındalık yaratma çalışmaları, Satış Sonrası Hizmetler
Bölge Yöneticileri ve Satış Sonrası Hizmetler Teknik Destek Yöneticileri tarafından bölge
ziyaretlerinde takip edilmektedir.

Boya Kullanımının Azaltılması
Doğuş Oto Ankara’da boya kullanımının azaltılmasına ilişkin yürütülen proje
kapsamında araç başına tüketilen boya kullanımında %28 azalma sağlanmıştır.
Projenin diğer Doğuş Oto’larda yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Boya Atölyesi Sarf Malzeme Giderlerinin Azaltılması Projesi’nin ana amacı boya atölyesinde
sarf malzeme kullanımını optimum seviyeye indirmek ve verimliliği artırmaktır. Proje süresince
malzemelerin hangi seviyeye kadar kalite sorununa yol açmadan kullanılacağı bilinmediğinden
periyodik olarak teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda parça başına
standart malzeme kullanılması sağlanmıştır. Ürün kullanımına ilişkin mevcut durumda verilen
teknik bilginin, uygulamada çalışanın alışkanlığına dönüşmemesi bir başka sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar ve geliştirilen süreç izleme ve kontrol sistemleriyle
çalışanın malzeme kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte aynı
zamanda çalışanlara kullandıkları malzemenin tutarı ve adedi hakkında kendi performansıyla
ilgili geri bildirim de verilmiştir. Projeyle 2011 yılında araç başına tüketilen boya kullanımında
%28 oranında azalma ve aylık yaklaşık 7.300 TL tasarruf sağlanmıştır.
Çalışma kapsamında oluşturulan çözümler ve yeni çalışma şekilleriyle ilgili form ve prosedürler
düzenlenmiş, ilgili çalışanların tamamına eğitim verilmiştir.
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Kâğıt Tüketimi

2011 yılında daha az kâğıt kullanımını sağlayabilmek ve çalışanlar arasında bu konuda
farkındalık yaratabilmek için başlatılan çalışmaların ilk bölümünde çift yüzlü yazabilen
yazıcılara geçiş yapılması sağlanmıştır. Şirketin Çayırova Merkez Binasında kullanılan
toplam 343 yazıcıdan, çift yüzlü basım özelliği olan 104 adet yazıcının bu özelliği aktif hale
getirilmiştir.
Ayrıca eğitimlerde kullanılan bloknotların ebatları küçültülerek kâğıt tasarrufu sağlanmıştır
(Yılda 6.000 bloknot). Bloknot ve bloknotların kapakları da dahil yılda toplam 101 kg
(60.000 adet A4) kâğıt tasarrufu yapılmıştır.
Doğuş Otomotiv kurumsal markası için üretilen tüm basılı malzemeler geri dönüşümlü kâğıttan
üretilmektedir. Yıl içinde toplanarak Çevko’ya geri dönüşüm için gönderilen kâğıt atık miktarı
489.113 kg’a ulaşmıştır ve böylelikle 8.300 adetten fazla ağacın kesilmesi engellenmiştir.  
Plastik atıkların geri dönüşüme gönderilen miktarı ise 1.364 kg olmuştur.

Lojistik
Doğuş Otomotiv’in operasyonlarını sürdürmesi için gereksinim duyulan yedek parça
taşımaları Türkiye içinde karayoluyla yapılmaktadır. Yedek Parça Deposu’ndan günde
ortalama 24 -26 araç çıkış yapmaktadır. Araçların yüksek dolulukla çıkabilmesi amacıyla
stok siparişleri zamanından önce hazırlanmaktadır. Doluluk oranı ortalama %85’dir.
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Çevresel Sorumluluk
Route Optimizasyonu
Doğuş Otomotiv’de yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre dostu ileri teknolojiler ve
araçlar kullanılarak route optimizasyonu sağlanmaktadır. Aynı ya da yakın rotada olan
Yetkili Servislerin ihtiyaçları aynı araçlarla sevk edilmektedir. 2011 yılında yapılan yeni hat
planlaması ile İstanbul sevkiyatları günde 14 araçtan 12 araca indirilmiştir.
Servis Güzergâhlarının Optimizasyonu ile Sağlanan Tasarruf
2011

Maliyet Tasarrufu (TL)

Akaryakıt Tasarrufu (lt)

107.159

CO2 Tasarrufu (ton)

5.527,05

5,5

Yeşil Enerji Kullanımı
2010 ve 2011 yılları için konuyla ilgili farkındalık yaratma hedefimiz çeşitli saha
uygulamalarıyla birlikte başlatılmıştır. Çayırova Merkez’de elektrik tüketiminden
kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla, tedarik ettiğimiz elektrik
enerjisi, rüzgâr enerjisine dönüştürülmüştür. Rüzgâr enerjisi kullanımına 2011 yılında
başlanmıştır. 2011 yılında yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili sertifikasyon çalışmaları
tamamlanmıştır. Ayrıca çalışanlarımız arasında konuyla ilgili farkındalık yaratmak
için Şirket içine posterler asılmış, intranette tasarruflu enerji kullanımı ile ilgili bilgiler
yayınlanmıştır. Elektrik tüketimlerini azaltmak için, zaman içinde değişmesi gereken
ampüller tasarruflu ürünlerle değiştirilmektedir. Şirket içinde mesai saati sonrasında
elektriklerin otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir sistem kurulması için araştırmalar
yapılmış, gerekli yatırımın planlanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Su Tüketimi
Doğuş Otomotiv’de evsel amaçlı su tüketimi yapılmaktadır. Toplam su tüketimi nedeniyle
etkilediğimiz doğal su kaynağı bulunmamaktadır.
Doğuş Otomotiv’de bahçe sulama sistemi damlama hortum kullanarak tesis edilmiş olup
zaman saatiyle kontrol edilmektedir. 2010 yılında genel kullanım musluklarının su basıncı
düşürülerek debi ayarı yapılmıştır.
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Deşarj ettiğimiz ve çeşitli nedenlerle tahliye ettiğimiz atık su nedeniyle belirgin biçimde etkilenen
su kaynağı bulunmamaktadır.
Doğuş Oto tüm şubelerinde yıkama bölümlerindeki su tüketimini 2011 yılının Nisan ayında
ölçmeye başlamıştır.

Atık Yönetimi
Doğuş Otomotiv Grubu Şirketlerinde kullanılmaz duruma gelen ya da yenilenmesi amacıyla
satılmasına, ilgili departmanın müdür onayına sunulmak yoluyla karar verilen ambalaj
atıkları, hasarlı yedek parça malzemeleri, demirbaş ve ofis malzemelerinin satışının yöntem ve
sorumluluklarını tespit etmek amacıyla Sabit Kıymet ve Hurda Satış Prosedürü bulunmaktadır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Zararlı Atıklar Hakkındaki Yönetmelik
kapsamında 2011 yılında Volkswagen-Audi-SEAT-Scania markalarının sirküler yayınlaması
talep edilmiştir. Bu markalar tüm Yetkili Satıcı ve Servislerine atık akü, atık yağ, atık filtrelerin
bertarafı hakkında sirküler göndermiştir. Bu sirkülerle Yetkili Satıcı ve Servislerin konuya dikkatleri
çekilerek, Doğuş Otomotiv politikası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Dağıtılan sirküler T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi gazetede yayınlamış olduğu yönetmeliklerin açıklamasını
da içermektedir.
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Çevresel Sorumluluk
Ambalaj Atıklarının Değerlendirilmesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili tebliği uyarınca Doğuş Otomotiv Şirketleri piyasaya
sürdüğü ambalaj miktarından yine aynı bakanlıkça bildirilen geri kazanım kotası kadar
ambalaj malzemesini toplamakla ve geri kazanımıyla yükümlüdür. Kota miktarı her yıl
bakanlık tarafından bildirilmektedir.
Gerek yurtdışından ithal edilen malların ambalajları, gerekse yurtiçinden toplanan ambalaj
malzemeleri Yedek Parça Deposu içinde ayrıştırıldıktan sonra yeniden kullanılamayacak
halde olanlar hurda atık yerine istiflenerek anlaşmalı firmaya teslim edilmektedir.
Bölge yedek parça depolarında ayrıştırılan kullanılabilir durumdaki ambalaj malzemeleri ise
lojistik merkezine iade edilmektedir. Ambalaj atıklarının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bildirimi her yıl Şubat ayı sonuna kadar İdari İşler Bölümü tarafından yapılmaktadır.
Doğuş Otomotiv Atık Türleri kâğıt türevi ambalaj, naylon poşet, ahşap palet şeklindedir.
2011 sonu itibariyle toplam kâğıt atık miktarı 667.299 kg, naylon poşet miktarı 2.835 kg,
ahşap palet miktarı ise 213.152 kg’dır.
Ambalaj kolilerinin %35’i, taşıma paletlerinin %100’ü geri dönüşümle yeniden kazanılmaktadır.

Anel Doğa ile İşbirliği
Atık akü ve pillerin tamamı geri dönüşüm şirketi Anel Doğa tarafından bertaraf edilmektedir.
2011 yılında Doğuş Oto’da toplam 33.902 kg, Doğuş Otomotiv’de ise 1.017 kg atık akü ilgili
firmaya belge karşılığında teslim edilmiştir.
Anel Doğa ile 2011 yılında tehlikeli atık ve akü alımları konusunda işbirliği yapılmıştır.
Anel Doğa’ya tehlikeli atıkların bertarafı için Doğuş Oto tarafından 28.826,66 TL, Doğuş
Otomotiv tarafından ise 3.913,30 TL ödemiştir. Toplam tutar 44.802 kg tehlikeli atık karşılığı
32.739,96 TL’dir.
Doğuş Otomotiv’in operasyonlarından kaynaklanan herhangi bir kimyasal yağ ve yakıt
sızıntısı bulunmamaktadır.
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Çevre Yatırımlarımız
Genel Çevresel Veriler (TL)

2010

Atık Bertarafı İçin Ödenen
Çevre Yönetimi İçin Ödenen

2011
37.516

10.360

11.760
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Çalışanlarımız
Doğuş Otomotiv işinin sürekliliğinin ve gelecekte de bugün olduğu gibi güçlü, etik ve kaliteli
hizmet sunmaya devam etmesini sağlayacak en büyük gücün çalışanları olduğuna inanmaktadır.
Kilit paydaşı olarak gördüğü çalışanlarının verimli iş yapma süreçlerini sorumluluk anlayışıyla
pekiştirerek hem toplumsal anlamda, hem de Şirket değeri için vazgeçilmez bir katkı olduğunun
bilincindedir. Doğuş Otomotiv, Kurumsal Sorumluluk anlayışının temelinde çalışanlarının ve
onlar için sağlanacak iyi iş ortamının yer aldığını 2010 yılında yayınladığı Kurumsal Sorumluluk
Raporu’nda yer alan politikasıyla19 da ilan etmiştir.
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını iş hedeflerinin en üst sıralarına yerleştiren Şirketimiz Kurumsal
Sorumluluk performansının her geçen gün daha da artmasının temel nedenini de bu konuda
çalışanlarının gösterdiği çaba ve ulaşılan farkındalığa bağlamaktadır.
Değişen iş dünyası yapısı, farklılaşan beklentiler ve koşullar, günümüzde şirketlerin çalışanlarını
sadece yönetmelerini değil, onlarla işbirliği yaparak, diyalog kurmalarını, beklentilerini
sorgulamalarını da gerektirmektedir. Böylelikle çok daha verimli bir iş ortamı yaratılması, yenilikçi
ve rekabet edebilir bir şirket yapısının kurulması, diğer paydaşlarla çalışanlar aracılığıyla daha
sağlıklı ilişkiler kurulması da sağlanacaktır.
Odak Alan                        
(Sosyal Sorumluluk)       
Çalışanlar ve İyi İş Ortamı

Hedef

Yöntem

Çalışan Memnuniyeti

En fazla çalışılmak istenen şirket olmak, çalışan
sirkülasyonunu minimumda tutmak

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

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Sıfır kaza ve maksimum bilgilendirme

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

Sürdürülebilir İstihdam

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, yerel istihdama
katkı

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

Eşit Haklar

Tüm süreçlerde şeffaflık, veri izleme mekanizmaları,
görüş alma

Anketler, Değerlendirme Mekanizmaları,
Bilgilendirme, Diyalog

Çalışanlarla Diyalog

Açık ve şeffaf iletişim, üst yönetimle doğrudan diyalog Açık Kapı Toplantıları, Öneri Sistemleri, Anketler
platformları

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikaları
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk/kurumsal-sorumluluk-politikalarimiz.aspx

19
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Doğuş Otomotiv’de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak 9 kişiden oluşan İşçi Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Komitesi bulunmaktadır. Komitede temsil edilen işgücü, toplam işgücünün %7,32’sini
oluşturmaktadır. Komite her ayın son haftası toplanarak konuyla ilgili durum değerlendirmesi
yapmaktadır. Doğuş Otomotiv tedarikçileriyle yaptığı sözleşmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
konusundaki hassasiyetini açıkça belirmekte ve bu konuya azami dikkat gösterilmesini talep
etmektedir.
Doğuş Oto’da ayda bir kez düzenli olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına
Servis Yetkilileri, Servis Müdürü, İdari İşler Yetkilisi, Bölge Direktörü, Servis Mühendisi, Hemşire,
Doktor ve İş Güvenliği Uzmanı katılmaktadır. Doğuş Oto 2010 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
kapsamında kendi çalışmalarına ek olarak danışmanlık hizmeti de almaya başlamıştır.
Her ay İSG toplantısından önce saha İş Güvenliği Uzmanı tarafından gezilmektedir. Yasal
mevzuat çerçevesinde gözlemlenen tehlike ve eksikler belirlenerek tespit tutanağı ile birlikte
İSG toplantısına getirilmektedir. Alınan kararların sorumlusu, termin ve sonuçları belirlenerek
takipleri sağlanmaktadır. Doğuş Otolar ve Lojistik Birimi için Yıllık Eğitim Planı yapılarak bu
plan çerçevesinde eğitimler verilmektedir. Çalışanlar için ayrı ayrı Kişisel Koruyucu Malzeme
Zimmet Tutanağı oluşturulmuş, böylece çalışana verilen her koruyucu malzemenin değişimleri
gözlenmiştir. Tüm Doğuş Otolar ve Lojistik Birimi’nde iş kazası sonrası İç Haberleşme Formu
doldurularak kazanın nedenleri ve düzeltici önleyici faaliyetler belirlenmektedir. Yine aynı
operasyon sahalarında Kazaya Ramak Kala Eğitimleri verilerek ilgili formlar yemekhane ve
dinlenme alanlarında bulundurulmakta ve çalışanlardan geri dönüşler alınmaktadır.
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Çalışanlarımız
Düzenli aralıklarla yapılan ölçüm ve raporlamalar aşağıda sıralanmaktadır:
•

Ağır ve tehlikeli işler kapsamında sağlık taramaları ve raporları

•

Üçer aylık dönemlerle kaldırma araçlarının kontrolleri

•

Gürültü ölçümleri

•

Ortam hava ölçümü

•

Ağır metal ölçümü

•

Termal konfor ölçümleri

•

Elektrikli ekipmanların topraklama ölçümleri

•

Paratoner kontrol ve ölçümü

•

Aydınlatma ölçümü

•

Güvenlik işaretlerinin tamamlanması

•

Portör muayeneleri

Doğuş Oto
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları (İSG), İş Kanununun 80. maddesi ile İş Sağlığı ve Kurulları
Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Eylül 2010’da tüm Doğuş Otolar’da kurulmuştur. İSG
Kurulu önceden belirlenen bir günde ayda bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaktadır.
İSG Kurul Toplantılarına Doğuş Oto Bölge Direktörü başkanlık etmektedir.
İSG Kurulu’na Bölge Direktörü, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü, Satış Sonrası Hizmetler
Mühendisi, İdari İşler Yetkilisi, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hemşiresi ve Kısım
Formenleri katılmaktadır.
Her ay düzenli olarak İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hemşiresi tarafından atölyeler ziyaret
edilerek İş Güvenliği ve Çevre açısından yapılması gerekenler izlenmektedir. Toplantı
tutanaklarında bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilerek vakaların uygunluğu
değerlendirilmekte ve varsa sahada görülen yeni uygunsuzluklar görüşülmektedir.
Yıl sonunda Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na gönderilmektedir.
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İSG Kapsamında Yapılan Çalışmalar
a) Yıllık Eğitim Planı yapılarak çalışanlara İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından
eğitimler verilmektedir (İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi, Kazaya Ramak Kala, Fiziksel
Etkenler, Ergonomi - İşle İlgili Kas İskelet Hastalıkları, Kaldırma Ekipmanları ile Çalışma
vb.).
b) Çalışanlara yapılan işe uygun EN standartlarında kişisel koruyucular verilmektedir.
c) Oluşan iş kazaları sonrası İç Haberleşme Formları doldurularak, kazanın nedenleri ve
düzeltici-önleyici faaliyetler belirlenmektedir. Yıllık İş Kazası Takip Formlarında da çalışan
başına iş kazası oranı ve iş kazalı gün sayısı takip edilmektedir.
d) Olası İSG risklerine karşı çalışanların geri bildirim yapabilmesi için “Kazaya Ramak Kala”
formları oluşturulmuştur. Çalışanların kolay erişebileceği yerlere (Atölye, yemekhane
girişleri) “Kazaya Ramak Kala” kutuları konulmuştur.
e) Kaynak işleri gibi riskli işlerde “Sıcak İş İzni Formu” doldurularak iş güvenliği ve yangın
riski kontrol altına alınmaktadır.
f) Bütün Doğuş Otoların İş Güvenliği Risk Analizleri 2006 yılında yapılmış, 2008 yılında
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler aşaması açılmış ve 2009 yılında kapatılmıştır.
g) ‘’Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlarda Mesleki Eğitim’’ kapsamında tüm mekanik, kaporta
ve boya çalışanlarına Mesleki Eğitim Sertifikası alınmıştır.
h) Çalışanlara yasaya uygun olarak ilkyardım eğitimi sağlanmıştır.
Doğuş Otomotiv’de kitlesel hastalıklar ve diğer genel sağlık sorunlarıyla ilgili olarak
çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlenmektedir. 2011 yılında Doğuş
Otomotiv’de Sağlıklı Beslenme ve Diyet ile ilgili uzman konuşmacıların katıldığı bir saatlik bir
söyleşi düzenlenmiştir.
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde iş güvenliği talimatlarına istinaden atölyede çalışanların
kullanmaları gereken güvenlik ekipmanları ve bunların kullanımıyla ilgili kuralların
uygulanması Şirketimizin Bayi Geliştirme Departmanı ve Bölge Şeflerinin takibindedir.
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Çalışanlarımız
Ayrıca Doğuş Otomotiv bünyesinde çalışan temizlik çalışanlarına 2012 yılında sağlık
taraması yapılması kararlaştırılmıştır.
MOVE THE WORLD
2011 yılı Temmuz ayında Volkswagen Ticari Araç’ın desteğiyle gerçekleşen Move
The World uygulaması kapsamında, HIV/AIDS ile mücadeleye dikkat çekmek için
çıkılan dünya turunda kampanya ekibi İstanbul’da Doğuş Otomotiv tarafından
ağırlanmıştır.
Ünlü Alman aktivist Joachim
Franz’ın
5

liderliğindeki

Temmuz’da,

ekip,

Volkswagen

Ticari Araç’ın ev sahipliğinde
Volkswagen

Yetkili

Satıcısı

Avek’te Pozitif Yaşam Derneği’nin
de

katılımı

ile

düzenlenen

toplantıda, T.C. Sağlık Bakanlığı
yetkilileri, gazeteciler ve sivil
toplum kuruluşları temsilcileriyle
bir araya gelmiştir.

Mavi Yaka Depo Çalışanlarına Mesleki Hastalıklardan Korunma Eğitimi
Depoda “ağır iş” kapsamında çalışan kişilerin işleri gereği oluşan risk faktörlerine karşı,
rahatsızlıkların oluşmaması, oluşan rahatsızlıkların ilerlememesi, daha rahat ve doğru hareket
etmeyi öğrenme, iş sorumlulukları ve ortamlarına göre doğru hareket edebilme alışkanlığının
kazandırılması amacıyla 2011 yılında Doğuş Otomotiv ve Gebze Servis çalışanlarından
oluşan toplam 71 kişi 568 adam/saat eğitim almıştır.
Eğitim programında 1 gün boyunca vücut bölümlerinin tanınması, basitleştirilmiş omurga ve
kas-iskelet sistemi anatomisi, yerçekiminin omurga üzerine etkileri, omurganın normal eğrileri,
yerçekimi ekseni omurga ilişkileri, omurganın anormal eğrileri ve oluşma mekanizmaları,
kemik yoğunluğu üzerine etkileri, doğru ve yanlış duruş (Postur) pozisyonları, yapılan işle
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ilgili en sık görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve ergonomik yaklaşımlar, risk grupları
özelinde koruyucu egzersiz programları, doğrudan yapılan işe bağlı olmadan sık görülen
kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları konuları hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
Doğuş Otomotiv’de depo personelinin yaptıkları iş nedeniyle en sık karşılaşılan rahatsızlıklar
bel, boyun ve omurga rahatsızlıklarıdır. Öncelikle çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
uzmanı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri, Kazaya Ramak Kala, Elle Taşıma,
Elle Taşıma ve Kaldırmada Karşılaşılan Sağlık Sorunları ve Korunma Yolları gibi eğitimler
verilmiştir. Aynı zamanda kurumumuza gelen uzman doktorlar tarafından bilgilendirme
eğitimleri yapılmıştır. Depo çalışanlarına her gün sabah mesaiye başlamadan önce bel ve
boyun ısınma egzersizleri yaptırılmaktadır. İSG Uzmanı ve Depo Sorumluları tarafından
düzenli olarak Depo Personeli çalışma ortamında denetlenmiş ve çalışma esnasında sağlık
açısından risk oluşturabilecek hareketlerin en aza indirgenmesi sağlanmıştır. Her ay yapılan
İSG toplantılarında kurul üyeleri tarafından değerlendirmeler, eksiklikler ve yapılanlar
tutanaklara alınarak belgelendirilmiştir. Ayrıca yıllık periyodik sağlık taramalarında Depo
Çalışanlarının bel ve boyun grafileri çektirilmiştir. Gelen tarama sonuçları Şirket Doktoru
tarafından değerlendirilerek, her çalışanın tekrar muayeneleri yapılmıştır.

