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İçerik
Strateji ve Yönetim

Sürdürülebilir bir şirket olma yolculuğumuzda 10. Yılımızı
geride bırakırken hem şirket olarak hem de küresel, yerel

Ekonomik Kalkınma

ekonomik, sosyal ve çevresel konularda yeni bir döneme
girdiğimizin farkındayız

Toplumsal Kalkınma

Sürdürülebilirliğin stratejik değeri, paydaş katılımı temeline

Çevresel
Sürdürülebilirlik

dayanan stratejilere dayanmasından gelmektedir. Paydaş
Etki Alanımız

katılımı, faaliyetlerinizden etkilenen ve şirketinizi doğrudan
etkileyen kilit paydaşlarınızla sürekli diyalog halinde

GRI İndeksi

olma ve onlardan öğrenerek beklentilerine yanıt vermeye

2019 Doğuş Otomotiv Kurumsal

dayanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu iki bölüm

BMSKA İndeksi

halinde hazırlanmıştır.

Geldiğimiz noktada değer “yaratma” ve “üretme” kültürünün
değiştiğini her açıdan görebiliyoruz. Bu nedenle Doğuş
Otomotiv olarak değer kavramını yeniden tanımlayarak
sürekli izleyen, ölçen, değerlendiren, öğrenen ve tüm
paydaşlarıyla şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri üzerine inşa

İlk bölüm tüm performansımızın

BMKİS İndeksi

özet halinde sunulduğu Yönetici
Özeti kısmı, ikinci bölüm ise tüm
performanslarımızın derinlemesine
analizini bulabileceğiniz kapsamlı
kısımdır. Bu şekilde raporun

edilen bir değer anlayışıyla, hızla değişen dünyaya uyumu

çok daha fazla paydaşımıza, çok

öncelikli kabul ederek hep birlikte ilerlemeyi hedefliyoruz.

daha kolay anlaşılır bir biçimde
sunulması hedeflenmiştir.
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İCRA KURULU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI
Sürdürülebilir bir şirket olma
yolculuğumuzda 10. Yılımızı geride
bırakırken hem şirket olarak hem
de küresel, yerel ekonomik, sosyal
ve çevresel konularda yeni bir
döneme girdiğimizin farkındayız.
Bu yeni dönemi 2018 yılı başlarında
öngörerek 2009 yılında ilan ettiğimiz
sürdürülebilirlik önceliklerimizi etki
alanımız doğrultusunda yeniden
gözden geçirmiş ve yeni odak
alanlarımızı 2018 Sürdürülebilirlik
Raporumuz kapsamında siz
paydaşlarımıza açıklamıştık. 2019
yılı bu öngörümüzde ne denli haklı
olduğumuzu bize gösterdi. Yeni odak
alanlarımızın özellikle finans dışı
riskler açısından önümüzdeki günlere
nasıl ışık tuttuğunu gördük ve aynı
zamanda fırsatları da daha önceden
görerek zamanında değerlendirme
yapma şansını yakaladık.

Ekonomik büyüme, nüfus, bilgi
teknolojileri vb. alanlardaki köklü
değişimler son yıllarda herkes
tarafından yakından izleniyor.
Dünyayı şekillendirecek akımlar
ve bu akımların farklı sektörlere
etkilerinin araştırılması ile gelecekte
hayatımızı şekillendirecek
demografik değişim, dünya
çapında hızlanan şehirleşme,
iklim değişimi, sınırlı kaynaklar ve
teknolojik ilerleme
gibi konular sürdürülebilirliğin
2030 yılına kadar gündemini
oluşturacak gibi görünüyor.
Söz konusu eğilimlerin dünyadaki
tüm şirketlerin faaliyetlerine ve
tüketicilerin davranışlarına çok
önemli etkileri olacağı tahmin
ediliyor. Birçok şirket yaşanmakta
olan bu eğilimleri şimdiden analiz
ederek ticari olarak gelecekte
var olabilmek için stratejilerini ve
yatırımlarını şekillendiriyor.

Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik
alanında hem iklim değişikliği hem
de sürdürülebilir finans alanında tüm
dünyada yaşanan gelişmeler daha
sürdürülebilir bir dünya yaratabilmek
için özel sektörün rolünün ne kadar
önemli olduğunu da gösterdi.

Ayrıca farklı sektörlerde geçerli olan
yasa ve yönetmelikler de değişiyor.
Tüm bu düzenlemelere uyum
sağlayabilmek ve tedarik zincirinin
sürdürülebilir yönetimi şirketler için
her geçen gün daha hayati bir önem
arz ediyor.

Değerli Paydaşlarımız,

“

Sürdürülebilirlik
Raporu’na değer
zincirimizden katılan
Yetkili Satıcı ve Servis
Sayımız 24’e,
tedarikçi sayımız ise
27’ye ulaştı.

”
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Aralarında Volkswagen AG’nin de olduğu
dünyadaki 220’den fazla şirket %100
yenilenebilir enerji hedefleri olduğunu
ilan etti. Volkswagen ID.3 lansmanını
yaptığı ve yeni bir elektrikli mobilite
çağını müjdelediğinden beri bunun ne
kadar doğru bir karar olduğunu hep
birlikte gördük. Volkswagen AG’nin
aldığı karar çok açık ve net: Dünyanın
en büyük üreticilerinden biri olarak
elektrikli araçlara odaklanacak, bununla
birlikte Volkswagen Grubu Ar-Ge
Bölümü de yakıt hücreleri konusunda
çalışmalarını sürdürecektir. Örneğin Audi
2021 yılında ilk hidrojen yakıtla aracı
piyasaya süreceğini duyurdu. Porsche
ise ilk kez tamamen elektrikle çalışan
spor otomobili Taycan’ın lansmanını
gerçekleştirdi. Görünen o ki, bugünden
başlayarak 2023/2025’e kadar otomobil
üreticileri e-mobiliteyi teşvik edecektir.
Bunun temel nedeni önümüzdeki
yıllarda da giderek sertleşeceği
öngörülen dünyadaki karbon emisyonu
standartları ve bununla ilgili yasa ve
yönetmeliklerdir. Bununla birlikte bu
alandaki çalışmaların başlangıçtaki
yüksek yatırım maliyetleri de sorumlu
finans ve sürdürülebilir finans
dünyasındaki gelişmeleri de doğrudan
ilgilendirmektedir. 2035 yılına kadar
elektrikli araçların finansal açıdan da
müşteriler için cazip bir ürün haline

geleceğini öngörmek mümkün. Yani
rasyonel nedenler dolayısıyla büyük
ölçekli ekonomiler e-mobiliteye
beklediğimizden de hızlı bir biçimde
geçecek gibi görünüyor.

“

Kadınlara koçluk ve
mentorluk programına
katılan yönetici sayımız
125 oldu.

”

Aşırı hava olaylarının artması sadece
ekonomileri değil, yatırımcıları da
büyük baskı altına sokuyor. Bu baskı
nedeniyle özel sektörün doğrudan
operasyonlarında ve tedarik zincirlerinde
iklim değişikliğinden kaynaklı finansal
risklerin öngörülmesi artık kaçınılmaz
olarak beklenen bir yaklaşım haline
geldi. Birleşmiş Milletler tarafından
kurulan “İklim Değişikliğine Bağlı
Koşullara Uyum Sağlama Küresel
Komisyonu”na göre stratejik önlemlere
yatırılacak 1,8 trilyon dolar, karşılığında
7,1 trilyon dolarlık toplam net fayda
üretecek.
Kabul edelim ya da etmeyelim, ciddi
anlamda uyum sağlamak zorunda
olduğumuz yeni bir döneme giriyoruz.
Bu nedenle akılcı çözümler üretmek

zorundayız. Uyum sağlamak yenilgiyi
kabul etmek değil, zaten yaşadığımız
koşullarda bize zarar verecek faktörlere
karşı kendimizi savunmamız anlamına
gelmektedir. Doğru yatırımlar
gelecekteki kayıpları önleyerek,
ekonomik kazanımları inovasyon yoluyla
teşvik edecek, tüm insanlık için sosyal ve
çevresel faydalar sağlayacaktır.

İçerik

Müşteriler ve yasa düzenleyiciler gibi
kilit paydaşlarıyla anlamlı işbirlikleri
geliştiren şirketler, esnek önlemler
almak, değişen yasa ve yönetmeliklere
uyum sağlamak konusunda kendilerini
çok daha rahat konumlandıracaklardır.
Önlem alma konusunda öngörü sahibi
şirketler aynı zamanda yatırımcıların risk
yönetimi konusundaki beklentilerini de
karşılamalarını kolaylaştıracaktır.

Etki Alanımız

Doğuş Otomotiv paydaş katılımı
merkezli sürdürülebilirlik stratejisini
dünyayı izleyerek, kendi performanslarını
düzenli olarak değerlendirerek,
gelişmeleri takip ederek her yıl gelişme
kaydetme hedefiyle 2009 yılından beri
uyguluyor. 25. Yılımızı kutladığımız 2019
yılında da geçen yıl Sürdürülebilirlik
Raporumuz kapsamında açıkladığımız
öncelikli odak alanlarımız doğrultusunda
performanslarımızı geliştirmek için
çalışmalarımıza devam ettik.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik
stratejisine göre, sürdürülebilirliğin
stratejik değeri paydaş katılımı temeline
dayanan süreçlerden gelmektedir.
Zira paydaş katılımı, faaliyetlerimizden
etkilenen ve bizi doğrudan etkileyen
kilit paydaşlarımızdan sürekli öğrenerek
onların beklentilerine yanıt vermeye
dayanmaktadır. Bu biçimde bir
sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen
şirketler, ekonomik, sosyal, çevresel ya
da düzenleyici adını verdiğimiz yasa ve
yönetmeliklere, uluslararası standartlara,
kodlara hazır olmak, bu tür değişiklikleri
ön görmek, bunlara zamanında ve fırsata
dönüştürülebilen tepkiler verebilmek için
emsallerinden çok daha iyi bir konuma
sahiptir.
Bu bakış açısıyla yönetilen
sürdürülebilirlik hedeflerimiz
doğrultusunda 2019 yılında da öncelikle
yönetimsel ve daha sonra da operasyonel
süreçlerimizde iyileştirme çalışmalarına
devam ettik.

“

Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme
Notumuz 9,65’e
yükseldi.

”

Risk yönetimi ve etik süreçlerimizde
doğrudan ve konsolide bir uyum
mekanizması geliştirebilmek
amacıyla 2018 yılında başlayan
Uyum Fonksiyonu’nu hayata geçirme
çalışmalarımızı tamamladık. Tüm
süreçlerimizi ve prosedürlerimizi Etik
Kod’a ve yasa, yönetmeliklere uyum
açısından gözden geçirdik.
Tüm değer zincirimizde
sürdürülebilirlik anlayışını, ölçme,
değerlendirme ve raporlama kültürünü
benimsetebilmek için, 2019 yılında
da tedarik zincirimizde Yetkili Satıcı
ve Servislerimiz ile tedarikçilerimize
ziyaretler gerçekleştirerek konunun
önemi hakkında tüm yöneticilerini
bilgilendirdik. 2019 yılı raporumuza
katılan Yetkili Satıcı ve Servislerimiz,
tüzel kişilik olarak tüm Bayi ağımızın
yaklaşık %40’ını geçti. İştirakimiz olan
Doğuş Oto ile birlikte bu oran %73’e
ulaştı. Raporumuza dahil ederek
sürdürülebilirlik performansının şeffaflık
ilkesinde teşvik etmeye çalıştığımız
tedarikçilerimizin de sayısı 2019 yılında
10 yeni tedarikçimizin de katılımıyla
27 olmuştur. Bu tedarikçilerimizin
İdari İşler Satın Alma tutarı içindeki
oranı ise yaklaşık %13’tür. Ayrıca 2019
yılında sürdürülebilirlik ilkelerinin de yer
aldığı Satın Alma Politikamız yönetim

kurulu tarafından onaylanarak ilgili
paydaşlarımıza duyurulmuştur.

İçerik
Strateji ve Yönetim

Kilit paydaşlarımız arasında en önemli
yeri tutan çalışanlarımız için 2019
yılında da memnuniyet ve bağlılık
odaklı çalışmalarımız hem dijital
dönüşüm kültürü açısından hem de
sürdürülebilirlik vizyonuyla devam
etmiştir. Sürdürülebilirlik politikalarımızın
çalışanlarımız arasında bilinirliğini
arttırmak için yürüttüğümüz iç iletişim
çalışmalarımız çok başarılı sonuçlar
vermiş, bilinirlik %64’e ulaşmıştır.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

2019 yılında çalışanlarımızın
yeteneklerini geliştirmek, yeni
jenerasyon çalışanlarımızla aynı
dilden konuşabilmek için pek çok
çalışma yürüttük. D-Staj Programımız
toptalent.co tarafından değerlendirilen
100 şirket arasında onuncu olurken
otomotiv sektöründe ikincilik ödülüne
layık görüldü. Genel Müdürlerle
Sohbet Günleri, Eski Yeni Doğuşlular,
Fikirlerin Doğuş Günü, Go-Fest,
21. Yüzyılda Profesyonellik Eğitimi
gibi çalışanlarımızın önerilerini
değerlendirerek ödüllendirdiğimiz,
onların görüşlerini yönetim kadromuzla
birlikte incelikle değerlendirdiğimiz,
sorularına yanıt verdiğimiz çeşitli
programlarla bir araya geldik.

BMKİS İndeksi
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Dijital Dönüşüm 2017 yılından
beri şirketimizde bir Genel
Müdürlük bünyesinde yönetiliyor
ve sürdürülebilirlik alanındaki
önceliklerimiz arasında yer alıyor.
2019 yılında Doğuş Otomotiv
Merkez Binasında kurulan Çevik
Oda, iş birimleri ile IT dünyasını
bir araya getirerek projeleri
görselleştirmek amacıyla
kullanılmaya başlandı. Dijital
proje sahipleri ve Doğuş Teknoloji
yazılım ekipleri bu odada
gerçekleşen D-GTL Mini Garden
toplantılarında düzenli olarak bir
araya geldi. İnovasyon ve kurumsal
girişimcilik yaklaşımı Doğuş
Otomotiv için sürdürülebilir bir
şirket olmanın günümüzde en
önemli gündemlerinden birisini
oluşturmaktadır. Bu nedenle daha
fazla start-up’la temas edebilmek,
Türkiye’de girişimcilik alanındaki
gelişmeleri takip edebilmek
amacıyla Doğuş Teknoloji ile
işbirliği yaparak “Start-Up Katalog”
Programı’nı başlattık.
%50 Kadın Yönetim Kurulu
Üyesi oranımızla 2019 yılında
Sabancı Üniversitesi Kurumsal
Yönetişim Forumu tarafından
Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim

Kurulu Ödülü’ne layık görüldük
ve Kurumsal Yönetişim Uyum
Derecelendirme Notumuzu 9,65’e
yükselttik. Ayrıca Institutional
Investor Magazine tarafından
gerçekleştirilen EMEA Bölgesi
Yönetim ekibi 2019 Araştırması’nda
“En Onur Verici Şirket” unvanı ile
ödüllendirildik.

“

Uyguladığımız atık
yönetimi uygulamaları
sayesinde son beş yılda
34.873 ton CO2
salınımını engelledik.

”

İnsan Hakları başlığında Doğuş
Otomotiv’in öncelikleri arasında
yer alan Cinsiyet Eşitliği, 2019
yılında da bizim için önemini
korumaya devam etti. 2014 yılından
bu yana devam eden “Kadınlara
Koçluk ve Mentorluk Programı”
yla hem kadın çalışan sayımızı
arttırmayı hem de onların karar
mekanizmalarında daha etkin hale
gelmeleri için çalışıyoruz. Program
kapsamında sürece katılan kadın
yönetici sayımız 125’e ulaştı.
Geldiğimiz noktada değer

“yaratma” ve “üretme” kültürünün
değiştiğini her açıdan
görebiliyoruz. Bu nedenle Doğuş
Otomotiv olarak değer kavramını
yeniden tanımlayarak sürekli
izleyen, ölçen, değerlendiren,
öğrenen ve tüm paydaşlarıyla
şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri
üzerine inşa edilen bir değer
anlayışıyla, hızla değişen dünyaya
uyumu öncelikli kabul ederek hep
birlikte ilerlemeyi hedefliyoruz.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda
bize destek veren, katkı sağlayan
tüm iş ortaklarımıza işbirlikleri için
teşekkür ederim. Sürdürülebilirliği
mevcut görevlerine eklenen yeni
bir satır olarak değil, iş yapma
biçimlerine sağlanan yapıcı bir
katkı, uyumlu ve değişen bir bakış
açısı olarak gören tüm Doğuş
Otomotiv yönetici ve çalışanlarına
da teşekkür ediyorum.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Saygı ve Sevgilerimle,
E. Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu
Başkanı
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞİRKET OLARAK YENİ ÇAĞI YAKALAMAK
S: Doğuş Otomotiv’in etki alanı
stratejisi ve sürdürülebilirlikle
ilgili alanlardaki yönetim
yaklaşımı hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

Doğuş Otomotiv Dijital
Dönüşüm ve Kurumsal
İletişim Genel Müdürü
Koray Bebekoğlu,
şirketin Sürdürülebilirlik
performansının
yönetiminden sorumlu
ve Kurumsal
Sürdürülebilirlik
Konseyi’ne liderlik
yapıyor.

KB: Biz Doğuş Otomotiv olarak
2009 yılında tüm stratejimizi
sürdürülebilirlik açısından dünya
standartlarında yeniden gözden
geçirmeye karar verdiğimizde
henüz Türkiye’de bu bakış açısına
sahip birkaç şirket olarak bu işe
başladık. Dünyadaki standartlar
da çok fazla bilinmiyordu.
Biz şirket olarak öncelikle
dünyada kendi segmentimizde
kendimize bir emsal bulamadık,
ki sürdürülebilirlik alanında
çalışmaların temelinde kıyaslama
bulunuyor. Yani biz kendimizi
kıyaslayacak bir örnek bulamadık.
O nedenle de stratejimizden
başlayarak, politikalarımıza, etki
alanımıza ve önceliklerimize kadar
tüm yapıyı en baştan modelledik,
oluşturduk. Geçtiğimiz 10 yılda
bu alanda dünyada çok büyük ve
hızlı gelişmeler oldu. O nedenle
2009 yılında yaptığımız etki alanı
ve öncelik çalışmasını 2018 yılında
yeniledik ve güncelledik; 2025
hedeflerimizi de belirledik. Bizi

bu alanda ilk ve tek örnek olmaya
giderken en doğru yönlendiren
çalışmalar dünyayı ve ülkemizdeki
gelişmeleri çok yakından ve sıkı
biçimde takip etmek, özellikle
dünyada çok iyi örnekler olan
OEM’leri yani Volkswagen AG,
Audi AG, Porsche AG, Scania gibi
iş ortaklarımızı izlemek oldu.
Bunun yanında ilk günden beri
sürdürülebilirlikle ilgili tüm alanları
etki alanımız doğrultusunda
yönetmeyi tercih ettik ve çok geniş
bir ekiple bu işi sürdürdük ve her
zaman risk yönetimi açısından ele
aldık.
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Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
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S: Sizin iş ortaklarınızdan
Volkswagen AG de dünyada
otomotiv sektöründe
sürdürülebilirlik konularını 2025
stratejisine entegre ederek tüm
dünyada bu konuyu öncelikli
olarak ele alacağını duyurdu.
Bu karar Doğuş Otomotiv’i nasıl
etkiledi?
KB: Doğuş Otomotiv, Volkswagen
AG’nin diğer iş ortaklarına göre
sürdürülebilirlikle ilgili alanlara bir
süreç yönetimi olarak bakan, bu
süreçleri yönetecek mekanizmaları
kuran, küresel standartlara göre
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10 yıldır raporlama yapan ve etki alanı
yönetimini iş süreçlerine entegre eden
şirketler arasında fark edilir biçimde
uzun zamandır bu konulara yatırım
yapan bir şirket. Bu nedenle bizim
OEM beklentilerine uyum sağlamamız
çok daha kısa zamanda ve çok daha
kolay oluyor. Genel olarak önümüzdeki
yıllarda şirketlerin sürdürülebilirlik
alanlarını stratejik olarak öncelikli
kabul edeceğini zaten görüyoruz
ve biz de hazırlıklarımızı ona göre
yapıyoruz. Dijital Dönüşüm, elektrikli
araçlar, uyum mekanizmaları, etik
süreçler, sürdürülebilir tedarik zinciri
yönetimi, finans dışı risklerin yönetimi
gibi başlıklar bugünden sonra şirketler
için çok daha önemli olabilir, ama biz
2017 yılı sonunda zaten bu konuları
paydaş beklentileri doğrultusunda
öncelikli sayarak çalışmalarımıza
başlamıştık. İklim değişikliğini finansal
risk olarak kabul ettiğini beyan eden
Türkiye’deki ilk şirketler arasındayız.
Sürdürülebilir bir şirket olmanın
bugünden yarına gerçekleşebilen bir
gerçek olmadığını biliyoruz. Uzun
vadede sürekli gelişme hedefiyle,
paydaş beklentilerine yanıtverebilir
olmak, hedeflerimiz doğrultusunda
iyileşme kaydetmek ve gelişmelere
uyum sağlamak şu anda en önemli
önceliğimiz.

S: Doğuş Otomotiv son 2 yıldır dijital
dönüşümü de sürdürülebilir bir şirket
olmanın temeline koyarak bu alana
önemli yatırım yapıyor. Özellikle
sizin gibi otomotiv sektöründe satış
ve servis hizmetleri konusunda lider
bir şirket için dijital dönüşüm 2019
yılında nasıl bir değişiklik yarattı
ve bundan sonraki hedefleriniz ne
olacak?
KB: Dijital dönüşüm şeklinde
adlandırsak da aslında gelenekselin
dijitale dönüşmesi pek mümkün değil.
O nedenle biz daha çok bu süreçlere
dijital değişim olarak bakıyoruz. Yeni
çağın sunduğu fırsatları öngörmek
ve bunlara süreçlerimizi uyarlamak,
bu doğrultuda hem bakış açımızı
değiştirmek hem de yeni bakış
açılarına kapılarımızı açmak anlamına
geliyor. Teknolojik gelişmelere ve yeni
neslin beklentilerine yanıt verebilmek
bizi daha verimli, daha farkında ve
süreçlerini daha optimize etmiş
bir şirket olmaya taşıyor. Biz Doğuş
Otomotiv’de Dijital Dönüşüm ve
Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü
olarak aynı zamanda Sürdürülebilirlik
operasyonlarına da liderlik ediyoruz.
Çünkü gelecekte şirketlerin var
olabilmesi için yani değişime
karşılık verebilme ve uyum sağlama

yeteneklerinin geliştirilebilmesi
için çevik yönetim çok önemli bir
yaklaşım. Bu doğrultuda 2019 yılında
şirketimizin bütün dijital projelerinin
tek bir havuzda değerlendirildiği,
İcra Kurulu üyelerinden oluşan
Dijital Kurulu hayata geçirdik.
Belirli aralıklarla düzenlenen bu
kurulda Doğuş Otomotiv marka
ve departmanları tarafından
uygulanılması istenen dijital projeler
tespit ediliyor ve önceliklendiriliyor.
Aynı zamanda makine öğrenmesi/
yapay zekâ ile ilgili veri analitiği
çalışmalarını da 2019 yılında başlattık.
Operasyonel olarak tüm markalarımızı
ve elbette lojistik birimini de içine
alan bu çalışmalar doğrultusunda
hedeflerimizi belirliyoruz.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA GELİŞMELER
İçerik

2018 yılında yayınladığımız
yenilenen öncelikli odak
alanlarımız doğrultusunda
2019 yılında pek çok
çalışmayı hayata geçirdik.
Bu alanların paydaşlarımız
için öncelikli olup
olmadığını da yine çok
sayıda araçla yıl içinde
ölçmeye devam ettik.

Atık Yönetimi ile ilgili
süreçler doğrultusunda

Strateji ve Yönetim

emisyon salınımını
engelledik

Ekonomik Kalkınma

8.143 ton CO2

Toplumsal Kalkınma

Yedek parça
bulunabilirliğini

%99

seviyesine çıkartırken lojistik
operasyonlardan kaynaklanan
CO2 emisyonlarını
geçen yıla göre

% 42,7
azalttık

DİM’de

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

219.831

adet yol yardım
çağrısını
yanıtladık.

UYUM

ULAŞTIKLARIMIZ

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM

Yedek parça
bulunabilirlik

Uyum
Fonksiyonu
Kuruldu

İş
Geliştirme
Birimi
Kuruldu

oranı

%99'a
ulaştı.

Kadın
çalışan oranımız

%32

’ye,
Yönetim Kurulu’nda
kadın temsili oranı ise

%50’ye ulaştı.
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE UYUM ÇALIŞMALARI
Şirketlerin toplumsal
sorumluluğunun
temelinin işini etik olarak
yapmak olduğuna inanan
Doğuş Otomotiv bu
doğrultuda iş etiği ile ilgili
küresel standartlarda
mekanizmalar oluşturma
çalışmalarını 2012
yılında başlattı. Etik
süreçlerin paralelinde
sürdürülebilirlik
yönetimini oluşturma
ve şirketin operasyonel
süreçlerine entegre etme
çalışmaları da paralel
ilerledi.

İşimizi en doğru yöntemlerle yasa ve yönetmeliklere, uluslararası standart ve kodlara
uyumlu biçimde yapma konusundaki tüm çalışmalarımız, çalışanlarımızla birlikte
ve onların beklentilerine yanıt vererek, düzenli biçimde süreçleri hayata geçirmede
yaşayabilecekleri sorunları sorgulayarak, kurulan bir komitenin 2 yıl süren çalışması
sonucunda yüz yüze eğitimlerle de pekiştirildi.
2018 yılında başlayan Uyum Fonksiyonu kurulması çalışmaları da 2019 yılında, ilgili
tüm birimlere yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantısıyla hayata geçirildi. Fonksiyon
ilk etapta Etik Koda bağlı tüm süreçleri ve ilgili prosedürleri inceleyerek, Etik Kod ve
tüm uygulamaların paralellik göstermesi, politikalara bağlı prosedürlerin oluşturulması
gibi çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda Etik Kod’da yeni yasa ve yönetmelikler,
politikalar ve değişen odak alanlar kapsamında yapılacak değişiklikler belirlendi.
Etik Kod güncellemeleri ve yeni versiyonun Yönetim Kurulu onayına sunulmasının
ardından yayınlanacaktır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

Doğuş Otomotiv’in uyum süreçleri aşağıdaki ana faktörler temelinde oluşturulmuştur:

Risk Öngörme
Sosyal, çevresel, ekonomik risklerin
öngörülerek ilgili önlemlerin
alınması için şirket birimlerine yol
gösterici olmak

Etik
Etik Kod ve ilgili prosedürlerin
uyumu ve yönetilmesi ile ilgili
konularda izleme ve uyarı
mekanizmaları geliştirmek

İzleme ve Denetleme
Şirketin tüm uyum süreçlerinde
izleme ve denetim fonksiyonlarını
yerine getirmek

Bununla birlikte Uyum Fonksiyonu
bilgilendirme toplantısı ilgili tüm
birimlerin yöneticileriyle bir araya gelinerek
düzenlenmiş, bir komisyon oluşturulmuş
ve Uyum Politikası baz çalışmaları için
tüm komisyon üyelerinin geribildirimleri
alınmıştır.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Doğuş Otomotiv Uyum Politikası'na internet
sitesi üzerinden ulaşılabilir.
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE İŞ GELİŞTİRME BİRİMİ
Sürdürülebilirliğin
temel alanlarından
bir tanesi de yeni
ürün ve hizmetlerin
geliştirilerek
değişen koşullara,
yeni pazarlara
şirketin uyum
sağlayabilmesi
için gerekli şartları
yaratmaktır.

Bu konuda uzun yıllardır Dijital Dönüşüm başlığında gelişmeleri izleyen ve operasyonel
süreçlere inovatif ürünler geliştirerek katkıda bulunan, verimliliği öne çıkaran projelerin pilot
çalışmalarını başlatan Doğuş Otomotiv 2019 yılında İş Geliştirme Birimi’nin kurulmasıyla
birlikte sadece dijital alanlarda değil, tüm inovasyon alanlarında yeni ürün ve hizmetlerin
Doğuş Otomotiv’i geleceğe taşıması için çalışmalarına başlamıştır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

İş Geliştirme Birimi Hedefleri:
• Değişen dünya düzeniyle birlikte daha az temas ile daha çok müşteriye ulaşmak,

Çevresel
Sürdürülebilirlik

• Bayi ağında girişimler ve yapacağımız işbirlikleriyle dijital süreçlerle entegre olarak
müşterilere daha çok kanaldan ulaşmak ve satış yapmak,
• Şirket içindeki süreçlerde start up iş birlikleri yoluyla hızlı çözümlere ulaşmak,
• Satış ve servis süreçlerinin dijitalleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Doğuş Otomotiv’in paydaş katılımı stratejisiyle
uyumlu olarak tüm çalışanlarımızın inovatif
fikirlerine de açık olarak tasarlanan birimin
temel fonksiyonu Doğuş Otomotiv’in yenilikçi
iş modelleri geliştirmesinin yanında mevcut
iş yapma biçimlerimizin de inovatif akıcılıkla
yeniliklerle buluşmasını sağlamak olacaktır.
Şirketimizin dijital dönüşüm çalışmalarında
yönlendirici rol oynayan, markaların ve
destek fonksiyonlarının, bilgi teknolojileri ve
bilişim konusundaki projelerini bir portföyde
birleştiren İş geliştirme birimi sektörel ve
global stratejik gelişmeleri takip ederek
markaların ortak projelerinde koordinasyon
sağlamaktadır. Yaklaşık 35 projeden oluşan
proje portföyü belirli aralıklarla düzenlenen

Digital Board ve Mini Garden toplantılarında,
Doğuş Otomotiv marka ve birim temsilcisi
17 İş Sahibi ve Doğuş Teknoloji’den katılan
10 Ürün Sahibi ile değerlendirilerek değer
odaklı önceliklendirilmektedir.
Daha fazla start-up’a temas edebilmek ve
Türkiye’de girişimcilik alanındaki gelişmeleri
daha yakından takip edebilmek amacıyla,
Doğuş Teknoloji ile “Start-Up Katalog” internet
sitesi geliştirilmiştir. Sitede şimdiye kadar ön
görüşme gerçekleştirilmiş tüm yeni girişimlere
ait bilgilere erişebilir ve bundan sonra iş birliği
yapmayı düşünebileceğimiz firmaları detaylı
şekilde inceleyebilirsiniz. “Start-Up Katalog”a
https://lnkd.in/ghNUjuH adresinden
ulaşılabilmektedir.

BMKİS İndeksi
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE ATIK YÖNETİMİ
PLASTİKSİZ YAŞA
Doğuş Otomotiv 2019
yılında çevresel konularda
öncelikli odak alanı olan
Atık Yönetimi kapsamında
yeni bir programı başlattı.
Tek kullanımlık plastik
kullanımını en aza indirmeyi
hedeflediğimiz bu kurum içi
farkındalık çalışmasının amacı
öncelikle çalışanlarımızdan
başlayarak plastik
kullanımının çevreye verdiği
zararlara dikkati çekmek,
atık yönetimi alanında tek
kullanımlık plastik tüketimini
azaltmak ve çalışanlarımıza
toplumsal gönüllülük
platformu oluşturmaktır.

Dünyayı Değiştirmeye
Kendimizden
Başlayalım:
Plastiksiz Yaşa!

İçerik

Programa başlangıç olarak
iletişim çalışmalarının yanı sıra
kafeteryada kullanılan plastik
tabak ve çatal- bıçakların yerine
huş ağacından üretilen doğa
dostu bir malzemeden yapılan
ürünler kullanılmaya başlandı.
Yılda yaklaşık 35.000 plastik
tabak ile 40.000 adet plastik
çatal-bıçak kullanımına son
verildi. Ayrıca plastik pipetlerin
yerine buğday sapından yapılan
pipet kullanımına başlandı.
Kafeteryada satışı yapılan
plastik şişe içindeki içeceklerin
tamamında cam şişeye
dönüldü.

Toplumsal Kalkınma

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Farkındalık çalışmaları
kapsamında ayrıca Atıksız
Yaşam konusunda öncü
TRT Sanatçısı Zuhal Sunal’ın
katıldığı bir atölye çalışması
gerçekleştirildi.
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK
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 giderek daha sistemli ve somut
hedeflere doğru ilerlememize ve daha
fazla farkındalık yaratarak değişimin
ve çözümün bir parçası olmaya devam
etmemize neden olmaktadır.
Dünyanın en prestijli markalarından
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 yürüten Yedek Parça ve
Lojistik, 2019 yılında 58.174 adet aracın
ithalatını ve 75.539 adet aracın Yetkili
Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek yılı
1.337,8 milyon TL ciro ile tamamlamıştır.
Yedek parça pazarındaki ticari
müşterilerle Yetkili Satıcıları buluşturarak
süreci kolaylaştıran B2B internet sitesi
Dpar yıl başı itibarıyla devreye alınmıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, yönettiği
intermodal rota sistemi ile, lojistik
kaynaklı CO2 emisyonlarından tasarruf
sağlamıştır. Yedek Parça ve Lojistik,
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 2019 yılında,
yasal yükümlülüğün üzerinde atık akü
toplanması sağlanmıştır.

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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

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.

BMKİS İndeksi
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Sürdürülebilir Müşteri
Hizmetleri (SusCRM), son
yıllarda yaygın olarak kullanılan
bir süreç yönetimi haline
gelmiştir. Temelde ekonomik,
çevresel ve sosyal konularda
sürdürülebilirliğin şirket için
öncelikli odak alanlarını müşteri
hizmetleri süreçlerine entegre
etmek anlamına gelmektedir.
Her iki kavramın da iş stratejilerini
şekillendirdiği, operasyon
yöntemlerini değiştirdiği
ve rekabet anlayışını farklı
kulvarlara taşıdığı şu günlerde
Doğuş Otomotiv de öncelikli
paydaşları arasında yer alan
müşterilerinin sürdürülebilirlikle
ilgili konulardaki beklentilerini
dikkate almakta ve müşteri
hizmetleri stratejilerine entegre
etmektedir.
Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilir
müşteri hizmetleri yaklaşımına
göre, sürdürülebilirlik müşteri
hizmetleri içinde nadiren ele
alınan temel değerleri ve stratejik
konulara dikkat çekerek yerleşik
süreç ve yapıları geliştirmemize
katkıda bulunmaktadır. Müşteri
Hizmetleri Yönetimi’nde ve

süreçlerinde sürdürülebilirlikle
ilgili alanlara önem vermek
şirketin operasyonlarında
devamlılığı sağlarken aynı
zamanda ekolojik ve toplumsal
beklentilere yanıtverebilirliği de
kolaylaştırmaktadır.
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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

2019 yılında toplam
46 bin adedin
üzerinde müşterimizle
görüşülerek, satış ve
servis hizmetlerine
ilişkin memnuniyetleri
sorgulanmış ve ilgili
yönetim birimleri
tarafından iyileştirme
aksiyonları planlanmıştır.

