Bir araç satın alan insanların hayatlarına konfor,
güvenlik ve mobilite anlamında ne kadar geniş
bir biçimde dokunduğumuzun farkındayız.
Bu anlamda yüklendiğimiz sorumlulukların,
müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın
bize duyduğu güveni her geçen gün daha da
sağlamlaştırma yolunda attığımız adımların ne
kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşimizin sonuçları
kadar, tüm operasyonel süreçlerini şeffaf bir biçimde
paylaşarak bu güveni sürekli kılabilmek ve en
yüksek seviyede tutabilmek için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
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RAPOR HAKKINDA
Raporlama İlkeleri
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Doğuş
Otomotiv)’nin 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri
arasında finans dışı (sosyal, çevresel, ekonomik,
etik ve yönetişim) alanlardaki performanslarını
içeren 2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu,
GRI Standards olarak adlandırılan ve Global
Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan
sürdürülebilirlik raporlama standardı çerçevesine
göre kapsamlı (comprehensive) içeriğe göre
hazırlanmıştır. Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik
raporu yayınlamaya başladığı 2010 yılından bugüne
kadar kendi segmentinde dünyada ilk ve tek olarak
GRI Standartları’na uygun raporlama yapmaya
devam etmiştir. 2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu Doğuş Otomotiv’in 10. Sürdürülebilirlik
Raporu’dur ve her yıl düzenli olarak Türkçe ve
İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır.
Doğuş Otomotiv 2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nda da GRI Standartları’nın önceliklilik
analizi ve yönetim yaklaşımı yapısını dikkate
alarak raporunu hazırlamış, bu yapıya uygun
olarak belirli standart açıklamalara da GRI İndeksi
kapsamında yer vermiştir. Standardın beklentileri
doğrultusunda Doğuş Otomotiv’in iş yapma
biçimi, sürdürülebilirlik alanında öncelikli konu
başlıklarında performansları ve aldığı pozisyon ve
şirketin finans dışı alanlardaki etki alanları raporun
içeriğini oluşturmaktadır.

İçerik açısından raporda aynı zamanda 2010
yılından beri imzacısı olduğumuz Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri
(BMKİS) ve yine geçtiğimiz yıldan beri doğrudan
sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası haline
gelen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri (BMSKH) İndeksi’ne de yer verilmiştir.
Bununla birlikte Doğuş Otomotiv öncelikli odak
alanlarını, kilit paydaşlarını ve tüm paydaşlarıyla
sürdürdüğü diyalog platformlarının stratejisini
belirlerken AccounAbility AA1000SES (Stakeholder
Engagement Standard)’in önerdiği metodolojiyi de
rehber olarak kullanmaktadır. Tüm paydaş katılımı
odaklı performanslarında standardın çerçevesini ve
ilkelerini dikkate alarak hareket etmektedir.

sosyal, çevresel, ekonomik, etik ve yönetişim alanları
belirlenirken GRI Standartları’nın bu alanlardaki
performans göstergeleri dikkate alınmış, ancak
dünyada emsallerimiz arasında sürdürülebilirlik
performansı gösteren fazla örnek olmadığından
kendi segmentimize özgü paydaş ve özellikle
OEM beklentileri de dikkate alınarak çalışma
tamamlanmıştır.

Doğuş Otomotiv 2017 Aralık ayında AA1000SES
Standardının önerdiği metodolojiyi kullanarak
öncelikli odak alanları üzerinde yeni bir çalıştay
düzenleyerek bu başlıkları değişen koşullar, yasa
ve yönetmelikler ve paydaş beklentilerine göre
güncellemiştir. Bu nedenle 2017 Sürdürülebilir
Raporu’na kadar kullanılan rapor içeriği 2018
raporuyla birlikte bu kapsamda değiştirilmiştir.
2018 yılı sürdürülebilirlik raporunun içeriğini
oluşturan bu başlıklar Doğuş Otomotiv Grubu’na
bağlı tüm markaların ve idari birim yöneticilerinin
katıldığı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’nun da
liderlik ettiği kapsamlı bir çalıştayla belirlenmiştir.
Doğuş Otomotiv’in faaliyetleri nedeniyle etkilediği

Doğuş Otomotiv yıl içinde farklı platformlarda kilit
paydaşlarının beklentilerini sorgulamaktadır. Her yıl
sürdürülebilirlik raporu yayınlandıktan sonra rapor,
kilit paydaş temsilcilerine, Doğuş Otomotiv değer
zinciri içinde yer alan kurumların yöneticilerine,
şirket içinde tüm çalışanlara ve sektörel fikir
liderlerine doğrudan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı
ve İcra Kurulu Başkanı tarafından gönderilmekte
ve görüşlerini bildirmeleri istenmektedir. Rapor
içeriği ve performansların hem Şirket içinde hem
de dışında iletişimi yapılarak tüm paydaşlara
duyurulmaktadır.

Paydaş beklentileri yıl içinde farklı kanallar ve
araçlarla yapılan diyalog platformlarında Doğuş
Otomotiv kilit paydaşlarından alınan bilgiler
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu platformlar
raporun Paydaş Katılımı Bölümü’nde detaylı olarak
açıklanmaktadır.
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Rapor Denetimi
Doğuş Otomotiv 2018 Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki
verilerin doğruluğunun bağımsız bir
denetim kurumu tarafından gözden
geçirilerek denetlenmesi yolunda
önemli bir adım atarak ilk kez PwC
Türkiye’den bu rapor kapsamında
kısıtlı denetim hizmeti almıştır.
Denetlenen veriler Raporlama
Kılavuzu'na uygun şekilde (*)
işaretiyle belirtilmiştir. Raporun
denetim kısmında detaylarının
görülebileceği üzere, ISAE 3000
(revize versiyon) standardına uygun
olarak sınırlı kapsam içindeki
verilerin doğruluğu gözden
geçirilmiş, aynı zamanda raporun
GRI (Global Reporting Standards)
Küresel Raporlama Girişimi
ilkelerine uygun olarak Kapsamlı
Raporlama düzeyinde hazırlandığı
da kamuya beyan edilmiştir.

Rapor Kapsamı İçindeki Ek
Raporlamalar
Doğuş Otomotiv değer zinciri
içindeki Yetkili Satıcı ve Servisleri,
Tedarikçileri, İştirakleri ve Doğuş
Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
olmak üzere ortaklıklarını da
sürdürülebilirlik raporu kapsamına

dahil etme çalışmalarına devam
etmektedir. Bu kapsamda 20 Yetkili
Satıcı ve Servis ile 18 tedarikçi de
sürdürülebilirlik performanslarıyla
raporlama sistemine dahil
edilmiştir. Bu paydaşların detaylı
performanslarına internet sitesi
üzerinde yer alan ilgili bölümlerden
ulaşılabilir. 2018 Sürdürülebilirlik
Raporu kapsamında yer alan
Doğuş Otomotiv iştirakleri, Doğuş
Oto Pazarlama ve Tic. A.Ş. (Doğuş
Oto), Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji
Hizmetleri A.Ş. (Doğuş Teknoloji),
Yüce Auto Motorlu Araçlar Tic. A.Ş.
(ŠKODA Türkiye), vdf Servis ve Tic.
A.Ş. (vdf) ile Gebze Scania Servis’tir.

İndeksler
Doğuş Otomotiv 2015 yılından bu
yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik
İndeksi kapsamında performansı
değerlendirilen şirketler arasında
yer almaktadır. 2018 yılı endeks
değerleme süreci 2019 Temmuz
ayında başlayacak ve Kasım 2019
tarihinde açıklanacaktır. 2017 yılı
değerlendirmesi Kasım 2018’de
açıklanmış ve Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik performansı indekse
girmeye değer bulunmuştur.

Detaylı Bilgi için:
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, Şirketin
Sürdürülebilirlik performansıyla ilgili kamuya açık beyanlarının
genel hatlarını oluşturmaktadır. Raporun ilgili kısımlarında
farklı dokümanlara yönlendirmeler yapılmıştır. Daha detaylı
bilgi almak isteyen paydaşlarımız aşağıdaki bilgilerden
faydalanabilir.
Doğuş Otomotiv 2018 Faaliyet Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/faaliyet-raporu-2018/
Doğuş Otomotiv 2018 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
http://www.dogusotomotiv.com.tr/faaliyet-raporu-2018/
uyumraporu.html
Doğuş Otomotiv İnternet Sitesi Sürdürülebilirlik Bölümü
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik/surdurulebilirlik
GRI İndeksi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-2019
BMKİS ve BMSKH İndeksi
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
kurumsal-surdurulebilirlik/ungc-ilkeleri
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81
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110
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DOĞUŞ OTOMOTİV HAKKINDA
24 yıldır faaliyet gösteren Türkiye otomotiv
sektörünün en büyük distribütörü
Doğuş Otomotiv, tüm iş süreçlerini
“beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet”
hedefi doğrultusunda planlamakta ve
tüm paydaşlarıyla değer odaklı bir iletişim
stratejisiyle ilişkilerini devam ettirmektedir.
Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta,
endüstriyel ve deniz motorları, soğutma
sistemleri alanlarında, her biri kendi
sektörünün lideri konumundaki 12
uluslararası markanın temsilcisi olan
Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal
müşterilerine Volkswagen Binek Araç,
Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini,
Bugatti, Porsche, Volkswagen Ticari Araç
ve Scania markalarından ve bu markaların

80’in üzerinde modelinden oluşan geniş
bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket
ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları
pazarında Scania Engines markasıyla,
soğutma sistemleri pazarında ise Thermo
King markasıyla rekabet etmektedir. Doğuş
Otomotiv, ikinci elde müşterilerine DOD
markası ile hizmet vermektedir.
Doğuş Otomotiv, otomotiv, inşaat, medya,
turizm ve hizmetler, gayrimenkul, yeme-içme
ve yeni yatırımlar olmak üzere yedi sektörde,
300’ün üzerindeki şirketi ve 25 bini aşkın
çalışanıyla faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun
bir üyesidir. Grup, müşterilerine üstün
teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik
bir insan kaynağı ile hizmet vermektedir.
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DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA
Modern hayatı şekillendiren yeni keşiflerin
öncülüğünü üstlenerek daha iyi bir yaşamın
standartlarını oluşturmak için çalışan
Doğuş Grubu, 1951 yılında kurulmuştur.
Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları
ve hatta rakipleri için bir tutkuya dönüşecek,
sınıfının en iyisi yaşam tarzı markalarını
bünyesinde barındıran Doğuş, çalıştığı
alanlarda küresel bir oyuncu olma hedefiyle
çalışmalarına devam etmektedir.
Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler,
gayrimenkul, yeme içme ve yeni yatırımlar
olmak üzere yedi sektörde faaliyet gösteren
Doğuş Grubu ayrıca, mevcut hizmet verdiği
sektörlerin yanı sıra teknoloji, spor ve
eğlence alanındaki yeni yatırımlarıyla da
büyümesini sürdürmektedir. Grup 300’ün
üzerindeki şirketi ve 25 bini aşkın çalışanıyla
müşterilerine üstün teknoloji, yüksek marka
kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı ile
hizmet vermektedir.

Doğuş Grubu’nun ulaştığı başarının
arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği
merkez alan bir yönetim yaklaşımı yer
almaktadır. Bu yaklaşımın bir sonucu
olarak, Grup dünya ölçeğinde saygın
markalarla yaptığı iş birlikleriyle, Türkiye’yi
bütün dünyada temsil etmektedir. Doğuş
Grubu’nun, otomotivde Volkswagen AG
ve TÜVSÜD, medyada Condé Nast (Vogue,
GQ), turizmde Hyatt International Ltd.,
marinacılıkta Latsis Grubu ve Adriatic
Croatia International (ACI) Grubu’nun yanı
sıra yeme-içme ve eğlence sektöründe de
bünyesinde Coya, Roka, Zuma ve Oblix gibi
markaları bulunduran uluslararası Azumi
Grubu ile Amazonico, Ten Con Ten, El
Paraguas markalarına sahip Paraguas Group
ve e-ticaret alanında Güney Koreli SK Group
gibi büyük küresel oyuncularla işbirlikleri ve
ortaklıkları bulunmaktadır.
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DOĞUŞ OTOMOTİV / DEĞER ZİNCİRİ 2018
Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak

Ana Faaliyetler

Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler

İthalat Dağıtım

Finans

Yüce Auto*

**

Sigorta

Diğer Yatırımlar

Perakende
Doğuş
Otomotiv
Bağımsız Yetkili
Bayiler

Yedek Parça ve Sonrası Hizmetler

Her Marka
Araca Hızlı
Çözümler

Otomotiv
Finansmanı

Yedek
Parça ve
Lojistik

İkinci El Araç Alım-Satım

DOD
İkinci El
Araç Satışı

TüvTürk*

Sigorta
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Şirket Yapısı
Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri
memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele
alan Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin en geniş Yetkili
Satıcı ve Servis ağlarından birine sahiptir. Tüm
ülkeye yayılmış olan 550’ye yakın müşteri buluşma
noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış,
servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve
kesintisiz bir şekilde sunmasını sağlamaktadır.
Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük
alanındaki faaliyetleri doğrultusunda hizmet
portföyünü giderek genişletmektedir. Şirket,
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 alanlarında önemli
yatırımlara imza atmıştır.
2000’den fazla çalışanıyla Doğuş Otomotiv,
Türkiye’deki otomotiv sektörünün en önemli
oyuncularından biridir. Kurulduğu günden
bu yana ödün vermeden sürdürdüğü müşteri
memnuniyetine odaklı dinamik hizmet anlayışı
sayesinde Doğuş Otomotiv, kurumsal itibar
araştırmalarında Türkiye’nin en beğenilen ve
en çok güven duyulan markaları arasında üst
sıralarda yer almaktadır. 2004 yılında halka arz
edilen Doğuş Otomotiv hisseleri Borsa İstanbul’da
(BİST) “DOAS. IS” kodu ile işlem görmektedir.

Doğuş Otomotiv şirket yapısıyla ilgili detaylı
bilgiler için faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimciiliskileri/yatirimci-iliskileri-1/raporlar-vesunumlar/faaliyet-raporlari

Sermaye ve Ortaklık Yapısı
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Doğuş Otomotiv’in
sermaye yapısında bir değişiklik yoktur.

Ortaklık Yapısı

%14,73

Doğuş Holding A.Ş.

%0
% 10

Doğuş Araştırma Geliştirme ve
Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.

% 44,98

Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş.
Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.

% 30,29

Halka Açık Kısım
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Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu
.

Emir Ali Bilaloğlu

Gür Çağdaş

Koray Arıkan

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu
Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Yönetim Kurulu
Üyesi

Özlem Denizmen Kocatepe
Yönetim Kurulu
Üyesi

Adalet Yasemin Akad

Emine Gülden Özgül

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
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Doğuş Otomotiv İcra Kurulu
.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Kerem Galip Güven İcra Kurulu Üyesi 2) Tolga Senyücel İcra Kurulu Üyesi 3) Mustafa Karabayır İcra Kurulu Üyesi
4) Ela Kulunyar İcra Kurulu Üyesi 5) Emir Ali Bilaloğlu İcra Kurulu Başkanı 6) Koray Bebekoğlu İcra Kurulu Üyesi
7) Anıl Gürsoy İcra Kurulu Üyesi 8) İlhami Eksin İcra Kurulu Üyesi 9) Kerem Talih İcra Kurulu Üyesi
10) Giovanni Gino Bottaro İcra Kurulu Üyesi
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RAKAMLARLA DOĞUŞ OTOMOTİV’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
						

2017		

2018

Toplam Araç Satışları (Adet)			

182.199		

113.607

Çalışan Sayısı					

2.492		

2.099(*)

Kadın Çalışan Oranı (%)				

22,4		

21,1 (*)

Stajyer Sayısı					

225		

232

Çalışan başına düşen ortalama eğitim saati

29,9		

24,66

Çalışan başına eğitim maliyeti (TL)		

892		

693

Satılan araç başına CO2 emisyonu (kg)		

122		

Tedarikçi Sayısı					
Yerel Satın Alma Tutarı (Milyon TL) 2		

1

Finansal Veriler
Finansal Göstergeler			

2016

2017

2018

Net satışlar (Milyon TL) 			

11.925

13.220

10.688

Faaliyet Giderleri (Milyon TL)		

727

827

774

Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)		

6,1

6,3

7,2

EBIT (Milyon TL)				

426

474

527

EBIT Marjı (%)				

3,6

3,6

4,9

126

Brüt Kâr (Milyon TL)			

1.153

1.301

1.301

554		

603

Brüt Kâr Marjı (%)			

9,7

9,8		

12,2

1.053,3		

1.191,5

Net Kâr (Milyon TL)			

238

184

134

Net Kâr Marjı (%)			

2,0

1,4		

1,3

ROA (%)				

4,9

3,6		

2,8

ROE (%)				

21,3

13,8

10,3

Net Finansal Borç/Özkaynaklar 		

2,39

2,16

1,79

Yatırım Tutarı/CapEx (Milyon TL)		4

208

315		

179

Hissedarlara Ödenen 			

300

0		

143

Kurumlar Vergisi Gideri			

38.987

32.358

1.674

Toplumsal Yatırımlar			

14.305

1.681

1.149

Tedarikçilere Ödenen			

921,6

1.053,3

1.191,5

3

5

1

Türkiye’de Otomotiv Sektörü ve 2019 yılı pazar öngörüleriyle ilgili Doğuş Otomotiv yaklaşımı Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinden ulaşılabilir:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/201921511316316_kurumsal-profil.pdf
Satın alma birimi dışında markaların satın alma tutarları da eklenmiş rakamdır.
3
Kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, uzun vadeli borçlanmalar ve nakit benzerleri dikkate alınmıştır.
4
Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
5
Nakit çıkış tarihlerine göre temettü ödeme girişi yapılmıştır.
2
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Satış Adetleri Perakende
		

Operasyonel Göstergeler

			2016

2017

2018

Doğuş Otomotiv
2017

Doğuş Oto
2017

Doğuş Otomotiv
2018

Doğuş Oto
2018

Binek					

174.124

152.709

95.345

Volkswagen 				

101.763

89.688

49.749

Satış Adedi

182.199

60.405

113.607

40.341

Audi					

22.005

21.578

13.286

Servis Giriş Adedi

-		

295.613

-

300.509

SEAT					

20.637

16.064

10.383

Çalışan Sayısı

759		

1733

629		

1470

Skoda					

28.876

24.679

21.340

Bentley					

14

16		

10

Lamborghini				

7

7		

3

Porsche					

827

670		

565

Hafif Ticari				

32.772

27.793

17.085

Volkswagen				

32.772

27.793

17.085

Satın Alma Tutarı (Milyon TL)

Ağır Ticari				

2.060

1.697

1.177

Scania					

2.050

1.697

1.177

Krone 6					

2

-		

-

Meiller					

8

-		

-

TOPLAM				

208.956

182.199

113.607

Doğuş Otomotiv Pazar Payı (Perakende) (%)

21,0

18,9		

18,1

İkinci El Satış Adedi (DOD)		

22.534

22.009

21.767

6
7

Satın Alma Verileri
Doğuş Otomotiv

Doğuş Oto

Toplam

71.366.059		

90.560.816

161.926.875

İşlem Adedi		

1986		

1296		

3282

Tedarikçi Sayısı		

482		

432		

603

Distribütörlük faaliyetleri durdurulmuştur.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da ortak tedarikçiler olduğundan toplam tedarikçi sayısı 914’tür. Ortak tedarikçiler çıkartıldığında 603 rakamı elde edilmektedir.
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Doğuş Otomotiv Operasyonel Değer Zinciri

İnovasyon ve Dijital Dönüşüm

Doğuş Otomotiv 2017 yılından beri tüm süreçlerinde verimli, hızlı ve geleceğe yönelik gelişmelere
uyumlu bir dönüşüme liderlik etmektedir. Bu doğrultuda bir Genel Müdürlük olarak konumlandırılan
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Birimi tarafından 2018 yılında 40'tan fazla proje belirlenmiştir.

Satın Alma Süreçleri

Doğuş Otomotiv 24 yıldır, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şirket olarak 2018 yılında da yaptığı
satın almalarla 1.191,5 milyon TL ekonomik değer yaratmıştır. Sürdürülebilir tedarik zinciri modeliyle
tedarikçilerine insan haklarına, ekolojik çevreye, çalışanlarına ve yasalara saygılı bir değer zincirinin parçası
olmaları için gereken desteği vermektedir.

Pazarlama ve Satış

Ülke çapında 2018 yılında 113.607 adet araç satışı gerçekleştiren Doğuş Otomotiv, Türkiye'de konfor ve
güvenliği tercih eden müşterilerine aynı zamanda her geçen yıl gelişen üretim teknolojileriyle daha az
emisyon salınımı ve daha verimli yakıt tüketimiyle 80'in üzerinde modelle otomotiv sektörünün lokomotif
şirketlerinden birisi olmaya devam etmiştir

Satış Sonrası Hizmetler

Doğuş Otomotiv'in yaşam döngüsü içinde büyük yer tutan satış sonrası hizmetler 2018 yılında da müşteri
memnuniyeti, kalite ve verimlilik odaklı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Doğuş Otolarda araç servis
girişi sayısı tüm markalarda toplam 300.509 olmuş, müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçları da Volkswagen
evreninde en yüksek puanlara ulaşmıştır.

Geri Dönüşüm

Doğuş Otomotiv atık yönetimi kapsamında 2018 yılında akü geri kazanımıyla toplam 524.550 kWh enerji
tasarrufu sağlanmıştır. Bu miktar 2280 ailenin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer bir tasarruf anlamına
gelmektedir
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STRATEJİ
VE YÖNETİM
Her bir çalışanımızın müşterilerimiz
ve içinde yaşadığımız toplum için
değer ürettiği bir kurumsal kültür
yarattığımızda Doğuş Otomotiv’in refah
dolu bir geleceğin parçası olabileceğine
inanıyoruz.
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Strateji ve Yönetim

CEO MESAJI
İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Volkswagen AG’nin olduğu kadar
tüm dünyanın otomotiv sektörünün
aktörlerinin önümüzdeki yıllarda
gündeminden düşmeyen “sürdürülebilir
mobilite” de Doğuş Otomotiv olarak
bizim de önceliklerimiz arasında
yer alıyor. Tüm iş süreçlerimizde
operasyonel mükemmelliğe ulaşmak
ve bu alanda sektörel bir kıyaslama
örneği olmak da hedeflerimiz arasında
bulunuyor.
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Değerli Paydaşlarımız,
2018 yılı küresel olarak gerçekleşen ve
ülkemizde de büyük ölçüde hissedilen
çeşitli siyasi ve ekonomik değişimler
nedeniyle zorlu bir yıl olarak geçti. Otomotiv
sektörünün de bu zorluklardan etkilendiği
bir yıl olan 2018’de, Avrupa’da da otomotiv
sektöründe önemli gelişmeler oldu. Özellikle
yakıt tüketimi ve emisyon seviyeleriyle ilgili
yeni düzenlemeler, Fransa ve Almanya’da
yürürlüğe giren yeni Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik raporlama ve
şeffaflık yasaları sektör için geleceği doğrudan
etkileyen gelişmeler olarak dikkat çekiciydi.
Söz konusu düzenlemelere göre Avrupa
Birliği’ndeki tüm otomobil üreticilerinin yanı
sıra İsviçre ve Türkiye yasal olarak yalnızca
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure – Dünya Hafif Araçlar Test
Prosedürü Uyumu) standartlarına göre test
edilmiş otomobiller üretmekle yükümlü
kılınmıştır. Bu nedenle birçok marka gibi
Volkswagen AG de bazı önemli modellerinin
üretimine ara vermiştir.
Türkiye otomotiv pazarında 2018 yılında artan
faiz ve kurdaki yüksek volatilite, orta-uzun
vadeli planlamaya ihtiyaç duyan otomotiv
sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırmıştır.
Otomotiv pazarı ilk çeyreği yüzde 2 artışla
tamamlarken, ikinci çeyrekte yüzde 20’lik,
üçüncü çeyrekte yüzde 51’lik ve son çeyrekte
ise yüzde 52’lik daralma gerçekleşmiştir.

Bu duruma ek olarak, ağustos ayında kurun
hızlı artışı ve devamında faizlerin yükselmesi
gibi beklenmedik gelişmeler neticesinde
tüketici güven endeksi ekim ayında Aralık
2008’den beri en düşük seviyeye gerilemiştir.
Otomotiv sektörü ise, maliyetlerin artışına
paralel, talebin azalması nedeniyle ciddi
bir stokla karşı karşıya kalmıştır. 31 Ekim’de
açıklanan Kasım ve Aralık ayını kapsayan
ÖTV ve KDV düzenlemesi sektöre biraz
nefes aldırmıştır. Ayrıca, Kasım ayında
araç ithalatına ek süre tanınması, birikmiş
stokların erimesini hızlandırmıştır. Yılın son
günü açıklanan ÖTV ve KDV indirim süresinin
üç ay uzayacağına dair haberin otomotiv
sektöründe yerel seçimlere kadar canlandırıcı
bir etkisi olabileceği ve 2019 yılı pazar
tahminlerine olumlu yansıyacağı tahmin
edilmektedir.
2018 yılında Doğuş Otomotiv, ağır ticari
araç hariç perakende satışlarda toplam 112
bin 430 adetle yüzde 18 pazar payı elde
etmiştir. Şirket, faaliyet yılı başında belirlediği
öngörülerini yaşanan gelişmeler ışığında
yeniden düzenlemiş ve güncel beklentileri
doğrultusunda hedeflediği pazar payına
ulaşmıştır.
Bu noktada, Doğuş Otomotiv’de, 2018 yılı
içerisinde operasyonel verimlilik ve tedbirli
yönetim gider yapısı, optimum faaliyet
kârlılığı ve kaynakların etkin kullanımı
konularına öncelik verilmiştir.

2018 yılında Doğuş Otomotiv, ağır
ticari araç hariç toplam perakende
112 bin 430 adet satışla yüzde 18 pazar
payı elde etmiştir.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik
ve toplumsal gelişme ve değişimler, bir
şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini “risk
yönetimi” odaklı olarak gözden geçirmesi
gerekliliğini, sürdürülebilirliği operasyonlarına
indirgeyerek gerçek anlamda yönetilebilir
süreçleri kapsaması zorunluluğunu bir kez
daha ciddi olarak gündeme getirmiştir. En
önemli kilit paydaşımız olan Volkswagen AG,
“Hep beraber - Strateji 2025” adıyla açıkladığı
yeni stratejisinin temeline “sürdürülebilir
büyüme”yi koymuş ve stratejinin 4 temel
unsurundan birisini de “çevre, güvenlik ve
güvenilirlik konularında rol model olmayı”
ilan etmiştir.
Yine Volkswagen AG’nin olduğu kadar tüm
dünyanın otomotiv sektörünün aktörlerinin
önümüzdeki yıllarda gündeminden
düşmeyen “sürdürülebilir mobilite” de Doğuş
Otomotiv olarak bizim de önceliklerimiz
arasında yer alıyor. Tüm iş süreçlerimizde
operasyonel mükemmelliğe ulaşmak ve bu
alanda sektörel bir kıyaslama örneği olmak da
hedeflerimiz arasında bulunuyor.
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Doğuş Otomotiv 2019 yılında optimum faaliyet
kârlılığı seviyesini sürdürmeyi ve uzun vadeli
başarı için gerekli gördüğü pazar payını %1618’ler seviyesinde muhafaza etmeyi ve temel
performans göstergelerinin düzenli takibiyle,
gerekli iyileştirilmelerin gerçekleştirilmesini
ve operasyonel verimliliğini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Doğuş Otomotiv 8000’den fazla çalışan, 550’ye
yakın hizmet noktasıyla, sürdürülebilirliği
stratejik yönetim modeli olarak ele alan
sektörünün lider şirketleri arasında yer
almaya 2018 yılında da devam etti. 2009
yılında büyük bir inançla başladığımız
çalışmalara dünya standartlarına uygun
biçimde sosyal, çevresel ve ekonomik etki
alanlarımızı belirleyerek başlamış ve 2017 yılına
kadar da bu alanlarda performanslarımızı
geliştirmeye çalışmıştık. Değişen pazar ve
ekonomik koşulların yanında, paydaşlarımızın
beklentilerinin de evrildiği bir 10 yıl geçirdik.
Aralık 2017’de bu doğrultuda üst yönetimin
de katıldığı yeni bir çalıştay düzenleyerek
öncelikli odak alanlarımızı etki alanımıza,
pazar koşullarına ve paydaş beklentilerine
göre yeniden düzenledik. 2018 Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporumuz bu kapsamda
güncellendi ve bu alanlarda yeni hedefler
üzerinden ilerlemek amacıyla gündemlerimiz
ve modellerimiz oluşturuldu. Aynı zamanda iki
yıldan beri sürdürülebilirlik ajandalarına giren
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik

performanslarımızı yeniden gözden geçirerek
geçen yıl itibariyle bu alanları da raporumuza
dahil ettik.
Bir araç satın alan insanların hayatlarına konfor,
güvenlik ve mobilite anlamında ne kadar geniş
bir biçimde dokunduğumuzun farkındayız.
Bu anlamda yüklendiğimiz sorumlulukların,
müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın
bize duyduğu güveni her geçen gün daha da
sağlamlaştırma yolunda attığımız adımların
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşimizin
sonuçları kadar, tüm operasyonel süreçlerini
şeffaf bir biçimde paylaşarak bu güveni sürekli
olarak en yüksek seviyede tutabilmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10. Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu da bu çabamızın 10
yıldır istikrarlı bir gelişmeyle sürdürülebilirlik
ve kurumsal sorumluluğun stratejik
önceliklerimizden biri olmayı sürdürdüğünün
en önemli kanıtıdır.
Doğuş Otomotiv, bir markanın çalışanlarıyla
birlikte ve çalışanları tarafından yaratıldığının,
geliştirildiğinin ve korunduğunun bilincindedir.
Her bir çalışanımızın müşterilerimiz ve
içinde yaşadığımız toplum için değer ürettiği
bir kurumsal kültür yarattığımızda Doğuş
Otomotiv’in refah dolu bir geleceğin parçası
olabileceğine inanıyorum. İşimizin sürekli
gelişmeye ve büyümeye odaklı olması,
tüm sektörlerde olduğu gibi bizim için de
pek çok sosyal ve çevresel risklerle fırsatlar
doğurmaktadır. Önemli olan bu risk ve

fırsatlarla zamanında yüzleşerek gerekli
sorumlulukları üstlenmek ve bunları tüm
paydaşlarımız için fayda sağlayacak çözümlerle
hayata geçirebilmektir. Doğuş Otomotiv
sürdürülebilirlik stratejisini belirlerken temel
ilkesini şeffaflık üzerine kurgulayan Türkiye’deki
ilk şirketlerden birisi olmuştur. Bu doğrultuda
yine ülkemizde sektörde ilk kez uluslararası
standartlara uygun Etik Kodu’nu yayınlamış ve
şeffaf bir biçimde kamuya açıklamış, Rüşvet
ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kod
kapsamındaki tüm politikaları ve taahhütleriyle
rol model olmaya devam etmiştir.
10 yıldır Doğuş Otomotiv’in kendi segmentinde
sürdürülebilirlik alanında öncü ve rol
model bir şirket olması için çaba harcayan,
sürdürülebilirliğe gönülden inanan ve emek
veren, bu alandaki tüm politikalarımızı işinin
bir parçası haline getirmek için yaratıcı, verimli,
etkili çözümler üreten tüm yönetici ve çalışma
arkadaşlarıma, paydaşlarımıza içtenlikle
teşekkür ediyorum. Doğuş Otomotiv olarak
dünya ve toplum için sürdürülebilir çözümlerle
tüm paydaşlarımızın güvenini sağlayarak
sorumluluklarımızı üstlenmeye devam edeceğiz.
Saygılarımla,
E. Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
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ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAK
2018 YILINDA DOĞUŞ OTOMOTİV’DE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İŞİMİZ VE EKONOMİK KALKINMA İÇİN
• Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne bağlı “Uyum Komitesi” kurulması kararı aldık.
• 18 Tedarikçimizi Sürdürülebilirlik farkındalığı yaratmak amacıyla raporumuza dahil ettik.
• 19 Yetkili Satıcı ve Servisimiz sürdürülebilirlik performansını bizimle birlikte raporladı.
• 172 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik.
• 2025 yılına kadar yaklaşık 40 adet dijital dönüşüm projesi belirledik.
• Volkswagen AG ile distribütörlük sözleşmemizi süresiz yeniledik.
• Yetkili Servislerimiz toplam 1,36 milyon araç girişiyle ayda ortalama 110 bin
müşteriye hizmet verdi.
• DOD 21.767 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdi.
• 86.194 araç ithal edildi, 104.136 adet araç yetkili satıcılara sevk edildi.
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İNSANLARIMIZ VE TOPLUMSAL KALKINMA İÇİN
• Yenilenen yetkinlik değerlendirme modülü ve geri bildirim modülü ile zenginleşen performans sistemiyle daha katılımcı
bir insan kaynakları yaklaşımına geçtik.
• Doğuş Otomotiv Volkswagen Eğitim Laboratuvarlarında eğitim gören öğrencilerin %97’si kış stajı programına dahil edildi.
130 öğrencinin 32’si Yetkili Satıcı ve Servislerimizde istihdam edildi.
• Peryön İnsana Değer Ödülleri’nde İşveren Markası Yönetimi ödülünü aldık.
• Dijital Kargo Sistemi projesiyle Bronz Stevie Ödülünü kazandık.
• 2018 yılında yeni işe alımlarımızın %46’sını kadınlar oluşturdu.
• TEV İşbirliğiyle Genç Kadınlar Gelişim Programı kapsamında mentorluk programı başlattık.
• Tersine mentorluk programıyla Şirket içinde nesiller arası sinerjinin desteklenmesini sağladık.
• Universum İdeal İşverenler Araştırması’nda ilk 50’deki yerimizi koruduk.
• Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranımızı %50’ye çıkartarak “BIST Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde
en yüksek puanı alan şirket olduk.
• “Doğuştan Meslek Sahibi” programı ile 5 il ve 7 okulda 394 veliye ve 2.339 öğrenciye eğitim verildi.
• Trafik Hayattır! Platformu kapsamında Trafikte Çocuk Güvenliği zirvesi düzenlendi, zirveye yaklaşık 200 kişi katıldı.
• Trafik kurallarını çocuklara öğretmek amacıyla hazırlanan 11 çizgi filmle 8 milyon kişiye ulaşıldı.
• Trafikte Anne ve Çocuk Güvenliği Eğitimleri’ne 2018 yılında devam edildi.
• Doğuş Otomotiv Gönüllülük Platformu’nda 2019 yılı programları belirlendi ve iletişimine başlandı.
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GEZEGENİMİZ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
• Satılan araç başına CO2 salınımı 126 g/km olarak gerçekleşti.
• Atık yönetimiyle 12.776 adet ağacın kesilmesi engellendi. Bu sayede 255 bin ton CO2 salınımı engellendi.
• Enerji yönetimiyle ilgili gerçekleştirilen merkezi bilgisayar kapatma programıyla 2019 yılında
yaklaşık 298.000 kWh elektrik tasarrufu sağlanacak.
• Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili ön çalışmalar başlatıldı.
• Risk yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında iklim değişikliği ve bağlı nedenlerden kaynaklanan
risk modelleri süreçlere eklendi.
• Tedarikçilerimizin %42’sine çevresel konuların da içinde yer aldığı tedarikçi denetimleri yapıldı.
• Satılan araç başına su tüketimimiz 1,24 m3 olarak gerçekleşti.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
Doğuş Otomotiv olarak tüm değer zincirimiz
içinde sorumlu bir yönetim anlayışıyla hareket
etmek üzere tüm süreçlerimizi tasarlıyor ve
hedeflerimizi belirliyoruz. Bu yaklaşım da kurumsal
yönetim anlayışımızı sürdürülebilir bir mantıkla
kurgulamak ve şeffaflığı yönetim modelimizin ana
eksenine oturtmak anlamına geliyor.
Doğuş Otomotiv olarak sadece ülkemizde değil,
dünyada sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri
takip ediyor, kilit paydaşlarımızı doğrudan etkileyen
yasa ve yönetmelikleri izliyor ve gerekli uyum
çalışmalarını en kısa sürede iş süreçlerimize adapte
etmek için çalışmalarımızı planlıyoruz. Doğuş
Otomotiv’de tüm değer zincirimizi kapsayan
stratejik sürdürülebilirlik yönetimine geçişimizle
birlikte, şirket içinde entegre bir uyum ve risk
yönetimi modeliyle doğru iş yapma kültürünü
sürekli geliştiren sürdürülebilir bir tedarik zinciri
oluşturmaya çalışıyoruz. Doğuş Otomotiv olarak
temsilcisi olduğumuz 12 uluslararası markanın
distribütörlüğü, 37 Doğuş Oto Satış ve 33 Doğuş
Oto Servis Noktası, 500’den fazla Yetkili Satıcı
ve Servis, 5 iştirakimiz ve bağlı ortaklıklarımız
ile 8000’den fazla çalışandan oluşan büyük bir
iş evreninin parçasıyız. Etki alanı oldukça geniş
olan bu iş evreni, aynı zamanda farklı paydaş
gruplarından farklı beklentilerin yönetilmesi,
doğru bir etki alanı analizi ve risk yönetimi anlayışı
gerektirmektedir. Doğuş Otomotiv bu nedenle
2016 yılında doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı
olarak çalışan Kurumsal Yönetişim Komitesi’nin

görevleri arasına sürdürülebilirlik alanını da
ekleyerek komitenin adını Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi olarak değiştirmiş
ve şirketin sürdürülebilirlikle ilgili strateji, politika
ve hedeflerinden sorumlu resmi bir komite
olarak görevlendirmiştir. Komite 2018 yılında
4 kez toplanmıştır. 5 kişiden oluşan Komitenin
Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir ve
diğer 2 üye de icracı olmayan yönetim kurulu
üyesidir.
Doğuş Otomotiv’in Yönetim Kurulu’na bağlı
ve sürdürülebilirlikle ilgili alanları doğrudan
ilgilendiren Riskin Erken Saptanması Komitesi
üyelerinden 2’si aynı zamanda Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesidir.
Ayrıca üst komiteye bağlı bir Sürdürülebilirlik
Konseyi bulunmaktadır. Üst Komite üyelerinden
Yatırımcı İlişkileri Temsilcisi aynı zamanda bu
Konsey’in de üyesi olarak bulunmakta ve gerekli
durumlarda komiteye bilgi toplamak, komitenin
karar alma süreçlerinde Konsey’in bulgularını
komiteye iletmek, operasyonel risk ve fırsatları
komiteye bildirmek gibi görevleri üstlenmektedir.
Bununla birlikte Dijital Dönüşüm ve Kurumsal
İletişim Genel Müdürü de Konsey’in doğal üyesi
olarak sürdürülebilirlikle ilgili konularda İcra
Kurulu üyesidir. Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Konseyi şirketin tüm operasyonel ve idari
birimlerinden ve iştiraklerin temsilcilerinden
kurulmuş ve 2018 yılı içinde 6 kez toplanmıştır.

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ

Riskin Erken
Saptanması Komitesi

Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu

Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik
Komitesi

Doğuş Otomotiv
İcra Kurulu

Dijital Dönüşüm ve
Kurumsal İletişim
Genel Müdürü

Yatırımcı İlişkileri
Temsilcisi

Sürdürülebilirlik
Konseyi

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi ile
ilgili ayrıntılı bilgilere 2018 Kurumsal Yönetim Uyum
Raporu içinde yer verilmektedir.
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
newdogusotomotiv_files/201921511425238_
kurumsal-yonetisim-ilkelerine-uyum-raporu.pdf
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ETKİ ALANI VE ÖNCELİKLİLİK İLKESİ
Doğuş Otomotiv, 2009 yılında gerçekleştirdiği
ilk öncelikli odak alan çalışmasının ardından
2017 yılına kadar bu alanlarda performanslarını
raporlamayı sürdürmüştür. Geçen yıllar boyunca
hem paydaş beklentileri büyük değişiklik
göstermiş, hem de raporlama standardı
olarak kullanılan GRI Küresel Raporlama
Standardı üç kez geliştirilmiş ve yenilenmiştir.
Aynı zamanda Doğuş Otomotiv Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi resmen
kurulmuş ve kamuya beyan edilmiş, şirket içinde
sürdürülebilirlikle ilgili alanlar doğrudan Yönetim
Kurulu’na raporlanmaya başlanmış ve Türkiye’de
de çeşitli yasa ve yönetmelikler değişime
uğramıştır. Bu kapsamda Aralık 2017 yılında
yapılan bir dizi çalışmayla Doğuş Otomotiv’in
2025 hedefleriyle örtüşen yeni öncelikli alanlar
belirlenmiştir. 2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu bu alanları kapsayan ilk rapordur.
Doğuş Otomotiv etki alanları ve öncelikli odak
alanların belirlenmesinde aşağıdaki yaklaşım ve
analiz yöntemleri kullanılmıştır:
1. Sektör analizleri, global değişimler,
yasa ve yönetmelikler, markalarımızın ve
departmanlarımız tarafından düzenli olarak
yapılan paydaş görüşlerini sorgulayan anketlerin
sonuçları, kurum içi ilke ve hedefler, birimlerin
strateji ve hedefleriyle birlikte Doğuş Otomotiv
2025 stratejilerinin tamamı dikkate alınarak
temel ana alanlar ve başlıklar belirlenmiştir. Bu

başlıklar ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanları
doğrultusunda değerlendirilmiştir.
2. Raporlama standardı olarak kullanılan GRI
Standards’ın güncellediği, özellikle etki alanı
değerlendirmesi ve önceliklilik ilkesi (Materiality)
başlıklarında öne çıkardığı konular dikkate
alınmış, uzman görüşleri alınarak çalışmaya dahil
edilmiştir.
3. 27 Aralık 2017 tarihinde üst yönetimin de
katıldığı, Doğuş Otomotiv’in tüm operasyonel
birimlerinin yöneticileri, iştiraklerin temsilcilerinin
bir araya geldiği ve bağımsız uzmanlar
tarafından yönetilen bir Öncelikli Odak Alan
Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda şirketin
öncelikli olarak ele alacağı stratejik hedefleri
doğrultusunda eldeki tüm veriler, sosyal,
çevresel ve ekonomik etki alanı analizleri, paydaş
beklentileri AA1000SES metodolojisi kullanılarak
değerlendirilmiş ve risk ve fırsatlar gözden
geçirilmiştir.
4. Etki alanı değerlendirmesinde şirketin yaşam
döngüsü üzerinden her aşamanın gözden
geçirilmesi yapılmış ve GRI Standards’ın tüm
indikatörleri tek tek gözden geçirilerek çalıştay
katılımcıları tarafından tartışılmıştır.
5. Çalıştay sonuçları bağımsız bir kurum
tarafından analiz edilerek raporlanmış ve önce
Sürdürülebilirlik Konseyi, daha sonra Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi ve ardından

da Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
6. Sistematik biçimde kurgulanan öncelikli
odak alanların belirlenmesi sürecinde Doğuş
Otomotiv’in kilit paydaşı Volkswagen AG’nin
2025 sürdürülebilirlik stratejisi sonuçları da
değerlendirilmiş ve odak alanlar belirlenirken
uygunluğu risk ve fırsatlar açısından
değerlendirilmiştir.
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PAYDAŞ GÖZÜYLE ÖNCELİKLERİMİZ
Doğuş Otomotiv öncelikli odak alanlarını belirlerken aşağıdaki stratejik yaklaşımı tercih etmiştir. Bu doğrultuda
tüm paydaşların içinde öncelikli kilit paydaşların beklentileri daha fazla dikkate alınırken hiçbir paydaş grubunun
dışarda bırakılmamasına da özen gösterilmiştir.

•
•
•

ÇIKTILAR

• Etki Alanı
•

SONUÇLAR

Otomotiv
• Doğuş
Öncelikleri
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Doğuş Otomotiv öncelikli alanlarını paydaş
beklentilerine ve standartlara uygun biçimde
etki alanını dikkate alarak değerlendirmekle
birlikte öncelikli olarak kabul edilen başlıklarda
ayrı bir önceliklilik çalışması yapmamıştır.
Sürdürülebilir Kalkınma’nın temel hedeflerinden
birisi de risk ve fırsat barındıran tüm öncelikli
alanlara eşit derecede önem vererek şirketimizi
ve değer zincirimizi geleceğe taşırken
kalkınmanın da bir parçası olmaktır. Bu nedenle
tüm öncelikli alanlardaki performanslarımızı bu
doğrultuda raporlamaya devam edeceğiz.

STRATEJİK PAYDAŞ
KATILIMI YÖNETİMİ
Paydaş Katılımı uzun yıllardır Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturan
ve tüm markaları ve operasyonları dahilinde
sürece entegre ettiği bir yöntemdir. Bununla
birlikte şirketimiz 12 markanın Türkiye’deki
temsilciliğiyle, doğrudan ya da dolaylı olarak
8000’den fazla çalışanla, 550’den fazla satış
ve servis noktasının yönetimi söz konusu
olduğunda çok sayıda paydaşın, farklı
ortamlarda farklı beklentileriyle karşılaşmaktadır.
Farklı bölgelerde ve farklı kültürlerde ya
da farklı sektörlerde paydaş beklentileri de
değişebilmektedir. Doğuş Otomotiv bu nedenle
kilit paydaşlarını “faaliyetlerini doğrudan
etkileyen ve şirketin faaliyetlerini de doğrudan
etkileyen kişi, grup ve kuruluşlar” olarak
nitelendirmektedir. Bu tanım doğrultusunda

yapılan kilit paydaş çalışmasında doğrudan satış
ve servis üzerine faaliyetleri toplanmış bir şirket
olarak öncelikli kilit paydaşlarımız çalışanlarımız
ve müşterilerimiz ile doğrudan ithalatını
gerçekleştirdiğimiz ürünlerin üreticileri olarak
belirlenmiştir.
Paydaş katılımı stratejimiz tüm kilit
paydaşlarımızla yanıt verebilir ve şeffaf bir
diyalog ortamı oluşturmak, paydaşların
beklentilerini ucu açık olarak ve düzenli
bir biçimde sorgulamak, bu beklentileri
karşılayabilmek için çözümler geliştirmek
ya da hedefler belirlemek şeklinde
değerlendirilmektedir.

Paydaş Haritamız

TOPLUM
OEM

YATIRIMCILAR

ORTAKLAR

Paydaş Beklentileri, Diyalog
Platformları ve Doğuş Otomotiv’in
Yanıtları
Kurumsal Sürdürülebilirliğin temel
taşlarından birisi olan paydaş katılımı
aynı zamanda “sosyal onay” dediğimiz
yaklaşımın da önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Kilit paydaşlarımız öncelikli
olmak üzere tüm paydaşlarımızın işimizi
doğru yapmamız, şirketimizi geleceğe
taşımamızla ilgili bizleri onaylaması
anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz son
beş yılda hem faaliyette olduğumuz
pazarda, hem de dünya genelinde
otomotiv sektörünün teknoloji, inovasyon
ve dijitalleşme alanlarında geçirdiği hızlı
dönüşüm ve değişim Doğuş Otomotiv gibi
şirketlerin etki alanı bağlamında çok ciddi
sorumluluklar üstlenmesinin gereğini göz
önüne sermektedir. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin özel
sektörü merkezine alarak toplumların
ekonomik ve sosyal kalkınmasını
sağlama çabalarının temelinde de bu
etki alanı yatmaktadır. Doğuş Otomotiv
paydaşlarının sosyal, ekonomik ve çevresel
beklentilerini sorgulayarak, bu beklentilere
yanıt verme yeteneklerini geliştirmenin,
beklentilerden yola çıkarak gelecek
stratejilerini belirlemenin ve aynı zamanda
bu beklentileri doğru analiz ederek risk
ve fırsatları öngörmenin sürdürülebilirlik
açısından büyük önem taşıdığına
inanmaktadır.
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ÖNCELİKLİ ALAN			
PAYDAŞ GRUBU				
DİYALOG PLATFORMLARI		
DOĞUŞ OTOMOTİV YANITI
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri		
Yetkili Satıcı ve Servisler, Yatırımcılar,
Bilgilendirme Toplantıları			
Tedarikçi Sözleşmeleri, Tedarikçi Denetimleri,
					
OEM, Tedarikçiler								
Tedarikçi Raporlamaları, Yetkili Satıcı ve		
													
		
Servis Raporlamaları, Kurumsal Raporlar
Sürdürülebilirlik Farkındalığı		
Yatırımcılar, OEM			
Bilgilendirme toplantıları, 		
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu,
										
Yatırımcı sunumları			
İnternet sitesi, Basın bültenleri, Trafik Hayattır
															
Platformu, Gönüllülük Platformu
Müşteri İlişkileri Yönetimi		
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
DİM, Eğitimler, Anket ve			
Kurumsal Raporlar, DİM Operasyonları
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Araştırmalar, Bilgilendirme
					
Yatırımcılar, OEM			
Toplantıları			
Dijitalleşme ve Teknolojik Destek
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Çalıştaylar, Sosyal Medya			
Dijital Dönüşüm Platformları ve Projeler
					
Müşteriler, Yatırımcılar, OEM		
Bilgilendirme Platformları,
										
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal
										
İletişim Birimi Operasyonları				
Yeni Ürün ve Hizmetler			
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Anketler ve Müşteri/Pazar araştırmaları,
Saha araştırmalarının sonuçlarının
					
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM		
Bilgilendirme Platformları, Sosyal Medya
değerlendirilmesi, 2. El Araç Pazarı (DOD),
															
DİM, Dijital Dönüşüm Programları
2. El Araç Pazarı				
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Anketler, Sosyal Medya, Müşteri İlişkileri
DOD, Yasa ve Yönetmeliklere Uyum,
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Yönetimi Araçları, Bilgilendirme		
Çalışan eğitim ve sertifikalandırma
					
Yatırımcılar, Tedarikçiler 			
Platformları, DOD Yetkili Satıcıları
										
Toplantıları
İş Sağlığı ve Güvenliği			
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, 		
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalar,
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Bilgilendirme Toplantıları, Öneri Sistemi
Bilgilendirme mesajları, Kurumsal Raporlar,
					
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum						
Yasa ve yönetmeliklere uyum, Eğitimler
Çalışan Eğitimleri			
Çalışanlar, Yetkili Satıcı ve Servisler,
Öneri Sistemi, İnsan Kaynakları Eğitim
Bir’iz Çalışan Komitesi, Ninova, GO Gelişim 		
					
Müşteriler, Yatırımcılar, OEM 		
Programları, Mentorluk Programları,
Platformu, Atölye etkinlikleri, D-Mobile, iç
										
Eğitimler, Anketler			
eğitimler, yetenek ve kariyer yönetimi
															
programları
Teknik Eleman Sirkülasyonu		
Çalışanlar, Yetkili Satıcı ve Servisler,
Meslek Lisesi İşbirlikleri, Bilgilendirme
DRIVE Programı, Meslek Lisesi Volkswagen
					
Müşteriler, Yatırımcılar, OEM		
Toplantıları				
Laboratuvarları, Staj ve İstihdam Programları,
															
TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi
YS Çalışan Sirkülasyonu			
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Meslek Lisesi İşbirlikleri,			
DRIVE Programı, Meslek Lisesi Volkswagen
					
Yatırımcılar, OEM			
Bilgilendirme Toplantıları, Üniversite
aboratuvarları, Staj ve İstihdam Programları,
										
İşbirlikleri				
TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi
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ÖNCELİKLİ ALAN			
Çalışan Bağlılığı

Etik Kod Uygulama

PAYDAŞ GRUBU				

DİYALOG PLATFORMLARI		

DOĞUŞ OTOMOTİV YANITI

Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Yatırımcılar, OEM

Anketler, BizBize Toplantıları,
Performans Sistemi, Bir’iz Çalışan
Komitesi, Intranet, Sosyal Medya

Go-Fest, Ninova, GO gelişim Platformu,
D-Mobile, Atölye Etkinlikleri, Anneliğe
Merhaba Etkinliği, Organik Pazar,
8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği,
Seminerler, İş’te Eşitlik Programı, Öneri
Sistemi, Pitstop, Çalışan Gönüllülüğü

Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum

Etik Kod Yüz Yüze Eğitimler, Etik Hat,
Bilgilendirme Toplantıları

Etik Kod ve Etik Hat, Etik Kod
E-öğrenme Modülleri, Oryantasyon
Programı Etik Kod Bölümü

Kamu İlişkileri								
Çalışanlar, Yetkili Satıcı ve Servisler,
ODD Üyeliği, Trafik Hayattır Platformu
Toplantılar, Seminerler
																					
Yatırımcılar, OEM
Cinsiyet Eşitliği – Çeşitlilik
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
İş’te Eşitlik Platformu, BIST Kadınlarla
Anketler, Bilgilendirme Toplantıları,
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
								
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum

Seminerler, Engelsiz Kariyer Fuarı,
Sosyal Medya Platformları

Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu
Endeksi, TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar
Gelişim Projesi

Trafik Hayattır!