İş Kazaları
İş kazalarının bütünüyle sıfırlanması ve önlem mekanizmalarıyla sıfırlanması Doğuş
Otomotiv’in Çalışan Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili sorumluluk performansı olarak izlenmektedir
ve odak alanlarımız içinde yer almaktadır. Bu konudaki hedefimiz sıfır kaza ve maksimum
bilgilendirmedir. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da yıl içinde iş kazasına bağlı ölüm
gerçekleşmemiştir. Kazalara bağlı kayıp gün oranı ise Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da
toplam 162 gündür.

Eşit Haklar
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri’nin 4. Maddesi Adalet ve Eşitlik başlığı altında “Tüm paydaşlarımıza
ve birbirimize karşı adil davranır, ayrımcılıktan uzak dururuz,” şeklinde açıklanmıştır. Doğuş
Otomotiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da yasal
düzenlemelerle korunan diğer sosyal statülerden bağımsız bir “Çalışanlar ve İyi İş Ortamı
Politikası” uygulamaktadır.
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Çalışanlarımız
Doğuş Otomotiv tüm çalışanlarına eşit davranmakta ve onların haklarını aynı eşitlik anlayışıyla
gözetmektedir. 2011 yılında çalışmalarına başlanan Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nda konuya
detaylı biçimde yer verilecek, konuyla ilgili vaka örnekleriyle Doğuş Otomotiv çalışanlarının
Şirketimizin konuya bakışını daha net anlamaları sağlanacaktır.
Ayrımcılık ve fırsat eşitliğini de içeren insan hakları e-öğrenme eğitimi Şirket intranet sistemine
eklenmiş ve bu eğitimi tüm çalışanlar tamamlamıştır.
Ücret sisteminin temelini iş kademelendirme altyapısı oluşturmaktadır. Şirket bünyesindeki görevler
için, yapılan işin büyüklüğü göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirlenmekte, piyasa
araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ideal ücret seviyeleri oluşturulmaktadır.
Bu sistem Şirket içinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapabilme imkânı sağlamaktadır.
Gerek maaş tespitlerinde, gerekse performans çalışmalarında herhangi bir cinsiyet ayrımı söz
konusu olamaz. Doğuş Otomotiv ilke ve politikaları, her tür ayrımcılığı yasaklamaktadır. Doğuş
Otomotiv’de kadın çalışanların ücreti erkek çalışanlara göre %2 daha fazladır.

Çalışanlarımızla İletişim
Doğuş Otomotiv’in her çalışanı ilgili yöneticisiyle dilediği zaman doğrudan iletişim
kurabilmektedir. Ayrıca üç ayda bir düzenlenen Yönetim Bilgilendirme Toplantılarında
yöneticiler ile üst yönetim Şirketin faaliyetleri ve işleyişi konusunda bilgi paylaşımında
bulunmaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından her uygulama değişikliğinde ve
yıl sonlarında İK süreçlerinin detaylı biçimde paylaşıldığı İletişim Toplantılarına tüm Doğuş
Otomotiv çalışanları katılabilmektedir. Ayrıca intranet ve e-posta yoluyla Şirketle ilgili bilgiler
çalışanlarla düzenli olarak paylaşılmaktadır.

Yönetim Bilgilendirme Toplantıları
Doğuş Otomotiv bünyesinde müdür ve müdür üstü yöneticilerinin katıldığı Yönetim
Bilgilendirme Toplantıları adı verilen paylaşım toplantıları gerçekleştirilmektedir. Her yıl 4 kez
gerçekleştirilen Yönetim Bilgilendirme Toplantılarında, Doğuş Otomotiv’in dönemsel finansal
performansına ilişkin bilgiler paylaşılmakta, Şirketin başarılarına ve gelecek hedeflerine
ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu toplantılarda Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünü yaptığı
markaların gelecek planları ve Şirketin stratejik olarak kurum içinde gerçekleştirdiği yeni
projeler yöneticilerin bilgilerine sunulmaktadır. Toplantılara katılan Doğuş Otomotiv’de müdür
ve müdür üstü görev yapan yaklaşık 55 kişi, ekiplerine Şirketin vizyonuna ve planlarına dair
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bilgi aktarımı yapmaktadır. Yönetim Bilgilendirme Toplantıları vasıtasıyla Doğuş Otomotiv’in
yol haritası Doğuş Otomotiv çalışanları ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Doğuş İntranet
Doğuş Otomotiv zengin intranet içeriği ile çalışanlarının her bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını
kolaylaştırmaktadır. İntranet Doğuş Otomotiv’in çalışanları arasında en önemli iç iletişim araçlarından
biridir.
2011 yılı için Doğuş Otomotiv intranet kullanım istatistikleri aşağıdaki gibidir:
Ziyaret Sayısı: 1.456.691
Sayfa Görüntülenme: 2.536.726
Sayfa/Ziyaret: 1,74

Çalışan Öneri Sistemi
İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve çalışanların Şirkete katkılarının desteklenmesi amacıyla çalışanlardan
gelen önerilerin sistematik bir şekilde ele alınması için kurulan Çalışan Öneri Sistemi’ne 2011 yılında
Doğuş Otomotiv’den 72, Doğuş Oto’dan ise 504 olmak üzere toplam 576 adet öneri ulaşmıştır.
Gelen önerilerden 33 adedi Doğuş Otomotiv’den 142 adedi ise Doğuş Oto’dan olmak üzere
toplam 175 adedi onaylanmış ve hayata geçirilen önerilerden 165.000 TL/yıl tasarruf sağlanmıştır.
Ayrıca 2011 yılında 10 adet önerinin çalışmaları tamamlanarak uygulamaya alınmıştır. Öneri
Kurulu kararı sonrası 9 öneri ödüllendirilmiştir.
2011 yılında Çalışan Öneri Sistemi yenileme çalışmalarına da ağırlık verilmiştir. Kullanıcılara daha
yakın, kolay ve kullanışlı bir sistem tasarlanmıştır. Yenilenen öneri sistemi ile kazanılan bazı özellikler
aşağıdaki gibidir:
•

Öneriyi destekleyecek dokümanlar sistemde paylaşılabilir.

•

Farklı kriterlerle ya da sadece bir kelimeyle bugüne kadar yapılan tüm önerilerin içinde
sorgulama yapılabilir.

•

Önerilerin onaylanma sonrası adımları da sistemden takip edilebilir.

•

Öneri ile ilgili her aşamaya tek noktadan ulaşılabilir.

•

Tüm değerlendirici notları, proje bildirisi, dokümanlar, getiri, maliyet bilgileri ve ayrıca raporlarla
istatistiksel verilere ulaşılabilir.
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Çalışanlarımız
Çalışanlarımıza Sağlanan Faydalar
Tümü tam zamanlı olarak çalışan Doğuş Otomotiv çalışanlarının eşit haklara sahip olduğu
ve her bir çalışanın Şirketimizin kilit paydaşlarından birisi olduğu Doğuş Otomotiv Temel
Hak ve Sorumluluklar Prosedürü’nde açıkça belirtilmektedir. Sağlık sigortası, hayat sigortası,
yemek ve servis tüm çalışanlarımızın yararlandığı sosyal haklardır.
Çalışanlara, kendilerini doğrudan ilgilendiren önemli operasyonel değişiklikler öncesinde
yapılan ön bildirim ve işten çıkışlarla ilgili ihbar süreleri için T.C. İş Kanunu’ndaki süreler
geçerlidir.
0-6 aylık kıdem: 2 hafta
6 hafta-1,5 yıl kıdem: 4 hafta
1,5 yıl-3 yıl kıdem: 6 hafta
3 yıl üzeri kıdem: 8 hafta

Çalışanlarımızın Gelişimi
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarının gelişmeye açık yönleri göz önünde bulundurularak
gelişim planı hazırlanmakta ve bu çerçevede eğitimler alınması sağlanmaktadır. Eğitim
programları, Genel Müdür Gelişim Programı, Direktör Gelişim Programı, Yeni Müdür Gelişim
Programı, mevcut müdürlerin gelişimi amacıyla Yönetim Gelişim Akademisi Programı, yönetici
profili için Yönetici Gelişim Programı, potansiyeli yüksek çalışanlarımız için Potansiyel Gelişim
Programlarıdır.
Ayrıca mevcut çalışanların bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlamak ve kariyer planlaması
kapsamında eğitmen kimliği kazanmalarına destek olmak amacıyla İç Eğitim Programı
düzenlenmiştir.
Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yeditepe
Üniversitesi ile işbirliği yapılarak yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen
çalışanlarımıza özel indirimler sağlanmıştır.
Bunun yanı sıra 2011 yılında ihtiyaca yönelik, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da tüm
kademeleri kapsayan Değerler Eğitim Programı da gerçekleştirilmiştir. Doğuş Oto’da
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ilk olarak Bursa Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Değişim Yolculuğu” eğitiminin tüm bölgeleri
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

İç Eğitmen Projesi
Doğuş Otomotiv Grubu’nda değişen çalışma koşullarında dahi çalışanlarımızın gelişiminin
sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarımızın motivasyonunu, aidiyet duygusunu artırmak, kişisel
bilgi birikimlerinin diğer çalışanlarımıza da aktarılmasını sağlamak amacıyla Kasım 2009’da
İç Eğitmen Projesi hayata geçirilmiştir.
İç Eğitim Programı kapsamında 2011 yılında 18 adet eğitim gerçekleşmiş, 160 katılımcıya
160 adam/gün, 1.280 adam/saat eğitim verilmiştir. Programın en önemli katkısı tecrübelerin
paylaşımı, iletişimin artması yönünde olmuştur.
İç Eğitim Programımızın her yıl yeni iç eğitmen ve eğitimlerin katılımı ile devam etmesi
planlanmaktadır.

Değişim Yolculuğu
Değişim Yolculuğu Eğitimleri ile hedeflenen, katılımcılara değişim ve dönüşümün
rekabet dünyasında bitmeyen bir süreç olduğunu, en iyi ve mükemmeli hedefleyen
kurumların sürekli olarak yenilenmek zorunda olduklarını, bu süreçte kurumun
hedeflerine ulaşmada kendilerine düşen rolün neler olabileceği ve bu rolü oynamak
için etkin iletişim kurma, kendisini ve ekibini motive etme, performans, motivasyon,
geri bildirim ve koçlukla yönetme gibi yönetsel becerilere nasıl sahip olabileceğini
anlatmaktır. Tüm Bursa Bölge çalışanlarının katıldığı eğitimlerde Profesyonel Duruş,
Genel İletişim, Müşteri İlişkileri, Telefonla İletişim, Toplantı & Hedef Yönetimi gibi
konular detaylı ve uygulamalı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitimler 20 gün boyunca
toplam 215 kişiye verilmiştir.
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Çalışanlarımız
Yetkili Satıcı Gelişim Akademisi
Doğuş Otomotiv sadece kendi çalışanları için değil, iş ortaklarının da gelişimi için
programlar düzenlemektedir. 2011 yılında Doğuş Otomotiv tüm Yetkili Satıcı ve
Servis sahiplerini “Yetkili Satıcı Gelişim Akademisi” programına dahil etmiştir. Bu
programın, önümüzdeki yıllarda tüm Yetkili Satıcı ve Servis çalışanlarını kapsaması
hedeflenmektedir. Program toplam 3 modülden oluşmaktadır. Bu modüllerde
yer alan eğitim konuları ihtiyaç analizleri yapılarak ve beklentiler sorgulanarak
hazırlanmıştır. Programların eğitim içerikleri oluşturulurken akademik bir platformda
ilerlemesi kararı ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile yapılmasına karar
verilmiştir. Kurumsal Sorumluluk alanında genel bilgilendirme ve Doğuş Otomotiv
politikaları da bir modül kapsamında eğitimlere eklenmiştir. İlk fazın sonunda
toplam 67 Yetkili Satıcımızdan toplam 102 kişi eğitimlere katılmıştır. 2013 yılında bu
eğitimlerin Yetkili Satıcı ağında diğer profesyonellere de verilmesi planlanmaktadır.

Performans Yönetimi
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da bireysel hedefler, Şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu bir
şekilde yıl başlarında belirlenmektedir. Birimlerin IT ile ortak projeleri varsa, hedef belirleme
süreci öncesinde koordinasyonu yapılmaktadır. Her hedef belirleme, değerlendirme süreci
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öncesinde hedef yaygınlaştırma ekipleri ile sürecin sorunsuz işlemesini sağlamak için
toplantılar düzenlenmektedir.
Doğuş Otomotiv’de Genel Müdürler için de ortak hedefler belirlenmektedir. Aynı pozisyonlar
için aynı hedefler ve ağırlıklar kullanılmaktadır. Hedeflerin girişi ve revizyonları için
değerlendirme döneminde marka/birim ve bölgelerde kurulmuş olan Hedef Yaygınlaştırma
Ekibi üyelerinden destek alınmaktadır. Bu ekibin ana görevi sürecin termine uygun ve sağlıklı
olarak işlemesini sağlamak konusunda İnsan Kaynakları Ekibi üyelerine yardımcı olmaktır.
Performans değerlendirme sonuçları her iki Şirkette de çalışanların toplam gelirlerini
doğrudan etkilemektedir. Ayrıca sonuçlar atamalarda, terfilerde ve gelişim planlarının
hazırlanmasında göz önünde bulundurulmaktadır.
Doğuş Oto‘da bireysel performansı daha kısa dönemlerle ödüllendirebilmek için Satış/
Destek Fonksiyonu ve Satış Sonrası Hizmetler’den her bölge için ayrı olmak üzere bir ayın
elemanı seçilmektedir. Ayın elemanlarına para ödülü olarak 330 TL verilmektedir. Ayrıca
ayın elemanları arasından yıl sonunda yılın elemanları da seçilmektedir.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti
Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti her iki yılda bir yapılan düzenli araştırmalarla ölçümlenmekte
ve takip edilmektedir. 2011 yılında Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Direktör ve Müdürlere
ÇMA (Çalışan Memnuniyeti Anketi) ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Daha sonra
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Otolar’da, birim ve bölgelerde çalıştaylar düzenlenerek ÇMA’da
iyileştirilecek konularla ilgili aksiyonlar belirlenmiştir. Ayrıca tüm çalışanlara ÇMA anket
sonuçları ile ilgili bilgi verilmiş ve uygulamaya alınacak programlara karar verilmiştir.
2012 yılında değerlerle ilgili çalışanlarla yapılan görüşmelerden alıntıların bulunduğu bir
kitapçığın yayınlanması hedeflenmiş ve çalışmalarına başlanmıştır.
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Çalışanlarımız
Anne-Bebek Politikası
Doğuş Otomotiv’de çalışan annelere değer verilir ve bu konuda ihtiyaçlara yönelik
çalışmalar yürütülür. Çalışanın iş göremezlik raporunda belirtilen süre içindeki
ücretleri kendisine herhangi bir kesinti yapılmaksızın, tam olarak ödenir. Doğum izni
sonrasında çalışana İş Kanunu’nda belirlendiği üzere çocukları bir yaşına gelene
kadar emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin
hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler
ve bu süre günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Şirkette annelerin işte olduğu
saatlerde kullanabilecekleri süt odası da mevcuttur. Ayrıca Şirket içi yapılandırılan
bilgisayar yazılımı ile annelerin evlerinde yer alan kameralara Şirket bilgisayarından
bağlanmaları mümkündür. Bu şekilde gün içinde canlı olarak bebeklerinin durumunu
izleyebilen anneler iş ortamında çok daha huzurlu ve verimli olabilmektedir.

Çalışan Gönüllülüğü
Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle içinde yaşadıkları topluma fayda sağlayacak
gönüllülük programlarına katılmaları öncelikli toplumsal katılım ve insan kaynakları
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Şirket içinde yürütülen hazırlık çalışmaları
2011 yılında da devam etmiştir. Gönüllülük kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenen,
uzun soluklu ve tüm taraflara fayda sağlayacak şekilde hayata geçirilmesi bir öğrenme süreci
gerektirmektedir. Bu amaçla stratejisi, hedefleri ve uygulama planı tam olarak belirlenmiş
bir gönüllülük programına başlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar 2012’de hayata
geçirilecektir.
2011 yılında paydaş beklenti analizinin bir parçası olarak yürütülen ve çalışanlarının
görüşlerinin ve önerilerinin sorulduğu Gönüllülük Programı Anketi yapılmıştır. Doğuş
Otomotiv’de kalıcı ve tüm çalışanların dahil olabileceği bir gönüllülük programının hayata
geçirilmesi için çalışanlardan gönüllülük programı kapsamında neler yapılabileceğine dair
görüşler alınmış, Şirket odak alanları da göz önüne alınarak programlar belirlenmiştir.
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Gönüllülük Programları kapsamında 2011 yılında yaklaşık 60 kimsesiz çocuğa kucak açan
ve bir aile ortamını yaşatmaya çalışan Çayırova Sevgi Evleri’ne giyimden kırtasiye ürünlerine,
kitaptan spor malzemelerine kadar ev ortamı ve okul için ihtiyaç duyulan tüm malzemeler
çalışanlarımız tarafından toplanarak ulaştırılmıştır. Ayrıca Koruncuk Vakfı’nda bir çocuğun 1
yıllık eğitim, kıyafet, sosyal aktivite, kurs vb. tüm nakdi masrafları karşılanarak yaşam koçu
sponsorluğu gerçekleştirilmiştir.
Trafik

Hayattır!

çalışmaları

kapsamında

yürütülen

çalışan

gönüllülüğü

programlarında trafik güvenliğine dikkat çekmek amacı ile 3 adet viral film çekilmiş
ve filmlerde çalışanlarımız gönüllü olarak rol almıştır. Prodüksiyonu tamamlanan
filmler sosyal ve dijital medyada çeşitli mecralarda yayınlanarak trafik güvenliği
konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmektedir. Bununla
birlikte T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde kamu spotu olarak hazırlanan
filmde de ünlü oyuncuların yanı sıra çalışanlarımız gönüllü olarak rol almıştır.

İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de olmak üzere insan haklarıyla ilgili
tüm küresel gönüllü kodlara ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uymayı ve İnsan
Haklarına Saygı kavramını tüm iş süreçlerine entegre etmeyi İnsan Hakları Politikası’yla taahhüt
etmektedir. Doğuş Otomotiv, Türkiye’de kamuya açık biçimde İnsan Hakları politikasını açıklayan
ilk Türk şirketlerinden biri olmakla gurur duymaktadır.
Doğuş Otomotiv’de sendika bulunmamaktadır. Şirketimizde çalışanlarımızın örgütlenme
özgürlüğü bulunmaktadır. Konuyla ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir.
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Çalışanlarımız
2011 yılında Şirketimizde çalışan tüm güvenlik personeline insan hakları eğitimi verilmiştir.

Tedarikçilerimizde İnsan Hakları
Doğuş Otomotiv, birlikte çalıştığı üçüncü partilerin de insan hakları hükümlerine uymasını
ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmesini talep etmektedir. Tüm taşeronlarımızla yapılan
sözleşmelerde çocuk işçi ve sigortasız eleman çalıştırılmamasına yönelik maddeler yer almaktadır.
2012 yılında yeniden gözden geçirilmesi planlanan tedarikçi seçim ve değerlendirme kriterlerine
de bu maddeler eklenecektir. Tedarikçilerimize 2011 yılında insan hakları hükümlerini içeren
ek bir protokol imzalatılmıştır. Tüm yapılan sözleşmelerin ekine Doğuş Otomotiv İş Ahlâkı
İlkeleri eklenerek tüm tedarikçilerimizden onay alınmıştır. 2011 yılında söz konusu sözleşmeyi
tedarikçilerimizin %100’ü imzalamıştır.
2011 yılında tedarikçilerimize yapılan fiziki denetimlerde çocuk işçi/zorla işçi çalıştırma ile ilgili
herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 2011 yılında toplam 22 tedarikçi ziyaret edilmiş
ve sonuçlar raporlanmıştır. 2012 yılında tedarikçi denetleme kriterlerimize çocuk işçi konusu
da eklenecek ve bu konu sıkı şekilde takip edilecektir. Yapılan denetimlerde tedarikçilerimizde
çalışan işçilerin çalışma koşulları incelenmiş ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır.
Kendileriyle yapılan görüşmelerde de olumsuz bir durum olmadığına dair geri bildirim alınmıştır.
Denetimlerimizde ayrıca tedarikçilerin çalışanlarına verdiği eğitimler ve çalışan sağlığı ve
güvenliği için alınması gereken önlemler de kontrol edilmektedir.
Doğuş Otomotiv markaları da çalıştıkları üçüncü partilerde bu konulara hassasiyet göstermektedir.
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Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. İş Ahlâkı İlkeleri
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Politikaları doğrultusunda değer zincirinde yer alan iş ortaklarının, hizmet
ve mal aldığı tedarikçilerinin aşağıdaki konularda ortak hassasiyet göstermesini
beklemektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en öncelikli konumuzdur. Tüm iş süreçlerimizde
sıfır kaza hedefiyle hareket eder; çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için en üst
düzeyde önlemler alırız.

İnsan Hakları
İş süreçlerimizin her aşamasında insan haklarına saygılıyız ve hiçbir koşulda
cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, etnik köken vb. ayrımı yapmadan tüm paydaşlarımıza ve
çalışanlarımıza eşit davranırız.

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma
İş süreçlerimizin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırmayız. İnsan haklarına, yasa ve
yönetmeliklere aykırı istihdam koşulları yaratmaz ve denetim/kontrol süreçlerimizde
bu konulara azami hassasiyet gösteririz.