Dijitalleşmenin getirdiği gereksinimlerle
telefon anketlerinin azalarak online
anketlerin artacağı zamanlar için hazırlanan
altyapı üzerinden hazırlıklar tamamlanmış
ve online anketlerin çalışmalarına devam
edilmiştir.

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
İçerik

Doğuş Otomotiv hızlı öğrenme
ve öğrendiklerini aynı hızla
operasyonlarına yansıtabilme
kültürüne sahip bir şirket olarak
günümüzde sürdürülebilirliğe
en çok hizmet eden alanlardan
Dijital Dönüşüm’e de 2017
yılından beri stratejik olarak
yaklaşmakta ve ilgili süreçlerini
yönetmektedir.

Bugün sürdürülebilir bir şirket olmanın temelini
oluşturan vizyonun sadece şirketin bugününü
değil, geleceğini de yeniden tasarlamak olduğunun
bilincindeyiz.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Doğuş Otomotiv
Dijital Dönüşüm Vizyonu

Doğuş Otomotiv Dijital Dönüşümle Hız Kazanıyor

Etki Alanımız

Doğuş Otomotiv olarak gelecek vizyonu kapsamında 2017’de başladığımız
Dijital Dönüşüm Hareketi için 2020 yılında da tüm enerjimizle çalışıyoruz.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Kişiselleştirme

BMKİS İndeksi

Aracın
dijital ikizi

Analitik
destekli E2E
planlaması

Dijitalleştirilmiş
operasyonlar

Doğuş Otomotiv’in
dijital vizyonunu
ileriye taşıyacak
sekiz yapı taşı

Tüm
kanallarda
entegrasyon
Geleceğin
dijitalleşmiş
bayisi

Arka uç
otomasyonu
ve hızlandırma
Şeffaflık ve
yönlendirme

2017

Dijital
Dönüşüm
departmanı
kuruldu

2018

.
.
.
.

6 Değer Akımı
6 Takım, 62 Kişi
8 Cornerstone
44 Proje

2020

2019

Dijital
Dönüşüm
çalışmalarının
temelleri
atıldı

Dijital
Dönüşüm
şirket geneline
yayılıyor

Dijital
Dönüşüm
çalışmaları
hız kazandı

.
.
.
.
.

2 Dijital Board
1 IT Strateji Çalıştayı
8 Business Owner
Toplantısı
20 Sprint Toplantısı
Tamamlanan dijital
proje adedi: 15

.
.
.
.

Microsoft AI
Academy Eğitimleri
D-GTL Yetkinlik
Gelişim Programı
Business Agility
Çalışmaları
Devam eden proje
proje adedi: 13
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE İŞ’TE EŞİTLİK
Eşitlik kültürünün bir şirkete
kazandıracağı en önemli unsur
çalışanlarımızın hem işte hem de
iş dışında kendileri olabildikleri
ve tüm kişisel yeteneklerini
gösterebildikleri bir iş ortamı
kazandırmaktır. Şirketimizin
kendisini farklılaştıracağı
öncelikli alanlardan birisinin
de çalışanlarımızın çeşitliliği
olduğunun farkında olan Doğuş
Otomotiv, çeşitliliğin yenilikçi
düşüncede gelecek vizyonunun
bir parçası olduğunun bilinciyle
çalışmalarını sürdürmektedir.
“İş’te Eşitlik” programı bu
yaklaşımın en önemli parçasını
oluşturmaktadır. Program
ile hem kadın çalışan sayısını
arttırmak, hem de onların karar
mekanizmalarında daha etkin
hale gelmesi amaçlanmaktadır.
2014 yılında başlayan “Kadınlara
Koçluk ve Mentorluk Programı”na
2019 yılında 15 yeni kadın yönetici
katılmıştır. 2014 yılından itibaren
sürece katılan ve tüm eğitimlerini
tamamlayan 125 kadın yöneticiye
mezuniyet belgeleri törenle
takdim edilmiştir.

“İşte Eşitlik” platformunun
çalışmaları doğrultusunda,
Şirketimizde kadınlara özel
koçluk ve mentorluk 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.

Kurulu” ödülüne layık görülen
Doğuş Otomotiv bu alandaki
ciddi duruşunu yansıtan yönetim
kurulunda kadın temsilci oranıyla
Türkiye’ye de örnek olmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Doğuş Otomotiv olarak
kadın çalışan oranımızı
2019 yılında % 32'ye çıkarttık.
Yönetim Kurulu'nda ise
bu oran % 50 oldu.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

2019’da ayrıca TEV ile ortak
gerçekleştirilen ve kız öğrencileri
iş hayatına hazırlamak
konusunda desteklemek üzere
tasarlanan eğitim programı
ilk mezunlarını vermiştir. Bu
program kapsamında, koçluk
ve mentorluk eğitimi alan kadın
yöneticilerimizden gönüllü olanlar,
TEV bursiyerli kız öğrencilere
mentorluk desteği vermiştir.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal
Yönetim Forumu tarafından
“Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim
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DOĞUŞ OTOMOTİV’DE TRAFİK HAYATTIR!
Doğuş Otomotiv’in etki alanı
doğrultusunda trafikte güvenlik
konusunda farkındalık sağlamak,
davranış değişikliği yaratarak
güvenli araç kullanımını teşvik
etmek amacıyla 2004 yılından
beri yürüttüğü Trafik Hayattır!
Platformu 2019 yılında 15. yılını
tamamlamıştır. Sektörün en uzun
soluklu toplumsal katılım programı
olan platform, trafikteki olumlu
kültür dönüşümünün yaşamın her
alanına pozitif katkı sağlayacağına,
gelecek nesillere yaşanabilir şehirler
ve yarınlar bırakabilmek için önemli
bir değişim yaratılabileceğine
inanmaktadır.
2019 yılında Trafik Hayattır!
platformu odağını şehirleşmeyle
birlikte şehirde yaşam, artan
mobilite ve teknolojinin günlük
hayatımıza yansımalarına
çevirmiştir. Değişen teknoloji
ve medya tüketim trendlerini
doğru analiz eden platform,
hedef kitlesine verimli bir şekilde
ulaşmak için sosyal medya ve dijital
platformlarda aktif olma stratejisi
izlemiştir.
Trafik Hayattır! 2019 yılında
sosyal medyada sektörün benzer

platformları arasında en yüksek
takipçi sayısına sahip farkındalık
programı olmuştur. Trafik Hayattır!
platformunun Facebook hesabında
%21’lik artışla 154.780 takipçiye,
Instagram hesabında ise %220
artışla 16.676 takipçiye ulaşılmıştır.
Trafik Hayattır! platformu, asli görevi
olan toplumda trafik konusunda
pozitif kültür dönüşümü yaratmak
amacıyla 2013’te başlattığı “Trafik
Güvenliği Uzaktan Eğitimi”ne
2019 yılında da devam etmiştir.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)
tavsiye ettiği “Sosyal Seçmeli Ders”
kategorisindeki uzaktan eğitim,
trafik güvenliği içeriğiyle üniversite
SCORM sistemine giren ilk
kurumsal sorumluluk programıdır.
Programla bugüne kadar 14
üniversitede 25.000’den fazla
öğrenciye ulaşılmıştır.
Trafik Hayattır! platformu, 2020
yılında da geniş bir hedef kitleye
ulaşmasını sağlayacak ve ses
getirecek interaktif proje ve saha
aktiviteleri ile toplumun her
kesiminde trafikte pozitif kültür
yaratılmasına ve farkındalığın
artmasına yönelik çalışmalara
devam edecektir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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RAPOR DETAYLARI

DEĞERLERİ YENİDEN
TANIMLAYAN DÜNYA
VE İLHAMI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OLANLAR

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Doğuş Otomotiv 2019 Sürdürülebilirlik
Raporu öncelikli odak alanlara uygun
olarak 3 ana başlıkta ele alınmaktadır.
Raporun tüm başlıkları şirketin faaliyet
raporu, Kurumsal Yönetim Uyum
Raporlaması çerçevesinde KAP Platformu
üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum
Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi
Formu (KYBF) şablonlarında ve internet
sitesinde yer alan kurumsal içeriklerle
birlikte ve birbirlerini kapsayacak biçimde
düzenlenmiştir.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İÇERİK

STRATEJİ ve YÖNETİM
Sürdürülebilirlik Yönetimi
Etki Alanı ve Önceliklilik
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Stratejik Paydaş Katılımı Yönetimi
İŞİMİZ VE EKONOMİK KALKINMA
Risk Yönetimi
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Dijital Dönüşüm
Yeni Ürün ve Hizmetler
2. El Araç Pazarı ve DOD
İNSANLARIMIZ VE TOPLUMSAL KALKINMA
İş Etiği ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu
Trafik Hayattır! Platformu
Doğuş Otomotiv’de Gönüllülük
İnsan Hakları
Cinsiyet Eşitliği
Çalışanlar ve İş Ortamı
GEZEGENİMİZ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

29
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34
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42
47
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72
75
78
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Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

106

Çevresel Sürdürülebilirlik
İklim Değişikliği
Çevresel Risk Yönetimi
Atık Yönetimi
Su Yönetimi
Enerji Verimliliği
Çevre Dostu Araçlar

İştiraklerimizde Sürdürülebilirlik
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde Sürdürülebilirlik
Tedarikçilerimizde Sürdürülebilirlik
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131
158
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189
193
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RAPOR HAKKINDA
Raporlama İlkeleri
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Doğuş
Otomotiv)’nin 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019
tarihleri arasında finans dışı (sosyal, çevresel,
ekonomik, etik ve yönetişim) alanlardaki
performanslarını içeren 2019 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
11. Sürdürülebilirlik Raporu’dur ve her yıl
düzenli olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde
yayınlanmaktadır. Doğuş Otomotiv 2019
Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standards’ın
kapsamlı içeriğine göre hazırlandığını öz
beyan (self-declared) olarak açıklamaktadır.
Doğuş Otomotiv 2019 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, 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 Amaçları (BMSKA)
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.
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
yılından başlamak üzere 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 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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
Doğuş Otomotiv yıl içinde farklı
platformlarda kilit paydaşlarının
beklentilerini sorgulamaktadır. Her yıl
sürdürülebilirlik raporu yayınlandıktan
sonra rapor, kilit paydaş temsilcilerine,
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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.

Rapor Denetimi
Doğuş Otomotiv 2019 Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki verilerin
doğruluğunun bağımsız bir denetim kurumu
tarafından gözden geçirilerek denetlenmesi
yolunda önemli bir adım atarak ilk kez 2018
Sürdürülebilirlik Raporu için PwC Türkiye’den
kısıtlı denetim hizmeti almıştır. 2019 Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu da aynı kapsamda
denetlenmiştir. 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 24 Yetkili Satıcı
ve Servis ile 27 tedarikçi de sürdürülebilirlik
performanslarıyla raporlama sistemine
dahil edilmiştir. Bu paydaşların detaylı
performanslarına internet sitesi üzerinde
yer alan ilgili bölümlerden ulaşılabilir. 2019
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)’dir.

İndeksler
Doğuş Otomotiv 2015 yılından bu yana Borsa
İstanbul Sürdürülebilirlik İndeksi kapsamında
performansı değerlendirilen şirketler arasında
yer almaktadır. 2019 yılı endeks değerleme
süreci 2020 Temmuz ayında başlayacak ve
Ekim 2020 tarihinde açıklanacaktır. 2018 yılı
değerlendirmesi Ekim 2019’da 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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

Doğuş Otomotiv 2019 Faaliyet Raporu
Doğuş Otomotiv 2019 Kurumsal Yönetim
Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi
Formu (KYBF) şablonları
Doğuş Otomotiv İnternet Sitesi
Sürdürülebilirlik Bölümü http://www.
dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik/surdurulebilirlik
GRI İndeksi
BMKİS ve BMSKH İndeksi

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Rapor İçeriği 2020 Notu: Doğuş
Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu
yayına hazırlandığı sırada Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel
pandemi ilan edilmiş ve Covid-19 virüsü
nedeniyle tüm dünya toplumsal ve ekonomik
olarak ciddi anlamda tarihte görülmemiş bir
krize girmiş bulunmaktadır. Bu dönemde tüm
idari birimlerini evden çalışma doğrultusunda
organize eden şirketimiz raporun ilgili
bölümlerinde Covid-19 mücadele ve önlem
programı kapsamında ek bir bilgiler eklemeyi
uygun bulmuştur. Sürdürülebilirliğin temelinin
risk öngörme ve gerekli önlemleri alarak şirketi
geleceğe taşımak olduğunun farkındalığıyla
rapora bu bölümler eklenmiştir.
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KURUMSAL PROFİL
Doğuş Otomotiv, kuruluşunun 25’inci
yılını kutladığı 2019’da da Türkiye’nin
en büyük otomotiv şirketlerinden
biri olmayı sürdürmüştür. Doğuş
Otomotiv, Türkiye otomotiv
sektörünün en geniş marka ve
hizmet ağına sahip şirketidir.
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 sağlamaktadır.
Tüm ülkeye yayılmış olan 550’ye

yakın müşteri hizmet noktası, Doğuş
Otomotiv’in müşterilerine satış,
servis ve yedek parça hizmetlerini
yaygın ve kesintisiz bir şekilde
sunmaktadır. Müşteri memnuniyeti
çalışmaları kapsamında 2014 yılında
kurulan Değer ve İlgi Merkezi ile
şirket müşterilerine 7/24 yol yardım
hizmeti verilmektedir.
Doğuş Otomotiv, 2 bini
aşkın çalışanıyla Türkiye’deki
otomotiv sektörünün en önemli
oyuncularından biridir. 2004
yılında halka arz edilen Doğuş
Otomotiv hisseleri, Borsa İstanbul’da
(BIST) “DOAS.IS” kodu ile işlem
görmektedir. Şirketin Kurumsal
Yönetim Uyum Derecelendirme
Notu 2019 yılında 9,65’e yükselmiştir
(2018: 9,64).
Doğuş Otomotiv, otomotiv, inşaat,
medya, turizm ve hizmetler,
gayrimenkul, enerji ve yeme-içme
olmak üzere yedi sektörde, 300’ün
üzerindeki şirketi ve 20 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.

İçerik

BIST İŞLEM
KODU

DOAS.IS

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

550’YE YAKIN
MÜŞTERİ HİZMET
NOKTASI

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

2000+

BMSKA İndeksi

ÇALIŞAN
BMKİS İndeksi

%16,7
PERAKENDE
PAZAR PAYI

80.647
ADET
ARAÇ SATIŞI

12
KÜRESEL
MARKA
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DOĞUŞ OTOMOTİV/DEĞER ZİNCİRİ 2019
YARDIMCI FAALİYETLER

ANA FAALİYETLER
İthalat ve Dağıtım

Perakende

Yedek Parça ve
Satış Sonrası
Hizmetler

İkinci El
Araç Satışı

Doğuş
Otomotiv
Bağımsız Yetkili
Satıcılar

Diğer
Yatırımlar

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

Sigorta
Otomotiv
Finansmanı
Factoring
Filo

Yedek Parça ve
Lojistik

Yüce Auto*

Finans

İçerik

Toplumsal Kalkınma

TüvTürk*

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Her Marka
Araca Hızlı
Çözümler

GRI İndeksi
Sigorta

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Sermaye ve Ortaklık Yapısı
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Doğuş
Otomotiv’in sermaye yapısında bir değişiklik
yoktur.
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu ve yapısıyla
ilgili detaylı bilgiler yıllık faaliyet raporu
ve aynı içerikte yer alan Doğuş Otomotiv
2019 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nda yer
almaktadır.

%14,73

Doğuş Holding A.Ş.

%0

Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş.

% 10
%75,27

Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.
Halka Açık Kısım
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RAKAMLARLA DOĞUŞ OTOMOTİV ¹
		
						2017 		2018		2019
Toplam Araç Satışları (Adet)			

182.199		

113.607		

182.199

Çalışan Sayısı (*)					

2.492		

2.099		

2.035

Kadın Çalışan Oranı (%) (*)			

22,4		

21,1		

21,5

Stajyer Sayısı					

225		

232		

176

Çalışan başına düşen ortalama eğitim saati

29,9		

24,66		

16,30

Çalışan başına eğitim maliyeti (TL)

892		

693		

570

Satılan araç başına CO2 emisyonu (kg)		

122		

126		

122

Tedarikçi Sayısı					

554		

603		

601

Yerel Satın Alma Tutarı (Milyon TL) ² 		

1.053,3		

1.191,5		

908,0

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

1 Türkiye’de Otomotiv Sektörü ve 2020 yılı pazar öngörüleriyle ilgili Doğuş Otomotiv yaklaşımı Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinden ulaşılabilir:
https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/202022822152143_Dogus%20Otomotiv%20FR_2019_TR_WEB.pdf
² Satın alma birimi dışında markaların satın alma tutarları da eklenmiş rakamdır.
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Finansal Veriler
		
Finansal Göstergeler			

2016		

2017 		2018		2019

Net satışlar (Milyon TL) 			

11.925		

13.220		

10.688		

9.844

Brüt Kâr (Milyon TL)			

1.153		

1.301		

1.301		

1.270

Brüt Kâr Marjı (%)			

9,7		

9,8		

12,2		

12,9

Faaliyet Giderleri (Milyon TL)		

727		

827		

774		

784

Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)		

6,1		

6,3		

7,2		

8,0

EBIT (Milyon TL)				

426		

474		

527		

486

EBIT Marjı (%)				

3,6		

3,6		

4,9		

4,9

Net Kâr (Milyon TL)			

238		

184		

134		

77

Net Kâr Marjı (%)			

2,0		

1,4		

1,3		

0,8

ROA (%)					

4,9		

3,6		

2,8		

1,7

ROE (%)					

21,3		

13,8		

10,3		

6,1

Net Finansal Borç/Özkaynaklar ³

2,39		

2,16		

1,79		

1,43

Yatırım Tutarı/CapEx 4 (Milyon TL)

208		

315		

179		

45

Hissedarlara Ödenen 5 (Milyon TL)

300		

0		

143		

135

Kurumlar Vergisi Gideri (Milyon TL)

38.987		

32.358		

1.674		

06

Toplumsal Yatırımlar (Milyon TL)		

14.305		

1.681		

1.149		

2.465

3
4
5
6

Kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, uzun vadeli borçlanmalar ve nakit benzerleri dikkate alınmıştır.
Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
Nakit çıkış tarihlerine göre temettü ödeme girişi yapılmıştır.
2019 yılında mali kâr oluşmadığından Kurumlar Vergisi Ödemesi bulunmamaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Satış Adetleri Perakende
		
						2016		

2017 		2018		2019

Binek						

174.124		

152.709		

95.345		

70.506

Volkswagen 					

101.763		

89.688		

49.749		

38.820

Audi						

22.005		

21.578		

13.286		

10.024

SEAT						

20.637		

16.064		

10.383		

5.914

Škoda						

28.876		

24.679		

21.340		

15.369

Bentley						

14		

16		

10		

9

Lamborghini					

7		

7		

3		

9

Porsche					

827		

670		

565		

361

Hafif Ticari					

32.772		

27.793		

17.085		

9.676

Volkswagen					

32.772		

27.793		

17.085		

9.676

Ağır Ticari					

2.060		

1.697		

1.177		

465

Scania						

2.050		

1.697		

1.177		

465

Krone 7 						2		

-		

-		

-

Meiller						

8		

-		

-		

-

TOPLAM					

208.956		

182.199		

113.607		

80.647

Doğuş Otomotiv Pazar Payı 8 (Perakende) (%)

21,0		

18,9		

18,1		

16,7

İkinci El Satış Adedi (DOD)			

22.534		

22.009		

21.767		

18.067

7 Distribütörlük faaliyetleri durdurulmuştur.
8 Škoda dahil.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Operasyonel Göstergeler

		

Doğuş
Otomotiv
2017

Doğuş
Oto
2017

Doğuş
Otomotiv
2018

Doğuş
Oto
2018

Doğuş
Otomotiv
2019

Doğuş
Oto
2019

Satış Adedi		

182.199		

60.405		

113.607		

40.341		

80.647		

27.649

Servis Giriş Adedi

-		

295.613		

-		

300.509		

-		

288.955

Çalışan Sayısı		

847		

1.874		

820		

1.470		

609		

1.426

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Satın Alma Verileri 9

GRI İndeksi

		

Doğuş
Otomotiv
2018

Doğuş
Oto
2018

Toplam
2018

Doğuş
Otomotiv
2019

Doğuş
Oto
2019

Toplam
2019

Satın Alma Tutarı (TL)

71.366.059

90.560.816

161.926.875

70.079.239

29.615.346

99.694.585

İşlem Adedi		

1.986		

1.296		

3.282		

2.152		

1.762		

3.914

Tedarikçi Sayısı		

482		

432		

603 		

412		

466		

601 10

9 Sadece Satın Alma birimi üzerinden yapılan satın alma tutarıdır.
10 Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da ortak tedarikçiler olduğundan toplam tedarikçi sayısı 878’tir. Ortak tedarikçiler çıkartıldığında 601 rakamı elde edilmektedir.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA
Doğuş Grubu, 300’ün
üzerindeki şirketi ve 20
bini aşkın çalışanıyla
müşterilerine üstün
teknoloji, yüksek marka
kalitesi ve dinamik bir
insan kaynağı ile hizmet
vermektedir.

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 Grubu, çalıştığı alanlarda
küresel bir oyuncu olma hedefiyle
çalışmalarına devam etmektedir.
Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve
hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yemeiçme 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 20 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 Kiriacoulis
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.
Doğuş Grubu’nun yönetim yaklaşımı,
bütün toplumun yararlandığı ve

yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilincini
de yansıtmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim

Doğuş Grubu, sosyal sorumluluk
çalışmalarını yürütürken insanların
hayatlarında bir iz bırakmayı ve günlük
yaşamı daha iyi bir hale getirmeyi
amaçlamaktadır.
Grubun sosyal sorumluluk projeleri
toplumun sürekli ileriye giden
ve gelişen bir gelecek yaratmasına
katkıda bulunmak hedefiyle
yönetilmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Hayata geçirdiği tüm kurumsal sosyal
sorumluluk ve sponsorluk projelerinde
sorumluluklarının bilincinde olan Doğuş
Grubu, topluma öncü ve örnek olma
amacıyla hareket ederken, yatırımlarıyla
ülke ekonomisine ve istihdama katkı
sağlamaktadır.
Türkiye’de değişimin öncüleri arasında
yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu
geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını
hedeflerine ulaşmada en iyi şekilde
değerlendirmektedir. Doğuş Grubu
standartları belirleyen, keşfederek ilerleyen
küresel bir oyuncu olma vizyonuyla, ülke
ekonomisine faydalı olacağına inandığı
iş birliği ve yatırımfırsatlarını incelemeye
devam etmektedir.

BMKİS İndeksi
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STRATEJİ VE
YÖNETİM

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

İşimizi yönetirken
sürdürülebilirlik
önceliklerimizi de
yönetmek.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

					
Sürdürülebilirlik Yönetimi
				
Etki Alanı ve Önceliklilik

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

					
BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları
					
Stratejik Paydaş Katılımı
Yönetimi
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
25 yıl önce kurulan Doğuş Holding’in
bir iştiraki olarak kurulan Doğuş
Otomotiv son derece yenilikçi bir
yaklaşımla müşteri memnuniyeti
odaklı bir stratejiyle dünyanın en
büyük markalarının satış ve servis
hizmetini sağlamak üzere Türkiye
pazarına girmişti. O günden bu yana
sadece müşteri memnuniyetini
sağlamak değil, aynı zamanda müşteri
davranışını anlamak üzerine kurulan
bir stratejiyle hareket etmeyi seçtik.
Daha sonraki yıllarda adı “paydaş
katılımı” olarak literatüre geçen
bu strateji, Doğuş Otomotiv olarak
şirketimizin temel iş yapma biçiminin
de temellerini oluşturuyordu. Geçen
yıllar boyunca Sürdürülebilirlik
alanında otomotiv sektöründe kendi
segmentimizde ilklere imza atmayı
sürdürdük. İlk kez sürdürülebilirlikle
ilintili alanların önceliklere
dayanması, sürdürülebilirliğin bir
yönetim süreci ve risk öngörme
yöntemi olarak şirkette üst düzeyde
yönetilmesi gerektiğini, ilk uluslararası
standartlarda raporlamayı, UNGC
imzacısı olmanın önemini, etik
süreçlerin sürdürülebilirliğin bir
parçası olduğunu, çalışanların öneri
sistemi aracılığıyla şirketin tüm
süreçlerine fikir ve görüşleriyle entegre
olması gerektiğini biz Doğuş Otomotiv

olarak uyguladık ve sektörümüzde
hem dünyada hem de Türkiye’de rol
model olduk.

paydaşlarımızı dinleyerek yeni fırsatlar
yakalayabileceğimizi ve sağlam
işbirlikleri kurabileceğimizi gördük.

İçerik

2018 yılında değişen koşullar,
standartlar ve pazar şartları
nedeniyle öncelikli odak alanlarımızı
güncelledik. Tüm yatırımcıların
ve diğer kilit paydaşlarımızın bizi
emsallerimizle kıyaslamasını
kolaylaştırmak için önceliklerimizi
belirlerken de dünya standartlarında
metodolojiler kullandık. Finansdışı risklerin de en az finansal
riskler kadar risk yönetimi içinde
yer alması gerektiğini beyan
ederek sistemlerimizi bu yaklaşıma
uygun olarak adapte ettik. Doğuş
Otomotiv olarak her zaman uzun
vadeli çözümlere odaklanan bir
stratejik yaklaşımdan yana olduk
ve paydaşlarımızın beklenti ve
görüşlerine önem verdik. İnovatif
çözümler ve insana verdiğimiz değerle
öne çıkmayı başardık.

Bundan böyle de amacımız sosyal
ve çevresel etki alanımızda olumlu
sonuçlar elde ederek paydaşlarımız
için değer yaratmaya devam etmek
olacaktır.

Ekonomik Kalkınma

Sorumlu Yönetim Anlayışı

Etki Alanımız

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.

GRI İndeksi

2009 yılından beri adım adım
ilerleyerek çıktığımız bu yolculukta
geldiğimiz noktada, tek bir
eylemin bile işimiz, müşterilerimiz,
iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz ve
içinde yaşadığımız toplum için
çarpan etkisine sahip olduğunu,

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.

Strateji ve Yönetim

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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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, 38
Doğuş Oto Satış ve 40 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 2019 yılında 4 kez toplanmıştır.
5 kişiden oluşan Komitenin Başkanı
bağımsız yönetim kurulu üyesidir ve
diğer 2 üye de icracı olmayan yönetim
kurulu üyesidir.

içinde 4 kez toplanmıştır.

İçerik

Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi ile ilgili
ayrıntılı bilgilere 2019 Faaliyet Raporu
içinde yer verilmektedir.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

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.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
Ölçme ve İzleme

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 2019 yılı

Sürdürülebilirlik
Raporlaması

BMSKA İndeksi

Kurumsal
Sürdürülebilirlik
Konseyi
Uygulamalar

İş
Birimleri
İş Birimleri ve
Markalar

Önceliklere göre
performanslar

GRI İndeksi

BMKİS İndeksi
Paydaş Katılımı
Uygulamaları

Diyalog Platformları
ve Geri Bildirimler
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Toplumsal Kalkınma

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

İzleme ve
Koordinasyon

Yatırımcı
İlişkileri

Dijital Dönüşüm
ve Kurumsal
İletişim Genel
Müdürlüğü

Risk Yönetimi
ve Uyum
Fonksiyonu

Raporlama ve
Performans
Geliştirme

Sürdürülebilirlik
Konseyi

İş birimleri ve
Markalar

Kurumsal
İletişim
Departmanı

Başarımızın anahtarının paydaşlarımızın bize
olan güvenleri olduğunu biliyoruz. Doğru bir
yönetişim anlayışı, şeffaf ve hesapverebilir
etik süreçlerle hedeflerimize çok daha hızlı
ve güvenilir bir biçimde ulaşabileceğimize
inandık. Doğuş Otomotiv’in kurumsal
yönetim süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye
2019 Faaliyet Raporu kapsamında yer alan
2019 Kurumsal Yönetişim Raporu’ndan
ulaşabilirsiniz.
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Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Yönetimi

• Sürdürülebilirlik Konseyi’ne
liderlik etmek, toplantıların
organize edilmesi, konsey
üyeleriyle iletişim ve iç iletişim
programlarının yönetimi
Riskin Erken
Doğuş Otomotiv
Saptanması
• Sürdürülebilirlik
Yönetim Kurulu
Komitesi
Raporlaması ve veri toplama
süreçlerinin yönetimi
• Diğer birimler ve
Kurumsal Yönetişim
departmanlar ile markalar
ve Sürdürülebilirlik
tarafından yürütülen
Doğuş Otomotiv
Komitesi
İcra Kurulu
sürdürülebilirlik çalışmalarının
izlenmesi ve stratejiyle
Yatırımcı İlişkileri
Dijital Dönüşüm ve
uyumunun sağlanması
Temsilcisi
Kurumsal İletişim
Genel Müdürü
• Paydaş diyalog
platformlarının takibi ve
izlenmesi
• Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Komitesi’nin
Konseyi
belirlediği kararların hayata
geçirilmesinde koordinasyon
görevinin üstlenilmesi
• Şirket içinde odak alanlarla
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı Rolü
ilgili çapraz fonksiyonların
koordinasyonu ve hedeflere
Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlikle ilgili alanlara stratejik bakış açısının uyumu konusunda
temel taşını oluşturan paydaş katılımı yaklaşımı nedeniyle alanın
bilgilendirilmesi
performanslarının izlenmesi ve raporlanması, gelişmelerin koordinasyonu • Eğitim organizasyonlarında
gibi çalışmalar Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü
şirket eğitim birimiyle işbirliği
liderliğinde Yatırımcı İlişkileri, Finansal Kontrol ile Risk Yönetimi Birimleri ve koordinasyon
ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yönetilmektedir. • Gönüllülük platformu
organizasyonunda İnsan
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı sürdürülebilirlikle
Kaynakları Birimi ile işbirliği ve
ilgili konularda aşağıdaki başlıklarda izleme ve koordinasyon görevini
koordinasyon
yürütmektedir:

İş Birimleri

İçerik

Şirket içinde iş birimleri ve
departmanlar ile markalar
sürdürülebilirlik odak alanları
kapsamındaki öncelikleri
sahiplenir ve bu konularda
sağlanan ilerlemeleri konseyde
bulunan temsilcileri aracılığıyla
konseye ve üst komiteye
bildirirler. Her iş biriminin
sürdürülebilirlik odak alanları
doğrultusunda hedefler
belirlemesi, bu hedeflere
ulaşmak için uyguladıkları
yöntemler ve planlar, ölçme
ve izleme süreçleri Dijital
Dönüşüm ve Kurumsal
İletişim Departmanı’na iletilir.
Sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda
bazı öncelikli konular pek çok
birimin ya da departmanın
faaliyetlerini doğrudan
ilgilendirebilmektedir.

Strateji ve Yönetim

Bu tür durumlar söz konusu
olduğunda konseye bağlı
alt komiteler ya da çalışma
grupları oluşturularak
çok fonksiyonlu yapılar
oluşturulmaktadır. (Örneğin
gönüllülük çalışma grubu,
çevre çalışma grubu, etik
komitesi vb.)

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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ETKİ ALANI VE ÖNCELİKLİLİK
Şirketimiz ve
paydaşlarımız
için öncelikli olan
konuları saptamak
ve bu doğrultuda
hedefler
belirleyerek
kendimizi
geliştirmek
sürdürülebilirlik
stratejimizin
temelini
oluşturuyor.

Günümüzde sürdürülebilirlik
stratejilerinin ilk adımını oluşturan
etki alanı ve önceliklerini paydaş
beklentileri ve kurumsal stratejilere
uygun olarak belirleme ilkesi Doğuş
Otomotiv için de 2009 yılından beri
en uygun ve kıyaslanabilir süreç

yönetimi olarak kabul edilmiş ve
uygulanmaktadır. Bu değerlendirme
ve çalışma sayesinde iç ve dış
paydaşlarımızın Doğuş Otomotiv’den
ne beklediklerini, hangi konuların
onlar için öncelikli olduğunu öğreniyor
ve sürdürülebilir bir şirket olabilmek
için basamakları bu hedeflere uygun
olarak tırmanıyoruz. Bu doğrultuda
ikinci öncelik çalışmamız 2017 Aralık
ayında yapılmış ve 2018 raporunda
yayınlanmıştır. Doğuş Otomotiv yıl
boyunca tüm paydaşlarıyla hayata
geçirdiği diyalog platformlarında
çeşitli araçlar kullanarak paydaş
beklentilerini sorgulamaktadır. Elde
edilen sonuçlar bizim için risk ve
fırsatlar doğurabilecek önceliklere
göre değerlendirilmekte ve gerekli
aksiyonlar bu kapsamda alınmaktadır.
Her yıl düzenli olarak yapılan Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
toplantılarında bu alanda da ilgili
birimler tarafından bilgilendirmeler
yapılmaktadır. 2019 yılında 4 adet
komite toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Doğuş Otomotiv’in son öncelik
çalışması bağımsız bir danışman
moderatörlüğünde gerçekleştirilmiş
ve sonuçları 2018 Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu’nda
yayınlanmıştır.

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 görüşlerine
başvurularak çalışmaya dahil
edilmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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6. Sistematik biçimde kurgulanan
öncelikli odak alanların belirlenmesi
sürecinde Doğuş Otomotiv’in kilit

İKLİ
ELEKTR R
ARAÇLA

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.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Doğuş Otomotiv
Öncelikli Alanları
2018-2025
D

Strateji ve Yönetim

EL
ES
VR TİM
ÇE NE
YÖ

4. Etki alanı değerlendirmesinde
şirketin yaşam döngüsü üzerinden
her aşama gözden geçirilmiş ve GRI
Standards’ın tüm indikatörleri tek tek
gözden geçirilerek çalıştay katılımcıları
tarafından tartışılmıştır.

İçerik

paydaşı Volkswagen AG’nin 2025
sürdürülebilirlik stratejisi sonuçları
da değerlendirilmiş ve odak alanlar
belirlenirken uygunluğu risk ve fırsatlar
açısından değerlendirilmiştir.

EL
ES
VR RİSK
İ
ÇE
TİM
NE
YÖ

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.
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BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
Tüm eylemlerimizin doğrudan ya
da dolaylı olarak tüm gezegeni ve
bu gezegende yaşayan toplumları
etkilediğini artık hepimiz biliyoruz. Bu
farkındalığın gerçek anlamda tüm taraflar
için fırsata dönüşebilen sonuçları olması
için sadece özel sektörün değil, tüm
kurum ve kuruluşların işbirliği yaparak
çözüm odaklı aksiyon planlarının aktörleri
olması gerekiyor. Doğuş Otomotiv 25 yıldır
bu doğrultuda bir iş yapma anlayışıyla
hareket ederken çalışanlarından,
müşterilerine, tedarikçilerinden yetkili
satıcı ve servislerine kadar etki alanı
içindeki tüm paydaşlarına olumlu
biçimde yansıyacak süreçleri tanımlamayı
ve hayata geçirmeyi ilke edinmiştir.
		