Anketler, Paneller, Seminerler, Eğitim
ve Bilgilendirme Toplantıları, Radyo
Programları,

Trafik Güvenliği Eğitimleri, Üniversite
İşbirlikleri, MEB ve Emniyet Genel
Müdür İşbirlikleri, Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitimi, HOP!, Facebook Chat
Bot Uygulaması Ehliyet Sınavı Hazırlık
Testleri, Kamu Spotları

Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum

			
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Elektrikli Araçlar				
Elektrikli Araçların İthalatı, Tanıtımı,
Algı Araştırmaları, Bilgilendirme
Yatırımcılar,
OEM,
Toplum
Şarj İstasyonları
							
Toplantıları, Çalıştaylar
Çevresel Risk Yönetimi			
		ve Bağlı Ortaklıklar,
Sürdürülebilirlik Raporlaması, Kurum
İştirakler
Çalıştay, Verimlilik Analizleri, Ön
							
İçi Farkındalık Çalışmaları, İç İletişim
Değerlendirme Çalışmaları, Kurumsal
Yatırımcılar, OEM, Toplum
								
Çalışmaları, Verimlilik Analizleri
Raporlar, Yatırımcı Sunumları, Sosyal
										 Medya
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Çalıştay, Anket ve Farkındalık
Sürdürülebilirlik Raporlaması, Risk
İklim Değişikliği						
Çalışmaları
Yönetimi ve Riskin Erken Saptanması
Yatırımcılar, OEM, Toplum
																		
Çalışmaları
					
									
														
															

30

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
Strateji ve Yönetim

DOĞUŞ OTOMOTİV
YAŞAM DÖNGÜSÜ VE
ETKİ ALANI
Sürdürülebilirlikle ilgili tüm önceliklilik
ilkeleri doğrudan etki alanına bağlanmıştır.
Araç ve Yedek
Kurumların sosyal, çevresel, ekonomik
öncelikleri, paydaşların bu alanlardaki
beklentileri olduğu kadar yaşam döngüsü
ve etki alanları da dikkate alınarak strateji
ve hedeflerin belirlenmesi önemlidir. Doğuş
Otomotiv 2009 yılında stratejik sürdürülebilirlik
çalışmalarına başladığı günden bu yana
otomotiv sektöründe ithalat, distribütörlük,
yetkili satıcı ve servis ağı segmentinde
Araç Denetim
ve Kontrolleri
hem dünyada hem de Türkiye’de kendi
(TÜVTÜRK)
segmentinde ilk ve tek örnek olmayı
sürdürmektedir. Bu nedenle emsalleri veya
standartların sektörel eklerini baz alması
mümkün olmamaktadır. 2015 yılından bu
yana şirket yaşam döngüsü içinde uyguladığı
“sürdürülebilir tedarik zinciri modeli” de bu
bağlamda kendine özgülüğünü korumaktadır.
Yetkili Servisler,
Doğuş Otomotiv iş süreçlerinin her
aşamasında etki alanlarını değerlendirmekte
Servisleri
ve bu doğrultuda risk yönetimi çalışmalarını
sürdürmektedir. Sürdürülebilirliğin temelinde
Sigorta İşlemleri
yatan finans dışı risklerin ön görülmesi ve
gerekli önlemlerin alınarak risklerin fırsata
dönüştürülmesi ilkesi Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik stratejisinin de temel
yaklaşımını oluşturmaktadır.

Kredilendirme Süreçleri (vdf)
Lojistik ve

Sigorta İşlemleri (Doğuş Sigorta)

Yetkili Satıcılar,

Lojistik ve
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SÜREÇ					

ETKİ ALANI				

ANA ODAK ALANLAR			

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİ ALANI

Yasal Düzenlemeler, Finansal
Riskler, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri,
Sürdürülebilirlik Farkındalığı, Elektrikli
Araçlar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan
Bağlılığı, Etik Kod Uygulama, Kamu
İlişkileri, Çevresel Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, Etik, Çevresel
Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Yasal Düzenlemeler, Finansal Riskler,
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi,
Çalışan Bağlılığı, Çalışan Eğitimleri,
Dijitalleşme, Elektrikli Araçlar, İş Sağlığı
ve Güvenliği, Etik Kod Uygulama,
Çevresel Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, Etik, Çevresel
Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Yasal Düzenlemeler, Finansal
Riskler, Ürün-Fiyat Stratejisi, Elektrikli
Araçlar, Finansal Riskler, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Çalışan Eğitimleri, Teknik
Eleman Sirkülasyonu, YS Çalışan
Sirkülasyonu, Çalışan Bağlılığı, Müşteri
İlişkileri Yönetimi, Etik Kod Uygulama,
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi,
Sürdürülebilirlik Farkındalığı,
Dijitalleşme, Teknolojik Destek,
Cinsiyet Eşitliği, Trafik Hayattır, Çevresel
Risk Yönetimi
							

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, İnsan Hakları,
Etik, Toplumsal Katılım, Çevresel
Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Araç ve Yedek Parça İthalatı
ve İlgili Süreçler

Lojistik ve Dağıtım Ağı

Yetkili Satıcılar, Doğuş Oto Satış
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SÜREÇ					

ETKİ ALANI				

ANA ODAK ALANLAR			

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİ ALANI

Yasal Düzenlemeler, Finansal
Riskler, Ürün-Fiyat Stratejisi, Finansal
Riskler, Dijitalleşme, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Çalışan Eğitimleri, Teknik
Eleman Sirkülasyonu, YS Çalışan
Sirkülasyonu, Çalışan Bağlılığı, Etik
Kod Uygulama, Sürdürülebilir Tedarik
Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri
Yönetimi, Sürdürülebilirlik Farkındalığı,
Dijitalleşme, Teknolojik Destek,
Cinsiyet Eşitliği, Trafik Hayattır, Çevresel
Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, İnsan Hakları,
Etik, Toplumsal Katılım, Çevresel
Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Araç Denetim ve Kontrolleri
(TÜVTÜRK)

Yasal Düzenlemeler, İş Sağlığı
ve Güvenliği, Sürdürülebilirlik
Farkındalığı, Müşteri İlişkileri Yönetimi,
Çalışan Bağlılığı, Çalışan Eğitimleri,
Dijitalleşme, Etik Kod Uygulama,
Kamu İlişkileri, Elektrikli Araçlar,
Çevresel Risk Yönetimi, Trafik Hayattır

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, Etik, Toplumsal
Katılım, Çevresel Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Sigorta İşlemleri (Doğuş Sigorta)

Yasal Düzenlemeler, Sürdürülebilirlik
Farkındalığı, Finansal Riskler, Müşteri
İlişkileri Yönetimi, Çalışan Bağlılığı,
Yeni Ürün ve Hizmetler, Etik Kod
Uygulama, Çevresel Risk Yönetimi,
İklim Değişikliği, Trafik Hayattır

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, Etik, Toplumsal
Katılım, Çevresel Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Yetkili Servisler, Doğuş Oto Servis
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SÜREÇ					

ETKİ ALANI				

ANA ODAK ALANLAR			

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİ ALANI

Yasal Düzenlemeler, Finansal
Riskler, Sürdürülebilirlik Farkındalığı,
Dijitalleşme, Teknolojik Destek, Yeni
Ürün ve Hizmetler, Ürün-Fiyat Stratejisi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Çalışan
Bağlılığı, Etik Kod Uygulama, Kamu
İlişkileri

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, Etik, Çevresel
Yönetim

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

DİM (Değer ve İlgi Merkezi)

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Çalışan
Bağlılığı, Çalışan Eğitimleri, Etik Kod
Uygulama, Cinsiyet Eşitliği, Trafik
Hayattır, Dijitalleşme, Teknolojik
Destek, İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Çalışanlar ve İş
Ortamı, İnsan Hakları, Etik, Toplumsal
Katılım

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

İkinci El Satış (DOD)

Yasal Düzenlemeler, Finansal Riskler,
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, Müşteri
İlişkileri Yönetimi, 2. El Araç Pazarı,
Yeni Ürün ve Hizmetler, Dijitalleşme,
Teknolojik Destek, Ürün-Fiyat Stratejisi,
Çalışan Bağlılığı, Çalışan Eğitimleri, İş
Sağlığı ve Güvenliği, Trafik Hayattır

Risk Yönetimi, Operasyonel
Sürdürülebilirlik, Pazardaki Varlık,
Çalışanlar ve İş Ortamı, Etik, Toplumsal
Katılım

Sosyal, Çevresel, Ekonomik

Kredilendirme Süreçleri (vdf)

							
																					

								

			
				

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018

İŞİMİZ VE
EKONOMİK KALKINMA
Doğuş Otomotiv’in temel etki alanlarından birisi ekonomik kalkınma
üzerinedir. Şirketimiz yarattığı ekonomik değer, istihdam, tedarik
zinciri, yetkili satıcı ve servis ağı ile birlikte yaşam döngüsü içinde
Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden birisidir.
Bu doğrultuda faaliyetlerini doğrudan etkileyen ve faaliyetleri
nedeniyle etkilenen tüm sosyal ve çevresel alanları değerlendirerek
önceliklendirmekte, olumlu etkilerini arttırırken potansiyel
negatif etkilerini de en aza indirebilmek için çalışmalarına devam
etmektedir.
Tüm kurumların öncelikli hedefi, istihdam ve ekonomik değer
yaratmak olmakla birlikte aynı zamanda bu hedefe ulaşırken sosyal
ve çevresel etki alanlarını yöneterek işlerini doğru yapmaktır. Doğuş
Otomotiv tüm iş süreçlerini ve operasyonel modellerini bu bakış açısı
ve politikayla yönetmektedir.
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Ekonomik Etki
Alanımız

İşimizi
Etkileyen
Ekonomik
Faktörler

Operasyonel
Sürdürülebilirlik

Risk Yönetimi

Pazardaki
Varlığımız

Finansal Etkisi
Olan Finans Dışı
Riskler

RİSK YÖNETİMİ
Doğuş Otomotiv 2015 yılından itibaren
risk yönetim süreçlerini yeniden gözden
geçirmeye ve kapsamını genişletmek
için çok paydaşlı çalışmalar yürütmeye
devam etmektedir. Geniş ölçekteki
operasyonlarımızı etkileme potansiyeli
olan tüm risklerin yanı sıra, işimizle
ilgili riskleri ele almak için risk yönetimi
politikamız her bir operasyonel birim
için rol ve sorumlulukları detaylandırmak
üzere kurgulanmıştır. Bununla birlikte
iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız,
kendi etki alanları için uygun olan
bağımsız risk yönetimi modellerini
yapılandırmak ve paydaşlarını bu
konuda bilgilendirmekle ilgili çalışmalar
yürütmektedir.

Risk Yönetimi Politikası
Şirketimizin risk yönetimi politikası,
Yönetim Kurulu’ndan en alt kademeye
kadar rol ve sorumlulukların belirlendiği,
risk süreçlerinin planlanarak yönetildiği,
iç kontrol ve denetim faaliyetleri
ile şekillenen bir çerçeve dahilinde
oluşturulmuştur. Doğuş Otomotiv Risk
Yönetimi Çerçevesi ve Çalışma İlkeleri’ne
göre değer verdiğimiz en temel konu,
riskin ortak Şirket kültürünün bir parçası
olarak ilgili tüm paydaşlarımız tarafından

aynı dilde ifade edilebilmesidir. Bu
amaçla tasarlanan ve Şirketimizde
uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenen
modellerin ve yöntemlerin aynı
zamanda genel kabul görmüş referanslar
doğrultusunda ele alınması esastır.
Organizasyonumuza, varlıklarımıza ve
paydaşlarımıza tehdit oluşturabilecek
unsurların zamanında tespit edilmesi,
önlem alınması ve gözetim görevinin
etkinliğinin artırılması da her zaman
olduğu gibi, çalışmalarımızın istikametini
belirleyen başlıca faktörlerdir.

Riskin Erken Saptanması
Komitesi Faaliyetleri
Riskin Erken Saptanması Komitesi,
Doğuş Otomotiv’in varlığını, gelişmesini
ve faaliyetlerinin devamını tehlikeye
düşürebilecek nedenlerin erken teşhisi,
gerekli tedbirlerin zamanında alınması
ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle
ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Çoğu zaman bu çalışmaların ana teması
olan geleceğin yorumu ve belirsizlikler,
Komite’nin stratejik bakış açısı ve
teşvikiyle sadece mutlak engel olarak
algılanmayıp Şirketimizde sistematik öz
değerlendirmeye ve yeni kazanımlara
zemin hazırlayabilecek birtakım fırsatlar
şeklinde dikkate alınmaktadır.
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Nitelikli kadro yapısı ve doğru bilgi
akışıyla Yönetim Kurulu’na güvence
sağlayarak gözetim görevinde destek
olan Komite, aynı zamanda risk yönetim
sistemlerini en az yılda bir kez gözden
geçirmektedir. Ayrıca, çalışma esaslarına
uygun olarak belirlenen tarih aralıklarında
toplantılar gerçekleştirmek suretiyle
hazırladığı değerlendirme raporlarını
yıl içinde Yönetim Kurulu’na sunmuş ve
denetçiyle paylaşmıştır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Mekanizması
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük
bünyesinde faaliyet gösteren Finansal
Kontrol Departmanı, Mayıs 2015
tarihi itibariyle Finansal Kontrol ve
Risk Yönetimi Departmanı olarak
yeniden yapılandırılmıştır. Belirsizlikleri
zamanında tanımlamak, doğru
yöntemlerle değerlendirmek ve
hedeflere uygun önlem alma formlarını
Şirketimiz genelinde iş yapış şekli haline
getirebilmek amacıyla Kurumsal Risk
Yönetimi politikası da tanımlanmıştır.
Olasılık ve muhtemel etki kapsamında
süreç ve senaryo bazlı olarak dikkate
alınan risk kompozisyonumuz, son
yıllardaki sağlık, güvenlik, çevre, iş
sürekliliği ve sürdürülebilirlikle ilgili diğer
alanlardaki strateji ve politikalarımızı
da içerecek şekilde genişletilmiştir. Risk
ölçüm ve değerlendirme parametreleri,

ortak terminoloji kullanımı, iş sürekliliği
yaklaşımı, ilgili raporlama ve paydaş
bilgilendirme çalışmaları da bu yönde
devam etmektedir.
2018 yılında Riskin Erken Saptanması
Komitesi önerisi ve Yönetim Kurulu
mutabakatı ile, Riskin Erken Saptanması
Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini
sürdürecek Uyum Komitesi’nin
kurulması kararlaştırılmıştır. Uyum
Komitesi, organizasyonun hedeflerine
ilerlemesinde yardımcı olarak finansal,
operasyonel, stratejik, yasal süreçlerin
yapısı ve muhtemel etkileri çerçevesinde
gerçekçi, kapsamlı ve doğru zamanlı
makul güvence sunmayı amaçlar. Uyum
Komitesi, şirketin ve şirketin markalarının
korunması için yasal gerekliliklere, kurum
içi şirket politikalarına, etik ilkelere
ve değerlere bağlılığı arttırmak ile
yükümlüdür.

Risk Faktörleri ve Uygulamalar
Şirketimizin faaliyet alanı, büyüklüğü ve
çalışma yapısıyla şekillenen risk bakış
açısı, uluslararası gelişmelerin ve iyi
uygulama örneklerinin yetkinliklerle
filtrelendiği bir platformda sürekli
olarak olgunlaştırılmaktadır. Bu sürecin
parçası olan risklerin zaman içinde
sadece finansal, operasyonel ve iklim
değişikliklerinden kaynaklanan doğa
olaylarıyla sınırlı kalmayarak çok daha

geniş bir perspektifte ve sürdürülebilirlik
anlayışıyla yönetilebilir olma zorunluluğu,
kurumsal risk yönetimi adımlarımızı
belirleyen başlıca temel unsurdur.
Risklerin birbirleriyle olan ilişkilerini
de katarak bütünsel bir şablonda
oluşturduğumuz çalışmalarla, risk
yönetimi kapsamındaki süreçlerin
stratejik ve proaktif bir şirket modeline
doğru uzanan seyri yönetilmektedir.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Risk
Yönetimi, Yönetim Kurulu’nun gözetim
sorumluluğu altında, risklerin Risk
Yönetimi Birimi rehberliğindeki süreç
çalışmalarıyla sistematik bir şekilde
kontrol altında tutulmasını ve ilgili tüm
çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen
geniş kapsamlı bir süreç yönetimini ifade
eder.
Model olarak değerlendirildiğinde ise,
sadece bilinen risklere odaklanmayı
önlemek ve risk yönetiminin izole
bir süreç olmadan, bütünleşik olarak
yürütülebilmesi amacıyla, beş ana konu
üzerinde inşa edilen COSO Kurumsal Risk
Yönetimi Çerçevesini, FERMA (Federation
of European Risk Management
Associations) Risk Yönetimi Standartlarını
ve ISO31000 Prensiplerini içeren
kompozit yapı uygulanmaktadır.
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Yönetişim
ve
Kültür

Strateji
ve
İş Hedefleri

Performans

YK
Risk Gözetimi

İş Koşullarının
Analizi

Risklerin
Belirlenmesi

Faaliyet
Modeli ve
Organizasyon

Risk İştahının
Tanımlanması

Risklerin
Ölçülmesi

Risk Kültürü

Öz Değerlere
Bağlılık
Yetenekli
İnsan Gücüne
Yatırım

Alternatif
Stratejilerin
Değerlendirilmesi

Risklerin
Önceliklendirilmesi

İş Hedeflerinin
Oluşturulması

Risklerin
Giderilmesi
Portföy
Görünümünün
Oluşturulması

İnceleme
ve
Revizyon

Bilgi, İletişim
ve
Raporlama

Önemli
Değişiklik/
Sapma
Ölçümleri

Bilgi
ve
Teknolojinin
Güçlendirilmesi

Risk
ve
Performans
İnceleme
Kurumsal
Risk Yönetimi
Gelişimi
Faaliyetleri

Risk Bilgisi
İletişimi
Risk, Kültür ve
Performans
Konularında
Raporlama

Operasyonel Risk Yönetimi
Doğuş Otomotiv tedarik devamsızlığı veya
kesintisi, olası teslimat, kalite problemleri
ve tedarikçinin finansal ve teknik yeterliliği
risklerine karşı gerekli önlemleri almaktadır.
Tedarikçi performanslarının takibi, asgari teklif
ve ihale koşullarıyla değerlendirme sistemi,
sözleşmeler ile bağlayıcı zemin oluşturulması,
gereken hallerde hukuk onayı, teminat
mektubu ve benzeri enstrümanlar kanalıyla
sunulan hizmetin güvence altına alınması
süregelen uygulamalardan bazılarıdır. Tedarik
Zinciri Yönetimi ve tedarikçilerin sosyal,
çevresel, ekonomik risklerinin yönetilmesiyle
ilgili alınan önlemler ve denetim konuları
raporumuzun Tedarik Zinciri Yönetimi
başlığında detaylı olarak anlatılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin
Yönetimi
Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
süreçlerinin etkin olarak icra edilebilmesi/
yönetilebilmesi için İSG kurulları ve
organizasyon yapısı oluşturulmuştur. Bununla
beraber, 2018 yılından itibaren kendi
kadrolarımız yerine dışarıdan hizmet alınarak
sürecin yürütülmesine karar verilmiştir ve
bu kapsamda 3 yıllık sözleşme yapılmıştır.
Bu yöntemle hizmetin kapsamı büyütülmüş
ve riskler paylaşılmıştır. İSG kapsamında,
tesislerimizin ve çalışma ortamlarımızın risk
analizleri, kaza araştırma çalışmaları, sivil
savunma eğitimleri ve tatbikatları ile ilgili
faaliyetler yürütülmektedir.
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Ayrıca, güncel tespitler ve kanuni
sorumluluklar, İSG kurul toplantılarında
düzenli olarak değerlendirilerek takip
altına alınmaktadır. Yıl içinde, çalışanların
farkındalığı bakımından eğitimler
ve doğrudan uzman gözetiminde
bilgi ölçmeye yönelik testler de
düzenlenmektedir. Doğuş Otomotiv ve
Doğuş Oto İSG çalışmalarıyla ilgili detaylı
bilgi raporumuzun ilgili bölümünde yer
almaktadır.

yıkıcı riskler sonucunda kesintiye uğraması
muhtemel süreçlerin en kısa zamanda geri
kazanımı için geliştirilmiş acil eylem planı ve
aşamalı kriz yönetimi senaryoları da dikkate
alınmaktadır. Can, mal ve bilgi kayıplarının
önlenmesi, hak sahiplerinin beklentilerinin
karşılanması, hukuki adımların doğru
atılabilmesi ve kurum itibarının korunması
amacıyla kabul görmüş araçlardan ve
danışmanlık hizmetlerinden ayrıca
faydalanılmıştır.

İş Devamlılığı (Sürekliliği) ve Kriz
Yönetimi

Bilgi Teknolojileri

Literatüre daha uygun ve temel kavramları
benimseyen, farkındalık yaratma esasına
dayalı, kapsamlı, güncel ve gerçek hayatta
uygulanabilir olması için doğrudan iş
sahipleri ve Doğuş Teknoloji ile temas
halinde yürütülen bu çalışmada, ilgili ISO
standartları ve Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu hareket
planı referans alınmıştır. Bu çalışmaların
önemli bir detayı olarak, iş devamlılığı
ve afetle mücadele başlıklarının farklı
ancak bütün bir yapı içerisinde birbirini
tamamlayan iki hayati unsur olduğu gerçeği
de dikkate alınmaktadır. İş Devamlılığı ile
ilgili yapılan çalışmalar yıl içinde Riskin
Erken Saptanması Komitesi ile paylaşılmış
ve konuya ilişkin görüş ve öneriler not
edilmiştir.
Şirketimizin proaktif gayretlerine karşın,

Şirketimizdeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
için entegre bir bilgi sistemi (Turkuaz)
kullanılmaktadır. Satın alma, stok
yönetimi, satış ve muhasebe gibi yoğun
işlem gerektiren birçok konu başlığının
süreçleri genel olarak bu sistem üzerinde
bulunan uygulamalar aracılığı ile yerine
getirilmektedir. Muhtemel risklere karşı
tedbir olarak kaynak planlama, tanımlanan
yetki ve erişim haklarının kullanılması,
profesyonel donanıma yönelik eğitimler ve
sertifikasyonlar, referans modellerin tatbiki
ve denetim sonuçlarına uygun aksiyon alma
ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Karar Alma Süreçleri ve
Uygulamalar
Şirket politikalarının ihlaline karşı ve
yönetişim prensibimizin bir parçası olarak,
küresel standartlara uygun oluşturulan ve
Şirketimizin yönetim organları tarafından

onaylanan Etik Kod, kurumsal faaliyetlerin
her aşamasında yasa ve yönetmeliklerin
de ötesinde iş yapma anlayışını ifade
etmektedir. Yalın şablonu ve örnekli anlatım
içeriği ile benimsenen kod, tüm paydaşların
gerek duyabileceği örnek bir rehber
olarak titizlikle hazırlanmıştır. Bu konudaki
farkındalığın korunması amacıyla düzenli
şirket içi eğitim ve bilgilendirme/ hatırlatma
iletişimi sağlanmakta ve Etik Kod’un çeşitli
platformlarda kolayca erişilebilir olmasına
özen gösterilmektedir.

Bilgi Güvenliği
Şirketimizde gerek kurumsal bilgilerin
korunması gerekse müşteri bilgilerinin
güvenliği risk yönetiminin öncelikli alanları
arasındadır ve en üst standartlarda
korunmaktadır. Şirketin bilgi varlıklarının
güvenliğinin, bütünlüğünün, gizliliğinin
ve erişilebilirliğinin sağlanması ve sürekli
bir yapının oluşturulması amacıyla Bilgi
Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. Bu
doğrultuda politika ile;
• Doğuş Otomotiv Grubu çalışanlarının,
kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda
şirket bilişim kaynaklarını kullanarak, bilgi
sistemlerine erişim ve kullanım esaslarının
tanımlanması,
• Çalışma ortamında etkin bilişim ve bilgi
güvenliğinin sağlanması,
• Şirket tarafından çalışanlarına verilen
e-posta hizmetlerinin, kullanım esaslarının
ve kurallarının belirlenmesi,
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• İnternet erişiminin, kontrol kurallarının ve erişim
kısıtlarının düzenlenmesi,
• Kullanıcı ortak ve kişisel dosya kullanım esaslarının
belirlenmesi,
• Şirket bilişim kaynaklarına erişimde kullanılan
parola kurallarının, bilgi ve kaynak erişim güvenlik
yöntemlerinin belirlenmesi,
• Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve
yönetimine yönelik ilkelerin belirlenmesi
amaçlanmaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİMİ
Doğrudan ithalat, distribütörlük, yetkili satıcı ve
servis, lojistik hizmetleriyle ilgili ana faaliyet alanı
nedeniyle sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
Doğuş Otomotiv’in öncelikli odak alanları arasında
yer almaktadır. Tedarik Zinciri içinde sadece çevresel
konularda değil, sosyal ve ekonomik kalkınma
başlıklarında da risk yönetimi, denetim ve gelişim
yaklaşımıyla yönettiğimiz süreçler, 2018 yılında da
giderek daha sistemli ve somut hedeflere doğru
ilerlememize ve daha fazla farkındalık yaratarak
değişimin ve çözümün bir parçası olmaya devam
etmemize neden olmaktadır.
Doğuş Otomotiv’de satın alma birimi
tedarik zinciri yapısı 17 farklı kategoride
8
9
10

değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Doğuş
Otomotiv Satın Alma Birimi’nin 2018 dönemi aktif
8
tedarikçi sayısı 603 ’tür. 2018 yılında Doğuş Otomotiv
Satın Alma Birimi tarafından tedarikçilerimize
9
yapılan toplam ödeme tutarı: 161.926.875 TL ’dir.
Tüm alımlarımız yerel tedarikçiler üzerinden
yapılmaktadır. Merkezi Satın Alma Birimi dışında
her markamız kendi satın alma operasyonunu
yürütmektedir. Doğuş Otomotiv Grubu'nun,
2018 yılı toplam yerel satın alma tutarı 1.191,5
10
Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Doğuş Otomotiv sürdürülebilir tedarik zinciri
yapısını her yıl geliştirerek iyileştirmekte ve
uluslararası standartlara taşımaktadır. Doğuş
Otomotiv tedarikçi seçim kriterlerine eklenen
maddeler aşağıdaki gibidir:

SEÇME VE
DEĞERLENDİRME
Seçme ve Sözleşme
Kriterleri

• Su tüketiminin ölçülüp ölçülmediği ve su azaltılması
ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığı,
• Atıkların yasalara uygun olarak toplanarak bertaraf
edilmesi ve düzenli takibinin yapılması,
• Şirket içinde ayrımcılığı önleyici politikaların olup
olmadığı,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalara uygun
hareket edilip edilmediği, bu konuda politikaların,
risk değerlendirme mekanizmalarının ve çalışan
eğitimlerinin mevcut olup olmadığı,
• İç müşteri memnuniyeti uygulamalarının varlığı
• Doğuş Otomotiv Etik Kod ve İş Âhlâkı İlkeleri’ne
uyum ve taahhüt. Bu madde aynı zamanda
tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere de eklenmiştir.

RAPORLAMA
Şeffaflık ve
Ölçme Biçimi

DOĞUŞ
OTOMOTİV
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİM
SÜREÇLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FARKINDALIĞI
Eğitim ve
Danışmanlık

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun ortak tedarikçileri bulunmaktadır. Ortak tedarikçilerden arındırılmış rakamdır.
Tedarikçilere Doğuş Otomotiv’in 2018 yılı içinde mal ve hizmet alımı yaptığı yerel tedarikçiler dahil edilmiştir. Doğuş Grubu Şirketleri’nden yapılan mal ve hizmet alımları bu tutara dahil edilmemiştir.
Araç ithalatı ve Doğuş Grubu Şirketleri hariç, Doğuş Otomotiv Grubu şirketleri yerel satın alım tutarıdır.

DENETİM
Düzenli Denetim
ve İyileştirme
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Kategori bazında ürün ve hizmet
kalitemizi arttırmak amacıyla
tedarikçi seçme/denetleme ve
değerlendirme süreçleri sürekli olarak
geliştirilmektedir. 17 farklı kategoride
değerlendirme yapılan Tedarikçi Ana
Kriter ve Değerlendirme aşaması
sırasında her kategoriye özel belgeler
talep edilmekte (ISO 9001-2015,
ISO 22000, OHSAS 18001, TSE HYB,
ISO 14001, TS ISO 10002TSE, SGK
ve Vergi Borcu vb.) ve eksiği olan
firmalara bu belgeleri tamamlamaları
konusunda bilgilendirme yapılmakta
ve bu alanlarda gelişim kaydetmesi
beklenmektedir. 2018 yılı içinde
denetlenen tedarikçi sayısı 256 olup
tedarikçilerimizin %42’si denetimden
geçmiştir.
2018 yılında sürdürülebilir tedarik
zinciri programı kapsamında
bilgilendirme yapılarak
sürdürülebilirlik raporlamasına
teşvik edilen tedarikçi sayımız ise
18 olmuştur. Tedarikçilerimizin
sürdürülebilirlik performanslarıyla
ilgili bilgiler raporumuzun ilgili
başlığında yer almaktadır.
http://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/etkialanimiz/tedarikcilerimizdesurdurulebilirlik-2019

YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK
OPERASYONLARI
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en prestijli
markalarından olan Volkswagen, Audi, SEAT,
ŠKODA, Porsche, Bentley, Lamborghini ve
Scania marka araç ve yedek parçaları ile Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo King
Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının
ithalatı, depolanması ve Yetkili Servislere sevk
edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Yedek Parça
ve Lojistik, 2018 yılında 86.194 adet aracın ithalatını
ve 104.136 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını
gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuar
satışından elde edilen 1.306,3 milyon TL ciro ile
kapatmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, 2018 yılında da yedek
parça faaliyetlerinde strateji belirleyici rolünü
devam ettirme ve grup markalarının pazar
paylarının artmasında katma değer yaratma hedefi
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş, hız/kalite/
maliyet eksenlerinde operasyonel mükemmellik
sağlamak üzere adımlar atmaya devam etmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik, etkin e-tedarik zinciri
yönetimi (endüstri 4.0) oluşturmak amacıyla
dijitalleşme yatırımlarına öncelik vermekte, yedek
parça işletim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine
yönelik projeler üretmektedir. Ayrıca teşkilatın daha
düşük stok maliyetleriyle çalışabilmesine imkân
verecek ve yeni araç satışına destek olacak şekilde

dağıtım süre ve maliyetlerinin düşürülmesi, şirketin
en öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir
şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri teknolojileri
ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan
stok yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Bu
sayede 2018 yılında da yedek parça bulunabilirliği
%99 seviyelerinde korunarak, tutulan stok
miktarında önemli düşüşler sağlanmıştır.
İzlenen etkin fiyatlama ve fiyat konumlandırma
politikalarının yanı sıra %50’ye yaklaşan ortak parça
kullanım oranı, Yedek Parça ve Lojistik bünyesinde
önemli bir sinerji oluşturmaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet kalitesini
artırmak ve gelecek 10 yıl için artan iş hacmine
bağlı sürekliliği sağlamak amacıyla, 2013 yılında
mevcut kurulu kapasitesini iki katına çıkararak
yeni bir tesisleşme hamlesi yapmıştır. 2014 yılında
başlanan otomasyon sistemleri yatırımları ile yedek
parça depolama ve dağıtımında hız kazanarak hata
oranını minimize etmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda
öncü vizyonuyla hayata geçirdiği “limandan
sevkiyat” projesine limanda araç stoklama ve ithal
etme ile devam etmiş, birden fazla taşıma firması
ile limandan Yetkili Satıcılara araç dağıtımı yaparak
müşteri teslim süresinde
önemli iyileştirmeler sağlamıştır. Ayrıca RFID
teknolojisi kullanarak Stok Saha Yönetimi ve Yetkili
Satıcılara araç sevkiyatı süreçlerinde dijitalleşme
adımlarını atmıştır.
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Yedek Parça ve Lojistik, yönettiği
intermodal rota sistemi ile lojistik kaynaklı
CO2 emisyonlarından tasarruf sağlamış,
atık yönetimi konusunda 2014 yılından
itibaren Yetkili Servisleri de kapsayacak
şekilde merkezi bir yapılanmaya gitmiş
ve atıkların yönetimi ve toplanmasıyla
ilgili başarılı hamleler yapmıştır.
Bu kapsamda 2018 yılında, yasal
yükümlülüğünün üzerinde atık
akünün toplanması sağlanmıştır. 20142018 yılları arasında Doğuş Otomotiv
tarafından yayınlanan çevre mevzuatı
ve atık yönetimi içerikli sirkülerle Yetkili
Satıcıların çevresel yükümlülükler
konusundaki farkındalığının arttırılması
anlamında gelişme kaydedilmiştir.
Sunulan ürün ve hizmetler Yedek Parça
ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve Servislerin
ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri
yüksek kalitede sunarak nihai müşteri
mutluluğuna katkı için aşağıdaki
hizmetleri vermektedir:
• Tüm grup markası araçların ithalat
ve Homologasyon operasyonlarının
yürütülmesi,
• Doğuş Otomotiv markalarına ait
araçların antrepo ve stok sahalarında
korunması ve Yetkili Satıcılara
ulaştırılması,
• Doğuş Otomotiv markalarının yedek
parça ve aksesuarlarının yurtdışından
sipariş edilmesi, ithalatı, depolanması,

stok yönetiminin yapılması ve Yetkili
Servislere siparişlerine istinaden
dağıtılması,
• Yetkili Servislerin kalitatif ve kantitatif
parça bonus kriterleri ile ilgili hedef ve
gerçekleşmelerin takibi,
• DOAŞ ve Yetkili Servislerinin
çevre mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerinin eksiksiz yerine
getirilmesi ve bu sayede kurumsal
sorumluluğun önemli bir parçası olan
çevresel etkilerin azaltılması.
• Kaliteye odaklı iş yaklaşımını geliştirmek
• Yedek parça faaliyetlerinde strateji
belirleyici olarak rol almak, vizyon
yaratarak marka temsilcileriyle paylaşmak
ve grup markalarının pazar paylarının
artmasında katma değer yaratmak,
• Çalışan katılımı ile hız/kalite/ maliyet
eksenlerinde operasyonel mükemmellik
sağlamak,
• Etkin e-tedarik zinciri yönetimi
(endüstri 4.0) oluşturmak amacıyla
dijitalleşme yatırımlarında öncü olmak,
yedek parça işletim sistemlerinin sürekli
iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek,
• Teşkilatın daha düşük stok maliyetleriyle
çalışabilmesine imkân verecek ve yeni
araç satışına destek olacak şekilde
dağıtım süre ve maliyetlerini düşürmek,
• Aksesuar pazarlama faaliyetlerinde yeni
kaynaklar bularak satış hacmini artırmak,
Yedek Parça ve Lojistik’in öncelikli
hedefleri arasındadır.

OPERASYONEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirliği faaliyetlerinin
her aşamasına entegre ederek fark yaratan bir
operasyonel mükemmellik için çalışmaktadır. Her
sektörde olduğu gibi Doğuş Otomotiv’in faaliyet
gösterdiği sektörde de değişimin ve proseslerin
optimizasyonu için itici bir güç olarak kabul edilen
sürekli gelişmenin sınırları her geçen gün daha
fazla mercek altına alınmaktadır. Yalın süreçler,
5S metodolojisi ve benzeri uygulamalar şirketlere
pek çok fayda sağlamakla birlikte kurumların
sürdürülebilirliği oldukça geniş kapsamlı ve şirkete
özel stratejiler gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik
faaliyetlerinin kazanca dönüşebilmesinin birinci
şartı günlük operasyonlara entegre olması ve
tüm çalışanlar tarafından tam olarak anlaşılarak
desteklenmesidir.
Modern dünyada şirketlerin de bu değişimin
bir parçası olması artık kaçınılmazdır. Müşteri
deneyimi işlerimizin odak noktası haline gelmiş,
müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek için
çalışanların deneyimini artırmak ise kritik etken
olmuştur. Doğuş Otomotiv hem dünyanın
dev markalarının distribütörlüğünü, satış ve
servis hizmetlerini üstlenmenin ve OEMlerin
beklentilerini yerine getirmenin sorumluluğuyla
hem de sektörün sürdürülebilirlik alanındaki
rol modellerinden birisi olarak tüm süreçlerini
bu doğrultuda gözden geçirmekte ve
düzenlemektedir.
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YETKİLİ SATICI VE
SERVİS GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ

Yetkili Satıcı ve 1 adet Yetkili Servis’in faaliyeti son
bulmuştur.

2018 yılında 7 adet Yetkili Satıcı ve 11 adet Yetkili
Servis yatırımı bitirilerek faaliyete geçmiştir. Bunun
yanında 4 adet Yetkili Satıcı ve 2 Adet Yetkili Servis
yatırımı bitirilerek mevcut faaliyet alanından yeni
tesislerine taşınmıştır. Ayrıca 2018 yılında 2 adet

2018 yılında 80 adet Volkswagen Yetkili Servis,
56 adet Audi Yetkili Servis, 50 adet SEAT Yetkili
Servis, 20 adet Porsche Yetkili Servis ve 18 adet
Scania Yetkili Servis başvurusu olmak üzere toplam
224 adet Yetkili Servis başvurusu internet sitesi
üzerinden alınmıştır.
Doğuş Oto Gebze Volkswagen ve DOD

markalarımız adına yatırım tamamlanmış olup
13.07.2018 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.
Doğuş Oto Bursa, Doğuş Oto Çankaya, Doğuş
Oto Esenyurt ve Doğuş Oto Maslak’ta SEAT
showroom renovasyonları tamamlanmıştır.
2018 yılında satış ve satış sonrası olarak 444
adet Kalite ve Marka Standartları Denetimi
(ISO ve Scania DOS) ve 22 adet sadece Marka
Standartları Denetimi olarak toplam 466
denetim gerçekleştirilmiştir.

Doğuş Otomotiv Hizmet Noktaları
			
Satış ve Servis
			
			Noktası

Satış
Noktası

Servis
Noktası

Toplam Satış
Noktası

Toplam		
Servis Noktası

Hizmet
Verilen Nokta		

Volkswagen		

71		

0		

8

71		

79		

150

Audi 			

25		

0		

14

25		

39		

64

Porsche 		

8		

0		

15

8		

23		

31

Scania			

17		

0		

5

17		

22		

39

SEAT			

29		

0		

12

29		

41			

70

Scania Engines		

4		

5		

4

9		

8			

17

Thermo King		

15		

0		

1

15		

16			

31

DOAŞ TOPLAM		

169		

4		

59

174		

228		

402

DOD			

0		

62		

0

62		

0			

62

DOD DAHİL TOPLAM

169		

66		

59

236		

228		

464

Škoda			

41		

1		

4

42		

45		

87

TOPLAM		 210		

67		

63

278

273		

551

11

11

15 servis noktası C tipi Porsche Servisidir.
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Yetkili Satıcı ve Servis Sertifikasyon Denetimleri
12
(Satış ve Satış Sonrası – ISO ve DOS)

DİJİTALLEŞME VE
TEKNOLOJİK DESTEK
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Marka iletişiminde de dijitalleşmeye önem
veren Doğuş Otomotiv markaları, 2018
yılında dijital iletişim kanallarını etkin bir
şekilde kullanarak önemli başarılara imza
atmışlardır.
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Doğuş Otomotiv, tüm çehreleriyle
dijitalleşen otomotiv sektöründe
teknolojinin olanaklarından en iyi şekilde
yararlanmak, bu yönde müşterilerine
sunduğu hizmet kalitesini artırmak ve iş
süreçlerini daha verimli hale getirmek
amacıyla dijital dönüşümü şirketin birincil
öncelikleri arasında görmektedir. Bu
dönüşümü daha hızlı gerçekleştirmek ve
dijital dönüşümü bir kurum kültürü haline
getirmek amacıyla 2017 yılında şirket
bünyesinde Dijital Dönüşüm Departmanı
kurulmuştur.

2013 yılından beri toplam 2155 adet bayi denetimi gerçekleştirilmiştir.
Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda ve Porsche Marka Standartları Denetimlerini içermektedir.
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Markalarımız ve Dijitalleşme
Sosyal medya faaliyetleriyle uluslararası boyutta
ses getiren Volkswagen Binek Araç, 4 milyona
ulaşan lokal takipçisiyle Facebook’un ve 375 bini
aşan takipçisiyle Instagram’ın en çok takip edilen
otomotiv markasıdır. Markanın 2018 başında
devreye aldığı yeni internet sitesi, BBO teknolojisi
sayesinde kullanıcıların site içi davranışlarını
analiz ederek onlara özel teklifler sunulmasını
sağlamaktadır. 2018 yılında bu şekilde elde edilen
17.500 adet dijital talep formunun %1,8’i satışa
dönüştürülmüş ve Google Auto Report’un otomotiv
sektör ortalaması olan %1,1’in çok üzerinde bir
performans elde edilmiştir. Markanın “Digital Retail”
projesine 2018 yılında Doğuş Oto Gebze, Vimsa Urfa
ve Avek Çanakkale olmak üzere üç Yetkili Satıcı
daha eklenmiştir.
Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı haline getiren
Audi Türkiye, dijital showroomlar ve kıyaslama
projeleriyle Audi AG tarafından diğer ülkelere
örnek gösterilmektedir. Audi dijital perakende
modülleri (DRM) entegrasyonu kapsamında 11
adet CPL (Customer Private Lounge) ve 31 adet
SL (Sales Lounge) olmak üzere toplam 42 adet
modülün kurulumları tamamlanmıştır. Böylece
Audi AG ile belirlenen hedefe %100 ulaşan Audi
Türkiye adet ve oransal olarak Avrupa’daki diğer
ağların önünde, ilk sırada yer almıştır. Audi
markası, premium segmentte Facebook ortalama
etkileşim sonuçlarında ilk sıralarda yer almış, ayrıca
Twitter’daki Türk otomotiv sayfaları arasında en fazla
takipçisi olan marka olma özelliğini korumuştur.
Audi internet sitesi, 2018 yılında dünyada en fazla

ziyaret edilen ilk 10 resmi Audi internet sitesi
arasında yer almıştır.
SEAT’ın marka bilinirliğinin 2018 yılında
yükselmesinde Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube ve LinkedIn kanallarında yapılan iletişim
çalışmalarının önemli katkısı olmuştur. SEAT
Türkiye Facebook sayfası üzerinden müşterilerle
sadece içeriklerin altına yapılan yorumlarla iletişime
geçilir ve müşterilere yaklaşık 52 dakikada geri
dönüş yapılırken 2018 yılında Volkswagen Ticari
Araç markası ile birlikte Chat Bot Projesi pilot
çalışmalarına başlanmış ve program 2019 Ocak ayı
itibarıyla yayına alınmıştır. Bu projeyle Facebook
üzerinden müşterilere anlık dönüş sağlayarak
müşteriye geri dönüş süresi 52 dakikadan 2-3
saniyeye kadar düşürülmüştür. DİM ile birlikte
yürütülen bu projeyle hem müşteri memnuniyetini
artırmak hem de DİM tarafında adam/saat kazancı
sağlamak hedeflenmiştir.
ŠKODA Türkiye’nin Facebook ve Instagram’daki
hızlı yükselişi 2018’de de sürmüş ve Karoq’un
isim lansmanı projesi ODD Satış ve İletişim
Ödülleri yarışmasında Yılın Dijital ve Sosyal Medya
Uygulaması Ödülü’nü kazanmıştır.
Porsche Türkiye Instagram hesabının takipçi sayısı
%134, YouTube kanal abone sayısı ise %211 artış
göstermiş, Porsche Türkiye internet sitesi 889.365
kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, sosyal ve dijital mecralar
için hazırlanan 360° araç içi görselleri ve tüm
modeller için hazırlanan “İleri Sürüş Keyfi” videoları

ile müşterilerine ayrıcalıklı online hizmetler
sunmaktadır. Markanın 2016 yılında devreye aldığı
Volkswagen Ticari Araç uygulamasına eklenen
“Uyarı Tespit” fonksiyonu, 2018 Felis Ödülleri’nde
“Yenilikçi Mobil Teknoloji Kullanımı” kategorisinde
birincilik elde etmiştir. Ayrıca Yetkili Satıcı ve
Servisleri’nin kullandığı “Akıllı Turkuaz Ekranı”
uygulamasına ait geliştirmeler yıl boyunca devam
etmiştir.
Scania’nın müşterilerine sunduğu “Scania’m
Sapasağlam” ve “Scania’m Cepte” uygulamaları 2018
yılında da geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Marka,
Facebook, Instagram ve LinkedIn platformlarında
da sürekliliğini korumayı sürdürmüştür.
Doğuş Oto, herhangi bir kanal aracılığıyla
ulaşan müşterilerin dijital deneyimlerini en üst
seviyede tutmak ve müşteri taleplerini anında
yanıtlayabilmek amacıyla Doğuş Oto internet
sitesi üzerinden satış ve satış sonrası hizmetlere
ilişkin çalışmalarını 2018 yılında da geliştirerek
sürdürmüştür.
DOD, dijital mecralardaki yeni projeleriyle ikinci el
otomobil sektöründeki öncülüğünü 2018 yılında
da sürdürmüştür. DOD.com.tr ve DOD Mobil,
sektörel eğilimler ve dijital gelişmeler gözetilerek
yenilenirken, eklenen çoklu araç arama ve araç
karşılaştırma özellikleri ile araç seçim süreci
kolaylaştırılmıştır. DOD, Stevie Awards 2018’in En İyi
Instagram Kullanımı ve En İyi Facebook Kullanımı
kategorilerinde Gümüş Stevie ödülüne layık
görülmüştür.
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LOJİSTİK BİRİMİ
VE ENDÜSTRİ 4.0
ÇALIŞMALARI
Doğuş Otomotiv Yedek Parça ve Lojistik,
etkin ve sürdürülebilir e-tedarik zinciri
yönetimi (endüstri 4.0) oluşturmak amacıyla
dijitalleşme yatırımlarına öncelik vermekte,
yedek parça işletim sistemlerinin sürekli
iyileştirilmesine yönelik projeler üretmektedir.
Doğuş Otomotiv Yedek Parça ve Lojistik
Birimi son dönemde odağına dijital tedarik
zinciri yönetimi ve Endüstri 4.0’ı almıştır. Bu
kavramlar lojistik sektöründe genellikle tam
entegre sistemler, sadece yalın çalışan değil,
aynı zamanda çevikleşmiş tedarik zinciri,
gelişmiş tahminleme sistemleri ve tedarik
zincirinde artırılmış gerçeklik (augmented
reality) başlıklarında ortaya çıkmaktadır.
Son yıllarda özellikle müşteri beklentilerinin
artması ve bu beklentileri değiştirecek
biçimde her sektörde ürün ve hizmet
tasarımlarının farklılaşması söz konusu
olmaktadır. Bunun yanında öne çıkan en
önemli değişiklik ise rekabet avantajını
sürdürebilmek için bu beklentilerin çok
hızlı karşılanması gerekliliğidir. Dolayısıyla,
müşterilerin beklentilerine yanıt veren ürün
ve hizmetlerin sağlanması ve bunların hızlı bir
biçimde ulaştırılması beklentisi tüm sektörleri
etkilemektedir.

Doğuş Otomotiv temsil ettiği 12 markaya ait
yedek parçaları 9 ülkeden 25 farklı noktadan
temin etmektedir. Ayrıca Lojistik Birimi
üzerinde 250 bin farklı parçanın yönetimi
yapılmaktadır. Yetkili Satıcı ve Servislerle
tam entegre olan sistemlerin yanı sıra,
üreticilerle de tamamen entegre bir sistem
2015 yılında hayata geçirilmiştir. Bu sistemle
hem doğru veriye her noktada hızlı bir
şekilde ulaşılabilmekte hem de çalışanlar için
öğrenmesi kolay ve kontrol ortamı gelişmiş
bir alt yapı sunulmaktadır.
Dağıtım merkezinde son yıllarda önem verilen
alanlardan biri de otomasyon yatırımlarıdır.
Bu yatırımları yaparken, alan kazanımının
yanı sıra verimlilik artışı da önemsenmektedir.
Doğuş Otomotiv son birkaç yıldır bu
alanda 2 milyon Euro’yu aşan yatırımlar
yapmıştır. Akıllı dikey depolama sistemleri
kurularak, çalışanların kolay yönetebildiği,
hata yapılmasını önleyecek projeler hayata
geçirilmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik Birimi tarafında 2007
yılından bu yana Yalın Yönetim konusunda
odaklandığımız ana ilke yalınlıkla birlikte
çevikliğin de sağlanmasıdır. Kalite, hız, maliyet
eksenlerinde yalın yönetim prensipleriyle
elde edilecek kazanımlar, tedarik zinciri
yönetiminde önemli bir beklenti haline
gelmişken aynı zamanda süreçlerin
çevik, açık, esnek ve interaktif olması da
gerekmektedir. Doğuş Otomotiv de bu yönde

çalışmalarını sürdürmekte, özellikle süreçleri
proaktif olacak şekilde dönüştürmektedir. Bu
doğrultuda çalışanlardan alınan öneriler de
değerlendirilmekte ve etkin süreç geliştirme
çalışmaları yapılmaktadır.
Gelişmiş tahminleme mekanizmalarıyla parça
hizmet seviyesini en üst noktalara çıkaran
Doğuş Otomotiv Lojistik Birimi, Avrupa’daki
dağıtım merkezleri ile kıyaslandığında,
hizmet verdiği markalar için %99’un
üzerinde bulunabilirlik değeriyle ilk sırada yer
almaktadır. Birim hizmet seviyesi yanında stok
derinliğini de etkili şekilde yöneterek maliyet
avantajı yaratmaktadır.
Artırılmış gerçeklik uygulamaları ise yeni
bir tesisinin henüz planlama aşamasında 3
boyutlu izlenebilmesini mümkün kılarken,
araç yükleme optimizasyonu / depodan
doğru ürünün çıkması gibi iç süreçlerde
çalışanlara yön gösterecek pek çok yeniliği de
beraberinde getirmektedir.
Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelerle
birlikte dijital tedarik zinciri yönetimi çok
önemli hale gelmiştir. Yedek Parça ve Lojistik
Birimi 2005 yılında ciddi bir teknolojik altyapı
dönüşümüyle bu gelişmelere çok hızlı bir
biçimde yanıt vermiştir. Bu yazılım üzerinde
müşteriden başlayarak üreticiye kadar ulaşan
tüm süreçler tasarlanmış, bu sayede çok ciddi
bir istatistiksel veri merkezi haline gelmiştir.
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Bugün tedarik zincirinde dijitalleşme
dendiğinde akla gelen gerçek-zamanlı
sistem entegrasyonu, veri güvenliği,
şeffaflık ve takip edilebilirlik konusunda
sektörde öncü bir konumda bulunan Doğuş
Otomotiv, bu sayede 12 markaya hizmet
verirken süreçlerini ve maliyetlerini optimize
edebilmektedir.
Doğuş Otomotiv Yedek Parça ve Lojistik
Merkezi’nin son 5 yılda Endüstri 4.0
prensiplerine odaklanan yatırımlarının tutarı
4 milyon Euro’yu aşmaktadır. Otomasyon
odaklı yatırımlarını sürdürmeyi planlayan
Lojistik Merkezi “Machine Learning” ve “IoT”
teknolojilerini içeren yeni projeleri hayata
geçirmeyi hedeflemektedir.