Ekolojik Çevreye Saygı
Yaptığımız iş nedeniyle içinde yaşadığımız ekolojik çevreye olan etkimizi en aza
indirecek tüm önlemleri alır, bu konudaki yasa ve yönetmeliklere koşulsuz uyarız.
Doğal kaynakları (su, enerji) verimli kullanır, atık yönetimine azami önem veririz.
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Müşterilerimiz
Doğuş Otomotiv müşterileri, Şirketimizin öncelikli paydaşıdır. Müşterilerimizin ürün ve
hizmetlerimizden memnuniyetinin marka itibarımızın en önemli unsuru olduğunu bilir ve
bu doğrultuda tüm iş süreçlerimizi ve politikalarımızı belirleriz.
Müşteri memnuniyetinin ve markamıza bağlılığının temelinde ürün ve hizmet
sorumluluğumuzun bulunduğunun bilinciyle 2011 yılında yapılan çalışmalarla Ürün
ve Hizmet Sorumluluğu politikamız hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Her yıl
düzenlenen müşteri memnuniyeti anketleri ve diğer sorgulama yöntemleriyle düzenli
olarak müşterilerimizin Şirketimizden beklentilerini öğrenmek ve hizmet kalitemizi
sürekli artırmak için çalışmalar yürütülmektedir.
Odak Alan                        
(Sosyal Sorumluluk)       
Ürün ve Hizmet

Hedef

Yöntem

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası standartlarda hizmet ve tam, doğru ve
zamanında bilgilendirme

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

Eğitim ve Bilgilendirme

Ürün ve hizmetlerimizden etkilenen paydaşları
bilgilendirme, gerekli durumlarda eğitim

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

Müşteri Memnuniyeti

Güven, bağlılık, beklentilerin üzerinde hizmet

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

Sorumlu Pazarlama

Sorumlu iletişim ilkeleri, OEM beklentilerine uygunluk

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

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Ürün ve Hizmetlerimizin Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları
Satın Alma
Satın Alma Birimi tarafından ürünlerin numune ve uygunluğu hem satın alma hem de talep
yapan departman tarafından kontrol edildikten sonra sipariş verilmekte ve ürün teslimatları
yapıldıktan sonra tek tek kontrolü yapılmaktadır. Ürün kriter seçimleri markalar tarafından
yapılmaktadır.

Lojistik
Doğuş Otomotiv’de Lojistik Birimi tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde ürünün niteliğine
göre, TÜV20, MSDS21, E Belgesi22 gibi belgeler talep etmektedir. Ayrıca her sözleşme ekinde
tedarikçilerimize de Doğuş Otomotiv İş Ahlâkı İlkeleri imzalatılmaktadır.
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20

TÜV uluslararası bir araştırma, inceleme ve akreditasyon kuruluşudur. Otomotiv sektörü (ve daha birçok sektör) için herhangi bir ürünün kullanılabilirliğine
ilişkin “E Mark” denilen belgeyi vermekle yetkilidir. Bununla birlikte ürünlerin ISO/TS 16949 standartlarına uygunluğunu kontrol eder, sonuç raporunda söz
konusu ürünlerin hangi araçlarda kullanılabilir olduğuna dair rapor verir.

21

Material Safety Data Sheet (MSDS) ürünün iş güvenliği standartlarına uygunluğunu gösteren belgedir. Söz konusu ürünle ilgili güvenli bir şekilde çalışma
prosedürleri, işçi sağlığı ve çevreye verilen zarar ile ilgili bilgileri içerir. Bu veriler ürünün fiziksel özellikleri olabildiği gibi (erime noktası, kaynama noktası,
yanma noktası, vb.), toksisite, reaktivite, depolama, bertaraf, koruyucu ekipman vb. bilgiler de olabilir. Ülkeden ülkeye içeriği farklılıklar gösterebilir.

22

E belgesi, Avrupa Birliği karayollarında taşıtlar ve parçalarının taşıması gereken şartları sağladığını gösteren ve bu şartları yerine getirme yükümlülüğünün
imalatçı üzerinde olduğu bir belgelendirme sistemidir. Belgelendirme için ürünün uygunluğu akredite bir laboratuar tarafından test edilerek laboratuarın
bulunduğu Avrupa Birliği üye hükümetine onay için verilir. Test öncesi ürüne ait bir teknik dosyanın hazırlanması ve laboratuar ile onay verecek hükümete
birer kopyasının ulaştırılması gerekmektedir. Teknik dosya hazırlanması hususu imalatçı yahut danışmanlık hizmeti veren kuruluş tarafından gerçekleştirilir.
Onay sonucunda ürüne AB üyesi hükümet tarafından verilen numara yahut kod ürün üzerine belirtilen şekilde işaretlenir.

Satış Sonrası Hizmetler
2011 yılında Doğuş Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Departmanı tarafından kaza
koordinasyon semineri düzenlenmiştir. Her Yetkili Satıcı ve Servis’ten bir hasar servis
danışmanı temsilci olarak bu seminere katılmıştır. Kaza, güvenli sürüş, kaliteli hasar onarımı,
Trafik Hayattır! Platformu, emniyet kemeri ve hava yastığı gibi konularda bilgilendirme
yapılarak araç kullanıcılarının doğrudan bu konularda bilinçlendirilmesi ve kaliteli hizmet
alması sağlanmıştır. Araç göstergesindeki uyarı ve bilgilendirme sembollerinin tanıtıldığı cep
kılavuzları hazırlanıp servis hizmeti alan müşterilerimize servis ziyaretlerinde sunulmuştur.
Sürüş güvenliği, insan sağlığı açısından işletim maddelerinin (bir aracın kullanım ömrü
boyunca tüketilen, aşınarak biten, aşınma, eskime vb. şekilde ömrünü tamamlayan parçalar)
önemini anlatan broşürler hazırlanmış ve müşterilerimize verilmesi için Yetkili Satıcı ve
Servislerimize gönderilmiştir.
Doğuş Otomotiv ve markalarına 2011 yılında ürün ve hizmetlerinin tedarik ve kullanımıyla
ilgili yasa ve yönetmeliklere uymama nedeniyle herhangi bir idari, hukuki ya da para cezası
kesilmemiştir.
Bakım Zamanı Hatırlatma Uygulaması: Kullanım ömrü dolan, aşınan parçalar sebebiyle
oluşabilecek tehlike ve yakıt tüketimi artışlarını engellemek amacıyla araçlarımız belirli
kilometrelerde veya en az yılda bir kere bakım görmelidir. Müşterilerimize bakım zamanlarının
geldiğini telefon veya mobil mesaj yolu ile hatırlatıyor, bu şekilde araçlarını ilk günkü gibi
verimli ve güvenli şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.
Bakım Zamanı Hatırlatma Araması Sayısı: 16.525
Gönderilen Bakım Zamanı Hatırlatma SMS Sayısı: 138.000
Muayene Zamanı Hatırlatma Uygulaması: Trafikteki araçların güvenli ve verimli şekilde
çalışması Ulaştırma Bakanlığı tarafından da takip edilmektedir. Bu kapsamda trafikteki tüm
araçlar düzenli olarak trafik muayenelerini yaptırmak zorundadır. Müşterilerimize araç
muayene zamanlarının geldiğini telefon veya mobil mesaj yolu ile hatırlatıyor, dilerlerse
muayeneden önce araçlarının kontrolünü yapabileceğimizi, bu şekilde muayenede
çıkabilecek eksikleri önceden giderebileceğimizi belirtiyoruz.
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Müşterilerimiz
Muayene Hatırlatma Araması Sayısı: 6.203
Gönderilen Muayene Zamanı Hatırlatma SMS Sayısı: 28.000

Trafik Güvenliği Bilinçlendirme Çalışmaları
Doğuş Otomotiv olarak, trafikte güvenlik anlayışını tüm paydaşlarımıza yaymak amacıyla
hedef bazlı projeler gerçekleştirilmektedir. Bu anlayışla en önemli paydaş kitlemiz olan
müşterilerimize yönelik olarak araç teslimat prosedürlerimizi yenileyerek, bu prosedürlere
trafik güvenliği maddelerini de ekledik. Yetkili Satıcılarımız, müşterilerimize araç teslim ederken
trafiğe çıkmadan önce bir kez daha trafikte güvenliğe ilişkin temel bilgileri paylaşmaktadır.

Markalarımızda Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç modelleri, yüksek sağlamlıkta çelikten üretilen gövdelerinin yanında,
endüstrinin güvenlik anlamında geliştirilen en yüksek aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle
müşterilerinin güvenliklerini en üst düzeyde sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yüksek güvenlik
seviyesi sayesinde, halen satışına devam edilen Polo, Golf, Jetta, Passat, Scirocco ve Yeni
Tiguan modelleri, EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldıza lâyık görülmüştür.
Polo modelinden itibaren ABS fren sistemi, aktif gergili ön emniyet kemerleriyle birlikte ön
hava yastıkları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme soketleri standart olarak sunulmaktadır.
Golf modelinde standart olarak sunulan 7 adet hava yastığı pasif güvenlik seviyesinde
segmentin zirve noktasını tanımlarken, Passat, Yeni Volkswagen CC ve Yeni Tiguan modelinde
sunulan Yorgunluk Tespit Sistemi sayesinde ise sürücünün dikkatinin dağılması gibi tehlikeli
durumlar önceden tespit edilebilmektedir.
Buna ek olarak Touareg modelinde kullanılan 4Motion, 4 tekerlekten çekiş sistemi, bu
büyük arazi aracının yol tutuşunu mükemmele yakın hale getirmektedir. Söz konusu çekiş
sistemi birer spor otomobil olarak yüksek viraj kabiliyeti vaat eden Golf R ve Scirocco R’da
da kullanılmaktadır. ABS Plus sayesinde Touareg, seyredilen zeminin karakteristiğini ayırt
edebilmekte ve fren sisteminin davranışlarını değiştirebilmektedir.
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Tüm bu güvenlik altyapısı hakkında müşterileri bilinçlendirebilmek ve sistemlerin doğru
kullanımını sağlayarak, olası istenmeyen durumlarda araçların sunduğu potansiyelden
olabildiğince yararlanmaları amaçlanmaktadır. Benzer şekilde, müşterileri bilinçlendirmeleri
amacıyla satış ve servis ekipleri ilgili eğitim programlarına katılmakta ve bilgi düzeyleri sürekli
güncel tutulmaktadır. Bununla birlikte Volkswagen Driving Experience - Sürüş Deneyimi
organizasyonları aracılığıyla müşterilerimize farklı sürüş koşulları altında güvenli sürüş
teknikleri konusunda eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda doğru viraj alma, kaygan zeminde
fren yapma ve engelden kaçma gibi trafikte hayat kurtarabilecek teknikler hakkında teorik
ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz ABS, ASR ve ESP gibi sistemlerin
çalışmasını sağlayacak koşullar altında test sürüşüne katılarak, aktif güvenlik koşullarını
deneyimleme olanağı da bulmaktadır.
Uzun yıllardır Volkswagen Binek Araç modellerinde kullanımı yaygınlaştırılan asbest
içermeyen fren ve debriyaj balataları ve insan sağlığına zararı olmayan akışkanlar, araçların
bakımını yapan çalışanların da sağlığını korumaktadır.

Audi
‘Teknoloji ile bir adım önde’ olma felsefesi Audi markasının tüm faaliyetlerine yön veren temel
noktadır. Yeni bir aracın geliştirilmesinde önce görsel olarak bilgisayarda, ardından gerçek
otomobil ile Audi güvenlik merkezlerinde çok sayıda çarpışma testi yapılır. Mühendislerimiz
sadece kendi yaptıkları testleri değerlendirmekle kalmazlar, aynı zamanda Audi Kaza
Araştırma Ünitesi (AARU - Audi Accident Research Unit) kaza araştırma mühendisleri ve bilim
adamlarının fotoğraflarını çektikleri gerçek kazaları da değerlendirirler. Yıllar süren geliştirme
süreci, binlerce test kilometresi kullanıcılarımıza güvenlik, teknoloji ve konfor konularında
en üstün kaliteyi sağlamak için yapılmaktadır. Audi modellerinde standart/opsiyonel olarak
sunulan destek sistemleri daha güvenli bir şekilde hedefe ulaşmaya yardımcı olur.
Gece Görüş Yardımcısı: Aracın ön tarafında yer alan bir termal kamera sayesinde
aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde, yayalar algılanır ve sürücü bilgilendirme ekranı
üzerinde işaretlenir. Eğer, sistem çarpışma riski algılarsa, sesli ve görsel uyarı verir.
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Müşterilerimiz
pre-sense basic: Kritik bir sürüş durumunda aktif duruma geçirilen çeşitli önleyici yolcu
koruma sistemleri içerir. Bunlar arasında; ön emniyet kemerlerinin gerdirilmesi, dörtlü
flaşörlerin yakılması ve sürgülü tavan ile camların kapatılması vardır.
pre-sense plus: Audi şerit değiştirme yardımcısı (side assist) ve uyarlanabilir hız sabitleme
(cruise control) sistemleri birlikte sipariş edildiğinde sisteme entegre olarak gelir. Pre-sense
front (ön) sisteminin fonksiyonlarına ilaveten pre-sense plus bir çarpışmanın kaçınılmaz
olduğu durumlarda Audi fren muhafızını (braking guard) aktif duruma geçirir ve çarpışmanın
şiddetini olabildiğince azaltmak için bir tam frenleme başlatır. Sistem sınırları içerisinde araç
tamamen durdurulabilmektedir.
Side Assist: Audi Side Assist (Şerit Değiştirme Asistanı), kullanıcıya şerit değişimlerinde kör
noktalarda destek vermek amacı ile tasarlanmıştır.
Lane Assist (Audi Şerit Takip Yardımcısı): Sürücünün aynı şeritte kalmasını sağlayan bir
destek sistemidir.

SEAT
SEAT modellerinden Ibiza, Altea XL ve Alhambra, EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız
puanına sahiptir.
Ibiza modelinden itibaren ABS fren sistemi, aktif gergili ön emniyet kemerleriyle birlikte ön
hava yastıkları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme soketleri standart olarak sunulmaktadır.
Leon’un FR modelinde ESP ve 8 hava yastığı standarttır. Alhambra modelinde standart olan
9 hava yastığı ile yüksek güvenlik standartları sağlanmıştır.

Volkswagen Ticari Araç
2011 yılı Mayıs ayında pazara sunulan Volkswagen’in pickup sınıfındaki temsilcisi Amarok,
gelişmiş güvenlik ve konfor ekipmanları standart olarak sunmaktadır. Sınıfında sadece
Volkswagen Amarok’ta sunulan “özel kılavuz sistemi”, arazi şartlarında devreye girmekte
ve vites kolundaki titreşimi minimuma indirerek büyük kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Ayrıca Amarok’ta sunulan bir diğer özellik de yanlış vites geçişlerinin önüne geçen kilitleme
çubuğu sistemidir. Bu özellik sayesinde zor yol şartlarında sürücünün hata yapmasının önüne
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geçilmekte ve şanzıman korunmaktadır. Standart olarak sunulan off-road ABS, otomatik
yokuş çıkış-iniş asistanı ve ESP özellikler Volkswagen Amarok’u sınıfında tek kılmaktadır.
Bir düğmeye basarak devreye sokulan Off-Road ABS (arazi için ABS) sistemi arazide ve
çakıllı yollarda aracı, zemine gömerek takoz etkisi yaratmakta ve fren mesafelerini önemli
oranda azaltmaktadır. Bu özellik sayesinde Amarok, 45 derecelik yokuşlarda bile, tam
dolulukla dahi rahatlıkla durabilmektedir. Yokuş yukarı çıkış ve iniş asistanı da Volkswagen
Amarok’un tüm versiyonlarında standart olarak sunulmaktadır. Sürücünün ayağını frenden
çekmesine rağmen aracı kaydırmayan bu sistem kalkış için yeterli güç oluşuncaya kadar freni
bırakmamaktadır. Böylelikle rampa iniş ve çıkışları kolaylaştırılırken aracın kayarak devrilme
riski de azalmaktadır.
2011 Eylül ayında satışa sunulan Yeni Crafter’da standart güvenlik ve konfor ekipman seviyesi,
yeni eklenen ekipmanlarla daha da zenginleştirilmiştir. Yeni Crafter, tüm Volkswagen Ticari
Araç modellerinde standart olarak sunulan ESP viraj dengeleme sisteminin yanında, LAC
(Otomatik Yük Uyarlama Kontrolü), CBC (Dönüş Fren Kontrolü), USC (Viraj İçinde Savrulma
Kontrolü), ROM (Devrilme Koruması), RMI (Denge Kaybı Koruması), ABS (Kilitlenmeyi
Önleyici Fren Sistemi), ASR (Anti Patinaj Sistemi), EBC (Motor Fren Kontrol Sistemi), BAS (Fren
Yardımcısı), Hill Holder (Yokuş Yukarı Kalkış Sistemi), dört tekerlekte disk fren, ön ve arka viraj
denge çubukları, yan aynalara entegre sinyallerin de içinde bulunduğu kapsamlı standart
güvenlik paketine sahiptir.
Yeni Crafter’ın en dikkat çekici özelliklerinden olan ‘Koltuk’lar ve ‘Emniyet Kemerleri’ de
bir dizi testten geçirilmiştir. Koltuklar, emniyet kemerleri ve araç üzerindeki bağlantıların
güvenilirliği, uluslararası yönetmeliklere uygun olarak akredite test kuruluşları tarafından
araç içerisinde bulunan tüm koltuk sıraları ve pazara sunulan tüm koltuk tipleri için itme ve
çekme testlerine tabi tutulmuş ve başarıyla sonuçlanmıştır.
Showroomlara gelen müşterileri bilinçlendirmek amacıyla ESP ile ilgili çekilen özel bir film
plazmalardan sürekli olarak yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra Volkswagen Ticari Araç
facebook sayfasında da modellerin çevre ve güvenlik konularındaki üstünlüklerini anlatan
bilgilendirici mesajlar yayınlanmaktadır.
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Müşterilerimiz
Scania
Scania markası için sürücü her türlü nakliye işleminde en önemli aktördür. İşinden keyif
alan ve kendini rahat hisseden bir sürücü, çok daha verimli çalışmaktadır. Bunun da işletme
maliyetleri, yol güvenliği ve çevre üzerinde hemen görülebilen bir etkisi vardır.
Nesillerdir süren ayrıntılı araştırma, tasarım ve testler sayesinde Scania araçları, her türlü
laboratuar ve gerçek yaşam koşulunda istisnai derecede güvenli olduklarını kanıtlamıştır.
Bunun önemli bir kısmı, her bir Scania aracında bulunan çok sayıdaki yenilikçi güvenlik ve
destek sistemleri sayesindedir.
Geliştirilmiş fren sistemi, elektronik denge sensörleri ve kamera üniteleri, daha fazla yol
güvenliği sağlama çalışmalarımızın sadece birkaç örneğidir.
Anında tepki ve maksimum denge, Scania’nın Elektronik Frenleme Sisteminin (EBS) temel
özellikleridir. Scania’nın EBS’si sürücülere frenleme sırasında mümkün olan en iyi kontrolü
sağlamaktadır. Hızlı ve eşzamanlı fren ayrılması “fren sürtünmesinin” üstesinden gelmeye
yardımcı olduğu için aynı zamanda yakıttan da tasarruf sağlamaktadır. Fren sürtünmesi,
bazı dingillerde fren ayrılması anlık olarak geciktiğinde meydana gelmektedir (klasik bir
pnömatik frenleme sistemi, elektronik kumandadan daha yavaş tepki verir). EBS, her türlü yol
koşulunda dengeyi sağlarken acil durum duruşları sırasında gerçekleşen gereksiz streslerin
çoğunu ortadan kaldırır. Scania elektronik frenleme sistemi sayesinde acil durumlarda bile
aracın dengesi korunur.
Scania Elektronik Denge Programı (ESP) makaslama, kayma veya devrilme riski olan
durumlarda sürücüyü aktif olarak desteklemektedir. Acil durumlar veya uygun olmayan hız,
bazen araç dengesizliğine yol açabilmektedir. Özellikle çekici-yarı römork kombinasyonlarında
sürücünün anlık kontrol kaybı çok tehlikelidir. Scania ESP, temel denge parametrelerini takip
ederek ve ilgili kontrolleri otomatik olarak tetikleyerek sürüş güvenliğini büyük oranda
artırmaktadır. Sistem, elektronik kontrollü disk freni donanımlı tüm 4x2 çekicilerde mevcuttur.
ESP, ıslak ve kaygan zeminlerde veya aracın devrilme riski taşıdığı virajlı yollarda denge
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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Scania markasında araç geri çağırma kampanyaları da düzenli olarak takip edilmektedir.
• Scania Motorları, egzoz emisyonlarıyla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartları karşılamaktadır.
Bunlar sadece günümüzün standartları değil, öngörülebilen ve gelecekte yürürlüğe girecek olan
standartları da kapsamaktadır.
• Scania’nın başlıca politikası çevreyi dikkate almak ve uluslararası emisyon standartlarının
yürürlüğe girmesini desteklemektir.
• Kabin güvenliği Scania için önemlidir.
• Aktif güvenlik, yol risklerini, çarpışmaları ve yaralanmaya yol açabilecek diğer kazaları asgari
düzeye indirme amacı ile araç sürüşü mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmek içindir. Aktif
güvenlik, sürücüye daha iyi geri besleme ve kontrol verme amacına odaklanmıştır. Bu amaçla
Scania sürekli olarak görüş alanını, kullanımı, frenlemeyi ve dengeyi iyileştirmek için çalışmaktadır.
• Pasif güvenlik çarpışma kaynaklı sonuçları, yani sürücüyü ve diğer araç yolcularını etkileyen
sonuçları asgari düzeye indiren tasarım yönlerine odaklanır. Bunun içerisinde yapısal bütünlük,
göstergelerin yerleşimi ve darbe kuvvetlerinin dağılımı yer alır.
• Bu ikili yaklaşım hem risklerin hem de sürüş kazalarının sonuçlarına karşı bütün sürücülerin
çevresinde etkin bir koruma alanı oluşturur.
• Scania Sürücü Eğitimi, en deneyimli sürücülere bile daha ekonomik ve güvenli sürmede yardımcı
olur. Bu eğitimler verimli bir şekilde hayata geçirildiğinde sadece yakıtta yaklaşık %10 tasarruf ve
emisyonlarda belirgin bir düşüş sağlamaktadır. Ayrıca lastikler daha uzun süre dayanır ve güç
aktarım sistemi daha uzun süre dayanıp daha az yağ tüketir.
• Scania, yıllar boyunca gerçekleştirdiği motor araştırma ve geliştirmeleri ile emisyon seviyelerini,
ekonomiyi ve performans arasındaki dengeyi en iyi hale getirmek üzerine odaklanmıştır.
• Karayolu haricindeki mobil uygulamalarda kullanılan tüm turbo şarj soğutmalı Scania
endüstriyel motorları ISO 8178’e göre Avrupa 97/68/EC ve ABD egzoz emisyon düzenlemelerine
uymaktadır.
• Çevreci Scania Deniz Motorları, IMO ve diğer önemli emisyon yönetmeliklerine uyum sağlar.
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Müşterilerimiz
• 4 valf teknolojisi ve merkezi olarak konumlandırılmış birim enjektörlü ideal yanma odası
tasarımı ile birlikte mükemmel gaz akışı sağlanır. Bunun sonucunda, egzoz emisyonları
limitler dahilinde tutulurken çok daha düşük yakıt tüketimi elde edilir.
• Scania’nın modüler motor tasarım sistemi de motorların çevreye daha az zarar vermesine
katkıda bulunur.