		
		

Birleşmiş Milletler 		
Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları (BMSKA) 		
da bu kapsamda
		
2016 yılından beri
Doğuş Otomotiv için yol gösterici bir
rol üstlenmektedir. Birleşmiş Milletler
(BM) yayınladığı 17 amaç içeriğindeki
hedeflerle dünyadaki tüm kurum ve
kuruluşların sağlam bir taahhüt ve işbirliği
deklarasyonuyla aynı amaçlar etrafında
toplanmasını ve somut aksiyon planlarıyla
değişimin bir parçası olmalarını
beklemektedir.

Gezegenimiz ve tüm insanlık için
2030 yılına kadar hayata geçirilmesi
planlanan bu hedefler Doğuş
Otomotiv’in öncelikleri belirlenirken
dikkate alınmış ve 2017 yılından
bu yana bir indeks dahilinde
Sürdürülebilirlik Raporu’na dahil
edilmiştir.
Doğuş Otomotiv’in öncelikli odak
alanlarının büyük bir kısmı BMSKA’nın
hedefleriyle örtüşmektedir.

Doğuş Otomotiv olarak öncelikli
odak alanlarımızın aynı zamanda
kurumsal risk ve fırsatları görebilmek
için bizlere yeni bir pencere açtığının
farkındalığıyla çalışanlarımız,
müşterilerimiz, yatırımcılarımız,
tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, yetkili
satıcı ve servislerimiz ve tüm iş
ortaklarımız için fayda sağlayabilecek
olanaklar yaratarak etki alanımızı
maksimum düzeyde yönetmeye
çalışıyoruz.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Şirketimiz BM’nin amaçladığı
biçimde daha adil, barışçıl ve
tüm insanlığı kapsayan bir
dünya için çalışma vizyonunu
paylaşmaktadır.
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Öncelikli Odak Alanlarımız ve BMSKA
İNSANLARIMIZ VE TOPLUMSAL KALKINMA

Odak Alan		
Alan Tanımı				
İlgili BMSKA Destekleyici
				
Strateji ve
Programlar
													
Etik ve
Dürüstlük

Çalışan Gelişimi ve
Eğitimleri

		

Çeşitlilik ve Cinsiyet
Eşitliği

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

• Etik Kod ve ilgili politikalar
• Raporlama ve iç denetim
• Uyum fonksiyonu

Doğuş Otomotiv çalışanlarının gelişimini
insan kaynakları politikasının temeline
almıştır. Bu doğrultuda sürekli eğitim
programları ve gelişim stratejileriyle
çalışanlarının profesyonel anlamda
gelişimlerini sağlamak, izlemek ve
teşvik etmek en önemli hedeflerimiz
arasındadır.

•
•
•
•
•
•
•

Doğuş Otomotiv, her türlü ayrımcılığa
karşıdır. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş,
etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali
ya da diğer sosyal statülerden dolayı
gerçekleşen taciz türlerine sıfır tolerans
politikası uygular. Bu doğrultuda 2015
yılından beri İş’te Eşitlik Programı
kapsamında kadın çalışanlara yönelik
programlar hayata geçirmektedir.

• İstihdam arttırıcı faaliyetler (Yetkili
Satıcı ve Servisler)
• İş’te Eşitlik Platformu
• Kadın yönetici programları
• Kız öğrenci mentorluk programları
• Yönetim Kurulu’nda Kadın
Yönetici Sayısı

Hedeflerimiz

İçerik
Strateji ve Yönetim

• Çalışanlarımızın
%100’üne etik kod
eğitiminin tamamlanması
• Yetkili satıcı ve
servislerimize OEM Etik ve
Uyum eğitiminin verilmesi
• Tedarikçilerimize etik
kod politikalarını da
kapsayan protokollerin
tamamlanması

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

Meslek liseleri işbirliği
TEV İşbirliği
Kadın çalışan sayısının arttırılması
İSG politika ve eğitimleri
Çocuk işçi politikaları
DİM istihdamı
DRIVE Programı

• Sürekli eğitim
olanaklarının çalışanların
tamamının yararlandığı ve
kolaylıkla ulaşabildiği dijital
platformlara alınması

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

• Kadın çalışan oranının
arttırılması için yapılan
çalışmalara devam edilmesi
• Kadın çalışan oranının 2025
yılına kadar %40’a yükselmesi
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İNSANLARIMIZ VE TOPLUMSAL KALKINMA

Odak Alan		
Alan Tanımı				
İlgili BMSKA Destekleyici
				
Strateji ve
Programlar
													
Toplumsal
Katılım

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik
politikaları içinde yaşadığımız toplumun
sosyal refahını gözetmek, olası negatif
etkilerimizi yönetmek amacı özellikle
gözetilmektedir. Toplum, etki alanımız
içinde öncelikli paydaşlarımızdan
başlayarak sosyal onay gerektiren tüm
faaliyetlerimizden etkilenen kesimleri
kapsamaktadır. Katılım ise toplumun
beklentilerini yerine getirmek ve şeffaf,
hesapverebilir bir şirket olmak amacıyla
oluşturduğumuz diyalog platformları ile
programları içermektedir.

•
•
•
•

Trafik Hayattır!
Gönüllülük Platformu
Doğuş Otomotiv Etik Kodu
Etik Kod eğitimleri

Doğuş Otomotiv, tüm çalışanları
için güvenli bir iş ortamı sağlamayı
ve çevresel sorumluluklarını yerine
getirmeyi taahhüt etmektedir.

•
•
•
•

Doğuş Otomotiv, çevre yönetim sistemini
geliştirmek amacıyla her geçen yıl daha
fazla veriye ulaşmak amacıyla çalışmalarını
sürdürmektedir. Faaliyetlerinden kaynaklanan
atıkları düzenli olarak ölçümleyen Doğuş
Otomotiv, yasal gerekliliklerin ötesine geçip
çevresel etkisini minimuma indirmek için
çalışmakta, geri dönüşüm stratejisini hayata
geçirmek için çeşitli kurumlarla ortak
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

• Atık yönetimiyle ilgili uygulamalar
• Çevresel farkındalık çalışmaları
• Plastiksiz Yaşa Programı

GEZEGENİMİZ
VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İçerik
Strateji ve Yönetim

• Trafik Hayattır! Programıyla
özellikle çocuklar ve ehliyet yaşına
gelen gençler için bilinç yaratmak
ve eğitmek amacıyla örgün eğitim
programına dahil olmak
• İstihdam yaratıcı faaliyetler ve
eğitim destekleriyle eşitsizliğin
azaltılmasına destek olmak
• Toplumda kurumsal iş etiğinin
öneminin anlaşılmasına katkı
sağlamak
• Toplumsal katılımın hedeflerine
işbirlikleriyle ulaşmak

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
Finans-dışı risk yönetimi
İş Sürekliliği çalışmaları
Acil önlem mekanizmaları

		

Atık Yönetimi

Hedeflerimiz

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk
çalışmalarına uygun biçimde tüm
önlemlerin hayata geçirilmesi

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

• Yedek parça depoda vakumlu
transpalent sisteme geçişle ağır
malzemeler için mekanik sistemle
çalışma yapılması

Plastiksiz Yaşa Programı'nın
farkındalık çalışmalarına devam
edilmesi
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GEZEGENİMİZ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Odak Alan		
Alan Tanımı				
İlgili BMSKA Destekleyici
				
Strateji ve
Programlar
													
İklim Değişikliği

		

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

• Plastiksiz Yaşa Programı
• Çevre politikaları
• Dijital Dönüşüm Programları
• Atık Yönetimi Uygulamaları
• Tedarikçi ve Yetkili Satıcı ve
Servislere atık yönetimini teşvik eden
faaliyet ve uygulamalar
• Çevresel Risk Yönetimi
• İş Sürekliliği politikaları
• Çevre yönetimi ve atık yönetimi
uygulamalarıyla ağaç kesilmesinin
önlenmesine yönelik faaliyetler
• Intermodal Taşıma

Hedeflerimiz

İçerik
Strateji ve Yönetim

Mevcut programlara
devam edilmesi

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İŞİMİZ VE EKONOMİK KALKINMA

Odak Alan		
Alan Tanımı				
İlgili BMSKA Destekleyici
				
Strateji ve
Programlar
													
Dijital Dönüşüm

Risk Yönetimi

		

Doğuş Otomotiv vizyon ve misyonu
doğrultusunda maliyet yönetimini
güçlendirmek, dijital dönüşümü
mümkün olan tüm iş süreçlerinde
uygulamak, “taraftar müşteri” yaratmak
ve tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız,
müşterilerimiz ve hissedarlarımız için
sürdürülebilir bir şekilde gelişen, verimli
bir Şirket olmayı hedeflemektedir.

Belirsizlikleri zamanında tanımlamak,
doğru yöntemlerle değerlendirmek ve
hedeflere uygun önlem
alma yaklaşımını Şirketimiz genelinde iş
yapış şekli haline getirebilmek amacıyla
oluşturduğumuz Kurumsal Risk
Yönetimi, yönetim organlarımızdan en
alt kademedeki çalışanlarımıza
kadar uzanan bir kurum kültürü
olarak geliştirilmektedir. 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
kapsayan finans dışı riskleri 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.

• İnsan Kaynakları süreçlerinin
dijitalleşmesi uygulamaları
• Çevik Proje Yönetimi
• Digital Board
• Makine öğrenmesi/yapay zekâ ile
veri analitiği çalışmaları

• Çevresel Risk Yönetimi Çalışmaları
• Uyum Fonksiyonu’nun Kurulması
• Uyum Politikasının yayınlanması
• Riskin Erken Saptanması Komitesi
• Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi
• Sürdürülebilirlik Raporu
• Sürdürülebilir Satın Alma
Politikaları
• Yetkili Satıcı ve Servislerde
Sürdürülebilirlik Farkındalığı

Hedeflerimiz

İçerik
Strateji ve Yönetim

• Dijital İş Geliştirme
Projeleri
• Elektrikli ve bağlantılı
araçlarla ilgili çalışmaların
planlanması
• Dijital projelerin tüm
kanallara entegrasyonu
• Dijital operasyonlar
• Dijital ikiz projesi
• Dijital bayi projesi
• Çevresel Risk Yönetimi
Sertifikasyonu
• Sürdürülebilir Tedarik
Zinciri’ne yatırım ve
farkındalık çalışmaları
• Sürdürülebilirlik
kapsamına alınan yetkili
satıcı ve servislerin oranını
%75’e çıkarmak
• Toplam ciro açısından
en yüksek alım yapılan
tedarikçilerimizin %80’ini
sürdürülebilirlik yönetim
modeline entegre etmek
• Covid-19 salgını sonrası
yeni senaryo çalışmaları
ve modele entegrasyonu
(2020 Mart ayında
eklenmiştir)

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İŞİMİZ VE EKONOMİK KALKINMA

Odak Alan
Alan Tanımı
İlgili BMSKA Destekleyici Strateji ve
Programlar
													
Yeni Ürün ve
Hizmetler

2. El Araç Pazarı

Hedeflerimiz

İçerik
Strateji ve Yönetim

Doğuş Otomotiv olarak otomotiv
sektörünün satış ve servis hizmetlerinin
her alanında faaliyet gösteren bir şirket
olarak sürdürülebilirlik stratejimiz risk
öngörme sistemlerine dayanmaktadır.
Bu doğrultuda pazarın geleceğine
dönük tüm araştırma ve geliştirme
faaliyetleri yakından izlenmektedir.
İş geliştirme Birimi çalışmalarını bu
kapsamda planlamaktadır.

• İş Geliştirme Birimi kurulması
• Dijital Dönüşüm Birimi
• Elektrikli Araçlar Komitesi

İkinci el araç pazarını kurumsal anlamda
geliştirmeye, marka satış hacmini
artırmaya ve müşterilerin kendilerini
güvende hissederek araç alım-satım
faaliyetlerini gerçekleştirmelerini
sağlamaya yönelik çalışmalara devam
edilmektedir.

• Tüm çalışanların mesleki yeterlilik
belgesi alması
• DOD.com.tr ve DOD Mobil
uygulaması
• 101 Nokta Kontrol ve Garanti
Hizmetleri

• DOD.com.tr ve DOD
Mobil’in ek özellikler ile
geliştirilmesi ve platformların
etki alanının genişletilmesi
• Yeni tedarik ve satış
kanallarının oluşturulması

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 giderek daha sistemli ve
somut hedeflere doğru ilerlememize ve daha
fazla farkındalık yaratarak
değişimin ve çözümün bir parçası olmaya
devam etmemize neden olmaktadır.

• 28 Tedarikçimiz ve 24 Yetkili Satıcı
ve Servisimizin sürdürülebilirlik
raporuna katılımı ve sürdürülebilirlikle
ilgili alanlarda teşvik edilmesi
• Drive Programı
• Tedarikçi Seçim ve Denetim
Kriterlerine Sürdürülebilirlik
alanlarının eklenmesi

• Yetkili Satıcı ve
Servislerimizde Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
alanında mevcut
durum analizi ve teşvik
mekanizmalarının hayata
geçirilmesi 2025 yılına kadar
tamamlanacaktır.
• Tedarikçilerimizin
risk kategorizasyonu
çalışmalarına 2021 yılında
başlanacaktır.

Dijital Dönüşüm ve
İş Geliştirme Birimi
projelerinin hayata
geçirilmesi

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

		
Sürdürülebilir Tedarik
Zinciri Yönetimi
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Çevresel, Sosyal ve Yönetişim
Alanlarında İndeksler
Doğuş Otomotiv’in Global Reporting
Initiative (GRI Standards) kapsamında
2009 yılından beri süren sürdürülebilirlik
raporlaması 11 yıldır devam etmektedir.
GRI’ın yaptığı raporlama standardı
geliştirme çalışmalarına verilen uyum
süresinden daha önce uyum sağlayarak
yeni raporlama standartlarında
raporlarını yayınlayan Doğuş Otomotiv
aynı zamanda 2015 yılından beri Borsa
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne de
katılmakta ve tabi tutulan şirketler arasında
yer aldığı ilk yıldan beri indekse girmeyi
başarmaktadır.
Doğuş Otomotiv aynı zamanda Borsa
İstanbul Kurumsal Yönetim İndeksi’nde de
2009 yılından bu yana derecelendirmeye
tabi tutulmaktadır. 2019 yılında aldığı 10
üzerinden 9,65 notuyla Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal
Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum
sağladığını ve iyi uygulamalar ile örnek
olduğunu göstermektedir. Şirket için
oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol
edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma
faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay
ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde
gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı
ve çalışma koşulları kurumsal yönetim

ilkeleri ile uyumludur. Sonuç olarak; ulaşılan
bu not, Şirketin BIST Kurumsal Yönetim
Endeksi'nde bulunmayı üst düzeyde hak
ettiğini ifade etmektedir.

Kamu Politikaları ve Kamuyla
İlişkiler
Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında
yer alan Doğuş Otomotiv, sektördeki
gelişmeleri çok yakından izlemekte ve farklı
sivil toplum örgütleri ve sektörel birlikler
aracılığıyla iş ortaklarını, yatırımcılarını ve
müşterilerini doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileyebilecek konularda ilgili kurum ve
kuruluşlarla diyalog kurmaktadır. ODD
(Otomotiv Distribütörleri Derneği), DEİK
(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), TAİD (Ağır
Ticari Araçlar Derneği), AHK (Alman Ticaret
ve Sanayi Odası), KOTEDER (Borsaya
Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği), TÜYİD
(Türkiye Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği)
gibi kurumlar aracılığıyla bu ilişkiler
yönetilmektedir.
Şirketimizin üye olduğu ve aktif
çalışmalara katılım sağladığı birlik ve
derneklerin tam listesine internet sitemiz
aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Siyasi Destek ve Bağışlar
Doğuş Otomotiv herhangi bir siyasi partiye,
siyasi parti liderine veya seçim komitesine

kurumsal destek vermemektedir.

İçerik

Şirketimizin bağış politikaları internet sitemiz
ve faaliyet raporlarımız aracılığıyla kamuoyuyla
ve ilgili kişi ve kurumlarla şeffaf bir biçimde
paylaşılmaktadır.

Strateji ve Yönetim

STRATEJİK PAYDAŞ
KATILIMI YÖNETİMİ
Paydaş katılımı Doğuş Otomotiv’in tüm
yönetimsel ve operasyonel süreçlerinde
sistematik olarak kullanılan, bakış açısı
ve anlayış olmanın ötesinde bir süreçtir.
Kilit paydaşlarımızla kurduğumuz diyalog
platformlarıyla önceliklerimizi daha iyi
anlamak, yanıtverebilir olmak ve riski
öngörme mekanizmalarımızın temelini
oluşturmak gibi amaçlar üzerine kurulmuştur.
Her platformda “sor, öğren, yanıt ver” döngüsü
içinde yönettiğimiz stratejik paydaş katılımı
süreci işimizi yaparken paydaşlarımızın sosyal,
çevresel ve ekonomik beklentilerini önceden
öğrenerek gerekli önlem ve aksiyonları
almamızı sağlamaktadır.
Doğuş Otomotiv tüm sürdürülebilirlik
faaliyetlerini paydaş gruplarının beklentilerini
tam ve doğru karşılanması amacıyla ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
yönetmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Üye olduğu dernek ve birlikler dışında
pek çok kamu kuruluşu, yerel idareler,
üniversiteler, sivil toplum örgütleriyle
koordinasyon sağlayarak programlara
katılmakta ve katkı sağlamaktadır.
Öncelikli odak alan çalışmasına ek olarak
Doğuş Otomotiv yıl içinde hem o dönem
için gündemde olan ve yeni ortaya çıkan
koşullar ve durumlarla ilgili olarak hem
de diğer beklentiler olmak üzere pek çok
konuda diyalog platformları aracılığıyla
paydaşlarının görüşlerini sormakta, aldığı
geri bildirimleri değerlendirmekte ve
ilgili aksiyon planlarını ve programları
şeffaf biçimde, başta sürdürülebilirlik
internet sitesi ve sürdürülebilirlik raporu
olmak üzere pek çok iletişim aracını
kullanarak paylaşmaktadır.
Paydaş katılımı, Doğuş Otomotiv’in
kilit paydaşlarının sosyal, çevresel,
ekonomik beklentilerini öğrenmek ve
bu beklentilere yanıt verebilir olmak
amacıyla farklı kanalları kullanarak
oluşturduğu diyalog platformlarını ve
ilgili yöntemleri anlatmak için kullandığı
temel kavramdır. Stratejik paydaş
katılımı yönetimi ise, Doğuş Otomotiv’in
paydaş katılımı süreçlerini stratejik
bir yönetim bakış açısıyla yönetmesi,
raporlaması ve düzenli olarak gelişim
hedefi belirlemesidir.

Doğuş Otomotiv öncelikli alanlarını
paydaş beklentilerine ve standartlara
uygun biçimde etki alanını dikkate
alarak değerlendirmekle birlikte öncelik
olarak kabul edilen başlıklarda ayrı bir
önceliklilik çalışması yapmamıştır.

Doğuş Otomotiv Kilit Paydaşları
ve Diyalog Platformları

Toplumsal Kalkınma

TOPLUM

Bu nedenle tüm öncelikli alanlardaki
performanslarımızı bu doğrultuda
raporlamaya devam ediyoruz.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

TEDARİKÇİLER

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.

İçerik

Çevresel
Sürdürülebilirlik
OEM

Çalışanlar

Etki Alanımız
YETKİLİ
SATICI VE
SERVİSLER

YATIRIMCILAR

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Müşteriler

İŞTİRAKLER
VE BAĞLI
ORTAKLAR
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Doğuş Otomotiv yıl içinde farklı kanalları
kullanarak tüm paydaşlarının görüş ve

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

M

E

BMSKA İndeksi

LE
N

D

İR

BMKİS İndeksi

DİYA

TİRM

E

D

EĞ

ER

LOG

Ş
GELİ

Doğuş Otomotiv
Paydaş Katılımı
Süreci

İZLE

ME

U
YG
U
LA
M
A

Paydaş Beklentileri ve Yanıtlarımız

beklentilerini değerlendirmektedir. Finansdışı risklerin yönetimi şirketimiz için en az
finansal riskler kadar önem taşımaktadır.
İşimizin doğası gereği müşterilerimizin
tüm beklentilerini düzenli olarak analiz
ederek gerekli aksiyon planlarını bu
doğrultuda güncellemekteyiz. İç ve
dış paydaşlarımızın sosyal, çevresel ve
ekonomik beklentilerini risklerimiz ve
yarattığı fırsatlar dahilinde her yıl düzenli
olarak kendi önceliklerimizle birlikte
değerlendirerek bu beklentilere yanıt
verebilir olmak için çalışıyoruz.

TME
ÜRE
ÜM
ÇÖZ

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(OEM) olarak
belirlenmiştir.
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ÖNCELİKLİ ALAN
PAYDAŞ GRUBU
DİYALOG PLATFORMLARI
					
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Yatırımcılar,
Bilgilendirme Toplantıları			
Sürdürülebilir
					
OEM, Tedarikçiler								
Tedarik Zinciri
													
		

Tedarikçi Sözleşmeleri, Tedarikçi Denetimleri,
Tedarikçi Raporlamaları, Yetkili Satıcı ve		
Servis Raporlamaları, Kurumsal Raporlar

					
Yatırımcılar, OEM			
Bilgilendirme toplantıları, 		
Sürdürülebilirlik
										
Yatırımcı sunumları			
Farkındalığı
															

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu,
İnternet sitesi, Basın bültenleri, Trafik Hayattır
Platformu, Gönüllülük Platformu

					
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Müşteri İlişkileri
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Yönetimi
					
Yatırımcılar, OEM			
		
					Çalışanlar,
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Dijitalleşme ve
					
Müşteriler, Yatırımcılar, OEM		
Teknolojik Destek
										
										

DİM, Eğitimler, Anket ve			
Araştırmalar, Bilgilendirme
Toplantıları

Kurumsal Raporlar, DİM Operasyonları

Çalıştaylar, Sosyal Medya			
Bilgilendirme Platformları,
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal
İletişim Birimi Operasyonları

Dijital Dönüşüm Platformları ve Projeler

			
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Anketler ve Müşteri/Pazar araştırmaları,
Yeni Ürün ve
					
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM		
Bilgilendirme Platformları, Sosyal Medya
Hizmetler
															

					Çalışanlar,
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
2. El Araç Pazarı
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
					
Yatırımcılar, Tedarikçiler 			
										

İş Sağlığı ve
					
					
Güvenliği
					

Anketler, Sosyal Medya, Müşteri İlişkileri
Yönetimi Araçları, Bilgilendirme		
Platformları, DOD Yetkili Satıcıları
Toplantıları

Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, 		
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Bilgilendirme Toplantıları, Öneri Sistemi
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum						

DOĞUŞ OTOMOTİV YANITI

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

Saha araştırmalarının sonuçlarının
değerlendirilmesi, 2. El Araç Pazarı (DOD),
DİM, Dijital Dönüşüm Programları

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

DOD, Yasa ve Yönetmeliklere Uyum,
Çalışan eğitim ve sertifikalandırma

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalar,
Bilgilendirme mesajları, Kurumsal Raporlar,
Yasa ve yönetmeliklere uyum, Eğitimler

Çalışan Eğitimleri
					
Çalışanlar, Yetkili Satıcı ve Servisler,
Öneri Sistemi, İnsan Kaynakları Eğitim
					
Müşteriler, Yatırımcılar, OEM 		
Programları, Mentorluk Programları,
										
Eğitimler, Anketler			
															

Bir’iz Çalışan Komitesi, Ninova, GO Gelişim 		
Platformu, Atölye etkinlikleri, D-Mobile, iç
eğitimler, yetenek ve kariyer yönetimi
programları

					Çalışanlar,
Yetkili Satıcı ve Servisler,
Meslek Lisesi İşbirlikleri, Bilgilendirme
Teknik Eleman
					
Müşteriler,
Yatırımcılar,
OEM		
Toplantıları				
Sirkülasyonu
															

DRIVE Programı, Meslek Lisesi Volkswagen
Laboratuvarları, Staj ve İstihdam Programları,
TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi

YS Çalışan
					
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
					
Yatırımcılar, OEM			
Sirkülasyonu
										

DRIVE Programı, Meslek Lisesi Volkswagen
aboratuvarları, Staj ve İstihdam Programları,
TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi

Meslek Lisesi İşbirlikleri,			
Bilgilendirme Toplantıları, Üniversite
İşbirlikleri				

İçerik
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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,
Toplantılar, Seminerler
ODD Üyeliği, Trafik Hayattır Platformu
Yatırımcılar, OEM
						
Cinsiyet Eşitliği –
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Anketler, Bilgilendirme Toplantıları,
İş’te Eşitlik Platformu, BIST Kadınlarla
																				
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
Seminerler, Engelsiz Kariyer Fuarı,
Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu
Çeşitlilik
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum
Sosyal Medya Platformları
Endeksi, TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar
Gelişim Projesi
								
Trafik Hayattır!
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Anketler, Paneller, Seminerler, Eğitim
Trafik Güvenliği Eğitimleri, Üniversite
Yetkili Satıcı ve Servisler, Müşteriler,
ve Bilgilendirme Toplantıları, Radyo
İşbirlikleri, MEB ve Emniyet Genel
Yatırımcılar, Tedarikçiler, OEM, Toplum
Programları
Müdür İşbirlikleri, Trafik Güvenliği
Uzaktan Eğitimi, HOP!, Facebook Chat
Bot Uygulaması Ehliyet Sınavı Hazırlık
Testleri, Kamu Spotları
Elektrikli Araçlar
Çalışanlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Algı Araştırmaları, Bilgilendirme
Elektrikli Araçların İthalatı, Tanıtımı,
			
Yatırımcılar, OEM, Toplum
Toplantıları, Çalıştaylar
Şarj İstasyonları
				
Çevresel Risk
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Çalıştay, Verimlilik Analizleri, Ön
Sürdürülebilirlik Raporlaması, Kurum
							
Yönetimi
Yatırımcılar, OEM, Toplum
Değerlendirme Çalışmaları, Kurumsal
İçi Farkındalık Çalışmaları, İç İletişim
			 		
Raporlar, Yatırımcı Sunumları, Sosyal
Çalışmaları, Verimlilik Analizleri
Medya
							
								
İklim Değişikliği
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
Çalıştay, Anket ve Farkındalık
Sürdürülebilirlik Raporlaması, Risk
										
Yatırımcılar, OEM, Toplum
Çalışmaları
Yönetimi ve Riskin Erken Saptanması
Çalışmaları
					
																		
					
									
														

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İŞİMİZ VE EKONOMİK
KALKINMA

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Ekonomik
kalkınmanın bir
parçası olarak
ekonomik ve
sosyal değer
yaratmanın
peşinde olmak.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Risk Yönetimi
					

GRI İndeksi

Sürdürülebilir Tedarik
Zinciri Yönetimi

BMSKA İndeksi

					
Müşteri İlişkileri Yönetimi

BMKİS İndeksi

					
Dijital Dönüşüm
				
Yeni Ürün ve Hizmetler
					
2. El Araç Pazarı ve DOD
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RİSK YÖNETİMİ
Son yıllarda yaşanan ekonomik ya
da sosyal küresel krizler iş dünyasına
beklenmedik kayıpların pek
çoğunun finansal olmayan risklerden
kaynaklandığını göstermiştir. Bazı
durumlarda ön görülemeyen, tespit
edilemeyen ve ölçülemeyen risklerle
karşılaşan ve bu riskleri yönetmek
zorunda kalan şirketlerin daha
sistematik ve bütünsel bir risk yönetimi
yaklaşımı benimsemeleri gerektiği
artık tüm dünyada finansal piyasalar
tarafından da kabul görmektedir. Bu tür
bir risk yönetim modelinin ön koşulunun
da bir yönetim çerçevesi geliştirmek
olduğu açıktır.
Doğuş Otomotiv risk yönetimine
bütünsel yaklaşımı 2016 yılından beri
benimserken süreçlerine finansal
olmayan riskleri de dahil ederek modelin
farkındalığını şirket içinde oluşturmak
için çalışmalarını sürdürmektedir. Doğuş
Otomotiv için inovasyon ve uzun vadeli
büyüme fırsatlarını da içinde barındıran
risk, şirketimizde üst düzeyde ele
alınmakta ve finans-dışı riskler de risk
yönetiminin bir parçası olarak stratejik
olarak yönetilmektedir.
Doğuş Otomotiv’de 2015 yılında
Finansal Kontrol birimi içinde ayrı bir
birim olarak kurulan Risk Yönetimi

Birimi, 2018 yılında çalışmalarına
başlanan ve 2019 yılında tamamlanan
Uyum Fonksiyonu’nun kurulmasıyla
tam bir kurumsal risk yönetimi
programı uygulamaya başlamıştır.
Uyum Fonksiyonu ilk toplantılarını
2019 yılında gerçekleştirmiş ve tüm
prosedür ve uygulamaların Etik Kod’a
uyumuyla ilgili çalışmaları yürütmüştür.
Doğuş Otomotiv İç Denetim Birimi de
Uyum Fonksiyonu ile koordineli olarak
çalışmaktadır.
Şirketimizin risk yönetim anlayışı,
organizasyona, çalışanlara ve varlıklara
yönelik tehditlerin akılcı ve açık bir
biçimde belgelenmiş yöntemler
dahilinde asgariye indirilmesini
ve gözetim görevinin etkinliğinin
artırılmasını ifade etmektedir. Şirketin
varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek sebeplerin
erken teşhisi, gerekli önlemlerin
hayata geçirilmesi, fırsat alanlarının
değerlendirilmesi ve riskin etkin
yönetilmesi ile ilgili çalışmaların
kumanda ve koordinasyonu Riskin
Erken Saptanması Komitesi’nce
gerçekleştirilmektedir. İç Denetim
Birimimiz, oluşturduğu yıllık denetim
planı kapsamında önceliklendirme
çalışmaları gerçekleştirmekte ve
bulgular ile ilgili risk değerlendirmelerini

Yönetim Kurulu’na bağlı Riskin Erken
Saptanması Komitesi ve Denetim
Komitesi’ne sunmaktadır. Diğer Yönetim
Kurulu komiteleri ise sorumlu oldukları
alanlarda risk değerlendirmesi raporları
ile ilgili görüşlerini sunmaktadır.

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. Mevcut yapı dahilinde
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.
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Şirketimizin risk yönetimi çerçevesi aşağıdaki yapı ile özetlenmiştir

YÖNETİŞİM
VE KÜLTÜR

STRATEJİ VE
İŞ HEDEFLERİ

PERFORMANS

YK
Risk Gözetimi

İş Koşullarının
Analizi

Risklerin
Belirlenmesi

Faaliyet Modeli
ve Organizasyon

Risk İştahının
Tanımlanması

Risklerin
Ölçülmesi

Risk Kültürü

Alternatif
Stratejilerin
Değerlendirilmesi

Risklerin
Önceliklendirilmesi

Öz Değerlere
Bağlılık

İş Hedeflerinin
Oluşturulması

Risklerin
Giderilmesi

İNCELEME VE
REVİZYON

Önemli
Değişiklik/
Sapma
Ölçümleri
Risk ve
Performans
İnceleme
Kurumsal
Risk
Yönetimi
Gelişimi
Faaliyetleri

BİLGİ
İLETİŞİM VE
RAPORLAMA

Bilgi ve
Teknolojinin
Güçlendirilmesi
Risk Bilgisi
İletişimi
Risk
Kültür ve
Performans
Konularında
Raporlama

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 sunmakta ve
denetçi ile paylaşmaktadır. Komite,
üyeleri kapsamında Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
ile doğrudan bağlantılıdır.

İçerik

Risk Faktörleri ve Uygulamalar

BMKİS İndeksi

Şirketimizin faaliyet alanı, büyüklüğü ve
çalışma yapısıyla şekillenen risk bakış
Portföy
açısı, uluslararası gelişmelerin ve iyi
Görünümünün
uygulama örneklerinin yetkinliklerle
Oluşturulması
filtrelendiği bir platformda sürekli
olarak olgunlaştırılmaktadır. Bu
sürecin parçası olan risklerin zaman
Riskin Erken Saptanması Komitesi
çalışmaları gerçekleştirmektedir. Çoğu zaman içinde sadece finansal, operasyonel ve
bu çalışmaların ana teması olan geleceğin
iklim değişikliklerinden kaynaklanan
Faaliyetleri
yorumu ve belirsizlikler, Komite’nin stratejik
doğa olaylarıyla sınırlı kalmayarak
bakış açısı ve teşvikiyle sadece mutlak engel
çok daha geniş bir perspektifte ve
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket’in
olarak
algılanmayıp,
Şirketimizde
sistematik
sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilebilir
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
öz değerlendirmeye ve yeni kazanımlara
olma zorunluluğu, kurumsal risk
düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi,
zemin
hazırlayabilecek
bir
takım
fırsatlar
yönetimi adımlarımızı belirleyen
gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve
şeklinde dikkate alınmaktadır.
başlıca temel unsurdur.
dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili
Yetenekli İnsan
Gücüne Yatırım
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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.

İş Devamlılığı (Sürekliliği) ve
Kriz Yönetimi
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, 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.

İçerik

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Yönetimi

Strateji ve Yönetim

Şirketimizdeki 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 verilmiş ve bu
kapsamda 3 yıllık sözleşme yapılmıştır.
İSG kapsamında, tesislerimizin
ve çalışma ortamlarımızın
risk analizleri, kaza araştırma
çalışmaları, sivil savunma eğitimleri
ve tatbikatları ile ilgili faaliyetler
yürütülmektedir. Ayrıca, güncel
tespitler ve kanuni sorumluluklar,
İSG kurul toplantılarında düzenli
olarak değerlendirilip takip altına
alınmaktadır. Yıl içinde, çalışanların
farkındalığı bakımından eğitimler
ve doğrudan uzman gözetiminde
bilgi ölçmeye yönelik testler de
düzenlenmektedir. İş Sağlığı
ve Güvenliği ile ilgili detaylar
raporumuzun ilgili bölümünde
detaylı biçimde verilmiştir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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COVID-19 Risk Yönetimi Süreçleri
Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından
küresel pandemi ilan edilmesiyle başlayan
süreç tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de ekonomik ve sosyal etkileri büyük olan
bir süreci başlatmıştır. Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik Raporlama dönemi her ne
kadar 2019 yılını kapsasa da sürecin önemi ve
raporun hazırlanma dönemi nedeniyle 2019
raporunun kapsamına dahil edilmiştir.
Covid-19 adıyla tanımlanan virüsün tüm
dünyaya hızla yayılmasının ardından Doğuş
Otomotiv sürece çok hızlı biçimde uyum
sağlamış, sağlık ve güvenlik, operasyonel
ve risk yönetimi açısından süreçleri
tanımlamış ve gerekli uygulamaları hızla
gerçekleştirmiştir.
Operasyonların merkezi olarak yönetilmesi
amacıyla kritik süreçlerin analizi ve aksiyon
çalışmalarının iletişimi Acil Durum Yönetimi
ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Covid-19
salgını süresince yönetim felsefemizdeki
birincil konunun insan hayatı olduğu
göz önünde bulundurularak tüm insan
kaynağı, operasyon, sağlık, güvenlik ile
ilgili iş süreçlerimiz ilgili iş birimlerimizin
aktif katılımıyla gözden geçirilmiştir. Risk
Yönetimi bakış açısıyla değerlendirilen ve
titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda

kontrol aktiviteleri planlanmış ve çalışmaların
olabildiğince proaktif olarak yönetilmesine
özen gösterilmiştir.
Covid-19 özelinde pandemi ilanının hemen
paralelinde toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları, dünyadaki gelişmeleri de takip
ederek gerekli risk haritalarını çıkartmış,
tüm kurul üyelerinin görüşleri alınarak üst
yönetime iletilmiştir. Acil aksiyon planları
ivedilikle hayata geçirilmiş ve tüm risk
maddeleri kapatılmıştır.