YALIN UYGULAMALAR
VE VERİMLİLİK
Sürekli iyileştirme bakış açısının Şirket içinde
yaygınlaştırılması ve Şirket çalışanlarının
süreç iyileştirmelerine katılımı verimlilik
projeleri kapsamında hayata geçirilmeye
devam etmiştir. Yalın metodolojisiyle
yürütülen bu projelerde maliyetlerin
azaltılması, gelirlerin arttırılması, müşteri
memnuniyetinin arttırılması ve kalite
boyutlarında fayda sağlanması önemli
kriterler olarak belirlenmiştir.
2018 yılında hayata geçirilen 75 projeyle

yaklaşık 2.000.000 TL tasarruf sağlanmıştır.
Yıl boyunca Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
için 2.242 adet öneri toplanmış, 2.134 öneri
değerlendirilmiş, 915 adedi onaylanmış ve
812 tanesi hayata geçirilmiştir.
Her yıl hayata geçirilen Yalın Liderlik Eğitim
Programı kapsamında 2018 yılında 15.
Dalga Yalın Liderlik programı yürütülmüş,
12 çalışanımız 2 modül olarak hayata
geçirilen 4 günlük eğitimi tamamlamıştır.
Aynı zamanda problemi gören, problemi
çözen, kendisini, iş yerini ve toplumunu,
her gün daha iyiye götürmeyi amaçlayan
çalışanlar yetiştirmek hedefi ile iç eğitimler
kapsamında yalın kültürünü içeren Temel
Yalın Eğitimi bulunmaktadır. 2018 yılında 49
kişiye 1 günlük Temel Yalın Eğitimi verilmiştir.
Yalın Liderlik Programı kapsamında proje
kurulunda bir önceki yıl hayata geçirilen
projeler değerlendirilerek ödül alacak
projeler belirlenmektedir. 2018 yılında da
departmanların aday gösterdiği 24 proje
“Proje Değerlendirme Kurulu” tarafından
projelerin etkisi, yenilikçi yönü vb. kriterlere
göre değerlendirilmiş ve 8 proje ödül almaya
hak kazanmıştır. Bu projeler sayesinde
projede aktif görev alan tüm ekip üyeleri
Mavi Direksiyon-Yolu Açanlar ödülü almıştır.
Plaketleri ise 2019 yılında gerçekleştirilecek
“Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni’nde”
üst yönetim tarafından takdim edilecektir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ (CRM)
Doğuş Otomotiv’in kilit paydaşı olma
önceliğini her zaman koruyan müşterilerimiz
için ve onların koşulsuz memnuniyetini
sağlayabilmek amacıyla 2018 yılında da
kendimizi sürekli geliştirmeye odakladık.
Türkiye’nin her bölgesine yayılan 12 markanın
satış ve servis noktaları, Doğuş Oto'lar ve DOD
olarak, ülke genelinde müşterilerimize en iyi
ve en güvenilir hizmeti vermek için çalışmaya
devam ettik.
Doğuş Otomotiv müşterilerinin sadece
ürün ve hizmetlerimizin mükemmelliğiyle
değil, aynı zamanda şirketimizin işini doğru
yapmasıyla da doğrudan ilgili olduğunu
ve beklentilerini bu doğrultuda sürekli
geliştirdiğini biliyoruz. Müşterilerimizle
diyalog kurduğumuz süreçlerin her
aşamasında onların şirketimizden
beklentilerini sorguluyor, elde ettiğimiz
verileri sistematik biçimde analiz ediyor
ve bu beklentilere yanıtverebilir olabilmek
amacıyla kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
Karşılıklı gelişim ve değişime dayalı, kalıcı,
güven odaklı müşteri ilişkileri yönetimi
anlayışımız, işimiz ve ekonomik kalkınma
konusunda etki alanımızın en temel odağını
oluşturmaktadır.
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Şirketimiz bünyesinde, yeniliklere ve değişen
dinamiklere göre müşterilerimizin yaşam
döngüleri boyunca müşteri deneyimlerini en iyi
şekilde yönetmek, müşteri iletişim süreçlerini
proaktif yaklaşım ile yalınlaştırmak, merkezi
veri yönetimi ve analizleri ile kişiye özel teklif
ve hizmetler kurgulamak, müşterilerimizin
şirketimize ve markalarımıza olan inancının
güçlendirilerek, sadakatini yükseltecek aksiyonlar
planlamak ve müşteri memnuniyetini en üst
seviyede tutabilmek amacıyla CRM (Müşteri
İlişkileri Yönetimi) Birimi, Dijital Dönüşüm
ve Kurumsal İletişim Departmanı altında
yapılandırılmıştır.
Yetkili
Servislerimize
1,36 milyon
servis girişi
Yedek Parça
ve Lojistik'ten
86.194 adet araç
ithalatı ve 104.136
adet aracın
sevkiyatı

Yetkili
Servislerimizde
ayda ortalama
110 bin müşteriye
hizmet

Doğuş
Otomotiv
Yetkili
Servislerimize
1,36 milyon
servis girişi

550
Hizmet Noktası

vdf 'den
306.771 adede
ulaşan poliçe
sayısı

2018 Yılı CRM Programlarında
Gelişmeler
Müşteri deneyimi yönetimi, müşterilere
dokunduğumuz tüm temas noktalarında
onlarla kurduğumuz ilişkiler sonunda
oluşan algıların ve duyguların bütünüdür.
Müşterimizi merkeze alarak, müşteri
iletişimlerini proaktif olarak ve yalın bir
yaklaşımla kesintisiz yönetebilmek için,
Doğuş Otomotiv tarafından temsil edilen
Volkswagen Binek, Audi, Porsche, SEAT,
Scania ve DOD markalarımızın satış öncesi,
satış ve satış sonrası evrelerindeki iş ve süreç
adımları hazırlanan müşteri temas haritaları
üzerinden takip edilmektedir.
Müşterilerimizin markalarımıza ve/veya
Doğuş Otomotiv’e bağlılıklarını artırmak
üzere başlatılan “Taraftar Müşteri”
yaratma hedefi doğrultusunda belirlenen
kriterlere uyan müşteriler tespit edilmiş,
bu müşterilerin Doğuş Otomotiv’e tüm
dokunma noktaları değerIendirilerek,
memnuniyetlerinin artırılarak bağlılıklarının
pekiştirilmesi amacıyla hizmetlerde
yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde
çalışmalar başlatılmıştır.
SEAT tarafından 2018 yılında uygulanan
garanti şikâyet yönetimi projesi ve
yetkili satıcılarla yapılan işbirlikleriyle
2017 yılında %1,8 oranında gerçekleşen
müşteri şikâyetleri 2018 yılında %1,4’e
düşürülmüştür.

Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM)
Müşterilerimizin memnuniyetini takip
etmek amacıyla bağımsız bir araştırma
firması tarafından yapılan memnuniyet
araştırmaları, müşteri süreçlerini
ölçümleyen bir yapıdan müşteri deneyimini
ölçümleyen bir yapıya dönüştürülerek
Customer Experience Management
(CEM) adı altında takip edilmektedir.
Bu kapsamda anket soruları kısalmış ve
anketler müşterinin yaşadığı deneyime
dair yorumlarının alındığı, gelecekte
yönü bire bir hizmetlerin geliştirilmesine
doğru gidecek bir sisteme evrilmiştir.
Dijitalleşmenin getirdiği gereksinimlerle
telefon anketlerinin azalarak online
anketlerin artacağı zamanlar için hazırlanan
altyapı üzerinden hazırlıkları tamamlanmış
ve online anketlerin çalışmalarına devam
edilmiştir. Araştırma kapsamında müşteri
verilerinin bağımsız şirkete otomatik
aktarımı için sistem entegrasyonu
sağlanmış, bu şekilde veri kalitesinin
denetlenmesi konusunda önemli
adımlar atılmıştır. 2018 yılında toplam
60 bin adedin üzerinde müşterimizle
görüşülerek, satış ve servis hizmetlerine
ilişkin memnuniyetleri sorgulanmış ve ilgili
yönetim birimleri tarafından iyileştirme
aksiyonları planlanmıştır.
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Müşteri Deneyimi Yönetimi Anket Sonuçları (CEM) 14
		

Marka			

2017		

2018

SATIŞ		

Volkswagen Binek

4,96		

4,96

		

Volkswagen Ticari

4,96		

4,94

		

Audi			

4,93		

4,94

		

SEAT			

4,88		

4,90

		

Porsche			

4,89		

4,91

		

DOD			

103.1		

104,66

SERVİS		

Volkswagen Binek

4,75		

4,80

		

Volkswagen Ticari

3,91		

4,81

		

Audi			

4,80		

4,82

		

SEAT			

4,73		

4,79

		

Porsche			

4,81		

4,96

		

DOD Satın Alma

106,4		

107,4

Volkswagen AG CEMTRIC Portalı
2018 yılında ayrıca Volkswagen AG tarafından oluşturulan ve
tüm ülkeler tarafından kullanılan CEMTRIC portalına dahil
olunmuştur. CEM aramalarında olumsuz beyanda bulunan
müşterilerin takibi bu portaldan sistematik olarak Volkswagen
AG’ye raporlanmıştır.

ZUBIZU Sadakat Programı
Mobil uygulama kullanımının giderek yaygınlaşması paralelinde
markalarımızın ZUBİZU sadakat platformu üzerinden yaptığı
iletişim ve kampanya çalışmaları da 2018 yılında da devam etmiştir.
14

ZUBİZU platformu üzerinden
Doğuş Otomotiv müşterilerine
farklı sektörlerdeki şirketlerde pek
çok ayrıcalık sağlanmaktadır. Aynı
zamanda platform, Doğuş Otomotiv
müşterileri arasından belirli kriterlere
göre oluşturulan mikro segmentlere
özel ayrıcalıkların iletişiminin yapıldığı
bir kanal olarak da kullanılmaya
başlanmıştır. 2018 yılı boyunca
ZUBİZU-Shell akaryakıt fayda program
ortaklığımız devam etmiştir.

Değer Segmentasyonu
Doğuş Otomotiv müşterilerinin satış,
servis hareketleri ve çeşitli davranışsal
boyutlar bakımından daha iyi tanınması,
bu doğrultuda tüm aksiyonların kişiye
özel hale getirilmesi ve müşterinin
yaşam döngüsünün yönetilmesi adına
“Değer Segmentasyonu” çalışması
başlatılmıştır.
Müşterilerimizin servis bağlılıklarının
devamlılığını artırmak için Turkuaz
sistemi üzerindeki büyük veriden
faydalanarak, araçlarını bakım için
servise getirmeyi bırakma ihtimali daha
yüksek olan müşteriler istatistiksel
modelleme yöntemleriyle belirlenmiştir.
2017 yılında SEAT markamızla pilot
çalışma tamamlanmış, 2018 yılında da

tüm markalarda devreye alınarak Yetkili
Servislerimizin bonus sistemlerine dahil
olmuştur.

Sıcak Müşteri
Doğuş Otomotiv müşterilerinin satış,
servis hareketlerinin takip edilerek
davranış analizlerinin yapılması,
müşterilerimizi daha iyi tanımak ve
müşteri bazında aksiyon alabilmek
amacıyla aynı ya da farklı Yetkili
Satıcılarımızı birden fazla kez
ziyaret eden/arayan müşteriler için
48 saat içinde herhangi bir işlem
başlatılmaması durumunda, Doğuş
Otomotiv tarafından doğrudan aranarak,
müşteri deneyimlerinin arttırılmasını
hedefleyen “Sıcak Müşteri” projesi hayata
geçirilmiştir.
Sosyal medya üzerinde aktif olan,
mevcut ve potansiyel müşterilerimizin
kişisel ve sosyal medya hesap bilgileri
ile Turkuaz sistemi üzerinde sorgulama
yapılmasını sağlayacak projenin alt yapı
çalışmaları tamamlanmıştır. Müşteri
tekleştirmesi kapsamında da müşteri
benzerlik oranını değerlendiren gelişmiş
bir algoritma kullanılarak, mükerrer
müşteri kayıtlarının yaratılması önemli
ölçüde engellenmiştir.

CEM Rakamları 2017 yılı itibariyle 5 üzerinden ölçülmektedir. Sadeec DOD anketi 120 üzerinden ölçülmeye devam etmiştir. 2018 yılında DSS Yetkili Satıcı Memnuniyet Anketi yapılmamıştır.
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Churn Projesi

Santral Programı

Churn Projesi, son 1 yıl içinde bakım
için yetkili servislerimize gelen müşterilerin
(Müşteri + Araç) davranışlarının geçmişe dönük
48 ay incelenerek bir sonraki dönemde servise
gelip gelmeyeceğinin analitik yöntemlerle
tahminlenmesidir. SAS Enterprise Miner
ile müşteri ve araçlar Churn risklerine göre
skorlanarak, risk grubuna göre belirlenen
müşterilerimize özel iletişim ve pazarlama
kampanyaları (servis daveti, randevu önceliği,
yerinden alım, indirim) tasarlanarak servis
bağlığının devamlılığı sağlanmaktadır.

Yetkili Satıcılarımızda artan telefon trafiğinin
etkin yönetilerek hızlı ve kolay bir şekilde Yetkili
Satıcı ve Servislere ulaşım, telefon eden müşteriyi
tanıyabilme, ses kaydı ve analizi yapabilme,
müşteri deneyimini ve memnuniyetini üst
seviyelere taşıyabilmenin yanı sıra, çağrıları
raporlama ve verimlilik ölçümü, çalışan bazında
çağrı süreleri ve cevaplanma oranlarını takip
etmek, satış danışmanlarında ve hizmet
kalitesinde verimlilik artışı amacıyla çağrı
merkezi özellikleri taşıyan ve modern bir santral
sisteminin kurulumu için geliştirilen Santral
Programı kapsamında farklı Yetkili Satıcılarımızda
farklı tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesinin
gözlemlenmesi için projelendirme çalışmalarına
devam edilmektedir.

Veri Ambarı Renovasyon Projesi
Doğuş Otomotiv’in tüm markaları arasında ortak
tanım ve terminoloji oluşturmayı hedefleyen
Veri Sözlüğü çalışması başta olmak üzere,
kullanıcıların kendi raporlarını yapabilmesi,
raporlama sürecinin hızlanması ve performansının
artması gibi çok boyutlu analiz imkanlarını
kapsayacaktır. Projenin ilk adımı olan Veri Sözlüğü
çalışmaları başlatılmıştır ve 2019 yılında proje
tamamlanacaktır.
DMP (Data Management Platform) yatırımı ile
Doğuş Otomotiv markalarının online ve offline
verileri birleştirilmeye başlanmış, müşteriler
doğru segmentler ve tek dijital kimlik altında
tekilleştirilmeye başlamıştır. Dijital pazarlama
noktalarında izinleri alınan müşterilerimizle
dijital platformlar üzerinden ilgi ve ihtiyaçları
doğrultusunda iletişim yapılması sağlanmıştır.
15

Değer ve İlgi Merkezi (DİM)

DİM’de 57 kişi çalışmaktadır.

15

Şirketimiz, “Taraftar Müşteri Yaratmak” vizyonuyla
satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini
artırmak amacıyla, üçüncü partilerden aldığı
(dış kaynak, outsource) diyalog (ilgi yönetimi),
yol yardım ve çağrı merkezi (anket ve randevu)
operasyon hizmetlerini kendi bünyesinde yeni bir
kalite anlayışı ile birleştirmiştir. Müşteriye verilen
önemi ve hizmet kalitesini vurgulamak için “Değer
ve İlgi Merkezi” (DİM) adı verilen birim, beklentinin
üzerinde yaratıcı hizmet sunmak, müşterilerine
olumlu deneyimler yaşatmak ve onlara değer ve
güven sağlayarak taraftar müşteri sayısını
artırmak amacıyla, Kasım 2014’te Kavacık’ta ayrı
bir lokasyonda, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal
İletişim Departmanı altında yapılandırılmıştır.

Değer ve İlgi Merkezi’yle ilgili detaylı bilgi almak için 2018 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdo
gusotomotiv_files/201921511425238_kurumsal-yonetisim-ilkelerine-uyum-raporu.pdf

DİM, Çağrı Merkezlerine yönelik sektörel
gereksinimler içeren uluslararası bir standart
olan ve müşteri odaklı hizmet veren kuruluşların
aldıkları ISO EN 15838 Müşteri Yönetim Sistemi;
müşterilerle daha faydalı ve uzun dönemli
ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini
sağlayan bir yönetim yaklaşımı olan ISO 9001 ile
uyumlu ISO 10002 sertifikalarını da almıştır.

Rakamlarla DİM

Telefon Servis Faktörü %87

NPS 86,1

Görüşme kalitesi puanı 89,41

121 öneriyle en fazla öneride
bulunan bölüm

34 eşsiz müşteri deneyimi içinden
17 Yol Tutkusu Ödülü
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İlgi
Yönetimi
(Diyalog)

•
•
•
•
•
•

174.050 adet telefon çağrısı yanıtlandı
Çağrıların ortalama yanıtlama süresi (ASA) 15 saniye
Servis seviyesi %84
36.577 e-posta yanıtlandı (Yanıtlama süresi 1 dakika)
45.242 adet canlı görüşme
100.266 sosyal medya mesajı yanıtlandı

Yol
Yardımı

•
•
•
•
•
•
•
•

265.183 adet yol yardım çağrısı yanıtlandı.
Çağrıların ortalama yanıtlama süresi (ASA) 10 saniye
Servis seviyesi %89
25.722 adet acil servis hizmeti
23.041 adet çekici hizmeti
4.306 adet geçici araç tahsisi
125.885 adet yol yardım kaydı açıldı
Müşteri memnuniyeti seviyesi %90

Anket

• 25 farklı proje
• 319.339 adet anket

Randevu

• 305.404 adet çağrı karşılama
• 97.499 randevu

2. El Satış

• 19.974 adet DOD Çağrı
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TÜRKİYE’DE
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
VE ÖNGÖRÜLER

yükseliş eğilimi ve ülkemizin de bulunduğu
coğrafyada yaşanan belirsizlikler, iş
dünyasının risk iştahını baskılayan diğer
gelişmeler oldu.

çevresel regülasyonlar, otomotiv sektörünün
geleceğini şekillendiren en önemli unsur
olacak. Bu bağlamda 2018, dünya genelinde
otomotiv sektörü için kolay bir yıl olmadı.

CEO GÖRÜŞÜ

ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının
parasal sıkılaşma adımları atmasıyla ucuz
likidite döneminde sona yaklaşılırken,
bunun gelişen ülkeler üzerinde yarattığı
baskı da kırılganlıklarını artırdı. IMF’nin
gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve
yükselen sermaye çıkışlarını gerekçe
göstererek küresel ekonomiye ilişkin
büyüme tahminini yıl içinde aşağı yönlü
olarak revize etmesi ve küresel risk algısına
ilişkin bir gösterge niteliğinde olan Volatilite
(VIX) Endeksi’nin yıl boyunca istikrarlı
olarak artması, küresel ekonomiye dair
beklentilerdeki yön değişimini teyit eden
gelişmelerdi.

Avrupa’da araçların emisyon değerlerinin
hesaplama yöntemini yeni kurallara
bağlayan WLTP (Worldwide Harmonized
Light-Duty Vehicles Test Procedure Dünya Çapında Küresel Uyumlu Hafif
Araçlar Test Prosedürü) standartlarının
2017 yılında kısmen yürürlüğe girmesinin
ardından test prosedürünün 1 Eylül 2018
itibarıyla tüm yeni araçları kapsayacak
şekilde genişletilmesi, Volkswagen Grubu
dahil birçok otomotiv üreticisinin model
gamını gözden geçirmesine ve birçok
önemli modelin üretimine ara vermesine
neden oldu. Yeni standart, AB ülkeleri
kadar Türkiye’deki otomotiv üreticilerini de
bağlıyor. WLTP standartlarının 1 Eylül 2019
tarihinden itibaren istisnasız tüm modeller
için zorunlu kılınacak olması, otomotiv
endüstrisi üzerindeki etkisinin büyüyerek
devam etmesine neden olacak.

E. ALİ BİLALOĞLU
Küresel piyasalarda olumlu beklentilerle
başlayan 2018 yılı, gündeme damgasını
vuran ticaret savaşları, İngiltere’nin
AB’den çıkış “Brexit” konusu, artan
politik belirsizlikler ve gelişmiş ülke
merkez bankalarının parasal sıkılaşma
programlarını gündeme getirmesi
nedeniyle yerini yeniden risk algısının
arttığı bir sürece bıraktı. ABD ile Çin
arasında temmuz ayı itibarıyla ticaret
savaşlarının resmen başlaması ve ardından
ABD Başkanı Trump’ın “küreselleşme
doktrinini reddediyoruz” şeklindeki
açıklaması, dünyanın çok kutuplu yeni
bir tarihsel döneme girdiği tezlerini
güçlendirdi. Öte yandan İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden resmi olarak ayrılmasına
sadece aylar kaldığı halde AB ile halen bir
uzlaşmaya varılamamış olması, piyasaları
tedirgin eden bir unsur olarak öne çıktı.
Avrupa’da İtalya’nın başını çektiği yüksek
borçlu ülkelerin yarattığı belirsizlik, Çin
ekonomisinde ivme kaybının hızlandığına
dair kaygılar, petrol fiyatlarında gözlenen

Tüm bu gelişmelerden, küresel otomotiv
pazarı da payına düşeni aldı. Dünyanın
en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de
20 seneyi aşkın süredir genişleyen pazar,
2018 yılında yüzde 6 oranında küçülerek
22,7 milyon adetle beklentilerin çok
altında kaldı. Ekonomik konjonktürden
bağımsız olarak otomotiv sektörü, gelişmiş
ülkelerin ardı ardına açıkladığı sıfır emisyon
planlarına uyum sağlamak gibi bir görevle
de karşı karşıya bulunuyor. Bugün olduğu
gibi gelecekte de dijitalizasyon ve otonom
sürüş gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra

Elektrikli araçlar, gelişmiş ülkelerin
programa koyduğu sıfır emisyonlu ulaşım
hedefinin en kritik unsurunu oluşturuyor.
2030 yılına kadar AB sınırları dahilindeki
yeni otomobil satışlarının yüzde 55’inin tam
elektrikli araçlardan, yüzde 40’ının ise hibrit
araçlardan meydana geleceği öngörülüyor.

52

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
İşimiz ve Ekonomik Kalkınma

Bu güçlü eğilimin yansımalarını
günümüzde de görmek mümkün.
Avrupa’da 2019 yılında hemen her
markanın yeni bir elektrikli otomobil
modelini satışa sunacağı öngörülüyor.
2019 yılının, bu anlamda elektrikli
otomobiller için bir mihenk taşı olacağını
söyleyebiliriz. Otonom sürüş ve çevresi ile
bağlantı kurma yeteneği gibi özellikler,
geleceğin araçlarını tanımlayan diğer
gelişmeler olacak. Ayrıca araç paylaşımı ve
araçların daha sık aralıklarla yenilenmesi
gibi tüketici talepleri de otomotiv
sektörünü yepyeni eğilim ve beklentilerle
karşı karşıya bırakacak.
2018, Türk otomotiv sektörü açısından da
zor ve beklentilerin gerisinde kalan bir yıl
oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de otomotiv sektöründeki yukarı ve aşağı
yönlü hareketler, ekonomik göstergelerle
doğrudan bağlantılı gerçekleşiyor. 2018’in
ilk üç ayında Türkiye ekonomisindeki
pozitif gelişmeler paralelinde otomotiv
sektörü de 2017’deki canlılığını muhafaza
ederek büyümesini sürdürdü. Ancak bu
olumlu hava, ikinci çeyrekten itibaren
döviz kurlarında volatilite ve faizlerde
meydana gelen yüksek artış sonucunda
yerini karamsar bir tabloya bıraktı. Yıl
genelinde dövizde yaşanan yüzde 35
düzeyindeki artış, sektörü olumsuz
etkiledi.

Otomotiv sektöründeki daralma, etkisini
özellikle ikinci ve üçüncü çeyreklerde
yoğun bir şekilde hissettirdi. Pazar
koşulları sektörde öngörülebilirliği
zorlaştırırken, tüketiciyi de otomotiv
ürünlerinden uzaklaştırdı. Sektör, son
iki ayda devreye alınan ÖTV ve KDV
indirimlerinin getirdiği canlılığa rağmen
yılı yüzde 35 daralmayla tamamladı.
Genel olarak bu olumsuz tabloya rağmen
otomotiv sektörü 2018 yılında bazı olumlu
gelişmelere de sahne oldu. 16 ve üzeri
yaştaki araçların hurdaya çıkarılmasına
bağlı olarak yeni araç alımında ÖTV
indirimi sağlayan teşvik uygulaması, uzun
zamandır beklenen bir gelişme olarak
haziran ayında devreye girdi. Ardından,
sektöre uygulanan özel tüketim vergisi
oranlarına esas özel tüketim vergisi
matrahlarının güncellenmesi ve 2018
yılında üretilmiş araçların ithalatına ek
süre tanınması, sektörün ihtiyaçlara cevap
veren bir düzenleme olarak pozitif etki
yarattı. Diğer taraftan yılın son gününde
hükümetin ÖTV ve KDV indirimlerini 31
Mart 2019’a kadar uzatma kararı, ülke
ekonomisinin lokomotif sektörlerinden
otomotiv ekosisteminin korunarak
geliştirilmesi ve küresel otomotiv
arenasında sektörün rekabet gücünün
devamlılığı adına çok önemli bir gelişme
olarak kaydedildi.

Türkiye’de Otomotiv Sektörüyle İlgili Genel
Değerlendirme ve Öngörüler
Dünyada ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gelişmeleri ve
FED’in faiz artırımı kararı gibi gelişmelerin yaşandığı
2018 yılı, aynı zamanda bu olayların gelişen ülke
ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine de tanık
olmuştur. Türkiye ekonomisinde 2018 yılının ilk
iki çeyreğinde sırasıyla %7,2 ve %5,3 oranlarında
elde edilen büyüme, Ağustos ayında kurlarda
yaşanan türbülansın etkisiyle üçüncü çeyrekte son
iki yılın en düşük seviyesi olan %1,6’ya gerilemiştir.
Yükselen kurların yarattığı enflasyon artışı yurt içi
talepte ciddi gerilemeye yol açarken, başta sanayi
kesimi olmak üzere bütün sektörler daralan pazar
koşullarından olumsuz etkilenmiştir. Türk lirasının
değer kaybetmesiyle birlikte faizlerin de yükselmesi,
tüketici güven endeksinin Eylül ayında son 10 yılın
en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştır.
Diğer taraftan ithal girdi kullanımındaki düşüşe
ve kurlardaki artışın ihracatı desteklemesine
bağlı olarak 2018 yılında cari açık kademeli olarak
gerilemiş, ihracat rakamları ise Cumhuriyet tarihinin
en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Kurların Kasım
ayından itibaren düşme eğilimine girmesi, enflasyon
başta olmak üzere temel ekonomik göstergelerde
kısmi iyileşmeler yaşanmasını sağlamıştır. Örneğin
Ekim ayında %25,2 ile en üst noktasına ulaşan
enflasyon, yürütülen sıkı para ve maliye politikası,
alınan önlemler ve başlatılan Enflasyonla Topyekün
Mücadele Programı’nın etkisiyle düşüş trendine
girmiş, tüketici güven endeksi de yeniden
yükselmeye başlamıştır.
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Otomotiv sektörü, kurlardaki yüksek
volatilite ve artan faizlerden en çok
etkilenen sektörlerden biri olmuştur.
Otomotiv pazarı ilk çeyreği %2 artışla
tamamlarken, ikinci çeyrekte %20’lik,
üçüncü çeyrekte %51’lik ve son çeyrekte
yüzde 52’lik daralma ile karşı karşıya
kalmıştır. Artan maliyet ve fiyatlara bağlı
olarak talepte yaşanan azalma, stokların
artmasına ve dolayısıyla sektördeki
finansman maliyetlerinin artmasına yol
açmıştır. Bu şartlar altında devletin 31
Ekim’de açıkladığı ÖTV ve KDV indirimleri
sektöre biraz nefes aldırmış, ayrıca Kasım
ayında araç ithalatına ek süre tanınması
birikmiş stokların erimesini hızlandırmıştır.
Yılın son günü üç ay daha uzatılacağı
açıklanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 2019
yılı satışlarına olumlu yansıyacağı tahmin
edilmektedir.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam
perakende pazarı, 2018 yılında bir önceki
yıla göre %35 daralarak 620.937 adet
seviyesinde gerçekleşmiştir. Otomobil
satışları %33 oranında azalarak 486.321 adet,
hafif ticari araç satışları da %42 azalarak
134.616 adet olmuştur. Ağır ticari araç pazarı
ise 2018 yılında, geçen yılın aynı dönemine
göre %37 küçülerek 11.754 adet seviyesinde
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ihracatı içinde
önemli bir yere sahip olan otomotiv sektörü,

2018 yılında da sanayi mamulleri içinde
en fazla ihracat yapan sektör olmuştur.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre otomotiv endüstrisi 2018 yılında
geçen seneye göre %11,7 artışla 29 milyar
98 milyon dolar tutarında ihracat yapmıştır.
Otomobilde 2018 satışlarındaki eğilimler
incelendiğinde, en yüksek payı %96,2
oranıyla 1600 cc altındaki otomobillerin
oluşturduğu ve dizel otomobil satışlarının
geçen yıla göre %35,6 oranında azaldığı
görülmektedir. 2018 yılında toplam 155
adet elektrikli otomobil ve 3.899 adet hibrit
otomobil satışı gerçekleşmiştir.

YENİ ÜRÜN VE
HİZMETLER
Otomotiv sektörü de tüm diğer sektörler
gibi büyük bir değişim geçirmektedir.
Sürdürülebilirlikle ilgili alanların her
geçen gün daha büyük önem kazanması
bir otomobilin neden kullanıldığı, hangi
amaçla satın alındığı gibi soruların
yanıtlarını da değiştirmekte ve müşteri
beklentilerini inovatif bir bakış açısıyla
yönetebilmek için şirketleri ciddi bir
biçimde zorlamaktadır. Elektrikli araçlar,
sürücüsüz otomobiller, dijital olarak
her bilgiye ve her ürüne ulaşabilme ve
ekonominin globalleşmesi gibi küresel

trendler otomotiv sektörünün hem
üretim hem de satış segmentinde faaliyet
gösteren tüm şirketleri önemli ve devrimsel
gelişmelerin aktörü haline getirmektedir.
Sözünü ettiğimiz her trend kendi başına
oldukça güçlüyken, bunların dördünün bir
araya gelmesiyle oluşan kombinasyon ise
oldukça yıkıcı etkilere sahiptir ve sektörün
dinamikleriyle birlikte tüm şirketlerde
bir değişim ihtiyacını da beraberinde
getirmektedir.
21. yüzyılın yeni ekonomik dengeleri içinde
müşterilerin de mobilite ihtiyaçları ve
beklentileri, diğer sektörlerde yaşadıkları
deneyimlerden etkilenerek yeniden
şekillenmekte ve değişmektedir. Rekabette
çevik olmak, müşteri odaklılık ve yeni iş
modelleri geliştirmek sürdürülebilir bir
kurum olmak için Doğuş Otomotiv’in de
öncelikleri arasında yer almaktadır.
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2018’de Yeni Ürün ve Hizmetler
Marka				
Volkswagen Binek Türkiye

Audi Türkiye

SEAT Türkiye

ŠKODA Türkiye

Bentley ve Lamborghini
Türkiye

Ürün				

Hizmet							

Yetkili Satıcı ve Servis

Yeni Touareg
Golf 115 hp 1.0 TSI motor
Golf 1.5 TSI 150 hp motor

Dijital Retail Projesi Yetkili Satıcıya ulaştı.
BBO Teknolojisiyle satışa dönüşen dijital talep formları

Doğuş Oto Gebze
Doğusan Yetkili Servisi
Kare Oto Yetkili Servisi

A8, A7, A6 ve Q8

Audi dijital perakende modüller (DRM) entegrasyonu
kapsamında 11 adet CPL (Customer Private Lounge)
ve 31 adet SL (Sales Lounge)
Akıllı Kalem – tüm bilgilerin dijital ortama aktarılması
Self Reception – Müşterilerin servis hizmetleri için
kendi iş emirlerini açabildikleri dijital ortam

A0 – SUV segmentinde Arona

-

-

Vimsa Otomotiv – Şanlıurfa,
Doğuş Oto Maslak
Doğuş Oto Esenyurt
Doğuş Oto Çankaya

-

-

Bentley Continental GT,
Lamborghini SUV segmentinde
Urus

-

-

-

-

-

D segmentinde Superb, C
segmentinde Octavia, C-SUV
modeli Karoq

Porsche Türkiye
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Marka				

Ürün				

Hizmet							

Yetkili Satıcı ve Servis

Volkswagen Ticari Araç
Türkiye

Amarok Canyon, Amarok
Aventura 258 PS, Crafter
Panelvan, Crafter Pick-up
Transporter 8+1 Kombi, Caddy 1.4
TSI 125 PS

Akıllı Turkuaz Ekranı geliştirmeler,
Yol Yardım uygulamasına satış sonrası hizmetler
fonksiyonlarının eklenmesi,
Uyarı Tespit aplikasyonu
Kazandıran Servis kampanyası

Doğuş Oto Gebze, Doğusan
Yetkili Servisi

Scania’m Sapasağlam
Akıllı Turkuaz Ekranı Scania’m Cepte

Akdeniz Ağır Vasıta/ Mersin
Özaltın Ağır Vasıta/ Kayseri

-

-

Scania Türkiye

Scania Engines Türkiye

Thermo King Türkiye

İlk gazlı motor satışı
İlk 6x6 ARFF havalimanı itfaiye
aracı projesi
Yeni V8 deniz motoru
16,4 litrelik V8 Kamyon motoru
Yeni nesil B serisi elektrikli üniteler
Spectrum modellerinde BlueBox
donanımının standart hale
getirilmesi

İlaç taşımacılığında sertifika ve eğitimler
-

Doğuş Oto

Tüm Doğuş Otomotiv
markalarının yeni ürünleri
Doğuş Oto'larda satışa
sunulmaktadır.

Tüm Doğuş Otomotiv markalarının yeni geliştirdikleri
hizmetler Doğuş Oto'larda kullanılmaktadır.

Doğuş Oto Gebze
SEAT Doğuş Oto Esenyurt
SEAT Doğuş Oto Maslak
SEAT Doğuş Oto Çankaya

DOD

Yeni DOD.com.tr
Yeni DOD Mobil Uygulaması
DOD nakit araç satışlarında
merkezi ekspertiz hizmeti

Yeni DOD.com.tr ve DOD Mobil’de çoklu araç arama
ve araç karşılaştırma özellikleri
Yetkili Satıcı personeli için Satış Eğitimleri ve Mesleki
Yeterlilik Sınav Organizasyonları

Doğuş Oto Gebze
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2. EL ARAÇ PAZARI
VE DOD
2018 yılı ikinci el otomobil pazarı için
büyümenin devam ettiği bir yıl olmuştur.
İkinci el otomobil pazarı devir adetleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan verilere istinaden 2018 yılında,
2017 yılına oranla %4,9 artarak 5.443.487
adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
İkinci el sektörüne kurumsallığı ve güven
olgusunu getiren ve Türkiye’nin en büyük
kurumsal ikinci el markası olan DOD, 2018
yılında yeni filo firması anlaşmaları ile araç
tedarikinde marka ve model çeşitliliğini
artırmıştır. DOD Yetkili Satıcılarının toplam
satış adedi 2018 yılında 21.767 olmuştur.
İkinci el otomobil satışında DOD’un en
büyük farklılıklardan olan garantili araç
satış penetrasyonu 2018 yılında %55
düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018’de faaliyete
geçen DOD Ekspertiz ve Eğitim Merkezi
bünyesinde 1.200 aracın ekspertizi merkezi
olarak yapılmış, hizmet hızı ve kalitesi
artırılmıştır.
13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki
Yönetmelik ile zorunlu kılınan garanti
ve ekspertiz gibi hizmetleri halihazırda
standart olarak müşterilerine sunan DOD,

yönetmeliğin getirdiği diğer standartlara
yönelik altyapı çalışmalarını da 2018 yılında
büyük oranda yerine getirmiştir. Ayrıca söz
konusu yönetmelik ile sektör çalışanlarına
getirilen mesleki yeterlilik standardı
doğrultusunda ek eğitimler düzenlenmiş
ve tüm personelin sınavlara girmesi teşvik
edilmiştir.
2018 yılında yeni filo firması anlaşmaları ile
araç tedarikinde marka ve model çeşitliliği
artırılmıştır. DOD nakit araç satışları, 31 Ekim
2018’de motorlu taşıt fiyatlarında yapılan
ÖTV indiriminin etkisiyle 2017’ye oranla %12
daralma göstererek 1.317 adet olmuştur.
DOD Yetkili Satıcılarının toplam satış
adedi ise 2017 yılına paralel şekilde 21.767
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Yönetmeliğin getirdiği diğer standartlara
yönelik altyapı çalışmalarına 2018 yılında
başlanmış ve hazırlıklar büyük oranda
tamamlanmıştır. Yönetmeliğin tamamen
uygulamaya gireceği 2019 Ağustos ayına
kadar tüm hazırlıklar tamamlanacaktır.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkındaki Yönetmelik ile sektör
çalışanlarına mesleki yeterlilik standardı
getirilmiştir. Personel gelişimi ve hizmet
kalitesini artırmaya yönelik satış eğitimleri
ile mesleki yeterlilik sınavına yönelik ek
eğitimler organize edilerek tüm personelin
sınavlara girmesi teşvik edilmiştir. 2018
yılında düzenlenen sınavlara katılan

çalışanların tamamı başarılı olarak Mesleki
Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.
2019 yılında tüm çalışanların Mesleki
Yeterlilik Belgesi alması hedeflenmektedir.
DOD, müşteri deneyimini artıran ve Türkiye
ikinci el otomobil sektöründe ilk kez
hayata geçirilen dijital mecralardaki yeni
projeleriyle sektördeki öncülüğünü 2018
yılında da sürdürmüştür.
DOD.com.tr ve DOD Mobil, tasarım
açısından kullanıcı deneyimi, sektörel
eğilimler ve dijital gelişmeler gözetilerek
yenilenmiştir. Yeni tasarıma eklenen
çoklu araç arama ve araç karşılaştırma
özellikleri ile müşteri ihtiyaçları karşılanmış,
araç seçim süreci kolaylaştırılmıştır.
DOD Mobil uygulaması, bugüne kadar
644.500’ün üzerinde akıllı cep telefonu
veya tablete indirilmiş ve bu alanda en çok
tercih edilen mobil uygulamalardan biri
olmuştur. DOD 360 hizmeti ile 360° araç içi
görseller, DOD dijital platformları ve sosyal
medya hesapları üzerinden müşterilere
ulaştırılmıştır.
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İNSANLARIMIZ VE
TOPLUMSAL KALKINMA
Faaliyette bulunduğumuz bölgede yaşayan toplumun kalkınması,
sürdürülebilir bir toplum yaratma çabamız, kendi etki alanımız
öncelikli olmak üzere toplumun gelecekte ihtiyaç duyacağı tüm
kaynakların doğru ve verimli kullanılmasından başlayarak “sosyal
onay” diye adlandırdığımız, toplumun işimizi yapmamızdan
memnuniyet duyması için ortaya koyduğumuz performanslara
kadar uzanmaktadır.
Doğuş Otomotiv, çalışanlarıyla yarattığı diyalog platformlarını
ve İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığı tüm stratejileri
sürdürülebilirlik yönetiminde öncelikli alanlar arasında görmekte
ve yönetmektedir.
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TOPLUMSAL KATILIM
Doğuş Otomotiv’in toplumsal katılım politikası,
Şirketimizin etki alanı doğrultusunda içinde
yaşadığı toplumun kaynaklarını verimli
kullanarak sosyal refahın bir parçası olduğu
konusunda toplumun sosyal onayını almak
doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu amaçla
2017 yılı sonunda yenilediğimiz öncelikli alan
çalışmamızda uzun yıllardır önemli yatırımlar
yaptığımız Trafik Hayattır! Platformu öne
çıkmakta ve gelecekteki toplumsal katılım
faaliyetlerimizi de bu yönde geliştirmemiz
konusunda bizim için dengeli bir yol haritası
oluşturmaktadır.

TRAFİK HAYATTIR!
PLATFORMU
Doğuş Otomotiv, toplumda trafik konusundaki
genel sorumluluk, bilinç ve algıyı pozitif
yönde artırmak amacıyla 2004 yılında “Trafik
Hayattır!” sloganıyla başlattığı toplumsal
katılım amaçlı faaliyetlerini 15 yıldır kesintisiz
sürdürmektedir.
Trafik Hayattır! Platformu, sektörün en uzun
soluklu kurumsal sorumluluk programı olarak
15 yılı aşkın süredir trafik güvenliği konusunda
her yaş grubundan bireylerin trafikteki
davranış ve alışkanlıklarını değiştirecek,
toplumun bilinçlenmesini sağlayacak,
farklı hedef kitlelere yönelik bilinçlendirme

çalışmaları yürütmektedir. Platform, trafikteki
olumlu kültür dönüşümünün yaşamın
her alanına pozitif katkı yapacağına ve
yaşanabilir şehirler ve yarınlar bırakacağına
inanmaktadır. Trafik Hayattır! Platformu, 2018
yılına ödülle başlamış ve Nil Karaibrahimgil
ile gerçekleştirilen jingle projesi, Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın
Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık
görülmüştür.
5-14 yaş grubunun trafik kazalarından en çok
etkilenen gruplardan biri olması ve trafikte
çocuk güvenliği konusunun ülkemiz için
hayati bir öneme sahip olması nedeniyle
2016 yılında başlatılan “Trafikte Çocuk
Güvenliği” projesi, 2018 yılında da Trafik
Hayattır! Platformu'nun odak noktası olmayı
sürdürmüştür. Trafikte ve araç içinde çocuk
güvenliği konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla yıl boyunca birçok farklı mecrada
tanıtıcı, eğitici ve destekleyici etkinlikler
düzenlenmiştir. Bu çalışmaların başında,
Trafik Haftası kapsamında, Emniyet Genel
Müdürlüğü ile Ankara’da düzenlenen “Trafikte
Çocuk Güvenliği” isimli zirve yer almıştır. Trafik
Hayattır! Platformu’nun 2016 yılından itibaren
özellikle üzerinde durduğu trafikte çocuk
güvenliği konusunda gerçekleşen zirveye, T.C.
İçişleri Bakanlığı da üst düzeyde katılmıştır.
Zirvede Trafik Hayattır! Platformu’nun trafikte
çocuk güvenliği konusunda marka sözcüsü
Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Radyo Trafik
yetkilileri, trafikte çocuk güvenliği için anne ve

babaların bilinçlendirilmesi, çocuklara trafikte
ve pek çok alanda sınır koymanın sonuçları
ve sağlıklı anne, baba, çocuk etkileşimi
konularında bilgi aktarmıştır.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı zirvede ayrıca
düzenlenen yarışma ile kazanan katılımcıya
çocuk otomobil koltuğu hediye edilmiştir.
Platformun 2018 yılı için toplumun geniş bir
kesimine ve özellikle gençlere ulaşmak için
başlattığı en önemli çalışma ise, Türkiye’de
tüm radyo dinleyicilerinin yüzde 8’ine hitap
eden Kral FM ile yapılan işbirliği olmuştur.
Oğuzhan Koç, Pinhani grubunun kurucusu
ve solisti Sinan Kaynakçı, Derya Uluğ,
Gripin grubu, Emre Aydın ve Cem Belevi
gibi pop müziğin sevilen isimleri, Kral FM
ve Kral Pop TV aracılığıyla trafikte çocuk
güvenliği, emniyet kemeri kullanımı, trafikte
cep telefonu kullanımı ve hız konusunda
toplumun tüm kesimlerinde trafikte güvenlik
bilincinin oluşması için mesajlar vererek “Trafik
Hayattır!” demişlerdir. Çalışma çerçevesinde
ayrıca, Mehmet Akbay’ın hazırlayıp sunduğu
“Mehmet’in Gezegeni” adlı radyo programına
Trafik Hayattır! Platformu'nun araçta çocuk
güvenliği konusundaki marka sözcüsü Prof. Dr.
Üstün Dökmen de konuk olarak katılmıştır.
Böylece katılımcıları trafikte çocuk güvenliği ile
ilgili detaylı bilgilendirme imkânı bulunmuş,
ayrıca, çalışmayı somutlaştırmak amacıyla
Mehmet Akbay’ın radyo programında sorduğu
trafikle ilgili sorulara doğru yanıt veren
gençlere güvenli sürüş eğitimi verilmiştir.
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Eğitimlerin 2019 yılında da devam etmesi
planlanmaktadır. 2018 yılında devam eden
çalışmalardan bir diğeri ise, 2016 yılında
başlayan “Trafikte Anne ve Çocuk Güvenliği
Eğitimleri” olmuştur. 2004 yılından bu
yana sağladığı bilgi birikimini sadece kendi
grup çalışanlarına değil, sorumlu vatandaş
olarak kamu ve özel kurum çalışanlarına da
yaymayı amaçlayan platform, eğitimlerini
bu kurumlarla genişletmiştir. Hamilelikte
emniyet kemerinin ne şekilde bağlanması
gerektiğinden çocuk koltuklarının araç
içinde doğru konumlandırılmasına kadar
birçok konuyu içeren eğitimlerle, çeşitli
kamu ve özel şirketlerden yaklaşık 200
katılımcıya ulaşılmıştır. Eğitim öncesi
ve sonrasında uygulanan test sonuçları,
eğitimlerin ne kadar başarılı olduğunun bir
göstergesidir. Katılımcılar, eğitim öncesinde
soruları %68 oranında doğru yanıtlarken,
eğitim sonrasında bu oran %87’ye çıkmıştır.
Yıl içinde, Türkiye’de trafik kazalarının en
yoğun yaşandığı dönem olan bayram
tatilleri öncesi, trafikte çocuk güvenliği
konusunda farkındalık yaratmayı
hedefleyen yeni bir proje hayata
geçirilmiştir. Bu kapsamda “Trafik Hayattır!
Çocukların Güvenliği için n11.com’da!” adlı
bir kampanya başlatan Trafik Hayattır!
Platformu, proje kapsamında güçlü iki
markayı bir araya getirmiştir. Araçta çocuk
koltuğu kullanımını yaygınlaştırmak
amacıyla başlatılan kampanya kapsamında

çocuk oto koltuğu alımlarını teşvik
etmek amacıyla çeşitli indirim olanakları
sunulmuştur.
Toplumun yarınlarını oluşturan ve trafik
kültürünün olumlu yönde değişmesini
sağlayacak en önemli güç olan gençlerin
trafik kazalarından korunmasını ve trafik
güvenliği konusunda bilgilendirilmesini
sağlamak amacıyla başlatılan “Trafik
Güvenliği Uzaktan Eğitimi”, bugüne kadar
18 üniversitede 25.000’den fazla öğrenciye
ulaşmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun
(YÖK) tavsiye ettiği “Sosyal Seçmeli Ders”
kategorisine alınan uzaktan eğitim, trafik
güvenliği içeriğiyle üniversite SCORM
sistemine giren ilk kurumsal sorumluluk
programıdır. Yıl boyunca gerek trafikte
çocuk güvenliği gerekse trafik güvenliği
konularında olabildiğince geniş bir kitleye
ulaşmak için sosyal medya aktif olarak
kullanılmıştır.
Aralık 2018 itibarıyla Trafik Hayattır!
Platformu'nun Facebook hesabında
yaklaşık 128.000 takipçiye erişilmiş olup,
düzenli içerik paylaşımları ile toplumun her
kesimine trafik konusunda bilgilendirici/
eğitici fayda sağlanmıştır. 2017 yılı Kasım
ayında trafik kuralları konusunda eğlenceli
bir yaklaşımla trafik kurallarını hatırlatmak
ve öğretmek için Varol Yaşaroğlu tarafından
yaratılan Pictoos karakteri ile yayınına
başlanan 3 adet animasyon filmi, 2018

yılında da 11 film ile devam etmiş ve yaklaşık
8 milyon gösterim sağlanmıştır.
Sosyal medyada sosyal sorumluluk alanında
ilk kez uygulanan Facebook Chat Bot
uygulaması üzerinden ehliyet sınavına
gireceklere Millî Eğitim Bakanlığı onaylı
önceki yıllarda çıkan ehliyet sınav soruları
testi yapılmıştır. Katılımcıların sınav öncesi
bilgisini ölçme imkânı sunulmuştur. Bu
uygulamadan 150.000’in üzerinde katılımcı
faydalanmıştır. Önceki senelerde birçok
kez ödüle layık görülen Trafik Hayattır!
Platformu, yıl boyunca başarılarına yenilerini
eklemeye devam etmiştir. Trafik Hayattır!
Platformu 2018 yılında da 2017’de olduğu
gibi Capital dergisinin en iyi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk araştırmasında ilk 10
proje arasında yer almıştır. Trafik Hayattır!
Platformu kapsamında 2019 yılında da
hedef kitle bazında interaktif projeler
planlanarak, toplumun her kesiminde
trafikte pozitif kültür yaratılmasına katkı
sağlanacaktır.
Trafik Hayattır! Platformu ile ilgili detaylı
bilgi için http://www.trafikhayattir.com/
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İNSAN HAKLARI
Doğuş Otomotiv, 2010 yılında Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Türkiye’de
sektöründe ilk imzacılardan birisi olarak aynı yıl
yine ülkemizde ilk defa İnsan Hakları Politikası’nı
açıklayan şirketler arasında yer almıştır. 2017 yılının
son günlerinde yapılan yeni öncelik çalışmasıyla
birlikte 2010 yılından beri stratejik olarak öne
çıkarılan ve Doğuş Otomotiv’in yatırım yaptığı
alanlar arasında yer alan İş’te Eşitlik Platformu
doğrultusunda hayata geçirilen sistematik
programlar önemini korumaya devam edecektir.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Doğuş Otomotiv, kadınların işgücüne katılımını
artırmayı temel hedeflerden biri olarak görmekte
ve “İş’te Eşitlik Programı” ile kadın çalışanların hem
sayıca artmasını hem de karar mekanizmalarında

daha etkin hale gelmesini amaçlamaktadır. İş’te
Eşitlik kapsamında kadın çalışanlara yönelik
faaliyetler 2018 yılında da devam etmiş, yıl
içerisinde Doğuş Otomotiv’de yeni işe alımlarda
kadın çalışan oranı %46, Doğuş Oto’da ise %18
düzeyinde gerçekleşmiştir. Kadın yönetici oranı,
2018 itibarıyla son 5 yılın en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. Doğuş Otomotiv, Yönetim Kurulu’ndaki
yüzde 50 kadın üye oranıyla, “BIST Kadınlarla
Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde En
Yüksek Puanı Alan Şirket” ünvanıyla ödüle layık
görülmüştür.
Yıl boyunca “Doğuş Oto’larda kadın istihdamını
arttırmak için, Meslek Lisesi ziyaretleri ile kız
öğrencilere çalışma ortamını anlatan sunumlar
yapılmış, bu liselerden Doğuş Oto atölyelerine
kadın çalışan istihdamına devam edilmiştir.
“TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi”
kapsamında da TEV bursiyeri kız öğrencilere

yönelik bir mentorluk programı tasarlanmıştır.
“İş'te Eşitlik” platformunun çalışmaları
doğrultusunda, şirketimizde kadınlara özel koçluk
ve mentorlük eğitimleri sağlanmakta, bir üst
yönetim seviyesine hazırlanmaları için fırsatlar
sunulmaktadır. Bu programla kadın çalışanlara
kendi etki alanlarını iyi yönetebilmeleri konusunda
destek verilerek, kişisel/ mesleki gelişimlerine katkı
sağlanmaktadır. Bunun yanında kadınlarımızın
iş/özel hayat dengesini kolaylaştıracak çok sayıda
uygulama hayata geçirilmiştir.
Doğuş Otomotiv’de ilkokul çağından küçük
çocuğu bulunan çalışan annelerin çocuklarına
anlaşmalı kurumda ücretsiz anaokulu eğitimi
imkânı, farklı bir anaokulunu tercih edenler için
kreş ödeneği, her yıl okul başlangıç günlerinde
izin desteği, yine ilkokul çağından daha küçük
çocuğu olan annelere yarı zamanlı çalışma imkânı
sağlanmaktadır

Bölgelere Göre Kadın-Erkek Çalışanlar
		

Kadın

Erkek				

Kadın				

Erkek

Bölgeler

Doğuş
Otomotiv
2017

			
Doğuş
Otomotiv
2018

Doğuş
Otomotiv
2017

Doğuş
Otomotiv
2018

Doğuş
Oto
2017

Doğuş
Oto
2018

Doğuş
Oto
2017

Doğuş
Oto
2018

Marmara		

261		

208		

498		

421		

230		

181		

1072		

923

Ege			0				0				0				0
Akdeniz		0				0				0				0
Doğu Anadolu		0				0				0				0
Güneydoğu Anadolu

0				0				0				0

İç Anadolu		

0				

0				

67		

53		

364		

313
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Pozisyona Göre Yaş Kırılımı 16
		
2018
		

Kadın

			
Yönetim
Kurulu ve
İcra Kurulu 17
Üst Düzey 18		
Orta Kademe Yönetici
20

Yönetici 		

19

Erkek			

30 Yaş Altı		

30 – 50 Yaş		

50 Yaş Üstü

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş Doğuş
Otomotiv
Oto

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

3		

0

3

1		

0		

0

1		

0

5		

1

1		

1

8

7		

0		

0

5		

8

4		

0

10		

5

32

12		

0

		

0

36		

15

6		

2

54		

0

124

0		

2		

0

166		

0

10		

0

119

105

352

68		

133

127		

332

2		

6

			
92		
Yetkili / Yetkili Yrd. /
21
Uzman
/
Uzman
Yrd.
			
22

		

Doğuş
Oto

Çağrı Merkezi 		

31		

0

21

0		

44		

0

8		

0

0		

0

23

7		

105

98

174

12		

119

84		

157

9		

3

Mavi Yaka		

0		

3

28

691

5		

271

15		

412

8		

11

Diğer 			

10		

1

2

0		

0

1

9		

0

3		

0

Eleman 		
24

25

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bu tablodaki sayılar 31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır. Verilen sayılara belirli süreli çalışanlar ve stajyerler dahil edilmemiştir.
Yönetim Kurulu grubu içinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı alınmıştır. (Doğuş Oto için Yönetim Kurulu Başkanı alınmıştır.) Doğuş Oto Yönetim Kurulu Başkanı eş zamanlı Doğuş Otomotiv Yönetim
Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali Bilaloğlu olduğundan rakamlara 2 kez eklenmiştir.
Üst Düzey Yönetici grubu içinde, Marka Genel Müdürleri ve Direktörler alınmıştır. (Doğuş Oto için Genel Müdür ve Direktörler alınmıştır)
Orta Kademe Yönetici içinde, Müdürler dikkate alınmıştır.
Yönetici grubu içinde, Birim Yöneticileri ve Yöneticiler alınmıştır.
Yetkili, Yetkili Yard., Uzman ve Uzman Yardımcıları Şirketin büyük çoğunluğunu oluşturan çalışanlar olduğu için, bu tabloya eklenmesi gerektiği düşünülmüştür. Doğuş Otomotiv’de Yetkili Yardımcısı unvanı bulunmamaktadır. Yetkili Yardımcısı 		
Doğuş Oto için eklenmiştir.
Çağrı merkezi grubu içerisinde, Müşteri Temsilcileri ve Takım Liderleri yer almaktadır.
Eleman Grubu içerisinde, muhaberat elemanları, arşiv ve fatura elemanları, santral ve idari işler elemanları yer almaktadır.
Mavi yaka içerisinde ise, yedek parça depoda çalışan personel ve Gebze serviste çalışan teknisyenler yer almaktadır. (Doğuş Oto için Teknisyenler, Formenler ve Depo Elemanları yer almaktadır.)
Diğer grubu içerisinde ise, yönetici asistanları, danışman, şirket doktoru ve hemşiresi yer almaktadır
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Eğitim Durumuna Göre Kadın-Erkek Çalışan Kırılımı 26
		

Kadın

Eğitim Durumu

Doğuş
Otomotiv
2017

			
Doğuş
Otomotiv
2018

Erkek				

Kadın				

Erkek

Doğuş
Otomotiv
2017

Doğuş
Oto
2017

Doğuş
Oto
2017

Doğuş
Otomotiv
2018

Doğuş
Oto
2018

Doğuş
Oto
2018

Doktora		0				0				0				0
Yüksek Lisans		

39		

49		

96		

86		

16		

21		

25		

29

Lisans			

174		

133		

226		

172		

190		

147		

405		

326

Ön Lisans		

20		

10		

25		

28		

52		

37		

207		

182

Lise			

26		

15		

124		

113		

38		

28		

532		

464

İlkokul- Ortaokul

2		

1		

27		

22		

1		

1		

267		

235

İNSAN HAKLARI VE
ÇEŞİTLİLİK
Doğuş Otomotiv’de çeşitlilik kapsamında Y
kuşağına, kadın, anne çalışanlara ve engelli
çalışanlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlere
2018 yılında da devam edilmiştir. Y kuşağının
dinamizm ve yenilikçiliğinden faydalanmak,

26

Bu tablodaki sayılar 31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır.

onları şirket üst düzey yöneticileriyle bir araya
getirerek sinerji yaratmak ve farklılaşan değer
ve algılar arasında ilişki kurulmasını sağlamak
amacıyla, Doğuş Otomotiv üst yöneticileri ile
üniversite öğrencileri arasında Tersine Mentorluk
Programı yürütülmüş olup, programın 2019
yılında da devam etmesi planlanmaktadır.
Yıl boyunca Şirket içinde engelli çalışanlarla

düzenli olarak bir araya gelinen paylaşım
organizasyonları yapılmış, ayrıca şirket
dışı yeteneklere ulaşmak amacıyla İşkur,
engelsizkariyer.com ve ÜSİM’in ortaklaşa
yürüttüğü Engelsiz Kariyer Fuarı’na katılım
sağlanarak, engelli aday başvuruları alınmıştır.
2018 sonu itibariyle Doğuş Otomotiv de
20, Doğuş Oto’da 46 engelli çalışanımız
bulunmaktadır.
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Pozisyona Göre Kadın Çalışan Sayısı ve Oran Verileri 27
Kadın Çalışan Sayısı 28

							

Pozisyon

Toplam
Kadın
Çalışan
Sayısı

Toplam
Çalışan
Sayısına
Oranı (%) 29

Doğuş
Otomotiv
Toplam
Kadın
Çalışan
Sayısı (*)

Doğuş
Otomotiv
Toplam
Çalışan
Sayısına
Oranı (%) (*)

Doğuş Oto
Toplam
Kadın
Çalışan
Sayısı

Doğuş Oto
Toplam
Çalışan
Sayısına
Oranı (%)

Yönetim Kurulu					

3		

50,00		

3		

50,00		

0 		

-

Üst Düzey Yönetici				

2		

11,76		

1		

11,11		

1		

12,50

Orta Kademe Yönetici				

15		

25,42		

10		

23,81		

5		

29,41

Yönetici 					

54		

30,34		

54		

30,34		

-		

-

Yetkili / Yetkili Yrd. / Uzman / Uzman Yrd.		