Krone
Yük güvenliği konusunda Avrupa’daki en üst standart olan “CODE-XL” sertifikasyonu
Krone’nin standart araç üretiminde sağladığı bir normdur. Rakiplerinden çok daha fazla
yük güvenliği sağlayabilme özelliği Krone müşterilerine detaylı olarak açıklanmakta ve tüm
bilgilendirme materyallerinde kapsamlı biçimde anlatılmaktadır.
Aracın yürür aksamları nedeniyle yaşanan geri çağırma kampanyalarında satış, satış sonrası
hizmetler ve Yetkili Satıcı ve Servis teşkilâtı olarak en kısa zamanda tüm müşterilere ulaşmak
için ortak stratejiler yürütülmektedir.

Doğuş Oto
Doğuş Otolar’da satış sonrası faaliyetleri içinde yer alan boya işlemleri için su bazlı boya
kullanılmaktadır. İş güvenliği uzmanı danışmanlığında çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili
risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
Doğuş Oto, araçları müşterilere teslim etmeden önce PDI23 (Pre-Delivery Inspection) yaparak
araçları kontrol etmektedir. Servisten çıkan tüm araçlara motor, araç içi, araç altı ve genel
kontrol olmak üzere son kontrol uygulanmakta ve tüm araçların iç, dış temizliği yapılarak
müşteriye teslim edilmektedir.
Lastik kullanım zamanı 4 yılı geçen ve binek araçlarda 40.000 km, ticari ve arazi araçlarında
ise 20.000 km’yi doldurmuş tüm araçlara otomotik mobil mesaj gönderilmektedir. Trafik
muayene süresi yaklaşan ve bakım zamanı gelen araçlara hatırlatma mobil mesajları
gönderilmektedir. Her araç teslimatında müşterilere araç kullanım kılavuzu verilmekte ve
aracın özellikleri anlatılmaktadır.

23
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PDI (Pre-delivery Inspection): Yeni araçların teslimat öncesi genel kontrolünün ve gerekirse bakımının yapılması.

Tüm servis bekleme salonları ve araç kabul alanlarında, müşterileri bilinçlendirici yakıt
tasarrufu, kontrol lambaları, ikinci el araç, güvenlik sistemleri, evcil hayvanlar, çocuk güvenliği
içerikli föyler mevcuttur.
Servis tarafında, müşterilerin atölye içine alınması yasak olmakla birlikte, tüm atölyeler şeffaf
cam ile çevrili olduğundan yapılan işlemler müşteriler tarafından bekleme odalarından
rahatlıkla izlenerek takip edilebilmektedir.
Distribütör tarafından iletilen geri çağırma kampanyaları uygulanmaktadır. 2011 yılında
geri çağırma kampanyası kapsamında 19.807 adet araç işlem görmüştür.
Müşteri araçlarının yolda kalması veya hasarlanması durumunda 365 gün 24 saat, 15 adet
çekici ve 14 adet acil yardım aracı ile hizmet verilmektedir.

Ürün ve Hizmetler Hakkında Doğru ve Zamanında Bilgilendirme
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç, ürün ve fiyat bilgilendirmelerinde, müşterileriyle her türlü iletişiminde,
müşteri tarafından en anlaşılabilir ve kolay erişilebilir yöntemleri bulup geliştirmektedir. Tüm
ürün gamına dair en ayrıntılı bilgiler, titizlikle hazırlanan kataloglardan edinilebileceği gibi
aynı zamanda, 2011 yılında 10 milyon kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesi veya
mobil internet sitesi aracılığıyla da sağlanmaktadır.
Gerek showroomlarda bulunan, gerekse sanal ortamda yayınlanan fiyat listeleri, mümkün
olduğunca karmaşadan uzak ve genel kabul görmüş otomotiv kullanımıyla hazırlanmakta ve
bu sayede de müşterilere tanıdık gelen bir yapıya sahip olmaktadır.
Volkswagen Binek Araç, müşteriler tarafından gelecek tüm geri bildirimler için kolay
bulunabilir, erişilebilir ve kullanılabilir kanallara sahiptir. Klasik çağrı merkezi ve info e-posta
kanallarının dışında, 2011 yılında internet sitesi üzerinden hizmete açılan online “Canlı
Destek” modülü sayesinde Volkswagen Binek Araç müşterileri, 7 gün 24 saat karşılarında bir
görevli çağrı merkezi elemanı bulabilmektedir. Eğitimli ve bilgili müşteri ilişkileri çalışanlarıyla
doğrudan iletişim kurabilmeyi mümkün kılan bu modül sayesinde, soru sormak ve karşılığında
tatmin edici cevaplar almak çok daha hızlı ve efektif bir hale gelmiştir.
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Audi
Distribütör olarak, hem internet sitesi üzerinden, hem de kataloglar aracılığı ile araç satışı
öncesinde ürünlerin içeriği ile ilgili tüm bilgiler müşterilerimize aktarılmaktadır. Müşterilerimiz
kataloglarımıza internet sitesi üzerinden pdf olarak da ulaşabilmektedir. Aynı şekilde tüm fiyat
listelerimiz de internet sitemizde bulunmakta olup, müşterilerimiz dilerlerse Yetkili Satıcılardan
da bu fiyat listelerini temin edebilir. Ayrıca, internet sitemiz üzerinde yer alan araç oluşturma
uygulaması ile müşteriler, araçların opsiyonel donanımları ve bu opsiyonel donanımların
fiyatlarına ilişkin bilgi edinebilmektedir.

SEAT
SEAT, ürün ve fiyat bilgilendirmelerinde açık, şeffaf, anlaşılabilir bir yöntem izlemektedir. Tüm
ürünlere ait ürün özellikleri ve fiyat bilgilerine showroomlardan, internet sitesinden, katalog
ve föylerden ulaşılabilmektedir. 2011 yılında internet sitemiz yaklaşık 2 milyon kişi tarafından
ziyaret edilmiş, 2.382 adet katalog sitemizden indirilmiştir. SEAT Müşteri Hizmetleri SEAT info ile
de müşterilerimiz ile iletişim kurmaktadır.

Volkswagen Ticari Araç
Volkswagen Ticari Araç, hedef kitlesine uygun biçimde, müşterilerinin bulunduğu tüm kanallarda
hizmet vermekte, ürün ve kampanyalar hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. İnternet
sitesinde bulunan basit ve anlaşılır fiyat listesi tüm müşteriler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.
Tüm ürünlerine yönelik pazarlama faaliyetleri facebook sayfasından da eş zamanlı olarak
yürütülmekte ve buradan toplanan geri bildirimler, Müşteri İlişkileri Departmanı ve Yetkili
Satıcılar ile anlık olarak paylaşılmaktadır.

Scania
Scania markası açık, şeffaf ve anlaşılabilir fiyatlandırma yöntemleri kullanmaktadır. Araç
teslimatı esnasında tüm müşterilerimize detaylı ürün bilgilendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca,
yılda ortalama 500 sürücüye güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimi verilmektedir. Scania
markasında müşteri memnuniyetlerinin ölçümü için düzenli olarak Satış ve Servis müşterilerine
yönelik Müşteri Memnuniyeti Anketleri yapılmaktadır. Bunların dışında müşteri şikâyetleri de çağrı
merkezi aracılığı ile iletilmekte ve takibi de Marka Bölge Yöneticileri tarafından yapılmaktadır.
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Krone
Krone markası olarak hem internet sitesinde hem de görsel kataloglarda ürünlerle ilgili
detaylı fotoğraflar ve bilgilendirmeler yer almaktadır. Fiyat listemiz internette ve sektörel
basının aylık dergilerinde yer almaktadır. Araç teslimatlarında müşteriler detaylı olarak
bilgilendirilmektedir. Müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır, sonuçları ve iyileştirmeler
Bölge Yöneticileri tarafından takip edilmektedir.

DOD
DOD’un piyasada mevcut farklı marka ve modelde yaklaşık 30.000 adet araç verisine ilişkin
yaptığı analizler sonucu elde edilen ve sürekli yenilenen fiyatlandırma modülü, fiyatlandırma
uzmanlarının verdikleri desteklerle www.dod.com.tr internet adresinde açık, şeffaf ve
anlaşılabilir bir yapıyla tüketicileri bilgilendirmektedir. Buna ek olarak Türkiye’de bir ilk olan
“sanal ekspertiz modülü key DOD” ile de, tüketicilere kendi araçlarının mekanik ve kaportaboya durumuna göre güncel piyasa değerini tespit edebilme olanağı sağlanmaktadır.
Ayrıca DOD satış noktalarında gerçekleştirilen ekspertiz işlemleri ve bu ekspertiz işlemlerinin
sonuçları şeffaf bir biçimde tüketicilerle paylaşılarak, araçların detaylarına, geçmiş ve mevcut
durumlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeler araç satışları esnasında yapılmaktadır. DOD’da
satışa sunulan tüm araçların açık bir şekilde üzerlerinde ve ayrıca www.dod.com.tr internet
sitesindeki araç bilgilerinde de değişen/boyanan parça bilgileri bulunmakta ve mekanik
ekspertiz sonuçları müşterilerle paylaşılmaktadır.

Müşteri Bilgi Güvenliği
Tamamen Doğuş Otomotiv hizmet ve süreçleri için uzun çalışmalar sonucu geliştirilen Turkuaz
Sistemi’nde müşteri verisinin gizlilik ve paylaşım kuralları kesin ve ayrıntılı kurallara bağlıdır.
Yetkili Satıcı ve Servisler sadece kendi kaydettikleri müşteri bilgilerine erişebilecek şekilde
yetkilendirilmiştir. Ayrıca aynı kurum içinde farklı markaların çalışanları da diğer markanın müşteri
verilerini göremez. Müşteri bilgilerini görebilme yetkisi kurum içindeki her çalışana verilmez. Yetki
verilmesi için, çalışanın bağlı olduğu müdürün bu isteği onaylaması şarttır.
Turkuaz içindeki her bir kullanıcı için, rol bazlı yetkilendirme modeli uygulanır. Kullanıcılar,
yalnızca operasyonel rollerine uygun işlem sayfalarını görebilir. Rolleri için verilmemiş sayfa,
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süreç ve fonksiyonlar kullanıcıdan gizlenir. Her bir kullanıcının, müşteri verisini görmeye ve işlem
yapmaya yetkili olduğu markalar da sistem çapında dikkate alınır. Birden çok sayıda kurum için
yetkili olması durumunda, tüm bu yetkiler, kullanıcının yetkili olduğu kurumlar için farklı farklı
tanımlanabilir.
Uygulama ve veritabanı sunucularının bulundurma hizmeti, uzman kadrolar tarafından güvence
altına alınır. Yetkili Satıcıların ve iş ortaklarımızın uygulamaya erişimi de, güvenlik altına alınmış
özel VPN erişimleri üzerinden sağlanır.
Turkuaz uygulaması ve veritabanı farklı denetim mekanizmaları tarafından düzenli olarak, her
yıl dört kez denetlenir. Bu denetimlerde uygulamaya erişim, kullanıcı yönetimi ve yetkilendirme,
veritabanı erişimi ve tanımlı süreçlere uygunluk gibi farklı güvenlik unsurları bağımsız uzmanlar
tarafından mercek altına alınır.
Doğuş Otomotiv’de Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı ve Marka Satış ve Satış
Sonrası Hizmetler Departmanı müşteri iletişimi ve izinli pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

İzinli Pazarlama
Doğuş Otomotiv, 2009 yılından beri elektronik ticaret iletişimini müşterilerin izinleri dahilinde
yürütmektedir.
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servislerine gelen müşterilerden satış ve servis danışmanları
SMS/MMS ve e-posta gönderimleri için yazılı olarak izin almaktadır. Doğrudan pazarlama
gönderimleri bu izinler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bir müşteri artık gönderim
almak istemediğini bildirdiğinde, Turkuaz Sistemi  üzerindeki izinleri pasif hale getirilmektedir.
Ayrıca e-posta gönderimleri üzerinde gönderim almayı reddetmeyi, izin bilgilerini yeniden
tanımlamayı sağlayan linkler bulunmaktadır.
Yıl içinde müşteri bilgi gizliliğinin ihlaline yönelik hiçbir olay yaşanmamıştır.

Turkuaz Sistemi
Değer zinciri yazılımımız Turkuaz üzerinde Şirket hedefleri doğrultusunda her yıl yeni projeler
geliştirilmekte ve sistem altyapısı sürekli iyileştirilmektedir. 2011 yılında gerçekleştirilen önemli
projelerimizden bazıları aşağıda belirtilmiştir:
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Acil Planlama Altyapı Değişikliği: Acil planlamada yapılan geliştirmeyle, belirli bir
kurallar dizisi çerçevesinde, acil planlama öneri adetlerinin farklı sevk tiplerine dağıtılması
sağlanmıştır. Bu sayede daha hızlı parça tedariği sağlanmış ve müşteri memnuniyeti ve parça
bulunabilirlik oranı artırılmıştır.
Toptan Parça Satış Performans Çalışmaları: Turkuaz’ın en kapsamlı süreci olan toptan
parça satış süreci ve bu sürecin yönetilmesi, sistem genel performansı açısından çok önemli
bir göstergedir. Bu süreçte yapılan sistem altyapısı ve süreç iyileştirme projeleriyle geçen yılın
aynı dönemine göre satışa giren parça siparişi sayısı %75 oranında azaltılmış, 1.000 sipariş
satış hızı ise 4 kat artmıştır. Bu durumda, daha net ve daha hızlı satış gerçekleştirilmiş, parça
tedarik zamanı kısalmış ve sistem performansı artmıştır.
Direkt Sevk Tedarikçileri Bilgi Transferi Otomasyonu: Direkt sevk tedarikçilerimizle
yaptığımız bilgi transferlerinin entegrasyonu ve otomasyonuyla çok daha hızlı ve eksiksiz
bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede bilgi girişlerinin yanlışlığı, bilgi geliş sürecindeki
uzamalar ve aksamalar elimine edilmiştir. Aynı zamanda, çok daha hızlı belge oluşturulması
ile doğrudan sevk edilen parçaların Yetkili Servis stoklarına giriş zamanları azaltılmış ve
müşteri memnuniyeti artırılmıştır.
Stok Planlamaya Mevsimsellik ve Parça Satış Trendi Eklenmesi: Stok planlama sürecinde
parça istatistikleri hesaplanırken, bu hesaba parçanın mevsimsellik ve trend durumunun
da eklenmesiyle daha doğru parça stok öneri adetlerinin hesaplanması sağlanmıştır. Bu
sayede kritik parçalar için stok yapısının daha düzgün şekilde tutulması ile maksimum
müşteri memnuniyeti hedeflenmiştir. Ayrıca stok yapısının düzelmesiyle stok maliyetlerinin de
azaltılması ve stok devir hızlarının da istenilen duruma getirilmesi amaçlanmıştır.
Yeni Atölye Planlama Sürecinin Hazırlanması: Yapılan düzenlemeler atölye planlamasının
daha dinamik bir şekilde, daha merkezden ve daha görsel bir ortamda yapılmasını sağlamıştır.
Özellikle “sürükle bırak”, yöntemiyle çok hızlı ve kolay planlama yapılabilmektedir.
Randevu Sekmeli Yapıya Geçiş Sürecinin Hazırlanması: Yapılan düzenlemeyle 7 adımdan
oluşan sihirbaz yapısından daha hızlı işlem yapılabilecek bir yapıya geçiş sağlanmıştır. Yeni
yapıda işlemler çok daha hızlı bir şekilde yapılarak kullanıcıya zaman kazandırmaktadır.
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Garanti Taleplerinin Otomatik Onaylanması Sürecinin Hazırlanması: Belirtilen kriterleri
sağlayan garanti talepleri için otomatik onay verecek bir yapı hazırlanmıştır. Bu sayede kriterleri
sağlayan talepler otomatik olarak sistem tarafından değerlendirilmekte ve onay verilmektedir.
İnternet Randevuları: Markaların internet sitelerindeki randevu talep sayfasından alınan
randevular, yapılan entegrasyon çalışmasıyla birlikte Turkuaz’a onaya gelmektedir. Onaylama
ve sonrasındaki süreç Turkuaz üzerinden takip edilmektedir. Bu aşamada sistem tarafından
gönderilen bilgilendirme mobil mesaj ya da e-postalara yönlendirilmektedir.
Dashboard Projesi: Doğuş Otomotiv’de çeşitli kanallardan Günlük/Aylık/Yıllık olarak
yayınlanan raporların bir dashboard üzerinden, istenildiğinde kolay ulaşılabilecek,
kullanıcıyla etkileşimli olarak gösterilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik Markalarımız
ve Bütçe Finans Bölümü tarafından düzenli olarak yayınlanan raporlar incelenmiş ve üst
düzey yöneticilerimizin kullanabileceği bir dashboard oluşturulmuştur. Raporların haricinde
kullanıcının gerçek değerler üzerinden simülasyon yapmasını sağlayacak analiz araçları
mevcuttur. Bu araçlar kullanılarak, marka’nın hedeflerinin gerçekleştirme oranlarının ay/yıl
kapanmadan tahmin edilmesi mümkün olmaktadır.

Pazarlama İletişimi
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç, Volkswagen AG’nin 2018 vizyonu doğrultusunda hazırladığı iletişim
stratejilerini Volkswagen AG’nin ilk 25 ülkesi arasında yer alarak, sorumlu pazarlama iletişimi
kapsamında yürütmektedir.
Müşterilerimize yaptığımız kampanyalarla ilgili izinli pazarlama iletişimi metodları
uygulanmaktadır.

Müşterilerimize

izinli

e-posta

ve

mobil

mesajlar

göndererek,

yeniliklerimizden haberdar olmaları sağlanmaktadır.
Facebook, internet sitesi gibi dijital platformlardaki iletişimlerimizi de kullanım şartları
yayınlayarak takip etmekteyiz. Bu platformlardaki iletişim için hukuk, müşteri ilişkileri, satış
sonrası teknik destek ve iletişim kadrolarından oluşan bir çekirdek kadro ile 24 saat kriz
iletişimi yapmaktayız.
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Volkswagen AG tarafından Türkiye’de yapılan değerlendirmelere göre Volkswagen marka
algısı doğrudan rakiplerinden yukarıda, premium markalar arasında yer almıştır.

Audi
Doğuş Otomotiv Audi, Audi AG’nin 2020 vizyonu doğrultusunda pazarlama iletişim
çalışmalarını yürütmektedir.
Marka iletişiminden showroom dizaynına, müşteri ilişkilerinden satış sonrası servis
hizmetlerine kadar pazarlamanın her aşamasında Audi kimliğine uygun, bütünleşik bir
marka iletişimi gerçekleştirilirken sosyal medya, dijital platformlar, basın ilişkileri, doğrudan
pazarlama aktiviteleri, lansmanlar ve Yetkili Satıcı iletişim aktiviteleri ile müşterilerimize izinli
pazarlama koşulları çerçevesinde ulaşmak, tüketicinin yararına yönelik ürün ve hizmetler
sunmak hedeflenmektedir.

SEAT
SEAT S.A.’nın kurumsal rehberi paralelinde pazarlama iletişim faaliyetleri yürütülmektedir.
Müşterilerimize kampanyalarla ilgili bilgilendirmeler yapılırken izinli pazarlama iletişimi
metodları uygulanmaktadır. E-posta ve mobil mesajlar gönderilerek, yeniliklerimiz hakkında
bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Facebook, internet sitesi gibi dijital platformlar da
iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Volkswagen Ticari Araç
Volkswagen Ticari Araç, doğru hedef kitleye, doğru yerde ve doğru zamanda ulaşmak
için müşterileri ile buluşabildiği tüm mecralarda yer almayı 2011 yılında da sürdürmüştür.
Bütünleşik pazarlama stratejisiyle klasik mecralardan yeni medyaya kadar tüm iletişim
kanallarında Volkswagen Ticari Araç markasının tanıtılması amacıyla farklı projelere imza
atılmıştır. Bazen basın ilanlarıyla, bazen de dikkat çekici şehir içi tanıtım uygulamalarıyla
markanın konuşulması sağlanmıştır. Volkswagen Ticari Araç facebook sayfası çok kısa
sürede, yüksek sayıda takipçiye ulaşmış ve Hafif Ticari Araç markaları arasında dünyada en
çok takipçisi olan ikinci marka haline gelmiştir.  
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Büyük Avrupa pazarlarında gerçekleştirilen marka imajı ve bilinirlik araştırmasının
Türkiye sonucuna göre, Volkswagen Ticari Araç marka imajı değerlendirmesinde en
yüksek sonucu almıştır.

Scania
Scania olarak 3 aylık dönemlerde hazırlanan ve doğrudan müşterilerin adreslerine
gönderilen Scania Dünyası dergimiz en önemli müşteri bilgilendirme araçlarımız arasındadır.
Ayrıca servise giren müşterilerin araçlarına bırakılan ve markada olan aylık gelişmeler
ve kampanyalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan Ağır Vasıta Dünyası yayını
müşterilerimiz için yaptığımız iletişim çalışmalarından bir diğeridir.