Doğuş Otomotiv Uyum Fonksiyonu
Doğuş Otomotiv’de Uyum yaklaşımı mevcut
yasa ve yönetmeliklere tam uyumun yanı
sıra kurum içi politika ve prosedürlere,
toplumsal normlara, Doğuş Otomotiv Etik
Kodu’na ve uluslararası ilgili standartlara uyum
konularını da içermektedir. İşimizi en doğru ve
paydaşlarımızın güvenini tesis edecek biçimde
yapabilmek için tüm operasyonel faaliyetlerimiz
Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na uygun biçimde
yürütülmektedir. Etik Kod dört bölümden
oluşmakta, Eşit ve Sağlıklı Çalışma Ortamı,
Çalışma Ortamında Dürüstlük ve Adalet, Doğuş
Otomotiv Varlıklarının ve İtibarının Korunması
ile Pazarda Dürüstlük ve Adalet başlıkları
altında 54 adet doğrudan sektörden örnek
vakalar içererek uygulamanın anlaşılmasını
kolaylaştıracak unsurları barındırmaktadır.

Doğuş Otomotiv, şirket içinde kurumsal
politikaların tam olarak anlaşılmasını
sağlamak ve Uyum Fonksiyonu’nun
görevlerine destek olmak amacıyla 2019
yılında şirket içinde politikaların bilinirliğini
artırmak için iç iletişim çalışmaları
yürütmüştür. Çalışanların günlük hayatlarında
sıklıkla görüş alanına giren yerlere politikalarla
ilgili bilgilendirmeler ve panolar hazırlanmış
ve politikaların içerikleriyle ilgili detaylar
paylaşılmıştır. Yapılan iletişim çalışmalarının
sonucunda sürdürülebilirlik politikalarının
bilinirliği %71’e ulaşmıştır.

İçerik

Doğuş Otomotiv Uyum Fonksiyonu, şirketin
yüksek etik anlayışına ve uluslararası
standartlara uygun olarak, yerel kanun
ve düzenlemelere uyumlu şekilde ticari
faaliyetlerini yürütmesini taahhüt etmektedir.
Yönetim Kurulu alt komitesi olan Riskin
Erken Saptanması Komitesi’ne raporlama
gerçekleştiren Uyum Fonksiyonu, kendisine
bağlı çalışma grubu ile Aralık 2019’da ilk
toplantısını gerçekleştirmiştir.
Fonksiyon, Hukuk ve Risk Yönetimi Birimi
ve Sürdürülebilirlik Konseyi ile koordineli
olarak çalışmaktadır. Uyum Fonksiyonu
çalışmaları, şirket içi politika, yasal düzenleme,
mevzuat gereklilikleri, uluslararası standart
ve süreçlere uyum, ilgili süreçlerdeki
risklerin tespiti ve raporlanmasına yönelik
kurgulamıştır.

BMSKA İndeksi

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
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Fonksiyon, 2019 yılında Uyum Politikası
çalışmalarına başlamış, politikanın
hazırlanması, ilgili birimler tarafından
görüş ve önerilerle son halini almasının
ardından Yönetim Kurulu onayına
sunulmuştur. Uyum Fonksiyonu, Doğuş
Otomotiv’in hizmet verdiği alanlarda
uyum riskini minimize etmek ve
ilgili alanlara ilişkin makul güvenceyi
sağlamak amacıyla çalışmalarını
sürdürecektir. Doğuş Otomotiv “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında
çalışma grubu oluşturmuştur. Hukuk,
Risk Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi
ve Bilgi Güvenliği Birimlerinin ortak
çalışmasıyla uyum süreci, yasal
yükümlülüklere ve terminlere bağlı
kalınarak yönetilmektedir. Doğuş
Otomotiv Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi, şirket bilgi varlıklarının
korunması ve tabi olunan yasal
düzenlemeler ile uyumluluğu sağlamak
için güvenlik süreçlerini düzenlemekte,
güncellemekte ve güvenlik süreçlerindeki
rol ve sorumlukların tanımlanmasını
sağlamaktadır.

ve varlıkların etkin, güvenilir ve
kesintisiz bir şekilde yönetilmesi esas
alınırken; sağlanan bilgilerin bütünlüğü,
tutarlılığı, zamanında elde edilebilir
olması ve korunması için de güvence
ortamı yaratılmaktadır. Politika ve
prosedürlerimizle bir bütün olarak yer
alan iç kontrol uygulamalarıyla; pay
ve menfaat sahiplerinin haklarının
korunması, Şirket ile ilgili finansal ve
finansal olmayan bilgilerin gerçekçi
ve erişilebilir olması, mevzuata
ve esas sözleşmeye uygunluk ve
operasyonların etkin ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İç
kontrolün yaşayan bir faaliyet olması ve
değerlendirmelerin sistem hakkında anlık
fikir vermesi nedeniyle, mevcut yapımız
üçlü savunma hattıyla takviye edilmiştir.
Yönetici ve çalışanların yürüttüğü iç
kontrol sistemi ilk savunma hattını
oluştururken; Mali İşlerden Sorumlu
Genel Müdürlük bünyesinde yeniden
yapılandırılan Finansal Kontrol ve Risk
Yönetimi faaliyetleri ikinci savunma hattı
olarak yer almaktadır.

İç Kontrol ve İç Denetim
Faaliyetleri

Doğrudan operasyonel kademede
bulunan Finansal Kontrol ve Risk
Yönetimi, İç Denetim, Hukuk gibi diğer
kontrol birimleriyle koordineli olarak
görev yapmaktadır. Üçüncü ve

İç kontrol sistemi ve iç denetim
faaliyetleri ile Şirketimizdeki hizmetlerin

son savunma hattımız ise iç denetim
çalışmalarıdır. Şirketimizde, yasal
düzenlemeler ve uluslararası standartlar
doğrultusunda Denetimden Sorumlu
Komite’ye bağlı olarak faaliyetlerini
sürdüren bir İç Denetim Departmanı
mevcuttur. Departman, risk esasına
dayanarak hazırlanan ve Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan yıllık
denetim planı İç Kontrol ve İç
Denetim Faaliyetleri sinde, süreçleri
ve iç kontrol faaliyetlerini belirlenen
amaçlar doğrultusunda düzenli ve
sistematik olarak denetlemekte ve
gözden geçirmektedir. 2019 yılında,
bağımsız denetim sonuçları ve İç
Denetim Departmanı tarafından
gerçekleştirilen olağan denetim,
inceleme ve soruşturma çalışmalarına
ilişkin olarak, bir (1) defa Riskin Erken
Saptanması Komitesi ile ortak toplantı
olmak üzere, Denetimden Sorumlu
Komite ile toplamda dokuz (9) toplantı
gerçekleştirilmiştir.
İç denetim faaliyetlerinin uluslararası
standartlara uygunluğuna özen
gösteren İç Denetim Departmanı, kalite
güvence çalışması değerlendirmeleri,
üst yönetim beklentileri ve benzer
sektör uygulamalarını da gözeterek
gelişim fırsatlarını değerlendirmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Bu kapsamda 2019 yılında Bilgi
Teknolojileri denetimine yönelik
çalışmalara devam edilmiştir. Bununla
birlikte; sistem üzerinden günlük,
haftalık ve aylık raporlamaların
yapılabilmesi, örnekleme yerine tüm
veri üzerinden sonuçlar üretebilen
denetim metodolojisi uygulamaya
konularak denetimlerin yerindeliğine,
verimliliğine ve etkinliğine yönelik
gelişim sağlanmıştır. 2020 yılında
olağan denetim çalışmalarında
sürekli denetimin etkinliğinin artarak
sürdürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca
Bilgi Sistemleri denetimlerine ilişkin
ekiplerimizde sertifikasyon sürecine
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Buna ek olarak, denetim kalitesinin
ölçümlenmesi ve takip edilmesi
amacıyla bağımsız denetim Kalite
Güvence Değerlendirmesi (QAR)
çalışmasının 2020 yılında alınması
planlanmaktadır.

Bilgi Teknolojileri
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

İçerik

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,
• 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.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Doğuş Otomotiv operasyonel yaşam
döngüsü içinde tüm faaliyetlerini
sürdürülebilir kılmak için çalışmaktadır.
Büyük oranda lojistik hizmetlerine
dayalı tedarik zincirimiz de bu
doğrultuda yeniden yapılandırılarak
her yıl düzenli kaydedilen gelişmelerle
kendi alanında en az riskle en verimli
çalışmayı hedeflemektedir. Yaptığımız
işle dünyayı daha yaşanabilir bir yer
yapmak istiyorsak, öncelikle işimizi nasıl
yaptığımıza odaklanmamız gerektiğinin
bilincindeyiz. Doğuş Otomotiv’in tedarik
zinciri temelde güvenilir, sürdürülebilir
ve etik süreçlerle yönetilmektedir.
Yüzlerce tedarikçi ve iş ortağıyla
yürüttüğümüz bu tedarik zincirinin
sürdürülebilirliği sadece Doğuş
Otomotiv’in değil, zincirde yer alan tüm
şirketlerin başarısına, aynı derecede
yüksek standartlarda üretim ve hizmet
sağlamasına bağlıdır. Bu nedenle
OEM’ler dışındaki tüm tedarikçilerimizin
de sürdürülebilirlik ilkelerine uygun
olarak operasyonlarını yönetmelerini
beklemekteyiz. Aynı zamanda
yatırımcılarımızın, iş ortaklarımızın,
müşterilerimizin, hissedarlarımızın
ve diğer paydaşlarımızın da öncelikli
beklentileri arasında yer alan bu
yaklaşım, Doğuş Otomotiv’in 2025
stratejisinin de bir parçasıdır.

TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİM
STRATEJİSİ

LOJİSTİK
OPERASYONLARI

HİZMET YAŞAM
DÖNGÜSÜ
YÖNETİMİ

PLANLAMA

Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri
Yönetimi

SATIN ALMA

GİRİŞİM VE
UYGULAMALAR

RİSK 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,

2019 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.

İçerik

Doğuş Otomotiv’de satın
alma birimi tedarik zinciri
yapısı 21 farklı kategoride
değerlendirilmektedir.
Bu doğrultuda Doğuş
Otomotiv Satın Alma
Birimi’nin 2019 dönemi aktif
tedarikçi sayısı 601’dir. 2019
yılında Doğuş Otomotiv
Satın Alma Birimi tarafından
tedarikçilerimize yapılan
toplam ödeme 99.694.585
TL’dir.

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Tüm alımlarımız yerel
tedarikçiler üzerinden
yapılmaktadır. Merkezi Satın
Alma Birimi dışında her
markamız kendi satın alma
operasyonunu yürütmektedir.
Doğuş Otomotiv Grubu’nun,
2019 yılı toplam yerel satın
alma tutarı 908.028.234,64 TL
olarak gerçekleşmiştir.
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Doğuş Otomotiv sürdürülebilir tedarik
zinciri yapısını her yıl geliştirerek
iyileştirmekte ve uluslararası standartlara
taşımaktadır. Doğuş Otomotiv tedarikçi
seçim kriterlerine eklenen maddeler
aşağıdaki gibidir:
• 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 Etik
İlkeleri’ne uyum ve taahhüt. Bu madde
aynı zamanda tedarikçilerimizle yapılan
sözleşmelere de eklenmiştir.

Yedek Parça ve Lojistik Birimi
2019 yılında Satış Sonrası Hizmetler
birimlerinin cirolarında artış sağlanırken,
Yedek Parça ve Lojistik biriminin etkin

maliyet yönetimi ve tedarikçilerle
gerçekleştirilen iyileştirme ve verimlilik
çalışmaları neticesinde hem araç hem de
parça lojistiği süreçlerinde önemli maliyet
avantajları elde edilmiştir. Bununla birlikte
güçlü stok yönetimi sayesinde, parça
bulunabilirliğinden ödün verilmeden, stok
maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır.
Dünyanın en prestijli markalarından
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 yürüten Yedek Parça ve
Lojistik, 2019 yılında 58.174 adet aracın
ithalatını ve 75.539 adet aracın Yetkili
Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek yılı
1.337,8 milyon TL ciro ile tamamlamıştır.
Kullanılan ileri stok yönetim sistemleri
sayesinde 2019 yılında yedek parça
bulunabilirliği %99 seviyelerinde
korunurken, yedek parça pazarındaki ticari
müşterilerle Yetkili Satıcıları buluşturarak
süreci kolaylaştıran B2B internet sitesi
Dpar yıl başı itibarıyla devreye alınmıştır.
Yaratılan bu yeni dijital satış kanalı ile 2019
yılında 218 ticari müşteriye 3 milyon TL’lik
satış yapılmıştır.

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 2019 yılında 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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
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Ayrıca RFID teknolojisi kullanarak Stok
Saha Yönetimi ve Yetkili Satıcılara araç
sevkiyatı süreçlerinde dijitalleşme adımlarını
atmıştır. Yedek Parça ve Lojistik, yönettiği
intermodal rota sistemi ile, lojistik kaynaklı CO2
emisyonlarından tasarruf sağlamıştır. Yedek
Parça ve Lojistik, 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
2019 yılında, yasal yükümlülüğün üzerinde atık
akü toplanması sağlanmıştır.
Kaliteye odaklı iş yaklaşımını geliştirmek yedek
parça faaliyetlerinde strateji belirleyici olarak rol
almak, vizyon yaratarak marka temsilcileriyle
paylaşmak ve bu yolla 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, yeni satış kanalları oluşturmak, satış
hacmini artırmak, birimin öncelikli hedefleri
arasındadır.

• 2019 yılında toplam 2,8 milyon sipariş satırı
olmak üzere yaklaşık 11 Milyon adet yedek
parça sevkiyatı yapılmıştır.
• Türkiye’nin 50 farklı ilinde bulunan 145
Yetkili Servise günde ortalama 3.000’den
fazla koli günlük 45 Şekerpınar çıkışlı nakliye
seferi ile sevk edilmiştir.
• Aylık ortalama 1.000 tır araç dağıtımı
operasyonu yürütülmüştür.

Lojistik Birimi ve Endüstri 4.0
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.
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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.
Doğuş Otomotiv Yedek Parça Dağıtım
Merkezi, 2019 yılında Volkswagen AG
Kalite Network’üne dahil edilmiş, bu
kapsamda Eylül 2019’da 1 hafta süren ilk
LoPA denetimini başarıyla tamamlamıştır.
VDA QMC (Alman Otomobil Endüstrisi
Derneği – Quality Management Center)
6.3 standartlarını temel alan ve 2013
yılından beri Volkswagen AG tarafından
ana depolar da dahil olmak üzere
Kalite Network’üne dahil edilen tüm
depolarda gerçekleştirilen LoPA (Logistics
Process Audit) denetimi, parça lojistiği
süreçlerinde standartlara uyumun
kontrolünü ve iyi uygulama örneklerinin
tespit edilerek bu örneklerin network’te

yer alan dünyadaki tüm Volkswagen
AG depoları ile paylaşılmasını amaçlar.
Bu kapsamda denetimimiz sırasında
tespit edilen 7 adet kıyaslama uygulama
da Doğuş Otomotiv adına Volkswagen
AG’nin GAS.Net (Group After Sales
Net) platformunda paylaşılmak üzere
iletilmiştir.

Yedek Parça ve Lojistik Birimi
Covid-19 Risk Yönetimi
2020 Mart ayından itibaren yaklaşık
200 ülkede hayatı durduran bir etkiyle
tüm sektörleri sarsan Covid-19 salgını
aynı şekilde Türkiye’de de üretimden,
ithalat ve ihracata, lojistikten hizmet
sektörüne kadar pek çok kurum ve
kuruluşu derinden etkiledi. Doğuş
Otomotiv olarak Türkiye Cumhuriyeti
devletinin aldığı önlemlere, yasa ve
yönetmeliklere, yasal mevzuatlara hızlı
adaptasyonun yanı sıra şirket olarak
hizmetlerimizde aksamaya izin vermeden
ve iş sağlığı, güvenliği risklerini gözeterek
süreci yönetmek için çalışmalarımızı
sürdürdük.
Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği bağlamında
yapılan planlamalar doğrultusunda
aşağıdaki başlıklarda gerekli önlemleri
alarak faaliyetlerimizi yönettik:
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• İş Sağlığı ve Güvenliği
Sürecin başladığı andan itibaren TC Sağlık
ve TC İçişleri Bakanlıkları’nın yayınladığı
tüm genelgeler dikkatle takip edilmiş,
bu anlamda sosyal mesafeye uyum ile
ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak
hijyene yönelik tüm aksiyonlar alınmış,
genelgelere uyum sağlanmıştır.
Yerleşkemizin girişinde, ithalatı yapılan
araçların antrepomuza alınması
esnasında ve tüm depolama süreçlerinde
gerekli önlemler alınmış ve ilgili
çalışanlara eğitimler verilmiştir.
Tüm düzenlemeler, Yedek Parça ve
Lojistik Yönetimi, İşyeri Hekimi ve İSG
Uzmanı koordinasyonunda düzenli olarak
denetlenmiştir.

• İş Sürekliliği
Özellikle araç ve parça lojistiğinde iş
sürekliliğini sağlamak üzere çalışanlarımız
için dönüşümlü çalışma planı devreye
alınmıştır. Sahada bulunması gereken
beyaz yaka çalışanların dışındakiler için
uzaktan çalışmanın teknolojik altyapısı
hızla oluşturulmuş ve bu kişiler için
uzaktan çalışma modeline geçilmiştir.

evrakların sterilizasyonu için UV lamba
temin edilmiş, yurtdışından gelen
şoförlerin sahamızda beklemelerine son
verilmiştir. Resmi Kurumlara e-imza ile
başvuru yapılmış ve ihracat evraklarının
(konşimento talimatı, ihracat faturası vb.)
e-imza ile tamamlanması sağlanmıştır.

• Nakliye ve Dağıtım
Sahalarımızda çalışan tüm taşeron firma
ekiplerinin (lojistik saha çalışanları ve
araç taşıma firması çalışanları) yayınlanan
talimatlar ve genel önlemlerle (fiziksel
mesafe, hijyen ve KKD kullanımı vb.)
tam uyumlu çalışması sağlanmıştır.
Sahalarımıza giriş yapan (yurtdışı ve yurtiçi
rotalı) taşıyıcıların sürücüleri ve yükleri ile
temasta genel hijyen ve mesafe kuralları
ile KKD kullanımı sağlanmış, bu kişilerin iç
ofislerimizle temas etmeleri engellenmiştir.
Gemi tahliye operasyonlarında Liman
Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü
yönergeleri uyarınca gemiye temas eden
tüm çalışanların maske ve eldivene
ilave olarak gözlük ve tulum kullanması
sağlanmıştır.

• İthalat Süreci

• Stok Yönetimi

Fiziki hareketin devam ettiği
antrepolarımıza çalışanlar ve şoförler
için anti bakteriyel sıvılar, eldiven ve
maske alınmıştır. Yurtdışından gelen

Sürecin başında, tedarikçilerin düşük
kapasite ile çalışma olasılıkları ve
parça tedarik sürecinde yaşanabilecek
diğer riskler değerlendirilerek emniyet

stok seviyeleri zamanında ve gerekli
miktarda arttırılmıştır. Tedarikçilerle
koordineli ilerlenmiş, yakın takip ile
siparişlerin temini sağlanarak müşteri
talepleri mümkün olan en hızlı şekilde
karşılanmıştır.

• Paydaş Katılımı
Doğuş Otomotiv çalışanlarına
uyguladığımız tüm hijyen ve sosyal
mesafe kuralları sahalarımızda hizmet
veren tüm iş ortaklarımızın çalışanlarına
da uygulanmıştır. OEM, gümrük
müşavirlerimiz ve nakliyecilerimiz ile
haftalık sıklıkta telekonferans yoluyla
karşılıklı görüş alışverişi yapılmıştır.
Bayilerimizin bu süreçte alması gereken
aksiyonlara ilişkin tavsiyeler ile ilgili
duyurular yayımlanmıştır.
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• İletişim ve Motivasyon
Bu dönemde, çalışanlarımızın
endişelerinin en aza indirilmesi konusunda
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Yönetim nezdinde verilen mesajlar ve
yapılan saha ziyaretleri ile çalışanlar motive
edilmiştir. Doğuş Holding tarafından
planlanan ve online eğitim portalı GO
üzerinden gerçekleştirilen webinarlara
katılım sağlanması konusunda çalışanlar
teşvik edilmiştir.
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Operasyonel Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlikle ilgili uzun
yıllardır süren çalışmalar şirketler
için oldukça geniş kapsamlı bir
bakış açısı gerektiğini ortaya
koymuştur. Bu çalışmaların
tümünde sürdürülebilirlik üç
temel alan üzerine oturtulmuştur:
Ekonomik, sosyal ve çevresel. Bir
şirket ancak ekonomik istikrar, sosyal
refah ve çevresel eşitlik açısından
iyi performans gösterebiliyorsa
ve hedeflerine uygun gelişme
kaydedebiliyorsa sürdürülebilirdir.
Dünyanın en büyük otomotiv
markalarının satış ve servis
hizmetlerini Türkiye çapında 550
noktada yürüten Doğuş Otomotiv
bu markaların Türkiye’deki tedarik
zincirlerinin en önemli operasyonel
ayağını yürütmektedir. Hangi
boyuttan bakarsak bakalım,
Doğuş Otomotiv’in operasyonel
sürdürülebilirliği bu markaların bir
ülke coğrafyasında satış ve servis
hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını
sağlaması açısından çok önemlidir.
Doğuş Otomotiv’in operasyonel
kapsamda sürdürülebilirliği bu üç
temel alanda kendi önceliklerine
göre düzenlenmektedir.

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.

İçerik

İş
Sürekliliği

Risk
Yönetimi

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Operasyonel
Sürdürülebilirlik

Verimlilik

Çevre
Yönetim
Sistemi

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Doğuş Otomotiv hem dünyanın dev
markalarının distribütörlüğünü, satış
ve servis hizmetlerini üstlenmenin ve
OEM beklentilerini yerine getirmenin
sorumluluğuyla hem de sektörün
sürdürülebilirlik alanındaki rol modellerinden
birisi olarak tüm süreçlerini bu doğrultuda
gözden geçirmekte ve düzenlemektedir.
Tüm operasyonel süreçlerimizde çevresel
negatif etkimizi en aza indirebilmek amacıyla
yönettiğimiz tüm süreçler ve ilgili veriler
raporumuzun Gezegenimiz ve Çevresel
Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.

Yetkili Satıcı ve Servis Geliştirme
Faaliyetleri
2019 yılında 4 adet Yetkili Satıcı ve
10 adet Yetkili Servis faaliyete geçmiş,
5 adet Yetkili Satıcı ve 3 adet Yetkili Servis’in
faaliyeti son bulmuştur.
Raporlama döneminde 59 adet Volkswagen
Yetkili Servis, 32 adet Audi Yetkili Servis, 38
adet SEAT Yetkili Servis, 16 adet Porsche Yetkili
Servis ve 12 adet Scania Yetkili Servis başvurusu
olmak üzere toplam 157 adet Yetkili Servis
başvurusu internet sitesi üzerinden alınmıştır.

Batı Denizli Audi showroom
yatırımı tamamlanmış, Yetkili
Satıcımız yeni showroomunda
hizmet vermeye başlamıştır.
Batı Denizli SEAT showroom
renovasyonu tamamlanmıştır.
2019 yılında satış ve satış sonrası
olarak 463 adet Kalite ve Marka
Standartları Denetimi (ISO ve
Scania DOS) ve 19 adet sadece
Marka Standartları Denetimi
olarak toplam 482 denetim
gerçekleştirilmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Doğuş Otomotiv Hizmet Noktaları

BMKİS İndeksi

		

Satış ve
Servis
Noktası

Satış
Noktası

Servis
Noktası

Toplam
Satış
Noktası

Toplam
Servis
Noktası

Hizmet
Verilen
Nokta

Volkswagen		

68		

0		

10		

68		

78		

146

Audi 			

25		

0		

17		

25		

42		

67

Porsche ¹1 		

7		

0		

17		

7		

24		

31

Scania			

17		

0		

3		

17		

20		

37

SEAT			

29		

0		

16		

29		

45		

74

Scania Engines		

5		

3		

16		

8		

21		

29

Thermo King		

15		

0		

1		

15		

16		

31

DOD			

0		

58		

0		

58		

0		

58

DOD dahil toplam

166		

61		

80		

227		

246		

473

Škoda			

41		

1		

4		

43		

46		

89

Toplam			

208		

62		

84		

270		

292		

562

11 17 servis noktası C tipi Porsche Servisidir.
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Yetkili Satıcı ve Servis Sertifikasyon Denetimleri
(Satış ve Satış Sonrası – ISO ve DOS) ¹²

500

Strateji ve Yönetim

444

445

450
400

331

350
300

İçerik

275

261

250

308

307

Toplumsal Kalkınma

368

365

353

Ekonomik Kalkınma

463

Çevresel
Sürdürülebilirlik

251

200
150
100

56

46

50
0

92

57

95

79

Etki Alanımız
GRI İndeksi

2014

2015

BAŞARILI

BAŞARISIZ

2016

2017

2018

2019
BMSKA İndeksi

TOPLAM

BMKİS İndeksi

Marka Standartları Denetimleri ¹³
70
60
50
40
30
20
10
0

61

28

35

32

66
44

35

46
22

7

2014
BAŞARILI

25

14

19

3

5

2

3

5

2015

2016

2017

2018

2019

BAŞARISIZ

TOPLAM

12 2013 yılından beri toplam 2637 adet bayi denetimi gerçekleştirilmiştir.
13 Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda ve Porsche Marka Standartları Denetimlerini içermektedir.
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Yalın Uygulamaları ve
Verimlilik
Sürekli iyileştirme bakış açısının
Şirket içinde yaygınlaştırılması
veçalışanlarını 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.
Doğuş Otomotiv’de 2019 yılında
hayata geçirilen 69 projeyle
yaklaşık 4 milyon TL tasarruf
elde edilmiş olup Yetkili Satıcı
ve Servislerimizde yapılan
uygulamalar da dahil edildiğinde
bu tasarruf miktarı yaklaşık 9
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Doğuş Oto’da ise 2019 yılında
41 proje ile yaklaşık 5 milyon
TL tasarruf elde edilmiştir. Yıl
boyunca Doğuş Otomotiv ve
Doğuş Oto için 1.593 adet öneri
toplanmış, 540 adedi onaylanmış
ve 493 tanesi hayata geçirilmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim

2012 yılından beri raporlanan süreç
iyileştirme ve verimlilik programları
kapsamında Yetkili Satıcı ve
Servislerdeki çalışmalar da dahil
edildiğinde yaklaşık 21 milyon TL
tasarruf sağlanmıştır.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Her yıl hayata geçirilen Yalın Liderlik Eğitim
Programı kapsamında 2019 yılında 16.
Dalga Yalın Liderlik programı yürütülmüş,
11 çalışanımız 2 modül olarak hayata
geçirilen 4 günlük eğitimi tamamlamıştır.
16 yıldır verilen liderlik eğitimleri toplam 512
saate ulaşmıştır. Aynı zamanda problemi
gören, problemi çözen, kendisini, iş yerini ve
toplumunu, her gün daha iyiye götürmeyi
amaçlayan çalışanlar yetiştirmek hedefiyle
iç eğitimler kapsamında yalın kültürünü
içeren Temel Yalın Eğitimi bulunmaktadır.
2019 yılında 66 kişiye 1 günlük Temel Yalın
Eğitimi verilmiştir.

Her yıl, bir önceki yıl hayata geçirilen
projeler arasından departmanlardan/
bölgelerden aday gösterilen projeler
“Proje Değerlendirme Kurulu” tarafından
projelerin etkisi, yenilikçi yönü vb. kriterlere
göre değerlendirilmektedir. 2019 yılında
Doğuş Otomotiv’de 20 proje aday
gösterilmiş olup 8 proje ödül almaya hak
kazanmıştır. Doğuş Oto’da ise
aday gösterilen 4 proje de ödül almaya
hak kazanmıştır. Bu projeler sayesinde
projede aktif görev alan tüm ekip üyeleri
Mavi Direksiyon-Yolu Açanlar Ödülü
almıştır.
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Tedarikçilerimizden
Beklentilerimiz
Doğuş Otomotiv 2015 yılında
başladığı sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetim modeliyle kendi
segmentinde tüm gelişmelerin
de liderliğini üstlenmiştir. Gerek
Etik Kodu, gerekse etik ilkeleriyle
tüm tedarikçilerine örnek olacak
uyum modeliyle tedarikçilerinin de
gelişimine katkı sağlamaktadır.
Tedarikçilerimize gerek seçim,
gerek operasyon, gerekse denetim
süreçlerinde çalışanlar, sağlık
ve güvenlik, çevre, iş etiği ve
yönetim sistemleriyle ilgili ürün
ve hizmete özgü pek çok kriterde
değerlendirme yapılmaktadır.
Bu doğrultuda Etik Kodumuz ve
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi ilkeleri ile BM İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi
kapsamında tüm iş yapış
biçimlerinin Doğuş Otomotiv
ilke ve değerlerine uygun olması
tedarikçilerimizden beklenmektedir.
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri ile
İnsan Hakları Politikası’na internet
sitemiz üzerinden ulaşılabilmektedir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
(CRM)
46.000
ADET
MÜŞTERİ
GÖRÜŞMESİ

CEM Müşteri
Memnuniyet
Araştırması

%20

DAHA HIZLI
RAPORLAMA

Veri Ambarı
Renovasyonu

517

ADET VERİ
TANIMI

Veri Sözlüğü

Doğuş Otomotiv’in kilit paydaşı olma önceliğini her
zaman koruyan müşterilerimiz için ve onların koşulsuz
memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla 2019 yılında da
kendimizi sürekli geliştirmeye odakladık. Türkiye’nin her
bölgesine yayılan 12 markanın satış ve servis noktaları,
Doğuş Oto’lar, Scania Gebze ve DOD olarak, ülke genelinde
müşterilerimize en iyi ve en güvenilir hizmeti vermek için
çalışmaya devam ettik.

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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
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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 inancını güçlendirerek 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.
CRM Birimi’nin temel sorumlulukları
arasında:
• Müşteri verilerinin doğru ve güncel
tutulması için gerekli çalışma ve
geliştirmelerin yerine getirilmesi;
• Kurum içerisinde müşteri odaklı
çalışma anlayışının kurum kültürü olarak
benimsenmesinin sağlanması;
• Süreç iyileştirme amaçlı olarak iç ve dış
müşteri memnuniyet araştırmalarının
(CEM, CSI, DSS) yapılması, sonuçlarının
ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve
raporlanması;
• Yetkili Satıcı ve markalardan gelen
talepler doğrultusunda direkt pazarlama
faaliyetlerinin (e-posta, SMS, MMS, direkt
posta ve web) ölçümlenmesi ve raporlanması;

• Üçüncü parti firmalarla birlikte markalar,
Yetkili Satıcı ve Servislere analitik projeler
geliştirilmesi ve yürütülmesi;
• Sosyal ve dijital medya müşteri verileri ile
mevcut müşteri verilerimizi zenginleştirerek
sürekliliğin sağlanması, sosyal medya
üzerinden gelen müşteri şikâyetlerinin satış
fırsatlarına dönüştürülmesi;
• Tüm marka ve Yetkili Satıcılar tarafından
kullanılan Turkuaz sistemi üzerindeki verinin
yönetimi ile müşterilerini tanıma, takip ve
bilgilendirme fonksiyonlarının ihtiyaçlara
göre daha etkin, daha yalın ve daha kapsamlı
olması amacıyla geliştirmeler yapılması;
• Sadakat projelerinin tasarlanması,
yönetilmesi ve koordine edilmesi; Sadakat
platformu üzerinden kampanya yönetimi ve
iletişim çalışmaları yapılması;
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ile müşterilerimize ait kişisel verilerin
işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere, kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve şirketimiz
ile paylaştığı kişisel verileri işlerken
yükümlülüklerimize uygun olarak süreçlerin
yönetimi ile birlikte,
• İzinli Pazarlama Kanunu kapsamında
müşterilerimizden kendi izinleri
doğrultusunda vermiş oldukları iletişim
kanallarını kullanarak ilgi alanları ve
ihtiyaçlarına yönelik pazarlama çalışmalarının
gerçekleştirilmesi;

• Müşterilerimize fayda üretecek iş birliği
projelerinin koordine edilmesi;
• Doğuş Otomotiv markalarının müşteriye
dokunduğu her iş ve süreç adımlarını
kapsayan temas haritaları ile müşterilerimizle
kurulacak her bir iletişim adımının ve
geliştirmelerin yönetimi;
• Yetkili Satıcılarımızda CEM eğitimlerinin
verilmesi;
• Data analitiğine dayalı satış ve servis
kampanyaları ile projelerinin kurgulanması
ve yönetimi, müşteri segmentasyonu ve
bağlılık odaklı analizlerin yapılması, offline
hizmetlerin online entegrasyon çalışmalarına
destek verilmesi gelmektedir.

İçerik

Müşteri Deneyimi 2019

BMKİS İndeksi

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

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, 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.
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Müşterilerimizin memnuniyetini takip
etmek amacıyla bağımsız bir araştırma
firması tarafından yapılan memnuniyet
araştırmaları Customer Experience
Management- Müşteri Deneyimi Yönetimi
(CEM) adı altında devam ederken, Yetkili
Satıcı ve Servislerin memnuniyet araştırma
sonuçlarının takip edildiği CEM portalı
değiştirilmiştir. Yeni portal kullanıcı dostu
odaklı olup, daha kapsamlı analizlerin
takip edilebileceği bir yapıyla kullanıcılara
açılmıştır.
2019 yılında toplam 46 bin adedin
üzerinde müşterimizle görüşülerek, satış ve
servis hizmetlerine ilişkin memnuniyetleri
sorgulanmış ve ilgili yönetim birimleri
tarafından iyileştirme aksiyonları
planlanmıştır. Dijitalleşmenin getirdiği
gereksinimlerle telefon anketlerinin
azalarak online anketlerin artacağı
zamanlar için hazırlanan altyapı üzerinden
hazırlıklar 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.
Mobil uygulama kullanımının giderek
yaygınlaşması paralelinde markalarımızın
ZUBİZU sadakat platformu üzerinden

yaptığı iletişim ve kampanya çalışmaları
2019 yılında da devam etmiştir. 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 devam etmektedir.
2019 yılı boyunca ZUBİZU-Shell akaryakıt
fayda program ortaklığımız devam etmiştir.
Ayrıca Ekim-Aralık 2019 döneminde
Shell’den Doğuş Otomotiv müşterilerine
özel ekstra fayda verilen bir kampanya
gerçekleştirilmiştir.