211		

31,59		

92		

46,70		

119		

25,27

Çağrı Merkezi 					

31		

59,62		

31		

59,62		

-		

-

Eleman						

112		

29,17		

7		

6,67		

105		

37,63

Mavi Yaka					

3		

0,42		

0		

0,00		

3		

0,43

Diğer						

11		

84,62		

10		

83,33		

1		

100,00

30

31

Kadın-Erkek Maaş Oranları 32
		

2017

Kadın
Doğuş
Otomotiv
Çalışanların
Maaşlarının
Erkek
			
99		
Çalışanların
Maaşlarına
Oranı (%)
27
28
29
30
31
32

			

2018				

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv(*)

Doğuş
Oto

99		

99,6		

94,8

Bu tablodaki sayılar 31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır
Bu tabloda, Otomotiv ve Oto kadın çalışanların sayılarının o grupta çalışan toplam çalışan sayısına oranı verilmiştir. Örneğin: Doğuş Otomotiv’de 184 kişi yönetici olarak çalışmaktadır ve bunlardan 51 tanesi kadındır. 51/184= %27,72 olarak oranlanmıştır.
2 şirketin kadın çalışan toplamı yine o pozisyondaki toplam çalışana oranlanmıştır. 48 Yüzdelik oran, ilgili lokasyonda, söz konusu ünvanda görev yapan kadın çalışan sayısının, söz konusu ünvanda, şirket bazında görev yapan toplam çalışan sayısına oranını vermektedir.
Doğuş Oto’da Yönetici ünvanı bulunmamaktadır.
Sadece Doğuş Otomotiv bünyesinde bulunmaktadır.
Raporlama dönemi içinde, maaş oranlarına ilişkin veri toplama sistemi çalışan kategorilerini içermediğinden, çalışan kategorilerine göre dağılım verilmemektedir. Tablo 1 Ocak-31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır.
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İŞ ETİĞİ
İş etiği, sürdürülebilirlik yönetimi altında
Doğuş Otomotiv’in üzerinde önemle
durduğu ilk başlık olmuştur. Şirketimizin
yaşam döngüsü içinde tüm iş süreçlerinde
doğru olanı yapması olarak gördüğümüz iş
etiğini müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızı
da içine alan çoklu bir paydaş beklentisi
olarak kabul etmekteyiz.
İşimize duyduğumuz sorumluluk anlayışına
dayalı Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri ve Etik
Kodu, aynı zamanda kurumların topluma
karşı birincil sorumluluğunun işlerini etik
yapmak olduğu temeline dayanmaktadır.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu
2012 yılında tamamlanan çalışmayla hayata
geçirilen Doğuş Otomotiv Etik Kodu, sadece
Şirketimiz yönetici ve çalışanlarını değil,
tedarikçilerimiz ve yetkili satıcı ve servislerimiz
de dahil olmak üzere birlikte iş yaptığımız
tüm paydaşlarımızı işaret ederek, etik iş
yapma anlayışımızı detaylı ve kapsamlı bir
biçimde açıklamaktadır. Doğuş Otomotiv
Etik Kodu açık bir şekilde hem Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında
hem de internet sitemiz üzerinden tüm
paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Etik
Kod’un çalışanlarımız tarafından tam
olarak anlaşılabilmesi amacıyla düzenlenen
eğitimler, yüz yüze seanslar halinde ve soruyanıt yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur.

2018 yılı boyunca, 139 Doğuş Otomotiv
çalışanına 347,5 adam/saat e-oryantasyon
kapsamında Etik Kod eğitimi sağlanmıştır.
Aynı dönemde 22 Doğuş Otomotiv (DİM)
çalışanına 55 adam/saat yüz yüze Etik
Kod eğitimi verilmiştir. Doğuş Otomotiv
Etik Kodu hakkında Yetkili Satıcı ve
Servislerimiz ile Tedarikçilerimiz düzeyinde
de bilgilendirme çalışmaları devam
etmiştir. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu
kapsamına dahil edilen yetkili satıcılarımız
ve tedarikçilerimiz ile gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantılarında Etik Kod ile
ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Doğuş
Otomotiv Etik Kodu İngilizce ve Türkçe olarak
kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
2018 yılında Etik Kodun internet sitesi
üzerinden indirilme sayısı 430 olmuştur:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/
newdogusotomotiv_files/201761691821781_
DogusOtomotiv_-Tr.pdf

ÇALIŞANLAR VE
İŞ ORTAMI
Doğuş Otomotiv’in 24 yıldır Türkiye’nin en
büyük otomobil distribütörü olarak en geniş
yetkili satıcı ve servis ağını yöneterek güçlü
bir şirket olmasının ardında şirketimize
bağlılığı yüksek, Doğuş Otomotiv çalışanı
olmaktan mutluluk duyan, şirketin gelişmesi
ve büyümesi için katılımcı bir paydaş
olarak tüm yetkinliğini sonuna kadar

kullanan çalışanlarımız bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv, çalışanlarıyla yarattığı
diyalog platformlarını ve İnsan Kaynakları
yönetiminde uyguladığı tüm stratejileri
sürdürülebilirlik yönetiminde öncelikli alanlar
arasında görmekte ve yönetmektedir.
İki bini aşkın değerli çalışanımıza ortak
bir kültür sunan Şirketimiz, yenilikçi
ve sürdürülebilir insan kaynakları
uygulamalarına paralel olarak, çalışan
deneyimini ve bağlılığını artırıcı pek çok
programı hayata geçirmektedir.
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						2017					
33 34
Çalışanlar
Doğuş
Doğuş
		
Otomotiv
Oto

2018
Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Tam Zamanlı Çalışan						

759			

1.731		

629			

1468

Yarı Zamanlı Çalışan						

-			

-		

-			

2

Belirsiz Süreli Daimi Çalışan					

759			

1733		

629			

1470

Dönemsel ve Geçici Süreli Çalışan				

11*			

35*		

14			

5

Toplam Yönetici (Müdür ve Üstü) 				

64			

25		

59			

25

Toplam Terfi Sayısı						

83			

12		

92			

30

Terfi Eden Kadın Çalışan						

24			

1		

27			

11

72			

297		

70			

187

35

36

Toplam İşe Alınan Kişi 						

Toplam İşe Alınan Kadın						23			66		32			34
İşe Alınan Kadın Sayısının Toplam İşe Alınan Kişiye Oranı (%)		32			22		46			18
İşten Ayrılanlar*							

99			

324		

200			

462

İşten Ayrılanların Toplam İşgücüne Oranı (%)			13			18		32			31
İşten Ayrılan Erkek Çalışan					

62			

255		

117			

346

İşten Ayrılan Erkek Çalışanların Toplam İşgücüne Oranı (%)

8			

14		

19			

24

İşten Ayrılan Kadın Çalışan					

37			

69		

83			

116

İşten Ayrılan Kadın Çalışanların Toplam İşgücüne Oranı (%)

5			

4		

13			

8

İşten Ayrılan 30 Yaş Altı Çalışan					

42			

127		

96			

224

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

5			

7		

15			

15

İşten Ayrılan 30 – 50 Yaş Arası Çalışan				

49			

182		

87			

225

İşten Ayrılan 30 – 50 Yaş Arası Çalışanın Toplam İşgücüne Oranı (%)

6			

10		

14			

15

İşten Ayrılan 50 Yaş Üstü Çalışan					

8			

17		

17			

13

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

1			1		3			1

33
34
35
36

Bu tablodaki çalışan sayıları 1 Ocak-31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır.
Çalışan sayılarında kadrolu ve belirsiz süreli çalışanlar alınmıştır, belirli süreliler dahil edilmemiştir.
31 Aralık 2018’de Doğuş Otomotiv’de belirli süreli 14 çalışan, Doğuş Oto’da ise 5 çalışan bulunmaktadır.
Müdür ve üstü yönetici sayısına Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı da dahil edilmiştir.
İşe alım sayılarına belirli süreliler ve çağrı merkezi çalışanları dahil, stajyerler dahil değildir.
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Bir’iz İşveren Markası

GO – Gelişim Okulu

Şirketimizde, “Bir’iz” işveren markasıyla
“birlikte hareket ediyor, bir iz bırakıyoruz”
mesajı verilmektedir ve şirket içinde
yaratılan marka elçileri ile bu mesaj tüm
şirkete yaygınlaştırılmaktadır.

Eğitim alanında oyunlaştırma-motivasyon
temelli yaklaşımla kurulan “GO-Gelişim Okulu” ile
çalışan deneyimi ön planda tutularak, çalışanların
gelişirken eğlenecekleri, ödüller kazanabilecekleri,
blog yazabilecekleri ve çift yönlü olarak eğitmençalışan değerlendirmeleri yapabilecekleri dijital
bir platform sağlanmıştır. Bu sayede çalışanlar
mesleki ve kişisel gelişim ve eğitim süreçlerinin
takibini kendileri yapabilmekte, şirket içi sosyal
iletişimlerini kuvvetlendirmektedir.

2018 yılında 4 kez gerçekleştirilen Bir’iz
Çalışan Komitesinde ise her bölümden
bir çalışanın temsilci olarak davet
edildiği çalıştaylarda, çalışanların Bir’iz
İşveren markası ve İnsan Kaynakları
uygulamaları kapsamında yapılan
çalışma ve etkinliklerle ilgili görüş ve
önerileri alınır. Uygulanabilir öneriler iş
planına dahil edilir. Ayrıca intranet ve
e-posta yoluyla şirketle ilgili bilgiler, yasal
düzenlemeler çalışanlarla düzenli olarak
paylaşılmaktadır.

GO Gelişim Okulu’nda yer alan gelişim
faaliyetleri, şirketimizin vizyon, strateji ve
yetkinlik değerlendirme sistemi çıktıları
çerçevesinde ortaya çıkan eğitim/gelişim
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tüm çalışanlara
açılmaktadır. Bu eğitimler 6 ana kategoride
toplanmaktadır. Doğuş Otomotiv’de işe yeni

başlayan bir kişi ya da mevcut çalışanlar bu
modelle birlikte, iş hayatı süresince hangi
gelişim programlarına katılacağını, hangi
programları seçebileceğini hangi alanda kendini
geliştirebileceğini net bir şekilde görmektedir.
Bu modelde, unvan, kademe ve fonksiyondan
bağımsız tüm çalışanlara eğitimde fırsat eşitliği
sağlanmaktadır. Bu eğitimlerin yanı sıra, Müdür,
Direktör ve Genel Müdür hariç tüm çalışanlar
her yıl yetkinlik gelişim programlarına da dahil
olmaktadır. Müdür ve üstü için Liderlik Gelişim
programları gerçekleştirilmektedir. Liderlik gelişim
programlarında da temel amaç “ortak yönetim
kültürü” geliştirmektir. Çalışanlara eğitimlerin
bir kısmı zorunlu, bir kısmı da seçmeli olarak
sunulmaktadır. Zorunlu eğitimlerin dışında yine
çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyici atölye
programları, konuk konuşmacı programları ve iç
eğitimler sunulmaktadır.

Doğuş Otomotiv 2018 Eğitim Modeli
Başlangıç Gelişim
Programları

• E-oryantasyon programı
• Yeni mezun işe alım programı
• ISG Başlangıç programı

• İç eğitmen gelişim programı
• İç mentor gelişim programı
• Yalın lider yetiştirme programı

Uzmanlık Gelişim
Programları

Yetkinlik ve Gelişim
Programları

• Kişinin ihtiyacına yönelik 		
hazırlanan eğitimler

• Genel müdür gelişim programı
• Direktör gelişim programı
• Müdür gelişim programı
• Birim yöneticileri eğitim programı
• Potansiyel Gelişim Programları

Liderlik Gelişim
Programları

Kişisel Gelişim
Programları

• Seçmeli Atölyeler Programı
• Seçmeli İç Eğitimler Programı
• Seçmeli Konuk Konuşmacı
• GONK

• Birime/kişiye özel tasarım program
• Mesleki gelişim programı
• Konferans, seminer, söyleşi
• Yabancı dil destek programı

Destekleyici Gelişim
Programları
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Çalışan Eğitimleri 37
		
Doğuş Otomotiv (*)
2018
						
Toplam Adam/Saat – Kişi Başı Adam/Saat

Toplam			

Doğuş Oto
Kişi Başı		

Toplam 			

Kişi Başı

Yönetim Kurulu					0			0			0			0
Üst Düzey					

23,5			

2,61			

141			

17,63

Orta Kademe					

808,5			

19,25			

506			

29,74

Yöneticiler					

5388,5			

30,27			

0			

0,00

Yetkili / Yetkili Yrd. / Uzman / Uzman Yrd.

5515,6			

27,86			

15.500			

32,84

Çağrı Merkezi					

1804			

29,10			

0			

0

Eleman						

165,5			

5,91			

4.811			

15,67

Mavi Yaka					

1832,5			

16,97			

13.737			

20,50

Diğer						

143			

13,00			

16			

16,00

TOPLAM/Genel Ortalama			

15.681			

24,66			

34.710			

23,61

GONK Seminerleri
Eğitim ve Gelişim faaliyetleri kapsamında, 2018
yılında başlatılan “GONK” seminerleriyle öğle
aralarında çalışanlara verilen farklı konulardaki
mini seminerler ile gelişim fırsatı sağlanmıştır.

Yetenek Yönetimi
Yetenek yönetimi kapsamında şirketimizde
potansiyel sistemi yürütülmekte ve yedekleme
planları yapılmaktadır. Belirli kriterlere
göre seçilen potansiyeller bir dizi eğitim
ve gelişim programına tabi tutulmaktadır.
Yetenek Yönetimi’nin diğer bir kolu olarak,
37

şirketimizde koçluk ve mentorluk programları
uygulanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı
Şirket genelinde iki senede bir yürütülen Çalışan
Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması ile gizlilik
ilkesiyle çalışan bağlılığı puanları oluşmakta
ve iyileştirme alanları belirlenmektedir. Bu
sonuçlara göre çalışan bağlılığına yönelik aksiyon
planları oluşturulmakta ve yıl boyunca hayata
geçirmek üzere yapılacak çalışmalar yönetim
seviyesi hedeflerine de eklenmektedir

DRIVE Programı
“Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim”
(DRIVE) ekibi ile Doğuş Otomotiv yetkili
satıcılarının, Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu
kurumsal yapı ve değerler ile gelişimlerinin
desteklenmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin
bütünsel hale getirilmesi ve iş sonuçları ile
müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir
başarıların sağlanması amaçlanmaktadır.
DRIVE ile yetkili satıcı ve servislerde yer alan
çalışanların sürekli gelişimine yönelik yatırımlar
yapılmaktadır.

Eğitimlere ilişkin veri toplama sistemi cinsiyet seçeneği içermediğinden ve eğitimler tüm çalışanlara eşitlik prensibine dayanılarak verildiğinden, raporlama dönemi içinde verilen eğitimlerin cinsiyete göre dağılımı verilmemektedir
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Bu kapsamda 7.500 çalışanın görev aldığı
550’ye yakın Yetkili Satış ve Servis noktasında,
insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve
kurumsallaştırılması amacıyla danışmanlık
desteği sağlanmaktadır. 2018 yılında Yetkili
Satıcılar tarafında “DRIVE” ekibi ile Çalışan
Bağlılığı Araştırması yapılmış ve Yetkili Satıcı
çalışanlarının beklentileri kapsamında iyileştirme
alanları ile aksiyon planları oluşturulmuştur.
Yetkili Satıcıların satış ve satış sonrası
hizmetlerdeki verimlilik analizi çalışmaları
oluşturularak tespit ve değerlendirmeler
için hem yetkili satıcılara hem de marka
yöneticilerine aktarımı sağlanmıştır. Yetkili satıcı
verimlilik analizi çalışmalarına 2019 yılında da 6
aylık dönemlerde hazırlık ve sunumlarla devam
edilecektir.

Çalışan Deneyimi Programları
Konusunda uzman konuk konuşmacı ve
seminerler, kişiye özel tasarlanan eğitim içerikleri,
online eğitimler, gelişim festivalleri, üniversite
işbirlikleri gibi eğitim ve gelişim faaliyetleri;
mesai saati düzenlemesi, kadın çalışana ve
cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalar, çalışan
çocuklarına yönelik çalışmalar gibi iş-özel hayat
dengesini destekleyen faaliyetler, kişiselleştirilmiş
doğum günü hediyeleri, festivaller, happy
hour’lar, sağlıklı yaşam uygulamaları (diyetisyen,
pilates, yoga), sanata yönelik aktiviteler gibi
çalışan deneyimine yönelik faaliyetler ile her
çalışanın kendisini değerli ve özel hissetmesinin
amaçlandığı çalışan deneyimi programları
yürütülmektedir.

Doğuş Otomotiv Gönüllüleri Platformu
Şirketimizde yürütülen toplumsal katılım
programları için çalışanların desteği çok
değerlidir.
Toplumsal katılım başlığı altında çalışanlarımızın
sorumlu birer kurumsal vatandaş olma bilinciyle
gönülllülük faaliyetlerine bilinçli olarak katılımını
sağlayacak platformun süreç tanımları ve
prosedürleri 2018 yılında oluşturulmuş ve
faaliyete geçmiştir.

Genç Kadınlar Gelişim Programı
2018 yılında İnsan Kaynakları tarafından hayata
geçirilen “TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim
Programı” kapsamında, TEV bursiyeri kız
öğrencilerinden oluşan bir grup, şirketimizde
koçluk ve mentorluk programına dahil olmuş,
kadın koçlarımızın desteği ile öğrencilere
mentorluk programı tasarlanmıştır. TEV
Kızları Mentorluk ve Gelişim Programı adıyla
Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle yürütülen
programın ilk fazında programa katılanlarla
“İçindeki Liderle Kol Kola Başarıya Yolculuk
Eğitimi”, “Şirket ve Departman Tanıtımları”,
“Uygulamalı Mülakat Deneyimi” ve “MS Office
Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Program genel olarak hem mentorların hem
de kız öğrencilerin beklentilerini karşılamıştır.
Projenin devamlılığının sağlanması beklentisi
özellikle mentorlar tarafından belirtilmiş,
program tüm mentor ve kız öğrenciler tarafından
diğer çalışanlara ve öğrencilere önerilmiştir.

Mentor ve mentiler, süreç boyunca aralarındaki
ilişkinin saygıya ve güvene dayalı olduğunu,
görüşmeler sırasında kendilerini doğru bir şekilde
ifade ettiklerini ve mentorluk görüşmelerinin
gelişimlerine katkı sağladığını belirtmişlerdir.
Buna ek olarak bazı mentor ve mentiler program
tamamlandıktan sonra görüşmeye devam
ederken, bazıları devam etmemiştir.
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Program Değerlendirme							

Mentorlar Ortalama		

Menti Ortalama

Program genel olarak beklentilerimi karşıladı.				

4,13				

4,86

Bu programı diğer çalışma arkadaşlarıma da öneririm.			

4,63				

5,00

Programdaki mentimle aramızdaki ilişki saygıya ve güvene dayalıydı.

4,50				

5,00

Mentorluk görüşmeleri benim de gelişimime katkı sağladı.		

4,13				

4,57

Projeden sonra mentimle iletişimimizi sürdürdük.			

3,75				

4,29

GENEL									

4,23				

4,74

Kız öğrencilerden programı oluşturan başlıkları 5 puan üzerinden değerlendirmeleri istendiğinde, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
		
Program Başlıkları							

Ortalama

İçindeki Liderle Kol Kola Başarıya Yolculuk ve MS Office Eğitimleri		

4,57

Kültür Aktivitesi (Ara Güler Müze Ziyareti)				

5,00

Şirket ve Departman tanıtımları						

5,00

İş Görüşmesi Provası							

4,80

Mentorluk Süreci							

4,86

GENEL									

4,85

Doğuş Otomotiv özelinde başlayan ve 4 yıl
boyunca süregelen koçluk ve mentorluk
programı, toplumsal katılım odak alanımızla
birleşmiş, kadının işgücüne eşit katılımı ve
ekonomik fırsatları yakalaması konusunda
toplumun gelişmesine katkıda bulunmak
amacıyla ulusal boyuta ulaşmıştır. Bu bağlamda
yürütülen programlar dahilinde 2018-2019
yıllarında ilk grubun programı tamamlanmıştır.
Programın TEV işbirliği ile her dönem yeni
öğrencileri dahil ederek sürdürülmesi

hedeflenmiş, programın 2019 Eylül ayında
başlayacak ikinci dönem planlaması yapılmıştır.

değeri için vazgeçilmez bir katkı olduğunun
bilincindedir.

Çalışan Katılımı

Değişen iş dünyası yapısı, farklılaşan beklentiler
ve koşullar, günümüzde şirketlerin çalışanlarını
sadece yönetmelerini değil, onlarla iş birliği
yaparak diyalog kurmalarını ve beklentilerini
sorgulamalarını, iş süreçleriyle ilgili öneri ve geri
bildirimlerinin üst yönetime doğrudan ulaşması
sağlanarak tüm süreçlere katılımlarını da
gerektirmektedir.

Doğuş Otomotiv, işinin sürekliliğini 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 şirket
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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
sağlanmaktadır. Bu kapsamda Doğuş Otomotiv
Performans Sistemi güncel, yerel ve global insan
kaynakları trendleri göz önüne alınarak yeniden
tasarlanmıştır. Geri bildirim odaklı, daha sade
ve yalın, puanlamadan öteye geçerek gelişim
kültürüne dayalı yeni performans yönetim sistemi
hayata geçirilmiştir.

İnsan Kaynakları Programlarında Dijital
Dönüşüm
Doğuş Otomotiv’in Dijital Dönüşüm yaklaşımı
kapsamında, İnsan Kaynakları’nın her alanında
dijitalleşmeye gidilmiştir. İşe alım ve yerleştirme,
eğitim ve gelişim, çalışan hakları ve bilgilendirme,
süreç yönetimi, idari ve teknik işler gibi birçok

alanda dijital projeler geliştirilmeye devam
etmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında,
çalışan bilgilendirme sistemi “Dinamik” ara
yüzü yenilenmiş ve kullanıcı dostu bir yapı
oluşturulmuştur. Yeni işe giren çalışanlara sunulan
oryantasyon programı ile mobil uygulama
üzerinden, oyunlaştırma temelli işe giriş eğitim
programı tasarlanmıştır. İnsan Kaynakları
raporlamalarının yapıldığı ve şirket yönetimine de
açık olan BI (Bilişim İş Zekası Sistemi) Raporlama
araçlarında iyileştirmeler ve yeni raporlar
tasarlanarak, dashboardlar oluşturulmuştur.
İdari ve Teknik İşler tarafında, çalışanların
servislerini ve güzergahlarını mobil uygulama
üzerinden takip edebileceği platforma geçilmiştir.
Muhaberat Sistemi dijital ortama aktarılmış, tüm
kargo süreçlerinin dijital olarak takip edilmesi
sağlanmıştır.

Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Yan Haklar için Yapılan Ödemeler 39
		
				

Doğuş Otomotiv		

Doğuş Oto

Alan (Milyon TL) 		

2017 		

2018		

2017		

2018

Brüt Ücret Ödemeleri 		

107,12		

99,29		

104,80		

96,79

Yemek				

2,1		

2,3		

6,4		

7,1

Servis				

4,4		

5,3		

7,1		

8,0

Prim				

70,14		

20,29		

42,80		

45,47

Sağlık ve Hayat Sigortası

2,50		

2,72		

3,75		

4,27

40

38
39
40

http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim-2019/surdurulebilirlik-politikalari-2019
Brüt Ücret, Prim, Sağlık ve Hayat sigortası 1 Ocak-31 Aralık 2017 verilerine göre hazırlanmıştır
2017 yılında Brüt Ücret ödemelerine SGK primleri dahil edilmiştir.

Eşit Haklar
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri’nin 3. maddesi
olan “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
38
ve İyi İş Ortamı Politikası” uygulamaktadır.
Doğuş Otomotiv’de çeşitlilik ilkesi, yürütülen
İnsan Kaynakları programları ile sürekli
desteklenmektedir. Kadın ve anne çalışana
yönelik uygulamalar, şirket üst yönetimi ve Y
kuşağı ile işbirliği çerçevesinde yürütülen Tersine
Mentorluk Programları, üniversite ve lise stajyerleri
ile belli aralıklarla toplantılar, engelli çalışanlarla
bir araya gelinen paylaşım organizasyonları ile
çeşitliliği destekleyen faaliyetler yürütülmektedir.
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Çalışanlarımıza Sağlanan Faydalar

Çalışanlarımızla İletişim

Tümü tam zamanlı olarak çalışan Doğuş Otomotiv çalışanlarının
eşit haklara sahip olduğu ve her bir çalışanın Şirketimizin kilit
paydaşlarından biri olduğu, Doğuş Otomotiv Temel Hak ve
Sorumluluklar Prosedürü’nde açıkça belirtilmektedir. Sağlık
sigortası, hayat sigortası, yemek ve servis, tüm çalışanlarımızın
yararlandığı sosyal haklardır. Ayrıca Doğuş Otomotiv’de çalışan
annelerin kreş ve servis imkânı bulunmaktadır. Çocuklarını Şirket
kreşine getiremeyen çalışanlara maaşlarına ek kreş yardımı
yapılmaktadır.

Doğuş Otomotiv’in her çalışanı,
ilgili yöneticisiyle dilediği zaman
doğrudan iletişim kurabilmektedir.
Ayrıca üç ayda bir düzenlenen
Yönetim Bilgilendirme Toplantıları’nda
yöneticiler ile üst yönetim, Şirketin
faaliyetleri ve işleyişi konusunda bilgi
paylaşımında bulunmaktadır. İnsan
Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından şirketimizde
2018 yılında Açık Kapı Toplantıları
yapılmıştır. Bu toplantılar ile her marka/
departmandan çalışanlar, İK ekipleri ile
bir araya gelerek, diledikleri veya merak
ettikleri konularda İnsan Kaynaklarına
sorularını, görüş veya önerilerini şeffaf
bir şekilde iletebilmektedir.

Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar 41
		
						

Tam Zamanlı

Cep Telefonu (Marka Limitli)			

Var

Özel Sağlık Sigortası (Şirket ve kapsamı)		

Var

Çalışanların 18 Yaş Altı Çocukları için Özel Sağlık Sigortası

Var

Hayat Sigortası					

Var

Şirket aracı (Model ve benzin limitli)		

Var

Servis						

Var

Benzin/Yol Parası Yardımı			

Var

Bireysel Emeklilik Katkı Payı			

Yok

Kreş hakkı					

Var
42

Özel Sağlık Sigortası – Doğum Teminatı (Ek Ödeme)
43

15 Yılını Dolduran Çalışanlara 1 Hafta İzin 		

41
42
43

Var
Var

Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan yan haklar sadece tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir.
Tüm çalışanlarımıza sağlanmamaktadır. Doğum yapan kadın çalışanlara sağlık sigortalarına ek
olarak 2.000 TL ek ödeme yapılmaktadır.
15 yılını dolduran çalışanlara Doğuş Otomotiv’de ek 1 hafta izin verilmektedir. Doğuş Oto tarafında
ise 15 yılını dolduran çalışanlara 1.000 TL’lik hediye çeki verilmektedir

Go-Fest
Belli dönemlerde düzenlenen GoFest ile her çalışanın katılabileceği,
çalışanların ilgi ve gelişim alanlarına
istediği eğitim ve seminerlere
dahil olabileceği, sürpriz ödül ve
aktiviteleri de içeren, çalışanların bir
arada eğlenirken gelişebileceği bir
gün gerçekleştirilmektedir. Yönetim
onayıyla başlatılan GO-Fest programı
ile çalışanlarımız birbirinden farklı
eğitim başlıklarının yer aldığı, konuk
konuşmacılar, ilgi çekici seminerler,
farklı gelişim içerikleri, eğlenceli
standlar ile dolu eğitim ve gelişim

festivalinde buluşmaktadır. Marka
eğitmenleri, iç eğitmenler, İnsan
Kaynakları’na özel programlara ek,
tüm çalışanları ilgilendiren programları
da içeren, bir sonraki yılın eğitim
programlarına dair bir ön bilgilendirme
niteliğinde olan, aynı zamanda Doğuş
Grubu çalışanlarının da katıldığı
işbirliği özeliği taşıyan program ile
eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz
desteklenmektedir.

Doğuş Otomotiv Öneri Sistemi
Çalışanların şirketle ve tüm süreçlerle
ilgili öneri ve görüşlerini yönetimle
paylaşmalarını sağlayan, şirket
performansının arttırılması ve süreçlerin
iyileştirilmesinde etkili platformlardan
biri olan Öneri Sistemi ile Doğuş
Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanları
2018 yılında 2.242 öneri sunarak,
süreçleri daha yalın hale getirmiştir. Bu
önerilerin 915 adedi onaylanmış, 812
adedi hayata geçirilerek, şirket süreçleri
iyileştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğuş Otomotiv için çalışanlarının
sağlığı ve güvenliği ile sağlıklı bir
çalışma ortamı sağlamak öncelikli
olarak ele alınmaktadır. Şirketimiz
her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
çalışmalarını kapsamlı bir şekilde
yürütmektedir.
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İSG Birimi önemli hastalıklara yakalanma riskini azaltmak ve
çalışanları bilgilendirmek amacıyla ekranlı araçlı çalışma, sertifikalı
ilk yardım eğitimi, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, meslek
hastalıkları ve nedenleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve
teknikleri, ergonomi, kişisel hijyen gibi eğitimler düzenlemiştir.
2018 yılında 610 kişiye 2.866 adam/saat İSG eğitimi verilmiştir. İSG
eğitimleri düzenli olarak devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Temsil Oranı

Doğuş Otomotiv İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim çerçevesi,
kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları kapsamında İş
Sağlığı ve Güvenliği standartları doğrultusunda oluşturulmuştur.
Söz konusu standartlar yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde iş
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili riskleri belirlemek, kalıcı ve sistematik
çözümleri belirli bir aksiyon planı dahilinde uygulamaktan şirket
içindeki süreçlerin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kısımlarının izleme,
değerlendirme ve denetim faaliyetlerine kadar olan tüm yönetim
sistemlerini içermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili program
ve performansların sürekli gelişim gösterebilmesi için günlük
operasyonların her aşamasında sağlanması gerekmektedir.

		
İş Kazası Oranı							

2018 (*)

İş Kazası Oranı (%)						

0,01

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm süreçler bir danışmanlık şirketi
tarafından yürütülmekte ve Doğuş Otomotiv İdari İşler Departmanı
tarafından yönetilmektedir. İdari İşler Departmanı İnsan
Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdürlüğü’ne doğrudan raporlama
yapmaktadır.
Doğuş Otomotiv, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi stratejisi
kapsamında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalara uygun hareket
edilip edilmediği, bu konuda politikaların, risk değerlendirme
mekanizmalarının ve çalışan eğitimlerinin mevcut olup olmadığı
konularında kriterleri tedarikçi denetimlerine 2016 yılında
eklemiştir.
44
45
46

		
İSG Kurulu
Toplam Çalışan Sayısı

Kurul Çalışan Sayısı

İSG Kurul Üyesi (%)

Genel Müdürlük

368			

13			

3,5

Lojistik		

140			

15			

10,7

Toplam		

508			

28			

5,5

Kayıp Gün Oranları 44
		
				
Veri Ölçümleme
				
Yöntemi
			
		
				
Hastalığa Bağlı Kayıp Gün Oranı

45

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

2017

2018 (*)

2017

2018

(AR)		

%1,11

%1,93

%2,37

%1,98

(IR)

%0,1

%0,01

(LDR)		

%0,1

%0,04

%0,8

%0,04

-		

%0,4

0

0

0

(ODR)

0

0

0

0

Tam Zamanlı
Kayıt Altına Alınan Kaza Oranı
Kazalara Bağlı Olarak 		

46

%0,3

%0,03

Kayıp Gün Oranı
Ölümlü Vaka Sayısı 		
Tam Zamanlı
Mesleki Hastalıklara Bağlı 		
Kayıp Gün Oranı

Tablo 1 Ocak-31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır.
Hastalığa bağlı kayıp gün zamanı, Otomotiv’de 3.470 gün, Oto’da ise 8.075 gündür. Hesaplama yönteminde, hastalığa bağlı kayıp gün/ (Toplam çalışılan gün sayısı x ilgili yıldaki çalışılan gün sayısı) formülü kullanılmıştır.
Kaza sayısı Doğuş Otomotiv’de 10 Doğuş Oto’da ise 109’dur
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İşimizin Sağlık ve Güvenlik
Etkileri
Faaliyet gösterdiğimiz binalarımızda
kullanılan temizlik malzemeleri insan
sağlığına zarar vermeyen ve doğada
çözünür sertifikalı ürünlerdir. Bu
ürünleri kullanan çalışanlara düzenli
olarak eğitim verilmektedir. Temizlik
malzemelerinin ambalajları geri
dönüşüme kazandırılmaktadır. Çalışan
servis araçlarımızın şoförlerine her
ay düzenli olarak alkol kontrolü, araç
içerisinde yol kameralarının kontrolü ve
GPS takip sistemi ile hız aşım kontrolü
yapılmaktadır. İdari İşler Biriminde çalışan
şoförlerin yılda iki defa ehliyet güvenlik
soruşturması yapılmaktadır. Havuz
araçlarının hijyen denetimi kapsamında
detaylı iç ozon temizliği gereken
durumlarda yapılmaktadır. Binalarımızda
çalışma yapacak tüm üçüncü parti iş
ortaklarımızın çalışanları, tesis içerisine işe
giriş bildirisi olmadan alınmamaktadır.

Kitlesel Hastalıklar
2018 yılında Meme Kanseri Farkındalık
haftasında Anadolu Sağlık Merkezi,
Şirketimizde stand açarak konu ile
ilgili farkındalık yaratmak amacıyla
ilgilenen çalışanlarımıza bilgilendirme
yapmıştır. Bunun yanı sıra Şirketimizde
Mayıs 2016’da Diyetisyen uygulamasına
başlanmıştır. Bu programla amacımız
uzman diyetisyen kontrolünde yaşam

standardımızı yükseltmek ve doğru
beslenme konusunda çalışanlarımızda
daha güçlü bir farkındalık yaratmaktır.
Bu uygulamaya 390’den fazla çalışanımız
katılmıştır ve program bugün 68
çalışanla aktif olarak devam etmektedir.
Ek olarak öğle arasında çalışanlarımıza
yoga eğitmeni eşliğinde hareket ve spor
imkânı sağlanmaktadır. Lojistik ve yedek
parça depo çalışanlarımız için de sabah
egzersizi faaliyeti bulunmaktadır. Sağlık
ve spor kapsamında düzenlenen bir
diğer etkinlik de Aktivite-D tarafından
yapılan, çalışanlarımızın katıldığı
bisiklet turlarıdır. 2018’de şirketimizde
47 çalışanımıza grip aşısı uygulaması
yapılmıştır. 28 çalışanımıza toplam 224
adam/saat ilk yardım eğitimi verilmiştir.
Check-up hakkı olan çalışanlarımıza yıl
sonuna kadar kullanmadıkları hakları için
hatırlatma bildirimleri yapılmakta ve bu
hakkı kullanımları teşvik edilmektedir.
Şirketimizde önemli hastalıklara
yakalanma riski yüksek çalışanımız
bulunmamaktadır.

Anne-Bebek Politikası
Doğuş Otomotiv 2010 yılında Anne-Bebek
Politikası’nı açıklayan ilk şirketler arasında
yer almaktadır. Şirketimiz Çalışan Anne
Dostu bir şirket olma hedefiyle kadın
istihdamını kolaylaştırmak için tüm yasa
ve yönetmeliklere uymaktadır.
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GEZEGENİMİZ
VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu iklim
değişikliği ve bu değişikliklerden kaynaklanan gerek
ekonomik gerekse çevresel ve sosyal etkiler tüm
insanlık için önemli ve öngörülmesi gereken bir risk
faktörüdür. Bu doğrultuda Doğuş Otomotiv 2010
yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin ilke ve hedefleri doğrultusunda
Türkiye’de ilk defa iklim değişikliğini finansal bir risk
olarak kabul eden ve bunu politikalarıyla kamuya
beyan eden şirketler arasında yer almıştır.
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Doğuş Otomotiv iş yaşam döngüsünün
her aşamasında çevresel etkisini gerek
risk yönetiminin bir parçası olarak gerekse
çevresel sürdürülebilirlik önceliklerinin

değerlendirilmesi açısından takip
etmekte ve etki alanını yönetmektedir.
Şirketimiz yenilediği öncelikli odak alanları
doğrultusunda 2018 Sürdürülebilirlik

Raporu’ndan başlamak üzere aşağıdaki
başlıklarda çevresel sürdürülebilirlik
performansını raporlamaya devam edecektir.

Çevresel Sürdürülebilirlik
• Emisyonlar
• Elektrikli Araçlar

Çevresel Risk Yönetimi
• Atık Yönetimi 		
• Su Yönetimi
• Enerji Verimliliği

İklim Değişikliği
• İş Sürekliliği
• Farkındalık

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Doğuş Otomotiv 2010 yılında yayınladığı
Çevre Politikası ve 2014 yılında buna
eklenen Enerji Verimliliği, Su Yönetimi, Atık
47
Yönetimi politikalarıyla ekolojik çevreye
verdiği önemi açık bir biçimde beyan
etmiştir.

47

LINK (Yeni Politikalar)

Doğuş Otomotiv için çevresel
sürdürülebilirlik yaşam döngüsü içinde
etkilediği alanları yönetmek, olası negatif
etkilerini en aza indirebilmek amacıyla
iyileştirme çalışmaları yürütmek, öncelikle
çalışanları olmak üzere kilit paydaşları
arasında çevresel sorumluluk farkındalığının
artması için gerekli bilgilendirmeleri,
eğitim ve ilgili programları hayata
geçirmek ve bu kapsamda hedefler ve

taahhütler belirleyerek kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamaktır.
Doğuş Otomotiv, çevresel yaşam
döngüsünün her aşamasında etki alanını
izlemekte, paydaşları arasında farkındalık
yaratmak için düzenli bilgilendirmeler
yapmakta ve 2009 yılından bu yana
çevresel verilerini Sürdürülebilirlik Raporları
kapsamında kamuyla paylaşmaktadır.
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Doğuş Otomotiv Çevresel Yaşam Döngüsü

Lojistik Operasyonlardan Kaynaklanan Emisyonlar

A. LOJİSTİK KAFES İHRACATI
Araç ve Yedek
Parça İthalatı

Satış Sonrası
Hizmetler

48

		
YIL		
Volkswagen İhraç Edilen Yıllık Tır Adedi		

CO2 Emisyonu (ton)

2016		

648						

1.273

2017		

642						

1.262

2018		

594						

1.167

Depolama ve
Lojistik Dağıtım
Ağı

B. YURT İÇİ ARAÇ DAĞITIM OPERASYONLARI

Satış ve
Pazarlama

İdari Operasyon

49

		
Yıl
Yakıt Tüketimi
(lt)		

CO2 Emisyon
(ton)		

Satılan Araç 		
Adedi			

Satılan Araç Başına		
CO2 Emisyonu (kg)

2016

9.800.000

24.072		

211.172			

114

2017

8.250.000

20.265		

182.996		

110

2018

5.000.000

12.282		

104.154		

118

C. YURT DIŞI YEDEK PARÇA TAŞIMA OPERASYONLARI
		
CO2 EMİSYONU (TON)

48
49
50

Tır bazında sağlanan 42 tırlık iyileşme sayesinde 77 ton CO2 tasarrufu sağlanmıştır.
Yurt içi yedek parça taşıma hariç tüm lojistik operasyonlarımızdan kaynaklı CO2 emisyonu 15.731 tondur
Taşıma operasyonlarında kullanılan Intermodal Sistem sayesinde 2.397 ton CO2 tasarrufu sağlanmıştır.

YIL		

2016			

2017			

2018

EKOL		

551			

43			

59

HÜNER 		

1.086			

474			

896

MARS		

1.763			

2.033			

1.327

TOPLAM

3.400			

2.550			

2.282

50
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

51

Gezegenimizin karşı karşıya bulunduğu iklim
değişikliği ve bu değişikliklerden kaynaklanan
gerek ekonomik gerekse çevresel ve sosyal
etkiler tüm insanlık için önemli ve öngörülmesi
gereken bir risk faktörüdür. Bu doğrultuda Doğuş
Otomotiv 2010 yılında imzaladığı Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilke ve
hedefleri doğrultusunda Türkiye’de ilk defa iklim
değişikliğini finansal bir risk olarak kabul eden
ve bunu politikalarıyla kamuya beyan eden
şirketler arasında yer almıştır. İklim değişikliğine
verilecek en önemli yanıtlardan birisi de
kurumsal sürdürülebilirliği şirketin öncelikleri
arasında görmek, etki alanlarımızı yönetmek
ve paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda
çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli
aksiyonları almak ve bunları şeffaf bir biçimde
paylaşmaktır.

İş Sürekliliği
Olasılık ve muhtemel etki kapsamında süreç
ve senaryo bazlı olarak dikkate alınan risk
kompozisyonumuz, son yıllardaki sağlık,
güvenlik, çevre, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik
hassasiyetlerimizi de içerecek şekilde
genişletilmiştir. Risk ölçüm ve değerlendirme
parametreleri, ortak terminoloji kullanımı,
iş sürekliliği yaklaşımı, ilgili raporlama ve
paydaş bilgilendirme çalışmaları da bu yönde
güçlendirilmektedir.
51

Çevresel Farkındalık
Doğuş Otomotiv’de maliyet, müşteri
memnuniyeti, hız, kalite, iş sağlığı ve güvenliği,
çevre, sosyal vb. alanlarda belirgin iyileşme
sağlayan öneriler Öneri Komitesi’nde
değerlendirilerek ödüllendirilmektedir. Çevre
konusunda 2018 yılında gelen iyileştirme
önerilerden birisi de daha az su kullanımı
sağlayan bir proje olmuştur. Lojistik Birimi’nde
kapalı otopark alanı yangın söndürme tesisatının
içi kompresör ile hava dolu şekilde durmaktadır.
Kompresörde yaşanan bir problem sonrası
hava basıncı azalınca tesisata su dolmaktadır.
Bu hem su maliyeti hem de iş gücü maliyetine
neden olmaktadır. Proje önerisi kompresör hava
basıncı uyarı sistemi kurarak fazla su kullanımının
önlenmesini temel almıştır. Projenin uygulamaya
geçilmesinin ardından yılda 315 m3 daha az su
kullanılacaktır. Projeden sağlanacak yıllık tasarruf
miktarı ise 3.090 TL’dir.

ÇEVRESEL RİSK
YÖNETİMİ
Yönetim Kurulu ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi’nin işbirliğiyle Şirketimiz bünyesinde
ekonomik, çevresel ve sosyal konular da ele
alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi,
Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli
tedbirlerin zamanında alınması ve dolayısıyla

İklim değişikliği ve bağlı politikalarımız için http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim-2019/surdurulebilirlik-politikalari-2019

riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Nitelikli kadro yapısı ve
doğru bilgi akışıyla Yönetim Kurulu’na güvence
sağlayarak gözetim görevinde destek olan
Komite, aynı zamanda risk yönetim sistemlerini
en az yılda bir kez gözden geçirmektedir.
2018 yılında, çalışma esaslarına uygun şekilde
belirlenen sayıda (dört kez) ve tarih aralığında
toplantılar gerçekleştirmek suretiyle hazırladığı
değerlendirme raporlarını yıl içinde Yönetim
Kurulu’na sunmuş ve denetçiyle paylaşmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu
adına, Şirketin iç denetim, iç kontrol ve risk
yönetiminin etkinliğine ve yeterliliğine, üretilen
bilgilerin bütünlüğüne yönelik risk odaklı olarak
hazırlanan yıllık denetim planı çerçevesinde
değerlendirme ve tespitleri Yönetim Kurulu’na
raporlamaktadır.
2018 yılında Doğuş Otomotiv kapsamında
yaşanan dolu ve olası diğer iklim/çevre risklerine
karşı, ek sigorta hizmetleri (danışmanlık dahil),
sigortalılık durumu ve güncellenecek primlerle
ilgili alınacak tedbirlerin ve sistemsel altyapı
faaliyetlerinin gözden geçirilmesi sağlanmıştır.
Aşırı sert hava koşulları ve doğal felaketlerin
değerlendirildiği yıl içinde, hem Riskin Erken
Saptanması Komitesi kademesinde hem de
operasyonel süreçler düzeyinde çalışmalar
gerçekleştirilmiş, risklere ilişkin önceliklendirme,
koruyucu önlem geliştirme ve kurumsal farkındalık
ve dayanışma konularına vurgu yapılmıştır.
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ATIK YÖNETİMİ
Doğuş Otomotiv için atık yönetim
süreci çevreye olan negatif etkimizi
minimuma indirebilmek için etkin
yönetilmesi gereken süreçlerin en
başında gelmektedir. Bu süreçte yasa
ve yönetmeliklerle bizden beklenenin
ötesine geçmek, atıklarımızı verimli bir
şekilde bertaraf etmek ve dönüştürmek
için sistemlerimizi sürekli gözden
geçirmekte ve iyileştirmekteyiz.
Şekerpınar tesislerimizden ve Yetkili Satıcı
ve Servislerimizden toplanan tehlikeli
atıkların tamamı geri kazanım/bertaraf
için anlaşmalı atık yönetim firmalarına
gönderilmektedir. Bertaraf yöntemleri
atık türüne göre farklılık göstermektedir.
Atık Yönetimiyle ilgili iş birliği yaptığımız
kurumlar;
• ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj
Atıkları Değerlendirme Vakfı)
• PETDER (Petrol Sanayi Derneği İktisadi
İşletmesi)
• AKÜDER (Akü Geri Kazanım Sanayicileri
Derneği)
Ayrıca Şirket araçlarımızda kullanım
ömrü biten lastiklerin geri dönüşümle
tekrar kazanımları da sağlanmaktadır.
Kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar ise
belediye tarafından geri dönüşüme
kazandırılmaktadır.
52
53

Tehlikeli Atıklar
Lokasyon		

2016 (kg)		

2017 (kg)		

2018 (kg) (*)

Doğuş
Otomotiv
			
Servis ve Tic. A.Ş.
/Şekerpınar Merkez
ve Scania Gebze

23.482			

26.402			

20.955

Doğuş Oto Pazarlama
ve Tic. A.Ş.

98.765			

119.496			

107.609

Diğer Yetkili Servisler

254.835 (55 servis)

455.513 (65 servis)

407.187 (63 servis)

Genel Toplam		

377.082			

601.411			

535.751

Akü Miktarı (kg)		

2016 			

2017 			

2018 (*)

			

269.008			

330.082			

334.578

Atık Aküler

52

Atık Yönetimi Kaynaklı Sağlanan
Çevresel Faydalar
Akü geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10
oranında plastik geri kazanılırken, %20 oranında
asitli suyun da nötralizasyonu sağlanmıştır. 2018
yılında geri kazanıma gönderilen 340.998 kg atık akü
sayesinde, 204.599 kg. kurşun, 34.100 kg. plastik geri
kazanılmış ve 68.200 kg. asitli su nötralize edilerek
çevreye zarar vermesi engellenmiştir. Buna ek olarak
aşağıdaki dolaylı çevresel faydalar da sağlanmıştır;
• 1 ton kurşunun cevherden elde edilmesi prosesi
için harcanan enerjiyle 1 ton kurşunun atık aküden
geri kazanılan kurşundan elde edilmesi prosesi
için harcanan enerji arasında fark 230 kWh’dır. Geri
kazanımını sağladığımız yaklaşık 205 ton kurşunla

47.150 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
• 10 gram kurşunun 0,2 ton toprağı kirlettiği
varsayımıyla, geri kazanımı sağlanarak toprağa
karışması engellenen 205 ton kurşun sayesinde
4.100.000 ton toprağın kirlenmesinin önüne
geçilmiştir.
• 1 ton plastiğin geri kazanımıyla 14.000 kWh
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Akülerden geri
kazanımını sağladığımız yaklaşık 34,1 ton plastik
ile 477.400 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Doğuş Otomotiv atık yönetimi kapsamında 2018
yılında akü geri kazanımıyla toplam 524.550 kWh
enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu miktar 2280
ailenin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer bir
tasarruf anlamına gelmektedir .53

Doğuş Otomotiv olarak, mevzuat gereği (APAK Yönetmeliği) piyasaya sürdüğümüz akülerin %90 oranında geri kazanımına ilişkin bir yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek için AKÜDER ile bir iş
birliğimiz mevcuttur. Atık akülerimiz AKÜDER’in “Atık Yönetim Planı” doğrultusunda toplatılmaktadır.
EPDK’nın 2018 yılı için açıkladığı 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketim miktarı olan 230 kWh üzerinden hesaplama yapılmıştır.
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Atık Motor Yağları (Doğuş Otomotiv-PETDER İş Birliği)
2018 yılında Yetkili Servislerimizden 2.509.221 kg. atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir kısmı rejenerasyon tesislerine baz yağ geri
kazanımı için, bir kısmı da çimento/kireç fabrikalarına alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere gönderilmiştir.