DOD
DOD, 2011 yılında geleneksel pazarlama çalışmalarının yanı sıra dijital pazarlama
çalışmalarına da yoğunlaşarak internet kanalıyla gelen müşteri trafiğinde artış sağlamayı
başarmıştır. İnternet sitesi www.dod.com.tr yenilenerek yepyeni ara yüzüyle kullanıcıların
kullanımına sunulmuştur. Kullanıcılara birçok kolaylık sağlanan sitede ayrıca tüketicilerin
yararına yönelik DOD Bulur ve DOD Satar modülleri geliştirilmiş, bu modüller sayesinde
araç almak ve satmak isteyen müşterilerimize DOD’un müşteri temsilcileri tarafından destek
verilmeye başlanmıştır.
Müşterilerle daha yakın temasta olmak ve onları daha iyi dinleyebilmek için internet iletişimi
alanında DOD, facebook ve youtube sayfalarını yayına alarak sosyal medyaya da katılmıştır.
İkinci el araç alırken kurumsal şirketlerin tercih edilmesine yönelik mesajlar içeren viral filmler
hazırlanmış ve sosyal medyada paylaşımı sağlanmıştır.
Önümüzdeki dönemlerde DOD, dijital pazarlama çalışmalarını artırarak geleneksel
pazarlama çalışmaları ile bütünleşik bir halde sunmayı, müşterileri daha yakından dinleyerek
daha interaktif bir strateji izlemeyi hedeflemektedir.
Markalarımızın yıl içinde pazarlama iletişimi ile ilgili ödediği bir ceza bulunmamaktadır.
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Doğuş Otomotiv’de CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Departmanı, CSS (Müşteri Memnuniyeti
Araştırması) ve CSI (Customer Satisfaction Index - Müşteri Memnuniyeti Anketleri) süreçlerini
yürütmektedir. Marka Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticileri ise sahada uygulama
ve aksiyon planlarını uygulamaktadır. DSS (Distribütör Memnuniyet Araştırması), CRM
departmanı tarafından yapılmaktadır ve departman bazlıdır.
Müşteri Memnuniyeti araştırmaları 2 şekilde yürütülmektedir. Üretici firma tarafından
yapılması istenilen CSS araştırması Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, SEAT, Porsche
markalarımız için gerçekleştirilmektedir. Doğuş Otomotiv olarak yaptığımız CSI araştırmaları
ise DOD, Scania, Krone, Meiller markalarımız için yapılmaktadır.
Markalarımız arasında değerlendirme dönemlerinde değişiklikler bulunmaktadır. Aylık, 3
aylık ve 6 aylık değerlendirmeler şeklinde çalışmalar yürütülmektedir. CSS anketleri online
sistem ile yapılarak tüm anket yanıtları ve sonuçları Yetkili Satıcı ve Servislere ve markalara
raporlanabilmektedir. Yetkili Satıcı ve Servislerimizin anında aksiyon alabilmelerini sağlamak
için anlık olarak durumlarını görebilmeleri mümkün olmaktadır.
CSI anketleri ise, Turkuaz Sistemi üzerinde yapılıp, aylık olarak markalara online sistemde
raporlanmaktadır.
Müşteri memnuniyetini iyileştirmek konusunda her markanın hedefleri farklıdır. Markalar yıllık
olarak Yetkili Satıcı ve Servislere hedeflerini belirterek bu hedefler doğrultusunda aksiyonlar
alınmasını istemektedir.
Müşteri memnuniyeti üzerinden ölçümleme yapılarak standart hizmet kalitesine uygunluk
tespit edilmektedir. Anketler haftalık olarak gerçekleştirilerek, her ayın 12 ile 15’i arasında
aylık olarak online (www.doguscss.com) sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Genel puanlama
-40 ile 120 arasındadır. Tüm müşterilerin sorulara vermiş olduğu yanıtlar üzerinden
memnuniyet soruları sırasıyla, Mükemmel (12), Çok Memnun Kaldım (8), Memnun Kaldım
(4), Pek Memnun Kalmadım (0), Hiç Memnun Kalmadım (-4) seçenekleri üzerinden sorgulanır.
Kontrol sorularının yanıt seçenekleri Evet ve Hayır’dır. Olumlu cevaplar (12), Olumsuz
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Cevaplar (-4) puantajıyla değerlendirilir. Satış Süreçlerinde Müşteri Bağlılığı, Müşteriyi Elde
Tutma, Test Sürüşü, Teslimat, Takip-Temas, Servis Personeliyle Tanıştırılma, servis süreçlerinde
ise Müşteri Bağlılığı, Araç Kaydı, Onarım, Fatura, Araç Teslimi, Genel, Müşteriye Kişisel
Yaklaşım kriterlerinde değerlendirme yapılmaktadır.
CRM Karnesi: Doğuş Otomotiv CRM Komitesi tarafından belirlenen CRM (Müşteri İlişkileri
Yönetimi) kriterlerinin tüm Yetkili Satıcı ve Servislerde etkin şekilde uygulanmasını sağlamak
amacıyla düzenlenen aylık rapordur. CRM Karneleri kapsamında Yetkili Satıcı ve Servisler
tarafından alınması zorunlu müşteri bilgilerinin ne kadarının alındığı, alınan verilerin
doğruluğu (müşteri aramaları ile kontrol edilir) denetlenir. Müşteri verilerinin tamamlanmış
olması ve doğruluğunun yanında CRM çalışmaları kapsamında yapılması gereken müşteri
takibi aramalarının da Yetkili Satıcı ve Servisler tarafından ne oranda yapıldığı hem sistem
üzerinden çekilen raporlarla hem de rastlantısal müşteri aramaları ile raporlanır.
Yetkili Satıcı ve Servis Memnuniyet Aramaları: Yetkili Satıcılarımız araç sattıkları ve Yetkili
Servise araç getiren her müşteriyi 3 gün sonra arayarak memnuniyetini ölçer. Tüm Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde standart olarak uygulanan bu anket sayesinde hem Yetkili Satıcı ve Servisler
hem de Doğuş Otomotiv müşterilerin memnuniyetini yakından takip etme fırsatı bulmaktadır.
Bu anketler sonucunda müşteri memnuniyetsizliği yaratan alanlar belirlenmekte, bu alanlarla
ilgili distribütör, marka veya Yetkili Satıcı ve Servis bazında aksiyonlar alınmaktadır.
Gizli Müşteri Uygulaması: Markalarımız, Yetkili Satıcı ve Servislerin satış ve servis
süreçlerindeki standartlara uyumlarını Gizli Müşteri araştırmalarıyla denetlemektedir. Gizli
Müşteri araştırması yapılan markalarımız aşağıdaki sıralanmıştır:
Volkswagen Binek / Satış -Servis
Volkswagen Ticari / Satış -Servis
Audi / Satış -Servis
SEAT / Servis
Porsche / Servis
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2009 - 2011 Müşteri Memnuniyeti Araştırması Sonuçları
Müşteri Memnuniyeti  Anket Sonuçları24
(Customer Satisfaction Survey - CSS)

Satış

Servis

2009

2010

2011

Volkswagen Binek

100,78

104,73

111,30

Volkswagen Ticari

101,83

103,92

111,09

Audi

101,37

101,33

104,53

SEAT

93,76

95,80

100,89

Porsche

90,77

99,95

96,59

Volkswagen Binek

80,01

89,12

94,73

Volkswagen Ticari

79,87

90,02

95,17

Audi

80,49

88,72

96,43

SEAT

77,08

89,58

95,29

Porsche

85,62

96,47

102,63

CSS (Müşteri Memnuniyet Araştırmaları) çalışmaları Yetkili Satıcı ve Servisler bazında aylık olarak
bağımsız firma tarafından yapılıp yayınlanmaktadır. İlgili puanlara göre Yetkili Satıcı ve Servislere
yedek parça bonusu verilmektedir. Ayrıca Yetkili Satıcılarımız da müşterilerimizi doğrudan
arayarak müşteri memnuniyeti ölçümü yapmaktadır.
Bunların dışında 2011 yılında gizli müşteri uygulaması kullanılarak müşteri hizmet kalitesi
denetlenmiş ve sonuçlara göre iyileştirmeler yapılarak, gelişim sağlanmıştır. Bu uygulama
bağımsız kuruluş GFK Türkiye tarafından yapılmaktadır.
Doğuş Otomotiv 2011 yılında OEM’lerin dünya genelinde distribütörler arasında yapmış olduğu
değerlendirmede “Customer First! Importer of the Year” (Önce Müşteri! Yılın En İyi Distribütörü)
ödülünü almıştır.
IACS-International After Sales Customer Satisfaction Araştırması (Uluslararası Satış Sonrası
Müşteri Memnuniyeti Araştırması) OEM tarafından yapılmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına
göre geliştirilmesi gereken konularda çalışılmaktadır. Müşterilerimizin internet üzerinden online
servis randevusu alabilecekleri bir geliştirme yapılmış ve müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Bu hizmetin kapsamı günden güne geliştirilmektedir. Yetkili Servislerimizin Acil Servis/Yol
Yardım araçlarını kullanan ve bu hizmeti veren çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenlenmiştir.
Müşterilerimize zamanında etkili ve saygılı hizmet verebilme konusunda destek sağlanmaktadır.

Anket sonuçları değerlendirmelerinde en yüksek puanlama 120’dir.
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Müşterilerimiz
Satın Alma Departmanı tarafından da yıl içinde müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Bu
anketlerin sonuçları üst yöneticilerle de paylaşılmaktadır.

Doğuş Oto
Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerde Doğuş Otolar’dan hizmet almış tüm müşteriler, memnuniyetleri
sorgulanmak amacıyla aranmaktadır. Bu anketlerde müşterinin genel olarak aldığı hizmetten
memnun olup olmadığı ve memnun değilse kısaca nedeni sorulmaktadır. Böylelikle servisten
çıktıktan sonra sorunu giderilemeyen ya da hizmetimizden memnun olmayan müşterilerimize
hemen dönüş yapılarak, devam eden sorunlarını çözmek üzere tekrar davette bulunularak
ya da memnuniyetsizliklerine neden olan durum giderilmeye çalışılarak müşteri memnuniyeti
sağlanmaktadır. Bu yapılan çalışmanın en önemli faydası müşteri memnuniyetini temel ilke
olarak benimsemiş olan Şirketimizde müşterilerimizin gözünde servis/satış hizmeti alındıktan
sonra da yaptığımız işin, satın aldıkları ürünün sonuna kadar arkasında olduğumuz imajının
pekiştirilmesidir.
Kayıp Müşteri Anketleri: Her ay aracını sattığı tespit edilen müşterilerimiz ile 18 ay ve
üzerinde teknik servise gelmeyen müşterilerimiz aranarak tekrar araç almayı düşünüp
düşünmedikleri, servisimizi artık tercih etmiyorlarsa neden tercih etmedikleri sorgulanarak
bu sebepler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu müşterilerimize özellikle satış ve servis
hizmetlerinden ve kampanyalardan bahsedilerek tekrar Satış ve Servis Noktalarımıza davet
edilmektedir.
Şikâyet Yönetimi: Satış ya da Satış Sonrası Hizmetlerde süreçlerimizden ya da ürünlerimizden
memnun olmayan müşterilerimiz doğrudan Doğuş Otolar’a ya da çağrı merkezi vasıtasıyla
Doğuş Otomotiv’e ulaşarak yaşadıkları sorunları, çözülmesini istedikleri problemleri ve
şikâyetlerini iletmektedir. Müşterimizin isteği ya da şikâyeti hakkında öncelikle hemen ilgili
birimle iletişime geçilerek konuyla ilgili bilgi toplanıp kendisine geri bildirim yapılacağı
bilgisi verilmektedir. Müşterimizin isteği/şikâyeti ile ilgili bilgi toplandıktan sonra süreç
yorumlanarak alınan aksiyonlarla birlikte müşterimiz ile telefon/e-posta/ziyaret/davet yolları
ile tekrar iletişime geçilmektedir. Tarafımıza ulaşan tüm şikâyetlerin tekrarlanmaması için satış

124

ve serviste gerekli aksiyonlar alınarak her bir şikâyet örneği, düzenli yapılan toplantılarda tüm
çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.
Araç Tahsisi: Tüm bölgelerimizde satış sonrası hizmetlerde her yıl geçici araçlara önemli
miktarda yatırım yapılmaktadır. Müşterilerimizin araçsız kalmaları önlenerek servise
gelebilmeleri için araç tahsis hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Şikâyet/istek sahibi
müşterilerimize araç tahsisi yapılabildiği gibi özellikle günübirlik bakım vb. gibi kısa süreli
işlemler için servisimizi ziyaret eden müşterilerimize müşteri talebi olmaksızın araç tahsis
hizmeti vererek müşteri memnuniyeti en üst seviyeye taşınmaya çalışılmaktadır.
CSS Çalıştayı: Tüm Doğuş Oto bölgelerinden Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerde görev alan her
birimden en az bir çalışanın katıldığı CSS çalıştayımızda günlük hayatımızda, iş süreçlerimizde
müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımamızı sağlayacak öneri ve iş geliştirme projeleri ile
müşteri memnuniyeti seviyemiz her geçen gün daha da artırılmaktadır.

Markalarımızda Müşteri Memnuniyeti
Volkswagen Binek Araç
Volkswagen AG’nin 2018 vizyonunu içeren MACH 18 projesinin önemli hedeflerinden biri de
müşteri memnuniyetinde liderlik olarak belirlenmiştir. Bu vizyonun sorumluluğu Doğuş Otomotiv
olarak Şirketimizin de müşteri memnuniyeti konusundaki sorumluluklarını artırmaktadır.
2011 yılında devam eden CSS (Müşteri Memnuniyeti Araştırması) çalıştayları ile Yetkili Servis
sermayedarları ve yöneticileri ile birlikte, müşteri memnuniyetinde performansımızı en üst
düzeye taşıyabilmek için yöntemler tartışılmış ve yanıtlar aranmıştır. Düzenlenen çalıştaylar
bütünüyle müşteri memnuniyeti hakkındaki performansa ayrılmakta olup çıkan sonuçlar
karara bağlanarak hızlı bir biçimde hayata geçirilmektedir.

RASE (Retail After Sales Excellence)
RASE rojesinin hedeflediği önemli bir nokta da müşteri memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu
projeyle Volkswagen AG bu alandaki kararlılığını göstermektedir. Yetkili Servislerimizde
müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik birçok uygulama bulunmaktadır. Müşteri araçlarını
yerinden alıp yerine teslim ederken, müşterilerimize geçici araç hizmeti de sunulmaktadır. BAK
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Müşterilerimiz
(Birlikte Araç Kabul) uygulaması müşterilerimizi servis sürecine dahil ederken, araçlarına en
az onlar kadar değer verdiğimiz de müşterilerimize gösterilmektedir.
Şikâyet ve istek hatlarımız 7/24 müşterilerimizi dinlemektedir. Müşterilerimizin şikâyetleri
ortalama 3 günün altında sonuçlandırılmaktadır. İlk tepki süremiz ise maksimum 24 saattir.
Aynı şekilde e-posta ile ulaşan müşterilerimize de en geç 24 saat içinde yanıt verilmesi
sağlanmaktadır. Alınan bütün şikâyet ve istekler analiz edilerek yorumlanmaktadır.
Volkswagen markası olarak şikâyetleri işimizi daha iyi yapmamız için müşterilerimizin bize
sunmuş oldukları bir armağan olarak görmekteyiz.

Audi
Gizli Müşteri Uygulaması
Marka sadakatini artırmak, Satış Sonrası Hizmetlerde müşteri memnuniyetini sürekli
kılmak amacıyla servis iş süreçleri ve iş kalitesi Audi standartları doğrultusunda “Gizli
Müşteri” uygulaması ile her yıl tarafımızdan ölçümlenmekte ve sonuçları Yetkili Servislerle
paylaşılmaktadır. Mevcut uygulama ‘Müşteriye Davranış’, ‘Teknik’ ve müşteri şikâyetinin nasıl
çözümlendiğinin ölçümlendiği ‘TPI’ bölümlerinden oluşmaktadır. Yapılan bu testler ve müşteri
anketleri ile Yetkili Servislerimizdeki iş süreçleri, araç onarımlarının Audi AG standartlarında
yapılıp yapılmadığı ve literatür takibi ölçümlenmektedir. Test sonuçları Yetkili Servislerle
paylaşılarak gelişime açık noktalar belirlenmekte, bu alanlarda aksiyon alınarak hizmet
kalitesinin artırılması sağlanmaktadır.
Kaporta Boya Atölyelerinin Analizi
Tüm Yetkili Servislerimizdeki kaporta boya atölyelerimizin kalitesinin ve verimliliğinin aynı
seviyeye getirilmesi, müşterilerimizin hasar işlemlerinde aldığı hizmetin standart olması,
onarımların marka standartlarında yapılıp yapılmadığının tespiti ve müşteri memnuniyetinin
yüksek seviyede olmasının sağlanması amacıyla bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Kalite ve
müşteri memnuniyetinin artırılarak müşteri bağlılığının artırılması amacıyla bu analizler tüm
Yetkili Satıcılarda, Bölge Yöneticileri ve Teknik Destek Yöneticileri tarafından yapılmaktadır.
Analizler sonucunda çıkan eksikler tutanak altına alınarak, aksiyonlar Bölge Yöneticileri
tarafından takip edilmektedir.
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Aktif Araç Kabul Alanlarının Kullanımı
Aktif araç kabul alanlarının etkin olarak kullanılması ve kullanımının artırılması amacıyla
tüm Yetkili Satıcılardaki aktif araç kabul alanları ihtiyaçlara daha uygun hale getirilerek
yenilenmeye başlanmıştır. Mevcut aktif araç kabul alanlarına kameralar kurulmuştur. Bu
kameralar ile aktif araç kabul verimliliği online olarak takip edilebilmekte ve geliştirme
önlemleri anlık olarak alınabilmektedir. Bu uygulamayla aktif araç kabul adedinin artmasıyla
birlikte atölye verimliliğinin artırılması da amaçlanmaktadır. Yapılan düzenli kontroller ile araç
kabul alanlarını en iyi kullanan servis danışmanı aylık olarak belirlenerek ödüllendirilmektedir.
IACS
Satış Sonrası Hizmetler’de başarının en önemli ölçüsü olan müşteri memnuniyetinin
ölçümlenmesi ve bu alanda rakiplerimizle olan konumumuzun belirlenmesi amacıyla, her yıl
üretici firma Audi AG tarafından IACS araştırmaları yapılmaktadır. “Son servis ziyaretinden
memnuniyet” puanında rakiplerin önünde olma ve 2012’de ilk üç marka arasında yer
alma hedefimizin gerçekleştirilmesi için potansiyel müşteriler belirlenmiş ve iş emri açılması
esnasında servis danışmanının bilgilendirilmesi amacı ile Turkuaz’da ilgili uyarıların gelmesi
sağlanmıştır. Ayrıca her ay servis girişi yapmış olan potansiyel müşteriler Yetkili Servislerimizle
paylaşılarak memnuniyet aramaları gerçekleştirilmiş, memnuniyetsiz müşteriler için yapılması
gerekenler belirlenerek müşterilerimizin servis ziyaretinden memnun olmaları sağlanmıştır.
Yapılan bu çalışmalar ile 2012 yılı IACS araştırmasında rakiplerimizin önünde yer alarak ilk
3 marka arasına girme hedefimize ulaşılmıştır.
Geçici Araç Hizmeti
2020 stratejisi kapsamında “Premium Segment’de bir numara olmak” ve “müşteriyi hayran
bırakmak” hedeflerinin yakalanması amacıyla almış olduğumuz aksiyonlardan bir diğeri de
müşterilerimize servis ziyaretleri esnasında sunduğumuz geçici araçların çeşitliliği ve kalitesinin
artırılmasıdır. Bu amaç çerçevesinde Yetkili Satıcılarımıza destek sağlamak amacıyla 2012
yılı için mevcut geçici araç alım prosedürüne ek olarak ilave destekler belirlenmiş, 2011 yılı
Ocak ayı itibari ile 106 olan geçici araç adedimiz 190’a çıkarılarak daha fazla müşterinin
bu hizmetten yararlanması sağlanmıştır.
127

Müşterilerimiz
SEAT
Müşteri memnuniyetine yönelik geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
alanlarında CSS anketleri devam etmektedir. Müşterilerimiz ile iletişimimizi çağrı merkezi, sosyal
medya ve internet sitemiz aracılığı ile de sürdürmekteyiz.

Volkswagen Ticari Araç
Müşteri memnuniyetine yönelik geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
alanlarında CSS anketleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra 2011 yılında Volkswagen Ticari
Araç tüm satış teşkilâtına yönelik Gizli Müşteri Araştırması yürütülmüştür. İlk etapta Şubat Haziran 2011 arasında toplam 63 Yetkili Satıcı ve Servise 252 deneme ziyareti gerçekleştirilmiş,
Temmuz - Aralık 2011 arasında ise aynı sayıda kapsamlı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler
sonrasında görüşme kayıtları incelenmiş ve Yetkili Satıcılar ile birebir görüşülerek geri bildirimde
bulunulmuştur. 2012 yılında 693 adet ziyaret gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Scania
Müşteri memnuniyetine yönelik geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
alanlarında CSI anketleri devam etmektedir. Müşterilerden hem internet sitesi hem de mektup
yoluyla bize ulaşan talep ve şikâyetlere en kısa sürede geri dönüş yaparak, iletişim ağımız sürekli
açık tutulmaktadır.

Krone
Müşteri memnuniyetine yönelik geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
alanlarında CSI anketleri devam etmektedir. Müşterilerden hem internet sitesi hem de mektup
yoluyla bize ulaşan talep ve şikâyetlere en kısa sürede geri dönüş yaparak, iletişim ağımız sürekli
açık tutulmaktadır. Müşterilerimiz gerekli gördüklerinde 7/24 Bayi Satış Danışmanlarına ve
Doğuş Otomotiv Bölge Yöneticilerine ulaşabilmektedir.