Satış Öngörü ve Sıcak Müşteri
Programı
Araç satış adetlerimizi ve müşteri
bağlılığımızı da artırmak için Turkuaz
sistemi üzerindeki büyük veriden
faydalanarak, bir sonraki dönemde
satış dosyası açma ihtimali olan
müşterilerimiz istatiksel modelleme
kullanılarak tahminleyen “Satış Öngörü”
programı devreye alınmıştır. 2019 yılında
Audi markamızla pilot çalışmasını
tamamladığımız projemiz 2020
yılında tüm markalarımız için devreye
alınacaktır.

Doğuş Otomotiv müşterilerinin satış ve
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 artırılmasını
hedefleyen “Sıcak Müşteri” projemizin
de tüm markalara yayılımı sağlanmıştır.
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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve
Elektronik Ticaret Kanunları kapsamında
müşterilerimizin kişisel verilerinin paylaşım
izinlerini ve direkt pazarlama faaliyetleri
izinleri, iletişim izin formunun yanı sıra
mobil kısa mesaj yöntemiyle de alınmaya
başlamıştır.
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Veri Ambarı Renovasyonu
Programı
Veri Ambarı Renovasyonu, 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
imkânlarını kapsayacaktır.

Veri Kimliği, Veri Ambarı, Veri Kalitesi
başlıklarına ek olarak Veri Kullanımı
ile analitik CRM çalışmalarının da çok
yönlü olarak takip edildiği bir proje
başlatılmıştır. Doğuş Otomotiv verileri
üzerindeki entegrasyonlar, süreçler,
yetkilendirmeler, KVKK, bilgi güvenliği
gibi konularda çok yönlü olarak
çalışmalar yapılmış olup 2020 yılında da
devam edecektir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Veri Yönetimi Platformu
GRI İndeksi

Veri Sözlüğü
Veri Sözlüğü çalışmaları tamamlanmış
olup, sistem altyapısı yeni raporlama
araçlarına uygun hale getirilmiş ve testler
gerçekleştirilmiştir.

DORA Raporlama Sistemi
DORA adını verdiğimiz yeni raporlama
sisteminin 2020 yılında hayata
geçmesiyle, tüm Doğuş Otomotiv
çalışanları iş hedefleriyle kendi raporlarını
yaratabilme imkânına sahip olacaktır.

DMP (Data Management Platform)
yatırımı ile Doğuş Otomotiv markalarının
online ve offline verileri büyük ölçüde
birleştirilmiş, müşteriler doğru
segmentler ve tek dijital kimlik altında
tekilleştirilmiştir. Dijital pazarlama
noktalarında izinleri alınan mevcut
ve potansiyel müşterilerimizle dijital
platformlar üzerinden ilgi ve ihtiyaçları
doğrultusunda iletişim yapılması
sağlanmıştır

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Veri Yönetişimi
Mevcut ERP sistemimiz Turkuaz
üzerindeki verilerin Veri Güvenliği,
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Müşteri Memnuniyeti Anketi (CEM) Sonuçları ¹4

SATIŞ

SERVİS

Marka 			

2017		

2018		

2019

Volkswagen Binek

4,96		

4,96		

4,97

Volkswagen Ticari

4,96		

4,94		

4,96

Audi			

4,93		

4,94		

4,94

SEAT			

4,88		

4,90		

4,92

Porsche		

4,89 		

4,91		

4,89

DOD			

103,1 		

104,66		

101,59 - 4,80

Volkswagen Binek

4,75 		

4,80		

4,83

Volkswagen Ticari

3,91		

4,81		

4,86

Audi			

4,80		

4,82		

4,88

SEAT			

4,73		

4,79		

4,84

Porsche 		

4,81		

4,96		

4,96

DOD Satın Alma

106,4		

107,4		

N/A

Scania’da CRM 2019
Kişiye özel iletişim sağlayabilen
Müşteri Yolculuğu (Customer
Journey) projesi 2019 yılında
Scania’da hayata geçirilmiştir.
Başlangıç aşamasından sonra 5.000
kişiye 8.000 farklı fırsat ve duyuru
gönderimi sağlanan uygulamayla
Ulaştırma Bakanlığı’nın sağladığı

kaynaklar üzerinden RPA süreçleri
ile 100 binden fazla müşteri verisi
sistemimize dahil edilmiştir.
Yollardaki tüm Scania marka araç
sahiplerine ulaşılmış ve servislerimize
davet edilmiştir. Bu çalışma ile hedef
müşterilerin önceki yıllardaki servis
girişlerinde % 110 artış sağlanarak
5 milyon TL’den fazla ek gelir elde
edilmiştir.

TUİK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı
rakamlar ile bazı makroekonomik verileri
kullanarak yapay zekâ algoritmaları
çalışılmış, pazar adedi tahmin
modelleri oluşturulmuştur. 2019 yılında
gerçekleştirilen 13.000’den fazla müşteri
saha ziyareti dijital uygulamalar üzerinden
kayıt altına alınmış ve düzenli takibi
sağlanmıştır.

Değer ve İlgi Merkezi (DİM)
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.

14 CEM Rakamları 2017 yılı itibariyle 5 üzerinden ölçülmektedir. DOD, Nisan 2020’de CEM sistemine geçiş yapmıştır. Ocak-Mart dönemi 120 üzerinden, Nisan-Aralık
dönemi 5 üzerinden ölçümlenmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Müşteri yaşam evresinin her noktasında
markalarımıza destek olan DİM, gerçekleştirdiği
projelerle hizmet kalitesinin yanı sıra hizmet
çeşitliliğini de artırmaktadır. Müşteri temas
noktalarına hizmet ve kalite standardı
getirmeyi hedefleyen DİM operasyonu, marka
ve Yetkili Satıcılardaki raporlama özellikleri
ile tüketici beklenti ve görüşlerinin anlık ve
şeffaf olarak takip edilmesini sağlamaktadır.
DİM sadece müşterilerin değil aynı zamanda
çalışanların da kendilerini değerli hissetmeleri
gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Böylece
çalışanların kendilerini değerli ve önemli
hissettikleri, inisiyatif kullandıkları, karara
katıldıkları bir ortam sağlanmıştır.

İçerik

146.063
ADET
TELEFON
ÇAĞRISI

18

SANİYE

%84

SERVİS
SEVİYESİ

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

48.639

33.204

ADET
E-POSTA
YANITLAMA

ADET
CANLI
GÖRÜŞME

Çevresel
Sürdürülebilirlik

219.831

ADET
YOL YARDIM
ÇAĞRISI

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

25.720

ADET
ACİL SERVİS
HİZMETİ

DİM Doğuş Otomotiv’in
en önemli paydaş
katılımı araçlarından
bir tanesidir.

ASA

BMKİS İndeksi

135.507
ADET
ANKET

DİM’in sağladığı hizmetlerin kapsamı
aşağıdaki gibidir:
1. İlgi Yönetimi (Diyalog): Doğuş
Otomotiv tarafından ithal edilen
marka araçlar ve Yetkili Satıcı ve
Servislerle ilgili gelen taleplerin
(istek, şikâyet, tavsiye, teşekkür,

265.093
146.063
ADET
ADET
RANDEVU
TELEFON
ÇAĞRISI

vb.) yönetilmesi, müşteri ihtiyaç ve
beklentilerinin karşılanması, böylece
müşterilerimize hak ettikleri değer
ve ilginin gösterilmesidir. Bu talepler
telefon, e-posta, canlı sohbet, sosyal
medya ve mektup gibi çeşitli iletişim
kanallarından gelmektedir.
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2019 yılında DİM, 146.063 adet diyalog
telefon çağrısını başarıyla karşılamıştır.
Bu oran 2018 yılına oranla %17 düşüş
göstermiştir. Diyalog telefonlarının
ortalama yanıtlama süresi (ASA) 2019
yılında 18 sn¹5 , servis seviyemiz ise %80
olarak gerçekleşmiştir. Müşterilerden 2019
yılı içerisinde gelen 48.639 adet e-posta
yanıtlanmıştır. E-posta yanıtlama süresi
ise 72 saniye olarak gerçekleşmiştir. 2018
yılına göre cevaplanan e-posta adedi %33
artış göstermiştir. 2019 yılında 33.201 adet
canlı sohbet görüşmesi, ortalama 14 sn
içerisinde cevaplanarak gerçekleştirilmiştir.
Sosyal medyaya (twitter, facebook)
yansıyan 56.444 adet bildirime DİM
tarafından 55 sn içerisinde yanıt verilmiştir.
2. Yol Yardım: Doğuş Otomotiv
tarafından ithal edilen marka araçlara,
vdf Sigorta poliçe sahiplerine ve vdf Filo
Kiralama araç kullanıcılarına verilen yol
yardım hizmetlerini kapsamaktadır.
Yol yardım hizmetlerinin temel amacı,
müşterilerin yollarına devam etmelerinin
sağlanmasıdır. Müşterilerin yolda başına
gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı
kendilerini güvende hissetmelerinin
sağlanması ve en kısa sürede kendilerine
ulaşarak her türlü yardımın verildiği
bir yol yardım hizmetinin sunulması
hedeflenmektedir.

2019 yılında, 219.831 adet yol yardım
çağrısı karşılanmıştır. Yol yardım
çağrılarının ortalama yanıtlama süresi
(ASA) 18 sn, servis seviyemiz ise %82
olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında,
DİM’in müşterilerine sunduğu “Acil Servis
Hizmeti” 25.720 adet olmuştur. Acil
Servis Hizmeti, olay yerinde müşterimizin
taleplerini çözmek ve mobilitesinin
kesintisiz devamını sağlamak açısından
markalarımız için olumlu bir hizmettir.
Yine 2019 yılında DİM’in müşterilerine
sunduğu “Çekici Hizmeti” bir önceki yıla
göre %19 düşüş göstererek 18.704 adet
olarak gerçekleşmiştir. Saha operasyon
hizmetinin toplamda azalmasına rağmen,
Acil Servis Hizmeti’nin aynı seviyede
kalması, müşterilerimize olay yerinde
sunduğumuz hizmet adedi oranını
artırmıştır.
Saha operasyonları kapsamında diğer
bir hizmetimiz olan, DİM’in müşterilerine
sunduğu geçici araç tahsisi ise 2.575 adet
olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında, yol
yardım çağrıları için açılan kayıt bir önceki
yıla göre %11 düşüş göstererek 111.799
adet olarak gerçekleşmiştir. Müşterilerin
aldıkları yol yardım hizmetine ilişkin
memnuniyet seviyesi ise %87 olarak
gerçekleşmiştir.

15 Hedeflenen cevaplama süresi içinde karşılanan çağrıların toplam karşılanan çağrılara oranıdır.

3. Anket: Veri ve hizmet kalitesinin
denetimi için müşterilerin aranması ve
belirli bir metin üzerinden hedeflenen
cevapların alınmasıdır. Markalarımızın
mevcut müşterilerini elinde tutması
ve proaktif bir şekilde potansiyel yeni
alıcılara ulaşması temel amaçtır. Yeni ve
sadık müşterilerle satış fırsatlarının en
yüksek düzeye çıkarılması ve potansiyel
müşteri ve mevcut müşteri verilerinin
doğru şekilde kullanılması amacıyla,
CRM faaliyetlerinin doğru ve etkin şekilde
yönetilmesi için müşterilerin aranması,
verilerin kayıt altına alınması esastır.
2019 yılında, DİM’de 20 farklı proje
için 135.507 adet anket yapılmıştır.
Markalarımızla birlikte CRM
departmanımızın ortak çalışmaları bu
birimimiz tarafından desteklenmekte
ve saha çalışmaları anket ekibimiz ile
yapılmaktadır.
4. Randevu: Yetkili Servislerin satış
sonrasındaki müşteri ile ilk iletişimi
olan bakım veya onarım konularında
müşterilerine randevu verilmesi ve
planlanmasının yapılmasıdır. Müşterinin
ihtiyaçlarına ve beklentilerine özen
göstermek, bu sürecin temelidir. Ayrıca,
ilgili Yetkili Servisler ile atölye planlaması
dahilinde koordinasyon kurulmasını da
içermektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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2019 yılında Doğuş Oto için verdiğimiz
ve tüm bölgeleri kapsayan randevu
hizmetimizde, 265.093 adet çağrı
karşılanmış ve sonucunda tüm
markalarımız için toplam 75.318 randevu
kaydı oluşturulmuştur. Bunun yanında
dönemsel olarak Doğuş Oto genelinde
veya bölgesel olarak yeni proje çalışmaları
da yürütülmektedir.
5. İkinci El Satış: DOD markasının
müşterilerinden web sitesi, sosyal medya
ve telefonla gelen ikinci el araç alım,
satım, takas hizmetleri, ikinci el araçlar
ile ilgili kasko ve finans konularındaki
bilgi isteklerinin araştırılması, sonuçların
müşterilere sunulması ve müşterilerin
Yetkili Satıcılarla bağlantısının kurulmasını
içerir.
DOD çağrıları 2019 yılında %53
düşüş göstererek 9.363 adet olarak
gerçekleşmiştir. Bu veriyle birlikte genel
toplamda çağrı merkezi sektöründe
değerlendirilen en önemli kriterlerin
başında yer alan Telefon Servis Faktörü
(Service Level) dünya ortalaması %75
iken, DİM’de bu kriter 2019 yılında tüm
birimlerin ortak değeri olarak %81
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Müşteri temsilcilerinin değerlendirildiği,

sağlanan hizmetin kalitesinin ve
müşteride uyandırdığı hissiyatın
ölçümünün yapıldığı NPS sonuçları
2019 yılında %85 olarak gerçekleşmiştir.
DİM müşteri temsilcilerinin kalite
ölçümü sonucunda, 2019 yılında müşteri
temsilcilerinin görüşme kalitesi puanı da
91,77 olarak gerçekleşmiştir.
DİM, müşterilerine sağladığı hizmetlerde
her zaman için ayrıcalıklı hizmeti bir
öncelik olarak görür. Bu anlamda DİM,
önemli ve yoğunluklu bölgelerdeki
çekiciler ile özel sözleşmeler imzalayarak,
sonrasında bu çekici firmaların kalite
ölçümünü yapar. Bu sayede hem kalite
hem de verim olarak yüksek hizmet
standartları hedeflenmektedir.
2019 yılında DİM çalışanları tarafından 98
öneri yapılmış ve şirket içerisinde geçen
yıl olduğu gibi en fazla öneriyi yaparak ilk
sırada yer almıştır.
6. Diğer uygulamalar: DİM Rent A
Car (RAC): 2015 yılında yolda kalan
müşterilerine daha iyi bir hizmet
sunabilmek için DİM, Volkswagen ve
Audi markalarımız bayilere geçici araç
kiralama hizmeti sağlamıştır. Böylece,
müşterilerimiz kendi araçları yerine
Volkswagen Passat veya Audi A4 gibi üst

segment araçlarımızı da deneyimleme
fırsatı bulmuştur.

İçerik
Strateji ve Yönetim

D-Pedia Sözlük: Müşteri temsilcilerinin,
müşteri sorularına hızlı cevap vermelerini
ve müşteri soru ve sorunlarının kolayca
kurumsal hafızaya alınmasını sağlayacak
web tabanlı bir Sıkça Sorulan Sorular
bölümü oluşturulmuştur.
Online Performans Sistemi: Özel bir
çalışma ile DİM için tasarlanmış yeni bir
yazılım performans sistemine entegre
edilmiştir. Bu sistem sayesinde ölçümü
yapılan (görüşme kalitesi, sınav vb.)
sonuçlar eş zamanlı olarak müşteri
temsilcilerine iletilmektedir.
Diyalog Mobil Uygulaması: Müşteri
beklentilerini karşılamak ve eşsiz müşteri
deneyimi sağlamak adına DİYALOG mobil
uygulamasının 1. fazı hayata geçirilmiştir.
Müşteriler yolda kaldığında, bulundukları
lokasyon uygulama üzerinden tespit
edilip acil servis / çekici yetkililerine
görev atanabilmektedir. Aynı zamanda
hizmet veren acil servisin ve çekicinin
konumları müşteriler tarafından da
telefondan takip edilebilmektedir.
Bu sayede müşteriler, yolda kalmaları
halinde bir tuşla yol yardımı hizmetinden
faydalanabilmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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NPS Aramalarının Otomasyonu:
Müşterilerin DİM’den aldığı hizmetten
memnuniyetini ölçümleyen NPS aramaları
daha önce müşteri temsilcileri tarafından
yapılırken, 2017 yılından itibaren otomatik
IVR sistemi ile yapılmaya başlanmıştır.
Böylece hem iş gücü tasarrufu sağlanmış
hem de süreçlerinin gelişimi ve
iyileştirilmesi için müşterilerden daha çok
bilgi alınmaya başlanmıştır.
DİM ayrıca 2017 yılında önemli bir
teknoloji yatırımı yaparak kullanmaya
başladığı Verint Speech Analytics
sistemini 2019 yılında da kullanmaya
devam etmiştir. Bu sayede kaydedilmiş
tüm görüşmelerin speech-to-text
teknolojisi ile otomatik olarak metne
dönüştürülüp bu metinler üzerinde veri
madenciliği yöntemleri uygulanarak çeşitli
analizler gerçekleştirilmesine olanak
sağlanmıştır. Speech Analytics sistemi
DİM’e performans yönetimi, verimlilik
ve pazarlama açısından çeşitli katkılar
sağlamıştır.
Müşteri Yönetim Sistemi: DİM,
çağrı merkezlerine yönelik sektörel
gereksinimler içeren uluslararası bir
standart olan ve müşteri odaklı hizmet
veren kuruluşların aldıkları ISO EN 15838
Müşteri Yönetim Sistemi sertifikasını

da almıştır. Müşterilerle daha faydalı ve
uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu
ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim
yaklaşımı olan ISO 9001 ile uyumlu ISO
10002 sertifikaları da alınmıştır.
DİM, 2019 yılında Porsche markası
tarafından hayata geçirilen Porsche
Premium Müşteri Temsilcisi projesini
yürütmeye başlamıştır. Bu proje
çerçevesinde belirlenen hatta gelen
diyalog ve yol yardım çağrıları Porsche
markasına özel personel tarafından
yanıtlanmaya başlamıştır.
DİM, 2016 yılında hayata geçirdiği Pozitif
Ayrımcılık Projesi ile, hizmet sunduğu
müşterileri arasında yer alan engelli,
kadın ve 60 yaş üzeri müşterilerine daha
hızlı hizmet verebilmek ve bekleme
sürelerini en aza indirebilmek için de
yeni bir uygulamaya geçmiştir. DİM’in
bağlı olduğu sisteme ve santral sistemine
yapılan tanımlamalarla bu müşteriler,
aradıklarında santral tarafından ön sıraya
alınmakta ve müşteri temsilcilerinin
ekranına da özel durumlarıyla (engelli,
kadın, 60 yaş üzeri) ilgili bir işaret
çıkmaktadır. Bu sayede bu müşterilere
karşı hem davranışsal hem de süre olarak
daha farklı bir hizmet sunulmaktadır.
7. Proje Bazlı Çalışmalar: a. Sahadan

gelen istek, şikâyet ve talepleri analiz
etmek, raporlamak ve iyileştirme projeleri
gerçekleştirmek,
b. SSH ekiplerine acil servis hizmetleri
hakkında düzenli geri bildirimler
sağlamak, eksiklerin giderilmesi ve
standardın sağlanmasına katkıda
bulunmak,
c. Markaların müşteri ilişkileri projelerini
hayata geçirmek (örnek olarak Lead
sisteminin yönetimi, Volkswagen Ticari
Araç Premium projesi için özel çağrı
merkezi hizmeti verilmesi ve benzer
projeler olan Digiturk Portal, DMF lead
yönlendirmeleri, VW Shop, D-Gym,
dönemsel kampanya taleplerinin
karşılanması (dost drive, vb.), Scania
Kurumsal operasyonlarının sürdürülmesi),
d. Proje bazlı olarak bir marka veya
Yetkili Satıcının müşterilerini aramak
suretiyle veri güncelleme çalışmaları
gerçekleştirmek,
e. Markaların yıllık planlama çalışmalarına
dahil olarak proje geliştirmek,
f. Gelişime açık Yetkili Satıcılarda müşteri
deneyimlerini gözlemleyerek müşteri
ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar
gerçekleştirmek ve çıktılarını teşkilata
yaymak,
g. Acil servis ve çekiciler için eğitimler ve
motivasyon programları düzenleyerek
sürecin ve müşteri memnuniyetinin
artırılmasını sağlamak.
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8. CRM Karnesi: CRM çalışmalarının
marka performansına etkisinin ölçümü
amacı ile tasarlanan “CRM Karnesi”nin
yönetimi DİM tarafında yapılmaktadır.
9. Telemarketing: Telemarketing
çalışmalarının (aksesuar, garanti satışı, vb.)
gerçekleştirilmesi.
10. HMK Projesi: DİM’le iletişime geçmiş
olan potansiyel müşterilerin Hızlı Müşteri
Kaydı (HMK) yöntemiyle Yetkili Satıcı ve
Servislere yönlendirilmesi ve takibinin
yapılması projesinde markalara yeni araç
satışı yapılması ve potansiyel müşteri
havuzunun oluşturulması sağlanmıştır.

2019 yılında Alman Küresel Değişim
Danışma Konseyi (WBGU), BMSKA'nın
2030 hedeflerine ulaşılmasını
desteklemek için bir çağrıda
bulundu: “Yalnızca dijital dönüşüm ve
sürdürülebilirliğin yapısal olarak birbirine
bağlı olması durumunda çevre korumayla
ilgili ilerleme kaydedebiliriz, iklim
değişikliğini yavaşlatmayı ve toplumsal
gelişmeyi sağlayabiliriz.”
Uzun zamandır konuşulan “dijital
sürdürülebilirlik” odak alanının bundan
böyle pek çok şirketin gündeminin ilk
maddesi olması kaçınılmaz görünüyor.

Bu tür bir yaklaşım şirketin sadece
BT varlıklarını değil, şirketteki her
departmanı ve süreci etkiler.

İçerik

Yaşadığımız dünyayı korumak ve
ekolojik çevrenin sağlıklı bir biçimde
ayakta kalması için tüm sektörler
katkı sağlamak zorundadır. Adil
küresel çözümleri bulmak ve hayata
geçirmek için mevcut varlıklarımızı
ve kapasitemizi etkili bir şekilde
kullanmamız gerekiyor. Çok sayıda
teknolojik gelişme ve bilimsel yenilik
sayesinde tüm sektörler büyük bir
değişim geçiriyor.

Ekonomik Kalkınma

Strateji ve Yönetim

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
2019 yılı tüm sektörlere kısa ve uzun
vadede ciddi bir dijitalleşme sürecine gerek
duyulduğunu en fazla gösteren yıl oldu.
Yıl sonunda dünyada kendini göstermeye
başlayan ve 2020 yılı başında da küresel
pandemi olarak ilan edilen Covid-19
salgınıyla birlikte şirketlerin tüm süreçlerini
uzaktan yönetme ihtiyaçları, evden çalışma
modelleri, dijitalleşmiş müşteri hizmetleri
gibi pek çok konunun kurumların
sürdürülebilirliği açısından ne denli önemli
olduğunu gözler önüne serdi.

Dijital sürdürülebilirlik ifadesi,
bir şirketin akıllı teknolojiye yaptığı
yatırımlar yoluyla şirketi geleceğe
taşıması, operasyonlarında verimlilik
sağlaması ve iş sürekliliği gibi
sürdürülebilirliğin ana risk kollarında
çok daha etkin olmasıyla ilgili
bütüncül bir yaklaşımı anlatır.
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Dijital teknolojideki son
gelişmeler, toplumun her kesimini
dönüştürüyor. Dijital iletişim,
kararlarımızı, etkileşimlerimizi, iş ve
yaşam alışkanlıklarımızı etkiliyor.
Dijitalleşmenin hem hayatımızı
tehdit etme hem de hayatta kalma
çözümlerini kolaylaştırma olanağı
sağladığını biliyoruz. Bu nedenle
dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin
kesişim alanı şirketler için zorluklarla
birlikte büyük fırsatlar barındırmaktadır.
Doğuş Otomotiv’in 2019 yılında da
konsantrasyonu, Şirket’in uzun vadeli
stratejisi doğrultusunda, dijitalleşme
başta olmak üzere yurt içi operasyonlara
ve değer yaratma potansiyeli yüksek
görülen fırsatlara yönlendirilmiştir.
Odağında “Değer” kavramı olan “Agile
Metodolojisi”ni şirket içi dijital proje
geliştirme yaklaşımı olarak ele alan
Doğuş Otomotiv, bu doğrultuda 2019
yılında çevik ve analitik organizasyon
yapısına geçişin temellerini atmıştır.
Bu doğrultuda çevik yönetim yapısına
uygun roller tanımlanmış ve Bilgi
Teknolojileri ile iş birimleri arasındaki
iletişimi ve koordineli çalışmayı sağlayan
çalışma yöntemleri belirlenmiştir.
Devam eden dijital dönüşümün
bir parçası olarak İnsan Kaynakları

süreçleri de maksimum düzeyde
dijital platformlara taşınmıştır. Doğuş
Otomotiv’in uzun vadeli stratejisi
ve gelecek vizyonu doğrultusunda,
dijitalleşmenin yanı sıra gelecekte
değişecek iş modellerine hazırlıklı
olmak amacıyla kurulan İş Geliştirme
birimi, 2019 yılında girişim şirketleriyle
iş birliği çalışmalarına başlamıştır. Şirket
çalışanlarının girişimci özelliklerini
geliştirmek amacıyla da Startup Katalog
internet sitesi 2019 yılında hizmete
alınmıştır. Bu alanda şirket içi çalıştaylar
ve girişimci şirketlerle iş birlikleri 2020
yılında da yoğun bir şekilde devam
edecektir.
Doğuş Otomotiv’de işveren markası
çalışmaları kapsamında, dış iletişimde
sosyal medya kanallarına ağırlık
vermiştir. Linkedln, Facebook ve
Instagram’ı aktif olarak kullanan Şirket,
Linkedln’de 101 bin takipçiye ulaşmış,
2018 Mart ayı itibarıyla başlayan
Facebook 40 bin, Instagram ise 20 bin
takipçiyi geçmiştir. Şirketin sosyal medya
kanalları özgün ve hikâye anlatımlı
içerikleri ile tüm mecralarda etkileşim
oranları yükselen bir grafik çizmektedir.
Doğuş Otomotiv’in toplumsal katılım
platformu Trafik Hayattır! ise 2019 sonu
itibarıyla sosyal medyada sektörün

sosyal sorumluluk platformları arasında
en yüksek takipçi sayısına sahiptir.
Trafik Hayattır! platformunun Facebook
hesabında %21’lik artışla 154.780
takipçiye, Instagram hesabında ise
%220 artışla 16.676 takipçiye ulaşılmıştır.
Marka iletişiminde de dijitalleşmeye
önem veren Doğuş Otomotiv
markaları, 2019 yılında dijital iletişim
kanallarını etkin bir şekilde kullanarak
önemli başarılara imza atmışlardır.
Volkswagen Binek Araç’ın en büyük
showroom’u olan internet sitesi, 2019
yılında 17 milyon ziyaret almıştır. Dijital
kanallardan 24.200 adet dijital talep
formu elde edilmiş ve bunların %2,1’i
satışa dönüştürülmüştür. Bu bağlamda
Volkswagen Binek Araç, Google Auto
Report’un otomotiv sektör ortalaması
olan %1,1’in çok üzerinde bir performans
göstermiştir. Güçlü stratejisi ve özgün
içerikleriyle Volkswagen Binek Araç
sosyal medya kanalları, 2019’da otomotiv
sektörünün en çok takip edilen
hesapları olmuştur. Marka, 4 milyonu
aşan lokal takipçisiyle Facebook’taki
liderliğini sürdürmüş, ayrıca 440 bin
kişiyle Instagram’da en çok takip
edilen otomotiv markası olmuştur.
Kullanıcı dostu pek çok fonksiyon sunan
“Volkswagenim” uygulamasının kullanıcı
sayısı ise 2019 yılı sonunda 450 bin kişiye
ulaşmıştır.
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Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin
odağı haline getiren Audi
Türkiye, dijital showroomlar ve
benchmark projeleriyle Audi
AG tarafından diğer ülkelere
örnek gösterilmektedir. Sosyal
medyadaki etkin varlığını 2019’da
da sürdüren Audi Türkiye,
geçen yıllarda olduğu gibi bu
yıl da Twitter’daki Türk otomotiv
sayfaları arasında en fazla takipçisi
olan marka olma özelliğini
korumuştur. Audi internet sitesi
de her yıl olduğu gibi dünyada en
fazla ziyaret edilen Audi internet
siteleri arasında yer almıştır.
Yapay zekâ ve makine öğrenimi
teknikleri kullanılarak geliştirilen
“Audi Intelligence: CRM” projesi
2019’da da araç satışlarına pozitif
katkı sağlamıştır.

2019 yılında Leon ve Ateca
modellerinin iletişimine
ağırlık veren SEAT, yıl boyunca
kampanya iletişimini %100 dijital
mecralarda gerçekleştirmiştir.
Sosyal medya kanallarını yıl
boyunca etkin bir şekilde
kullanan SEAT’ın marka bilinirliği
2019 yılında % 27,2 olarak
gerçekleşmiştir.

Porsche Türkiye Instagram hesabı
takipçi sayısı 2019 yılında % 20,
YouTube kanal abone sayısı ise % 102
artış göstermiştir. Ayrıca Porsche
2019 yılında bir ilki gerçekleştirerek
yetkili satıcı ve servis noktalarında
çevrimiçi Porsche TV uygulamasını
devreye sokmuştur.
7 Yetkili Satıcı ve 8 servis noktasında,
41 ekranda anlık yayın yapmayı
sağlayan Porsche TV ile
müşterilerimize modeller, markaya
ait güncel haberler ve uygulamalar
hakkında bilgilendirmeler
yapılmıştır.
Hizmete alındığı 2016’dan bu
yana Volkswagen Yetkili Satıcı
ve Servisleri’nde kullanılan
ve Volkswagen Ticari Araç
kullanıcılarına daha hedefli hizmet
sunulabilmesini sağlayan “Akıllı
Turkuaz Ekranı” uygulamasına
ait geliştirmeler 2019 yılında da
devam etmiştir. 2019 yılında Akıllı
Turkuaz Ekranlarının Satış Sonrası
Hizmetler versiyonunun çalışmasına
başlanmıştır. Servis tarafında
görev alan çalışanların günlük iş
yaşamını düzenleyen, gün içinde
dikkat etmesi gereken bilgileri
ekrana taşıyan ve Doğuş Otomotiv

tarafından atanan görevleri
rahatlıkla görmesini sağlayan ekran
tasarımlarına başlanmıştır. Dijital
Servis Asistanı ismini verdiğimiz yeni
akıllı ekranların 2020 yılında hayata
geçmesi öngörülmektedir. Yine 2015
yılında yayına alınan ve Volkswagen
Ticari Araç müşterilerinin birçok
ihtiyacını telefonları üzerinden
giderebildiği Volkswagen
Ticari Araç Mobil Uygulaması
geliştirmelerine devam edilmiştir
Uygulamanın servis bölümüne
entegre edilen yeni bir arayüz ile
müşterilere, araçlarına tanımlanan
servis indirimlerini görebilme
ve online servis randevusu
alabilme imkânı sağlanmıştır. Yine
KVKK düzenlemeleri sebebiyle
uygulama içindeki kişisel veriler
düzenlenmiş ve yönetmeliğe
uygun hale getirilmiştir. Uygulama
içinden hizmet veren ve sektörde
öncü konumda bulunan bazı
uygulamaların geliştirmesine
devam edilmiştir. Özellikle tek tuşla
alınabilen ve çekici ile müşterinin
birbirini harita üzerinden görebildiği
gelişmiş yol yardım hizmeti ile
araç göstergesinde bulunan ikaz
lambalarının uygulama üzerinden
kolayca tanımlanması hizmetlerinin
geliştirmesine devam edilmiştir.
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Volkswagen Ticari Araç’ın en büyük
dijital showroomu olan internet sitesi
trafiği ise 2019 yılı içinde pazardan
daha az daralmış ve ilgili yıl içinde
internetten form doldurup bayiye
yönlendirilen taleplerden 4.452’si satışa
dönmüştür. Sosyal medya iletişimine
de 2019 yılı içerisinde etkin bir şekilde
devam edilmiştir. Volkswagen Ticari
Araç Türkiye, Facebook’ta Avrupa’nın en
büyük hafif ticari araç sayfası unvanına
sahip olurken, Volkswagen Ticari Araç
ülkeleri arasında da en fazla üyeye sahip
facebook sayfası unvanına sahiptir.
Instagram mecrasında AmarokTürkiye
sayfası ise en fazla takipçi sayısına sahip
sayfa unvanına erişmiştir.
Scania, tarafından geliştirilen ve
sektörün öncü uygulamalarından
olan “Scania’m Cepte” ise 2019 yılında
toplam 8.400 indirilme sayısına
ulaşarak etkin bir dijital uygulama
haline gelmiştir.
DOD Mobil uygulaması, bugüne kadar
yaklaşık 790.000 akıllı cep telefonu veya
tablete indirilmiş ve bu alanda en çok
tercih edilen mobil uygulamalardan biri
olmuştur. Yetkili Satıcıların DOD.com.tr
ve DOD Mobil ile ilgili iş ve performans
takibi yapabilmesi amacıyla iç

raporlama platformu olan DOD Portal
geliştirilmiştir. DOD Portal, 2020 yılında
Yetkili Satıcı kullanımına açılacaktır.