Atık Motor Yağı

54

Atık Motor Yağı Miktarı (kg)		

2016 		

2017 		

2018 (*)

					

2.297.559

2.410.587

2.509.221

Atık Yağların Geri Dönüşümüyle Sağlanan Faydalar
			

2016		

Katkı		

2017		

Katkı		

2018

Katkı

Rejenerasyon Tesislerine

103.9 ton

76.197 lt baz yağ

261.5 ton

191.776 lt baz yağ

286,6 ton

210.184 lt baz yağ 		

Gönderilen				

geri kazanımı			

geri kazanımı			

geri kazanımı

Çimento ve Kireç 		

1.901 ton CO2

1.442 ton CO2

1.079 ton CO2

411.8 ton

312.4 ton

233,7 ton

Fabrikalarına Gönderilen			

salınımı 				

salınımı 				

salınımı

					

engellendi			

engellendi			

engellendi

Ambalaj Atıkları
ÇEVKO İşbirliği ile Geri Kazanılan Ambalaj Atığı Miktarı ve Sağlanan Çevresel Faydalar
Ambalaj Türü
2016
2016
2016
2017
2017
			
Piyasaya
Geri
Geri 					
Piyasaya
Geri
						
Sürülen
Kazanılan
Kazanım
Sürülen
Kazanılan
									
(kg)
(kg)
Oranı (%)
(kg)
(kg)

55

2017
Geri
Kazanım
Oranı (%)

2018
Piyasaya
Sürülen
(kg) (*)

2018
Geri
Kazanılan
(kg) (*)

2018
Geri
Kazanım 56
Oranı (%) (*)

Kâğıt/karton

862.087

465.527

54		

658.591

355.639

54

654.092

353.210

54

Plastik		

8.058

4.351

54		

7.458

4.027

54

8.490

4.585

54

Ahşap		

37.188

3.347

9		

137.575

15.133

11

48.886

6.355

13

54

55
56

Doğuş Otomotiv olarak mevzuat gereği (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği) yetkili servislerimizden kaynaklanan atık motor yağlarını, bu konuda Bakanlıkça tek yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER’e (Petrol Sanayicileri Derneği
İktisadi İşletmesi) teslim etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda PETDER ile imzaladığımız “Atık Yağların Yönetimine Katılım Protokolü” mevcuttur. Bu protokol her yıl yenilenmektedir. PETDER, tüm Türkiye gene
lindeki yetkili servislerimizden atık motor yağlarını toplamakla sorumludur. Atık motor yağlarının başka bir tüzel ya da gerçek kişiye verilmesi mevzuatla yasaklanmıştır.
Piyasaya süren yükümlülüğü gereği ambalaj atıklarının geri kazanımı ÇEVKO işbirliğiyle sağlanmaktadır.
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde 2018 yılı için belirtilen geri kazanım oranlarıdır.

80

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
Gezegenimiz ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Şekerpınar Lojistik
Tesisler ve Scania
Gebze Ambalaj Atıkları
Yönetimi ve Sağlanan
Çevresel Faydalar
Şekerpınar lojistik tesislerinde
oluşan ambalaj atıkları bağlı
bulunduğumuz Çayırova
Belediyesi’nin atık yönetim
planı dahilindeki Tanrıkulu
Geri Dönüşüm firması
tarafından toplanmaktadır.
Yine aynı şekilde Scania
Gebze servisinde oluşan
ambalaj atıkları da Tanrıkulu
Geri Dönüşüm firmasına
verilmektedir. 2018 yılında
geri dönüşüme gönderilen
ambalaj atıklarının türü ve
miktarı aşağıdaki tabloda
yer almaktadır. Şekerpınar
tesislerimiz ve Gebze Scania
servisimizden kaynaklanan ve
kaynağında ayrı biriktirerek
lisanslı geri kazanım firmasına
yolladığımız 703.050 kg.
kâğıt-karton atığının geri
dönüşümüyle 11.953 adet,
6355 kg. ahşap ambalajın geri
dönüşümüyle ise 823 adet
ağacın kesilmesi önlenmiştir.

Şekerpınar Lojistik Tesisleri Ambalaj Atıkları
Ambalaj Türü		

2016			

2017			

2018 (*)

Kâğıt/Karton (kg)

374.120			

426.690			

349.840

Ahşap (kg)		

275.700			

271.040			

268.940

Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümüyle Sağlanan Çevresel Faydalar
Ambalaj Türü

2018 Geri Dönüşüm

Tasarruf Miktarı

		

Miktarı (kg)

Elektrik (kWh)

Kâğıt/Karton

703.050		

2.882.505

Ahşap		

6.355		

-

Plastik		

4.585		

TOPLAM			

Su (m3)

Fosil Yakıt (lt)

11.953

-

-

823

-

26.474

-

-

2.908.979

18.267

Yeşil Teknoloji
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto'larda 2018 yılında
Merkezi Yazıcı Projesi ile belirlenen politikalarla
yazıcıdan çıktı alırken ön tanımlama yapılmış, renksiz
ve çift taraflı baskı tercihiyle hem kâğıt hem de toner
kullanımında tasarruf sağlanmıştır. Kart okuma
sistemi sayesinde yanlış gönderilen çıktıların önüne
geçilmiştir.
Doğuş Otomotiv sanal sunucu sayısı yapılan verimlilik
çalışmaları sonucu âtıl durumdaki kaynakların
kapatılması ile bir yılda 214’ten 208’e, toplam işlemci
adedi 698’den 623’e, toplam bellek kullanımı da

18.267

Ağaç (Adet)

12.776

3.448
3.448

2221 GB’dan 2093 GB’a düşürülmüştür. Mevcut sanal
altyapıdaki 208 sanal sunucu sadece 9 adet VMware
ESXi işletim sistemi koşturulan fiziksel makinede
barındırılmaktadır.
Doğuş Oto'larda toplam sanal sunucu sayısı bir
yılda 107’den 79’a, toplam işlemci adedi 283’ten
196’ya, toplam bellek kullanımı da 679 GB’dan
481’a düşürülmüştür. Mevcut sanal altyapıdaki 79
sanal sunucu 18 adet VMware ESXi işletim sistemi
koşturulan fiziksel makinede barındırılmakta ve Doğuş
Otomotiv’de olduğu üzere enerji, barındırma ve
lisanslama açısından maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.
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SU YÖNETİMİ

ve Doğuş Oto'larda 2018 yılına
ait su tüketimi 141.187 m3 olarak
gerçekleşmiştir (*). İçme suyu olarak
ise cam damacana kullanılmaktadır.

Şirketimizin su ihtiyacı İSU tarafından
temin edilmektedir. Doğuş Otomotiv

2018 yılında satılan araç başına su
tüketim miktarımız 1,24 m3 olarak
gerçekleşmiştir. 57

Su Tüketimi (Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto)
Satılan Araç Başına (m3)		

2016			

2017			

2018

				

0,48 			

0,51			

1,24

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

konusunda çalışmalara başlanmıştır.

Doğuş Otomotiv çevresel sorumluluk
politikası doğrultusunda enerji tüketimini
azaltma çalışmalarına 2018 yılında da
devam etmiştir. Enerji verimliliği çalışmaları
için 2017 yılının Eylül ayı itibariyle
Şirketimizde, 3. Parti bir şirketin Enerji
Yöneticisi ortaklığıyla enerji verimliliği

Enerji verimliliği konusunda aylık
raporlarda belirtilen tespitlere göre
aksiyonlar alınarak enerji tasarrufu
alanları yaratılması hedeflenmektedir.
2018 yılında Doğuş Teknoloji desteğiyle
planlama ve projelendirme çalışmaları
biten enerji verimliliği projelerinden birisi
de tüm operasyonlarımızda yoğun olarak

Enerji Tüketimi

kullanılan PC ve Notebook bilgisayarların
kullanılmadıkları belirli bir süre sonunda
merkezi bir sistemden otomatik olarak
kapatılmaları üzerine geliştirilmiştir.
2019 yılında devreye alınması planlanan
projeyle yılda ortalama 169.000 TL ve
298.000 kWh elektrik tasarrufu elde
edilecek, tüketimden kaynaklanan yılda
yaklaşık 286 ton CO2 emisyonu salınımı da
engellenecektir.

58

			

2016			

2017					

2018

			

Doğuş 		

Doğuş		

Doğuş		

Doğuş		

Doğuş		

Doğuş

			

Otomotiv (*)

Oto

Otomotiv

Oto

Otomotiv

Oto

(m3)		

445.079		

1.779.901

497.283		

1.139.726

402.526		

1.699.885

Yakıt (lt)		

486.160		

610.759

523.734		

777.365

387.040		

546.778

Elektrik (kWh)		

5.427.821

12.448.342

5.610.089

15.345.205

5.683.987,7

15.246.528

Doğalgaz

57

58

		

Doğuş Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana su tüketim miktarlarını satılan araç başına vermektedir. Ancak 2018 yılında raporda açıklanan piyasa şartları nedeniyle satılan
araç adetleri düşüş göstermiştir. Su tüketiminde görülen yükselmenin nedeni bu şekilde açıklanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi: Doğalgaz GJ: 1m3 *kcal (9155) *joule (4.186,8) / 109 Benzin GJ: 1lt *kg (0,83) *ton (1000) *kcal (10.200.000) *joule (4.186,3)] / 109 Elektrik GJ: (1kwh*0,0036)
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EMİSYONLAR
2018 yılında ısıtma kazanları bakımları
yapıldıktan sonra egzoz gazı emisyon
ölçümleri alınarak cihazların fazla

tüketim yapıp yapmadıkları kontrol
edilmiş, kazan emisyon ölçümlerinde
herhangi bir sorun görülmemiştir. Yurt
içi parça taşıma operasyonlarındaki route
optimizasyonları, yurt dışı parça taşıma

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR

operasyonlarında intermodal sistem
kullanılması, geri dönüşüm/geri kazanım
temelli atık yönetimi (özellikle akü ve
atık yağ) emisyonlarımızı azaltmak için
yürüttüğümüz diğer çalışmalarımızdır.

59

60

			

Satış Rakamı (Perakende)			

Araç Başına Ortalama CO2 Birleşik (g/km) 			

			

2016		

2017		

2018		

2016		

2017		

2018

Volkswagen Binek

101.749		

89.688		

49,749		

110		

112		

115

Volkswagen Ticari

32.766		

27.793		

17.085		

168		

169		

173

Audi			

22.005		

1.578		

13.286		

115		

117		

115

Porsche			

827		

670		

565		

173		

172		

180

Bentley			

14		

16		

10		

276		

249		

251

Lamborghini		

21		

7		

3		

291		

331		

298

SEAT			

19.983		

16.064		

10.383		

109		

111		

119

Toplam Satış/Tüm

177.365		

155.823		

91.090		

121		

122		

126

Markalar Ortalama

CO2 Emisyonları 63
CO2 (Ton)			

2016			

2017			

2018

Doğalgaz Tüketimi		

4.784			

3.520			

4.531

Şirket Araçları			

2.764			

3.282			

2.340

Çalışan Taşıma			

532			

542			

413

59
60
61
62
63

Scania için CO2 değerleri bulunmamaktadır.
Doğuş Otomotiv 2009 yılından beri araçlardan kaynaklanan CO2 birleşik emisyon verisini satılan araç başına faktörü üzerinden vermektedir.
Toptan satış rakamı = perakende olduğundan değişmemektedir.
Toptan satış rakamı perakende olduğundan değişmemektedir.
DOAS ve Doğuş Oto konsolide rakamlarıdır.

61
62
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Tür

Tüketim
2016

64

Doğalgaz – m3
65

445.079

Kişi başına
CO2 (Ton) 2016

Tüketim
2017

Kişi başına
CO2 (Ton) 2017

Tüketim
2018

Kişi başına
CO2 (Ton) 2018

957/ 777=1,23		

497.283		

1.069/ 758=1,41

407.157

876/ ortalama çalışan = 1,19

5.963.988

5.725/ ortalama çalışan = 7,78

66

Elektrik- kWh

5.427.821

5.211/ 777=6,70		

5.610.089

5.386/ 758=7,10

Sıvı Yakıt- Lt

486.160

1.233/ 777=1,59		

523.734		

1.330/ 758=1,75

387.040

973/ ortalama çalışan = 1,32

Toplam		

-		

7.401/ 777=9,52		

-		

7.785/ 758=10,27

-

7.574/ ortalama çalışan = 10,30

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Elektrikli araçlar, gelişmiş ülkelerin programa
koyduğu sıfır emisyonlu ulaşım hedefinin en
kritik unsurunu oluşturmaktadır. 2030 yılına
kadar Avrupa Birliği ülkeleri sınırları içindeki yeni
otomobil satışlarının yüzde 55’inin tam elektrikli
araçlardan, yüzde 40’ının ise hibrit araçlardan
meydana geleceği, Avrupa’da 2019 yılında
hemen her markanın yeni bir elektrikli otomobil
modelini satışa sunacağı öngörülüyor. 2019
yılının, bu anlamda elektrikli otomobiller için bir
mihenk taşı olacağını söylemek mümkündür.
Otonom sürüş ve çevresi ile bağlantı kurma
yeteneği gibi özellikler, geleceğin araçlarını
tanımlayan diğer gelişmeler olacaktır. Ayrıca
araç paylaşımı ve araçların daha sık aralıklarla
yenilenmesi gibi tüketici talepleri de otomotiv
sektörünü yepyeni eğilim ve beklentilerle karşı
karşıya bırakacaktır.
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden
birisi olan Volkswagen AG’nin tüm markalarının
distribütörü olarak Doğuş Otomotiv de
dünyadaki değişimleri yakından izlemekte ve
elektrikli araçların üretim, satış, pazarlama, satış
sonrası hizmetleri ve tedarik süreçleriyle ilgili
yasa ve yönetmelikleri takip etmektedir.

AG’nin duyurduğu elektrikli araç ailesi ID
modelleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu
bağlamda oluşturulan elektrikli araç komitesi
ile düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir.
Elektrikli araçların müşterilere en uygun
koşullarda sunulması için gerekli olan her detay
analiz edilmektedir.

Dünyada otomotiv endüstrisi büyük bir
değişim geçirmektedir. Volkswagen AG,
2025 yılına kadar ürettiği her dört aracın
bir adedinin tamamen elektrikle çalışan
otomobillerden oluşmasını öngörmektedir.
Volkswagen AG’nin ürettiği elektrikli araçların
güç aktarım mekanizmaları ve yakıt stratejileri
tamamen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne uygun olarak karbon
nötr ve sürdürülebilir bir mobiliteyi öngörerek
planlanmaktadır.

SEAT’ın Gelecekteki Modelleri

Volkswagen Binek Araç Türkiye, Volkswagen

Yalnızca Doğuş Otomotiv rakamlarıdır.
2018 yılında CO2 emisyon miktarı tedarikçi firma tarafından verilen CO2 çevrim sabiti üzerinden hesaplanmıştır.
Doğuş Otomotiv’de elektrik tüketimi kaynaklı CO2 emisyon değeri 2018 yılında 5.725 tondur. Doğuş Oto’da ise 14.637 tondur.

2020 yılında SEAT’ın MEB platformunda
üretilen ilk yüzde 100 elektrikli aracı el-Born
ve yüksek performanslı bir hibrit CUV olan
CUPRA Formentor modelleri satışa sunulacaktır.
SEAT, son beş yıldır katıldığı mobil teknoloji
ve bağlanabilirlikle ilgili küresel bir mihenk
taşı olan Barcelona Mobil Dünya Kongresi’nde
tanıttığı eXS Scooter ve Minimo konseptleriyle
de hem şehirlerin hem de araç paylaşım
şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemektedir.
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DOĞUŞ OTO
Doğuş Oto temsil ettiği toplam 6 marka için
İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli illerinde yeni
araç, ikinci el araç, yedek parça, aksesuar satışı ve
satış sonrası hizmetleriyle beraber müşterilerine
sigorta ve finansman hizmetleri de sunmaktadır.
Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç,
Audi, Porsche, SEAT ve ŠKODA markalarının
Yetkili Satış ve Servis hizmetlerini yürüten Doğuş
Oto, aynı zamanda DOD Yetkili Satıcısı olarak
ikinci el satışı da yapmaktadır.
Toplam 7 bölgede, 37 Yetkili Satış ve 33
Servis noktasında ve 1.400’ü aşkın çalışanıyla
faaliyetlerini sürdüren Doğuş Oto, gücü ve
istikrarı ile sektöründe öncü bir role sahiptir.
Doğuş Oto’nun misyonu, faaliyet gösterdiği
bölgelerde, temsil ettiği binek ve ticari araç
markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini en
yüksek kalitede sunmaktır.

Enerji Verimliliği
Şirketimizde yetkili bir firmaya enerji verimliliği
etüdü yaptırılarak enerji verimliliğini sağlayacak
temel alanlar belirlenmiştir. Belirlenen
çalışmalar kapsamında eksiklerin giderilmesi
çalışmalarına devam edilmektedir. Doğuş
Oto'ların hizmet verdiği 6 bölgede elektrik
ve doğalgaz tüketimleri aylık olarak takip
edilmektedir ve mevsimsel değişiklikler bir
önceki yılla kıyaslanarak artışlar gerçekleşiyorsa
gerekçeleri sorgulanmakta ve buna yönelik
önlemler alınmaktadır.

Enerji kayıp ve kaçaklarının giderilmesi
kapsamında elektrik ile çalışan tüm cihaz
ve sistemlerin periyodik bakımları düzenli
yaptırılarak gereksiz enerji kaybı önlenmektedir.
Elektrik dağıtım panolarının periyodik bakımı
ve kontrolleri profesyonel bir firmadan hizmet
alınarak gerçekleştirilmektedir. Bölgelerimizde
yüksek enerji kullanan birçok aydınlatma
ekipmanı, tasarruflu Led armatürlerle
değiştirilmektedir. Bununla birlikte belirli
dönemlerde aydınlatılması gereken alanlar
harekete duyarlı (fotoselli) hale getirilmiş ve
enerji tasarrufu sağlanmıştır.

ortama olan açıklıkların kapatılması amacıyla
bazı servis girişlerine ilave turbo/seksiyonel
kapılar monte edilmiştir. Isıtmada kullanılan
kazanlar ve brülörlerle soğutmada kullanılan
(iklimlendirme ve havalandırma sistemi) klima
santralleri ve split klimaların periyodik bakımları
düzenli olarak yaptırılarak gereksiz enerji
kayıpları önlenmektedir. Split klima alımlarında
mutlaka düşük enerji tüketimine sahip ürünler
ve çevreci bir gaz olarak tanımlanan R-410A
gazının kullanıldığı klimalar tercih edilmektedir.
Tüm çatı mebranlarının yaz aylarında bakımı
yapılmakta ve yalıtımları arttırılmaktadır.

Bölgelerimizdeki mekanik balastlı armatürler
elektronik balastlı hale getirilerek enerji
verimliliğine katkıda bulunulmaktadır. Doğal
gaz kazanları enerji verimlilik firması tarafından
kontrol edilerek kazan baca ölçümleri
yaptırılmakta ve gereksiz doğal gaz tüketimi
önlenmektedir. Yazın sıcak su için çalıştırılan
kazanlar yerine, gerektiğinde kullanılmak üzere
elektrikli su ısıtıcıları kullanılarak Mayıs-Haziran
döneminde doğal gazdan tasarruf sağlanması
amaçlanmaktadır. Kompanzasyon panoları
haftalık olarak kontrol edilmekte, aktif ve reaktif
cezaya girme durumu engellenmektedir.

Doğuş Oto Esenyurt Bölgesinde Volkswagen
showroomda ısınarak çatıya/tavana yükselen
sıcak havanın binanın ısıtılmasında yeniden
kullanılabilmesi için ısıl hava eşitleyiciler monte
edilmiştir. Isı kaybını önlemek için tüm ısıtma ve
soğutma devreleri her yıl en az bir kez kontrol
edilerek izolasyonları tamamlanmaktadır.

Doğuş Oto'larda otomasyon yazılım sistemi ve
teknik donanım revizyonu yapılarak tesislerin
konforu için kışın daha az doğalgaz ve yazın
daha az elektrik enerjisi kullanımı sağlanmıştır.
Tesislerin ısıtma ve soğutulmasında tasarruf
sağlayabilmek için servis alanlarında dış

Yeşil IT
Doğuş Oto'larda bilgi işlem için alınan cihazlar
kayıt altına alınarak kullanım ömürleri takip
edilmektedir. Kullanım ömrü dolan bilgisayarlar
yeni ve daha az enerji tüketen modellerle
değiştirilmektedir. Server, switch, driver vb.
sistemlerin kontrol edilip güncellenmesi ve
değişimi Doğuş Teknoloji tarafından takip
edilmektedir. Kullanım dışı kalan ürünler geri
dönüşüme gönderilmektedir.
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Emisyonlarımız
Doğuş Oto’da yakıt tüketiminden kaynaklı
emisyonların azaltılması amacıyla çalışanların
ulaşımında gruplandırmalar yapılarak daha
az aracın trafikte olması için gerekli route
optimizasyonları periyodik olarak yapılmaktadır.
Yaşı büyük araçlar hizmetten çıkartılarak
emisyonu düşük araçlarla ulaşımımız
desteklenmektedir. Bina çatı yalıtımları
arttırılmaya çalışılmaktadır. Enerji verimliliği
yüksek ısıtma, soğutma ve mutfak aletleri satın
alınmaktadır. Boş toprak alanlarda ağaçlandırma
yapılmaktadır. Değerlendirilebilir atıkların geri
kazanımı içinse yetkili firmalar ve belediyelerle
işbirlikleri yapılmakta, bu malzemelerin
ilgili kuruluşlara geri dönüşüm için verilmesi
sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi
Şirketimizde Endüstriyel Atık Yönetim Planı
bulunmaktadır. Doğuş Oto 2017 yılında atık
yönetiminden sorumlu bir çalışan istihdam
etmiştir. Atık floresan, yağ, filtre, antfiriz,
kontamine atıklar, kontamine ambalaj, sprey
kutu, fren sıvısı, atık tiner, akü, lastik, katalizör,
mazot, benzin, plastik, metal ve camlar ile ilgili
planlamalar yapılmıştır. Şirketimizde arıtma
sistemi ve yağ tutucu sistem mevcuttur. Binek
ve hafif ticari araç bakımlarından kaynaklanan
atıklar genel olarak (kontamine atıklar dışında)
değişen parçalardan kaynaklandığı için atık
azaltımı yapmak mümkün olmamaktadır.
Kontamine atıkların azaltılması için bakım
personeline konunun önemi aktarılmıştır. Atık

miktarı mümkün olan en az düzeye indirilmiştir.

Çalışanlarımızın Sağlığı ve Güvenliği
• Daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak,
oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığını en aza
indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal
mevzuatları uygulamak,
• Şirket çalışanlarının, taşeron ve tüm
ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
• İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması
ve geliştirilmesi için tüm çalışanları ve taşeronları
eğiterek bilinçlendirmek,
• Faaliyet göstermiş olduğumuz tüm alanlarda
iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun
uygulamalar seçmek ve bu doğrultuda
çalışmalarda bulunmak,
• İş yeri risk analizlerini değerlendirerek tehlikeleri
kabul edilebilir seviyeye getirmek,
• İş kazalarının araştırılması ve kök nedenlerinin
tespit edilerek kalıcı çözümler geliştirmek,
• Acil durum ekiplerinin güncel tutulması ve
eğitimlerinin takibini sağlamak,
• Periyodik sağlık taramaları gerçekleştirmek,
• Koruyucu ve önleyici hekimlik hizmetlerini
sağlamak çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında
yaptığımız çalışmalar arasında yer almaktadır.
2018 yılında 115 iş kazası yaşanmış, kazalarla
ilgili önleyici eğitimler düzenlenmiştir. Yıl içinde
yeni kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaya
başlanmış, iş prosesleri revize edilmiş, yeni
emniyet sistemleri devreye alınmıştır. Bununla
birlikte ortam ölçümleri yapılmış, sürekli denetim

ve kontrol sistemleri uygulamaya geçmiştir. Ayrıca
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm yasal verilerin
online bir program ile yönetimi sağlanmaya
başlanmış, bu sayede tüm çalışanların iş
güvenliğini ve sağlığını ilgilendiren konuların
takip edilmesi kolaylaştırılmıştır.

Çalışan Eğitimleri
Şirketimizin vizyon ve stratejisi çerçevesinde
ortaya çıkan eğitim/gelişim ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, işe yeni başlayan ve her
kademeden mevcut çalışanlarımıza ihtiyaçlarına
göre eğitim verilmektedir. Çalışanlarımızın bazı
eğitimleri alması zorunluyken, bir kısım eğitimler
çalışanlarımıza seçmeli olarak sunulmaktadır.
Yıl içinde verilen eğitim ana başlıkları şu
şekildedir: İşe başlangıç eğitimleri, İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimleri, Destekleyici gelişim
programları, yetkinlik gelişim eğitimleri, mesleki
gelişim eğitimleri, liderlik gelişim programları,
uzmanlık gelişim programları ve kişisel gelişim
eğitimleridir. 2018 yılında 1.679 çalışana 34.710
saat (23,61 adam/saat) eğitim verilmiştir.
2018 yılında Doğuş Oto Yalın Proje Yönetimi,
Doğuş Otomotiv Süreç Yönetimi Ekibi
koordinasyonunda yürütülmeye başlanmıştır.
2018 Aralık ayında gerçekleştirilen Yalın
Komitesi’nde 2018 yılında hayata geçen tüm
projelerin bilgisi paylaşılarak ödül alacak projeler
belirlenmiştir. Bu kapsamda 4 projenin ödül
almasına karar verilmiştir. Ayrıca 2019 yılı Müdür
ve Direktör için proje hedefleri güncellenerek
paylaşılmıştır.
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Doğuş Oto’da öneri sistemi çalışmaları
kapsamında öneri veren çalışan oranının
arttırılması hedeflenerek aktif çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. 2018 başında Satış ve Satış
Sonrası Hizmetler yetkililerinin hedefine Öneri
Veren Personel Çalışan Oranı eklenmiş ve yıl
içinde de raporlamalar sağlanarak bu oranın
takip edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca
çeşitli öneri kampanyaları hayata geçirilmiştir.
Bu kampanyalar Bölgelerin ihtiyaçlarına
göre bölgesel olarak belirlenerek duyuruları
yapılmıştır. (Araç kiralama gelirlerinin arttırılması,
Aksesuar Satışlarının Arttırılması vb.)

Çalışan Gönüllülüğü
Her bölgede ‘Dopdolu’ adında etkinlik takımları
kurulmuş ve bu etkinlik kapsamında etkinlikler,
geziler, turnuvalar düzenlenmiştir.

DOĞUŞ TEKNOLOJİ
Doğuş Grubu şirketlerine Bilgi Teknolojileri
alanında hizmet vermek amacıyla 2012
yılında faaliyetlerine başlayan Doğuş Teknoloji,
yenilikçi, dinamik, çözüm odaklı, fark yaratan,
yüksek katma değerli ürün ve hizmetleriyle
müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.
Bu doğrultuda kalite anlayışını ön planda
tutan ve hizmetlerini optimum maliyetlerle
müşterilerine sunan Doğuş Teknoloji, Bilişim
Teknolojisi alanında gerekli her türlü altyapı
çalışmalarını, sistemsel, yazılımsal ürünlerin
uyarlamasını hayata geçirmektedir. Bilgi işlem
sektöründeki çağdaş teknolojiyi uygulayarak,
teknolojik projeler geliştiren ve destek sağlayan

Doğuş Teknoloji %46 oranında Doğuş Otomotiv
iştirakidir.

Kalite Standartlarımız
Doğuş Teknoloji bünyesinde uluslararası
standartlara uyumlu bir “entegre yönetim
sistemi” kurulması ve işletilmesi ile, sunduğu
hizmet ve ürünlerindeki kalite, güvenlik
ve sürekliliğin güvence altına alınması
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Şirkette aşağıdaki
sertifikasyonlar bulunmaktadır:
• ISO27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO20000: 2011 BT Hizmet Yönetim Sistemi
• ISO22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• ISO 22301:2012 Toplumsal Güvenlik-İş
Sürekliliği Yönetim Sistemleri

Etik ve Yolsuzlukla Mücadele
Kurum bünyesinde oluşturulan ve yayınlanan
politikalar ve yönetmeliklerle yolsuzluk ve
cezai yaptırımlar tanımlanmakta ve çalışanlara
duyurulmaktadır. Şirket sözleşmelerinde,
yolsuzluk durumlarına ilişkin madde ve bölümler
yer almaktadır. Bütçe ve fatura kontrolleri,
finansal kontrol kapsamında düzenli olarak
yürütülmektedir. Ayrıca, bilgi güvenliği ihlal
olaylarının tespiti, takibi ve önlemlerine ilişkin
kontroller ve kurallar oluşturulmuştur. Gerçekleşen
uygulamalar sürekli olarak kontrol edilmektedir.
Doğuş Teknoloji, Doğuş Otomotiv etik koduna
uygun olarak hareket etmektedir. Tüm
çalışanlarımıza eşit haklar tanınmaktadır. 2018
yılında bilgi güvenliği eğitimine 197 kişi katılmıştır.

Bilgi İşlemde Çevresel Uygulamalar
Doğuş Teknoloji sanal sunucu havuzu
oluşturup, paylaşımlı altyapı hizmetleri vererek
iştiraklerine maliyet avantajı yaratmaktadır.
Doğuş Teknoloji'nin Mayıs 2019 itibariyle sahip
olduğu sanal sunucu sayısı, 619, bu sunucuların
sahip olduğu, CPU sayısı 2006 ve bellek miktarı
yaklaşık 6,75 TB'dir. Tüm bu altyapı ve diğer bazı
iştiraklerin sanal sunucularının hepsi 18 adet
fiziksel sunucu üzerinde çalışmaktadır. Benzer
bir altyapının fiziksel sunucularla karşılanması
halinde satın alım, barındırma, kablolama,
enerji ve soğutma maliyetleri karşılaştırılmayacak
derecede yüksek olacaktır.

Müşteri Bilgilerinin Gizliliği
Doğuş Teknoloji’de ISO27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi kapsamındaki politika ve
prosedürlerle müşteri bilgilerinin gizliliği,
bütünlük ve erişilebilirliğinin korunmasına
ilişkin kurallar uygulanmakta, bilgi
varlıklarına yönelik risklerin sistematik
olarak yönetilmesi ve kontrollerle risklerin
kabul edilebilir seviyeye indirgenmesi
sağlanmaktadır. Belirli dönemlerde yapılan
bilgi güvenliği iç denetimleriyle mevcut durum
değerlendirilmekte, düzeltici ve iyileştirici
aksiyonların alınması ve takibi yapılmaktadır.
Ayrıca gizli sınıfına dahil olan müşteri
verilerinin Şirket dışına çıkarılması,
çalınması ya da kaybedilmesine ilişkin
uygulama ve sistem katmanlarında fiziksel
önlemler ve kontroller uygulanmaktadır.
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Müşteri Memnuniyeti
Müşterilere verilen hizmetler bazında, talep
yönetim sistemi yoluyla müşteri memnuniyet
anketleri uygulanmakta ve sonuç istatistikleri
grafiksel olarak raporlanmaktadır. Gerek Şirket
içerisinde müşteri ilişkilerinden sorumlu taraflar
tarafından elde edilen müşteri geri bildirimleri,
gerekse müşterilerin talep yönetim sistemi ile
ilettikleri memnuniyet değerlemeleri, yönetim
gözden geçirme toplantılarında ve müşteri ile
yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
özel görevli çalışanlar (doktor, hemşire, İSG
uzmanı) bulunmaktadır. Doktor ve İSG
uzmanları destek aldığımız OSGB firmasından
gelmektedir. İSG kurulumuzda ise 1 doktor, 1 İSG
Uzmanı, 1 İşveren temsilcisi, 1 çalışan temsilcisi, 1
insan kaynakları, 1 idari işler temsilcisi,
1 bina bakım uzmanı olmak üzere toplam
7 çalışanımız bulunmaktadır. İSG Kurulumuzda
bulunan çalışanlarımızın tüm çalışanlara oranı
%2’dir. Ayrıca taşeron temsilcileri de kurulda
görev yapmaktadır. Takipler ve düzenleticiönleyici bu kişiler tarafından takip edilmektedir.
Üç ayda bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurul
toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda
çalışanların daha güvenli şartlarda
çalışabilmeleri için çıkan fikirler uygulamaya
alınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda
riskler çalışanların görüşleri alınarak
belirlenmektedir. İSG eğitimleri (Acil durum,
ilk yardım, yangın, sivil savunma, tahliye vb.)
tüm çalışanlara ve ilgili ekiplere verilmektedir.

Eğitimlere toplam 334 kişi katılmış, toplam
2.436 saat eğitim verilmiştir. Bununla birlikte
tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde de İSG
kuralları mevcuttur.

Çalışan Memnuniyeti
Şirketimizde iki yılda bir çalışan memnuniyeti
anketi yapılmaktadır. 2017 yılında yapılan
Çalışan Bağlılığı Anketi’nin sonuçları üst
yönetim, yöneticiler ve çalışanlarla paylaşılmış,
çalışanlardan oluşan odak gruplarla sonuçlar
derinlemesine incelenmiştir. Hem odak grup
çıktıları hem de anket sonuçlar baz alınarak
ekipler aksiyon planlarını yapmış ve 2018
yılı Çalışan Bağlılığı Anketi aksiyonlarının
uygulanma yılı olmuştur.

Çalışan Eğitimleri
2018 yılında çalışanlarımıza hem mesleki
tecrübelerini arttırmaları hem de kişisel
gelişimlerini sağlamaları için farklı alanlarda
çeşitli eğitimler verilmiştir. Yıl içinde düzenlenen
toplam 101 farklı eğitime, 1372 çalışanımız
katılmış, 40 adam/saat eğitim verilmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile
iş birliklerimiz bulunmakta, çalışanlarımız
belirlenen oranlarda indirimli Yüksek Lisans –
Doktora eğitimi alabilmektedir. Ayrıca çalışanlara
İngilizce yabancı dil desteği sağlanmaktadır.
Çalışanlar Şirketin anlaşmalı olduğu kurumda ya
da kendi seçecekleri firmada alacakları kurs ile
programa dahil olabilmektedir. Doktora eğitimi
için üst yönetimin belirleyeceği oranlarda maddi

destek verilmektedir. Doktora ve Yüksek Lisans
programlarına devam eden çalışanlara haftada
bir gün izin verilmektedir. Bununla birlikte
üniversite iş birlikleriyle çalışanlar okullarda ders
açarak, kendi alanlarıyla ilgili konularda eğitim
verebilmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi’nde, 1
çalışanımız bahar yarı yılında haftada 1 kez yarım
gün, toplam 12 hafta CRM Programı’nda ders
vermiştir. Aynı üniversitede 3 çalışanımız bahar
yarı yılında haftada 1 kez yarım gün, toplam
12 hafta Data Warehouse Programı’nda ders
vermiştir.

Performans Değerlendirmesi
Yılda bir kez Şirketimizde 3 ayını doldurmuş
çalışanlarımız için performans değerlendirmesi
yapılmaktadır. Değerlendirmeler kişisel hedef
kartları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hedef
kartlarının %70’ini iş hedefleri, %30’unu yetkinlik
değerlendirmeleri oluşturmaktadır. Hedef
belirlemeyi birimler kendileri gerçekleştirmekte,
dönem başlamadan önce tüm birimlerde
olması gereken ortak hedefler için üst
yönetim ekibi toplantılar gerçekleştirmektedir.
Burada alınan kararlar İnsan Kaynakları
Departmanı tarafından bölüm yöneticilerine
bildirilmektedir. Performans sistemi sonuçları
kariyer yönetiminde, kişisel gelişimde ve ücret
artışlarında kullanılmaktadır. Terfiler için tüm
müdürlerin, genel müdür yardımcılarının ve
genel müdürün yer aldığı İnsan Kaynakları
Komitesi tarafından terfi kararları verilmektedir.
Çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine yönelik
teknik ve yetkinlik bazlı alacakları eğitimler
yöneticiler ile birlikte belirlenmektedir.
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Çalışan Gönüllülüğü
Hayvanlar tarafından tüketilmeye hazır yemek
atıklarının biriktirilmesi Doğuş Teknoloji’nin
gönüllü çalışanları tarafından yapılmaktadır.
Haftanın belirli günlerinde hayvan barınakları
tarafından bu yemek atıkları toplanmaktadır.

Anne-Bebek Politikası ve İş’te Eşitlik
İş kanunu ile paralel olarak doğum izni, süt
izni vb. uygulamalarının yanı sıra Şirketimizde
süt odası bulunmaktadır. Ek olarak hamile
çalışanların günlük 7,5 saatten fazla
çalıştırılmaması uygulaması devreye girmiştir.

Toplumsal Katılım Çalışmalarımız
Doğuş Teknoloji olarak otizm sendromlu
bireylerin IT sektöründe istihdam edilmesi ile
ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Bu projede
Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) ile
koordineli çalışılmaktadır. Ayrıca yurt dışında bu
tip çalışmalar yürüten firmalardan danışmanlık
alınmaktadır. Otizm sendromlu bireylerin
temel özellikleri olan detaylara hâkim olmak
ve rutin işleri hatasız yürütmek IT projelerinde
avantaj sağlamaktadır. Geçen raporlama
döneminde pilot uygulama kapsamında
istihdam edilen 1 çalışanımız kadromuzda
çalışmaya bu yıl da devam etmektedir. Bu
çalışmanın yaygınlaştırılması ve daha çok otizmli
çalışan istihdam edilebilmesi için planlamalar
yapılmaktadır.

GEBZE SCANIA SERVİS
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. Scania
Gebze Servisi, Doğuş Otomotiv’e ait olan

tek Scania- Thermo King Yetkili Servis
noktası olarak Dilovası O.S.B.’de faaliyetini
sürdürmektedir. Birimimiz toplam 21 Scania
Yetkili Servis noktasından biri olarak kümüle
yedek parça ve işçilik satışlarının yaklaşık
%15’ini gerçekleştirmektedir. 21.000 m2 arazi
üzerinde kurulu, 3.500 m2 kapalı hizmet alanına
sahip tesisimizde 12’ü beyaz yaka, 24’i mavi
yaka olmak üzere 36 Doğuş Otomotiv çalışanı
hizmet vermektedir. Dönemsel olarak 2’si proje
stajyeri, 6’sı güvenlik, 3’ü hizmet çalışanı olmak
üzere 11 kişilik tedarikçi firma destek ekibimiz
bulunmaktadır. Gebze Scania Servis (Scania
Türkiye)’in sürdürülebilirlik performansıyla ilgili
detaylı bilgiler internet sitesinde yer almaktadır:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/etki-alanimiz/istiraklerimizdesurdurulebilirlik-2019

Kalite Standartları
Gebze Scania Servis’de süreçlerimizi en iyi
standartlarda tutabilmek için tüm süreçler
sürekli olarak takip edilmekte, sürekli gelişim
bakış açısıyla, geliştirilmesi gereken alanlar
belirlenerek belirli periyodlarla iyileştirme
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Servis
prosedürlerimiz de bu doğrultuda sürekli
olarak revize edilerek geliştirilmektedir.
Kaliteye doğrudan etki edecek özel aletlerin
alımı doğrudan Şirketimizce yapılmaktadır.
Yapılan işin kalitesini en üst düzeyde tutmak
içinse çalışanlarımıza sürekli olarak eğitimler
verilmektedir. Pozisyonlar dahilinde sorumluluk
ve yetkilerde herhangi bir farklılık yaşanması
durumunda iş akışı tekrar resmedilerek ilgili
çalışana aktarılmaktadır. Belirli dönemlerde

üretkenlik–verimlilik takibatı yapılmakta ve
planlama sistemi kullanılmaktadır.

Tedarik Zinciri
Doğuş Otomotiv satın alma prosedürleri
çerçevesinde seçilen tedarikçilerimizle
sözleşme usulü çalışılmakta ve standartlar firma
bazlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.
Tedarikçilerimiz seçilirken öncelikle ürün ve
hizmet kalitesi göz önünde bulundurulmaktadır.
Bununla birlikte tedarikçilerimizin de
sürdürülebilirlik kapsamındaki uygulamalarının
göz önünde bulundurulmasına özen
gösterilmektedir. Tedarikçi firmalarımızla
sözleşme yapılmadan önce istenilen
standartlara uygun olup olmadığı araştırılmakta,
kalite/maliyet analizi yapıldıktan sonra
sözleşmeler imzalanmaktadır. Tedarikçilerimizle
sözleşmeler yapılırken Doğuş Otomotiv İş
Ahlakı İlkeleri de firmalara tebliğ edilmektedir.
Sözleşmeli firmalardan talep edilen ürünler
sözleşme içeriğine göre tedarik edilmekte,
kalite kontrol yapıldıktan sonra ya ürün
kabul edilmekte ya da ayrıştırma yollarına
gidilmektedir.

Çevresel Verimlilik Çalışmalarımız
Enerji tüketimini azaltmak için ofis içindeki tavan
armatürleri ve projektörler panel Led ampullerle
değiştirilmiştir. Servis girişinde bulunan toprak
alanın yeşillendirilmesi ve süs bitkilerinin
bakımı için profesyonel destek alınarak çevre
düzenlenmesine özen gösterilmektedir. Su
tüketimini azaltmak için kimyasal destekli ve
uzun süre kullanılabilen yıkama sıvısına sahip
parça yıkama makinaları kullanılmaktadır.
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2018 yılında satın alınan kimyasal destekli parça
yıkama makinası için 9.000 TL ödeme yapılmıştır.
Emisyonlarımızı azaltmak için çalışan servislerinde
optimizasyona gidilerek 1 adet servisi eksiltmek
için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca çalışan
araçlarının kullanımı optimize edilmiştir. Bununla
birlikte müşteri tarafında da egzoz gazı salınımının
azaltılması için servise gelen müşterilere önleyici
bildirimler ve onarımlar yapılmaktadır. Bununla
birlikte tüketimler konusunda farkındalık
yaratmak için çalışanlarımız düzenli olarak
bilgilendirilmektedir. Şirketimizde çalışanlarımız
tarafından meyve ve sebze bahçesi oluşturulmuştur.
2018 yılında 14 meyve fidesi eklenmiş olup, bahçenin
sürekli korunmasına ve geliştirilmesine devam
edilmektedir.

Atık Yönetimi
Gebze Servis’te atık yönetimi hassasiyetle takip
edilmektedir. Servis içi, yönetim katı ve diğer
alanlarda toplanan atıklar, yönetmelikler uyarınca
anlaşmalı olduğumuz firmalara teslim edilerek
bertaraf edilmektedir. Atık kurşunlu piller (akü)
oluşturulan haznelerde toplanmakta ve geri
dönüşüme verilmektedir. 2018 yılında yaklaşık 3.050
kg atık kurşunlu pil geri dönüşüme kazandırılmıştır.
2018 yılında yaklaşık 24.600 kg atık kâğıt
oluşmuş, bunun 18.380 kg kadarı geri dönüşüme
gönderilmiştir. Atık yağlar e-Devlet üzerinden
Motat sistemi kullanılarak düzenli olarak bertaraf
edilmek üzere yönetmeliğe uygun biçimde PETDER
firmasına verilmektedir. Müşterilerimizin servis
işlemlerine başlarken değişen parçaların bertarafını
isteyip istemedikleri sorulmaktadır. Müşterilerimiz

değişen parçaları geri almadıklarında parçalar
tarafımızca bertaraf edilmektedir.
Şirketimizde ekonomik ömrünü tamamlayan
teknolojik cihazlar Doğuş Teknoloji’ye teslim
edilmektedir.

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Scania Gebze Servis içerisinde müşteri bekleme
alanları tehlikeden uzak şekilde konumlandırılmış
durumdadır. İSG kuralları kapsamında Şirketimizde
yürüme yolları yapılmıştır. Müşteri bekleme
salonuna konumlandırılan internet ağına bağlı
bir bilgisayar ile atölye içerisine girmeden vakit
geçirmeleri için çalışmalar yapılmakta, düzenli
olarak atölye içinden uzak tutulmaya çalışılmakta
ve ilgili uyarılar yapılmaktadır. Teslimat işleminde
aracın teknik yapısı ve güvenli sürüşle ilgili
bilgilerin anlatılması için ayrıca özel bir uzman
çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte uzman kişiler
tarafından güvenli sürüş eğitimleri verilmektedir. İSG
Eğitimleri dahilinde sürüş emniyeti temel ilkeleri
anlatılmaktadır. Ayrıca her 2 yılda bir Trafik Hayattır
Eğitimleri düzenlenmektedir. Müşterilerimizin
araçları uydudan takip edilerek hatalı kullanımlar,
aşırı yüklemeler, fazla yakıt tüketimi değerleri
gibi konular birebir takip edilmekte ve önleyici
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Müşteri bilgileri
ise yetkilendirilmiş ve şifrelendirilmiş bir şekilde
kurumsal sistemimizde saklanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti Gebze Servis’in en büyük
değerlerinden biridir. Müşteri memnuniyetini
takip etmek ve arttırmak için farklı kanallarda

çalışmalarımız bulunmaktadır. Her yıl düzenli olarak
müşteri ziyaretleri, bağımsız araştırma kuruluşu GFK
aramaları, servis sonrası memnuniyet aramaları,
servis anket uygulaması yapılmaktadır. Doğuş
Otomotiv DİM hatları ve Scania Info e-posta adresi
üzerinden müşterilerimiz bize şikâyet ve önerilerini
iletebilmektedir. Alınan şikâyetler aynı gün içinde
sonuçlandırılmakta ve konuyla ilgili müşterimize
bilgi verilmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
düzenli olarak hem yüz yüze hem de online
olarak eğitimler verilmektedir. Tüm çalışanlara işçi
sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden bir durumla
karşılaşmaları durumunda işi durdurma ve bundan
dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmama yetkisi
açık mektupla verilmiştir. İş güvenliği için risk
oluşturacak durumlarda çalışanımızın işi kabul
etmeme hakkı olduğu konusunda bilgilendirme
sıklıkla paylaşılmaktadır. Çalışan sağlığı ve güvenliği
kurulumuzda 5 çalışanımız bulunmaktadır ve
toplam çalışan sayısının %10’unu oluşturmaktadır.

Çalışan Eğitimleri
Çalışanlarımıza eğitimler üç farklı kapsamda
verilmektedir. Merkezi fonksiyonlardaki Eğitim
Departmanı’ndan gelen eğitimler, teknik yeterlilik
eğitimleri ve İSG eğitimlerini bütün çalışanlarımız
almaktadır. İş süreçleri dışında çalışanlarımızın
yaşam boyu eğitim süreçlerinde Gebze Scania
Servis olarak tam destek verilmektedir. 2018 yılı sonu
itibariyle Açık Öğretim öğrenimi gören 3 çalışanımız
bulunmaktadır.
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ŠKODA
Bir Doğuş Otomotiv ortaklığı olan ve 1989
yılında Škoda'nın Türkiye distribütörlüğünü
yürütmek üzere kurulan Yüce Auto, Fabia,
Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti, Superb
modellerinin satış, servis ve yedek parça
hizmetlerini, Türkiye çapında 42 Yetkili Satıcı ve
5 Yetkili Servis ile sağlamaktadır. Kuruluşundan
bugüne kadar 159.000 adedin üzerinde araç
teslimatı gerçekleştirmiş olan Yüce Auto'nun
merkez binası Maltepe'de 2.200 m2 alan
üzerine kurulmuştur. 1991 yılında Volkswagen
Grubu'na katılan Škoda, 2007 yılında faaliyet
gösterdiği ülke sayısını 100'e çıkartmıştır.
Üretimini Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Çin,
Slovakya ve Rusya'da bulunan fabrikalarında
sürdürmekte olan Škoda'nın Türkiye'de satılan
tüm otomobilleri Çek Cumhuriyeti'nden ithal
edilmektedir. Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret
A.Ş. Doğuş Otomotiv’in %50 oranında iştirakidir.

İş Etiği
Şirket içinde etik ilkeler prosedürümüz
bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm
çalışmalarımız Doğuş Otomotiv Etik Kod’una
uygun olarak yapılmaktadır. Yolsuzluk ve
çıkar çatışmasıyla ilgili yasa ve yönetmeliklere
uyulmakla birlikte tüm denetim mekanizması
düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Süreçlerle ilgili Şirketimiz her yıl Doğuş
Otomotiv tarafından denetlenmektedir.

Çevresel Verimlilik
Şirketimizde çevresel tüketimlerimizi

azaltmak için Ledli lambalar, sensörlü lavabo
aydınlatmaları, Timer’li dış aydınlatmalar
kullanılmaktadır. Elektrik ve su tüketiminin
gerekli olmadığı zamanlarda azaltılması için
çalışanlarımız bilgilendirilmekte ve konuyla
ilgili çalışanlarımızda farkındalık yaratılmaya
çalışılmaktadır. Şirket içinde kâğıt, plastik ve
pil atıklarımız için geri dönüşüm kutularımız
bulunmaktadır. Atık kâğıtlar düzenli olarak
toplanmakta ve Ayhan Şahenk Vakfı’na
gönderilmektedir. Atık yağlarımızın imhası için
DEHA biodizel firması ile çalışılmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti
Kalite politikamız gereği ilgili yasa ve kanunlara
gerekli özen gösterilmekte, müşteri şikâyet ve
problemleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketiciyi
Koruma Kanunu gereği müşterilerimizin
hakları tarafımızdan da gözetilmektedir. 6502
sayılı kanunun da ötesinde garanti süresi
içerisinde arızalanan ve onarım süresince
ikame araca ihtiyaç duyulması durumunda
ilgili hizmet araç sahipleri için tarafımızdan
ücretsiz olarak sağlanmakta ve bunun yanı
sıra geçici araç tercih etmeyen müşterilerimiz
için yine ücretsiz seyahat etme ve konaklama
imkânı sunulmaktadır. Müşterilerimizin
memnuniyetlerini en üst düzeyde tutabilmek
için düzenli olarak müşteri memnuniyeti
araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz
tarafından belirli dönemlerde IACS müşteri
memnuniyet aramaları ve IPSOS firması
tarafından müşteri memnuniyeti anketleri
yapılmaktadır. Müşterilerimizden gelen yol
yardım, şikâyet, talep ve istekleri ise Değer ve

İlgi Merkezi (DİM) tarafından karşılanarak, ilgili
şikâyetler giderilmekte ve gelen talepler yerine
getirilmektedir.

Çalışanlarımız
Çalışanlarımızın gelişimlerini sağlamak
amacıyla her yıl belirlenen alanlarda eğitimler
verilmektedir. 2018 yılında çalışanlarımıza
16 farklı konuda 200 adam/gün eğitim
verilmiştir. Bununla birlikte çalışanlarımızın
yaşam boyu öğrenimlerine destek olmak
için çalışanlarımıza yabancı dil eğitim
desteği verilmektedir. Çalışanlarımızın
sağlığı ve güvenliği için Şirketimizde İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
Kurul sorumluluğunda yasal zorunluluğu
olan tüm uygulamalar yapılmaktadır. Kurul
9 üyeden oluşmaktadır. 8 üyemiz Şirket
çalışanı, 1 üyemiz bağımsızdır. Kurulda görev
alan çalışanlarımızın Şirket çalışanlarımıza
oranı %12’dir. Çalışanlarımıza sağlık ve hayat
sigortası sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın
memnuniyetini sorgulamak için 3 yılda bir
çalışan memnuniyeti anketi yapılmaktadır.
Çıkan sonuçlara göre iyileştirilmesi gereken
alanlar varsa, ilgili konularda çalışmalar
planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Toplumsal Sorumluluk
Škoda, 2018 yılında Çanakkale – Bergama ve
Bergama – Efes arasında düzenlenen UNESCO
Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turnuvası’nın
destekleyicileri arasında yer almıştır.
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vdf
1999 yılında %51 Volkswagen Financial Services
A.G ve %49 Doğuş Grubu ortaklığıyla kurulan
Volkswagen Doğuş Finans (vdf), “Otomotiv
değer zincirinde yer alan tüm oyuncuların
finansal ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler
geliştirmek ve sunmak” için faaliyetlerini
sürdüren Türkiye’nin öncü otomotiv finansmanı
şirketidir.