DOD
Türkiye’de ikinci el alanında ilk uygulama olan DOD Müşteri Memnuniyet Endeksi (CSI - Customer
Satisfaction Index) sistemiyle, dönemsel olarak müşterilere satış ve satın alma alanlarında ölçümler
yapılmaktadır. Bu ölçümler sonucunda Yetkili Satıcılarımız bazında elde edilen değerler ve müşteri
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geri bildirimleri, marka yönetimi ekipleri tarafından değerlendirilmiş, Saha Yöneticilerimiz Yetkili
Satıcılarımıza eğitimler vermiştir.
2. elde araçlarını DOD vasıtası ile satan müşterilerimizden ‘0’ araç satın almak isteyenleri ilgili ‘0’
satış birimlerine yönlendirerek sinerjimizi ve müşteri memnuniyetini artırmaktayız.
DOD’da müşterilerimizin beklentilerini hem yüz yüze (servis-satış anında), hem de anketler
aracılığıyla anlayabilmek için çalışmalar yürütülmektedir. Şikâyetlerle ilgili aksiyonlar alınarak
şikâyete konu olan aksamaların tekrarlanması engellenmektedir. Tüm çalışmalarımız yasa ve
yönetmeliklere uygun şekilde yapılmaktadır.

Yetkili Satıcı ve Servislerimizin Eğitimleri
CRM Karnesi Eğitimleri
Yetkili Satıcı ve Servislerimizi CRM çalışmaları yoluyla müşteri bağlılığını nasıl sağlayabilecekleri
konusunda bilgilendirmek ve bu alandaki performanslarını yükseltmek amacıyla ihtiyaç dahilinde
eğitimler düzenlenmektedir. 2011 yılında bu kapsamda 28 adet eğitim düzenlenmiştir.

CSS Eğitimleri
OEM tarafından zorunlu tutulan müşteri memnuniyet araştırması kapsamında her yıl gerçekleşen
değişiklik ve yeniliklerle ilgili bilgilendirme yapmak, yine bu kapsamda müşteri memnuniyet
sonuçlarında ilgili Yetkili Satıcı ve Servisin eksik noktalarını belirlemek ve bu alanda sağlanacak
gelişme için izlenecek yolları saptamak amacıyla düzenlenen bu eğitimler 2011 yılı içinde 76 kez
gerçekleştirilmiştir.

Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç olarak 2010 yılı başında “Mach 18” hedefleri dahilinde daha
bilgili ve uzun soluklu çalışacağımız bir ekip oluşturmak amacıyla Volkswagen SAT Satış
Akademisi Türkiye Projesi başlatılmıştır. 188 kişilik danışman kadromuz bugün 261 kişiye
ulaştı ve bu kadronun içinde 109 danışmanımızda Volkswagen Uluslararası Satış Diploması,
76 danışmanımızda ise Volkswagen Uluslararası Satış Sertifikası bulunmaktadır. 2011 yılı
içinde kadromuzdaki sirkülasyon oranımız %17 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında bu oranı
%15’in altına indirmeyi hedefliyoruz.
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Müşterilerimiz
Satış Danışmanları için eğitimler 3 grupta toplanmıştır:
Junior: İşe yeni başlayan çalışanlara yılda 2 dönem halinde 9 gün teknik ve ürün, 5 gün ise
davranış eğitimleri verilmektedir.
Senior: Junior eğitimlerini tamamlayan ve Volkswagen Uluslararası Satış Sertifika Sınavında
başarılı olan çalışanlarımız 5 gün davranış ve 2 gün teknik eğitimlere yılda 2 dönem halinde
katılmaktadır.
Master: İleri seviye olan Senior eğitimlerini tamamlayıp Volkswagen Uluslararası Satış
Diploması almaya hak kazanan çalışanlarımız 3 günlük bir eğitime katılmaktadır. Bu eğitimde
kişisel gelişim hedeflenerek birebir koçluk seansları düzenlenmektedir.
Doğuş Otomotiv’de tüm davranış eğitimleri bu konuda uzman bir firma tarafından
verilmektedir. Satış Müdürlerimiz için de Volkswagen AG tarafından istenen kriterlere uygun
3 yıllık bir program oluşturulmuş ve bunun ilk 2 yılı tamamlanmıştır. 2011 yılında ise “Müşteri
Memnuniyeti ve Pazar” eğitimi tüm Satış Müdürlerimize verilmiştir. 2012 yılında “Kârlılık
Yönetimi” eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.
Volkswagen Binek Araç olarak 2011 yılında toplam 2.517 adam/gün eğitim düzenlenmiştir.

Audi
Audi Yetkili Servis teknisyenleri üretici firma standartları doğrultusunda bir eğitim programına
tabi tutulmaktadır. Bu eğitimler çerçevesinde teknisyenler Audi teknolojilerini en yakından
takip edilebilecek ve her Audi araca en iyi servis hizmetini verebilecek düzeye gelmektedir.
Bu eğitimler aynı zamanda teknisyenlere geleceğin elektrikli araç teknolojileri konusunda
vizyon sağlamaktadır. Ayrıca Audi diagnoz teknisyen eğitim programı ile tamamen elektronik
arızacılık üzerine ayrı bir programa katılarak, en karmaşık arızaların bile kısa sürede
üstesinden gelebilmelerini sağlayacak bilgi düzeyine kavuşmaları sağlanmaktadır.

SEAT
SEAT S.A.’nın online eğitim sitesi SEAT Academy’nin 2012 yılında Türkiye adaptasyonu
sağlanacaktır. Yeni Ibiza ürün eğitiminin ve marka değerleri eğitiminin 2012 yılı içinde online
olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda satış prosesleri ve yeni ürünlere
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yönelik eğitimler de site vasıtası ile gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda yeni ürün eğitimleri
Satış ve Satış Sonrası Ekiplerine yüzyüze eğitim yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Volkswagen Ticari Araç
Transporter ile sahada müşteri ziyareti yapan ve bu sebeple günün büyük bir kısmını trafikte
araç kullanarak geçiren Marketing Force Ekibi’nin sürüş yetkinliklerini artırmak amacıyla
24-25 Mart 2011 tarihlerinde 36 Marketing Force Satış Danışmanına, İstanbul Park’ta İleri
Sürüş Teknikleri Eğitimi verilmiştir.
2011 yılında Volkswagen Ticari Araç temel eğitim sistemi çerçevesinde 83 günlük modül
eğitimleri tamamlanmıştır. Modül eğitimleri haricinde ileri seviye eğitim ve lansman eğitimleri
ile toplam gerçekleştirdiğimiz eğitim gün sayımız 112’ye ulaşmış, (1.069 adam/gün) toplam
42 satış danışmanının temel eğitimleri tamamlanmıştır. Toplam 235 Satış Danışmanının
bulunduğu Volkswagen Ticari Araç Satış Ekibinin %67’si sertifikalı olmuştur.

Scania
Tüm Scania Yetkili Satıcı ve Servislerine yönelik Doğuş Otomotiv eğitmenleri tarafından
Teknik, Ticari ve Sürüş Eğitimleri düzenlenmektedir. İhtiyaç analizi, eğitim planlama,
eğitim merkezinde veya yerinde eğitim alternatifleri, eğitim değerlendirme ve raporlama
aşamalarından oluşan süreçte amaç, Scania Yetkili Satıcı ve Servis ağının kalite standartlarını
yükseltmek, sosyal ve çevresel riskleri daha iyi yönetebilmelerini sağlamak, hızla değişen
teknolojiye ayak uydurmak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmaktır.

DOD
DOD Yetkili Satıcılarına, Türkiye’de ilk defa DOD tarafından hazırlanan bir eğitim programı
çerçevesinde, dönemsel olarak düzenlenen ve sistematik bir şekilde tekrarlanan iç eğitimlerle
satış, satın alma, fiyatlandırma, ekspertiz ve pazarlama alanında eğitimler verilmekte ve
düzenlenen sınavlarla bilgi düzeyleri sıklıkla ölçümlenmektedir. Söz konusu sınavlarda
başarı gösterenler, eğitim başarı sertifikası almaya hak kazanmaktadır. 2011 yılı içerisinde
iki aşamalı olarak gerçekleştirilen bu eğitimlere tüm Yetkili Satıcıların katılımı sağlanmıştır.
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Toplumsal Katılım

Toplumsal Katılım
Toplum, her bireyi ile sorumluluk alanımız içinde olan en önemli paydaş gruplarımız
arasındadır. Etkilediğimiz alanlar öncelikli olmak üzere toplum üzerindeki olumlu etkimizi
artırmak ve negatif etkilerimizi azaltmak amacıyla stratejiler belirler ve politikalar
geliştiririz. Doğuş Otomotiv bu amaçla Toplumsal Katılım politikasını yayınlamış ve
odak alanlarını belirlemiştir.
Odak Alan                        
(Sosyal Sorumluluk)       
Toplumsal Katılım

Hedef

Yöntem

Trafikte Güvenlik

Bilinçlendirme, farkındalık, işbirliği, satış sonrası
hizmetlerde yüksek standartlar

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

İş Etiği

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

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

Eğitim ve Bilgilendirme

Trafikte Güvenlik ve araçların Satış Sonrası Bakım
ve onarımıyla ilgili toplumsal farkındalık, Meslek
Liseleriyle işbirliğini artırma

“Trafik Hayattır!” Programı Kapsamında Yapılan
Tüm Uygulamalar

İşbirliği ve Diyalog

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

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

Trafik Hayattır!
Otomotiv değer zincirinin her halkasında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Doğuş
Otomotiv, trafik güvenliğini toplumsal sorumluluk alanları içerisinde öncelikli saymaktadır.
Toplumsal bilinçlendirme ve kültür değişimi oluşturmak amacıyla, tüm toplumu bu konuda
bilinçlendirmek için farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.
Trafik güvenliği ana teması ile hem sürücülerin hem de yayaların bilinçlendirilmesini hedef
alan, 2004 yılından bu yana “Trafik Hayattır!” sloganı ve logosu ile yürütülen toplumsal
katılım programları, bu konudaki kurumsal çalışmaların hepsinin aynı başlık altında toplandığı
sosyal
“Trafik

sorumluluk

platformudur.

Hayattır!”

sloganıyla

başlatılan faaliyetleri daha geniş
bir

platformda

değerlendirmek

ve tüm iş süreçlerine entegre
etmek

amacıyla

2009

sürdürülebilirlik
başlatılmıştır.
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yılında

çalışmaları
Trafik

kültürü

çerçevesinde tüm hedef kitlede olumlu bir değişim yaratmak amacıyla yürütülen faaliyetler
2011 yılında hızlandırılmıştır.
Çalışanlardan Başlayarak…
Trafik güvenliği bilincinin, Doğuş Grubu çalışanlarından başlayarak topluma
yayılması yönünde bir strateji izleyerek, 2011 yılında tüm Doğuş Grubu
çalışanlarına yönelik “Trafikte İlkyardım Yaklaşımı Bilinçlendirme” ve “Güvenli
Sürüş Teknikleri” eğitimleri hayata geçirilmiştir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren
tüm Doğuş Grubu Şirketleri çalışanları için düzenlenen eğitimlerde, trafik kazaları
sonrasındaki ilkyardım teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılmıştır.
Bu eğitimlerin yanı sıra, İstanbul Park F1 pistinde teorik ve pratik olarak verilen
“Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi” ile de trafikte sürüş becerilerinin geliştirilmesini
amaçlayarak güvenli sürüş için gerekli bilgiler 1.114 Doğuş Grubu çalışanına
aktarılmıştır. Bununla birlikte, sahada daha yoğun araç kullanan çalışanlara “İleri
Sürüş Teknikleri” eğitimi verilmiştir.

Yetkili Satıcılar ile Müşterilerimize Ulaşmak
Doğuş Otomotiv olarak, trafikte sorumlu davranışları birebir uygulayacak ve bu
konuda gönüllü olarak görev alıp rol model olacak kişiler yetiştirmeyi hedefleyerek,
Yetkili Satıcılara yönelik trafik güvenliği konulu bir eğitim hazırlanmış ve 2011
yılında online olarak tüm Yetkili Satıcıların çalışanları ile paylaşılmış, eğitimi 548
çalışan tamamlamıştır. Doğuş Otomotiv olarak bu uygulamayla, müşterilerle
birebir iletişim kurmak, trafik güvenliği bilinci yüksek Yetkili Satıcı ağı vasıtasıyla
toplumun geneline ulaşmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte, araç teslimat
prosedürlerinin yenilenme sürecine girilmiştir. Eğitim alan Yetkili Satıcı çalışanları
ile direkt olarak yaklaşık 53.000 müşteriye, araç satın alma süreçlerinde trafik
güvenliği konusunda doğru ve faydalı bilgiler aktarılmıştır. Bu uygulama iş
süreçlerine dahil edilmiştir.
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Çalışan Gönüllülüğü
Çalışan gönüllülüğü kapsamında, 2011 yılında çalışanların gönüllü rol aldığı 3 viral film
ile sosyal medya üzerinden trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır. Sosyal medya paylaşımının yanı sıra, filmler Şirket içinde yer alan kurum içi
bilgilendirme ekranları ve intranet aracılığı ile de tüm çalışanlarımızla paylaşılmıştır.

Çalışan Sözü
Trafik güvenliği olgusunun çalışanlar tarafından özümsenmesi amacıyla kurumsal trafik güvenliği
ilkeleri adı altında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Doğuş Otomotiv
trafik güvenliği prensipleri tüm çalışanların katılımı ile tespit edilerek kurum içi kurallar haline
getirilecektir. Öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza yönelik trafikte ilkyardım yaklaşımı
bilinçlendirme eğitimleri ve güvenli sürüş eğitimlerinin tüm Şirket çalışanlarına verilmesinin
ardından, kurumsal trafik ilkelerinin kurum içinde çalışanlarımızla birlikte belirlenmesi ve
“Çalışan Sözü” olarak hayata geçirilmesi ve Doğuş Otomotiv çalışanlarının trafikte hayata
saygı kavramını birebir uygulamaları ve bu konuda gönüllü olarak görev alıp rol model
olmaları hedeflenmektedir.

Çocuklar: Trafikte Güvenliğin Geleceği
Doğuş Grubu çalışanlarına yönelik verilen eğitimlerin bir diğeri de, çalışanların çocukları için
düzenlenen trafik güvenliği bilinçlendirme eğitimidir. 2011 yılında Doğuş Panayır Günü’nde
çocuklara, eğitmenler eşliğinde özel olarak kurulan parkurda trafik ışıkları ve işaretlerine
uyumdan, trafik güvenliği için emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımına kadar geniş bir
yelpazede bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca çocuklara özel olarak hazırlanan Trafik Yemini öğretilmiştir.

Hayatı Öğreniyorum!
Şişli’de bulunan, günde ortalama 400 çocuk tarafından ziyaret edilen Türkiye Bilim Merkezi
Vakfı ile 2011 yılında başlatılan işbirliği sonucunda, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği
konularında bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri verilmek üzere Trafik Güvenliği Atölyesi
oluşturulmuştur. Bu atölyede sürekli öğrenme sürecinde olan ilköğretim çağındaki çocuklar
için trafik bilinciyle tanışma, trafikte güvenli yaşamayı öğrenme ve ailelerini yönlendirme
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konularında trafik güvenliği eğitimlerini içeren ünitelere yer verilmektedir. Sergi üniteleri,

güvenli halkalar oyunu, bul-geç oyunu, oyun kurmaca oyunu, resim duvarı, trafik kuralları
çizgi filmi izleme bölümlerinden oluşmaktadır.

Okullarda Radyo Programları
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınarak, Doğuş Yayın Grubu’na bağlı
Virgin Radio işbirliğiyle lise öğrencilerinin trafik güvenliği bilincinin artırılması için liseler ziyaret
edilmektedir. Okul bahçesinde, gençlerin dikkatini çekebilecek ve kantine yakın yerlere, Trafik
Hayattır! - Virgin Radio aracı park edilmektedir. Okul kantin alanında kurulan standda, Virgin
Radio tarafından teneffüs aralarında DJ müzik yapılırken, standı ziyaret eden öğrencilere trafik
güvenliğiyle ilgili mini test uygulaması yapılmaktadır. Teste katılan öğrencilerden soruların
tümüne doğru yanıt veren öğrencilerden bir sonraki teneffüste, trafik güvenliği konusunda
slogan hazırlamaları istenmektedir. Daha sonra öğrenciler tarafından yazılı iletilen sloganların
stand ekibi tarafından 3 adedi seçilmektedir. Seçilen sloganları hazırlayan öğrenciler, öğle
teneffüsünde Virgin Radio’da DJ ile canlı yayında slogan yarışmasına katılmaktadır. Aktivite
boyunca standı ziyaret eden öğrencilere, Trafik Hayattır! el broşürü ve Trafik Hayattır! promosyon
malzemeleri hediye edilmektedir. Slogan yarışmasında 1. gelen öğrenciye sweatshirt, 2. ve 3.
gelen öğrencilere t-shirt hediye edilmektedir.

Radyo Spot Çalışmaları
Trafik güvenliği konularında hazırlanan radyo spotlarının Doğuş Yayın Grubu’na bağlı Virgin
Radio ve Radyo Eksen’de yayınlanmasıyla topluma trafikte güvenlikle ilgili tematik mesajlar
verilmektedir.

Projeler Sürüyor...
Doğuş Otomotiv olarak, spordan sanata ve eğitime kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen
sponsorluk projelerinde ve satış pazarlama faaliyetlerinde, tüm markaların iletişiminde,
kurumsal logolar ile beraber “Trafik Hayattır!” logosunu da kullanarak topluma trafik güvenliği
mesajı verilmeye devam edilmektedir. Trafik güvenliği bilinci yüksek bir toplum ve trafikte
karşılıklı saygı ve sorumlu davranış konusunda kültür geliştirme hedefiyle, “Trafik Hayattır!”
toplumsal sorumluluk platformu kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.
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Güvenli ve Ekonomik Sürüş Eğitimleri
Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Doğuş Otomotiv kurum çalışanları ve Doğuş Grubu’na bağlı
tüm şirketlerin çalışanlarına yönelik yapılmıştır. İstanbul Park F1 Pisti’nde düzenlenen eğitimlerle,
sürücülerin trafikte güvenli sürüş tekniklerinden yararlanarak kendilerini ve araçlarını tehlikeler
karşısında güvende tutabilmeleri amaçlanmıştır. 1.114 çalışana verilen eğitimler 90 saat sürede
tamamlanmıştır. Yapılan ön-son testlerle %19 seviyesinde bilgi artışı olduğu ölçümlenmiştir.
Ayrıca Antalya’da faaliyet gösteren Şekerler Turizm ticari araç sürücülerine yönelik çevreye
saygılı, güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi de verilmiştir.

Audi
İstanbul Park’ta gerçekleştirilen Audi Driving Experience - Sürüş Deneyimi organizasyonlarında
müşterilerimize özel olarak hazırlanmış istasyonlarda ani fren, hızlı şerit değiştirme gibi güvenli
sürüş konularında eğitimler verilmektedir.
Yurtdışında Audi AG bünyesinde verilen buz üzerinde sürüş eğitimi, temel sürüş eğitimi, yoğun
eğitim gibi farklı seviyelerdeki sürüş eğitimleri programlarına hem Audi müşterilerinin hem de
katılım talebinde bulunan Audi severlerin katılımı sağlanmaktadır.

Volkswagen Ticari Araç
Transporter ile sahada müşteri ziyareti yapan ve bu sebeple günün büyük bir kısmını
trafikte araç kullanarak geçiren Marketing Force Ekibi’nin sürüş yetkinliklerini artırmak
amacıyla 24-25 Mart 2011 tarihlerinde 36 Marketing Force Satış Danışmanına, İstanbul
Park’ta İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi verilmiştir.
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Scania Güvenli Sürüş Eğitimleri
Scania Sürücü Eğitimi, en deneyimli sürücülere bile daha ekonomik ve güvenli sürüş
konusunda destek olmaktadır.
Sürücü Eğitimi için hazırlanan sunum platformu aşağıdaki konuları içermektedir:
Araç teknolojisi ve çevre konuları
• Emisyonlar ve çevreye etkisi
• Araç teknolojisi
• Günlük inceleme ve bakım
Sürüş tekniği ve yol güvenliği
• Yakıt tüketimini etkileyen faktörler
• Defansif sürüş
• Sürüş tekniği
Yük konumlama ve sabitleme
Risk bilinci
• Kişisel riskler
Acil durumlar
Servis ve lojistik
Kanun ve kuralların uygulanması
Scania Sürüş Eğitmeni tarafından yılda ortalama 500 sürücüye eğitim verilmektedir. Eğitimler
genellikle müşterilerin sahasında gerçekleştirilmektedir.