İçerik

YENİ ÜRÜN VE
HİZMETLER

Ekonomik Kalkınma

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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2019’da Yeni Ürün ve Hizmetler
				
MARKA
Volkswagen Binek
Araç Türkiye

ÜRÜN			

HİZMET		

		

YETKİLİ SATICI VE SERVİS

T-Roc ,
Yeni Passat / Passat Variant

ÖTV Muafiyetli Satışlar bilgi sayfası ve
fiyat listesi
İnternet sitesinde, ana sayfa ve model
sayfası kullanıcı yolculuğunun, kullanıcı
davranışlarına göre dinamik olarak
kişiselleştirilmesi,
Volkswagen Kod - Turkuaz’da stok
arama entegrasyonu,
Yetkili Servislerde Speech-to-Text
sistemi
Satış Sonrası Hizmetlerde Network
Aplikasyonu

Döşman Yetkili Servisi- Gaziantep
Egecan Yetkili Servisi-Iğdır

Akıllı Kalem – tüm bilgilerin dijital
ortama aktarılması
Self Reception – Müşterilerin servis
hizmetleri için kendi iş emirlerini
açabildikleri dijital ortam

Beşer Yetkili Servisi- Mardin

Churn Projesi
SEAT Kasko’ya Anadolu Sigorta katılımı
Filo firmalarına özel yeni İndirim
ürünleri

Beşer Yetkili Servisi- Mardin
Voskar Yetkili Servisi- Rize
Lena Yetkili Servisi- Bodrum Muğla
Yağcı Yetkili Servisi- Edremit Balıkesir

İçerik
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Sürdürülebilirlik
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Audi Türkiye

A8, A7, A6 ve Q8

SEAT Türkiye

ŠKODA Türkiye

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

Bentley ve
Lamborghini Türkiye

Bentley Continental GT, Lamborghini
SUV segmentinde Urus

Porsche Türkiye

Cayenne Coupe Yeni 911

Yeni Taycan modelinin Porsche ürün
gamına eklenmesi ile elektrikli araç
yatırımlarına başlanmıştır.
2019 yılında Porsche Satış Sonrası
Hizmetler, şarj hizmeti konusunda
alt yapı çalışmalarına hızla başlamış
ve Taycan başta olmak üzere tüm
elektrikli araçlara hizmet verecek olan
Porsche Destination şarj istasyonlarının
ilki Doğuş Otomotiv genel müdürlük
binasında hizmet vermeye başlamıştır.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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MARKA
				
Volkswagen Ticari
Araç Türkiye

ÜRÜN			

HİZMET		

Caravelle Highline DSG 4Motion,
Yeni Crafter 5.0T Servis ve Okul, Yeni
Crafter Tek Teker Servis ve Okul, Yeni
Transporter, Yeni Caravelle

Akıllı Turkuaz Ekranı geliştirmeler,
Mobil uygulamaya satış sonrası
hizmetler fonksiyonlarının eklenmesi,
Uyarı Tespit aplikasyonu
Kazandıran Servis Kampanyası
Crafter Servis Kampanyası

Döşman Yetkili Servisi- Gaziantep
Egecan Yetkili Servisi-Iğdır

Akıllı Turkuaz Ekranı
RPA – Robotic Process Automation

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve
Servisi-Tuzla İstanbul
Tırsan Yetkili Satıcı-Sancaktepe
İstanbul

Scania Türkiye

LNG ve CNG Çekici

Scania Engines
Türkiye

İlk gazlı motor satışı
İlk 6x6 ARFF havalimanı itfaiye aracı
projesi
Yeni V8 deniz motoru
16,4 litrelik V8 Kamyon motoru

		

YETKİLİ SATICI VE SERVİS
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Thermo King Türkiye

Yeni nesil E serisi elektrikli üniteler
Spectrum modellerinde BlueBox
donanımının standart hale getirilmesi

İlaç taşımacılığında sertifika ve
eğitimler

Doğuş Oto

Tüm Doğuş Otomotiv markalarının
yeni ürünleri Doğuş Otolar’da satışa
sunulmaktadır.

Tüm Doğuş Otomotiv markalarının
yeni geliştirdikleri hizmetler Doğuş
Otolar’da kullanılmaktadır.

DOD

3 Aylık DOD Garanti Ürünü
DOD Portal

Yetkili Satıcı personeli için Satış
Eğitimleri ve Mesleki Yeterlilik Sınav
Organizasyonları

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisi
-Tuzla İstanbul

BMKİS İndeksi
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İKİNCİ EL ARAÇ PAZARI VE DOD
İkinci el otomobil pazarı devir adetleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan verilere istinaden 2019 yılında,
2018 yılına oranla %14,4 artarak 6.227.461
adet seviyesinde gerçekleşmiştir.
2019 yılında 20’nci yılını kutlayan DOD,
Türkiye’nin en büyük kurumsal ikinci el
markası olarak faaliyetlerine devam etmiş,
58 satış noktası ile 18.067 adetlik satış
gerçekleştirmiştir.
Müşterilerin ikinci el otomobil alım
sürecinde kendilerini daha güvende
hissetmelerini sağlayan 6 ve 12 aylık
DOD Garanti ürünlerine ek olarak, yeni
yönetmeliğe uygun şekilde tasarlanan
3 aylık DOD Garanti ürünü hizmete
alınmıştır. Yeni ürünle DOD Garantili
araç satışlarında 2018 yılına oranla %126
artış sağlanmıştır. 2020 yılında garanti
ürünü ile ilgili konsantrasyonun ve
satışların artırılması adına ürün geliştirme
çalışmaları devam edecektir.
Showroom yenileme çalışmalarına 2019
yılında da devam edilmiş, 2 Yetkili Satıcı
daha yeni kurumsal kimliğe uygun
showroom yapısına geçiş yapmıştır. 2019
yılında 4 Yetkili Satıcının yeni personeline
Turkuaz sistem kullanımı ve 101 Nokta
Kontrolü konularında yerinde eğitim
verilmiştir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkındaki Yönetmelik
ile sektöre getirilen işletme yetkisi
ve mesleki yeterlilik belgeleri gibi
standartlara yönelik olarak Yetkili
Satıcı teşkilatında yürütülen
çalışmalara 2019 yılında da devam
edilmiştir. DOD, 2018 yılında sektör
çalışanlarına getirilen mesleki
yeterlilik standardı doğrultusunda
ek eğitimler düzenlemiştir.
Sınavlara katılan personelin
tamamı başarılı olarak Mesleki
Yeterlilik Belgesi almaya hak
kazanmıştır.

İçerik

Marka, Covid-19 Pandemisi
süreciyle birlikte sektörde benzeri
bulunmayan ve araç içini 360
derece görüntüleme olanağı
sunan DOD 360 hizmetine ek
olarak ikinci el araç pazarında bir
ilk olan DOD.com.tr ve DOD Mobil
üzerinden sağladığı Görüntülü
Araç Tanıtım hizmetini yayına
almıştır. Hizmet ile öncelikle
satış görüşmelerinin dijital olarak
desteklenmesini, müşterilerin
fiziki showroom ziyaretlerinin ve
karar alma süreçlerinin önemli
bir kısmının dijital platformlar
üzerinden yönetilebilmesi
amaçlanmaktadır.
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İNSANLARIMIZ
VE TOPLUMSAL
KALKINMA

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Toplumun
kalkınmasının
odağına insana
verilen değeri
almak.

Etki Alanımız
GRI İndeksi

İş Etiği ve Doğuş Otomotiv

BMSKA İndeksi

Etik Kodu
BMKİS İndeksi

Trafik Hayattır!
Doğuş Otomotiv’de Gönüllülük
İnsan Hakları ve Cinsiyet Eşitliği
İnsan Hakları ve Çeşitlilik
Çalışanlar ve İş Ortamı
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İŞ ETİĞİ VE DOĞUŞ OTOMOTİV ETİK KODU
Doğuş Otomotiv Etik Kodu ve bu kod
kapsamında yayınladığımız ilke ve
politikalar, Şirketimizin müşterileri,
iş ortakları ve rakipleriyle ilişkilerinde
dürüst ve etik davranış biçimleri
geliştirerek ilişkilerini sürdüreceğini
taahhüt etmektedir. Doğuş Otomotiv,
en yüksek standartlarda etik iş yapma
anlayışını, büyüme odaklı gelecek
stratejisinin temel yapı taşı olarak kabul
etmektedir.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile
Şirketimiz, etik dışı bir iş yapma biçimini
kesin olarak reddetmektedir. Doğuş
Otomotiv tarafından hazırlanan Etik
Kod kapsamında tüm çalışanlarımıza,
karşılarına çıkacak etikle ilgili herhangi
bir sorunda ne yapmaları gerektiğine
dair faydalı ve aydınlatıcı bilgiler vermek
amaçlanmıştır. Doğuş Otomotiv Etik
Kodu, Şirketimizin çalışanları ve iş
ortakları için iş yapma biçimimizi tam
olarak anlamamızda ve kavramamızda
kılavuzluk görevini üstlenmektedir.
Doğuş Otomotiv’in iş etiği anlayışı,
kurumsal politikalarımız, iş yapış
biçimimiz ve davranışlarımızda en
yüksek düzeyde etik standartları
içermektedir. Diğer bir deyişle, ahlâki
standartların iş hayatımızda kendini

her alanda göstermesidir. Şirket
birimlerimiz, teknolojik varlıklarımız,
finansal ve operasyonel faaliyetlerimiz,
kısaca tüm iş süreçlerimize ahlaki
gelenekler ve değerlerin de ötesinde
bir etik iş yapma anlayışını tam olarak
yansıtmaktır.

Doğuş Otomotiv, tedarikçilerinin,
müşterilerinin, hissedarlarının,
iştiraklerinin ve tüm diğer paydaşlarının
da Şirketimizin iş yapış biçimini tam
olarak anlamasını ve beklentilerini
bu doğrultuda yönlendirmesini
beklemektedir.

Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu
en değerli varlık, müşterilerinin,
tedarikçilerinin, çalışanlarının ve
hissedarlarının şirketimize duyduğu
güven ve ticari faaliyete başladığımız
günden beri kazanmış olduğumuz
kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın
güveni ve itibarımızın korunması,
asla taviz vermeyeceğimiz varlık
nedenlerimizdir.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu, şirketimizin
internet ve intranet sistemlerinde
yayınlanmaktadır ve kamuya açık bilgidir.

Doğuş Otomotiv Etik Kodu, tüm Doğuş
Otomotiv değer zinciri içinde kurumsal
sorumluluk bakış açımızı ve Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
ilkeleri kapsamında taahhütlerimizi
de içermektedir. Etik Kodumuz Doğuş
Otomotiv Üst Yönetimi tarafından
onaylanmıştır. Doğuş Otomotiv Etik
Kodu, çalışanlarımızın davranışlarını
olduğu kadar, çalışanlarımızla
müşterilerimiz, rakiplerimiz ve
tedarikçilerimiz arasındaki ilişkileri de
düzenlemek için hazırlanmıştır.
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TRAFİK HAYATTIR! PLATFORMU
Toplumda trafik güvenliği konusunda
uzun soluklu pozitif bir kültür
dönüşümü yaratmak hedefiyle
yola çıkan Doğuş Otomotiv,
2004 yılında Trafik Hayattır! ile
toplumsal kalkınmaya değer
katacak ve geleceğe iz bırakacak
bir sosyal sorumluluk platformunu
hayata geçirmiştir. Trafik Hayattır!
platformu, sektörün en uzun soluklu
kurumsal sorumluluk programı
olarak 15 yıldır 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.
2019 yılında Trafik Hayattır! platformu
odağını şehirleşmeyle birlikte şehirde
yaşam, artan mobilite ve teknolojinin
günlük hayatımıza yansımalarına
çevirmiştir. Değişen teknoloji ve
medya tüketim trendlerini doğru
analiz eden platform, hedef kitlesine
verimli bir şekilde ulaşmak için sosyal
medya ve dijital platformlarda aktif
olma stratejisi izlemiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

FACEBOOK’TA

154.780
SANİYE

INSTAGRAM'DA
2019 YILINDA

Toplumsal Kalkınma

YOUTUBE’DA

%220 ARTIŞLA
16.676

159.000

Çevresel
Sürdürülebilirlik

İZLENME

TAKİPÇİ

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

“Bana bir işaret ver” adıyla, trafikte ihtiyaç
duyulan yeni trafik işaretlerinin neler
olabileceğine dair bir yarışma yapılmış ve
Instagram’da 35.103, Facebook’ta ise 415.000
kişiye erişilmiştir. Yarışmada, “Trafikte cep
telefonu kullanma”, “Sinyal ver” ve “Saygı”
levhaları kazananlar olarak belirlenmiştir.
Bunun dışında yıl içinde sadece araç
sürücüleri değil, motosiklet kullanıcıları,
bisikletliler, yayalar, çocuk sahipleri ve
hayvanlar için de ayrı paylaşımlar yapılmıştır.
E-scooter gibi hayatımıza yeni giren taşıtlar
ve değişen teknoloji ile değişen kanunlar da
paylaşım konuları olmuştur.

Platform, hedef kitlenin güvenilir
“influencer”ları dinlemesinden yola çıkarak,
Trafik Hayattır! platformunun marka elçisi
Prof. Dr. Üstün Dökmen ile otomotiv editörü
ve YouTuber Doğan Kabak’ı, trafikte çocuk
- otomobil - ebeveyn ve sürücü - otomobil sürücü ilişkisi kapsamında bir araya getirmiştir.
Trafikte ve araç içinde çocuk güvenliği
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla,
çocukların araçta yolculuk etmesi/etmemesi
gerektiği hakkında önerilerde bulunan
Üstün Dökmen, Doğan Kabak’la söyleşisinde
aynı zamanda trafikte stres yönetimine dair
yapılması gerekenleri de paylaşmıştır.
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YouTube’da 159.000 izlenme alan video,
sosyal medyada da geniş bir kitleye
ulaşmıştır.
Türkiye’de trafikte sürücülerin güvenli
sürüş konusundaki eksiklerini gidermek
ve onlara yol göstermek amacıyla
platform, bir dizi kısa eğitim videosu
hazırlamıştır. Bu konuda Yol Güvenlik
Uzmanı Ahmet Özgün ile iş birliği
yapan platform, Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan
istatistiklerden yola çıkarak hız, cep
telefonu, kör nokta, sürüş pozisyonu,
trafik levhaları ve sürat limiti konularını
kapsayan videolar hazırlamıştır. Trafikte
cep telefonu kullanımının zararları,
aşırı hızın ve sürat limitlerini geçmenin
riski, doğru sürüş pozisyonu, trafik
levhalarının ve kör noktanın önemini
vurgulayan videolarda örnekler verilerek
sürücülerin dikkatinin çekilmesi
amaçlanmıştır. Trafik Hayattır!’ın sosyal
medya kanalları başta olmak üzere,
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
da yayınlanan videolar toplamda
2.893.186 görüntülenme ve 12.402.741
erişim almıştır.
Trafik Hayattır!, genç hedef kitlenin
ilgisini çekebilmek ve algısını trafik
güvenliği konusuna yöneltmek için
gençlerin en çok dikkatini çeken öğelere

de iletişim faaliyetlerinde yer vermiştir.
2019 yılı bu anlamda Trafik Hayattır!’ın
gençlere daha fazla yöneldiği bir yıl
olmuştur. Bu amaçla Instagram’da
popüler olan çalışmaları sosyal medya
platformu olarak ilk kez kullanılmış ve
trafik temalı 5 adet GIF geliştirilmiştir.
Instagram kullanıcıları, Trafik
Hayattır!’ın GIF çıkartmalarına hikâyeler
bölümünden hiz, bebekkoltugu,
ceptelefonu, trafikhayattir,
emniyetkemeri, yolcu, yaya, seyahat,
guvenlik, hayat, dogusotomotiv, fren,
gaz, bisiklet, motosiklet gibi kelimelerle
arama yaparak ulaşabilmektedir.
Önceki yıllarda olduğu gibi, bir
toplumsal sorumluluk programında
ilk kez uygulanan Facebook Chat Bot
uygulaması ile 2019 yılında da ehliyet
sınavına gireceklere, önceki yıllarda
çıkan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
ehliyet sınav soruları ile test yapma
imkânı sunulmuştur. Katılımcıların
sınav öncesi bilgisini ölçmeye yönelik
uygulamadan, devreye girdiği Aralık
2017 tarihinden bu yana 161.779
katılımcı yararlanmıştır. Trafik Hayattır!
platformu, 2019 boyunca yaptığı sosyal
medya iletişimleri ile toplam 87.775.401
kişiye Facebook üzerinden, 943.145
kişiye ise Instagram üzerinden mesaj
iletmiştir.

Trafik Hayattır! platformu sadece araç
sürücülerini değil, trafikte olan herkesi
bilinçlendirmeyi hedeflemekte ve genel
olarak trafik güvenliğini artırmayı ilke
edinmektedir. Platform, bu bağlamda
trafikte en çok yaralanmalı kazaya
uğrayan ve dikkat edilmesi gereken
gruplardan biri olan bisikletlilere yönelik
projeler de yürütmektedir. 2017 yılında
hayata geçirilen “HOP!” adlı mobil
uygulama, yayaları ve sürücüleri 3040 metre mesafe içinde bir bisikletli
olduğu zaman uyarmaktadır. Bu sayede
oluşabilecek kazaların önlenmesini
hedefleyen HOP!, 2018 yılında Blesh
entegrasyonu ile daha da geliştirilmiş
ve hem bisiklet hem de otomobil
sürücülerine uygulamayı indirmeden de
sinyal alma ve iletme imkânı sunmuştur.
2019 yılında 133 kişi uygulamayı indirerek
sağladığı olanaklardan faydalanmıştır.
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Üniversitede

25.000 ’den fazla
öğrenciye uzaktan
Trafik Güvenliği
eğitimi
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Trafik Hayattır! platformu, asli görevi
olan toplumda trafik konusunda pozitif
kültür dönüşümü yaratmak amacıyla
2013’te başlattığı “Trafik Güvenliği Uzaktan
Eğitimi”ne 2019 yılında da devam
etmiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun
(YÖK) tavsiye ettiği “Sosyal Seçmeli Ders”
kategorisindeki uzaktan eğitim, trafik
güvenliği içeriğiyle üniversite SCORM
sistemine giren ilk kurumsal sorumluluk
programıdır. Programla bugüne kadar 14
üniversitede 25.000’den fazla öğrenciye
ulaşılmıştır.
Platform, Doğuş Grubu sinerjisinden
yararlanarak, 2019 yılında da verimli iş
birliklerine devam etmiştir. 2017 yılında
eğlenceli bir yaklaşımla trafik kurallarını
hatırlatmak ve öğretmek için Varol
Yaşaroğlu tarafından yaratılan Pictoos
karakteri, Doğuş Grubu’na ait Mezzaluna
ve Kitchenette restoranlarında çocuk
menüsü ile boyama sayfası olarak
sunulmaktadır. Böylece çocuklar, Pictoos
karakterinin trafikle ilgili görsellerini
boyayarak hem trafik konusunda
farkındalık kazanmakta hem de keyifli
zaman geçirmektedir.
Trafik Hayattır! platformu, 2020 yılında
da geniş bir hedef kitleye ulaşmasını
sağlayacak ve ses getirecek interaktif
proje ve saha aktiviteleri ile toplumun

her kesiminde trafikte pozitif kültür
yaratılmasına ve farkındalığın artmasına
yönelik çalışmalara devam edecektir.

DOĞUŞ
OTOMOTİV’DE
GÖNÜLLÜLÜK
Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında
şirketlerin toplumsal kalkınmanın bir
parçası olması gerektiği açıktır. Bu
sorumluluğunu çeşitli yöntemlerle yerine
getiren şirketlerin temel görevlerinden
birisi de çalışanlarının toplumsal
duyarlılığı yüksek, toplumun bireylerinin
yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası
olmak isteyen ve bu konularda sivil
toplum mantığı gelişmiş bireyleri teşvik
etmektir. Bu anlamda 2017 yılında
kurulan Doğuş Otomotiv Gönüllülük
Platformu farklı programlar içinde
kurumsal gönüllülüğü teşvik etmektedir.
2019 yılında Doğuş Otomotiv Gönüllüleri
toplam 509 saat çeşitli programlarda yer
almıştır. Meslek tanıtımı ve kariyer günleri
kapsamında işbirliği yapılan üniversiteler
Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi,
Sabancı Üniversitesi, İTÜ, Bahçeşehir
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç
Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul

Üniversitesi’dir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği kariyer
günlerine de bir çalışanımız gönüllü
olarak katılmıştır. TEV ile işbirliği içinde
yürütülen mentorluk programı dışında
2019 yılında Doğuş Otomotiv Gönüllüleri
Acil İhtiyaç Vakfı ile işbirliği yaparak
oyuncak, eğitim malzemesi vb gibi destek
paketlerinin ihtiyaç sahibi çocuklara
gönderilmesi için gönüllü olarak
çalışmıştır. 2019 yılında gerçekleşen Elazığ
Depremi’nden etkilenen depremzedeler
için de Erzak Yardımı kampanyasında
Doğuş Otomotiv gönüllüleri toplam
9 saat destek vermiştir. Gönüllülük
Programları’nda hayata geçirilen destek
programlarında Gültepe Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Acil İhtiyaç Vakfı ve Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı ile işbirliği
yapılmıştır.
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Audi Güzel Hareketler
“İyi Kalpli Marka Stratejisi” kapsamında
topluma katkı sağlama hedefiyle yıl
boyunca çeşitli toplumsal katılım
programları gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda sosyal medya iletişimi ile
duyurulan “Güzel Hareketler” projesi
ile işitme engellilerin toplumsal
paylaşımlarının artırılması ve hizmet
erişilebilirliğinin sürdürülebilir hale
getirilmesi hedeflenmiştir. Audi
Türkiye’nin, ülke genelindeki yetkili
satıcılarında görevli satış danışmanlarına
yönelik başlattığı işaret dili eğitimleri, 13
yetkili satıcıya ulaşmıştır. “Güzel Hareketler”
adlı proje kapsamında bir sonraki adım ise
işitme engelli sürücülerin sürüş esnasında
bilmeleri gereken temel uyarılara
ilişkin hazırlanan “Otomobilin İşaret Dili
Videoları” hazırlamak olmuştur.
Audi Türkiye’nin ‘Güzel Hareketler’ adı
verilen projesi, Audi Yetkili Satıcısı’na
gelen işitme engelli bir misafirle, yazı
yoluyla anlaşmayı deneyen ancak, tüm
çabasına rağmen maalesef arzu edilen
iletişimi kuramayan satış danışmanının
talebiyle ortaya çıkmıştır. Projenin ilk
fazında 13 yetkili satıcıdan 17 gönüllü ile
Audi kullanıcılarına yol yardım hizmeti
veren Değer ve İlgi Merkezi’den (DİM)

iki gönüllüye İşitme Engelliler Eğitim
Faaliyetleri Derneği (İEEFD) tarafından
3 günlük eğitim verilmiştir. Eğitimden bir
ay sonra, gönüllü bir Audi satış danışmanı,
işitme engelli bir Audi tutkununa ilk
otomobil satışını da gerçekleştirdi.
Projenin ikinci fazında ise, işitme engelliler
için sürüş esnasında bilinmesi gereken
temel uyarılara ilişkin “otomobilin işaret
dili” adı altında on adet kısa video
hazırlanmıştır. Bu videolar Audi Türkiye’nin
resmi Youtube hesabında yayınlanmıştır.
Audi Türkiye’nin projenin üçüncü fazında
amacı, işitme engelli bireylerin görüntülü
arayarak yol yadım hizmeti alabileceği ve
müşteri destek hattını kullanabileceği bir
alt yapı hazırlamak olacaktır.
Ayrıca İzmir Yetkili Satıcısı ile birlikte
hayata geçirilen “Nefes Alan Yollar” projesi
ile de 5 bin ağaçlık Eröz Audi Ormanı
hayata geçirilmiştir.
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İNSAN HAKLARI
Doğuş Otomotiv 2010 yılında yayınladığı
İnsan Hakları politikasıyla sektöründe
Türkiye’de bir ilk olmuş ve bu konunun
önemini geçen 10 yıl boyunca gerek
çalışanları gerekse değer zincirindeki tüm
paydaşlarıyla olan diyalog platformlarında
vurgulamaya devam etmiştir.
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Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası etki
alanı aşağıdaki gibi yönetilmektedir:

TAAHHÜT
İnsan haklarıyla ilgili
konulara verdiğimiz
desteği gösteren
politika ve
taahhütler

UYGULAMA
İnsan haklarının tüm
karar alma mekanizmalarında
önemini Etik Kodumuzla
hayata geçirmek

İçerik

Fırsatlar sorumluluk
alma inisiyatifiyle birlikte
gelmektedir. Farkındalık
politika ve uygulamalarla
desteklenerek yaratılabilir.
Yaptığımız işin insan
haklarıyla kesişen yollarını
temiz tutmak Doğuş
Otomotiv olarak bizim
sorumluluğumuzdur.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

TEŞVİK

DESTEK

Etki alanımız doğrultusunda
öncelikle cinsiyet eşitliği
olmak üzere insan haklarını
olumlu yönde teşvik edecek
programları sahaya
indirmek

Tüm iş yapış biçimlerimizde
insan haklarını öncelikli
sayarak hareket etmek ve
farkındalığın artmasına
destek olmak

CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Doğuş Otomotiv, kadınların işgücüne katılımını
artırmayı temel hedeflerinden biri olarak
görmekte ve “İş’te Eşitlik” programı ile hem kadın
çalışan sayısını artırmayı hem de onların karar
mekanizmalarında daha etkin hale gelmesini
amaçlamaktadır.
İş’te Eşitlik Programı kapsamında kadın
çalışanlara yönelik faaliyetlere 2019 yılında da
devam edilmiştir.
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Bunlardan ilki olan ve 2014 yılında
başlayan “Kadınlara Koçluk ve Mentorluk
Programı”na 2019 yılında 15 yeni kadın
yönetici katılmıştır. 2014 yılından itibaren
sürece katılan ve tüm eğitimlerini
tamamlayan 125 kadın yöneticiye
mezuniyet belgeleri törenle takdim
edilmiştir.
“İşte Eşitlik” platformunun çalışmaları
doğrultusunda, Şirketimizde kadınlara
özel koçluk ve mentorluk 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.
2019’da ayrıca TEV ile ortak
gerçekleştirilen ve kız öğrencileri
iş hayatına hazırlamak konusunda
desteklemek üzere tasarlanan eğitim
programı ilk mezunlarını vermiştir.
Bu program kapsamında, koçluk
ve mentorluk eğitimi alan kadın
yöneticilerimizden gönüllü olanlar,
TEV bursiyerli kız öğrencilere
mentorluk desteği vermiştir.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal
Yönetim Forumu tarafından “Kadınlarla
Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu”
ödülüne layık görülen Doğuş Otomotiv
bu alandaki ciddi duruşunu yansıtan
yönetim kurulunda kadın temsilci oranıyla
Türkiye’ye de örnek olmaktadır.

İçerik

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.

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Senden Güç Aldım
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
kapsamında internet üzerinden
takipçilerimize İş’te Eşitlik Platformu
destekleyicisi bir kurum olarak kadınların
her işte var olabileceklerini, başarılı işlere
imza atabileceklerini vurgulamak amacıyla
hazırladığımız Senden Güç Aldım oldukça
ilgi gördü. Temel amacımız otomotiv
sektöründe kadınların sıklıkla yer almadığı
iş alanlarında çalışanlarımızı yöneticileriyle
bir araya getirerek bu alanlarda çalışan
yöneticilerimizden nasıl ilham aldıklarını
vurgulamak oldu.
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Bölgelere Göre Kadın Erkek Çalışanlar
İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Pozisyona Göre Yaş Kırılımı ¹6
Kadın (*)

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

16 Bu tablodaki sayılar 31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanmıştır. Verilen sayılara belirli süreli çalışanlar ve stajyerler dahil edilmemiştir. 17 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. 18 Üst Düzey
Yönetici grubu içinde, Marka Genel Müdürleri ve Direktörler alınmıştır. (Doğuş Oto için Genel Müdür ve Direktörler alınmıştır) 19 Orta Kademe Yönetici içinde, Müdürler dikkate alınmıştır. 20 Yönetici grubu içinde, Birim Yöneticileri
ve Yöneticiler alınmıştır. 21 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. 22 Çağrı merkezi grubu içerisinde, Müşteri Temsilcileri ve Takım Liderleri yer almaktadır. 23 Eleman Grubu içerisinde, muhaberat elemanları, arşiv ve fatura
elemanları, santral ve idari işler elemanları yer almaktadır. 24 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.) 25 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
İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Pozisyona Göre Kadın Çalışan Sayısı ve Oran Verileri ²7

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

26 Bu tablodaki sayılar 31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanmıştır 27 Bu tablodaki sayılar 31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanmıştır. 28 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. 29 İki şirketin kadın çalışan toplamı yine o pozisyondaki toplam
çalışana oranlanmıştır. 42,86’lık yüzdelik oran, ilgili lokasyonda, söz konusu ünvanda görev yapan kadın çalışan sayısının, söz konusu ünvanda, şirket bazında görev yapan toplam çalışan sayısına oranını vermektedir. 30 Doğuş Oto’da
Yönetici ünvanı bulunmamaktadır. 31 Sadece Doğuş Otomotiv bünyesinde bulunmaktadır.
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Kadın - Erkek Maaş Oranları 32
2017
Doğuş
Kadın Çalışanların Maaşlarının
Otomotiv
		
Erkek Çalışanların Maaşlarına Oranı (%)
						
99 		

2018 (*)

İçerik

2019 (*)

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Strateji ve Yönetim

99		

99,6		

94,8		

96		

97,6

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

İnsan Hakları ve Çeşitlilik
Doğuş Otomotiv’de çeşitlilik ilkesi, yürütülen
İnsan Kaynakları programları ile sürekli
desteklenmektedir. Çeşitliliği şirket içinde
yaş, cinsiyet, din, dil, etnik köken, eğitim ve
yetenek açısından birbirinden farklı pek çok
çalışanla aynı amaç doğrultusunda çalışmak
ve bunun getirdiği çok renkliliği fırsat olarak
değerlendirmek olarak gören şirketimiz,
2019 yılında da bu konuda çalışmalarını
sürdürmüştür.
2019 yılında Doğuş Otomotiv olarak
Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci
Birimi ve engelsizkariyer.com girişimiyle
ortak gerçekleştirilen “Topluma Hizmet
Uygulamaları” eğitim programına konuk
olarak katılım sağlanmıştır. Programın amacı
engellilerin iş hayatına katılımını arttırmak
ve kurumlarda her konuda çeşitliliğin
sağlanmasına destek olmaktır. Program
kapsamında Doğuş Otomotiv’in çeşitlilik
yönetimi uygulamaları hakkında bilgi
verilmiştir.

Kadın ve anne çalışana yönelik
uygulamalar, şirket üst yönetimi ve
Y kuşağı ile iş birliği 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.

ÇALIŞANLAR VE İŞ
ORTAMI
Doğuş Otomotiv olarak faaliyette
bulunduğumuz iş alanlarında, her geçen
gün artan müşterilerimize en verimli
ve iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.
Doğuş Otomotiv’de her yeni gün
bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz.
Geleceğin liderlerini yetiştiren ve yenilikçi
düşüncelerini işlerine yansıtabilen bir
kültürü inşa etmeyi hedefleyerek tüm
programlarımızı yönetiyoruz.

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Doğuş Otomotiv 25 yıl önce
en yetenekli çalışanları
bünyesinde barındırmayı
hedefleyen, riskleri fırsatlara
dönüştürmeyi başarabilen,
verimliliği en önemli
önceliği sayan çalışanlarla
büyümeyi amaçlayarak
kurulduğundan bu yana, insan
kaynakları vizyonunu yeni
çağın gerekliliklerine uyum
sağlayarak, değişimin önemini
ve anlamını kavrayarak
geliştirdi.

32 Raporlama dönemi içinde, maaş oranlarına ilişkin veri toplama sistemi çalışan kategorilerini içermediğinden, çalışan kategorilerine göre dağılım verilmemektedir. Tablo 1 Ocak-31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

DOĞUŞ OTOMOTİV
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2019

89

Bugün müşterilerimiz için değer yaratırken kendilerini de sürekli
geliştirmeyi amaç edinen, birbirinden öğrenen, farklıklarına
rağmen aynı dili konuşabilen çalışanlarımızla yeni bir çağın, yeni bir
dönemin eşiğindeyiz. İnovasyon ve dijitalleşme odaklı bir dönemin
aynı oranda yenilikçi fikirleriyle yaptıkları işe katkı sağlayabilen,
sürekli gelişme merkezli gelecek vizyonuna uyum sağlayabilen
çalışanlara ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Doğuş Otomotiv olarak
geçen yıllar boyunca müşterilerimizin beklentileri değiştikçe bu
beklentilere göre değişebilen, hızlı uyum sağlayan bir çalışan
profiline sahip olduğumuzu kanıtladık.
Sadece şirketimizin değil, çalışanlarımızın da sosyal, çevresel ve
ekonomik anlamda bir etki alanı yarattıklarının bilincindeyiz.

Bu etki alanını en doğu şekilde yönetebilmek, bundan maksimum
fayda sağlayabilmek hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için
kazan-kazan formülüne dayalı bir çalışma ortamı yaratabilmek
“Çalışan Katılımı” anlamında sürdürülebilir bir çalışma ortamı için
en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

İçerik

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 değeri için vazgeçilmez bir katkı olduğunun
bilincindedir.

Toplumsal Kalkınma

2017

		

Ekonomik Kalkınma

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Çalışanlar ve İş Ortamı Verileri

Çalışanlar ³³ ³4

Strateji ve Yönetim

Doğuş
Otomotiv

BMKİS İndeksi

2018
Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

2019
Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

						
Tam
Zamanlı Çalışan 				
759		

1.731		

629		

1.468		

608		

1.424

Yarı Zamanlı Çalışan 				

-		

-		

-		

2		

1		

2

Belirsiz Süreli Daimi Çalışan 			

759		

1.733		

629		

1.470		

609		

1.426

Dönemsel ve Geçici Süreli Çalışan 		

11		

35		

14		

5		

24		

5

Toplam Yönetici (Müdür ve Üstü) ³5 		

64		

25		

59		

25		

58		

26

Toplam Terfi Sayısı 				

83		

12		

92		

30		

100		

26

Terfi Eden Kadın Çalışan 			

24		

1		

27		

11		

35		

7

Toplam İşe Alınan Kişi ³6 			

72		

297		

70		

187		

74		

85

33 Bu tablodaki çalışan sayıları 1 Ocak - 31 Aralık 2018 verilerine göre hazırlanmıştır. 34 Çalışan sayılarında kadrolu ve belirsiz süreli çalışanlar alınmıştır, belirli süreliler dahil edilmemiştir. 31 Aralık 2019’da Doğuş Otomotiv’de belirli
süreli 6 çalışan, Doğuş Oto’da ise 15 çalışan bulunmaktadır. 35 Müdür ve üstü yönetici sayısına Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı da dahil edilmiştir. 36 İşe alım sayılarına belirli süreliler ve çağrı merkezi çalışanları dahil,
stajyerler dahil değildir.
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2017
Çalışanlar

Doğuş
Otomotiv

2018
Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

İçerik

2019
Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Toplam
İşe Alınan Kadın
						

23		

66		

32		

34		

21		

17

						
İşe Alınan Kadın Sayısının Toplam
İşe Alınan Kişiye Oranı (%)

32		

22		

46		

18		

28		

20

İşten Ayrılanlar*

99		

324		

200		

462		

95		

131

İşten Ayrılanların Toplam İşgücüne Oranı (%)

13		

18		

32		

31		

14		

8

İşten Ayrılan Erkek Çalışan

62		

255		

117		

346		

59		

117

					
İşten Ayrılan Erkek Çalışanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

8		

14		

19		

24		

9		

7

İşten Ayrılan Kadın Çalışan

37		

69		

83		

116		

36		

14

						
İşten
Ayrılan Kadın Çalışanların Toplam
İşgücüne Oranı (%)

5		

4		

13		

8		

5		

1

İşten Ayrılan 30 Yaş Altı Çalışan

42		

127		

96		

224		

36		

60

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

5		

7		

15		

15		

5		

4

İşten Ayrılan 30 – 50 Yaş Arası Çalışan

49		

182		

87		

225		

32		

65

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

6		

10		

14		

15		

8		

4

İşten Ayrılan 50 Yaş Üstü Çalışan

8		

17		

17		

13		

7		

6

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

1

1

3

1

1

1

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Doğuş Otomotiv, Kurumsal Sürdürülebilirlik anlayışının
temelinde çalışanlarının ve onlar için sağlanacak iyi iş
ortamının yer aldığını, 2010 yılında yayımladığı Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu’nda ve internet sitesinde yer
alan politikasıyla da ilan etmiştir. Çalışan memnuniyeti
ve bağlılığını iş hedeflerinin en üst sıralarına yerleştiren
Şirketimiz, Kurumsal Sürdürülebilirlik performansının
her geçen gün daha da artmasının temel nedenini de
bu konuda çalışanlarının gösterdiği çaba ve ulaşılan
farkındalığa bağlamaktadır.