Yönetişim ve Etik
Şirketimizde yolsuzluk ve çıkar çatışmasına
yönelik tüm önlemler alınır. Şirketimiz,
başta 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu,
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmelik, 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet
göstermektedir. İlgili yasa ve yönetmeliklere
uyumun ötesinde aynı zamanda Volkswagen
AG ve Doğuş Otomotiv Etik Kodlarına tam
uyum sağlanmaktadır. Yolsuzlukla mücadele
alanındaki prosedürlerimiz ve süreçsel
kontrollerimiz alınan önlemlerin ilk kademesini
oluşturmaktadır. Sonraki kademede ise iç
denetim ekibimiz tarafından yapılan denetim
faaliyetleri bulunmaktadır. Denetim raporları ve
diğer tespit çalışmalarının çıktıları her zaman
düzeltici/iyileştirici önlemler içermektedir.
Etik ilkeler, çalışanlara gerek dönemsel sınıf
içi eğitimler gerekse online (e-öğrenme)

eğitimleriyle hatırlatılmaktadır. Tüm
çalışanlarımız, etik ilkelerimiz ve yolsuzlukla
mücadele konularını da içeren online uyum
eğitimlerine kaydedilmekte ve eğitimlerin
tamamlanması takip edilmektedir. Eğitimlere
ek olarak, periyodik bilgilendirme ve
duyurularla çalışanların konuya ilişkin bilgisi
güçlendirilmektedir.

Çevresel Verimlilik
“vdf’liler kaynaklarını etkin kullanır” konu
başlığıyla düzenli aralıklarla yaptığımız
duyurularda çalışanlarımızda enerji
ve su tasarrufu konusunda farkındalık
yaratılmaya çalışılmaktadır. Dizel motorlu
Şirket araçlarımızın seçiminde “AdBlue”
özelliği olan araçlar tercih edilmekte ve
tüm Şirket araçlarımızın düzenli bakım
ve kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışan
servisi güzergahları her yıl düzenli olarak
yenilenmekte ve bu sayede emisyon
tüketimleri minimum seviyede tutulmaya
çalışılmaktadır. Her departmanda belirli
noktalarda atık kâğıt, atık pil ve ambalaj atıkları
için toplama kutularımız bulunmaktadır.
Atık kâğıt, atık pil ve diğer atıklarımız ise
düzenli olarak toplanmakta ve geri dönüşüme
gönderilmektedir. Atık kâğıtlarımız haftada
bir kez toplanmakta ve Ayhan Şahenk Vakfı ve
Kağıthane Belediyesi’ne teslim edilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti
Gerek müşterilerimizin doğru bilgilendirilmesi,
müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması
ve kişisel verilerinin korunması, gerekse

hizmetlerimizden en üst düzey faydayı
sağlamaları için Şirketimiz içinde farklı
kanallarda müşterilerimize yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Showroomdaki
broşürlerimiz, sosyal medya sayfalarımızdaki
paylaşımlarımız, internet sitesindeki ve mobil
uygulamalarımızdaki ürün açıklamalarımız
anlaşılır ve net şekilde düzenlenmektedir.
Ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme
formları, poliçeler oldukça açıklayıcı bir şekilde
hazırlanmıştır. Müşteri tarafından anlaşılmayan
bir nokta olması halinde, gereken revizyonların
yapılması için çalışmalar yürütülmektedir.
Müşteri verileri müşterinin kendisi ve
yetkili makamlar dışında üçüncü kişilerle
paylaşılmamakta ve bu bilgilerin güvenliği de
IT tarafından temin edilen güvenlik yazılımları
ve prosedürler dahilinde sağlanmaktadır.
Müşterilerin kredi kullanımında kullanılan
sözleşme, ödeme planı, kredi öncesi
bilgilendirme formu gibi orijinal imzalı evraklar
tarafımıza ulaşmaktadır. Bu tür evrakların kilitli
dolaplarda tutulmakta, kısa sürede kontrol
edilerek kopyası sistemde saklanmakta, orjinali
ise arşivleme firmasına gönderilmektedir.
Süreçlerle ilgili sorumlu kişiler bulunmakta ve
ilgili işlemler sürekli olarak denetim altında
tutulmaktadır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için, İş
Sağlığı ve Güvenliği kapsamında danışmanlık
hizmeti aldığımız, İSG Uzmanımız ve İş Yeri
Hekimimiz bulunmaktadır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuz, yetkili
kuruluşlardan gerekli eğitimlerini tamamlayarak
oluşturduğumuz Acil Durum Ekiplerimiz
toplam 32 kişidir ve toplam çalışan sayımızın
yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Şirketimizdeki
tüm çalışanlar, çalışan sağlığı ve güvenliği
kapsamında eğitim almaktadır. Eğitimler İSG
Uzmanı ve İş Yeri Hekimi tarafından 8 adam/
saat olarak verilmiştir. Ayrıca çalışanlarımıza
sunduğumuz özel sağlık sigortası paketi oldukça
kapsamlı olup yıl içerisinde çalışanlarımızın
tüm sağlık sorunlarına ve taleplerine cevap
verecek niteliktedir. Sağlanan özel sağlık
sigortası paketinin içerisinde yıllık ücretsiz
check-up paketi de yer almaktadır ve
çalışanlarımız her yıl genel sağlık kontrollerini
detaylı olarak yaptırabilmektedir. Çalışan sağlığı
doğrultusunda, önceki dönemlerde içme suyu
ve arıtma sistemimizle ilgili yapılan workshoplar
neticesinde, bu sistemlerde yenilemeye
gidilmiştir.

Çalışan Memnuniyeti
Çalışanlarımızın memnuniyeti Şirketimiz için
en öncelikli konuların başında gelmektedir.
Şirketimizde çalışanlarımıza sağladığımız
faydalar arasında özel sağlık sigortası, özel
hayat sigortası, ikramiye, yüksek lisans bursu,
yabancı dil desteği, işe giriş yapılan tarih itibari
ile izin hak edişi, doğum günü izni, doğum
günü hediyesi, eğitim kataloğu, görev bazlı
teknik eğitim seçenekleri bulunmaktadır.
Çalışan memnuniyeti sağlamaya ve bağlılığı
arttırmaya yönelik uygulamalarımızın başında
vdflife - insan kaynakları paylaşım platformu

yer almaktadır. Bu platform aracılığıyla Şirket
çalışanlarımız ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye
erişim sağlayabilmektedir. vdf Çalışan Destek
Programları kapsamında ise çalışanlara ihtiyaç
duydukları yüksek lisans, yabancı dil öğrenme
desteğinin yanı sıra SMMM, proje yönetimi,
iş analistliği vb. teknik eğitim desteği de
sağlanmaktadır. Bununla birlikte ‘vdf Champs’
adı altında uzun dönemli stajyer programımız
bulunmaktadır.
Çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesine
yönelik, Volkswagen FS AG tarafından tüm
Volkswagen şirketleri içerisinde yapılan
“Stimmungsbarometer” (Fikir Barometresi)
anketi ile Great Place to Work’e katılım yıllık
olarak dönüşümlü gerçekleştirilmektedir.
Fikir Barometresi sonrasında çıktıların
değerlendirilmesi adına departmanlar ile
memnuniyet noktaları/beklentiler/öneriler
bağlamında fikir paylaşımı toplantıları
gerçekleştirilmektedir. İç müşteri memnuniyet
anketi yapılarak, Şirket içi işleyiş verimliliğinin
artırılması amaçlanmakta ve çıktıları Şirket
geneli ve departman özelinde çalışanlarla
paylaşılmaktadır. 2016 yılında kurulan vdf
Çalışan Meclisi (vdf Echo) çalışmalarına 2018
yılında devam edilmiş ve çeşitli organizasyonlar
gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte geçmiş
yıllarda birçok çıktı üreten ve köklü değişimler
yaratmış olan “vdf ce” adlı öneri sistemi 2018
yılında, çeşitli nedenlerden dolayı verimli olarak
işlev görememiş olup eski işlevinin kazandırılması
için 2019 İnsan Kaynakları projelerinin arasına
eklenmiştir.

İş’te Eşitlik
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
bir projesi olarak hayata geçen ve Doğuş
Grubu’nun da destek verdiği İş’te Eşitlik
Platformu kapsamında iş hayatında kadınların
desteklenmesi ve fırsat eşitliği yaratılması konusu,
vdf İnsan Kaynakları ve Üst Yönetimi tarafından
takip edilmektedir. “İşte Eşitlik Takip Anketi’ni”
tüm Doğuş Grubu şirketleri ile birlikte vdf de
doldurmaktadır. Mevcut durumda Şirkette her
kademede kadın çalışan ve erkek çalışan sayısı
arasında bir denge kurulmuştur.
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Doğuş Otomotiv 2016 yılından beri
sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
yaklaşımının bir parçası olarak tedarikçilerini
sürdürülebilirlik stratejisi ve ilgili beklentiler
konusunda bilgilendirmekte, tedarikçi seçim ve
denetim süreçlerine sürdürülebilirlik ilkelerini
ekleyerek etki alanında sürdürülebilirlik risklerini
azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. 2018
yılında bu kapsamda bilgilendirme yapılan ve
sürdürülebilirlik performanslarıyla raporumuza
katkıda bulunan tedarikçi sayımız 18’e ulaşmıştır.

ACAR BASIM
Çalışan Sayısı: 122
Hizmet Verilen Alan: 10.000 m2
www.acarbasim.com
Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş. 1980 yılında
faaliyetlerine matbaacılık sektörüyle başlayarak
kurumsal hediyelik, kırtasiye, gayrimenkul
ve yayıncılık alanlarına yayılmıştır. İstanbul
merkez fabrika ve Ankara’da bulunan Anadolu
Bölge Müdürlüğü üzerinden 10.000 m2 kapalı
alanda üretim, idari ve satış faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
Şirketin çevreye olan etkisini azaltarak doğaya
olan katkısını arttırmak amacıyla çalışma
alanında sıcak su için güneş panelleri tercih
edilmektedir. LEDli aydınlatma kullanılmakta
ve fazla enerji tüketimini önleyici düzenlemeler
yapılmaktadır. Ayrıca atık kâğıt, ambalaj
ve yağlarla ilgili geri dönüşüm çalışmaları

bulunmaktadır. 2018 yılında 261.350 kg kâğıt/
ambalaj geri dönüşüme gönderilmiştir.
Sunucu sanallaştırma projesi yapan şirket,
bu yöntemle elektrik kullanımını daha etkin
hale getirmiş ve yeni cihaz alımını azaltmayı
hedeflemiştir.
Acar Basım, yılda üç kez müşteri memnuniyeti
anketi uygulamaktadır. 2018 yılında müşteri
memnuniyeti anket sonucu %90 olarak
belirlenmiştir.
Çalışanlara temel iş güvenliği ve sağlığı
eğitimleri verilmekte, periyodik olarak yapılan
saha denetimleriyle iş kazalarına yönelik
gerekli önlemler alınmaktadır. Çalışanların
işten ayrılması, çalışma süreleri gibi konularda
mevzuata uygun kurallar takip edilmektedir.

BAKIRCI OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 70
Hizmet verilen Alan: 4.800 m2
www.bakirci.com.tr
Bakırcı Otomotiv, otomotiv sektörüne
odaklanmış ve sektörün çeşitli ihtiyaçlarını
karşılayan 6 faaliyet biriminin temsil edildiği
ana yapıdır. Bakırcı Otomotiv, otomotiv
sektöründe mimarlık, servis ekipmanları,
satış sonrası hizmetler, eğitim, iş geliştirme ve
yazılım faaliyetlerini tek elden sunarak sektörün
taleplerini bütünsel şekilde karşılamaktadır.

Bakırcı Otomotiv ISO kalite standartlarını
kullanarak süreçlerini her yıl düzenlemekte
ve TÜV SÜD tarafından denetlenmektedir.
2018 yılında çalışanların yurtiçi ve yurtdışı
seyahatlerini düzenlemek amacıyla Seyahat
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
Bakırcı Otomotiv’in tedarik zincirinde en
önem verdiği unsur, tedariği yapılan ürünün
dünyada önde gelen araç üreticilerinin
standartlarına uygun olmasıdır. Ürün kalitesinin
yüksek olmasına, faaliyetlerinin yasa ve
çevresel yönetmeliklere uygun olmasına
özen gösterilmektedir. Bununla birlikte,
tedarikçilerin Doğuş Otomotiv iş ahlâkı ilkelerine
uygun çalışıp çalışmadığı da göz önünde
bulundurulmaktadır.
Şirketin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla
yürüttüğü çalışmalar arasında enerji tasarruflu
ampullerle aydınlatma, çevreye duyarlı
sistemlerle donatılmış bina, sensörlü musluklar,
servis güzergahları optimizasyonu sayılabilir.
Bununla birlikte, çalışanlara çevre bilincini
geliştiren bilgilendirmeler yapılmaktadır. Atık
Yönetimi ise Beykoz Belediyesi ile iş birliği
çerçevesinde yasa ve yönetmeliklere uygun
biçimde yapılmaktadır.
Bakırcı Otomotiv, iş sağlığı ve güvenliğiyle
ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda
çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlamakta
ve çalışanların sağlık kontrollerini düzenli
olarak yaptırmaktadır. 2018 yılında tüm şirket
çalışanlarına sağlık taraması yaptırılmıştır.
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BARIŞ MAKİNA
Çalışan Sayısı: 71
Hizmet Verilen Alan: 11.500 m2
www.barismakina.com
Barış Makina Otomotiv Ekipman San. ve Tic. A.Ş.
49 yılı aşkın süredir garaj ekipmanları konusunda
ithalat, pazarlama, servis projelendirme
ve eğitim hizmetleri vermektedir. İzmir ve
İstanbul’daki binaların yanında üçüncü hizmet
bölgesi olan İstanbul Şerifali Binası da 5.000
m2 kapalı alanda Avrupa’nın en büyük eğitim
merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Barış Makina
Otomotiv Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin
tüm bölgelerinde satış, teknik ve satış sonrası
hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir.
Barış Makina’da ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemi bulunmaktadır.
Tedarik zinciri yönetiminde Şirket
tedarikçilerinden temel olarak dürüst ve
güvenilir ticaret anlayışı, kaliteli ürün ve
hizmet ile ürünlerine verdikleri garanti şartları,
sağlık ve güvenlik konularında üst düzey
hassasiyet göstermelerini beklemektedir.
Şirket tarafından distribütörlüğü ve bayiliği
yürütülen firmalar dünyaca kabul gören ürün
ve hizmet üretmelerinin yanında çevreye
duyarlı, insan hakları, çalışma koşulları ve
çalışan hakları konusunda örnek çalışmaları ve
uygulamaları bulunan kuruluşlardır. Satın alma
seçim kriterlerinde tedarikçilerin faaliyetlerinin

yerel mevzuatlara uygunluğu, 4857 sayılı iş
kanunu, 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunu
ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa
göre hizmet verip vermediği belirleyici rol
oynamaktadır. Şirketin 40 adedi yurtdışı, 280
adedi yurtiçi olmak üzere toplam 330 tedarikçisi
bulunmaktadır.
Çevreyle ilgili tüm konular ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi doğrultusunda yönetilmekte
ve denetlenmektedir. Enerji kaynaklarının
etkin kullanılması ve enerji tüketimini
azaltmak için ofis aydınlatmalarında kullanılan
akkor ve floresan lambalar, LED lambalarla
değiştirilmiştir. Çevre aydınlatması ve reklam
tabelası LED aydınlatmalara çevrilmiştir.
Kompanzasyon panosu yapılarak enerji
sarfiyatının azaltılması sağlanmıştır. Farklı
lokasyonlardaki depo alanları tek bir noktada
birleştirilerek enerji sarfiyatı, yakıt kullanımı
ve zaman yönetimi konusunda iyileştirmeler
yapılmıştır. Havuz araçlarının özel kontrol ve
takip sistemiyle hangi saat aralığında, kim
tarafından, hangi güzergahlarda kullanıldığının
tespiti yapılarak gerek yakıt gerek zaman
konusunda tasarruf tedbirleri alınmıştır.
Teknolojik anlamda yapılan iyileştirmelerden
en önemlisi e-posta sunucu ve FTP sunucunun
sanal sunucu ortamlarına taşınmasıdır.
Elektronik cihazlardan çıkan kartların üzerindeki
komponentler (trafo, röle, vb.) kullanılabilir
durumda ise atık olarak ayrılmadan geri
kazanım mantığıyla kontrol edilerek tekrar
üretim prosesine dahil edilmektedir. Müşterilerin

teknik servis ihtiyaçları için ziyaret gerektirmeyen
durumlarda uzaktan bağlanma yöntemiyle
çözüm bulunmakta ve böylelikle ciddi oranda
yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
2018 yılında yakıt tüketimi fazla olan 4 eski araç,
yakıt yönünden ekonomik araçlarla değiştirilmiş
ve servis güzergahlarının optimizasyonu için
araç takip sistemi yatırımı yapılmıştır. Ayrıca
forklift kullanımını azaltmak için araç arkalarına
kaldırma ekipmanları taktırılmıştır. Şirket, atık
kâğıt ve atık pil konusunda geri dönüşüm
çalışmaları sürdürmektedir. 2018 yılı içinde geri
dönüşüme kazandırılan kâğıt miktarı yaklaşık
3.250 kg, pil miktarı ise yaklaşık 12 kilogramdır.
Şirket tarafından ayrıca yıl içinde Ege Orman
Vakfı’na ağaç dikimi için düzenli olarak bağışta
bulunulmaktadır.
Distribütörlüğü ve bayiliği yapılan ürünler
Avrupa Birliği güvenlik normlarından geçmiş
CE belgeli ekipmanlar ve araçlardır. Her bir ürün
için sağlık ve güvenlik riskleri ortaya konulmuş
ve bu risklerin minimize edilmesi ya da ortadan
kaldırılması için risk değerlendirme çalışmaları
üretici firmalar tarafından yapılmıştır.
Şirket yılda bir kez müşteri memnuniyeti anketi
uygulamaktadır. Ayrıca düzenli olarak çalışan
memnuniyeti anketi de yapılmaktadır. 2018
yılında çalışan memnuniyeti anket sonucu
%80 olarak belirlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda yasa ve yönetmelikler gereği tüm
yükümlülükler yerine getirilmektedir.
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Barış Makina’da çalışanların verimliliğe katkısını
sağlamak amacıyla Öner/Çöz öneri sistemi
bulunmaktadır. Belirli zamanlarda çalışanlardan
önerileri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
Çalışanların mesleki yönden gelişimlerini
sağlamak için verilen eğitimlerin yanı sıra,
çalışanlar distribütörlüğü yürütülen firmalara
eğitim amaçlı olarak gönderilmektedir.
Ayrıca yabancı dil kurslarına gitmek isteyen
çalışanların tüm masrafları Şirket tarafından
karşılanmaktadır. Çalışanlar arasında dil, din, ırk,
cinsiyet, milliyetçilik, etnik köken vb. konularında
ayrımcılık yapılmamaktadır. Şirket çalışanlarına
eşit davranma ilkesini benimsemiştir.
Barış Makina faaliyette bulunduğu
bölgenin gelişimi için yerel halkın ihtiyaçları
doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Şirket binasının ön cephesinde ortak kullanım
alanı olan bölgede ağaçlandırma çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalar için yıl içinde yaklaşık
20.000 TL ödenmiştir. Ayrıca yıl içinde Balıkesir
Edremit Endüstri Meslek Lisesi mekanik eğitim
atölyesinin tüm ekipmanlarının kurulumu şirket
tarafından gerçekleştirilmiştir.

BASF
Çalışan Sayısı: 707
www.basf.com/tr/tr.html
Sürdürülebilirlik, dünyanın en büyük kimya şirketi
BASF’nin strateji ve operasyonları içinde çok etkin
bir şekilde yönetilmektedir. BASF, Sürdürülebilir
bir gelecek için kimya yaratıyoruz, misyonu

doğrultusunda her yıl yayınladığı sürdürülebilirlik
raporu kapsamında pek çok alandaki
performanslarını açıklayarak sürdürülebilir
kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için
çalışmaktadır.
Kaynaklarını sorumlulukla kullanan ve sorumlu
bir şekilde üretim yapan BASF, üst üste 17 kez
Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde
(DJSI World) yer alma başarısını göstermiştir.
BASF ayrıca, FTSE Group tarafından hazırlanan
FTSE4Good Endeks Serisi'nde de düzenli olarak
yer alırken sadece en katı sosyal, çevresel ve
kurumsal yönetim (ESG) kriterlerini karşılayan ve
bunları düzenli değerlendirmelerle sürekli olarak
teyit eden/geliştiren şirketler bu endekslerde
bulunma başarısını göstermektedir. BASF,
endekste yer alan kimya şirketleri arasında ESG
açısından sınıfının en iyisi konumundadır.
BASF'nin benzersiz Verbund (entegre üretim)
yaklaşımı, kaynakların etkin kullanımı ve
sürdürülebilirliğe iyi bir örnek teşkil ederken
kaynak ve enerji tasarrufu sağlamakta, emisyon
salınımlarını en az seviyeye indirmekte, lojistik
maliyetlerini azaltmakta ve altyapısal sinerjilere
olanak sağlamaktadır.
Yine bu yaklaşımın bir yansıması olarak
dijitalizasyon ve akıllı üretim yaklaşımı da
BASF için büyük fırsatlar sunmaktadır. Dijital
teknolojiler ve verinin kullanımı ile BASF
müşterileri için katma değer yaratırken aynı
zamanda süreçleri için verimlilik ve etkinliği de
artırmaktadır. Bunun en önemli örneklerinden

olan BASF süper bilgisayarı Quriosity (Merak) ile
BASF’nin dijitalizasyon süreçlerinde ve ArGe’de
anahtar bir rol belirlemiş olmasıdır.
BASF, memnuniyeti ve tasarruf bilincini
merkezine almış bütün müşterileri için birinci
öncelik olarak boyahanelerde teknolojik boya
tamir yöntemlerinin uygulanması ve boyahane
verimliliklerinin en üst seviyeye çıkartılmasını
sağlamak üzere çalışmaktadır.
Bu doğrultuda geliştirilen Glasurit Boyahane
Süreç Mükemmelleştirme çalışmaları
kapsamında belirlenen adımları tamamlayan
ve uygulayan boyahaneler sertifika almaya hak
kazanmaktadır.
BASF tarafından 2015 yılından beri hizmet
verilen Doğuş Oto’nun bütün hizmet
noktalarında yürütülen Glasurit Boyahane Süreç
Mükemmelleştirme çalışmalarında bugüne
kadar Etimesgut, Çankaya, Bursa, Maslak, Kartal
ve Esenyurt hizmet noktalarındaki boyahaneler
sertifikalı hale getirilmiştir.
Glasurit Boyahane Süreç Mükemmelleştirme
kapsamında yaklaşık bir yıl süren çalışmalarda
hem Doğuş Oto Boyahane yetkilileri ve
çalışanları, hem de Glasurit Otomotiv Tamir
Boyaları saha sorumlularının takibiyle tüm
aşamalar tamamlanarak bütün hizmet
noktalarında yüzde 100 başarıya ulaşılmıştır.
Şirketin üretim sahalarının ve iş birimlerinin
çoğu, ISO 9001’e göre sertifikalandırılmıştır.
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BASF, önde gelen kimya şirketlerinin tedarik
zincirinde sürdürülebilirliği desteklemek
ve tedarikçi değerlendirme yöntemlerini
standartlaştırmak için güçlerini birleştirdiği
“Sürdürülebilirlik için Birlikte” girişiminin kurucu
üyesidir. Bununla beraber hedefleri, yönergeleri,
performans standartlarını ve bir denetim
prosedürünü içeren küresel bir Mesleki Tıp ve
Sağlık Koruma Programı’nın da kurucusudur.
BASF, ABD Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin
kurucu üyesi olarak ABD İş ve İnsan Haklarına
Yönelik Temel Prensipler uyarınca üstlendiği
sorumluluğu yerine getirmeyi, ulusal yasalara ve
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen
temel çalışma standartlarına uygun sosyal
sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi taahhüt
etmektedir.

BIG TANITIM
Çalışan Sayısı: 5
Hizmet Verilen Alan: 87 m2
www.bigtanitim.com

sunumların, dosyaların ve evrakların çoğu
dijital ortamda iletilmektedir. Ayrıca atık
piller kutularda biriktirilerek ay sonunda
geri dönüşüme gönderilmektedir. Eskiyen
teknolojik ürünler bağışlanarak yeni ürünlerle
değiştirilmektedir.
Big Tanıtım çalışanlarının şikâyet, öneri ve
görüşlerini paylaşabilmesi için her 6 ayda bir
Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır.
Bunun yanında şirket çalışanlarının kendi
alanlarında gelişimlerine destek olmak amacıyla
İngilizce, grafik ve web tasarım eğitimleri gibi
imkanlar sunulmaktadır. 2018 yılında çalışanlara
yaklaşık 20 saat iş etiği ve ahlâkı, insan hakları ve
temel iş eğitimleri verilmiştir.
Big Tanıtım, düzenli aralıklarla TEMA Vakfı’na ve
Darüşşafaka Vakfı’na ve iş birliği içinde olduğu
bir şirketle birlikte köy okullarına belirli aralıklarla
bağış yapmaktadır. Bunun dışında, eğitimlerine
destek olmak için burs verilen öğrenciler
bulunmaktadır.

DAIKIN TÜRKİYE

Big Tanıtım, promosyon ve reklam ürünleri
sektöründe 10 yılı aşkın deneyimiyle müşterilerin
taleplerini en doğru şekilde anlayarak hızlı bir
şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır.

Çalışan Sayısı: 1.025

Big Tanıtım, tedarikçilerini seçerken detaylı bir
pazar araştırması sonucunda güvenilir, işinde titiz
ve kaliteli ürünler sunan markaları seçmektedir.
Şirket içinde kâğıt israfını önlemek için

1978 yılından beri distribütörler aracılığıyla
Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz
2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en
önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini

Hizmet Verilen Alan: 2.600 m2
www.daikin.com.tr

satın alarak sektörün iddialı bir oyuncusu
olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma
ve havalandırma alanında Türkiye’nin en
geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin
Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel
markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik
kombi, klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil,
klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son
teknolojiyle üretilmiş ürünleri bulunmaktadır.
Daikin Türkiye’nin Hendek’te bulunan 100.000
m2 üzerine 42.000 m² kapalı alana kurulu üretim
tesislerinde Airfel markasının yanı sıra, Daikin
markalı ürünlerin üretimine de başlanmıştır.
Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye
altı bölge müdürlüğü (Adana, Ankara, Antalya,
Gaziantep, İzmir, Trabzon), 170 bayi, 500 satış
noktası ve 501 yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş
bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir.
Daikin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
Kalite Politikası doğrultusunda çalışmalarını
yürütmektedir. Tüm çalışmalar ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak
sürdürülmektedir. Daikin Türkiye’de kaliteyi
arttırma amaçlı kaizen ve kalite çember
uygulamaları yapılmaktadır.
Doğuş Otomotiv’in İş Etiği, Kurumsal
Sürdürülebilirlik ve diğer tüm çalışma
ilkelerine uymakla birlikte Daikin Türkiye, kendi
tedarikçilerini seçerken de iş bütünlüğü, çevre,
insan hakları ve temel çalışma hakları konularını
göz önünde bulundurmakta ve kontrollerini
bu kriterleri göz önünde bulundurarak
gerçekleştirmektedir

99

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
Tedarikçilerimizde Sürdürülebilirlik

2018 yılında Daikin Satış Sonrası Hizmetler olarak
ülke genelinde 550 farklı tedarikçiden hizmet,
yedek parça ve ürün temini sağlanmıştır. Bakım
onarım hizmetleri için yaklaşık olarak 25 Milyon
TL harcamada bulunulmuştur. Tedarik zincirinde
bulunan bayi ve servislerle yılda 5 kez detaylı
toplantılar ve ara değerlendirme toplantıları
gerçekleştirilerek süreç gözden geçirme ve
iyileştirmeler yapılmaktadır. Tedarik zincirinde
çevreye ya da insan haklarına yönelik negatif
etkisi olan şirketler için şirket prosedüründe yer
alan disiplin maddesi içeriğine uygun yaptırımlar
uygulanmaktadır.

Yeniden Değerlendir, Yeniden Kullan" sloganıyla
faaliyetlerine yön veren Daikin’de bütün
kaynakların kullanımı ve enerji tüketimi sürekli
gözden geçirilmektedir. Daikin Türkiye enerji
verimliliği çalışmaları kapsamında, enerji etüt
mühendisleri tarafından hazırlanmış etütler ve
analizler doğrultusunda kaynakların tüketiminin
azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü tarafından organize edilen
iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği
konulu eğitimlere Daikin Türkiye mühendisleri
eğitimci olarak katılmaktadır.

Daikin ’in çevre politikası "Günümüzü
zenginleştirip, geleceği korumak" misyonu üzerine
kurulmuştur. Daikin Europe, Japonya'daki ana
şirketi yakından takip ederek resmi kural ve
yönetmeliklerin de ötesindeki politikaları devreye
sokarak çevresel sorumluluk alanında aktif bir rol
oynamaktadır.

Daikin Türkiye merkez ofisi Türkiye’nin LEED Platin
sertifikalı ilk kulesi Allianz Tower’da bulunmaktadır.
Binalardaki ileri teknoloji su armatürleri, kullanıcı
konforundan ödün vermeden uluslararası
standartlarda su verimliliği sağlamaktadır.
Binalarda kullanılan verimli su armatürlerinden
dolayı su tüketimi %35’ten fazla azalmıştır.

1998'te Daikin Europe, Avrupa'nın ISO 14001
sertifikası olan ilk iklimlendirme üreticisi
olmuştur ve bütün yan şirketlerinden de tüm iş
süreçlerinde ISO 14001 gerekliliklerini karşılamasını
beklemektedir. 2002'de Daikin Europe, AB'nin
"Tehlikeli maddelere kısıtlama" ve "Çöp, Elektronik
ve Elektrik eşyalar" ile ilgili yönetmeliklerine(RoHS) ve (WEEE) direktifleri- kendi yanıtını
formüle etmiştir. Daikin Türkiye de bu
çalışmaların referansıyla Türkiye’deki faaliyetlerini
yürütmektedir.

Daikin "Eko dizayn" ilkesini benimseyerek sürekli
olarak ürünlerindeki "yeşil" içeriği geliştirmeye
çalışmakta ve ürünlerinde kurşun, cıva ve
kadmiyum kullanımını azaltmaktadır. Tasarım
departmanı ise malzeme sağlayıcıların bütün
ürünlerinin çevreye zararlı olduğu belirtilen hiçbir
maddeyi içermediğini deklare etmesini zorunlu
tutan "yeşil satın alma" politikasını uygulamaktadır.

Enerji verimliliğini sürdürmek için "Azalt,

Daikin, üretim ve paketleme materyallerinin
kullanımı ve geri kazanım potansiyellerini
düzenli olarak incelemektedir. Örneğin hasarlı
ahşap Avrupa paletleri tamir edilmekte ve

yeniden kullanılmaktadır. Fabrikada kullanılan
su, atık su sistemine gönderilmeden önce
işlemden geçirilmekte ve bol miktarda tortu,
çimento endüstrisi için kullanışlı çamur olarak
ayrılmaktadır. Atık piller ise Akademi Maltepe
binasında bulunan pil kutularında toplanmakta ve
geri dönüşüme gönderilmektedir.
Çalışanlar çöp, pil ve yazıcı kartuşları gibi tehlikeli
maddeleri, kâğıt ve karton gibi yeniden kullanılan
ürünleri ayırmaları konusunda teşvik edilmektedir.
Ayrıca üretimin bütün aşamalarında imalat
bölümü tarafından "SIFIR atık" ve "SIFIR emisyon"
hedefleri benimsenmiştir.
Yetkili servisler tarafından klima sistemlerinde
kullanılan HFC gazların F gaz regülasyonuna
uygun kullanımı konusunda eğitim verilmektedir.
Daikin Türkiye, yetkili servis denetim ve bayi
ziyaretleri kapsamında ülke genelinde sağlamış
olduğu tüm ziyaretlerde atıkların geri dönüşümü,
enerji kullanımı, soğutucu gazlarının kullanımı
ve toplanması konularında bilgilendirmelerde
bulunmaktadır. Şirket bünyesinde oluşabilecek
tüm atıklar çevre politikasına uygun olarak
değerlendirilmektedir.
Daikin, 2018 yılı ocak ayı itibariyle Enerji Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından
ticari hizmet binalarında yetkili enerji verimliliği
danışman şirket yetkisini almıştır. Bu yetki
kapsamında müşterilerin hizmet binalarına
ait enerji etütleri gerçekleştirerek enerji
optimizasyonu sağlanması amaçlanmaktadır.
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Bunun yanında ISKAV içerisinde Sanayi
Tesislerinde Enerji Verimliliği Komisyonu’nda
sanayi tesislerinin enerji harcamalarının azaltması
amacıyla verimlilik arttırıcı proje geliştirilmesi için
gönüllü çalışmalar yapılmaktadır.
Daikin Europe çevre politikası doğrultusunda
hareket eden Daikin Türkiye, aynı zamanda
kendi yerel standartlarını Avrupa yönetmelik ve
direktiflerini dikkate alarak geliştirmiştir. Değer
zinciri içinde çevresel etkisinin azaltılmasını
sağlamak için Daikin bütün yan kuruluşlarının
2005 sonuna kadar uluslararası düzeyde kabul
görmüş ISO 14001 akreditasyonunu kazanması
talimatını vermiştir.
Daikin tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliği,
bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya şirket bilgi
varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
Bu amaçla Şirkette ISO 27001:2013 sistemi
kurulmuştur. Sistemin etkinliği sürekli olarak
kontrol edilmekte ve gerektiği noktalarda
iyileştirilmektedir.
Daikin Türkiye gelecek hedeflere ulaşmak
için insan faktörünün öneminin farkındadır.
2018 yılında Daikin çalışanları için periyodik
olarak gerçekleştirilen kişilik envanteri ve 360
derece değerlendirme sonuçları temel alınarak
çalışanların yetkinlik ve yönetsel özelliklerinin
geliştirilmesi amacıyla özel tasarlanmış yetkinlik
gelişim programlarına ek olarak Teknik, Mesleki
ve Kanunen Zorunlu Eğitimler gerçekleştirilmiştir.
2019 yılı için özellikle mavi yaka çalışanlara özel
gelişim programları ile mavi yaka çalışanların

sürece katkılarının arttırılması hedeflenmektedir.

Daikin Akademi
Tüm eğitim faaliyetleri Daikin Türkiye Akademi
çatısı altında İstanbul Maltepe yerleşkesinde
bulunan 1 Konferans Salonu, 3 pratik, 4 teorik
ve 1 atölyeden oluşan eğitim binasında
gerçekleşmektedir. Daikin Akademi faaliyet
göstermeye başladığı günden itibaren yenilikçi
uygulamalarla, çalışanlarının ve paydaşlarının
ihtiyaçlarını gözeten eğitim içeriği ile yaklaşık 24
bin kişiye ulaşmıştır. Bu kapsamda şirket, 2020
yılına kadar belirlediği strateji doğrultusunda 45
bin kişiye eğitim imkânı sunmayı hedeflemektedir.
Daikin Akademi profesyonel ekibi ile şirket
içinde farklı departman yöneticilerinden oluşan
icra kurulu ile 5 yıllık yürüyen strateji planları
doğrultusunda yönetilmektedir.
Kurulduğu günden bugüne departmanlarının
ve paydaşlarının stratejik ortağı olmayı ve
gerçekleştirdiği tüm eğitimlerin sonuçlarının iş
hayatına ve faaliyetlere yansımasını amaçlayan
Daikin Akademi, ihtiyaçları derinlemesine analiz
ederek özgün eğitim içerikleri hazırlamaktadır. Bu
kapsamda elde edilen kazanımlar çalışan, bayi,
servisler ile birlikte CIS ülkelerinde hizmet sağlayan
distribütörlere, üniversite öğrencilerine, müşterilere
olmak üzere geniş bir hedef kitleye ulaşmaktadır.
Daikin Akademi tüm eğitimlerini hedef kitleye
sınıf içi uygulamalarının yanı sıra saha, atölye
çalışmaları ve dijital platform uygulamaları ile
ulaştırmaktadır. Daikin Radyo aracılığı ile tüm
çalışanlara, yıllık belirlenen plan doğrultusunda,
akademik söyleşiler yapılmaktadır. Radyo

programında eğitim sektöründen eğitimci,
psikolog, yaşam koçları ağırlanmakta, konu ile ilgili
sorulan sorulara cevap veren çalışanlar akademi
tarafından ödüllendirilmektedir.
Mesleki ve teknik gelişim eğitimlerinin %85’i
şirketin iç eğitmenleri tarafından karşılanmaktadır.
İç eğitmenler için her yıl düzenli olarak motivasyon
toplantısı gerçekleştirilerek başarılı bulunan
eğitmenler ödüllendirilmektedir.

Daikin Sakura Projesi
KOSGEB, Kal-Der ve Daikin iş birliğiyle 2014 yılında
hayata geçirilen Sakura Projesi, üniversite mezunu
girişimci kadınların kendi işinin patronu olmasını
sağlamak amacıyla planlanmıştır. Sakura Projesi
ile girişimci kadınlar, önce eğitim ardından da
işyeri desteği alarak iş hayatına atılmaktadır. Proje
kapsamında 3. yılın sonunda 100 girişimci kadının
işyeri sahibi olarak girişimcilik kariyerine başlaması
planlanmıştır. Proje hedeflenen gelişim planında
devam etmektedir.

Kadın Teknisyen Projesi
2014 yılında faaliyete geçirdiği Daikin Sakura
Programı’ndaki kadın girişimcilerin başarısı
sonrasında, Daikin 2017 yılında başlattığı
kadın teknisyen projesiyle erkek egemen olan
iklimlendirme sektörüne kadın teknisyen
yetiştirmeyi amaçlamıştır. 2018 yılı sonunda
hedeflenen seviyede kadın teknisyen sahada
hizmet verebilir duruma gelmiştir. Proje kadın
teknisyenlerin servis sahibi yapılması ve sayılarının
arttırılması hedefi ile geliştirilmeye devam
etmektedir.
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Meslek Liselerine İklimlendirme

ERİNÇ REKLAM (REKLAMETRE)

Laboratuvarları

Çalışan Sayısı: 20

Daikin Türkiye, meslek lisesi iklimlendirme
bölümlerinin faydalanacağı eğitim laboratuvarları
oluşturmaktadır. Her yıl, planlama dönemlerinde
belirlenen okullara bu doğrultuda destek
olunmaktadır. Bununla birlikte belirlenen meslek
liselerinin iklimlendirme bölümünden mezun
olan gençlere İş-Kur yönlendirmesi ve ilgili lisede
yapılan görüşmeler kapsamında Daikin Yetkili
Servisleri’nde iş imkânı sağlanmaktadır.

Hizmet Verilen Alan: 3000 m2

Fuha Uzman Günleri
Daikin bünyesinde iklimlendirme sektörüne
hizmet amaçlı kurulan Avrupa’nın en büyük
deneyimleme merkezi Fuha, Türkiye’de
bulunmaktadır. İklimlendirme, enerji sektörü
çalışanları, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri,
sivil toplum kuruluşları için seminer, eğitim vb.
alanlarda ücretsiz organizasyonlar düzenlenerek
sektöre katkı sağlanmaktadır. Müşterilerin,
çalışanların ve tüm paydaşların faydalanabileceği
seminer ve toplantılar sektörde uzman günleri adı
altında düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Fuha,
2018 Ağustos ayı sonrasında İstanbul Maltepe’de
yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. Bununla
birlikte iklimlendirme konuları ile ilgili Daikin
Türkiye çalışanları tarafından hazırlanan makaleler
sektörel yayın kuruluşlarının bültenlerinde yer
almaktadır.

www.reklametre.com.tr
Erinç Reklam, 2009 kuruluşlu ve merkezi İstanbul
olan; reklam sektöründe tabela, dijital baskı, stand
üretimi alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir.
Açık ve kapalı toplam 3000 m2 ye yakın bir alanda
20 kişilik sabit bir kadroyla çalışmaktadır.
Erinç Reklam tedarikçilerini dünya standartlarına
uygun, sektörde uzun süredir var olan ve kabul
görmüş markalardan seçmektedir. Şirket, tedarikçi
seçim sürecinde alınan hizmet veya ürünün
tüm siparişlerde aynı kalitede olmasına dikkat
etmektedir. Şirkette ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi uygulanmaktadır.
Enerji tüketimini azaltmak için şirkette
kullanılan tüm teknolojik aletler düzenli olarak
güncellenerek enerji tasarrufu sağlayan son
teknoloji ürünlerle değiştirilmektedir. Bu gibi
konularda şirketin destek aldığı bir bilgi işlem
firması bulunmaktadır. Atık kâğıtlar, üretilmiş
malzemelerin sevkiyatı için yapılan paketleme ve
koli içlerinde destek malzemesi olarak kullanılır
ve %85 e yakın atık kâğıt şirketin faaliyetlerinde
tekrar değerlendirilir. Kalan %15 atık ise kâğıt
firmalarına gönderilerek değerlendirilmektedir.
Demir ve plastik atıklar da geri dönüşüme
gönderilmektedir.

Şirkete ait 1.000 m2 açık alan, hayvanların
yemek ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması için
ayrılmıştır. Aynı zamanda bu alan çam ağaçları
ekilerek değerlendirilmiştir. Erinç Reklam, içinde
bulunduğu bölgede de sokak hayvanlarının
korunabilmesi için 15 m2 kulübe ve alan tahsis
etmiştir. Bunun dışında, promosyon amaçlı
ürünler göndermek yerine kişi ya da kurumlar
adına TEMA’ya bağış yapmayı ve tohum hediye
etmeyi seçerek çevresel farkındalığı arttırmaya
çalışmaktadır.
2018 yılında Erinç Reklam tarafından birden fazla
okula maddi destek sağlanmıştır. Şirket, kendi
bölgesi içinde ihtiyaç sahibi ailelerin eşya, gıda ve
çocuklarının eğitim masraflarına katkıda bulunmuş,
bir ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye bağışlamıştır.
Lösemiye karşı farkındalığı arttırmak, tedavi
sürecindeki çocuklara ve ailelerine moral vermek
amacıyla yemek organize etmiştir. Ayrıca, şirket
sağlıklı yaşamı desteklemek için önemli gördüğü
spor dallarına reklam yatırımları yaparak sporculara
sponsorluk desteği vermektedir.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışmalar
mevzuata uygun şekilde güncel olarak
yapılmaktadır. Her ay şirket hekimi, iş sağlığı ve
güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara temel
eğitimler verilmektedir. Bunun dışında her çalışan üç
ayda bir kendi mesleki grubunda şirket içi mecburi
eğitimlere katılmaktadır.
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FABRİKA BASIM
Çalışan Sayısı: 46
Hizmet Verilen Alan: 3.500 m2
www.fabrikabasim.com
Fabrika Basım, 2003 yılından bu yana baskı
sektöründe varlığını sürdürmektedir. Her
sektör ve endüstri için yüksek kalitede ve
yaratıcı ürünler üretmektedir.
Şirketin tedarikçi seçim sürecinde öncelikli
hedefi toplam kalite anlayışına uygun,
güvenilir ürünlere ve zamanında teslim
hassasiyetine sahip tedarikçilerle çalışmaktır.
Çalışma şartları ve üretim kademelerinde
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi, 4857 Sayılı İş Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunları ve diğer kanun ve yönetmelikler,
çalışma ve kalite standartları konusunda hassas
davranılmaktadır.
Fabrika Basım, enerji tüketim miktarını düzenli
olarak faturalardan kontrol ederek tüketimi
azaltmak için çalışmalar yapmaktadır. Bazı
aydınlatma alanlarında LED lambalardan
yararlanarak ve çalışanlara gereksiz elektrik
kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak
elektrik tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.
Şirket bünyesinde kullanılmayan atık piller,
kullanılmayan bilgisayar ve teknolojik ürünler,

atık kâğıtlar, geri dönüşüm alanlarında
toplanarak ilgili belediye birimine gönderilerek
geri dönüşüme katkı sağlanmaktadır. 2018
yılında şirket tarafından geri dönüşüme
kazandırılan atık kâğıt miktarı 295.425 kg’dır.
Fabrika Basım, çevre ve geri dönüşümle ilgili
konularda danışmanlık hizmeti alarak çevresel
etkisini azaltmak için gerekli çalışmaları
yapmaktadır.
Bilgi İşlem Birimi'nde server sisteminde
kullanılan diskler kullanım ömrünü
tamamlaması durumunda gelişen teknolojiye
uygun yeni diskler ile değiştirilip bilgi
güvenirliği ve kaybı önlenmektedir.
Şirket verilen her hizmet sonrasında
müşterilerle telefon görüşmesi yoluyla bir
memnuniyet anketi yapmaktadır. Bu geri
bildirimler sonucunda müşterilerin olumsuz
geri bildirimlerine yönelik hızlı ve kalıcı
çözümler sunmaya önem verilmektedir.
Şirket ve müşteriler arasında gizlilik anlaşması
yapılmaktadır. Bu anlaşmalar doğrultusunda,
şirket bünyesinde bilgilerin güvenliği
sağlanmaktadır. Çalışanların iş sözleşmelerinde
bilgilerin şirket dışına çıkarılmaması ve
çıkarılması durumunda oluşacak yasal durum
kendilerine bildirilmiştir.
Fabrika Basım, çalışanlarına ilgili yasal
mevzuatlar doğrultusunda 6331 İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası ve diğer mevzuat ile

kanunlar doğrultusunda periyodik muayene
ve kontrolleri sağlamaktadır. Ayrıca İş Sağlığı
ve Güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara
eğitimler verilmektedir. Bunun dışında, 2018
yılında çalışanlara insan hakları ve ilk yardımla
ilgili eğitim verilmiştir. Şirket içinde üç ayda
bir Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır.
Sonuçlar yönetim tarafından değerlendirilerek
çalışanların görüş ve önerileri dikkate
alınmaktadır.
Şirket kalite standartlarını yükseltmek
için çalışanlarına gelişen piyasa şartları ve
teknolojik gelişmelere yönelik çeşitli eğitimler
vermektedir. Yapılan üretimler sonucunda
ortaya çıkan, gözden kaçan veya kişilere bağlı
olarak makine ekipman zincirinde ortaya çıkan
hataların günlük değerlendirmeleri sonucunda
tutanak tutulmaktadır. Hata raporlarının
günlük, aylık ve yılsonu değerlendirme
toplantılarında, hatanın oluşum nedeni
araştırılarak hatanın kaynağından yok edilmesi
sağlanmaktadır.
Fabrika Basım, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullara yardım kuruluşları aracılığıyla çeşitli
destekler vermektedir. 2018 yılında bir köy
okuluna giyecek bağışı yapılmıştır.
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FORMAT MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 50
Hizmet Verilen Alan: 1400 m2

en dikkat ettiği özellik kalite standartlarının
sağlanmasıdır. Ayrıca tedarikçilerin insan ve çalışan
haklarına saygılı, çevreye zarar vermeyen markalar
olmasına özen gösterilmektedir.

www.formatmatbaacilik.com.tr

İSDEM İNŞAAT
Format Matbaacılık 1998 yılından bu yana çeşitli
sektörlerdeki müşterilerine baskı öncesi, baskı,
baskı sonrası olmak üzere üç aşamada yürüttüğü
faaliyetlerle hizmet sunmaktadır.
Format Matbaacılık, ürünlerinde insan sağlığına ve
çevreye zarar vermeyen ürünler kullanmaya dikkat
etmektedir. Bunun dışında şirket içinde oluşan
atıklar yetkili geri dönüşüm belgesine sahip firmalara
gönderilerek geri dönüşüme kazandırılmaktadır.
2018 yılında toplam 20.000 kg kâğıt geri dönüşüme
gönderilmiştir. Format Matbaacılık, dünya genelinde
kabul gören FSC belgesine sahiptir. Bu belge
sayesinde yalnızca kâğıt yapılmak için özel olarak
üretilen ağaçlar kullanılarak ormanlar korunmaktadır.
Şirkette tüm çalışanlara düzenli aralıklarla İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir. 2018’de
toplam 12 saat eğitim verilmiştir. Çalışanların
şikâyet ve önerilerini iletmesi için özel bir sistem
bulunmamaktadır. Bunun yerine, çalışanlar kendi
aralarında seçtikleri sözcü aracılığıyla düşüncelerini
yöneticilerine iletmektedir. Şirket yılda bir kez Müşteri
Memnuniyeti Anketi uygular. Ayrıca müşterilerin
iletişime geçerek şikâyet ve görüşlerini iletebilmesi
için müşteri temsilcileri bulunmaktadır.
Format Matbaacılık’ın tedarikçilerini seçerken

Çalışan Sayısı: 30
Hizmet Verilen Alan: 800 m2
www.isdeminsaat.com
İstanbul’da 2000 yılında kurulan İsdem İnşaat,
inşaat ve taahhüt ile ağırlıklı olarak metal ve
dekorasyon işleri alanında hizmet veren bir şirkettir.
Tedarik zinciri yapısında, birden fazla tedarikçinin
değerlendirmeye alınarak aralarından finansal,
teknik ve yönetsel açıdan en güçlü, yeterli
kaynağa sahip ve yasal mevzuatlara uygun çalışan
tedarikçinin seçilmesine önem verilmektedir.
Şirket, tedarikçilerinden kullanılan malzemelerin
sertifikalarını talep ederek insana ve doğaya zarar
vermeyen malzeme kullanımını araştırmaktadır.
Bunlar dışında, tedarikçi seçiminde en çok
dikkat edilen husus çalışan haklarının korunuyor
olmasıdır. Çalışma ortamları ziyaret edilerek iş
güvenliği ve sağlığı, hijyen açısından uygunlukları
kontrol edilmektedir.
İsdem İnşaat, çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini
sağlamak için iş yeri hekimi ve iş sağlığı uzmanı
çalıştırmaktadır. Her ay uzmanların çalışanlarla
buluşması sağlanarak çalışanlara temel eğitimler

verilmektedir. 2018 yılında çalışanlara Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, İlk Yardım Eğitimi,
Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Yüksekte Çalışma
Eğitimi verilmiştir. Ayrıca altı ayda bir çalışanlara
sağlık taraması yapılmaktadır. Yılda bir kez yapılan
Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre
çalışanların öneri ve istekleri değerlendirilmektedir.
İsdem İnşaat şirket politikası doğrultusunda
çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, inanç, mezhep, yaş ve benzeri nedenler
ile ayrımcılık yapmaksızın tarafsız ve güvenilir bir
çalışma ortamı yaratmakla yükümlüdür. Taciz,
tehdit, suistimal ve kötü çalışma koşullarından
arınmış saygılı bir iş ortamı sağlamaya özen
gösterilmektedir.
Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için,
tamamlanan projelerden sonra müşterilerle
görüşme ayarlanarak geri bildirim alınmaktadır.
Müşteri bilgilerinin güvenliği ve gizliliği için İsdem
İnşaat ve müşterileri arasında bir gizlilik sözleşmesi
imzalanmaktadır.
Şirketin atık kâğıt yönetimi ile ilgili Ayhan Şahenk
Vakfı ile yürüttüğü atık kâğıt toplama çalışması
mevcuttur.
Bu çalışma kapsamında şirketteki atık kâğıt
kutularında toplanan kâğıtlar aylık periyodlarla
toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.
Kâğıt çıktılar müsvedde olarak ofis içinde
tekrar kullanıldıktan sonra atık kâğıt kutusuna
gönderilmektedir.
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Bu yöntemle kurum içinde her ay %10 daha
az kâğıt kullanılması sağlanmaktadır. 2018
yılında toplam 500 kg kâğıt geri dönüşüme
kazandırılmıştır.
İsdem İnşaat, doğaya katkıda bulunmak için
sevgi ormanlarının iyileştirilmesine ayni katkıda
bulunmak, fidan dikimi için bağış yapmak gibi
çalışmalar yürütmektedir. Şirket, özel günlerde
veya davetlerde müşterilerine çiçek göndermek
yerine kişi ya da kurum adına fidan bağışı yaparak
çevresel farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır.
2018 yılında Şirket imalathane ve merkez
ofisinin bulunduğu ilçelerde belediye ve yardım
kuruluşlarına destek vermiştir. İmalathanenin
bulunduğu sokakta çevresel atıkların toplanması
konusunda belediye ile ortaklaşa hizmet
yürütülüp sokağın daha güvenli ve temiz tutulması
konusunda sorumluluklar üstlenilmiştir. Merkez
ofisin bulunduğu bölgenin yaya trafiğine uygun
hale getirilmesi konusunda 8.000 TL destekte
bulunulmuştur. Her yıl Altı Nokta Körler Vakfı ve
Lösemili Çocuklar Derneği’ne yapılan gerek ayni
gerekse nakdi destekler 2018 yılında da devam
etmiştir. Ayrıca, Ayhan Şahenk Vakfı’nın çocuklara
daha iyi bir gelecek sağlamak için düzenlediği
kermeslerde, kermes alanlarının çelik ve metal
işlerinde destek sağlanmaktadır. Bu çalışmalar
dışında şirket, ihtiyaç sahibi aileler ve köy
okullarının kışlık ihtiyaçlarına destek vermektedir.

SAM İNŞAAT
Çalışan Sayısı: 25
Hizmet Verilen Alan: 38.000 m2
www.saminsaat.com

hareket etmektedir. Çalışanların düşüncelerini
değerlendirmek için yılda bir kez Çalışan
Memnuniyeti Anketi uygulanmaktadır.