Gösterge Uygulaması
Trafik Hayattır! Platformu altında yer alan Gösterge Uygulaması geliştirme çalışmaları 2011
yılında da devam etmiştir. Müşterilerin Yetkili Satıcı ve Servislerimizdeki bekleme sürelerini
bilgilendirme amaçlı kullanmak üzere geliştirilen Gösterge Uygulaması için güvenli sürüşe
yönelik daha dinamik bir tasarım üzerinde çalışılmaktadır. Aynı zamanda üretici kalite
standartlarında üretilmiş işletim maddeleri (bir aracın kullanım ömrü boyunca tüketilen,
aşınarak biten, aşınma, eskime vb. şekilde ömrünü tamamlayan parçalar) hakkında görsel
materyaller ve filmlerle projeye etkin bilgilendirme özelliği kazandırmaya çalışılmaktadır.
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Meslek Liseleri İşbirliği
Şişli Endüstri Meslek Lisesi ve Samandıra EML’de Volkswagen Laboratuarlarımız bulunmaktadır.
Mezun olan öğrencilerin takibi yapılarak, mavi yaka işe alımları ağırlıklı olarak bu okulların
mezunlarından seçilmektedir. 2012 yılı için Şişli EML’den mezun olacak öğrencilerin mezuniyet
törenleri İnsan Kaynakları Departmanı’nın yürüttüğü bir organizasyonla Doğuş Otomotiv
Gebze Merkez Binası’nda yapılacaktır.
2012 yılında Ankara’da bulunan Gazi EML’de sınıf açılması planlanmaktadır.
EML, Volkswagen Laboratuarları ve diğer eğitim kurumlarına destek çalışmaları devam
etmektedir. 2011 yılında gerçekleştirilen en önemli faaliyet, Şişli EML’nin gerçekleştirdiği, 8
ülkeden toplam 64 kişinin katıldığı, Uluslararası Automekaniker Junior Yarışması’na Doğuş
Otomotiv’in sponsor olmasıdır. 2011 yılında desteklenen okullardan 42 öğrenci mezun
olmuş ve 14’ü Yetkili Satıcı ve Servislerimizde istihdam edilmiştir. 2011/2012 öğretim yılı için
102 öğrenciye staj organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Destek verilen okul sayısı 94’e çıkmıştır.
General Otomotiv’de 30 ilköğretim birinci sınıf öğrencisine otomotiv ile ilgili eğlenceli
bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri düzenlenmiştir. Yetkili Satıcımız Opat Otomotiv
Mersin’in uzak ilçelerine gezici servis hizmeti vermektedir. Ayrıca toplu taşıma araç
duraklarına ve toplu taşıma araçları kooperatiflerine yerinde satış sonrası servis hizmeti
(bakım vb.) vererek toplu taşıma hizmetinin sürekliliği ve kalitesi konusunda önemli destek
sağlamaktadır.

Volkswagen Binek Araç
Volkswagen Binek Araç olarak, Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin ana sponsoruyuz.
Festival klasik müzik konusunda hedef kitleyi bilinçlendirmek, müzik zevki aşılanmasına
katkıda bulunmak, klasik müziğe ilgili olup müzikle bir araya gelemeyen kitleyi buluşturmak
amacıyla düzenlenmektedir. Her yıl kasım ayında 16 gün boyunca Antalya’da düzenlenen
festivale dünyaca ünlü müzisyenler katılmaktadır. Festival kapsamında bilet alarak,
konsere gelemeyen kişilere ulaşmak için açık havada halk konserleri de düzenlenmektedir.
Üniversitede workshop’lar yapılarak, gençlerle dünyaca ünlü müzisyenlerin bir araya gelmesi
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sağlanmaktadır. Volkswagen olarak, festivalin sponsorluğunun yanı sıra tanıtımı amacıyla,
reklam filmi çekilmiş, gazete ve dergilerde de iletişimi yapılmıştır.
Sosyal medyada öncü konumumuzu pekiştirmek, hedef kitlemiz gençlerle bir araya gelmek
için Webrazzi sponsoru olduk. Motor sporlarını sevdirmek ve ilgiyi artırmak için 2010
yılından itibaren Scirocco R Cup’larda Türk bir pilotun destekçisiyiz.

D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali
D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali 2005 yılından bu yana, Doğuş
Otomotiv desteği ile Bodrum Turgutreis’te yer alan D-Marin’de düzenlenmektedir. Proje,
bir marinada düzenlenen tek festival olma özelliği taşımaktadır. Altıncı yılında 17 bin 250
kişilik katılımla festivale olan ilgi artarak devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da artan
bir ilgiyle takip edilmesi, ülkemizde klasik müziğin geniş kitlelere dinletilebilmesi, yabancı
sanatçı ve orkestraların Türk izleyicilerle daha fazla buluşması hedeflenmektedir.

Scania
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin T.C. Sağlık Bakanlığı’nın onayı
ve desteği ile 4 yıldır aralıksız olarak sürdürülen “Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz”
kampanyası 2011 yılında da Scania ve Krone’nin araç sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Kampanya kapsamında toplam 4 ilde yaklaşık 3 bin kişinin tansiyonu ölçüldü. Samsun,
Kütahya, Manisa ve İstanbul’da gerçekleştirilen kampanyanın hedefi her 4 kişiden
birinin hipertansiyondan öldüğü ülkemizde halkımızı konuyla ilgili bilinçlendirmek ve
Türkiye’deki hipertansiyon algısını değiştirmektir. Kampanyanın sona ermesinin ardından
bir açıklama yapan Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ülver Derici, dünyada her yıl 7,6 milyon kişinin hipertansiyondan öldüğüne
dikkat çekerek “Hipertansiyon önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sıradadır.
Dikkat edilirse her yıl ülkemizde 100 bin kişinin hayatını kurtarmamız mümkündür’’
dedi. Organizasyona destek sağlayan sponsor markalara teşekkür eden Prof. Dr. Derici,
bu organizasyon sonucunda ülkemizin hipertansiyon haritasının da oluşturulduğunu
belirtti.
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Toplumsal Katılım Çalışmaları Kapsamında İşbirliği Platformlarımız
Ülkemizin spor alanında gelişimine katkı sağlamak amacı ile Fenerbahçe, Beşiktaş,
Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Rizespor gibi spor kulüplerine
farklı içeriklerde sponsorluk desteği verilmektedir.

Audi
18 Aralık 2011 - 21 Ocak 2012 tarihleri arasında Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları
bünyesinde yer alan sanat faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve öğretim çerçevesinde her
türlü bilimsel, sosyal ve teknolojik etkinliğe ev sahipliği yapan Galeri Işık’da Audi Q3Beklentilerinizden Yaratıldı Sergisi ve Sosyal Medya’da İletişim Konferansı gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen çalışma ile Audi markası olarak Feyziye Mektepleri Burs Fonuna ihtiyacı olan
öğrencilerin okutulabilmesi adına önemli maddi katkı sağlanmıştır.

Scania
Scania teknisyen takımlarının en iyisinin belirlendiği “Top Team 2011” Yarışması Türkiye
finali Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Servisleri Denizli-KCR Otomotiv, Konya Ağır Vasıta,
Antalya-Başaran Otomotiv, Antakya-Sağ Otomotiv ve Adana-Aykan Otomotiv’in katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
Top Team Yarışmasının amacı dünyadaki en iyi Scania teknisyenlerini ortaya çıkarmak,
teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen bu yarışmada ekiplerin kendilerini geliştirmelerini
sağlamaktır.
Scania olarak eğitime verdiğimiz önemi vurgulamak ve öğrencilerin eğitimlerini uygulamalı
olarak pekiştirmelerini sağlamak amacıyla Mersin Üniversitesi’ne Scania motor, Mersin
Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Otomotiv Ana Bilim Dalı’na
Scania V8 dizel motor hediye edilmiştir. Verilen eğitimler toplumsal sorumluluk bilinci ile
geleceğimizin temel taşları olan gençlerimize ulaştırılmaktadır.
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Eğitimde Fırsat Eşitliği
Darüşşafaka Cemiyeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’ndeki en temel insan
haklarından biri olan eğitimde fırsat eşitliğini 1863 yılından beri ülkemizde sağlamaktadır.
Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklar için eğitim sağlayan
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş,
özgüvenli, topluma, çevresine ve ailesine karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Darüşşafaka Cemiyeti müteveffa bağışçı, Doğuş Holding Kurucu Başkanı Sayın Ayhan
Şahenk Beyefendi, 13.03.1993 tarihinde yapılan Darüşşafaka Olağan Genel Kurulu’nda,
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na 2006 - 2016 yılları arasında yıllık 500.000 USD verilmesine
karar vermiştir.
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Doğuş Otomotiv

2009

2010

2011

2010/2011 değişim (%)

50.979

88.850

112.399

26,5

Satış Gelirleri (Milyon TL)

2.129

3.428

4.808

40,26

Çalışan Sayısı

1.665

1.652

1.779

7,69

Konsolide
Satış Adedi
25

Doğuş Oto

2009

2010

2011

2010/2011 değişim (%)

Satış Adedi

14.126

24.200

31.372

29,6

Servis Giriş Adedi

175.736

171.074

177.645

3,8

1.106

1.089

1.217

11,8

Çalışan Sayısı

Çalışan Sayıları26
Doğuş Otomotiv

2010

2011

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı

1.652

1.779

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı

-

-

1.652

1.779

2010

2011

27

Toplam İşgücü

Bölgelere Göre Toplam
Çalışan
Gebze Merkez
Doğuş Oto
Diğer Bölgeler

Sözleşme Türüne Göre
Toplam Çalışan
Belirsiz Süreli ve Daimi Çalışan Sayısı
Dönemsel ve Geçici Süreli Çalışan Sayısı
Dış Kaynaklı Çalışan Sayısı
Sözleşme Türüne Göre Toplam İş Gücü

511

512

1.089

1.217

52

50

2010

2011

1.652

1.779

-

-

108

126

1.760

1.905

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto performanslarının ayrı olarak verildiği tablolar dışında belirtilen veriler Doğuş Otomotiv’in konsolide performans verileridir.

*

144

25

Doğuş Otomotiv çalışan sayıları 2009 yılı 570, 2010 yılı 566, 2011 yılı 562’dir. Çalışan sayılarına stajyer ve Dassa çalışanlarımız dahil değildir.

26

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto toplam çalışan sayıları verilmiştir.

27

Çalışan sayılarına stajyer ve Dassa çalışanlarımız dahil değildir.

Bölgelere Göre Kırılım
�şyeri

Beyaz Yakalı

Doğuş Otomotiv

Mavi Yakalı

Toplam

482

80

562

Doğuş Oto Çankaya

82

58

140

Doğuş Oto Etimesgut

64

72

136

Doğuş Oto Bursa

92

74

166

98

106

204

Doğuş Oto Kartal

Doğuş Oto Esenyurt

110

102

212

Doğuş Oto Maslak

172

187

359

1.100

679

1.779

Toplam

2011 yılında Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto olarak 334 kişiye yeni istihdam yaratılmıştır. Bu
çalışanların tamamı Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışmaktadır. Bunların bölgesel dağılımı
aşağıdaki gibidir:
�şyeri

Beyaz Yakalı

Mavi Yakalı

Toplam

Doğuş Otomotiv

49

14

63

Doğuş Oto Çankaya

23

13

36

Doğuş Oto Etimesgut

24

15

39

Doğuş Oto Bursa

32

22

54

Doğuş Oto Esenyurt

22

19

41

Doğuş Oto Kartal

28

16

44

Doğuş Oto Maslak
Toplam

33

24

57

211

123

334

Çalışan Sirkülasyonu
Çalışan Sirkülasyon Oranı      
(�şyeri Bazında)

Kişi Sayısı

Devir Oranı

Doğuş Otomotiv

35

6,31

Doğuş Oto Çankaya

10

7,63

Doğuş Oto Etimesgut

12

9,38

Doğuş Oto Bursa

11

7,28

Doğuş Oto Esenyurt

30

15,04

Doğuş Oto Kartal

22

10,53

Doğuş Oto Maslak

23

6,41

Toplam
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Çalışan Sirkülasyon Oranı         
(Yaş Aralığı)

Kişi Sayısı

18-25

33

15,10

26-30

52

10,46

31-35

30

6,17

36-40

19

5,96

9

4,27

40 yaş üstü
Toplam
Çalışan Sirkülasyon Oranı      
(Cinsiyet)

143

Kişi Sayısı

Devir Oranı

Erkek

101

7,40

Kadın

42

11,41

Toplam

146

Devir Oranı

143

Doğuş Otomotiv

2010

2011

�şten ayrılanların sayısı

259

222

�şten ayrılanların toplam işgücüne oranı (%)

16

12,89

�şten ayrılan erkek çalışan sayısı

211

164

�şten ayrılan erkek çalışan (%)

81

12,09

�şten ayrılan kadın çalışan sayısı

48

58

�şten ayrılan kadın çalışan (%)

19

15,85

�şten ayrılan 30 yaş altı çalışan

109

109

�şten ayrılan 30 yaş altı (%)

42

20,15

�şten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan sayısı

146

113

�şten ayrılan 30-50 yaş arası (%)

13,40

9,83

�şten ayrılan 50 yaş üstü çalışan sayısı

4

0

�şten ayrılan 50 yaş üstü (%)

2

0

Gebze Merkez’de işten ayrılan sayısı

48

41

Gebze Merkez işten ayrılan (%)

18

8,34

Doğuş Oto işten ayrılan sayısı

207

171

Doğuş Oto işten ayrılan (%)

12,56

9,61

Diğer bölgelerden işten ayrılan sayısı

4

4

Diğer bölgelerden işten ayrılan (%)

2

2

Kaza Oranları
Doğuş Otomotiv

Veri Ölçümleme Yöntemi

2010

2011

Hastalığa bağlı kayıp gün oranı Tam zamanlı çalışanlar

Hastalığa bağlı kayıp gün/
Toplam kayıp gün

%50,66

%44,66

Hastalığa bağlı kayıp gün oranı Taşeronlar

Hastalığa bağlı kayıp gün/
Toplam kayıp gün

-

%64,43

Kayıt altına alınan kaza oranı

Olay Sayısı

4

11

Kazalara bağlı olarak kayıp gün
oranı

Kazalara bağlı kayıp gün/
Toplam kayıp gün

%0,48

%1,37

Ölümlü vaka sayısı - Tam zamanlı
çalışanlar

Olay Sayısı

-

-

Ölümlü vaka sayısı - Taşeronlar

Olay Sayısı

-

-

Mesleki hastalıklara bağlı kayıp
gün oranı

Meslek hastalığına bağlı kayıp
gün/Toplam kayıp gün

-

-

Doğuş Otomotiv
kazalara bağlı kayıp gün oranı

Doğuş Otomotiv kazalara bağlı
kayıp gün/Toplam kayıp gün

-

%1,13

Doğuş Oto kazalara bağlı kayıp
gün oranı

Doğuş Oto kazalara bağlı
kayıp gün/Toplam kayıp gün

%0,72

%1,43

Ayrımcılık
Kadın Çalışan
Pozisyona
Göre
Çalışanlar

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv
(%)

Yaş Grupları
Doğuş
Oto
(%)

Doğuş Otomotiv (%)

Doğuş Oto (%)

30
yaş
altı

30-50
yaş
arası

50 yaş
üstü

30
yaş
altı

30-50
yaş
arası

50 yaş
üstü

Üst Düzey
Yönetici

2

1

15

13

0

18

0

0

18

0

Yönetici

51

3

26

19

43

24

0

0

24

0

Satış

6

67

40

42

0

10

0

52

29

0

3

0

5

0

10

0

0

0

0

0

112

0

47

35

51

42

25

27

45

0

1

207

13

0

0

25

0

0

0

0

Elemanı
Mavi Yaka
Diğer
Yönetim
Kurulu, �cra
Kurulu

147

Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal Sorumluluk Verileri

Kadın Çalışanların Maaşlarının
Erkek Çalışan Maaşlarına Oranı28

2010

2011

%109

%99,93

Eğitimler
2011 yılında Doğuş Otomotiv’de çalışan başına ortalama 60 saat, Doğuş Oto için 27 saat eğitim
düzenlenmiştir.
2011

2011

Ünvan

Doğuş
Otomotiv

Adam/Saat

Üst Yönetim

4

Orta Kademe

60

Diğer
Mavi Yaka

Ünvan

Üst Yönetim

17

Orta Kademe

17

111

Diğer

47

174

Mavi Yaka

23

Doğuş
Oto

349

Genel Toplam

2010

Ünvan

Adam/Saat

Üst Yönetim

19

Orta Kademe

78

Diğer
Mavi Yaka

Eğitim Sayısı
Doğuş Oto

Ünvan

Doğuş
Oto

148

4

Orta Kademe

104

51

Diğer

115

41

Mavi Yaka

Planlanan
Kişi Sayısı

7
230

Genel Toplam

Katılan Toplam
Kişi Sayısı

Eğitim Alan
Kişi Sayısı

Toplam
Adam/Gün

Toplam
Adam/Saat

605

5.528

4.809

577

4.215

33.714

1.848

1.467

1.334

809

6.815

32.191

Oran Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanlarının konsolide verileri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

28

Adam/Saat

Üst Yönetim

189

Genel Toplam

Doğuş Otomotiv

104

Genel Toplam

2010

Doğuş
Otomotiv

Adam/Saat

A4 Kâğıt Tüketimi
                                   2010

2011

Doğuş Otomotiv

10.732,5 kg

8.727,5 kg

Doğuş Oto29

20.787,5 kg

26.250 kg

Enerji Tüketimi
2009

2010

2011

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Oto

Doğal Gaz30
m3 / GJ

224.475/
8.757

536.826/
20.942

230.250/
8.982

595.760/
23.241

283.250/
11.046

701.594/
27.362

Benzin31

343.949/
11.359

367.474/
12.136

439.081/
14.501

410.150/
13.545

651.619/
21.503

327.957/
10.822

2.290.312/
8.245

6.828.641/
24.583

2.419.550/
8.710

7.242.241/
26.072

2.804.580/
9.816

7.359.032/
25.756

28.361

57.661

32.193

62.858

42.365

63.940

lt / GJ
Elektrik32
kWh / GJ
Toplam (GJ)

Su Kullanımı33
Belediyeden Sağlanan Su Miktarı - m3
Toplam Kullanılan Su - m3

Birim (Satılan Araç Başına
Tüketilen Su Miktarı) m3

74.586 m3
74.586 m3  34

2010
0,89

2011
0,66

Doğuş Oto’da A4 Kâğıt tüketimindeki artış açılan iş emirlerinin sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Doğuş Otomotiv’in A4 kâğıt tüketimi 2010
yılına oranla 2011 yılında yaklaşık %20 azalmıştır.

29

Doğalgaz tüketimlerindeki artış, 2011 yılında yaşanan uzun kış mevsimi ve sert hava koşullarından kaynaklanmaktadır.

30

Benzin tüketimindeki artış test ve havuz araçlarının kullanım sıklığından kaynaklanmaktadır.

31

Araç Dağıtım Departmanı’nın sevkiyat yoğunluğu aydınlatma ihtiyacını artırdığından elektrik tüketiminde bir önceki yıla oranla artış görülmüştür.

32

Doğuş Oto’larda satış ve serviste yapılan toplam işlem (araç satışı ve servis girişi toplamı) başına tüketilen su miktarı 0,24 m3’ tür. Bu değer 2009 ve
2010 yıllarında aynı kalmıştır. 2011 yılında ise 0,25 m3 olarak gerçekleşmiştir.
33

Doğuş Oto için 51.718 m3 su tüketimi kaydedilmiştir. Satılan araç adedi 31.372, Servis giriş adedi 177.645.

34
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Emisyon Miktarları
CO2 (ton)

2009

2010

2011

Elektrik Tüketimi

6.051

6.411

6.272

Doğal Gaz Tüketimi

4.534

4.919

5.865

Şirket Araçları

426

574

695

Çalışan Taşıma

182

185

183

�ş Seyahatleri

103

90

101

11.296

12.179

13.116

Toplam

Doğuş Otomotiv Perakende Satış Rakamlarına Göre Araçların CO2 Emisyon Salınımları35
Satış Rakamı

Araç Başına Ortalama
Emisyon

(Perakende)

CO2 Birleşik (g/km)

2010

2011

2010

2011

Volkswagen Binek

39.822

55.550

144

130

Audi

9.656

12.064

158

150

SEAT

5.113

6.059

141

131

Bentley

14

10

394

387

Lamborghini

4

6

323

338

390

442

Porsche

222

204

36

175

17237

155

143

Volkswagen Ticari

24.018

26.361

Tüm Markalar Ortalama

79.017

100.492

2011 yılında 2010 yılına oranla satılan araç başına salınan CO2 emisyonlarında %7,7 iyileşme kaydedilmiştir.

Atık Miktarları
Atık Cinsi
(kg)

2010

201138

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Yağ ve Yakıt Filtresi

2.746

32.320

3.379

32.670

Kontamine Atık

1.647

1.634

1.431

2.294

Kontamine Ambalaj

3.051

5.094

2.463

6.180

Atık Antifriz Sıvısı

0

952

0

243

Fren Sıvısı

0

517

0

397

35
Tüm markalara Scania, Krone ve Meiller markaları dahil değildir. Krone ve Meiller markalı araçlar motorlu taşıtlar olmadığından, Scania markasında
ise diğer ağır vasıtalarda olduğu gibi CO2 salınımı bildirme zorunluluğu bulunmadığından ölçümler yapılmamaktadır. Emisyon değerleri perakende satış
rakamlarına göre hesaplanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan değerler standart kullanım göz önüne alınarak verilmektedir.
36
Volkswagen Ticari Araç bünyesinde yer alan bazı araçların CO2 değeri bulunmamaktadır. Bu değer bu araçlar hariç tutularak hesaplanmıştır. Hesaplamalar
daha önceki yıllarda açıklanan verilerle uyumludur.

VW Ticari Araç içinde yer alan bazı araçların CO2 değeri bulunmamaktadır. Bu değer bu araçlar hariç tutularak hesaplanmıştır. Hesaplamalar daha önceki
yıllarda açıklanan verilerle uyumludur.