Değişen iş dünyası yapısı,
farklılaşan beklenti 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.

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
D-İnsan 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.
Doğuş Otomotiv’in önemli
odak alanlarından biri olan
Dijital Dönüşüm perspektifi
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.
İnsan Kaynakları raporlamalarının
yapıldığı ve şirket yönetimine

de açık olan BI Raporlama
araçlarında iyileştirmeler ve
yeni raporlar tasarlanarak,
dashboardlar oluşturulmaya
devam etmektedir. D-İnsan 4.0
performans yönetim sistemindeki
geliştirme ile yedek parça
lojistik depoda görev alan mavi
yaka çalışanlarının performans
değerlendirmeleri aylık olarak
ölçümlenen kriterler ile yıllık
performanslarını oluşturulacak
şekilde aktarılmıştır.

İçerik

Bir’iz İşveren Markası

BMSKA İndeksi

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. 2019
yılında 3 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.

BMKİS İndeksi

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
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Uygulanabilir öneriler iş planına dahil edilir. Ayrıca intranet ve e-posta
yoluyla şirketle ilgili bilgiler, yasal düzenlemeler çalışanlarla düzenli olarak
paylaşılmaktadır.
Çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda Genel Müdür sohbet
toplantılarının yapılmasına, yeni kuşak ile iletişimin artırılarak Y kuşağı ile
daha fazla bir araya gelme fikirleri hayat geçirilmiştir. Aynı şekilde yılbaşı
pazarı kurulmuş, çalışanlarımız çeşitli markalar tarafından sunulan özel
indirimli ürünleri satın alabilmiştir.
2019 yılında toplantılardan bir tanesinde, katılımcıların tamamını Y
kuşağının oluşturduğu bir çalıştay yapılmıştır. Y Kuşağı beklentilerini
yakında dinleyerek iş süreçlerini ve şirket içi iletişimi değerlendirme ve
yorumlama şansı kazandığımız bu toplantıya 26 çalışanımız katılmış,
5 adet yöneticimizle fikirlerini tartışma ortamı yakalamıştır.

Doğuş Otomotiv
Gelecek Vizyonu Sohbetleri
Doğuş Otomotiv 2019 yılında 25.
yılını kutlarken sadece 25 yılda
gerçekleştirdiği iş başarılarını değil aynı
zamanda çeyrek asırlık bir şirket olarak
geleceğe dair vizyonunu da paydaşlarına
ulaştırmayı amaçlayarak Gelecek
Vizyonu Sohbetleri’ni gerçekleştirdi.
Sürdürülebilirliğin temelinde yatan
paydaş katılımı stratejisi ve şirketimizi
geleceğe taşıyacak vizyonun bir parçası
olarak hayata geçirilen çalışmada Doğuş
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve
İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali Bilaloğlu,
daha makro seviyede sektör ve sektörün
ilgili konularda geleceğe bakışını fikir
liderleri ile tartıştı.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Programın sosyal medya üzerinden
tüm paydaşlarımıza ulaşması ve çok
başarılı bir diyalog platformu sağlaması
dolayısıyla Doğuş Otomotiv markalarının
şirketimizin gelecek vizyonuyla ilgili
paylaşımlarımı ve görüşlerini pazarlama
müdürleri açıkladı. Yedek parça ve
Lojistik Depo Müdürü’nün de gelecekle
ilgili görüşlerini anlattıkları videolar çok
sayıda izleyici kitlesine ulaştı ve verimli
bir diyalog platformu oluşturdu.
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Doğuş Otomotiv
geçen 25 yılda
sadece çalışanları ve
müşterilerini değil,
iş ortaklarını da hem
geçmiş başarılarının
hem de gelecek
vizyonunun bir parçası
olarak görmektedir.

Doğuş’lu olmanın ne anlama geldiği ve
şirketin kültürünü ve iş yapış biçimlerini
nasıl deneyimlediklerini paydaşlarımıza
aktarmaya çalıştık. Eski çalışanlarımız yeni
nesil çalışanlarımızdan neler öğrendiklerini,
yen çalışanlarımız ise eski ve deneyimli
çalışanlarımızın arihini ise daha çok eski -yeni
çalışan röportajları ile iş ortakları röportajları
ile sağladık. Bu noktada eskiler ve iş ortakları
köklü ortak geçmişe ışık tutarken, yeni
çalışma arkadaşları da Doğuşlu olmanın ne
demek olduğunu nasıl deneyimlediklerini
anlattılar. Eskiler yenilerden ne öğrendiğini,
yeni çalışanlar ise eskilerin deneyimlerinden
kendilerine neler kattıklarını anlattı.
Toplam 22 milyondan fazla erişim
sağladığımız video gösterimleri 2020 yılında
da devam edecektir.

GO – Gelişim Okulu

Bu bakış açısıyla yürütülen Gelecek Vizyonu
Sohbetleri’ne iş ortakları da katılarak onların
da bu başarının önemli mimarları arasında
yer aldığının altı çizildi.
Programın diğer kısmında ise eski ve yeni
çalışma arkadaşlarımızla yapılan röportajlarla

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 eğitmen çalışan
değerlendirmeleri yapabilecekleri dijital
bir platform sağlanmıştır. Bu sayede
çalışanlar mesleki ve kişisel gelişim ve
eğitim süreçlerinin takibini kendileri

yapabilmekte, şirket içi sosyal iletişimlerini
kuvvetlendirmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim

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.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Çalışan Eğitimleri 37
İçerik

2019

Doğuş Otomotiv (*)

Doğuş Oto

Toplam Adam/
Saat – Kişi Başı Adam
		
/Saat

Toplam			

Kişi Başı			

Toplam			

Kişi Başı

Strateji ve Yönetim

Yönetim Kurulu

0			

0,00			

0			

0

Ekonomik Kalkınma

Üst Düzey Yönetici

5			

0,50			

130,0			

16,25

Orta Kademe Yönetici

542			

12,89			

290,5			

17,09

Yönetici 		

4.537			

25,07			

3.395,5			

27,16

			
Yetkili
/ Yetkili Yrd.
/ Uzman / Uzman Yrd.

3.768			

20,15			

8.259,5			

23,80

Çağrı Merkezi 		

640			

11,23			

0,0			

0,00

Eleman 		

226			

11,89			

2.381,5			

8,36

Mavi Yaka		

1.879			

15,66			

10.481,5			

16,20

Diğer			

136			

12,36			

18,5			

18,50

Toplam/
			11.732			
Genel Ortalama

18,53			

24.957			

17,44

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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,
şirketimizde koçluk ve mentorluk programları uygulanmaktadır.

37 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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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.
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.
Doğuş Otomotiv - Drive ekibi, bulunduğu
sektöre kaliteli iş gücü yerleştirme bakış açısı
ile hem İstanbul hem de şehir dışındaki

Volkswagen Laboratuvar sınıfı olan Meslek
Liselerindeki öğretmenler ve öğrencilerle
birebir iletişim kurdukları ziyaretler
gerçekleştirmiştir. Ziyaretler kapsamında
9. sınıf öğrencilerini otomotiv sektörüne
yönlendirecek ve meslek seçimi öncesi
Volkswagen Laboratuvar sınıfı anlatımları
yapılmıştır.
Yetkili satıcı ve servislerimizdeki
kurumsallaşma sürecinin takibi adına
şirket yönetimleriyle birlikte
değerlendirmeler yapılmaktadır.
Bu alanlarda yetkinliklerini belirlediğimiz
yetkili satıcılarımıza İnsan Kaynakları
Uyumluluk Ödülü ve İşveren Markasında
Fark Yaratanlar Ödülü verilmektedir.
İnsan Kaynakları Uyumluluk Ödülü, yetkili
satıcılarda uygulanan insan kaynakları
süreçleri, çalışan devir oranı, Drive
Akademim katılım oranı ve çalışan bağlılığı
sonuçları baz alınarak değerlendirilmekte
ve başarılı bulunan ilk 3 yetkili satıcıya
ödül verilmektedir. İşveren Markasında
Fark Yaratanlar Ödülü için ise 25 yetkili
satıcımız, 52 proje ile en iyi şirket aktivitesi,
insan kaynağı yaratma ve en iyi yeteneklere
ulaşmak için sosyal medya kullanımı
alanlarında başvuruda bulunmuştur.
Markaların yönetim ekibiyle ortak başvurular
değerlendirilerek 3 yetkili satıcıya ödül
verilmektedir.

Çalışan Deneyimi Programları

İçerik

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.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

2019 yılında çalışanlarımızın
deneyimini geliştirmek amacıyla
düzenlenen “Dört Teker, Bir El” iç
eğitim programına 25 çalışanımız
katılmış ve 192 adam/saat eğitim
verilmiştir. Bir yetkinlik geliştirme
programı olan “21. Yüzyılda
Profesyonellik” eğitimine ise
13 kişi katılmış ve 104 adam/saat
eğitim almıştır.
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Genç Kadınlar Gelişim Programı
Doğuş Otomotiv, kadınların işgücüne
katılımını artırmayı temel hedeflerinden
biri olarak görmekte ve “İş’te Eşitlik”
programı ile hem kadın çalışan
sayısını artırmayı hem de onların karar
mekanizmalarında daha etkin hale
gelmesini amaçlamaktadır. İş’te Eşitlik
kapsamında kadın çalışanlara yönelik
faaliyetlere 2019 yılında da devam
edilmiştir. Bunlardan ilki olan ve 2014
yılında başlayan “Kadınlara Koçluk ve
Mentorluk Programı”na 2019 yılında 15
yeni kadın yönetici katılım göstermiştir.
2014 yılından itibaren sürece katılan
ve tüm eğitimlerini tamamlayan 125
kadın yöneticiye mezuniyet belgeleri
törenle takdim edilmiştir. 2019’da
ayrıca TEV ile ortak gerçekleştirilen ve
kız öğrencileri iş hayatına hazırlamak
konusunda desteklemek üzere tasarlanan
eğitim programı ilk mezunlarını
vermiştir. Bu program kapsamında,
koçluk ve mentorluk eğitimi alan kadın
yöneticilerimizden gönüllü olanlar, TEV
bursiyerli kız öğrencilere mentorluk
desteği vermiştir.

D-Staj
En iyi yeteneklere ulaşmak için yürütülen

İnsan Kaynakları ve işveren markası
faaliyetleri kapsamında çok sayıda
üniversite ziyaret edilerek üniversite
öğrencileri ile bir araya gelinmiş ve Kariyer
Garaj Standı ile üniversite öğrencilerine
otomotiv sektörü bilgilendirilmeleri
yapılmıştır. Bu sayede oluşturulan
özgeçmiş havuzundan seçilen öğrenciler
D-Staj programına dahil edilmiştir. Ayrıca
üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve
şirketleri aynı platformda buluşturan
online kariyer platformu toptalent.co
tarafından gerçekleştirilen oylamada,
Türkiye’de 2019 yılının en iyi 100 programı
seçilmiştir. Doğuş Otomotiv D-Staj
programı otomotiv sektöründe 2’nci
sırada yer almıştır. Ayrıca her yıl yapılan
Universum-Türkiye’nin İdeal İşverenleri
Araştırması’nda, öğrencilerin ve çalışan
profesyonellerin değerlendirmesine
göre Doğuş Otomotiv 2019 yılında İdari
ve İktisadi Bilimler öğrencileri arasında
“en çok tercih edilen” 29’uncu şirket,
Mühendislik / Bilişim Teknolojileri
öğrencileri arasında ise “en çok tercih
edilen” 37’nci şirket seçilerek ilk 50’deki
yerini korumuştur.

Çalışan Katılımı
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 değeri için
vazgeçilmez bir katkı olduğunun
bilincindedir. 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.
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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Doğuş Otomotiv Öneri Sistemi
Çalışanların şirketle ve tüm süreçlerle
ilgili öneri ve görüşlerini yönetimle
paylaşmalarını sağlayan, Şirket
performansının artırılması ve süreçlerin
iyileştirilmesinde etkili platformlardan
biri olan Öneri Sistemi ile Doğuş
Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanları 2019
yılında 1.593 öneri sunarak, süreçleri
daha yalın hale getirmiştir. Bu önerilerin
540 adedi onaylanmış olup, 493 adedi
hayata geçirilerek Şirket süreçleri
iyileştirilmiştir. Doğuş Otomotiv’de öneri
sistemine bugüne kadar kaydedilen
öneri sayısı 14.127 olmuştur.

İçerik

Dolusavar Uygulaması
Çalışanlarımızdan gelen önerilerden birisi de Lojistik
Merkezi açık antrepoda dolu yağışlarını önceden haber

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

veren ve Doğuş Otomotiv tarafından kurulan sistemle
ilgiliydi. Mevcut durumda güneş enerjisinden beslenen
akü ile çalışan sistemin akünün bitmesi riskini önlemek
amacıyla UPS’e bağlanmış ve olası kazaların önüne
geçilmiştir.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

İhtiyaç Fazlası Lastiklerin Kullanılması
Öneri sistemine gelen bir başka öneride ise şirket araçlarının satılması durumunda
bölge stoklarında kalan fazla lastiklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştı.
İhtiyaç fazlası olan bu lastiklerin liste halinde tüm bölge yetkilileriyle paylaşılması
ile bir bölgede kullanılmayan lastiklerin ihtiyaç duyan diğer bölgelerde kullanılması
sağlandı. Bu öneriyle birlikte ortalama 44.000 TL tasarruf sağlanmıştır.
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Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet

İçerik

Çalışanlarımızın hayata geçirdikleri
projelerden en iyilerinin ödüllendirildiği
Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni
üst yönetimin katılımıyla 27 Eylül 2019
tarihinde Doğuş Otomotiv konferans
salonunda gerçekleştirilmiştir. Törende
çalışanlarımız gerçekleştirdikleri
projeleri üst yönetime sunma şansı
bulurken 15. ve 16. Dalga Yalın Lideri
eğitim programını tamamlayan çalışma
arkadaşlarımız da sertifikalarını almıştır.

Strateji ve Yönetim

Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto ve
Skoda’dan 13 Yalın Lideri teorik
eğitimleri sonrası tamamladıkları
projelerini sunarak sertifikalarını
almıştır. Ayrıca organizasyonda
çalışanlarımızın 2017 ve 2018 yıllarında
hayata geçirdiği ve ödül almaya
hak kazanan 16 proje ile 47 Doğuş
Otomotiv çalışanının ödülleri, üst
yönetim tarafından takdim edilmiştir.
Bununla birlikte Doğuş Oto’dan 4
proje ile 14 çalışan, Skoda’dan 3 proje
ile 9 çalışan üst yönetim tarafından
ödüllendirilmiştir. Doğuş Otomotiv,
Doğuş Oto ve Skoda çalışanlarının,
kendi gözlemleriyle oluşturdukları
önerilerden en iyilerinin ödül töreni
gerçekleştirilmiş ve 19 çalışanımız öneri
ödüllerini almışlardır.

23

SÜREÇ
İYİLEŞTİRME
PROJESİ

9

YALIN
LİDERİ
PROJESİ

20

ÖZEL
ÖNERİ
ÖDÜLÜ

102
ÖDÜL
SAHİBİ

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Katılımcılara organizasyonu
değerlendirmeleri için anket
yapılmış olup 66 kişi tarafından
yapılan değerlendirme sonucu 10
üzerinden 9,44 memnuniyet oranı
gerçekleşmiştir.

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 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.

BMKİS İndeksi
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Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Yan Haklar İçin Yapılan Ödemeler ³8
İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Çalışanlarımıza Sağlanan Faydalar
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.

Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar 40

38 Brüt Ücret, Prim, Sağlık ve Hayat sigortası 1 Ocak - 31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanmıştır. 39 2017 yılında Brüt Ücret ödemelerine SGK primleri dahil edilmiştir. 40 Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan yan haklar
sadece tam zamanlı çalışanlar için geçerlidir. 41 Tüm çalışanlarımıza sağlanmamaktadır. Doğum yapan kadın çalışanlara sağlık sigortalarına ek olarak 2.000 TL ek ödeme yapılmaktadır. 42 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.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Çalışanlarımızla İletişim

İçerik

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 2019 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.

Strateji ve Yönetim

2019 yılında Doğuş Otomotiv’in 25.
Yılı kutlamaları kapsamında öncelikle
çalışanlarımıza geçmiş
25 yılı değerlendirdiğimiz ve onların
da görüşlerini açık platformlarda
almayı hedeflediğimiz diyalog
platformları üzerine odaklandık.
25. Yıl Genel Müdür Sohbetleri,
3 kez düzenlenen Management
Trainee (MT) buluşmaları da bunların
arasında yer almaktadır.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

Go-Fest
Belli dönemlerde düzenlenen Go-Fest 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.

BMKİS İndeksi

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, sertifikalı ilk yardım,
kişisel hijyen gibi eğitimler düzenlemiştir.
2019 yılında 634 kişiye 8 adam/saat İSG
eğitimi verilmiştir. İSG eğitimleri düzenli
olarak devam etmektedir. 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 Sağlığı ve
Güvenliği ile ilgili tüm süreçler bir danışmanlık
şirketi tarafından yürütülmekte ve Doğuş
Otomotiv İdari ve Teknik İşler Departmanı
tarafından yönetilmektedir. İdari ve Teknik

İşler Departmanı, İnsan Kaynakları ve İdari ve
Teknik 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.

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 iş ortaklarımızın
çalışanlarının, tesis içerisinde iş sağlığı ve
güvenliği kapsamındaki belgeleri kontrol

edilerek çalışma onayları verilmektedir. Bu
süreç tüm tedarikçilerimizi kapsamaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim

Audi’de Ergonomik Güç Destek
Sistemi
Audi AG’nin Ingolstadt’taki fabrikasında
çalışma şartlarını daha konforlu hale
getirmek amacıyla kullanılmaya başlanan
ergonomik güç destek sistemi, Doğuş
Otomotiv-Audi tarafından Türkiye’de pilot
proje kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.
Testler başarılı olursa, ülke genelindeki Audi
Yetkili Servisleri’nde kullanılacak sistem ilk
kez Audi Yetkili Servisi Doğuş Oto Maslak’ta
test edilmiştir. Ergonomik güç destek
sistemi çalışanların vücutlarının dış destek
yapılarını ve eklemlerini korurken, baş üstü
mesafedeki işleri yaparken daha rahat
çalışmalarına destek vermekte, çalışma
sırasında teknisyenlerin azami derecede
ihtiyacı olan ergonomiyi sağlarken, hareket
serbestliği ve kolaylığı da getirmektedir.
Skelex firması tarafından tasarlanan Skelex
360, bir sırt çantası gibi taşınabilirken
giyildiğinde kalçaların etrafındaki bir kemerle
sabitlenmektedir. Bu dış kıyafet, kullanıcısının
kafa üstü mesafelerdeki işlerde kolları ve kol
eklemlerini desteklediği gibi kola yüklenen
ağırlığın büyük bölümünü, destek yapıları
aracılığıyla kalçalara iletmektedir. Böylece
teknisyenlerin kollarına ve eklemlerine düşen
ağırlık azaltılmaktadır.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Kitlesel Hastalıklar
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. 2019’da şirketimizde
37 çalışanımıza grip aşısı uygulaması
yapılmıştır. 14 çalışanımıza toplam 16
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.

Covid-19 ve Küresel Bir
Salgınla Mücadele Deneyimi
11 Mart 2020 tarihinde Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
küresel pandemi ilan edilmesinin
ardından tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de salgınla mücadele
ederken öncelikle çalışanlarımızın
sağlığına azami dikkat göstererek
işimizin devamlılığını sağlamak
tüm önceliklerimizin önüne geçti.
Bu konuda sağlam bir temele
dayanan politika ve uygulamalarıyla
Doğuş Otomotiv gerek iş sağlığı
ve güvenliği gerekse operasyonel
sürdürülebilirlik açısından çok
önemli bir sınavı başarıyla vermeye
devam ediyor. Bununla birlikte
raporlama dönemi sırasında
devam eden salgının muhtemel
etkileri, operasyonel ve iş sağlığı,
güvenliği riskleri sürekli olarak
değerlendirilerek izlenmektedir.
2020 Mart Ayı itibariyle ülkemizde
de etkisini göstermeye başlayan
Covid-19 salgını nedeniyle Satış
Sonrası Hizmetleri alanında iş
sürekliliğin sağlanması adına
çok sayıda önlem alınmıştır. Bu
dönemde de SSH süreçlerimizin en

önemli ölçüm kriterleri olan müşteri
sadakati ve memnuniyetinin artarak
devam etmesi için tüm Yetkili
Servislerimizde çalışan
ve müşterilerimizin sağlığı her
şeyin üzerinde tutulmuş, temassız
servis süreçlerine ağırlık verilmiştir.
Aynı zamanda araç kabul ve teslim
aşamalarında araçlar dezenfekte
edilmiştir. Teması azaltabilmek için
sosyal alanlar hizmete kapatılmıştır.
Dijitalleşme ile birlikte online
randevu ve online ek iş onayı
projeleri ön planda olmuştur. Bu
süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve
verimliliğin azalmasına engel olmak
amacıyla iş sağlığı ve güvenliğine,
dijital projelere ve Tüm Yetkili
Servislerimizde alınan önlemlerin
standart hale getirilmesine önem
verilmiştir.
Pandemi ilanıyla birlikte alınan
kararlar doğrultusunda hayata
geçirilen eylem planları içinde
evden çalışma riskleriyle ilgili
e-öğrenme, çalışma alanlarının
kamerayla çekimlerinin yapılarak
çalışanlarımız için bilgilendirici
görsellerin hazırlanması, işe
dönüşle ilgili e-öğrenmeler de
bulunmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Temsil Oranı
İSG
Kurulu 		
		

Toplam Çalışan Sayısı		

Kurul Çalışan Sayısı		

İSG Kurul Üyesi (%)

Genel Müdürlük

351				

13				

3,70

Lojistik 			

132				

14				

10,61

Toplam 		

483				

27				

5,59

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Doğuş Oto İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Temsil Oranı
		
İSG
Kurulu 		

Toplam Çalışan Sayısı		

İSG Kurul Çalışan Sayısı		

İSG Kurul Üyesi (%)

Esenyurt		

253				

10				

4,00

Maslak			

304				

20				

6,60

Kartal			

259				

13				

5,00

Gebze			

53				

10				

18,90

Bursa			

196				

17				

8,70

Etimesgut		

162				

13				

8,00

Çankaya		

184				

13				

7,10

Maslak Audi City

5				

0				

0,00

Kartal Stok Saha

6				

0				

0,00

Toplam 		

1.422				

98				

6,90

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Doğuş Oto / Doğuş Otomotiv İş Kazası Oranı
İş Kazası Oranı

2018 (*)				

2019 (*)

İş Kazası Oranı (%)

0,01

0,01

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

Kayıp Gün Oranları 4³

%

Veri Ölçümleme Yöntemi

Hastalığa
Bağlı
			
Kayıp Gün Oranı 44
Tam Zamanlı

(AR)

Kayıt
Altına Alınan
			
Kaza Oranı 45

(IR)

Toplumsal Kalkınma

Doğuş Otomotiv			

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Doğuş Oto

2017

2018 (*)

2019 (*)

2017

2018

2019

1,11

1,93

1,52		

2,37

1,98

1,45

Etki Alanımız
GRI İndeksi

0,1

0,01

0,01		

0,3

0,03

0,02

Kazalara
Bağlı Olarak
			(LDR)			
Kayıp Gün Oranı

0,1

0,04

0,02		

0,8

0,04

0,02

			Ölümlü
Vaka Sayısı
Tam Zamanlı

0,4

0		

0		

0

0		

0

Mesleki
Hastalıklara
			
Bağlı Kayıp Gün Oranı

0

0		

0		

0

0		

0

(ODR)				

43 Tablo 1 Ocak - 31 Aralık 2019 verilerine göre hazırlanmıştır. 44 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. 45 Kaza sayısı Doğuş Otomotiv’de 19 Doğuş Oto’da ise 114’tür.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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GEZEGENİMİZ
VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Bugünün pozitif
eylemlerinin
geleceği
kurtaracağı
günleri yaşamak.

Çevresel Sürdürülebilirlik
İklim Değişikliği
Çevresel Risk Yönetimi

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Atık Yönetimi
Su Yönetimi
Enerji Verimliliği
Çevre Dostu Araçlar
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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.
Doğuş Otomotiv’in çevresel
sürdürülebilirlik politikası ve
vizyonu, işimizin tüm yaşam
döngüsü içinde çevresel etkimizi
en aza indirmek ve geleceğin
dünyasına yatırım yapmak
üzerine kurulmuştur.

Doğuş Otomotiv Çevresel
Sürdürülebilirlik Vizyonu

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

FA
RK
IN
DA
LIK

E
VR SI
ÇE TİKA
Lİ
PO

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM VE
İNOVASYON

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

VE
RİM
L
TA VE İLİK
SA
RR
UF

RİSK VE
FIRSATLAR

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

VE
LIK A
F
A LAM
FF
ŞE POR
RA
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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.

Doğuş Otomotiv Çevresel Yaşam
Döngüsü

Lojistik Operasyonlardan Kaynaklanan Emisyonlar

İçerik

A. Lojistik Kafes İhracatı 46

Strateji ve Yönetim

		
Yıl

Volkswagen İhraç Edilen Yıllık Tır Adedi

CO2 Emisyonu (ton)

2016

648					

1.273

2017

642					

1.262

2018

594					

1.167

2019

441					

866

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

ARAÇ
VE YEDEK
PARÇA
İTHALATI

DEPOLAMA
VE LOJİSTİK
DAĞITIM
AĞI

İDARİ
OPERASYON
SATIŞ
SONRASI
HİZMETLER

B. Yurt içi Araç Dağıtım Operasyonları 47

GRI İndeksi

		
Yıl

Yakıt Tüketimi

CO2 Emisyon
(ton)

Satılan Araç
Adedi

Satılan Araç Başına
CO2 Emisyonu (kg)

2016

9.800.000 lt

24.072

211.172

114

2017

8.250.000 lt

20.265

182.996

110

2018

5.000.000 lt

12.282

104.154

118

2019

2.500.000 lt

6.141		

80.647

76

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

C. Yurt Dışı Yedek Parça Taşıma Operasyonları 48
		

SATIŞ VE
PAZARLAMA

CO2 Emisyonu
Yıl		

2016		

2017		

2018		

2019

HÜNER 		

1.086		

474		

896		

619

MARS		

1.763		

2.033		

1.327		

1.374

Toplam		

3.400		

2.550		

2.282		

1.993

46 Tır bazında sağlanan 28 tırlık iyileşme sayesinde 52 ton CO2 tasarrufu sağlanmıştır.
47 Yurt içi yedek parça taşıma hariç tüm lojistik operasyonlarımızdan kaynaklı CO2 emisyonu 9.000 tondur.
48 Taşıma operasyonlarında kullanılan Intermodal Sistem sayesinde 2,037 ton CO2 tasarrufu sağlanmıştır.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
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.

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. Proje
2019 yılında hayata geçirilmiş ve
herhangi bir şekilde su basma sorunu
yaşanmamıştır.

Plastiksiz Yaşa

İçerik

Ekonomik gelişmeler ile insanların
değişen tüketim ve üretim davranışları
tüm dünyada plastik atıklarda ciddi bir
artışa yol açmıştır. Plastik atıkların bertaraf
edilmesi için yapılan işlemler ekolojik
çevreye ciddi zararlar verirken insan sağlığı
için de tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla,
plastik atıkların azaltılması yönünde
eylemler gerçekleştirmek, atık yönetimi
açısından tüm kurumlar için öncelikli hale
gelmiştir. Plastik atıkların azaltılması için
özellikle eğitim ve farkındalık, insanların
plastik atık yönetimine ilişkin bilgi, tutum
ve davranışlarını değiştirebileceği için çok
önemlidir.

Strateji ve Yönetim

Bu bağlamda çevresel konularda
öncelikli odak alanı atık yönetimi olan
bir şirket olarak Doğuş Otomotiv de 2019
yılında önemli bir farkındalık programı
başlatmıştır. Hem internet üzerinden
bilgilendirme ve farkındalık yaratacak
mesajları dış paydaşlarına ulaştırmaya
çalışmış, hem de şirket çalışanlarının
plastik atıklarla ilgili bilinçlenmesi
amacıyla “Plastiksiz Yaşa” Programını
başlatmıştır. Öncelikle kafeteryada
kullanılan plastik çatal-bıçak ve pipet
kullanımını tamamen sıfırlayan bir
kampanya başlatılmıştır.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İlk aşamada 35.000 plastik tabak
ve 40.000 adet plastik çatal-bıçak
kullanımına son verilmiştir. Plastik poşet
kullanımını engellemek amacıyla da
tüm çalışanlara bez torbalar hediye
edilmiştir. Program kapsamında Atıksız
Yaşam Platformu Yöneticisi Sayın Zeliha
Sunal’la bir atölye çalışması yapılmıştır.
Plastiksiz Yaşa Programı kapsamında
hem iç hem de dış paydaşlarımızın
farkındalığını arttıracak çalışmalara 2020
yılında da devam edilecektir. Özellikle
Doğuş Otomotiv Gönüllülük Platformu’yla
birlikte yürütülecek yeni çalışmalar
hedeflenmektedir.

ÇEVRESEL RİSK
YÖNETİMİ 49
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 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.
2019 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.
2019 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.

İçerik
Strateji ve Yönetim

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.

49 2019 yılı sonlarında başlanan Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarında Mevcut Durum Analizi saha çalışmaları gerektirdiğinden Covid-19 Risk Yönetimi çerçevesinde 2020 yılı başında beklemeye alınmıştır.
Riskin azalmasını takiben Mevcut Durum Analizi çalışmalarına devam edilmesi ve 2020 yılı sonuna kadar ISO14001 kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Tehlikeli Atıklar
		
Lokasyon				

2016 (kg)		

2017 (kg)		

2018 (kg) (*)		

2019 (kg) (*)

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

23.482			

26.402			

20.955			

26.751

Doğuş Oto Pazarlama ve Tic. A.Ş.

98.765			

119.496			

107.609			

115.532

Diğer Yetkili Servisler			

254.835 (55 servis)

455.513 (65 servis)		

407.187 (63 servis)

336.401 (62 servis)

Genel Toplam				

377.082			

601.411			

535.751			

478.684

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

Atık Aküler 50

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

		
Akü Miktarı (kg)			

2016 			

2017 			

2018 (*)			

2019 (*)		

					269.008			

330.082			

334.578			

508.508

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Yıl İçinde Sağlanan Çevresel Faydalar
Akü geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında plastik geri
kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da nötralizasyonu sağlanmıştır. 2019
yılında geri kazanıma gönderilen 508.508 kg atık akü sayesinde, 305.105
kg. kurşun, 50.851 kg. plastik geri kazanılmış ve 101.702 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 305 ton kurşunla 70.150 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.

• 10 gram kurşunun 0,2 ton toprağı kirlettiği varsayımıyla, geri kazanımı
sağlanarak toprağa karışması engellenen 305 ton kurşun sayesinde 6.100.000
ton toprağın kirlenmesinin önüne geçilmiştir.

• 1 ton plastiğin geri kazanımıyla 14.000 kWh enerji tasarrufu
sağlanmaktadır. 51 Akülerden geri kazanımını sağladığımız yaklaşık
51 ton plastik ile 713.400 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Doğuş Otomotiv atık yönetimi kapsamında 2019 yılında akü geri
kazanımıyla toplam 783.550 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu
miktar 3.407 ailenin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer bir tasarruf
anlamına gelmektedir . 52

Atık Motor Yağları (Doğuş Otomotiv-PETDER
İş Birliği)
2019 yılında Yetkili Servislerimizden 2.165.189 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.