SOFRA GRUP (EUREST - COMPASS
GROUP)

Sam İnşaat 29 yılı aşkın bir süredir deneyimi ve
çok geniş bir yelpazeye yayılmış faaliyetleriyle
yoğunluğu ülke genelinde olmak üzere uluslararası
inşaat yapan bir taahhüt şirketidir.
Sam İnşaat tedarik zinciri yönetiminde
tedarikçilerin çevresel, insan hakları ve çalışan
hakları uygulamalarını göz önünde bulundurarak
seçim yapmaktadır. Şirketin tedarikçilerden
beklentisi karşılıklı güvene ve işbirliğine dayalı
ilişkiler geliştirmektir.
Şirkette enerji ve su tüketimini azaltmak için
uyarı levhaları ve çalışanların bilgilendirilmesi,
LED lamba kullanılması gibi uygulamalar
bulunmaktadır. Bunun dışında şirket, doğaya
katkı sağlamak için atıklarını geri dönüşüme
göndermektedir. 2018 yılında geri dönüşüme
kazandırılan toplam atık miktarı 2.000 kg’dır.
Şirket çalışanlarına düzenli aralıklarla sağlık
kontrolü yaptırmaktadır. Ayrıca, çalışanlara düzenli
eğitimler verilmektedir. 2018 yılında toplam 16 saat
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 21 saat Primavera
Eğitimi verilmiştir. Sam İnşaat çalışanların
desteklendiği, fırsat eşitliğinin yaratıldığı
güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ilkesi ile

Çalışan Sayısı: 1.577
www.sofragrup.com
Sofra Grup/Eurest Services önde gelen kuruluşlara
çok çeşitli alanlarda tamamı tek elden yürütülen ve
yönetilen, anahtar teslimi çözümler sunan destek
hizmet sağlayıcısıdır.
Sofra Grup Entegre Yönetim Sistemi’nde, tüm
birimlerde kullanılan standartlar ve sistemlerin
belgelendirme süreçleri TSE, Compass Group ve
diğer dış kuruluşlar tarafından takip edilmekte,
iç ve dış denetimlerle kontrol edilerek sürekli
iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Şirketin
sahip olduğu kalite belgeleri, TSE-EN-ISO 50001
Enerji Yönetimi, TSE-EN-ISO 9001:2008 Kalite
Yönetimi, TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği
Yönetimi, TSE-ISO-EN 14001:2004 Çevre Yönetimi,
TSE İSG OHSAS TS 18001: 2014 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetimi, TSE ISO 10002:2014 Müşteri
Memnuniyeti Yönetimi’dir.
Sofra Grup tedarikçilerinin sağlık, güvenlik
ve çevre standartlarına uygunluğunu sıkı
değerlendirmelerle belirlemektedir.
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Bununla birlikte çevre standartları gereği
tedarikçilerinin de çevreye duyarlı olmaları
gerekmektedir. Bu nedenle Sofra Grup
tedarikçilerine, sözleşme aşamasında konuyla
ilgili gereklilikleri bildirmektedir.
Sofra Grup Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi imzacısıdır ve faaliyetlerini
sürdürürken Küresel İlkeler Sözleşmesi
İlkeleri’ni gözetmektedir.
Sofra Grup iş ahlâkı ilkelerine uygun olarak
faaliyetlerini yürütmektedir. Sofra Grup İş
Ahlâkı İlkelerine ulaşmak için;
www.sofragrup.com/getattachment/
Kurumsal-Sorumluluklarimiz/CompassGroup-Aklak-Kurallari/Compass-GroupAhlak-Kurallari.pdf.aspx
Sofra Grup tüm birimlerinde TSE ISO EN
14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
kapsamında, üretim ve hizmet faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel
etkilerin azaltılması ve tüm çalışanlarda
çevre bilincinin artırılması amacıyla çeşitli
faaliyetler yürütmektedir. Tüm çalışanlara ve
ilgili taraflara Çevre Politikası bildirilmekte ve
farkındalıklarını arttırmak için çevre eğitimleri
verilmektedir.
Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri
kapsamında, su tasarrufu sağlayan
ekipmanlar kullanılmakta, su tüketimi takip
edilmektedir. Şirkette otomatik el yıkama

lavabosu bulunmaktadır. 2018 yılında spreyli
musluklar ve musluk kontrol sistemleri
aracılığıyla kişi başına yılda 1.800 litre su
tasarrufu sağlanmıştır.

dönüşüm çalışmaları da yapmaktadır.
Şirkette, 2018 yılında 250-300 kg atık pil
ve 573,48 kg atık kâğıt geri dönüşüme
kazandırılmıştır.

Çoğu ülkede, çöp alanlarına gönderilen
atıkların %15’inden fazlasını gıda atıkları
oluşturmakta ve bu atıklar karbondioksitten
20 kat daha etkili olan metan gazının
oluşumuna neden olmaktadır. Bununla
birlikte gıda atıklarının tasfiyesi ciddi
ekonomik etkiler yaratmaktadır. Sofra
Grup, gıda atıklarının etkilerini azaltmak
için çalışmakta, bilinç uyandırmak ve gıda
atıklarının etkilerini en aza indirebilmek
için sürdürülebilir Trim Trax Programı’nı
uygulamaktadır. Trim Trax, Sofra Grup
mutfaklarında oluşan gıda atıklarını takip
etme, ölçme ve azaltmaya yarayan bir
atık azaltma programıdır. Operasyonel
verimliliği artırmak, gıda atıklarını ve bu
atıkların çevresel etkilerini azaltma bilincini
uyandırmak için tasarlanan bu program,
atıkları daha görünür kılarak onlara mali bir
değer eklenmesini sağlamakta, atık azaltmayı
ve artan yemek maliyetlerini dengelemeye
yardımcı olmayı hedeflemektedir. Trim Trax
Programı’nın en önemli unsurlarından biri,
gıda atıklarının sahadayken takip edilme,
ölçülme ve en aza indirilmesi, yani çalışanlara
imalat sürecinde atıklarını azaltmak ve
takip etmek için ihtiyaç duyacakları araçları,
perspektifi ve aidiyet hissini vermesidir.
Sofra Grup ayrıca atık pil ve atık kâğıt geri

Sofra Grup’ta müşterilerin memnuniyetlerini
sorgulamak ve üst düzey memnuniyet
sağlayabilmek için müşteri anketleri
düzenlenmekte ve operasyon yöneticileri
aracılığıyla müşterilerden geri bildirim
alınmaktadır. Yılda 2 defa Müşteri
Memnuniyet Anketi ve Analizi bağımsız bir
firma aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları
konusunda iletişim kurarak kaygılarını
paylaşabilmeleri için danışma toplantıları
düzenlenmektedir. Kitlesel hastalıklarla ilgili
gerekli bilgilendirmeler ilgili dönemlerde
yapılmakta, yıl içinde ilgili mevzuat gereği
tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği
eğitimleri ilgili yasal sürelerde verilmektedir.
Şirket içinde çalışan öneri sistemi
bulunmaktadır. Öneri sistemiyle
çalışanlarımız taleplerini yönetime
iletebilmektedir. Sofra Grup’ta her bir çalışan
eşit haklara sahiptir. Şirket politikalarıyla
cinsiyet, ırk, renk, din, milliyet, etnik köken,
yaş, cinsel tercih, medeni durum ve engellilik
farkı gözetilmeksizin var olan ve potansiyel
çalışanların aynı fırsatlara sahip olmaları
sağlanmaktır.

106

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
Tedarikçilerimizde Sürdürülebilirlik

T DİZAYN MİMARLIK
Çalışan Sayısı: 13
Hizmet Verilen Alan: 280 m2
www.tdizayn.com
2004 yılında mimarlık, dekorasyon ve taahhüt
firması olarak kurulan T Dizayn Mimarlık,
İstanbul’da bulunan 80 m2 ofis ve 200 m2 depo
alanı ile hizmet vermektedir.
T Dizayn Mimarlık’ta ISO 9001: 2015 Kalite
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı
ve Güvenliği Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.
Şirket tedarik zinciri yapısında ISO 9001:2015
kalite standardında yer alan tedarikçi seçme ve
değerlendirme talimatı doğrultusunda süreci
yönetmektedir. Kalite, büyüklük, güvenilirlik
uygun fiyat ve servis sürekliliği kriterlerini göz
önünde bulundurarak kurumsal firmalardan
seçtiği tedarikçilerinin sözleşmelerinde çevresel,
insan hakları ve çalışan hakları maddelerinin
bulunmasına dikkat etmektedir. Şirketin 2018
yılında toplam 115 tedarikçisi bulunmaktadır.
Şirketin çevresel etkisini ve emisyon salınımını
azaltmak amacıyla telekonferans ve ulaşım
optimizasyon çalışmaları, LED lambalar, uyarı
levhaları, su tüketimini azaltmak için bataryada
debi düşürücü kullanılması gibi çalışmalar
yapılmaktadır. Ayrıca şirket atıklarının %80’i geri

dönüşüme gitmektedir. Kalan %20 için ise atık
yönetim prosedürü takip edilmektedir. 2018
yılında kullanılan 149,68 kg kâğıdın 136,07 kg’ı
geri dönüşüme kazandırılmıştır.
Müşteri sağlığı ve güvenliğine yönelik iş
kapsamı gereği projelendirme sürecinde şirket,
tedarik edilecek hammadde ve ürünlerin
TSE, CE ve ISO belgelerinin olması ve ürün
içeriklerinin insan sağlığına uygunluğunu
kontrol ederek seçim yapmaktadır.
Yıl içinde çalışanlara iki kez çalışan
memnuniyeti anketi uygulanmakta ve düzenli
aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, şantiye
organizasyon eğitimi, depo envanter yönetimi
eğitimi, acil durum ve kurtarma eğitimi
verilmektedir.
Şirketin e-posta üzerinden işleyen bir çalışan
öneri sistemi bulunmaktadır. Çalışma
ortamında her türlü ayrımcılıktan ve tacizden
arınmış, insan haklarına saygılı ve hak eşitliğinin
sağlandığı bir ortam yaratılması ilkeleri
benimsenmektedir.
T Dizayn Mimarlık, faaliyette bulunduğu
bölgede yaşayan insanlara fayda sağlamak
adına çalışmalar yapmaktadır. Şirket 2018
yılında Malatya Cumhuriyet Örnek Köy
Ortaokulu mimarı projesine destek vermiştir.
2019 yılında da inşaat aşamasında malzeme
desteğine devam edecektir.

TES KONFEKSİYON
Çalışan Sayısı: 59
Hizmet Verilen Alan: 4.000 m2
www.tesltd.com.tr
Tes Konfeksiyon Ltd. Şti. 1993 yılında İstanbul’da
kurulmuştur. Şirket merkezi Ataşehir’de
bulunmaktadır. Türkiye genelinde bayi ağına
sahip olan Şirketin İstanbul, Ankara ve Muğla’da
kendi temsilcilikleri vardır ve 4000 m2 alanda
faaliyet göstermektedir.
Tes Konfeksiyon tedarikçilerinin Doğuş
Otomotiv İş Ahlâkı ilkelerine göre faaliyet
gösterip göstermediğini dikkate almakta
ve tedarik zincirini de bu doğrultuda
bilgilendirmektedir. Tedarik zincirinde kalite
standartları ya da etik iş yapış şekline aykırı
bir durum tespit edildiğinde düzeltilmesi için
uyarı yapılmakta, düzeltme olmadığı takdirde
ilgili taraflarla çalışmaya son verilmektedir.
İş süreçleriyle ilgili her konuda Doğuş
Otomotiv Etik Kod’una uygun olarak hareket
edilmektedir. Etik kurallar bütün çalışanlara
aktarılmaktadır. Ayrıca yolsuzlukla mücadeleyle
ilgili yetkili çalışanlar eğitilmektedir ve her türlü
işlem kayıt altına alınarak denetlenmektedir.
Tes Konfeksiyon’da etik ilkeler gereği
tedarikçiler ya da üçüncü partiler tarafından
gönderilen hediyeler kabul edilmemektedir,
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bu hediyeler yerine paydaşlar Otizm Çocuklar Derneği,
THK, Darüşşafaka gibi yardım kuruluşlarına bağış
yapmaları için yönlendirilmektedir. Ayrıca, takım
sporlarını desteklemek ve sosyal faaliyetlerin topluma
olumlu etkilerini teşvik etmek için tüm yelken
takımlarına yelken kıyafetlerinde %15 özel indirim
yapmaktadır.

Çalışanlar yıl içinde ürün ve satış stratejisi, etik
ilkeler, iş güvenliği gibi konularda eğitim almaktadır.
Her çalışan yıl içinde dört kez eğitim programına
dahil olmaktadır. Çalışanların bireysel gelişimi için
katılmak istedikleri eğitimler ise şirket tarafından
hem maddi kaynak hem zaman kaynağı açısından
desteklenmektedir.

Tes Konfeksiyonda’da enerji tasarrufu sağlamak için
LEDli aydınlatma ve geçiş alanlarında sensör kontrollü
lambalar kullanılmaktadır. Su tasarrufu için ise basıncı
azaltan musluk sistemleri kullanılmaktadır. Şirket
içinde kullanılan içme suyu tasarruflu arıtma sistemi
ile sağlanmaktadır.

TEXTILIUM

Şirket atık yönetiminde Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle
atıklarının geri dönüşümü ve bertarafı için gerekli
yönetmelikler doğrultusunda hareket etmektedir.
2018 yılında yaklaşık 300 kg atık kâğıt ve ambalaj geri
dönüşüme gönderilmiştir.

Textilium ağırlıklı olarak promosyonel giyim ve iş
elbiseleri alanlarında faaliyet gösteren ve 2009 yılında
kurulan bir şirkettir.

Distribütörlüğü yürütülen markaların üretim
süreçlerinin denetlenip denetlenmediği araştırılmakta
ve kontrol edilmektedir.
İncelemeler sonrasında müşteri sağlığı ve güvenliğine
yönelik herhangi bir olumsuz durum yoksa şirketlerle
çalışmaya devam edilmektedir.
Tes Konfeksiyon, çalışanların sağlık ve güvenliği
için iş güvenliği uzmanı ile çalışmaktadır. Toplam
çalışanların %5’i ilk yardım eğitimi almıştır. Şirkette iş
güvenliği uzmanı 3 aylık dönemlerde tüm çalışanlara
sağlık ve güvenlikle ilgili konularda detaylı eğitimler
vermektedir.

yılında toplam 450 kg kâğıt atık ve 1,75 kg tehlikeli katı
atık toplanarak gerekli yerlere gönderilmiştir.
Şirket faaliyetleri dışında toplumsal yatırımlara da
önem vermektedir. Textilium çalışanları, 11. İstanbul
Maratonu’nda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği adına
koşarak bağış toplanmasına yardımcı olmuştur.

UÇAR OFSET MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 6

Çalışan Sayısı: 61
Hizmet Verilen Alan: 3.000 m

2

Hizmet Verilen Alan: 250 m2
www.ucarofset.com

www.textilium.net

Textilium’da üretilen tüm ürünler OEKO-TEX
standartlarına uygun üretilmektedir. Şirket aynı
zamanda BSCI belgesine sahiptir. Bu belgeler dışında,
GOTS (Global Organik Üretim Sertifikası) belgesi
almak için 2018 yılında çalışmalara başlanmıştır.

Uçar Ofset Matbaacılık, 2006 yılından bu yana
matbaacılık alanında çalışmalarını İstanbul’da
sürdüren bir şirkettir.
Uçar Ofset, tedarikçilerini seçerken ürünlerin kalite
ve teslim süresinin sürekli olarak aynı standartları
sağlamasına dikkat etmektedir. Tedarikçi
seçim sürecinde yüksek kalite dışında, yasal
mevzuatlara uygun çalışma koşullarının sağlanması
beklenmektedir.

Şirket, tedarikçilerinin de OEKO-TEX standartlarını
sağlamasını beklemektedir. Hizmet alınan
tedarikçilerin ise İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve
yönetmeliklerine uygun olmasına dikkat edilmektedir.

Çevresel etkinin azaltılması için şirket tarafından bazı
çalışmalar yapılmaktadır. Enerji tüketimini azaltmak
için tasarruflu lambalar tercih edilmektedir. Ayrıca
şirket oluşan atık kâğıtları geri dönüşüme göndererek
doğaya katkıda bulunmaktadır. 2018 yılında yaklaşık 3
ton kâğıt geri dönüşüme kazandırılmıştır.

Textilium’da çevresel etkinin azaltılması için 2018
yılında katı atık yönetim planı uygulanmaya
başlanmıştır. Bu plan sonucunda tehlikeli katı atıklar
İSTAÇ’a, tıbbi atıklar İBB’ye, ambalaj ve kâğıt atıklarsa
Çekmeköy Belediyesi’ne gönderilmektedir. 2018

Çalışan sayısı nedeniyle şirket içinde çalışanlar her
zaman diyalog halindedir. Bu nedenle anket veya
şikâyet/öneri sistemi bulunmamaktadır.
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UMUT DOĞA MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 30
Hizmet Verilen Alan: 750 m2
www.umutdoga.com.tr
İlk olarak 2004 yılında ambalaj üzerine
çalışmaya başlayan Umut Doğa Matbaacılık,
ilerleyen yıllarda kâğıt üzerine de çalışmaya
başlamıştır. Bugün İstanbul’da 750 m2 alanda
ofset ve matbaa baskı hizmeti sunmaktadır.
Umut Doğa Matbaacılık’ta ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Şirket aynı
zamanda FAMA ve FSC belgelerine sahiptir.
Bunlara ek olarak BSCI belgesi için denetim
sürecindedir.
Tedarik zinciri yapısında, tedarikçilere anketler
uygulanarak bir puanlama yapılmaktadır.
Tedarikçi seçim sürecinde şirketin en dikkat
ettiği unsur yüksek kalite ve hızlı sevkiyatın
sağlanmasıdır.
Umut Doğa Matbaacılık, müşterilerine yılda bir
kez Müşteri Memnuniyeti Anketi uygulayarak
şikâyet ve önerileri değerlendirmektedir. Bunun
dışında müşterilerin iletişime geçebilecekleri
müşteri temsilcileri bulunmaktadır.

eğitim verilmiştir. Ayrıca düzenli aralıklarla
çalışanlara sağlık taraması yapılmaktadır. Yılda
bir kez Çalışan Memnuniyet Anketi yapılarak
sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler
sağlanmaktadır.
Şirkette performans yönetimine ilişkin her ay
Koordinasyon Toplantıları düzenlemektedir.
İlgili kişilerin katıldığı bu toplantılarda hedefler
belirlendikten sonra gerekli görev dağılımları
yapılmaktadır.
Umut Doğa Matbaacılık, bitkisel boya
kullanarak insan sağlığı ve doğayı tehdit
etmeyen ürünler üretmektedir. Şirket içinde
oluşan atıklar tehlikeli ve tehlikesiz olarak ikiye
ayrıldıktan sonra tehlikeli atıklar, Türkiye’nin
önde gelen çevre yönetim şirketlerinden
birine gönderilerek çevresel etkinin azaltılması
sağlanır. Atık kâğıt, ambalaj ve piller ise geri
dönüşüme kazandırılmaktadır. 2018 yılında geri
dönüşüme 272.535 kg kâğıt kazandırılmıştır.
Ayrıca çalışanların atık yönetimi hakkında
bilinçlendirilmesi için eğitimler verilmektedir.

VOG TEKSTİL
Çalışan Sayısı: 56
Hizmet Verilen Alan: 2.000 m2
www.vogtekstil.com.tr/tr

Çalışanlara verilmesi gereken İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi, Çevre Eğitimleri ve İlk Yardım
Eğitimi şirket tarafından karşılanmaktadır.
2018 yılında çalışanlara toplam 510 saat

1996 yılında İstanbul’da kurulan Vog Tekstil özel
üretim tekstil ürünleri alanında uzmanlaşmış

imalatçı bir firmadır. T-shirt, polo yaka,
sweatshirt, polar mont ve şapka ana ürünleri
oluşturmaktadır.
Vog Tekstil tedarik zinciri yönetiminde seçim
kriterlerini kaliteli ürün ve hizmet sunma,
müşteri hizmeti ve satış sonrası takip ve
destek taleplerini karşılama, uygun ve hızlı
fiyat verebilme, yaşanabilecek problemlere
seri ve olumlu cevap verebilme olarak
önceliklendirmektedir. Ancak bunun ötesinde
hem Doğuş Otomotiv hem de yurt dışında
tedarikçisi olunan firmaların da talepleri
arasında büyük önem taşıyan insan ve
çalışan haklarını kapsayan yasalara uyum
sağlayan, bu alanda sertifikaları olan, çocuk
işçi-sigortasız işçi-kaçak işçi-sağlıksız çalışma
ortamı gibi hayati önem taşıyan konularda
yasa ve yönetmeliklere uyan tedarikçiler tercih
edilmektedir. Söz konusu şartlar tedarikçilere
gönderilen sözleşmelerde yer almaktadır ve
bu sözleşmeler her bir tedarikçi tarafından
imzalanmaktadır.
Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla
Vog Tekstil binalarında LEDli ve sensörlü
aydınlatmaya geçilmiş, tüm şirkette elektrik
sarfiyatı düşük aydınlatmalar kullanılmaya
başlanmıştır. Bununla birlikte çalışanlarda
konuyla ilgili farkındalık yaratılmaya
çalışılmaktadır. Bilgi İşlem Birimi’nde çevresel
etkiyi azaltmak amacıyla serverlar sanal ortama
taşınmış ve değişen ekipmanlar geri dönüşüme
gönderilmiştir.
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Vog Tekstil’de atık kâğıt ve atık ayrıştırma
işlemleri belediye iş birliğiyle yürütülmektedir.
2018 yılı içinde toplam 60 kg atık kâğıt geri
dönüşüme kazandırılmıştır. Bunun yanında
atık pillerin geri dönüşüme gönderilmesi için
ilgili çalışmalara başlanmıştır. Şirket, tedarikçi
ziyaretlerini emisyon salınımını azaltacak şekilde
planlayarak karbon ayak izini azaltmıştır.
Vog Tekstil’de ürün güvenliği ve müşteri
sağlığı konularında küresel standartlar takip
edilmektedir. İmalatta kullanılan boya, iplik ve
kumaşların sertifikaları, kumaş seçimi ardından,
imalat öncesinde tedarikçilerden istenerek
kayıt altına alınmaktadır. Yurt içi üretimlerin
sertifika kontrolleri yapılmaktadır. Hizmet alınan
boyahanelerin ve kumaş imalathanelerinin
ürünlerinin ve ortamlarının sağlık kurallarına
uyacak kurumlar olması konusunda büyük
hassasiyet gösterilmektedir.
Vog Tekstil, Türkiye çapında eğitime ve engellilere
destek olmak için düzenlenen organizasyonlara
çalışanları ile katılarak destek olmaktadır.
2018 yılında, TOFD tarafından Türkiye çapında
düzenlenen RUNTOFD koşusuna şirket çalışanları
olarak katılım sağlanarak bir engelli gencimize
elektrikli tekerlekli sandalye bağışlanmıştır.
Bunun dışında yıl içinde oluşan atık kumaşlar, kış
koşullarında sokakta yaşayan hayvanların hayata
tutunabilmesi için sokak hayvanlarıyla ilgili
çalışan derneklere bağışlanmaktadır.

Vog Tekstil, 2018 yılında online reklam ve
tanıtımlara ağırlık vermek için hazırlıkları devam
eden Google Ads projesini oluşturmuştur.
Profesyonel etik ve ahlâk kuralları gereği bu
reklam ve tanıtımlarda rekabet odaklı, polemik
oluşturan bir yol izlenmemesine dikkat
edilmektedir.
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ACARLAR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 145
Hizmet Verilen Alan: 22.000 m2
www.acarlar.vw.com.tr
Acarlar Otomotiv, 1998 yılından bu yana
Volkswagen Yetkili Satıcısı olarak hizmet
vermektedir. Acarlar Otomotiv’de uluslararası
kabul görmüş olan ISO Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır. Ayrıca şirkette, TSE 12047
standartları sağlanmaktadır.
Tedarikçi seçiminde, Doğuş Otomotiv
prosedürlerine eksiksiz uyulmaktadır.
Bunun dışında akreditasyon, yetkinlik ve
kalite konuları başta olmak üzere bilinirlik,
maliyet, ulaşılabilirlik / konum ve kurumsal
uyum kriterlerine bakılmaktadır. Ayrıca,
çalışan haklarına duyarlı, İş Sağlığı ve
Güvenliği mevzuatına uygun çalışan şirketler
seçilmektedir.
Acarlar Otomotiv 2018 yılında tüm aydınlatma
sistemini tasarruflu ve LEDli aydınlatma
sistemine çevirmiştir. Elektrik tüketimini
azaltmak amacıyla IT Sorumluları mesai saati
sonrasında açık kalan bilgisayarları otomatik
olarak kapatacak bir sistem kurmuştur.
Şirkette, su tüketimini azaltmak için Servis
ve Yıkama bölümünde yeni nesil yıkama
araçları kullanılmaktadır ve 2018 yılında tüm
su bataryaları değiştirilmiştir. 2018 yılında,

su arıtma projesi için gerekli fiziki altyapı
oluşturulmuştur.
Şirket içinde oluşan atıklar mevzuata uygun
şekilde biriktirilerek yetkili geri dönüşüm
firmalarına teslim edilmektedir. Atık kağıtlar
düzenli aralıklarla Beykoz Belediyesi ile
ortaklaşa kurulan KOMPOST (Sıfır Atık)
Sisteminde geri dönüşüm işlemine tabi
tutulmaktadır. Teknik servis hizmeti sonrasında
açığa çıkan parçalar, müşteri onayı alınarak
bertaraf edilmek üzere yetkili firmalara teslim
edilmektedir.
Acarlar Otomotiv, müşteri hizmetleri sırasında
tüm müşterilere detaylı bilgilendirme
yapmaktadır. Araç kabul ve müşteri bekleme
salonlarında ürünlerle ilgili açıklayıcı broşürler
bulunmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini
üst düzeyde tutmak için Volkswagen AG’nin
ve Doğuş Otomotiv’in istemiş olduğu,
KSPK kitapçığında belirtilen tüm kriterlerin
karşılanmasına büyük önem vermektedir.
Müşteriler, şirkete internet sayfası üzerinden
ulaşarak şikayetlerini iletebilecekleri gibi
telefonla Müşteri İlişkileri Sorumlularına şikâyet
ve değerlendirmelerini iletebilir. Müşterilerden
gelen tüm şikâyet ve değerlendirmeler Turkuaz
sisteminde kayıt altına alınmaktadır.
Acarlar Otomotiv, çalışanlarla ilgili tüm süreçleri
yasal mevzuatlara uygun yürütmektedir.
Şirket bünyesinde çalışanların sağlığından
sorumlu bir İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği

Uzmanı bulunmaktadır. Çalışanların faaliyet
alanlarında risk analizleri yapılarak buna uygun
önlemler alınmaktadır. Ayrıca, tüm çalışanlara
gerekli temel eğitimler verilmektedir. 2018
yılında çalışanlara iç ve dış teknik eğitimler,
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İlk Yardım, Yangın
Eğitimi olmak üzere toplamda 1.835 saat eğitim
verilmiştir. 2017 yılında İK yapılanmasının
tamamlanmasıyla birlikte yılda bir kez
olmak üzere Çalışan Memnuniyeti Anketi
uygulanmaya başlanmıştır. Anket uygulanırken
çalışanların tüm gizliliği gözetilerek veriler
toplanmaktadır. Bunun dışında, çalışanların
öneri ve görüşlerini iletebilmeleri için şirketin
ortak alanlarında öneri kutuları bulunmaktadır.
Bu kutular düzenli aralıklarla boşaltılarak
içindeki görüşler değerlendirilmektedir.
Yöneticilerle her hafta cuma günü 15.00-17.00
saatleri arasında genel değerlendirme ve etkin
süreç yönetimi toplantıları düzenlenmektedir.
Çalışanlar arasında düzenli olarak yapılan
sosyal etkinlikler ve ziyaretlerle çalışanların
motivasyonlarının artması ve kurum içi
iletişimin güçlenmesi sağlanmaktadır.
Acarlar Otomotiv’in etik ilkeleri Çalışan
Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiş olan adalet,
dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilme,
kurum ve kamu yararlarını gözetmek temel etik
ilkeleri etrafında şekillenmiştir. Şirket, çalışanlar
arasında ayrım gözetmeden eşit çalışma
ortamı oluşturmaya özen göstermektedir. Tüm
çalışanlara, iş tanımları gereğince destekleyici
eğitim hizmetleri verilmektedir.
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Acarlar Otomotiv içinde bulunduğu
topluma katkıda bulunmak için yaptırdığı
üst geçidin bakımını düzenli olarak
yaptırmaktadır. Engelli istihdamına
katkıda bulunmaya çalışan şirket, aynı
zamanda engelli çalışanlarına rahat bir
iş ortamı oluşturmak için gerekli çabayı
göstermektedir. Acarlar Otomotiv ödeme
noktalarına Tohum Otizm Vakfı’nın
bağış kumbarası yerleştirilerek çalışan
ve müşteriler bağışta bulunmaya teşvik
edilmiştir. Şirket 2018 yılında, bölgede
bulunan vakıf, dernek ve kulüplere makbuz
karşılığı maddi destekte bulunmuştur. Yine
2018 yılında Kardeş Okul Projesi başlatarak
ihtiyacı olan bir okulun kütüphane ve
kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamıştır.

standartlarına uygun ve gerekli belgelere
sahip şirketleri seçmektedir. Bunun dışında
şirketin sunduğu hizmet ya da ürünün kalite
fiyat performansı da dikkate alınmaktadır.

ACARSAN AUDİ

Acarsan Audi, müşteri sağlığı, güvenliği ve
memnuniyeti konularında Audi ve Doğuş
Otomotiv prosedürlerini takip etmektedir.
Yetkili Servis alanlarında bilgilendirici
broşürler bulunmaktadır. Müşteriler, öneri
ve şikâyetlerini Doğuş Otomotiv Müşteri
İlişkileri dışında Acarsan Audi internet
sitesinden de iletebilmektedir.

Çalışan Sayısı: 63
Hizmet Verilen Alan: 4.000 m2
www.acarsan.com.tr
Acarsan Audi, 1977 yılında kurulan
Acarsan Holding bünyesinde 2009 yılında
üst segment otomobil pazarındaki
bölgesel talepleri karşılamak amacıyla
Doğuş Otomotiv ile süregelen işbirliğini
Audi markasını bünyesine katarak
güçlendirmiştir.
Acarsan Audi, tedarikçi zinciri yapısında TSE

Şirket içinde elektrik tüketimini azaltmak
için tasarruflu ve LEDli lambalar
kullanılmaktadır. Ayrıca, su tüketimini
azaltmak için 2018 yılında fotoselli musluk
başlıkları kullanılmaya başlanmıştır. Şirket
içinde oluşan atıklar biriktirilerek düzenli
aralıklarla geri dönüşüm için yetkili ve
anlaşmalı kurumlara teslim edilmektedir.
Teknik servis hizmetleri sonunda açığa çıkan
parçalar müşterinin onaylaması halinde
bertaraf edilmek üzere gerekli firmalara
gönderilmektedir.

Şirket, kalite standartlarını yükseltmek için
2018 yılında departmanlar arası iletişimi
güçlendirerek bilgi akışının daha sağlıklı
ve hızlı olmasını sağlayacak değişiklikler
yapmıştır. Acarsan Audi, reklam ve
pazarlama faaliyetleri önce Doğuş Otomotiv
tarafından onaylanmaktadır ve etik kurallar

takip edilmektedir. Acarsan Audi, Gaziantep
Tenis Kulübü’ne 4 yıldır sağladığı sponsorluk
desteğine devam etmektedir.
Acarsan Audi’de çalışanlarla ilgili tüm süreç
yasal mevzuatlara uygun sürdürülmektedir.
Çalışanlar İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı tarafından ziyaret
edilmektedir. Aynı zamanda, iş tanımına
göre gerekli çalışanlara İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi verilmektedir. 2018
yılında tüm çalışanlara Doğuş Otomotiv
Ürün Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi ve İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Şirket
içinde çalışanlara yönelik öneri ve şikâyet
kutuları bulunmaktadır. Bu kutularda
toplanan şikâyet ve öneriler yetkililerce
değerlendirilerek gerekli değişiklikler
yapılmaktadır. Şirket içinde Çalışan
Memnuniyeti Anketi uygulanmaktadır.
Bu uygulamalar dışında, her departman
yöneticisi aylık olarak çalışanları ile
bir araya gelerek onların sorunlarını
dinlemektedir. Bu yolla çalışan ve yönetici
arasında iletişim güçlenmektedir ve
sorunlara daha hızlı çözüm getirilmesi
sağlanmaktadır. Bunun dışında, çalışanların
motivasyonunu arttırmak ve kurum içi
iletişimi güçlendirmek için 2018 yılından
itibaren 3 ay arayla sosyal etkinlikler
düzenlenmektedir.
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ALDO OTOMOTİV (OPAT)
Çalışan Sayısı: 37
Hizmet Verilen Alan: 3.519 m2
www.aldootomotiv.com
Aldo Otomotiv, Audi standartlarına ve kurum
kimliğine uygun olarak müşteri memnuniyetini
esas alarak Mersin’de hizmet vermektedir.
Aldo Otomotiv tedarikçilerini seçerken şirketin
ihtiyacını karşılayabilecek donanım ve tecrübeye
sahip, yüksek kalitede ürün ve hizmet sunan
şirketleri tercih etmektedir. Bunlar dışında,
şirketlerin çevreye, insan ve çalışan haklarına
duyarlı yapıda olmalarına dikkat eden Aldo
Otomotiv, iş süreçlerinde Doğuş Otomotiv Etik
Kodu’nu referans almaktadır.
Aldo Otomotiv’de harekete duyarlı ışık sistemi ve
tasarruflu ampuller kullanılarak enerji tasarrufu
sağlanmaktadır. Ayrıca, 2018 yılında enerji
tüketimini azaltmak için şirket içindeki klimalar,
su tüketimini azaltmak için ise su bataryaları
değiştirilmiştir. Şirkette oluşan atıklar farklı
kutularda biriktirilerek anlaşmalı geri dönüşüm
şirketi tarafından her hafta toplanmaktadır. Teknik
servis hizmetlerinden sonra açığa çıkan atık
parçalar ise müşterinin onayı alınarak anlaşmalı
şirketler tarafından bertaraf edilmektedir.
Şirket müşterilerden sağlıklı bir şekilde geri
bildirim alabilmek için Turkuaz sistemini

kullanmaktadır. Bu sistemdeki şikâyetler
incelenerek müşterilerle iletişime geçilmektedir.
Ayrıca her satış işlemi sonrasında müşterilere
Memnuniyet Anketi uygulanmaktadır. Bunların
dışında, kişiye özel hizmet sunabilmek için BCS
(Beyond Customer Satisfaction) uygulaması
kullanılarak servis randevusu alan müşterilerin
özel isteklerinin randevu saatinde hazır olması
sağlanmaktadır.
Şirkette İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri
Hekimi bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği
ile ilgili konular yasal mevzuatlara uygun şekilde
yürütülmektedir. Bunun dışında Aldo Otomotiv,
çalışanlarına sağlıklı beslenme konusunda
destek olmak amacıyla bir diyetisyenden hizmet
almaktadır. 15 şirket çalışanı bu hizmetten aktif
olarak yararlanmaktadır. Çalışanlara sağlanan
diğer olanaklar arasında iş yerinde bulunan
çocuk oyun odası ve bakıcı hizmeti, doğum
günü izinleri, doğum ve evlilik hediyeleri, taşınma
yardımı bulunmaktadır. Çalışanların kendilerini
geliştirmek için katılmak istedikleri veya meslek
gelişimlerine yönelik eğitimler şirket tarafından
karşılanmaktadır, çalışanlar lise ya da üniversite
eğitimini tamamlaması için desteklenmektedir.
Performans yönetim sistemi olarak 2 yıldır
D-İnsan sistemi kullanılmaktadır. Aldo
Otomotiv’de belirli aralıklarla Çalışan Memnuniyet
Anketi uygulanmaktadır.
Aldo Otomotiv her yıl düzenli olarak Lösev
ve Kızılay’a bağış yapmaktadır. Ayrıca, şirket
tarafından 24 üniversite öğrencisine burs

verilmektedir. 2018 yılında bedensel engellilerle
ilgili bir derneğe sponsor olunarak destek
sağlanmıştır. Şirket iş yerinin bulunduğu
bölgedeki sokak hayvanlarının beslenme
ve bakımı konusunda gerekli yardımlar
yapılmaktadır.

ALTUR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 200
Hizmet Verilen Alan: 35.000 m2
www.alturoto.com
Altur Otomotiv, 2005 yılında Volkswagen ve
SEAT markalarının Yetkili Satıcı ve Servisi olarak
hizmet vermeye başlamıştır. 2006 yılında Filo
Araç Kiralama ve DOD bayiliğiyle ikinci elde
güvenli araç alım satım hizmetlerini de bünyesine
katmıştır.
Şirket, kalite standartlarını yükseltmek için
çalışmalarını TS 12047 ve ISO 9001 standartlarına
uygun bir şekilde yürütmektedir. Altur
Otomotiv’de yılda bir kez bu amaçla Kalite
Yönetim Toplantısı düzenlenmektedir.
Tedarik zinciri yönetiminde, tedarikçilerin
seçimi üç aşamalı bir süreçten oluşmaktadır.
Altur Otomotiv’in bu seçimde önceliği kalitedir.
Bunun dışında ihtiyaçları zamanında karşılayan,
güvenilir, finansal yönden güçlü, tecrübe ve teknik
yeterliliğe sahip, uygun fiyat sunabilen tedarikçiler
seçilmektedir.
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Şirket, tedarikçilerinin çalışma tarzı ve kültürünün,
partnerlik yaklaşımının kendilerine uygun
olmasına ve açık iletişime önem vermesine dikkat
etmektedir. Altur Otomotiv, tedarikçileriyle yıl
içinde belli aralıklarla toplantılar, eğitimler ve çeşitli
ziyaretler yoluyla bir araya gelmektedir.
Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca gerekli prosedürleri izleyerek müşteri
gizliliğini sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetinin
sağlanması için yetkililer tarafından satış ve satış
sonrası ziyaretlerle, Doğuş Otomotiv tarafından
yapılan CSS ve CEM taramalarıyla süreç kontrol
edilmektedir. Bunun dışında, marka bazlı olarak
faturalandırma sırasında online anket yoluyla
müşterilerin görüşleri devamlı kontrol edilerek
sorunlara çözüm bulunmaktadır. Müşterilerden
gelen her türlü şikâyet ve öneri raporlanarak şirket
içinde kullanılan Turkuaz adlı programda takip
edilmektedir.
Altur Otomotiv, Doğuş Otomotiv ile ortak
yürüttüğü her türlü pazarlama faaliyetlerinde
yasalara uygun, ahlaki, dürüst çalışma prensipleri ile
hareket etmektedir.
Altur Otomotiv içinde her bir çalışan, büyük
takımın parçası olduğunu bilerek buna uygun
sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır. Şirket tüm
çalışanlarına takımın bir parçası olduğunu
hissettirmek ve daha samimi bir çalışma ortamı
yaratabilmek için özel günlerde hediye dağıtılması,
çalışan indirimi, erzak yardımı gibi çalışmalar
yapmaktadır. 2018 yılı içinde mavi yakalı çalışanlara

Doğuş Otomotiv tarafından Volkswagen AG’nin
belirlemiş olduğu teknik ve teknik olmayan
eğitimler verilmiştir. İşyeri hekimi tarafından
verilen teknik olmayan eğitimler İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi, İlkyardım Eğitimi ve Yangın
Eğitimi’dir. Altur Otomotiv yılda bir kez Çalışan
Memnuniyeti Anketi uygulayarak çalışanlarından
geri bildirim almaktadır. Ayrıca, şirket D-İnsan
adlı bir performans sistemi uygulayarak sonuçları
çalışanlarıyla paylaşmaktadır.

gibi geri dönüştürülmesi için serviste de
bırakılabilmektedir. Altur Otomotiv, müşterilerini
emisyon ve geri dönüşümlü materyaller kullanılmış
araçlar konusunda bilgilendirerek çevre dostu
müşteri profili oluşturmaya gayret etmektedir.

Şirket, enerji verimliliğini sağlamak amacıyla akıllı
bina sistemleri kullanmaktadır. Değişen gün
ışığına göre ışık şiddetini değiştiren armatürler ve
hareket algılayıcıları sayesinde elektrik tasarrufu
sağlanmaktadır. Bilgi İşlem Birimi’nde cihaz ve
lisans yenilemeleri, sunucular üzerinde yenileme
ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca,
kullanılmayan FCT cihazlarından biri santrale
bağlanarak müşteri hizmetleri için ikinci bir hat
olarak ayarlanmıştır.

www.attarlar.com.tr/TR/default.aspx

Şirket atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Tehlikeli atıklar, gerekli
lisanslara sahip, sözleşmeli şirkete düzenli
olarak teslim edilmektedir. Tehlikesiz atıklarsa
belediyenin ilgili birimlerine verilmektedir. 2018
yılında ortalama 3 ton atık kâğıt belediyeye geri
dönüşüm için teslim edilmiştir. Satış Sonrası
Hizmetler’de araç bakımlarında ortaya çıkan atık
yağlar ise Türkiye’de bu konuda tek yetkili kuruluş
olan PETDER’e gönderilmektedir. Teknik servis
hizmeti sonrasında eski parçalar müşterilerin isteği
doğrultusunda müşterilere iade edilebileceği

ATTARLAR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 62
Hizmet Verilen Alan: 8.523 m2

Attarlar Otomotiv 1998 yılında SEAT Yetkili Satıcısı
ve Servisi olarak kurulmuştur ve 2005 yılında Audi
Yetkili Satıcı ve Servis hizmetlerini bünyesine
ekleyerek Konya’da önemli bir müşteri profiline
hizmet vermeye başlamıştır.
Attarlar Otomotiv, tedarikçilerini öncelikle
kalite standartlarına bakarak kabul etmektedir.
Bunun dışında çevre, insan hakları ve çalışan
hakları uygulamaları açısından da tedarikçilerini
değerlendirmektedir. Şirket paydaşlarıyla düzenli
aralıklarla diyalog platformları geliştirmeye 2018
yılında da devam etmiştir.
Enerji tüketimini azaltmak amacıyla tasarruflu
ampullerle sensörlü aydınlatma sistemleri kullanan
Attarlar Otomotiv, aynı zamanda çalışanlarını da bu
konuda bilgilendirmektedir. Bunun dışında, şirket
içinde oluşan atıklar düzenli olarak toplanarak
belediyenin ilgili birimlerine geri dönüşüme
gönderilmektedir.
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Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmek
için servisteki işlemin sonlanmasının
ardından bir Müşteri Memnuniyeti
Anketi uygulamaktadır. Bu sayede
müşteriden hızlı bir geri bildirim
alarak mevcut sorunların çözülmesi
için uğraşılmaktadır. Ayrıca, müşteri
önerileri ve şikâyetlerini alabilmek için
Doğuş Otomotiv Turkuaz Programı
kullanılmaktadır.
Attarlar Otomotiv’de çalışanların
gelişimini sağlamak için belirli
dönemlerde çalışanlar mesleki
eğitimlere gönderilmektedir. 2018
yılında her çalışana 12 saat İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi, 4 saat Yangın
Eğitimi ve atölye çalışanlarına 2 saat
kişisel koruyucu donanım kullanımı
hakkında eğitim verilmiştir.
Şirket tüm çalışanların katıldığı
yıllık kalite hedef belirleme
toplantısı düzenlemektedir.
Belirlenen hedeflerin ve mevcut
durumun değerlendirilmesi için 6
aylık dönemlerle değerlendirme
toplantıları yapılmaktadır.

AVEK OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 510
Hizmet Verilen Alan: 95.000 m2
www.avek.com.tr
Avek Otomotiv, 2005 yılından bu yana
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisi
olarak Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari,
Audi, SEAT, Skoda ve DOD markalarıyla, 2
ilde toplam 3 noktada müşterilerine hizmet
vermektedir.
Avek Otomotiv’de ISO 9001-2015 Kalite
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.
Kalite standartlarının üst düzeyde
tutulması için şirket, her yıl denetlenerek
belgelendirilmektedir. Ayrıca her yıl TSE
tarafından yeterlilik denetimi yapılmaktadır.
Şirket, tedarik zinciri yapısında Doğuş
Otomotiv standartlarını dikkate almaktadır.
Kalite standartları, tüketici ve çevre sağlığı
gibi konularda gerekli belgelere sahip, çalışan
sağlığı ve güvenliği konusunda hassas şirketler
seçilmektedir.
Şirket içinde, 2018 yılında elektrik tüketimini
azaltmak için tüm ampuller LEDli lambalarla
değiştirilerek %35 elektrik tasarrufu
sağlanmıştır. Su tüketimini azaltmak için
musluklar, sensörlü musluklarla değiştirilmiştir.
Avek Otomotiv, Çöpüne Sahip Çık Vakfı
ile işbirliği yaparak şirket içinde farkındalık

çalışmaları yürütmektedir. Şirkette oluşan
atıklar düzenli olarak biriktirilerek yetkili geri
dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir.
Bunun dışında, teknik servis hizmetleri
sonrasında eski parçalar müşteri onayı alınarak
bertaraf edilmesi için yetkili bertaraf şirketlerine
gönderilmektedir.
Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmek
için Doğuş Otomotiv ya da Müşteri İlişkileri
Departmanı kanallarıyla müşterilerle iletişime
geçerek değerlendirme yapmaktadır.
Avek Otomotiv, çalışanlarla ilgili konularda
yasal mevzuatlara uygun davranmaktadır.
Şirket çalışanlarına Doğuş Otomotiv eğitim
planlarınca gerekli eğitimler verilmektedir.
Bunun dışında, iş tanımlarının gerektirdiği
her türlü önlemin alınmasına ve gerekli
ekipmanların sağlanmasına dikkat
edilmektedir. Avek Otomotiv çalışanları, belirli
aralıklarla sağlık taramasından geçirilmektedir.
Şirket içinde, çalışanların öneri ve şikâyetleri
değerlendirilmektedir.
2017 yılında Borsa İstanbul Başakşehir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan
Volkswagen Avek Otomotiv laboratuvarı
çalışmalarına 2018 yılında da devam etmiştir.
Avek Otomotiv bu yolla, teknolojik eğitimin
desteklenmesi ve otomotiv sektörünün servis
hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu deneyimli,
markayı tanıyan teknisyenlerin yetiştirilmesine
yardımcı olmaktadır.
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AYKAN
Çalışan Sayısı: 288
Hizmet Verilen Alan: 76.250 m2
www.aykanmotor.com.tr
Aykan Otomotiv, 1996 yılından bu yana Yetkili
Satıcı ve Servis olarak hizmet vermektedir. Bugün
beş farklı bölgede, bünyesinde Volkswagen,
Skoda, Audi ve DOD markalarıyla faaliyet
göstermektedir.
Aykan, kalite standartlarını yükseltmek için
Doğuş Otomotiv tarafından ISO Kalite Sistemi
değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Ayrıca,
şirket TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir.
Tedarik zinciri yapısında da Aykan, kalite
standartlarına önem vermektedir. Tedarikçi
seçim sürecinde şirketin kaliteden sonra dikkat
ettiği özellikler iş yapısı, tecrübe, güvenilirlik ve
ürün tedarik imkanlarıdır. Bunlar dışında Aykan,
tedarikçilerinin arasında çevre ve insan sağlığına
olumsuz etkileri bulunan ve çalışan haklarını ihlal
eden şirketler olmamasına özen göstermektedir.
Aykan Otomotiv’de olumsuz çevresel etkinin
azaltılması için çalışmalar mevcuttur. Şirkette
fotoselli sistemler yardımıyla su ve elektrik
tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır. Bilgi
İşlem Merkezi’nde eskiyen ve çevresel etkisinin
olumsuz olduğu parçalar geri dönüşüme
kazandırılmaktadır. Ayrıca şirket, bölge
belediyesiyle ortak çalışarak her yıl ortalama 2.000
kg kâğıdı ve 10.000 kg atık pili geri dönüşüme
göndermektedir. 2018 yılında 750 kg atık akü

ve 25.000 kg atık yağ anlaşmalı kuruluşlara
geri dönüştürülmesi üzere teslim edilmiştir.
Ömrünü tamamlamış lastiklerse şirket tarafından
LASDER’e gönderilmektedir. Araçların bakım ve
teknik servis hizmetleri sonrasında açığa çıkan
atıklar, müşteri onay verdiği takdirde bertaraf
edilmek üzere yetkili kuruluşa teslim edilmektedir

BAŞARAN OTOMOTİV

Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla
her satış ve servis hizmeti sonrası Müşteri
Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır. Bunun
dışında, satışı yapılan araç müşterilerinin bir sorun
yaşayıp yaşamadıklarına dair takip aramaları
yapılmaktadır. Bu anket ve aramalar aylık
olarak değerlendirilerek gerekli düzenlemeler
yapılmaktadır. Bunlar dışında, müşterilerin şikâyet
ve önerilerini ifade edebilecekleri çevrimiçi destek
hatları mevcuttur.

Başaran Otomotiv 1996 yılından bu yana Antalya ve çevre
bölgelerinde bulunan şubeleriyle faaliyet göstermektedir.
Şirket, müşterilerine finans, ikinci el araç alım satımı, kasko,
sigorta ve yol asistanı gibi hizmetleri sunmaktadır.

Aykan Otomotiv’de çalışanlarla ilgili tüm
uygulamalar yasal mevzuatlara uygun
yapılmaktadır. İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
uzmanıyla birlikte gerekli eğitimler çalışanlara
verilerek olası kaza ve yaralanmalar için gerekli
tedbirler alınmaktadır. Çalışanların daha mutlu
ve verimli bir çalışma ortamında olmasını
sağlayabilmek adına Aykan, iki yılda bir Çalışan
Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır. Anket
sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır. Aynı zamanda,
çalışanların önerilerini iletebilecekleri bir çevrimiçi
sistem mevcuttur. 2018 yılında Aykan çalışanlarına
Doğuş Otomotiv kontrolünde mesleki eğitimler
verilmiştir. Bunlar dışında şirket, çalışanlarının
mesleki eğitimlerine destek olmaktadır.

Çalışan Sayısı: 310
Faaliyet Bölgesi: Isparta, Fethiye, Alanya,
Antalya Merkez
www.basaranoto.com.tr

Başaran Otomotiv, tedarikçi seçim sürecinde kalite fiyat
performansına, güvenilir olmasına, insan sağlığı ve çevreye
zarar vermeyen ürünler kullanan çevresel farkındalığa
sahip şirketler olmasına dikkat etmektedir. Şirket, etki
alanında iletişimini güçlendirmek için belirli aralıklarla
düzenlenen organizasyonlarda paydaşlarıyla bir araya
gelmektedir. Doğuş Otomotiv markaları tarafından
belirlenen zamanlarda, yıl içinde minimum bir defa
toplantı, lansman gibi çeşitli organizasyonlara katılım
sağlanmaktadır.
Başaran Otomotiv idari binalarında enerji tasarrufu
sağlayan lambalar kullanılmaktadır. Bilgi İşlem Sistemi’nde
eski ve atıl ürünlerin geri dönüşümü sağlanmaktadır.
Çevre Bakanlığı ile ortak bir çalışma olan atık su sistemi
sayesinde, atık sular yabancı maddelerden arındırılarak
çevresel etki azaltılmaktadır. Şirket içinde oluşan
atıklarsa biriktirilerek düzenli aralıklarla geri dönüşüme
gönderilmektedir. Ayrıca araçların bakım onarım hizmeti
almasının ardından oluşan endüstriyel atıklar müşterilerin
onayı alınarak bertaraf edilmesi ya da geri dönüşüm için
kullanılması amacıyla yetkili kurumlara gönderilmektedir.
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Şirket çalışanlarının motivasyonlarını yüksek
tutmak için bire bir görüşmeler yapılmasına
önem verir. Çalışanlara şirket içinde mesleki
eğitimler sağlanmaktadır. Ayrıca stajyerlere
yönelik kariyer günleri düzenlenerek
mesleki bakış açılarının gelişmesi teşvik
edilmektedir. Kurum içinde tanımlı olan bir
e-posta hesabı yoluyla çalışanların önerileri
toplanarak değerlendirilmektedir. Başaran
Otomotiv’in önem verdiği etik prensipleri
doğrultusunda dürüst, iş aidiyeti ve
sorumluluk bilinci olan çalışanlar seçilerek
hiçbiri arasında ayrım yapılmayan eşit bir
çalışma ortamı yaratılmaktadır.
Başaran Otomotiv, faaliyette bulunduğu
bölgede kamu alanlarının eksikliklerinin
giderilmesine maddi destek sağlamaktadır.
2018 yılında, aynı il içindeki bir okulun
inşaatı için maddi destek sağlanmıştır.
Aynı zamanda 2017 yılında burs verilen
öğrencilere yapılan burs yardımları
devam etmektedir. Bunlar dışında
Başaran Otomotiv, Türkiye’nin kış
turizmine katkı sağlamak için uluslararası
çapta düzenlenen RunAtolia koşusuna
çalışanlarıyla birlikte katılmaktadır.