37

38
2011 yılı atık miktarlarındaki değişiklikler Doğuş Otomotiv’in Atık Yönetimi konusunda sistemli ve planlı girişimlerinden kaynaklanmaktadır. Atıkların düzenli
biçimde toplanarak türüne uygun biçimde bertaraf edilebilmesi için gerekli tüm aksiyonlar alınmaktadır.
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GRI İndeksi
Profil
İndikatörleri

Açıklama

Durum

Üst yönetim beyanı

Tam

Bölüm Adı ve
Yeri

Referans
Sayfalar

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

18-21

İcra Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

22-25

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

18-21

Yönetim
Yaklaşımı

30-31

Kurumsal
Sorumluluk
Hedeflerimiz

38

Finansal
Verimlilik ve
Ekonomik
Dalgalanma

50-51

Rapor Hakkında

4-5

Künye

169

Doğuş Otomotiv
Hakkında

9-10

Doğuş Otomotiv
2011

10-12

1. Strateji ve
Analiz
1.1

1.2

Temel etkiler,
riskler ve fırsatlar

Tam

2. Kurumsal
Profil
2.1

2.2

Kurumun adı

Markalar, ürün ve
hizmetler

Tam

Tam

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152948853_2011-2.
pdf
(Sayfa: 24-62)

152

2.3

Kurumun
operasyonel yapısı

Tam

Doğuş Otomotiv
Hakkında

9-10

Doğuş Otomotiv
2011

10-12
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012323135854_1.Bolum.
pdf
(Sayfa; 8-9)

2.4

Genel merkez

Tam

Künye

169

2.5

Kurumun faaliyet
gösterdiği ülkeler

Tam

Doğuş Otomotiv
Hakkında

9-10

Doğuş Otomotiv
2011

10-12

Doğuş Otomotiv
Hakkında

9-10

Doğuş Otomotiv
2011

10-12

2.6

Mülkiyet niteliği ve
yasal vaziyeti

Tam

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012323135854_1.Bolum.
pdf
(Sayfa; 4-7,101)
2.7

Hizmet verilen
pazarlar

Tam

Doğuş Otomotiv
Hakkında

9-10
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152948853_2011-2.
pdf
(Sayfa; 8-9, 24-62)
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2.8

Kurumun ölçeği

Tam

Doğuş Otomotiv
Hakkında

9-10

Doğuş Otomotiv
2011

10-12

Doğuş Otomotiv
2011 Kurumsal
Sorumluluk
Verileri

144-145
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012323135854_1.Bolum.
pdf
(Sayfa; 17-20, 95)

2.9

Büyüklük, yapı
ve mülkiyet
durumlarında
önemli değişiklikler

Tam

Doğuş Otomotiv
2011

10-12
Doğuş Otomotiv’in yapı ve mülkiyet durumunda
raporlama dönemi içinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 80-82)

2.10

Ödüller

Tam

Ödüller

13

Raporlama dönemi

Tam

Rapor Hakkında

4-5

Politikalarımız

29

Rapor Hakkında

4-5

Politikalarımız

29

3. Rapor Profili
3.1

3.2

Önceki raporun
tarihi

Tam

Doğuş Otomotiv, üç yıldan beri her yıl
düzenli olarak Kurumsal Sorumluluk Raporu
yayınlamaktadır.
3.3

Raporlama sıklığı

Tam

Rapor Hakkında

4-5

Politikalarımız

29
Doğuş Otomotiv her yıl Kurumsal Sorumluluk
Raporu yayınlamaktadır.

3.4

Rapor hakkında
iletişim bilgileri

Tam

Rapor Hakkında

4-5

3.5

Rapor içeriği

Tam

Rapor Hakkında

4-5

Politikalarımız

29
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3.6

Raporun içerik
sınırları

Tam

Rapor Hakkında

4-5

3.7

Raporun
kapsam ve içerik
sınırlamaları

Tam

Rapor Hakkında

4-5

3.8

Ortak girişimler
ve diğer yan
kuruluşlarla ilgili
raporlama esasları

Tam

Rapor Hakkında

4-5

Politikalarımız

29
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk 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

Rapor Hakkında

4-5

3.10

Daha önceki
raporda bulunan
bilgilerin
tekrarlanmasının
nedenleri

Tam

Rapor Hakkında

4-5

3.11

Raporun kapsam
ve içeriğinde
önemli değişiklikler

Tam

Rapor Hakkında

4-5

3.12

GRI indeksi

Tam

GRI İndeksi

152-166

3.13

Rapor denetimi

Tam

Kurumun yönetişim
yapısı

Tam

Raporda 2011 KS Raporu’nda yayınlanan
bilgilerin tekrarına genelde yer verilmemektedir.
Gerekli görüldüğünde detaylı bilgi için ilgili
linkler ve dipnotlar verilmiştir.

Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal Sorumluluk
Raporu, GRI G3 İlkelerine göre hazırlanmış B tipi
bir rapordur. Bağımsız denetim almamıştır.

4. Yönetişim,
Taahhütler
ve Katılım
Uygulamaları
4.1

Yönetim
Yaklaşımı

30-31
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal
Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 74-76, 82-83)

4.2

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
bağımsızlığı

Tam

Kurumsal
Yönetim

36-37
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal
Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 76-79)
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4.3

Yönetim Kurulu
Bağımsız Üye sayısı

Tam

Kurumsal
Yönetim

36-37
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda iki bağımsız
üye bulunmakta ve Yönetim Kurulu yasal
düzenlemelere paralel olarak gerekli nitelikleri
haiz kişilerden oluşmaktadır.
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal
Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 76-79)

4.4

Hissedar ve
çalışanların
yönetime katılımı

Tam

Kurumsal
Sorumluluk
Stratejimiz

26

Politikalarımız

29

Paydaşlarla
Diyalog

32

Paydaş Katılımı

38-40
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal
Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 64-69, 72-74)

4.5

Üst yönetime
ödenen ücret ve
sürdürülebilirlik
performansıyla
bağlantılar

Tam

Kurumsal
Sorumluluk

26-30

Eşit Haklar

91-92
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal
Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 78-79)

4.6

Çıkar çatışmalarını
engelleyen süreçler

Tam

Kurumsal
Sorumluluk

26-30

Yönetim
Yaklaşımı

30-32

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34

Kurumsal
Yönetim

36-37
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
hakkimizda/degerler-ve-ilkeler/calismailkelerimiz/etik-ilkeler-proseduru.aspx
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4.7

4.8

4.9

4.10

Kurumun KSS
Yönetim Stratejisi
Kurumun KSS
performansına
yönelik misyon ve
davranış kuralları

KSS performansı
ve risklerinin üst
yönetim tarafından
denetimi

Üst yönetimin
KSS performansı
konusunda öz
denetimi

Tam

Tam

Tam

Tam

Kurumsal
Sorumluluk

26-31

Paydaş Katılımı

38-40

Kurumsal
Sorumluluk

26-30

Yönetim
Yaklaşımı

30-32

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

18-21

İcra Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

22-25

Kurumsal
Sorumluluk

26-30

Yönetim
Yaklaşımı

30-32

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34

İcra Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

22-25

Kurumsal
Sorumluluk

26-30
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4.11

4.12

Kurumun KSS ile
ilgili alanlarda risk
yönetimi yaklaşımı

Tam

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

18-21

İcra Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

22-25

Kurumsal
Sorumluluk

26-30

Yönetim
Yaklaşımı

30-32

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34

Risk Yönetimi

52-54

İşbirlikleri ve
Üyelikler

14

İnsan Hakları

99-101

KSS ile ilgili
alanlarda
dış girişimler,
faaliyetler

Tam

4.13

Birlik ve dernek
üyelikleri

Tam

İşbirlikleri ve
Üyelikler

14

4.14

Paydaş listesi

Tam

Paydaş Katılımı

38-40
Paydaş haritamıza ulaşmak için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/paydas_haritamiz.pdf

4.15

Kilit paydaşların
belirlenmesi süreci

Tam

Paydaşlarla
Diyalog

32-33

Paydaş Katılımı

38-40
Paydaş haritamıza ulaşmak için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/paydas_haritamiz.pdf

4.16

Paydaş katılımı
süreci

Tam

Paydaş Katılımı

38-40
Paydaş haritamıza ulaşmak için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/paydas_haritamiz.pdf
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Kurumsal
Uyum Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/2012315152956259_2011-3.
pdf
(Sayfa; 64-69)
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4.17

Paydaş katılımı ve
öncelikli konular,
yanıtverebilirlik
performansı

Tam

Kurumsal
Sorumluluk
Stratejimiz

26-28

Politikalarımız

29

Paydaş Katılımı

38-40
Paydaş haritamıza ulaşmak için:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/paydas_haritamiz.pdf

Performans
Göstergeleri
Ekonomik
Performans

Yönetim
Yaklaşımı

Tam

Ekonomik
Sorumluluk
Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_Sosyal_
Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa;23)

EC1

Üretilen ve
dağıtılan doğrudan
ekonomik değer

Tam

Doğuş Otomotiv
Hakkında

6, 9-11

Ekonomik
Sorumluluk

50-52

Eğitimde Fırsat
Eşitliği

143

Doğuş Otomotiv
2011 Kurumsal
Sorumluluk
Verileri

144

İcra Kurulu
Başkanı’nın
Mesajı

22-25

İklim Değişikliği
ve Operasyonel
Risk Yönetimi

53-54

EC2

İklim değişikliğinin
kurumun finansal
başarısına etkisi,
risk ve fırsatlar

Tam

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv 2011 Faaliyet
Raporu:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/201231515303650_2011-4.
pdf
(Sayfa; 5, 80, 84, 93 )

EC6

Yerel tedarikçilere
yapılan ödemelerle
ilgili politika,
uygulama ve
ödeme oranları

Kısmi

Tedarikçilerimiz

64-65

EC7

Yerel istihdam

Kısmi

Yerel Halktan
İstihdam

57

EC8

Kamu yararına
yapılan yatırımlar

Tam

Ekonomik
Sorumluluk

50-52

Toplumsal
Yatırımlar

57

Toplumsal Katılım

134, 138-143
159

EC9

Önemli dolaylı
ekonomik etkiler

Tam

Doğuş Otomotiv
Hakkında

8-10

Doğuş Otomotiv
2011

10-12

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

18-21

İcra Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

22-25

Finansal Verimlilik
ve Ekonomik
Dalgalanma

50-52

Tedarikçilerimiz

64-65

Çevresel
Performans

Yönetim
Yaklaşımı

Tam

Çevre Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_Sosyal_
Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa;35)

EN3

Doğrudan enerji
tüketimi

Tam

Enerji Tüketimi

6, 149

EN5

İyileştirmelere
bağlı olarak
tasarruf edilen
enerji miktarı

Tam

Enerji Tüketimi

6, 149

EN6

Enerji verimliliği
sağlayan ürün ve
hizmetler

Tam

Yeşil IT

69

Çevre Dostu
Araçlar

70-76

Yeşil Enerji
Kullanımı

80

Yeşil IT

69

Çevre Dostu
Araçlar

70-76

Kurum İçi Çevresel
Farkındalık

77

Çevresel
İyileştirmeler

78-80

Yeşil Enerji
Kullanımı

80

EN7

Dolaylı enerji
tüketimini azaltma
girişimleri ve elde
edilen azalmalar

Tam

EN8

Kaynağına göre
kullanılan toplam
su miktarı

Tam

Su Tüketimi
Su Kullanımı

80
149

EN9

Su çekiminden
önemli biçimde
etkilenen su
kaynakları

Tam

Su Tüketimi

80

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.

160

EN13

Korunan veya geri
kazanılan yaşam
alanları

Tam

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

EN14

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

Tam

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

EN15

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

Tam

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

EN16

Toplam doğrudan
ve dolaylı sera
gazı emisyonları

Kısmi

CO2 Emisyonu

6, 7, 150

EN17

Dolaylı sera gazı
emisyonları

Kısmi

CO2 Emisyonu

6, 7, 150

EN18

Emisyonları
azaltma girişimleri

Tam

Çevre Dostu
Araçlar

70-76

Lojistik

79

Güvenli ve
Ekonomik Sürüş
Eğitimleri

138-139

Atık Yönetimi

81-82

Atık Miktarları

7, 150

Su Tüketimi

80

EN22

EN25

Türüne ve bertaraf
yöntemine göre
toplam atık

Tam

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

Kısmi

161

EN26

Ürünlerin çevresel
etkilerini azaltma
girişimleri

Tam

Ekonomik
Sorumluluk

53-54

Yeşil IT

69

Çevre Dostu
Araçlar

70-76

Kurum İçi
Çevresel
Farkındalık

77

Çevresel
İyileştirmeler

78-80

Yeşil Enerji
Kullanımı

80

Atık Yönetimi

81-82

EN27

Satılmış ürünlerin
ve bunların
ambalaj
malzemelerinin
kategorilere göre
geri toplanma
yüzdesi

Kısmi

EN28

Çevreyle ilgili yasa
ve yönetmeliklere
uygunsuzluklar

Tam

EN29

Ürünlerin nakliyesi
ile çalışanların
lojistiğinden
kaynaklanan
etkiler

Kısmi

Lojistik

79

EN30

Toplam çevre
giderleri ve
yatırımları

Kısmi

Çevre
Yatırımlarımız

83

İnsan
Kaynakları
ve Sağlıklı
İş Ortamı
Performansı

Yönetim
Yaklaşımı

Tam

Çalışanlar ve
İyi İş Ortamı
Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_Sosyal_
Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa;45)

LA1

İstihdam tipi,
sözleşme ve
bölgeye göre
toplam çalışan
sayısı

Tam

Doğuş Otomotiv
2011 Kurumsal
Sorumluluk
Verileri

144-145

LA2

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

Tam

Çalışan
Sirkülasyonu

145-146

162

Doğuş Otomotiv’e 2011 yılı içinde çevreyle
ilgili yasa ve yönetmeliklere uymamaktan
kaynaklanan herhangi bir ayni ya da nakdi ceza
kesilmemiştir.

LA3

Tam zamanlı
çalışanlara
sağlanan
menfaatler

Tam

Eşit Haklar

91-92

Çalışanlarımıza
Sağlanan
Faydalar

94

LA4

Toplu sözleşmelerin
kapsadığı çalışan
sayısı

Tam

LA5

Operasyonel
değişiklikler
nedeniyle ihbar
süresi

Tam

Çalışanlarımıza
Sağlanan
Faydalar

94

LA6

Sağlık ve güvenlik
komitelerinde
temsil edilen
toplam işgücü
yüzdesi

Tam

Çalışan Sağlığı
ve Güvenliği

87

LA7

Yaralanma, meslek
hastalığı, kayıp
günler ve işe
gelmeme

Tam

İş Kazaları

91

Kaza Oranları

147

LA8

Ciddi hastalıklarla
ilgili danışmanlık,
önlem ve risk
kontrolü

Kısmi

Çalışan Sağlığı
ve Güvenliği

87-91

LA9

Sendikalarla
anlaşmalarda
yer alan sağlık ve
güvenlik konuları

Tam

LA10

Çalışan başına
yıllık ortalama
eğitim saati

Tam

Eğitimler

148

LA11

Çalışanların eğitimi

Tam

Çalışanlarımızın
Gelişimi

94-96

LA12

Düzenli
performans ve
gelişim izleme

Kısmi

Performans
Yönetimi

96-97

LA13

Çalışanların yaş,
cinsiyet, azınlık
grubu dökümü

Tam

Doğuş Otomotiv
2011 Kurumsal
Sorumluluk
Verileri

144-147

LA14

Çalışan
kategorisine göre
erkek-kadın maaş
oranları

Tam

Doğuş Otomotiv
2011 Kurumsal
Sorumluluk
Verileri

148

Şirketimizde sendikalı çalışan bulunmamaktadır.

Şirketimizin sendika anlaşması
bulunmamaktadır.

163

İnsan Hakları
Performansı

Yönetim
Yaklaşımı

Tam

Doğuş Otomotiv
İnsan Hakları
Politikası

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_Sosyal_
Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa;51)

HR1

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

Kısmi

İnsan Hakları

99-101

HR2

İnsan haklarıyla
ilgili taramadan
geçen tedarikçi ve
yüklenicilerin sayısı

Kısmi

İnsan Hakları

99-101

HR3

İnsan hakları
ile ilgili verilen
eğitimleri toplam
saati

Tam

Eşit Haklar

91-92

İnsan Hakları

99-101

Ayrımcılıkla ilgili
toplam vakaların
sayısı ve alınan
önlemler

Kısmi

Etik İlkelerimiz

34

Eşit Haklar

91-92

İnsan Hakları

99-101

Örgütlenme ve
toplu sözleşme
özgürlüğü

Tam

İnsan Hakları

99-101

Çocuk işçi
çalıştırma ve alınan
önlemler

Tam

Zorla çalıştırma
riski taşıyan
operasyonlar ve
alınan önlemler

Tam

HR8

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

Tam

İnsan Hakları

99-101

HR9

Yerli halkın
haklarının ihlaliyle
sonuçlanan
vakaların toplam
sayısı ve alınan
önlemler

Tam

Etik İlkelerimiz

34

İnsan Hakları

99-101

Resmi şikâyet
mekanizmaları
aracılığıyla insan
hakları ihlaline
ilişkin şikâyetlerin
sayısı

Tam

HR4

HR5

HR6

HR7

HR11

164

BM KİS İlkeleri 3
İnsan Hakları

99-101
BM KİS İlkeleri 5

İnsan Hakları

99-101
BM KİS İlkeleri 4

Doğuş Otomotiv, insan haklarına aykırı bir
durumdan kaynaklanan herhangi bir durumla
karşılaşmamış, bu konuda herhangi bir cezaya
maruz kalmamıştır.
Doğuş Otomotiv şirketleri için raporlama
dönemi içinde resmi şikâyet mekanizmaları
aracılığıyla insan hakları ihlaline ilişkin şikâyette
bulunulmamıştır.

Ürün
Sorumluluğu
Performansı

Yönetim
Yaklaşımı

Tam

Ürün ve Hizmet
Sorumluluğu
Politikası

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_Sosyal_
Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa;53)

PR1

Ürün ve hizmetlerin
yaşam döngüsü
içinde sağlık ve
güvenlik

Tam

Tedarikçilerimiz

64-65

Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği

104-113

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

Tam

Tedarikçilerimiz

64-65

Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği

104-113

Ürün ve
Hizmetler
Hakkında Doğru
ve Zamanında
Bilgilendirme

113-115

PR3

Etiketleme

Tam

Ürün ve
Hizmetler
Hakkında Doğru
ve Zamanında
Bilgilendirme

113-115

PR4

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

Tam

Ürün ve
Hizmetler
Hakkında Doğru
ve Zamanında
Bilgilendirme

113-115

Müşteri
memnuniyeti

Tam

Müşterilerimiz

104

Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği

104-113

Müşteri
Memnuniyeti

121-125

Markalarımızda
Müşteri
Memnuniyeti

125-129

Müşterilerimiz

104

Pazarlama
İletişimi

118-120

Pazarlama
İletişimi

118-120

PR2

PR5

PR6

PR7

Pazarlama
iletişimi ile yasa
ve yönetmeliklere
uyum

Tam

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

Kısmi

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/tr
/hakkimizda/dogus-grubu.aspx

Doğuş Otomotiv, ürün ve hizmetleriyle ilgili
tüm yasa ve yönetmeliklere uymaktadır. Ürün
etiketleme ve bilgilendirme konusunda yasa ve
yönetmeliklere uyumsuzluktan kaynaklanan bir
vaka yaşanmamıştır.
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PR8

Müşteri gizliliği ile
ilgili doğrulanan
şikâyetler

Kısmi

Müşteri Bilgi
Güvenliği

115-116

PR9

Ürün hizmetlerin
tedarik ve
kullanımıyla
ilgili yasa ve
yönetmeliklere
uyum

Kısmi

Tedarikçilerimiz

64-65

Müşterilerimiz

104

Müşteri Sağlığı
ve Güvenliği

104-113

Toplumsal
Performans

Yönetim
Yaklaşımı

Tam

Toplumsal Katılım
Politikamız

http://www.dogusotomotiv.com.tr/
dogusotomotiv_files/kssr/Kurumsal_Sosyal_
Sorumluluk_Raporu_10.pdf
(Sayfa;61)

SO1

Faaliyetlerimizin
yerel halk
üzerindeki etkisi

Kısmi

Yönetim
Yaklaşımı

30-31

Paydaşlarla
Diyalog

32-33

Çalışan
Gönüllülüğü

98-99

Toplumsal Katılım

134-143

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34

Kurumsal
Yönetim

36-37

Etik ve Kurumsal
Yönetim
Kurumsal
Yönetim

33-34

İnsan Hakları

99-101

SO2

SO3

Yolsuzlukla ilgili
risk analizleri

Kurumun yolsuzluk
karşıtı politikaları
ve bu konudaki
eğitimler

Kısmi

Kısmi

36-37

Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
hakkimizda/degerler-ve-ilkeler/calismailkelerimiz/etik-ilkeler-proseduru.aspx
SO4

Yolsuzluk
vakalarında karşı
alınan önlemler

Kısmi

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34
Detaylı bilgi için Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
hakkimizda/degerler-ve-ilkeler/calismailkelerimiz/etik-ilkeler-proseduru.aspx

SO7

SO8
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Rekabet dışı
davranışlar ve
tekelcilikle ilgili
hukuksal davaların
sayısı

Kısmi

Yasa ve
yönetmeliklere
uyulmaması
nedeniyle kesilen
cezalar

Tam

Etik ve Kurumsal
Yönetim

33-34

Müşterilerimiz

120

Satış Sonrası
Hizmetler

105

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.

Yönetim Yaklaşımı - 30-31
Etik ve Kurumsal Yönetim - 33-34
İnsan Hakları - 99-101

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

Yönetim Yaklaşımı - 30-31
Etik ve Kurumsal Yönetim - 33-34
Çalışanlarımız - 86
İnsan Hakları - 99-101

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

İnsan Hakları - 99-101

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

İnsan Hakları - 99-101

İlke 5. Çocuk istihdamının tamamen ortadan
kaldırılması için çalışmalıdır.

İnsan Hakları - 99-101

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

Etik İlkelerimiz - 34
Eşit Haklar - 91-92
İnsan Hakları - 99-101

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

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı - 18-21
Kurumsal Sorumluluk - 26-28, 31
İklim Değişikliği ve
Operasyonel Risk Yönetimi - 53-54
Çevresel Sorumluluk - 68-83

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

Çevresel Sorumluluk - 68-83
Kurum İçi Çevresel Farkındalık - 77
Yeşil Enerji Kullanımı - 80
Atık Yönetimi - 81-82

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

Çevre Dostu Araçlar - 70-76
Kurum İçi Çevresel Farkındalık - 77
Yeşil Enerji Kullanımı - 80
Atık Yönetimi - 81-82

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

Yönetim Yaklaşımı - 30-31
Etik ve Kurumsal Yönetim - 33-34
Kurumsal Yönetim - 36-38
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Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim ve İletişim:
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
Şekerpınar, Çayırova - Kocaeli
T +90 (262) 676 90 90
Kanuni Merkez:
Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No: 4
Ayazağa Maslak, Şişli - İstanbul
www.dogusotomotiv.com.tr
Kurumsal Sorumluluk Danışmanlığı
FCS Finansal İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.finansaliletisim.com
info@finansaliletisim.com
T +90 (212) 283 41 46
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