DEMOTO
Çalışan Sayısı: 140
Faaliyet Bölgesi: Afyon-Kütahya-Manisa
Hizmet Verilen Alan: 8.000 m2
demotomanisa.vw.com.tr
Demoto 2007 yılında ilk olarak Afyon’da,
sonra sırasıyla 2011 yılında Manisa, 2015 yılında
Kütahya’da Volkswagen, 2017’da ise Skoda Yetkili
Satıcı ve Servisleri’ni hizmete açmıştır. Şirket, 3 ilde
farklı unvanlar ve yöneticilerle idare edilmektedir.
İş etiğini temel öncelik olarak kabul eden Demoto,
tüm operasyonel süreçlerini Doğuş Otomotiv Etik
Kodu’na uygun biçimde yönetmektedir.
Enerji verimliliği ve atık yönetimi konusunda
yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini
yürüten şirket, çalışanlarında çevresel farkındalığın
artması için düzenli olarak bilgilendirmeler
yapmaktadır. Şirket içinde oluşan atıklar
toplanarak düzenli aralıklarla geri dönüşüme
gönderilmektedir.
Demoto’da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uzman
bir şirketten destek alınmaktadır. Şirket içinde iş
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak düzenli kontrol
ve incelemeler yapılmaktadır. Yıl içinde, iş sağlığı
ve güvenliği uzmanları tarafından gerekli eğitimler
verilmektedir. Bunun dışında, çalışanlara yıl içinde
minimum 2 defa İnsan Hakları ve Etik İlkeler
Eğitimi verilmektedir.

Demoto, yıl içinde çalışanların beklentilerini
öğrenmek için çalışan memnuniyeti anketi
düzenlemektedir. Alınan sonuçlar üzerinden,
çalışanlarla bire bir iletişime geçilerek gerekli
düzeltme ve iyileştirmeler yapılmaktadır.
Bununla birlikte çalışanlardan gelen öneriler
değerlendirilerek uygun görülenler hayata
geçirilmektedir.
Demoto faaliyette bulunduğu bölgede istihdam
yaratmaktadır. Ayrıca, bulunduğu bölgede ihtiyacı
olan kişi ve ailelere ve öğrencilere gerekli yardımları
sağlamaktadır. Şirket tarafından Afyon Eğitim
Vakfı’na düzenli olarak her ay maddi yardımda
bulunulmaktadır.

EREL OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 266
Hizmet Verilen Alan: 19.000 m2
www.erelotomotiv.com.tr
Erel Otomotiv, 1997 yılında Doğuş Otomotiv Yetkili
Satıcı ve Servisi olarak Volkswagen markası ile
sektöre ilk adımını atmıştır. 2005 yılında Audi
markasını 2016’da ise Yüce Auto bayisi olarak
Skoda markasını bünyesine dâhil ederek sektörde
yerini sağlamlaştırmıştır. . Müşterilerine sıfır araç
satışı, satış sonrası hizmetler, yedek parça, aksesuar
satışı ile kredi finansman ve sigorta hizmetleri
sunmaktadır.
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Şirkette, ISO standartları doğrultusunda
tüm departmanların görev tanımları
belirlenmiştir. Her hafta üst yönetim
toplantısı gerçekleşmektedir. Satış ve Servis
Departmanları’nda ölçülebilen CEM, POTA,
Gizli Müşteri, Müşteri şikayetleri, Q-Check vb.
arama, danışman kontrol ve puanlandırmalar
hakkında toplantılar yapılarak tüm
çalışanların onayı alınmakta ve gerekli çalışma
başlatılmaktadır. Kalite arttırıcı maddeler,
hedefler, yürürlüğe giren/girecek kanunların
belirlendiği Kalite Yönetim Toplantısı tutanağı
hazırlanarak üst yönetime ve tüm çalışanlara
imzalatılmaktadır. Satış ve servis birimlerinin
bütçe hedefiyle ilgili 6 ayda bir toplantı
yapılmaktadır. Ayrıca, iki ayda bir İş Güvenliği ve
Sağlığı toplantıları yapılarak gerekli önlemler
alınmaktadır. Şirket, Hizmet Yeterlilik Belgesi
(12046) ve Egzoz Emisyon Belgesi’ni düzenli
aralıklarla yenilemektedir.

Şirkette oluşan atıklar biriktirilerek düzenli
olarak geri dönüşüme gönderilmektedir. 2018
yılında geri dönüşüme toplam 4.500 kg atık
kâğıt kazandırılmıştır. Bunun dışında, teknik
servis hizmetlerinden sonra atık malzemeler
müşterilerin onayıyla bertaraf etmesi için yetkili
kurumlara gönderilmektedir.

performansları değerlendirilerek başarıları
ölçülmektedir.

Erel Otomotiv’de satış ve servis sırasında detaylı
açıklamalar yapılarak müşterilerin bilinçlenmesi
sağlanmaktadır. Teknik bilgilerin yanı sıra araç
ve müşteri güvenliği, güvenli sürüş hakkında
detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

LENA OTOMOTİV

Erel Otomotiv, tedarikçi seçim sürecinde yerli
ve yabancı en az 3 şirketten fiyat teklifi alarak
hareket etmektedir. Tedarikçilerden TSE, CE
ve MSDS belgeleri talep edilmektedir. Bunun
dışında, şirketlerin cari büyüklüğü, uluslararası
yapısı, hizmet kalitesi, teslimat hızı ve
referanslarına bakılarak sektörde bilinir olmaları
dikkate alınır. Ayrıca, tedarikçileri seçerken insan
hakları ve çalışan hakları konusunda duyarlı
olmaları Erel Otomotiv için önemli bir unsurdur.

Şirket çalışanlarına özel hastanelerden
faydalanmalarını sağlayacak Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası yapılmaktadır. Doğuş Otomotiv
tarafından verilen eğitimlerin dışında çalışanlara
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi, Mesleki Eğitimler
ve Oryantasyon Eğitimleri verilmektedir.
Yılda bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi
uygulanarak geri bildirimler ışığında
gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Erel
Otomotiv, şirket içinde ayrımcılıktan uzak,
tamamen adil bir çalışma ortamı yaratmak
felsefesini benimseyerek her çalışanına eşit
haklar tanımaktadır. Ayrıca Performans
Yönetimi Sistemi ile 6 aylık aralıklarla çalışan

Şirket içinde enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla daha az enerji tüketen ve gün
ışığına duyarlı lambalar tercih edilmektedir.

Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmek
için Doğuş Otomotiv altyapısıyla Turkuaz
Programını kullanmaktadır. Bağımsız
araştırma şirketi bu sonuçlar doğrultusunda
müşterilere geri dönüş sağlayarak şikâyetleri
değerlendirmektedir.

Erel Otomotiv, 2018 yılında 6 öğrenciye burs
vermiştir. Ayrıca şirket, vefat durumlarında
çelenk göndermek yerine TEV’e bağış yapmayı
tercih etmektedir.

Çalışan Sayısı: 158
Hizmet Verilen Alan: 39.514,78 m2
www.lena.vw.com.tr
Lena Otomotiv, Volkswagen Yetkili Satıcı ve
Servisi olarak 2001 yılında Aydın ilinde faaliyete
başlamıştır. 2007 ve 2010 yıllarında faaliyet
alanını Kuşadası ve Bodrum’a genişleterek
satış, kredi, kasko hizmetleri gibi otomotiv
ihtiyaçlarına çözüm getirmeye devam etmiştir.
Lena Otomotiv’de ISO 9001-2008 Kalite
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Şirket, TS
13070 standartlarında hizmet vermektedir.
Lena Otomotiv, tedarikçi seçim sürecinde de
tedarikçi şirketlerin ISO ve TSE belgelerine sahip
olmasına önem vermektedir. Ayrıca, şirketlerin
iş ehliyeti, devamlılığı, büyüklüğü ve kalite
fiyat performansı da seçim sürecini etkileyen
unsurlardandır. Bunlar dışında, Lena Otomotiv
tedarikçilerini insana ve çevreye zarar vermeyen,
çalışan haklarına duyarlı şirketler arasından
seçmektedir.
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Şirkette elektrik tüketimini azaltmak amacıyla
tasarruflu ampuller kullanılmaktadır. Şirket
içinde oluşan atıklar çevreye zarar vermeyecek
şekilde biriktirilerek düzenli aralıklarla yetkili
geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir.
2018 yılında şirkette, zehirli atıkların
depolanması için yönetmeliğe uygun yeni
tesisler yapılmıştır. Lena Otomotiv, teknik servis
hizmetleri sonrasında açığa çıkan parçaları,
müşteri onayı alarak bertaraf edilmesi üzere
yetkili firmalara göndermektedir. Bunlar dışında
şirket, çevresindeki alanda ağaçlandırma
çalışmaları yapmaktadır.

Eğitimi, Yangın Müdahale Eğitimi, ISO Kalite
Standartları Eğitimleri ve 5 çalışana İlk
Yardım Eğitimi verilmiştir. Ayrıca, farkındalık
oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve
İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarıyla yürütülen
ortak çalışmalarla kitlesel hastalıklarla ilgili
gerekli bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Satış hizmeti sırasında müşteriler
Lena Otomotiv çalışanları tarafından
sürüş güvenliğiyle alakalı konularda
bilgilendirilmektedir. Satış hizmetinden
sonraki 3 gün içerisinde müşterilere
telefon yoluyla bir Memnuniyet Anketi
uygulanmaktadır. Müşterilerden gelen geri
bildirimler doğrultusunda gerekli değişiklikler
yapılmaktadır. Bu anketin dışında, müşterilerin
öneri ve şikâyetlerini iletebilmesi için müşteri
bekleme salonlarına Öneri ve Şikâyet Kutuları
konulmuştur.

Şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak
ve iletişimi güçlendirmek için yıl içinde çeşitli
sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Çalışan
memnuniyetini ölçmek için belirli aralıklarla
Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanmaktadır.
Ayrıca, çalışanların önerilerini paylaşabilecekleri
bir Öneri Sistemi bulunmaktadır. Gelen
öneriler değerlendirilerek planlanan sıraya
göre uygulamaya alınmaktadır. Lena Otomotiv,
çalışanlarına her koşulda eşit haklar sağlamayı,
şeffaf ve adil bir ortam yaratmayı amaç
edinmiştir. Şirket, etik ilkeleri gereği dil, din, ırk,
cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere
dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven,
tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde kötü
muamele olarak algılanacak davranışlardan
uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde iş
ilişkilerini sürdürmekle yükümlüdür.

Lena Otomotiv, çalışanlarla ilgili her türlü
işlemlerde yasal mevzuatlara uygun
davranmaktadır. Şirket, çalışanları için sağlıklı
ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı
amaçlamaktadır. Her hafta İş Yeri Hekimi
ve İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı tarafından
gerekli kontroller yapılmaktadır. 2018 yılında
tüm çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği

Lena Otomotiv, her yıl yaptığı gibi 2018
yılında da Hacı Celal OTO ve Hacı Leman OTO
İlköğretim Okullarının eksiklerinin giderilmesi
için maddi yardımda bulunmaya devam
etmiştir. Şirket tarafından Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu’na, Aydın Gençlik ve
Spor Kulübü’ne destek verilmektedir. Aydın
Mimar Sinan Endüstri Meslek Lİsesi’ne ve

Çıraklık Eğitim Merkezi’ne, Doğuş Otomotiv
onayıyla eğitim amaçlı parça ve araç bilgileri
verilmektedir. Ayrıca, şirket çalışanları 3 ayda bir
Kızılay’a kan bağışında bulunmaktadır.

MBU YAPI OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 51
Hizmet Verilen Alan: 3.750 m2
www.seat.com.tr/yetkili-satici-veservis-agi/mbu/ana-sayfa.aspx
1991 yılında İzmir’de kurulan MBU, 1993 yılında
Doğuş Otomotiv'le SAAB, General Motors
ve Opel Yetkili Satıcısı olarak iş birliğine
başlamıştır. 1997 yılından bugüne SEAT
marka araçların satış, servis ve orijinal yedek
parça hizmetlerini, 2000 yılından bugüne
DOD (Doğuş Oto Değerlendirme) ve VDF
(Volkswagen Doğuş Finans) hizmetlerini,
1991 yılından beri ise MBU Sigorta Aracılık
Hizmetlerini müşteri memnuniyeti odaklı,
tecrübeli ve geniş kadrosuyla ISO 9001
standartlarında gerçekleştirmektedir. 2007
yılından bu yana Sabancı Holding BRISA
(Bridgestone, Lassa, Dayton Lastikleri) Ege
Bölgesi illerine toptan lastik satıcılığına
başlayan MBU, kendine bağlı 40 adet 'Lastiğim'
bayisiyle hizmet vermektedir.
MBU, tedarikçilerini seçerken öncelikle şirketin
iyi referansa sahip güvenilir bir marka olmasına
dikkat etmektedir.
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Bunun yanında, şirketin kalitesi ve
profesyonelliği seçim kriterleri arasındadır. Ayrıca
tedarikçi şirketlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
yasalara uyumlu çalışması, ISO ve TSE gibi kalite
belgelerine sahip olması önem taşımaktadır.
Bunlara ek olarak tedarikçi şirketlerin atıklarını
bertaraf ederken atık yönetimi yönetmeliğine
uygun şartlarda çalışmaları da gerekmektedir.
Son olarak tedarikçi firmalarımızın, çalışan
memnuniyetini sağlamaya önem veren, çevre
duyarlılığına sahip, insan ve çalışan haklarına
saygılı politikalar izlemesi MBU için önemlidir.
Şirket içinde tasarruflu lambalar kullanılarak
enerji tüketimi azaltılmaktadır. Ayrıca yıl içinde
oluşan atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylı şirketlere ve yerel yönetimlere
gönderilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır.
Bunun dışında, teknik serviste bakım onarım
hizmeti alan tüm araçların atık parçaları müşteri
onayı alınarak geri dönüştürülmektedir.
MBU, Doğuş Otomotiv standartları kapsamında
Müşteri Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır.
Satıştan sonraki üç iş günü içinde müşterilerle
telefonda görüşme yapılarak sonuçlar Turkuaz
veri tabanına işlenmektedir. Ayrıca yine şikâyet
ve öneriler de Turkuaz üzerinden ilgili birimlere
iletilerek gerekli iyileşmeler yapılmaktadır.
Müşteriler şikâyet ve önerilerini mesai saatleri
içinde e-posta ya da telefon yoluyla Müşteri
İlişkileri Yetkilisi’ne iletebilmektedir.
2018 yılında şirket çalışanlarına 75 saat eğitim
verilmiştir. MBU’da çalışanlar için açık öneri

sistemi bulunmaktadır. Tüm çalışanlara
yılda 2 defa 2 saatlik bir güvenli sürüş eğitimi
verilmektedir. Ulaşılabilir bu sistem sayesinde
olumlu bulunan öneriler değerlendirilmektedir.

MERCAN OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 77
Hizmet Verilen Alan: 900 m2
mercan.vw.com.tr
Mercan Satış ve Servis Hizmetleri, 2006 yılından
beri üstün hizmet anlayışını hedefleyerek
Volkswagen yetkili satıcısı olarak faaliyet
göstermektedir.
Mercan Otomotiv tedarikçi seçiminde
insan sağlığına zararlı olmayan ve gerekli
sertifikalara sahip ürünler sunan şirketleri tercih
etmektedir. Şirketin tedarikçi seçiminde en
önem verdiği unsurlardan biri de zamanında
teslimat güvencesidir. Tedarikçilerle imzalanan
sözleşmelere teslimat zamanıyla ilgili
oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı
maddeler konularak önlem alınmaktadır.
Mercan Otomotiv, enerji ve su tüketimini
azaltmak amacıyla yıl içinde çalışanlara
yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları
yürütmektedir. Ayrıca, doğalgaz sisteminde
akıllı sayaç sistemine geçilerek ve enerji
tasarruflu sunucular kullanılmaya başlanarak
şirkette enerji tasarrufu yapılmıştır. Şirkette
oluşan atık sular gerekli işlemlerden
geçtikten sonra bahçede kullanılarak atık

sular değerlendirilmekte ve su tasarrufu
sağlanmaktadır.
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bertaraf
yönetmeliğine uygun olarak tehlikeli tüm
atıklar biriktirilerek düzenli aralıklarla yetkili
bertaraf şirketi tarafından toplanmaktadır. 2018
yılında toplam 14.850 kg atık geri dönüşüme
gönderilmiştir. Bunun dışında, teknik servis
hizmeti sonrasında açığa çıkan eski parçalar
müşterinin onayı olursa yetkili bertaraf şirketine
gönderilerek bertaraf edilmektedir.
Mercan Otomotiv’de müşteri memnuniyetini
ölçmek için her servis hizmeti sonrası 3 gün
içinde araç sahipleri aranmaktadır. İstek, şikâyet
ve öneriler değerlendirilerek yöneticilere geri
bildirim verilmektedir.
Şirket çalışanların işten çıkarılması, pozisyon
değişiklikleri gibi konularda yasal mevzuatlara
uygun hareket etmektedir. Mekanik atölye
çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği için
gerekli ekipmanlar sağlanmaktadır. Şirket
doktoru tarafından ayda bir kez iç toplantılar
yapılmaktadır. Ayrıca, 6 ayda bir çalışanlara İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir.
Mercan Otomotiv, çalışan memnuniyetini
ölçmek amacıyla 6 aylık aralıklarla Çalışan
Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır.
Çalışan önerileri ve istekleri değerlendirilerek
yöneticilere iletilmektedir. Ayrıca, çalışanların
anlık olarak yöneticileriyle iletişim kurabilmesini
sağlamak içi çevrimiçi sohbet uygulamaları
kullanılmaktadır.

121

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin Sürdürülebilirlik Performansı

Mercan Otomotiv, Doğuş Otomotiv’in toplumsal
katılım programı olan Trafik Hayattır! söylemine
uygun olarak her araç satışı esnasında sürüş
güvenliğiyle ilgili müşterilere bilgilendirme
yapılmaktadır.
Mercan Otomotiv, TC Milli Eğitim Bakanlığı ile
yapılan iş birliğiyle Meslek Lisesi öğrencilerine
sigortaları yapılarak haftada 3 gün staj olanağı
sağlamaktadır. Bununla birlikte, şirket Çanakkale
Keşan ve Enez Bölgesi 112 acil servis binasının
çevre düzenlemesi yatırımını gerçekleştirmiştir.
Yıl içinde Edirne Teknik Endüstri Meslek Lisesi
Yardımlaşma Derneği, Edirne Türk Musiki
Derneği, Türk Kosova Öğrenci Dayanışma
Derneği gibi dernek ve kurumlara bağış
yapılmıştır.

ÖZÖN
Çalışan Sayısı: 175
Hizmet Verilen Alan: 18.000 m2
ozonistanbul.vw.com.tr
Özön Otomotiv, İstanbul Merkez ve Samsun
şubesiyle faaliyet gösteren bir Özön Grup
şirketidir.
Özön Otomotiv tedarikçilerini seçerken fiyat,
verimlilik, zamanında teslim, satış sonrası teslim
ve hizmetler kriterlerini dikkate alır. Bunun
dışında, tedarikçi şirketlerin insan ve çalışan
hakları, çevre sağlığı gibi konularda olumsuz
etkilerinin bulunmamasına dikkat etmektedir ve

sözleşmelerde yasal mevzuatlara uygun gerekli
düzenlemelere yer vermektedir.
Özön Otomotiv’de bina ısıtma ve soğutma
işlemleri yenilenebilir enerji kaynaklarından
jeotermal sistemle sağlanır. Elektrik tüketimini
azaltmak için yapılan bu yatırımla yeraltı suyu
esenjörler yardımıyla ısıtılarak ya da yaz aylarında
soğutularak binaların iklimlendirme sistemlerine
verilmektedir. Aynı şekilde yer altından çıkan
su, araç yıkama ve arıtma sistemlerinde
değerlendirilerek su tüketimi azaltılmaktadır.
Şirket, tüm atıklarını yetkili kurum ve kuruluşlara
teslim ederek kayıt altında tutmaktadır. Şirket
içerisinde oluşan atık elektronik aletlerin
bertarafı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından belirlenmiş şirketlere gönderilerek
sağlanmaktadır. Bunlar dışında oluşan atık
kâğıt, ambalaj atıkları vb. için Özön Otomotiv,
belediye tarafından yetkilendirilmiş geri
dönüşüm şirketleriyle çalışmaktadır. Atık
pil ve atık yağlar için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı onaylı PETDER VE TAP ile anlaşmalı
çalışılmaktadır. Şirketin süreçlerini yönetirken
gösterdiği çevre duyarlılığını çalışanların da
kazanması için konuyla ilgili farkındalığı arttıracak
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Çevre dostu bir
vizyonla çalışan Özön Otomotiv, bakım onarım
işlemleri sonrasında açığa çıkan atık parçaları
müşteri onayı olması durumunda yetkili bertaraf
şirketine göndermektedir.
Özön Otomotiv’de gerçekleşen satış
faaliyetlerinde kaliteyi arttırmak için satış

danışmanlarına Doğuş Otomotiv bünyesinde
eğitimler verilmektedir. Araç teslimatı özel
teslimat alanlarında, Doğuş Otomotiv’in
belirlediği kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.
Müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla,
satış işlemleri sonrasında belirli aralıklarla
müşteriler aranarak anket uygulanmaktadır. Bu
uygulamalar dışında, müşteriler memnuniyet,
öneri ya da şikâyetlerini e-posta yoluyla şirkete
iletebilirler.
Şirket, çalışan hakları ve iş güvenliği konusunda
yasal mevzuatlara uygun hareket etmektedir.
İş Yeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı
tarafından tüm çalışanlara verilmektedir.
Ayrıca, çalışanların öneri ve şikâyetlerini
yönetime iletebilecekleri bir sistemi de bulunan
Özön Otomotiv bu önerileri belirli aralıklarla
değerlendirerek uygun olan fikirleri hayata
geçirmektedir. 2018 yılında, Doğuş Otomotiv
bünyesinde Satış Danışmanları ve Satış Sonrası
Hizmetler Departmanına bağlı çalışanlara
günlük 8 saatlik mesleki eğitimler verilmiştir.
Bunun dışında, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan
çalışanlara eğitim imkânı sunularak belgeyi
almaları desteklenmiştir.
Özön Otomotiv, müşterileri trafikte
güvenlik ve güvenli sürüş teknikleri ile ilgili
bilgilendirmektedir. Trafik Hayattır projesi
doğrultusunda, satın alma işlemleri sırasında
tüm müşterilere sorumluluk bilinci aşılanmaya
çalışılmaktadır. Toplumsal sorumluluk bilinciyle
varlığını sürdüren şirket, 2018 yılında Engelsiz
Yaşam Vakfı’na bağışta bulunmuştur.
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TAMAŞ
Çalışan Sayısı: 203
Hizmet Verilen Alan: 21.752 m2
tamas.vw.com.tr
Tamaş 1994 yılında kurulmuş ve Doğuş
Otomotiv’in Volkswagen dağıtım ağının
ilk yetkili satıcılarından birisi olmuştur.
Faaliyetine Aksaray’da bir oto galeri
ve Bayrampaşa’da geçici bir servis ile
başlayan Tamaş, yıllar içinde faaliyet alanını
genişletmiştir.
Doğuş Otomotiv ve OEM’in beklentilerine
uygun tüm kalite standartlarını yerine getiren
Tamaş Otomotiv, ayrıca boya ve kaporta
atölyesinde iş kalitesinin arttırılması amacıyla
BASF’nin otomobil boya markası Glasurit
tarafından yapılan Glasurit Bodyshop Audit
Pro kalite çalışmasını tamamlanmış ve
sertifikalandırılmıştır. Bu kalite sertifikasına
Türkiye’de tüm markalarda sahip tek yetkili
satıcı konumunda olan Tamaş bünyesinde
ayrıca kalite standartlarını yükseltmek için
Tasarruf, Sosyal Sorumluluk ve Etik, Eğitim,
Pazarlama ve Verimlilik çalışma grupları
da oluşturulmuştur. Tamaş, tedarikçilerinin
iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli
önlemleri alan, çevre konusunda bilinçli ve
yasal izinleri olan firmalar olmasına önem
vermektedir.
Enerji verimliliğini arttırmak ve tüketimleri
azaltmak amacıyla Şirket içinde verimlilik

çalışma grubu oluşturulmuştur. Tamaş’ta
yeni renovasyon çalışmalarıyla birlikte
aydınlatmada DALI otomasyon sistemine
geçiş yapılmıştır. Bu sistemle hem tasarruf
hem de etkin aydınlatma kontrolü
sağlanmaktadır. Gün ışığına duyarlı lambalar,
ortam aydınlatmasına göre ışık şiddetini
kendisi ayarlamaktadır. Ayrıca renovasyon
çalışması sırasında değişen tuvaletlerde
sensörlü ve filtreli musluklar yapılarak su
tüketiminin azaltılması sağlanmıştır.
Tamaş Otomotiv’de eski bilgisayarlar
yetkili geri dönüşüm firmasına teslim
edilmektedir. Âtıl duruma düşen tabletler
ise ofis kullanıcılarına uyarlanarak
değerlendirilmektedir. Yenilenen teknoloji
nedeniyle sürekli bilgisayar değiştirmek
yerine Terminal Server yapısına geçilerek
daha kolay yönetilebilir merkezi sistem
sayesinde hem enerji tasarrufu hem de bilgi
güvenliği sağlanmaktadır. Atık yönetimini
yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapan
Tamaş, atıklarını yetkili firmalara geri
dönüşüm ya da bertaraf amacıyla teslim
etmektedir.
Tamaş, çevresel farkındalıkla ilgili
çalışanlarından başlayarak müşterilerine
kadar tüm paydaş etki alanı içinde farkındalık
çalışmaları yürütmektedir. Müşterilerin
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
özellikle çevreyi daha az kirlettiği bilgisiyle
benzinli araçlara yönlendirme yapılmaktadır.
Düşük hızlarda ve devirlerde 2 silindir olarak

çalışan ACT motor teknolojisine sahip
modeller müşterilere öncelikli olarak tavsiye
edilmektedir. Yine aynı şekilde küçük hacimli
motora sahip araçlarla test sürüşü teşvik
edilmektedir.
Tamaş Otomotiv iş sağlığı ve güvenliği
kurullarını her iki ayda bir çalışan temsilcileri
ve diğer birimlerin yöneticileriyle düzenli
olarak yapmaktadır.
Tamaş Otomotiv, çalışanlarının
yönetimle ve kendi aralarında iletişimini
kurumsallaştırmak amacıyla intranet
sistemini uygulamaya almıştır. Kurumsal
intranet sistemiyle tüm çalışanlar özlük
bilgilerine, dâhili uygulamalara, performans
değerlendirmeleri sonuçlarına, Şirket içi
yayınlanan dokümanlara ve duyurulara
erişebilmektedir. Güncelleme taleplerini
intranet aracılığı ile insan kaynakları birimine
iletebilmektedir.
Tamaş’ta henüz lise eğitimini
tamamlamamış çalışanlara sınav
dönemlerinde ücretli izin verilerek destek
sağlanmaktadır. Örgün eğitim veren
kurumlarda üniversite eğitimine devam eden
çalışanlara ise hafta içi akşam saatlerinde
derse yetişebilmeleri için izin verilmektedir.
Tamaş Otomotiv, Hatay Arsuz’da bulunan
Hacıahmetli Muazzez-İsmail Çam
Ortaokulu’na kültür-sanat, spor gibi çeşitli
alanlarda maddi destek sağlamıştır.
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UZAY OTO
Çalışan Sayısı: 105
Hizmet Verilen Alan: 20.000 m2
www.uzayoto.com.tr
Volkswagen yetkili satıcısı Uzay Oto 2006 yılından bu
yana müşteri memnuniyetine önem veren, üst düzey
hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde Volkswagen
severlere binek araç, ticari araç, aksesuar ve yedek
parça satışı yapan, ikinci el satış ve satış sonrası
hizmetler sunan bir şirkettir.
Uzay Oto’da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır. Satış ve servis bölümlerinde ise QSP
(Quality Service Portal) ve RASE (Retail After Sales
Excellence) Projeleri uygulanmaktadır. İlk kontrol,
BAK, son kontrol, test sürüşü, BAT, Q Check ve teslimat
sonrası müşteri takibi etkin bir şekilde yapılmaktadır.
Kalite sonuçları çalışanlarla yapılan toplantılarda
değerlendirilerek müşteri memnuniyetine bağlı olarak
çalışanlara prim verilmektedir.
Şirketin tedarikçi seçim sürecinde dikkat ettiği
hususlar hizmet kalitesi, hizmet sürekliliği, iş ahlâkı
ve etiği, iletişim yeteneği ve uygun fiyattır. Ayrıca,
hizmet alınan şirketlerin vergi, SGK ödemeleri gibi
yasal sorumlulukları Uzay Oto tarafından kontrol
edilmektedir.
Uzay Oto, enerji tüketimini azaltmak amacıyla
aydınlatma sistemlerinde tasarruflu lambalar
ve zamanlayıcılar kullanmaktadır. Su tasarrufu
sağlamak için araba yıkama işlemlerinde pülverizatör
kullanılarak düşük su debisi sayesinde daha az su

tüketilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, şirket içinde oluşan
atıklar biriktirilerek geri dönüşüme gönderilmektedir.
2018 yılı içinde toplam 15 kg atık pil ve yaklaşık 5-6 ton
atık kâğıt geri dönüşüme kazandırılmıştır.

Ramazan ayında erzak yardımı yapmıştır. Ayrıca,
eğitim-öğretim çağında çocuğu olan çalışanlara
çocuklarının eğitim seviyelerine uygun katkılar
yapılmaktadır.

Şirket, müşteri sağlığı ve güvenliğine önem
vermektedir. Bu nedenle, satış işlemleri sırasında
müşterilere bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca,
müşteri bilgilerine erişim yalnızca belirli IP adreslerine
sahip bilgisayarlar üzerinden sağlanmaktadır. Bu
şekilde, müşteri bilgilerinin gizliliği korunmaktadır.
Uzay Oto’da satış ve servis işlemlerini takip eden
3 gün içerisinde müşteri aranarak hizmet kalitesi
sorgulanmaktadır. Bunun dışında, müşterilerin
şikâyet ve önerileri için CEM ve Turkuaz adlı sistemler
kullanılmaktadır.

VİMSA

Şirket çalışanlarına belli aralıklarla İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi verilmektedir. Çalışma mevzuatı,
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği
ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan
hukuki haklar, yangın ve yangından korunma, iş
kazalarının nedenleri ve korunma prensipleriyle
tekniklerinin uygulanması konusunda 8 saat süreyle
tüm çalışanlara, işe başladığı tarihten itibaren eğitim
verilmektedir. Şirket 2 yılda bir Çalışan Memnuniyet
Anketi uygulamaktadır. 2018 yılında yapılan ankete
göre şirkette gerekli değişiklikler yapılmıştır.
Uzay Oto farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olmak
ilkesiyle hareket ederek ayrımcılıktan uzak, eşit ve
saygılı bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmaktadır.
Çalışanların birbiriyle iletişiminin güçlenmesi için yıl
içinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Şirket, bulunduğu bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine

Çalışan Sayısı: 122
Hizmet Verilen Alan: 25.053 m2
otomotiv.vimsa.com.tr/index.html
Vimsa Otomotiv, Adıyaman ve Şanlıurfa’da
Volkswagen ve AUDI-SEAT Satış ve Servis hizmeti
sunan bir şirkettir.
Şirket, müşterilerine daha iyi hizmetler sunabilmek
adına belirli aralıklarla Kalite Yönetimi toplantıları
gerçekleştirmektedir. Ayrıca, tedarikçi seçim sürecinde
kalite ve uygun fiyat öncelikli kriterlerdir. Vimsa
Otomotiv, tedarik zinciri yapısında çevreye, topluma
ve çalışanlarına olumsuz etkileri olan tedarikçilerin
bulunmamasına da çok dikkat etmektedir.
Vimsa, enerji tasarrufu sağlamak için yeni kurulan
tesisinde LED armatürler kullanmıştır. Havalandırma
ve ısıtmada otonom bir sistem kurularak tüketim
kontrol altına alınmıştır. Emisyon tüketimini
azaltmak için yüz yüze görüşmeler yerine, uygun
durumlarda, çevrimiçi görüşme programlarından
yararlanılmaktadır.
Vimsa Otomotiv’de tehlikeli atık kapsamındaki
atıklar anlaşmalı şirketlere gönderilerek bertaraf
edilmektedir.
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2018 yılında 14.080 kg şanzıman yağı, 100 kg
kızartma yağı bertaraf edilmiştir. Ayrıca, 1.280 kg
kurşunlu pil ve akü geri dönüşüme gönderilmiştir.
Bakım hizmetleri sonrasında açığa çıkan
atık parçalar, müşteri onayı alındıktan sonra
bertaraf edilmek üzere anlaşmalı şirketlere
gönderilmektedir.
Şirket, müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılayabilmek için Turkuaz uygulamasından
temin edilen “Araç Teklif Formu”nu müşterilerle
birlikte doldurarak müşterilerin sorularını
yanıtlamaktadır. Stok sahasında olmayan araçlar
için dijital oda yardımıyla araç oluşturularak
müşteriler bilgilendirilmektedir. Müşteri
memnuniyetini ölçmek için Vimsa Otomotiv,
araç teslim esnasında Çevrimiçi Memnuniyet
Anketi, teslimatı takip eden 3 gün sonunda ise
telefon araması yoluyla memnuniyet anketi
uygulamaktadır. Müşterilerden gelen öneri
ve şikâyetler haftalık olarak değerlendirilerek
memnuniyete yönelik düzenlemeler hızlı bir
şekilde hayata geçirilebilmektedir.
Vimsa Otomotiv’de çalışanlarla ilgili her türlü işlem
yasal mevzuatlara uygun şekilde yürütülmektedir.
Yılda bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi
uygulanmaktadır. Şirket, çalışanlardan gelen öneri
ve şikâyetleri değerlendirerek çalışanlara geri dönüş
yapmaktadır. Haftada bir gün şirkette bulunan İş
Yeri Hekimi tarafından çalışanların sağlık kontrolleri
yapılmaktadır. Ayrıca, anlaşmalı eczane yoluyla
çalışanların ilaca ulaşması kolaylaştırılmaktadır.
Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı tarafından
gerekli temel eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler

dışında, 2018 yılında çalışanlara Doğuş Otomotiv
kontrolünde satış ve servis olmak üzere iki adet
eğitim verilmiştir. Yine Doğuş Otomotiv tarafından
yılda 2 kez 40 saatlik Trafikte Güvenli Sürüş Eğitimi
verilmektedir.
Vimsa, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini
desteklemek amacıyla lise diploması ve mesleki
yeterlilik belgesi edinmeleri için destek olmaktadır.
Bununla birlikte, çalışanlarına daha samimi ve
mutlu bir ortam yaratabilmek için yılda iki kez toplu
organizasyonlar düzenlenmektedir. Kızılay’la birlikte
yürütülen bir çalışmayla yılda bir kez çalışanların
katılımıyla toplu kan bağışı yapılmaktadır.

VOSMER
Çalışan Sayısı: 598
Hizmet Verilen Alan: 56.720 m2
www.vosmer.com.tr/index.html
Vosmer Otomotiv, Doğuş Otomotiv ve Yüce
Auto Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak, İzmir ve
çevresine, Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT,
SKODA, Porsche, Volkswagen Ticari Araç ve DOD
markalarıyla ve bu markaların seksene yakın
modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü ile
hizmet vermektedir.
Vosmer Otomotiv’de ISO standartlarında
hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra, kalite
standartlarını yükseltmek için şirket yapılan işlerle
ilgili prosedürlerin açıklandığı bir el kitapçığı
hazırlamaya başlamıştır. Aynı zamanda, hizmet

kalitesini arttırmak için şirket içinde çalışanlara
verilecek eğitimlerle ilgili bütçe oluşturulmuştur.
Şirket, tedarikçi seçim sürecinde “Kaliteyi en uygun
fiyatla satın almak” prensibiyle hareket etmektedir.
Bunu kolaylaştırabilmek için 2018 yılında Satın
Alma Yazılımı hazırlanmaya başlanmıştır.
Vosmer Otomotiv, tüm binalarında LEDli lambalar
ve sensörlü aydınlatma sistemi kullanarak elektrik
tasarrufunu amaçlamaktadır. Şirket içinde oluşan
tüm atıklar biriktirilerek anlaşmalı geri dönüşüm
firmalarına gönderilmektedir. Vosmer, yıl içinde
ağaç dikerek ve Ege Orman Vakfı’na bağışta
bulunarak çevreye katkıda bulunmaktadır.
Müşteri memnuniyetini ölçmek için şirket, satış
ve servis hizmetleri sonrasında müşterilerine
Memnuniyet Anketi uygulamaktadır. Gelen
cevaplar doğrultusunda gerekli değişiklikler
yapılmaktadır.
Vosmer Otomotiv, çalışanlarına belli aralıklarla
Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır. Gelen
şikâyet ve öneriler değerlendirilerek gerekli görülen
değişiklikler yapılmaktadır. Şirket, 2018 yılında
performans yönetimine ilişkin pilot uygulamaya
başlamıştır. Elde edilen sonuçların olumlu olması
halinde bu uygulamanın şirket geneline yayılması
düşünülmektedir. Vosmer Otomotiv, toplumsal
sorumluluk bilinciyle yerel halkın refahına katkıda
bulunmak için istihdamını yerel halktan sağlamaya
özen göstermektedir. Ayrıca şirket 2018 yılında,
şirket binası yanında bulunan bir ilköğretim
okulunun bakım masraflarını üstlenmiştir.
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONSEYİ (2018)
10.YIL
Doğuş Otomotiv 2009 yılında
sürdürülebilirlik alanında çalışmalarına
başladığında ilk olarak tüm birimlerin
temsilcilerinden oluşan bir Kurumsal
Sürdürülebilirlik Konseyi oluşturmuştur.

2018 raporlama döneminde
10. Yılını dolduran bu konseyde ilk
günden beri çalışan ekip üyelerimiz
bulunmakla birlikte geçen yıllarda
yeni üyelerle Konsey kendini

yenilemiş ve 2016 yılında doğrudan
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi’ne bağlanarak kurumsal bir
yapıya kavuşmuştur.

Üye			

Departman/Birim				

Konseye Katıldığı Yıl		

Toplam Üyelik Yılı

Ahsen Bayraktaroğlu

DOD-MY Pazarlama				

2013				

6

Bahadır Akyol		

İdari ve Teknik İşler				

2016 				

3

Bengü Himmetli

İç Denetim					

2016				

3

Cem Kaya		

Bayi Yönetimi					

2009				

10

Dilruba Suner 		

vdf Finans 					

2016				

3

Ebru Belen		

Audi-Lamborghini- Bentley Pazarlama		

2009				

10

Gökberk Öfkeli		

Değer ve İlgi Merkezi				

2018				

1

Gökçe Bicioğlu		

Porsche Pazarlama				

2016				

3

İlayda Kızmaz 		

VW Pazarlama 					

2018				

1

Koray Bebekoğlu

Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim		

2009				

10

Mert Şenkal		

Kurumsal Marka Yönetimi			

2018				

1

Murat Battaloğlu

Skoda - Pazarlama				

2017				

2

Müge Yucel		

Yatırımcı İlişkileri				

2013				

6

Nagihan Yurdusev

Doğuş Oto Pazarlama				

2018			

1

Nazlı Çelik		

Kurumsal İletişim				

2018				

1
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Üye			

Departman/Birim				

Konseye Katıldığı Yıl		

Toplam Üyelik Yılı

Nermin Taşkın 		

Bütçe Planlama 				

2016				

3

Özge Akyıldız Yakan

VW Satış Sonrası Hizmetler			

2018				

1

Özgecan Üstün 		

Süreç Yönetimi					

2011				

8

Pınar Tuncer Doğanç

Kurumsal Marka Yönetimi			

2009				

10

Pınar Uysal Değirmenci

Doğuş Teknoloji 				

2016				

3

Sabih Yalınbaş		

Finansal Kontrol					

2017				

2

Selin Tükenmez		

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama		

2017				

2

Sertaç Arda		

Lojistik-Araç Dağıtım 				

2013				

6

Simge Sertbaş		

Scania Pazarlama				

2016				

3

Sinem Bedir		

Hukuk						

2016				

3

Şeref Kurtarıcı		

VW Satış Sonrası Hizmetler			

2009				

10

Tuğba Baydar 		

İnsan Kaynakları					

2018				

1

Zeynep Karataş 		

Satın Alma					

2009				

10

Zeynep Korku		

SEAT Pazarlama					

2009				

10

Zeynep Tarım 		

İnsan Kaynakları					

2018				

1
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Doğuş Otomotiv 2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu –Raporlama Kılavuzu
Bu raporlama kılavuzu (“Kılavuz”), Doğuş Otomotiv’in
2018 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda
yer alan bağımsız denetim kapsamındaki
göstergelere ait verilerin hazırlanma, hesaplama ve
raporlanma metodolojilerine dair bilgi vermektedir.
Bu göstergeler, enerji tüketimi, su tüketimi, atık
miktarı, çalışan sayısı, kadın çalışan oranı, kadın/
erkek maaş oranları, iş kazası sayısı, kaza oranları ve
eğitim saatlerini içermektedir. Yukarıda belirtilen
bu göstergeleri, her türlü maddi açıdan, Kılavuz
doğrultusunda hazırlamak için uygun prosedürlerin
uygulandığından emin olmak, Şirket yönetiminin
sorumluluğundadır.
Bu kılavuzda yer alan bilgiler 31 Aralık 2018
tarihinde sona eren FY 18 mali yılını ve Doğuş
Otomotiv’in sorumluluğunda olan ilgili operasyonları
kapsamakta olup aşağıda yer alan bazı istisnai
durumlar dışında Doğuş Otomotiv iştiraklerini
(Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş, Doğuş
Teknoloji vdf, Gebze Scania Servis ve Skoda),
tedarikçilerini, yetkili satıcı ve servislerini hariç
tutmaktadır. İstisnai durumlar aşağıda listelenmiştir.
• Çalışan sayısı, kadın çalışan oranı (%), kadın ve
erkek maaş oranları kapsamında bağımsız
denetim ve hazırlanan bu Kılavuz Doğuş Otomotiv
ve Doğuş Oto ile ilgili bilgileri içermektedir.
• Atık miktarı içerisinde yer alan tehlikeli atıklar, atık

aküler ve atık yağlar kapsamında bağımsız denetim
ve hazırlanan bu Kılavuz, atıkların Doğuş Otomotiv’in
sorumluluğunda olmasından kaynaklı Scania
Gebze, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş ve Yetkili
Servisler ile ilgili bilgileri içermektedir.

şirkete ait araçlardan kaynaklı elektrik, doğalgaz ve
yakıt (dizel/benzin) tüketimlerini kapsamaktadır.
“Su” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan
İSU’dan tedarik edilen şebeke suyu anlamına
gelmektedir.

1. Genel Raporlama İlkeleri

“Su Tüketimi” raporlama döneminde (“1 Ocak – 31
Aralık arası”) Şirket’in Şekerpınar Kampüsü’nde
kullandığı su anlamına gelmektedir.

Bu rehber dokümanın hazırlanmasında aşağıdaki
prensiplere dikkat edilmiştir:
• Bilgilerin hazırlanmasında - bilginin kullanıcılarına
bilginin uygunluk ve güvenilirliğinin temel ilkelerini
vurgulamak,
• Bilgilerin raporlanmasında - bilgilerin önceki
yıl dahil diğer verilerle karşılaştırılabilirlik /
tutarlılık ilkelerini ve kullanıcılara netlik sağlayan
anlaşılabilirlik / şeffaflık ilkelerini vurgulamak

“Atık” Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan ve Şirket
sorumluluğunda olan atıkları ifade etmektedir.
Direkt Şirket tarafından üretilmese bile Şirket
sorumluluğunda olan dört faklı atık türü (Tehlikeli
Atıklar, Atık Aküler, Atık Yağlar ve Ambalaj Atıkları)
bulunmaktadır. Ambalaj atıkları kağıt, karton, plastik
ve ahşap gibi maddeleri içermektedir.

2. Temel Tanımlamalar
Bu raporun amacı doğrultusunda Şirket aşağıdaki
tanımlamaları yapmaktadır:
“Enerji” elektrik, doğal gaz ve yakıt (dizel/benzin)
anlamına gelmektedir.
“Enerji Tüketimi” raporlama döneminde (“1 Ocak
– 31 Aralık arası ”) Şirket’in satın alınarak kullandığı
toplam enerji anlamına gelmektedir. Enerji tüketimi
verileri, Şirket'in Şekerpınar Kampüsü'nün (Genel
Müdürlük Binası, Eğitim Binası ve Lojistik Binası)
elektrik tesisatı, ısıtma, aydınlatma, havalandırma
ve jeneratör gibi aktivitelerinden ve servis araçları ile

“Atık Miktarı” raporlama döneminde (1 Ocak 31 Aralık arası) üretilen atık miktarı anlamına
gelmektedir. Şirket tarafından üretilen ya da
şirket sorumluluğunda olan bu atıkların geri
kazanımı/bertarafı için belirli kurumlar ile iş birliği
yapılmakta ya da anlaşmalı atık yönetim firmalarıyla
çalışılmaktadır. Atık Yönetimiyle ilgili iş birliği yapılan
kurumlar ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı), PETDER (Petrol Sanayi
Derneği İktisadi İşletmesi) ve AKÜDER (Akü Geri
Kazanım Sanayicileri Derneği)’dir.
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“Çalışan sayısı” raporlama döneminde (1 Ocak
- 31 Aralık arası), Doğuş Otomotiv’de ve Doğuş
Oto’da kadrolu ve belirsiz süreli çalışanlar
anlamına gelmektedir. Belirli süreliler bu sayıya
dahil edilmemiş ve ayrı bildirilmiştir.
“Kadın çalışan oranı” raporlama döneminde
(1 Ocak - 31 Aralık arası) kadın çalışan
sayısının toplam çalışan sayısına oranını ifade
etmektedir.
“Kadın/erkek maaş oranları” raporlama
döneminde (1 Ocak - 31 Aralık arası) kadın
çalışanların ortalama maaşlarının erkek
çalışanların maaşlarına oranını ifade
etmektedir. Bu oran hesaplanırken çalışanların
şirket içi pozisyonları ve kademeleri göz
önünde bulundurulmuş ve Yönetim Kurulu
kapsam dışı bırakılmıştır.
“Kayıt Altına Alınan Kaza Oranı” raporlama
döneminde (1 Ocak - 31 Aralık arası) yaşanan
ve kayıt altına alınan iş kazalarının toplam
çalışma süresine oranı anlamına gelmektedir.
Hesaplama yapılırken Toplam Kaza Sayısı
/ (Toplam çalışılan gün sayısı x ilgili yıldaki
çalışılan gün sayısı) formülü kullanılmıştır.
“Kazalara Bağlı Kayıp Gün Oranı” raporlama
döneminde (1 Ocak - 31 Aralık arası) yaşanan ve
kayıt altına alınan iş kazaları sebebiyle oluşan
kayıp gün sayısının toplam çalışma süresine
oranı anlamına gelmektedir. Hesaplama
yapılırken Kazalara Bağlı Toplam Kayıp Gün

Sayısı / (Toplam çalışılan gün sayısı x ilgili yıldaki
çalışılan gün sayısı) formülü kullanılmıştır.
“Meslek hastalıklarına Bağlı Kayıp Gün Oranı”
raporlama döneminde (1 Ocak - 31 Aralık
arası) çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işi yürütme
şartları nedeniyle maruz kalınan geçici veya
sürekli hastalıklara sebebiyle oluşan kayıp
gün sayısının toplam çalışma süresine oranı
anlamına gelmektedir. Hesaplama yapılırken
Meslek Hastalığına Bağlı Kayıp Gün Sayısı)
/ (Toplam çalışılan gün sayısı x ilgili yıldaki
çalışılan gün sayısı) formülü kullanılmıştır.
“Çalışan eğitimleri – toplam adam/saat”
raporlama döneminde (1 Ocak - 31 Aralık arası)
Şirket’in çalışanlara sağladığı toplam eğitim
saatleri anlamına gelmektedir. Hesaplamalar
çalışanların pozisyonları dikkate alınarak
yapılmıştır.
“Çalışan eğitimleri – kişi başı adam/saat”
raporlama döneminde (1 Ocak - 31 Aralık
arası) Şirket’in çalışanlara sağladığı toplam
eğitim saatinin çalışan sayısına oranı anlamına
gelmektedir. Hesaplamalar çalışanların
pozisyonları dikkate alınarak yapılmıştır.

3. Raporlama Kapsamı
FY 18 ve sunulan karşılaştırmalı dönemler için
Şirket’in enerji ve su tüketimi aşağıdakilerle
ilişkilidir:

• Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. /
Şekerpınar Kampüs Şekerpınar Kampüsü
(Genel Müdürlük Binası, Eğitim Binası ve
Lojistik Binası);
• Şirkete ait araçlar; ve
• Şirket çalışanlarının ulaşımında kullanılan
servisler
Yukarıda belirtilen tüketim alanları dışında
kalan Şirket iştirakleri, tedarikçileri ile yetkili
satıcı ve servislerinin enerji ve su tüketimleri ile
ilgili bilgiler bağımsız denetim ve hazırlanan bu
kılavuz kapsamında olmamakla beraber rapor
içerisinde yer almaktadır.
FY 18 ve sunulan karşılaştırmalı dönemler için
Şirket’in Türkiye’deki atık üretimi (bertaraf
edilen ya da geri dönüştürülen) aşağıdakilerle
ilişkilidir:
• Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. /
Şekerpınar Kampüs
• Scania Gebze
• Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş
• Yetkili Servisler
Yukarıda belirtilen atık üretim alanları dışında
kalan Şirket iştirakleri, tedarikçileri ile yetkili
satıcı ve servisleri tarafından üretilen ancak
Şirket sorumluluğunda olmayan atık yönetimi
ile ilgili bilgiler bağımsız denetim ve hazırlanan
bu kılavuz kapsamında olmamakla beraber
rapor içerisinde yer almaktadır.

129

DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018

4. Verilerin Hazırlanması
Enerji Tüketimi
Enerji tüketimi verileri kapsamında elektrik,
doğal gaz, yakıt (dizel/benzin) olmak üzere
birincil yakıt kaynakları raporlanmaktadır.
Elektrik tüketimi ve doğal gaz tüketimi verileri
servis sağlayıcıların sayaç ve faturalarından elde
edilmekte, yakıt tüketimi verileri ise jeneratör,
şirkete ait araçlar ve çalışan servislerinin
kullanımı için servis sağlayıcıların faturalarından
elde edilmektedir.
Şirket enerji tüketimi hesaplamalarında
aşağıda belirtilen dönüşüm faktörlerini
kullanmaktadır:
• Elektrik tedarik birimi kWh cinsinden
faturalandığı için GJ cinsine dönüşümünde
1 kWh=0,0036 GJ dönüşüm faktörü
kullanılmaktadır);
• Doğalgaz tedarik birimi m3 cinsinden
faturalandığı için GJ cinsine dönüşümünde
1m3*kcal (9155) *joule (4.186,8) /109 dönüşüm
faktörü kullanılmaktadır;
• Motorin tedarik birimi lt cinsinden
faturalandığı için GJ cinsine dönüşümünde
1lt*kg (0,83) *ton (1000) *kcal (10.200.000)
*joule (4.186,3)] / 109 dönüşüm faktörü
kullanılmaktadır.
• Yoğunluk ve çevrim katsayı değerleri, “Enerji
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik
(Resmi Gazete: 27 Ekim 2011/28097:

Değ.03/09/2014-29108), EK-2: Enerji
Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol
Eşdeğerine Çevrim Katsayıları” tablosundan
referans alınmıştır.
Su Tüketimi
Su tüketimi verileri kapsamında şebeke suyu
tüketimi raporlanmaktadır. Su tüketimi verileri
servis sağlayıcıların sayaç ve faturalarından elde
edilmektedir.

5. Yeniden Görüş Beyanı
Enerji tüketimi verilerinin ölçülmesi ve
raporlanması kaçınılmaz olarak bir dereceye
kadar tahmin içerir. Şirket seviyesinde veriler
üzerinde %5'ten fazla bir değişiklik olduğu
durumda, yeniden görüş beyanı düşünülebilir.
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KÜNYE
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim ve İletişim
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Caddesi No: 22
Şekerpınar, Çayırova Kocaeli
T: +90 (262) 676 90 90
Yasal Merkez
Maslak Mahallesi C -45 Ahi Evran Polaris Caddesi No. 4
Ayazağa Maslak Şişli İstanbul
www.dogusotomotiv.com.tr
Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlama Danışmanlığı
inValue
www.invalue.co
hello@invalue.co
Geri Bildirimleriniz, Görüş ve Önerileriniz için
Mert Şenkal
Marka Yönetimi Müdürü
MSenkal@dogusotomotiv.com.tr
Pınar Tuncer Doğanç
Kurumsal Marka Yöneticisi
PTuncer@dogusotomotiv.com.tr
Tasarım
Çağlar Yücealp
cyucealp@gmail.com
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