50 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. 51 TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre yayınlanan sıfır atık kılavuzunda
bu değer 5.774 kWh olarak verilmektedir. Doğuş Otomotiv 2014 yılından bu yana genel kabul gören 14.000 kWh değerini kullanmaktadır. Ancak bu hesaplama yöntemine göre veri değerlendirilmek istendiğinde aşağıdaki
hesaplama geçerli olacaktır: 51 x 5.774 = 294.474 ~ 295.000 kWh 52 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 Yağı

5³

Atık Motor Yağı Miktarı (kg)		

2016 			

2017 			

2018 (*)			

2019 (*)		

					2.297.559		

2.410.587		

2.509.221		

2.165.189

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Atık Yağların Geri Dönüşümüyle Sağlanan Faydalar
Çevresel
Sürdürülebilirlik

2016

Katkı

2017

Katkı

2018

Katkı

2019

Katkı

Rejenerasyon Tesislerine
Gönderilen

103,9 ton

76.197 lt baz
yağ geri
kazanımı

261,5 ton

191.776 lt
baz yağ geri
kazanımı

286,6 ton

210.184 lt
baz yağ geri
kazanımı

531,3 ton

389.640 lt
baz yağ geri
kazanımı

Çimento ve Kireç Fabrikalarına
Gönderilen

411,8 ton

490 ton CO2
salınımı
engellendi

312,4 ton

372 ton CO2
salınımı
engellendi

233,7 ton

278 ton CO2
salınımı
engellendi

1.308 ton

1.556 ton
CO2 salınımı
engellendi

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Ambalaj Atıkları
Piyasaya Süren Sorumluluğu Gereği Geri Kazanımı Sağlanan Ambalaj Atıkları
(ÇEVKO İş birliği ile Geri Kazanılan Ambalaj Atığı Miktarı ve Sağlanan Çevresel Faydalar) 54
Ambalaj Türü

2016
Piyasaya
Sürülen
(Kg)

2016
Geri
Kazanılan
(Kg)

Geri
Kazanım
Oranı
(%)

2017
Piyasaya
Sürülen
(Kg)

2017
Geri
Kazanılan
(Kg)

Geri
Kazanım
Oranı
(%)

2018
Piyasaya
Sürülen
(Kg) (*)

2018
Geri
Kazanılan
(Kg) (*)

Geri
Kazanım
Oranı
(%) (*)

2019
Piyasaya
Sürülen
(Kg) (*)

2019
Geri
Kazanılan
(Kg) (*)

Geri
Kazanım
Oranı
(%) 55 (*)

Kâğıt/karton

862.087

465.527

54		

658.591

355.639

54

654.092

353.210

54

853.118

511.991

54

Plastik		

8.058

4.351

54

7.458

4.027

54

8.490

4.585

54

5.174

2.846

54

Ahşap		

37.188

3.347

9		

137.575

15.133

11		

48.886

6.355

13

130.572

19.586

13

53 Piyasaya süren yükümlülüğü gereği ambalaj atıklarının geri kazanımı ÇEVKO işbirliğiyle sağlanmaktadır.
54 Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde 2019 yılı için belirtilen geri kazanım oranlarıdır.
55 2019 yılı için ambalaj atığı kontrol yönetmeliğine göre belirtilen geri kazanım oranlarıdır.
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Sağlanan Çevresel Faydalar
İçerik

2018 Geri
Dönüşüm
Miktarı
(kg)

2019 Geri
Dönüşüm
Miktarı
(kg)

Tasarruf Miktarı
Elektrik
(kWh)
2018

Elektrik
(kWh)
2019

Su (m³)
2018

Su (m³)
2019

Ağaç
(Adet)
2018

Ağaç
(Adet)
2019

Fosil
Yakıt (lt)
2018

Fosil
Yakıt (lt)
2019

Strateji ve Yönetim

Kâğıt/Karton

703.050

511.991		

2.882.505

2.099.163

18.267

13.565

11.953

8.704

-

-

Ekonomik Kalkınma

Ahşap		

6.355		

19.586		

-

-

-		

-

823

59

-

-

Plastik		

4.585		

2.846		

26.474

16.433

-		

-

-

-

3.448

2.140

Toplam		

				

2.908.979

2.115.596

18.267

13.565

12.776

8.763

3.448

2.140

Ambalaj Türü

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Doğuş Otomotiv
Lokasyonlarından Kaynaklı
Ambalaj Atığı Miktarı ve Sağlanan
Çevresel Faydalar
2019 yılında Doğuş Otomotiv
lokasyonlarında kaynağında ayrı biriktirerek
lisanslı geri kazanım firmasına yollanan
315.280 kg.kağıt/karton atığın geri
dönüşümüyle 5.360 adet, 222.620 kg.
ahşap ambalajın geri dönüşümüyle ise
666 adet ağacın kesilmesi önlenmiştir.

Yeşil Teknoloji
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Otolar’da 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 incelenmesi ile bir
yılda 11 adet sanal sunucu kapatılmıştır.
Mevcut sanal altyapıdaki 76 sanal sunucu
sadece 9 adet VMware ESXi işletim
sistemi koşturulan fiziksel makinede
barındırılmaktadır.
Doğuş Otolar’da bir yılda 19 adet sunucu
kapatılmıştır. Mevcut sanal altyapıdaki 218
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.

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
lokasyonlarımızda enerji tüketimi yapan ve
bakım maliyeti gerektiren fiziksel sunucuların
(fileserver vb.) kapatılarak cloud ortamlarına
taşınması iş planlarımıza dahil edilmiştir.
Gelecekte de en yeni teknolojileri daha az
maliyet ve enerji kullanımı ile şirketimize
katmaya devam edeceğiz.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Yetkili Satıcılarımızda Çevresel
İyileştirme Süreçleri
Yetkili Satıcı ve Servislerimizin çevresel
iyileştirme süreçlerinin geliştirilmesi 2019
yılında da devam ettirilmiştir. Yetkili
Servislerimizin çalışma alanlarında geniş
yüzeye sahip emici ped kullanımı 2016
yılında pilot olarak bir Yetkili Servisimizde
başlamıştır. Uygulama 2017 yılında tüm
Yetkili Servislerimizde devreye alınmış ve
yaygınlaştırılmıştır.
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Böylelikle atık kimyasalların zemine bulaşması
ve sonrasında başka bir kimyasalla temizlenmesi
süreci ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu pedler,
parça talebi süreciyle hızlı bir şekilde ve talep
sayısı kadar temin edilebilmektedir. Yağ emici
sünger 2017 yılında 74 Yetkili Serviste kullanılmış,
bu Yetkili Servisler toplam 157 rulo satın almıştır.
Her rulo 50 m x 50 cm boyutlarında ve 126 litre
yağı absorbe etme kapasitesine sahiptir.

SU YÖNETİMİ
Şirketimizin su ihtiyacı İSU tarafından temin
edilmektedir. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Otolarda
2019 yılına ait su tüketimi 166.711 m³ olarak
gerçekleşmiştir (*). İçme suyu olarak ise cam
damacana kullanılmaktadır. 2019 yılında satılan
araç başına su tüketim miktarımız 1,26 m³ olarak
gerçekleşmiştir. 56

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

2016

2017

2018

2019

0,48

0,51

1,24

1.26

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
Doğuş Otomotiv çevresel
sorumluluk politikası
doğrultusunda enerji
tüketimini azaltma
çalışmalarına 2019 yılında
da devam etmiştir. Enerji
verimliliği çalışmaları için
2017 yılının Eylül ayı itibariyle
Şirketimizde, 3. Parti bir şirketin
Enerji Yöneticisi ortaklığıyla
enerji verimliliği konusunda
çalışmalara başlanmıştır.

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

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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

Ayrıca 2019 yılında
Doğuş Otomotiv yedek
parça ve lojistik, eğitim
ve idari binalardaki
havalandırma sisteminde
141 adet bulunan fancoil
cihazlarda geliştirilen
otomasyon sistemiyle
yılda yaklaşık 81.000 TL
tasarruf sağlanması
amaçlanmaktadır.

56 Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana su tüketim miktarlarını satılan araç başına vermektedir. Ancak 2019 yılında raporda açıklanan piyasa şartları nedeniyle satılan araç adetleri düşüş göstermiştir.
Su tüketiminde görülen yükselmenin nedeni bu şekilde açıklanmaktadır.
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Enerji Tüketimi 57
2016

2017			

2018			

İçerik

2019

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv(*)

Doğuş
Oto

Doğuş
Otomotiv(*)

Doğuş
Oto

Strateji ve Yönetim

Doğalgaz (m³)

445.079

1.779.901

497.283

1.139.726

402.526

1.699.885

334.897

1.182.331

Ekonomik Kalkınma

Yakıt (lt)

486.160

610.759

523.734

777.365

387.040

546.778

349.468

368.447

Elektrik (kWh)

5.427.821

12.448.342

5.610.089

15.345.205

5.683.988

15.246.528

5.462.964

14.100.202

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

Emisyonlar
2019 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 operasyonlarında intermodal sistem kullanılması, geri dönüşüm/geri kazanım temelli
atık yönetimi (özellikle akü ve atık yağ) emisyonlarımızı azaltmak için yürüttüğümüz diğer çalışmalarımızdır.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

ÇEVRE DOSTU ARAÇLAR 58

BMKİS İndeksi

Satış Rakamı (Perakende)

Araç Başına Ortalama CO2 Birleşik (g/km) 59

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Volkswagen Binek

101.749

89.688

49.749

38.820

110		

112		

115		

115

Volkswagen Ticari

32.766

27.793

17.085

9.676		

168

169		

173		

176

Audi			

22.005

21.578

13.286

10.024

115		

117		

115		

111

Porsche			

827

670

565

361		

173		

172		

180		

187

Bentley			

14

16		

10

9

276		

249		

251		

241 60

Lamborghini		

21

7		

3

9		

291		

331		

298		

302 61

SEAT			

19.983

16.064

10.383

5.914		

109		

111		

119		

128

Toplam
Satış/Tüm
			
Markalar Ortalama

177.365

155.823

91.090

64.813

121		

22		

126		

122

57 Hesaplama Yöntemi: Doğalgaz GJ: 1m3*kcal (9.155) *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) 58 Scania için CO2 değerleri bulunmamaktadır. 59 Doğuş Otomotiv 2009 yılından
beri araçlardan kaynaklanan CO2 birleşik emisyon verisini satılan araç başına faktörü üzerinden vermektedir. 60 Toptan satış rakamı = perakende olduğundan değişmemektedir. 61 Toptan satış rakamı perakende olduğundan değişmemektedir.
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CO2 Emisyonları 62
İçerik

CO2 (Ton)		

2016		

2017		

2018		

2019

Doğalgaz Tüketimi

4.784		

3.520		

4.531		

3.263

Şirket Araçları		

2.764		

3.282		

2.340		

1.905

Çalışan Taşıma		

532		

542		

413		

436

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Tür 63

Tüketim
2016

Kişi
başına
CO2 (Ton)
2016

Tüketim
2017

Kişi
başına
CO2 (Ton)
2017

Tüketim
2018

Kişi
Başına
CO2 (Ton)
2018

Tüketim
2019

Kişi
başına
CO2 (Ton)
2019

Doğalgaz – m3

445.079

957/777=1,23

497.283

1.069/758=1,41

407.157

876/629=1,39

334.897

720/609=1,18

Elektrik – kWh 64

5.427.821

5.211/777=6,70

5.610.089

5.386/758=7,10

5.963.988

5.725/629=9,10 65

5.462.964

5.210/609=8,56 65

Sıvı Yakıt – Lt

486.160

1.233/777=1,59

523.734

1.330/758=1,75

387.040

973/629=1,54

349.468

859/609=1,41

Toplam		

-

7.401/777=9,52

-		

7.785/758=10,27

-		

7.574/629=12,04

-

6.789/609=11,15

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Elektrikli 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 öngörülüyor. 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.
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.

62 DOAS ve Doğuş Oto konsolide rakamlarıdır. 63 Yalnızca Doğuş Otomotiv rakamlarıdır. 64 2018 yılında CO2 emisyon miktarı tedarikçi firma tarafından verilen CO2 çevrim sabiti üzerinden hesaplanmıştır.
elektrik tüketimi kaynaklı CO2 emisyon değeri 2019 yılında 5.210 tondur. Doğuş Oto’da ise 13.536 tondur.

65 Doğuş Otomotiv’de
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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.
Volkswagen Binek Araç
Türkiye, Volkswagen 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.
Tamamen elektrikli ilk spor
otomobil modeli Porsche Taycan
dünya prömiyerinin 4 Eylül’de
gerçekleşmesinin hemen
ardından Porsche Türkiye,
şarj hizmeti verebilmek üzere
alt yapı çalışmalarına hızla
başlamıştır. Porsche Taycan
başta olmak üzere tüm elektrikli
araçlara hizmet verecek olan
Porsche şarj istasyonlarının
ilki Doğuş Otomotiv Genel
Müdürlük binasına kurulmuştur.
2020 yılı sonuna kadar Porsche

Destination Charging projesi
kapsamında, İstanbul, Ankara
ve İzmir gibi büyük şehirler
başta olmak üzere 48
lokasyonda 96 adet şarj
istasyonu kurmak üzere
yatırımlara devam edilecektir.
Ayrıca 2020 yılında Porsche
Taycan modelini 22,5 dakika
içinde (%5’ten %80’e) şarj
edecek 320KW- 800V kapasiteye
sahip Türkiye’nin en hızlı şarj
istasyonunun Doğuş Oto Kartal
ve Porsche Sürüş Merkezi’ne
kurulması planlanmaktadır.
Ayrıca Orta ve Doğu Avrupa
bölgesinde yer alan belli
ülkelere hizmet verecek Batarya
Onarım Merkezi’nin de Doğuş
Oto Kartal’a kurulması Porsche
Türkiye’nin hedefleri arasında
yer almaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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ETKİ ALANIMIZDA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Tüm değer
zincirimizde
sürdürülebilir
olmak.

İştiraklerimizde Sürdürülebilirlik
				
Doğuş
Oto
					
Doğuş Teknoloji
					
ŠKODA
					
vdf

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

					
Yetkili Satıcı ve Servislerimizde
Sürdürülebilirlik
			
Tedarikçilerimizde
Sürdürülebilirlik
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İŞTİRAKLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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, 38 Yetkili Satış ve
40 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
Doğuş Oto’da 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 7 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.
Enerjinin ve enerji kaynaklarının
kullanımında verimliliğin
sağlanması, endüstriyel üretime
dayalı sosyoekonomik yapının
sürdürülebilirliği açısından bir
zorunluluk haline gelmiştir.
Bu zorunluluk başta çevresel etkiler
ve karbon emisyonların yol açtığı
global iklim değişikliği sorunları olmak
üzere, kaynakların hızla tüketilmesi ile
ortaya çıkan endişeler ile maliyetlerin
artan oranda önemini hissettirmesi
ile kendini göstermektedir. Özellikle
zor ve sınırlı oranda katma değer
yaratılabilen günümüz sanayi
üretiminde en önemli girdilerden biri
olan enerjinin verimli kullanılması
işletmelerin maliyetlerini düşürecek
ve rekabet gücünü artması ile
gelişmesine katkı

sağlayan artı değerin oluşmasına
önemli bir katkı sunmuş olacaktır.
Enerjinin verimli kullanılmasına
ilişkin tüm dünya ile beraber
ülkemizde de yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Bu amaçla ülkemizde
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji
Verimliliği Kanunu ve bağlı yasal
düzenlemeler çerçevesinde enerji
yöneticisi görevlendirmeleri
yapılmış ve Doğuş Oto’ya
bağlı tüm konumlarda enerji
etütleri ve ısıtma, soğutma,
havalandırma, aydınlatma,
mekanik ve elektrik tesisatlarında
etütler yapılmaktadır. Hazırlanan
raporlar referans alınarak tasarruf
sağlamaya yönelik çalışmaların
yürütülmesi çerçevesinde aksiyon
planları oluşturulmaktadır.
Süreç içerisinde önemli enerji
kullanıcılarından başlamak
üzere iyileştirmeler yapılmış ve
yapılmaya devam edilmektedir.
Yapılan çalışmaların etkinliğinin
ölçülmesi açısından sistem
bazlı olarak yakıt cinslerine göre
Doğuş Oto'ların hizmet verdiği
7 bölgede ölçümler yapılmakta,
tüketimler izlenmekte, periyodik
aralar ile kaydedilerek analiz
edilmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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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.
Şirket bölgelerinde 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.
Şirket bölgelerindeki 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'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 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.
Doğuş Oto Esenyurt Bölgesinde
Volkswagen sergileme alanında
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.
Yukarıda verimliliğin arttırılması
çerçevesinde yapılan
uygulamalara ek olarak anılan
çalışmaların daha etkin ve
kurumsal yürütülmesini güvence
altına almak amaçlı ISO EN 50001;
Enerji Yönetim Sisteminin tesis
edilmesi, endüstri 4.0 yaklaşımı
ile otomasyon sistemlerinin
etkinliğinin arttırılması ve
yenilenebilir kaynaklara dayalı
solar elektrik ve solar termal
sistemlerin tesis edilmesi, Doğuş
Oto işletmelerinde enerji başlığı
altında ele alınacak konular
arasında yer almaktadır.

İçerik
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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.

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
ulaşım 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
iş birlikleri yapılarak bu
malzemelerin ilgili kuruluşlara
geri dönüşüm için verilmesi
sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi
Doğuş Oto’da Endüstriyel Atık
Yönetim Planı bulunmaktadır.
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.
Şirkette 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

İçerik

Doğuş Oto’nun çalışanlara güvenli, sağlıklı ve
mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için takip
ettiği değerler şu şekildedir:
• 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.
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2019 yılında 114 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
Şirketin vizyon ve stratejisi
çerçevesinde ortaya çıkan eğitim/
gelişim ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, işe yeni başlayan ve her
kademeden mevcut çalışanlara
ihtiyaçlarına göre eğitim
verilmektedir. Çalışanların bazı
eğitimleri alması zorunluyken,
bir kısım eğitimler çalışanlara
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. 2019 yılında 1.431
çalışana 24.957 saat (17,44 adam/
saat) eğitim verilmiştir.

DOĞUŞ TEKNOLOJİ
Doğuş Teknoloji, teknoloji
dünyasında değer yaratma
heyecanıyla müşterilerinin
yolunu aydınlatmak üzere
2012 yılında kurulmuştur. 2017
yılından itibaren AR-Ge merkezi
olarak yoluna devam ederken
insana değer veren, tutkuyla yeni
teknolojilerin peşinde koşan, çevik
ve güvenilir çalışma kültürüyle
bilişim sektöründe ilklere imza
atan şirketlerden biri olmaya
devam etmektedir. Bilgi işlem
sektöründeki çağdaş teknolojiyi
uygulayarak teknolojik projeler
geliştiren ve destek sağlayan
Doğuş Teknoloji %46 oranında
Doğuş Otomotiv iştirakidir.

Kalite Standartları

İçerik

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 Doğuş Teknoloji aşağıdaki standartları
referans alarak operasyonlarını yürütmektedir:
• ISO27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO20000: 2011 BT Hizmet Yönetim Sistemi
• ISO22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Strateji ve Yönetim
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Etik ve Yolsuzlukla Mücadele
BMSKA İndeksi

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 çalışanlara
eşit haklar tanınmaktadır. 2019 yılında 131 çalışan
Bilgi Güvenliği Eğitimi’ne katılmıştır.

BMKİS İndeksi
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Bilgi İşlemde Çevresel
Uygulamalar
Doğuş Teknoloji sanal
sunucu havuzu oluşturarak,
paylaşımlı altyapı hizmetleri
vererek iştiraklerine maliyet
avantajı yaratmaktadır.
Doğuş Teknoloji'nin Nisan
2020 itibariyle sahip olduğu
sanal sunucu sayısı, 1794, bu
sunucuların sahip olduğu, CPU
sayısı 6299 ve bellek miktarı
yaklaşık 24,87 TB'dir. Tüm bu
altyapı ve diğer bazı iştiraklerin
sanal sunucularının hepsi 55
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 müşterilerin
kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında teknik ve idari
tedbirler dikkate alınarak

işlenmektedir. Kişisel veriler
amaçlarına uygun ve sınırlı
sürelerde işleniyor olup, işlenme
amacı ve süreleri sonra erdikten
sonra anonim hale getirilir.
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
sağlanmaktadır. Ayrıca,
gizli sınıfına dahil olan
müşteri verilerinin Şirket
dışına çıkarılması, çalınması
ya da kaybedilmesine
ilişkin uygulama ve sistem
katmanlarında fiziksel önlemler
ve kontroller uygulanmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti

İçerik

Doğuş Grubu bünyesinde ve Doğuş Grubu
dışında hizmet verilen tüm müşterilere bağımsız
bir şirket aracılığıyla Müşteri Memnuniyet
Anketi uygulanmakta ve sonuç istatistikleri
grafiksel olarak raporlanmaktadır. Çıkan müşteri
memnuniyeti oranını arttırmaya yönelik şirket
bünyesinde tüm ekipler aksiyon almaktadır. Alınan
aksiyonlar yönetim kurulu tarafından da takip
edilmektedir. Ayrıca, gerek şirket içerisinde müşteri
ilişkilerinden sorumlu taraflar tarafından elde
edilen müşteri geri bildirimleri, gerekse üretim
esnasında müşteri tarafından iletilen memnuniyet
değerlemeleri, yönetim gözden geçirme
toplantılarında ve müşteri ile yapılan toplantılarda
değerlendirilmektedir.
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Doğuş Teknoloji’de iş sağlığı ve güvenliği
konusunda özel görevli çalışanlar (doktor,
hemşire, İSG uzmanı) bulunmaktadır. Doktor ve
İSG uzmanları destek alınan OSGB şirketinden
gelirken 2 yerde kadrolu çalışan şirket hemşiresi
bulunmaktadır. İSG kurulunda 1 doktor, 1 İSG
Uzmanı, 1 işveren temsilcisi, 1 çalışan temsilcisi,
1 insan kaynakları, 1 idari işler temsilcisi, 1 bina
bakım uzmanı olmak üzere toplam 7 çalışan
bulunmaktadır. İSG kurulunda bulunan
çalışanların tüm çalışanlara oranı %2’dir. Ayrıca
taşeron temsilcileri de kurulda görev yapmaktadır.
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Takipler ve düzenletici önleyici
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 100 kişi katılmış, toplam
708 saat eğitim verilmiştir.
Bununla birlikte tedarikçilerle
yapılan sözleşmelerde de
İSG kuralları mevcuttur. İSG
kuralları İdari İşler tarafından
ayarlanmaktadır. Bundan
sonraki süreçte, 2020 yılı için
İSG başlığı İdari İşler tarafından
yönetilecektir.

Çalışan Eğitimleri
2019 yılında çalışanlara
hem mesleki tecrübelerini
arttırmaları hem de kişisel

gelişimlerini sağlamaları
için farklı alanlarda çeşitli
eğitimler verilmiştir. Yıl içinde
düzenlenen toplam 154 eğitim
düzenlenmiş, eğitimlere 2375
çalışan katılmış ve 29 Adam/
Saat eğitim verilmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi,
Koç Üniversitesi ve Sabancı
Üniversitesi ile şirketin iş
birlikleri bulunmaktadır.
Çalışanların belirlenen oranlarda
indirimli Yüksek Lisans –
Doktora eğitimi alabilme
olanakları vardır. Ayrıca,
çalışanlara İngilizce yabancı
dil desteği sağlanmaktadır.
Çalışanlar şirketin anlaşmalı
olduğu kurumda programa
dahil olabilmektedir. Doktora
eğitimi için üst yönetimin
belirleyeceği oranlarda maddi
destek verilmektedir. Doktora
programlarına devam eden
çalışanlara haftada bir gün,
Yüksek Lisans programlarına
devam eden çalışanlara haftada
yarım gün izin verilmektedir.
Çalışanlar üniversitelerde
uzmanlık alanlarıyla ilgili
sunum, konferans ve eğitim
düzenleyebilmektedir.

Performans Değerlendirmesi

İçerik

Doğuş Teknoloji’de yılda bir kez, üç ayını
doldurmuş çalışanlar için performans
değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans
sisteminde yıl içinde dört ay aralıkla Hedef
Belirleme, Hedef Revizyon, Performans
Değerlendirme isimli üç dönem vardır.
Performans Değerlendirmeleri kişisel hedef
kartları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Hedef kartlarının %80’ini iş hedefleri, %20
’sini 360 derece yetkinlik değerlendirmeleri
oluşturmaktadır. İş hedeflerinin içinde
Şirket Ortak Hedefleri, Takım Hedefleri
ve Bireysel Hedefler olarak 3 ayrı bölüm
bulunmaktadır. Takım Hedefleri ve Bireysel
Hedefleri 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 grup müdürlerinin, 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.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Çalışan Gönüllülüğü
Çalışanlar gönüllü olarak
sosyal kulüplere liderlik ederek
etkinlikler düzenleyebilmektedir.
Bu bağlamda, Sosyal Sorumluluk
Kulübü hayvan barınağı ziyaretleri
ve çöp toplama etkinlikleri
düzenlemektedir.

Anne-Bebek Politikası ve
İş’te Eşitlik
İş kanunu ile paralel olarak
doğum izni, süt izni vb.
uygulamalarının yanı sıra
Doğuş Teknoloji’de süt odası
bulunmaktadır. Ek olarak hamile
çalışanlar günlük 7,5 saatten fazla
çalışmamaktadır.

Toplumsal Katılım
Çalışmaları
Doğuş Teknoloji, otizm
sendromlu bireylerin IT
sektöründe istihdam edilmesi ile
ilgili bir çalışma yürütmektedir.
Bu projede Otizm Dernekleri
Federasyonu (ODFED) ile
ortak çalışılmaktadır. Ayrıca,
yurt dışında bu tip çalışmalar

yürüten şirketlerden danışmanlık
alınmaktadır. Otizm sendromlu
bireylerin temel özellikleri
olan detaylara hâkim olmak
ve rutin işleri hatasız yürütmek
IT projelerinde avantaj
sağlamaktadır. 2018’de pilot
uygulama kapsamında istihdam
edilen 1 çalışan, işine devam
etmektedir. Bu çalışmanın
yaygınlaştırılması ve daha
çok otizmli çalışan istihdam
edilebilmesi için planlamalar
yapılmaktadır.

ŠKODA
Bir Doğuş Otomotiv ortaklığı olan
ve 1989 yılında Škoda'nın Türkiye
distribütörlüğünü yürütmek
üzere kurulan YÜCE AUTO, FABIA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ,
SUPERB modellerinin satış, servis
ve yedek parça hizmetlerini,
Türkiye çapında 44 Yetkili Satıcı ve
6 Yetkili Servis ile sağlamaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar
175.000 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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

İş Etiği
Etki Alanımız

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.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.

DOĞUŞ OTOMOTİV
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2019

125

Müşteri Memnuniyeti

Çalışanlarımız

Yönetim ve Etik

İçerik

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.

Çalışanlarımızın gelişimlerini
sağlamak amacıyla her yıl belirlenen
alanlarda eğitimler verilmektedir.
2019 yılında çalışanlarımıza 11 farklı
konuda 152 adam/gün eğitim
verilmiştir. Çalışanlarımızın sağlığı ve
güvenliği için Şirketimizde İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
Kurul sorumluluğunda yasal
zorunluluğu olan tüm uygulamalar
yapılmaktadır. Kurul 8 üyeden
oluşmaktadır. 7 üyemiz Şirket
çalışanı, 1 üyemiz bağımsızdır.
Kurulda görev alan çalışanlarımızın
Şirket çalışanlarımıza oranı %11’dir.
Çalışanlarımıza sağlık ve hayat
sigortası sağlanmaktadır.

Şirkette yolsuzluk ve çıkar çatışmasına
yönelik tüm önlemler alınmaktadır.
Şirketi, 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 prosedürler ve
süreç kontrolleri alınan önlemlerin ilk
kademesini oluşturmaktadır. Sonraki
kademedeyse iç denetim ekibi
tarafından yapılan denetim faaliyetleri
bulunmaktadır. Denetim raporları ve
diğer tespit çalışmalarının çıktıları her
zaman düzeltici/iyileştirici önlemler
içermektedir.

Strateji ve Yönetim

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.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Etik ilkeler, çalışanlara gerek
dönemsel sınıf içi eğitimler gerekse
online (e-öğrenme) eğitimleriyle
hatırlatılmaktadır
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Tüm çalışanlar, etik ilkeler 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
yapılan duyurularda çalışanlarda
enerji ve su tasarrufu konusunda
farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.
Dizel motorlu Şirket araçlarının
seçiminde “AdBlue” özelliği olan
araçlar tercih edilmektedir. Tüm
Şirket araçlarının düzenli bakım
ve kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca
çalışan servisi güzergahları her yıl
düzenli olarak yenilenerek emisyon
tüketimleri en az seviyede tutulmaya
çalışılmaktadır. Her departmanda
belirli noktalarda atık kâğıt, atık pil
ve ambalaj atıkları için toplama
kutuları bulunmaktadır. Atık kâğıt,
atık pil ve diğer atıklarımız ise düzenli
olarak toplanıp geri dönüşüme
gönderilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti
Gerek müşterilerin doğru
bilgilendirilmesi, müşteri
bilgilerinin gizliliğinin sağlanması
ve kişisel verilerinin korunması;
gerekse hizmetlerimizden en
üst düzey faydayı sağlamaları
için şirket içinde farklı kanallarda
müşterilere yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Broşürler,
sosyal medya paylaşımları, internet
sitesindeki ve mobil uygulamalardaki
ürün açıklamaları anlaşılır ve net
şekilde düzenlenmektedir. Ürün
ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme
formları ve yasal belgeler oldukça
açıklayıcı bir şekilde hazırlanmıştır.
Müşteri tarafından anlaşılmayan
bir nokta olması halinde, gereken
yenilemelerin yapılması için
çalışmalar yürütülmektedir. Müşteri
verileri müşterinin kendisi ve
yetkili makamlar dışında üçüncü
kişilerle paylaşılmamaktadır.
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 şirkete
ulaşmaktadır. Bu tür evraklar kilitli
dolaplarda tutulmaktadır ve kısa
sürede kontrol edilerek kopyası
sistemde saklanırken orjinali ise
arşivleme firmasına gönderilmektedir.
Süreçlerle ilgili sorumlu kişiler
bulunmakta ve ilgili işlemler sürekli
olarak denetim altında tutulmaktadır.

İçerik

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Etki Alanımız

Çalışanların sağlığı ve güvenliği
için, İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında danışmanlık hizmeti
alınan İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi
bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu ve yetkili kuruluşlardan
gerekli eğitimlerini tamamlayarak
oluşturulan Acil Durum Ekipleri
toplam 37 kişidir ve toplam çalışan
sayısının %10’unu oluşturmaktadır.
Şirketteki tüm çalışanlar, çalışan
sağlığı ve güvenliği kapsamında
eğitim almaktadır. Eğitimler İSG
Uzmanı ve İş Yeri Hekimi tarafından
8 adam/ saat olarak verilmiştir.
Ayrıca, çalışanlara sunulan özel sağlık
sigortası paketi oldukça kapsamlı
olup yıl içerisinde tüm sağlık
sorunlarına ve taleplerine cevap
verecek niteliktedir.

GRI İndeksi

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Çalışan Memnuniyeti
Çalışan memnuniyeti vdf için
en önemli, konuların başında
gelmektedir. Şirkette, çalışanlara
sağlanan 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
uygulamaların başında vdfLife
- insan kaynakları paylaşım
platformu- yer almaktadır.
Bu platform aracılığıyla Şirket
çalışanları 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
programı bulunmaktadır. Çalışan

memnuniyetinin ölçülmesi için
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.

2019 yılında yapılan İK projeleri
kapsamında konu ele alınarak
Söz Uçar YazIKalır platformu
oluşturularak çalışanların istek,
öneri ve şikayetlerini bu yolla İK’ya
ulaştırmaları sağlanmıştır.
Ayrıca şirket değerlerinin
içselleştirilmesi amacıyla
oluşturulan Değer Elçileri takımı,
çalışanların talep ve beklentilerini
de dikkate alarak etkinlikler
düzenlemektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

İş’te Eşitlik
BMSKA İndeksi

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.

BMKİS İndeksi
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İştiraklerde Sürdürülebilirlik
İçerik

EKONOMİK PERFORMANS
Doğuş Oto

Doğuş Teknoloji

Škoda

vdf

Strateji ve Yönetim

Satışlar (TL)					

4.500.701.599		

113.422.116,71		

1.649.797		

3.058.276.426

Ekonomik Kalkınma

Pazar Payı (%)					

5,8			

N/A			

4			

13,1

Net Gelirler (TL)					

29.100.475		

112.068.788,33		

132.068			

1.149.572.660

Faaliyet Giderleri (TL)				

217.075.238		

57.498.727,00		

75.709			

1.108.181.083

(EBIT) Faaliyet Kârı (TL)				

44.538.433		

42.587.217,00		

56.359			

9.170.547

(EBIT) Marj (%)					

1,0			

38			

3,40			

0,12

Brüt Kâr (TL)					

261.613.671		

51.987.506,00		

132.068			

41.391.577

Brüt Kâr Marjı (%)				

5,8			

46			

8			

0.55

Toplam Tedarikçi Sayısı				

466			

660			

282			

27

Yerel Tedarikçi Sayısı				

466			

629			

271			

25

Tedarikçilere Ödenen Toplam Bedel (TL)

29.615.346

47.389.335		

1.489.770.162		

35.992.439,53

Yerel Tedarikçilere Ödenen Bedel (TL)		

29.615.346		

45.638.380		

96.091.910		

33.820.007,77

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

ÇEVRESEL PERFORMANS
Doğuş Oto

Doğuş Teknoloji

Škoda

vdf

Elektrik Tüketimi (kWh)				

14.100.202		

126.258,26		

361.470			

309.960

Doğalgaz Tüketimi (m3)				

1.182.330,55		

266.905,09		

276.350			

0

Benzin Tüketimi (Lt)				

243.193			

182.869,76		

55.150			

41.336

Su Tüketimi (m3)				

63.228			

5.466,00		

2.987			

2.379

Kâğıt Tüketimi (kg)				

51.182			

1.700,00		

170			

26.028

Geri dönüşüme gönderilen atık kâğıt miktarı (kg)

89.330			

110,00			

142			

3.000
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İçerik

ÇALIŞANLAR
Doğuş Oto

Doğuş Teknoloji

Škoda

vdf

Strateji ve Yönetim

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı			

1.424

355

73

304

Ekonomik Kalkınma

Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı			

2

40

1

0

Toplam İşgücü					

1.426

395

74

304

Kadın Çalışan Sayısı				

239

126

19

180

Erkek Çalışan Sayısı				

1.187

269

55

124

Kadın Çalışan Oranı (%)				

16,76

32

26

59,2

Yeni İşe Alınan Sayısı				

83

170

6

24

Yeni İşe Alınan Kadın Sayısı			

16

55

2

15

Terfi Eden Çalışan Sayısı			

26

84

4

19

Terfi Eden Kadın Çalışan Sayısı			

7

27

3

12

Çalışan Sirkülasyonu (%)			

4,28

23,26

5,60

5,31

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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YETKİLİ SATICI VE SERVİSLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ACARLAR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 130
Hizmet Verilen Alan: 22.000 m2
www.acarlar.vw.com.tr
Acarlar Otomotiv, 1998 yılından bu
yana Volkswagen Yetkili Satıcısı olarak
hizmet vermektedir. Uluslararası kabul
görmüş ISO Kalite Yönetim Sistemi
uygulanan Acarlar Otomotiv’de ayrıca
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 şirket binası, gün
ışığından en fazla verim alınacak şekilde
kullanılmaktadır. Ayrıca, depolar ve
otopark alanlarında harekete duyarlı
aydınlatma sistemleri kullanılarak
enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
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. 2018 yılında,
su arıtma projesi için başlanan gerekli
fiziki altyapı çalışmalarına devam
edilmektedir. 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.
Bunlar dışında, çalışanlarda çevre
bilincini oluşturmak adına eğitimler ve
uyarılar yapılmaktadır.
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.
2019 yılında çalışanlara iç ve dış teknik
eğitimler, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı,
İlk Yardım, Yangın Eğitimi eğitimleri
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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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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.
Ayrıca, çalışanların kişisel gelişimlerini
destekleyerek lise diploması edinmeleri,
teknik ve mesleki eğitimlere girmeleri
konularında yardımcı olunmaktadır.

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 2019 yılında,
bölgede bulunan vakıf, dernek ve
kulüplere makbuz karşılığı maddi
destekte bulunmuştur. Yine 2019 yılında
Kardeş Okul Projesi başlatarak ihtiyacı
olan bir okulun kütüphane ihtiyaçları
ve öğrencilerin kışlık giysi ihtiyaçları
karşılanmıştır. Şirket aynı zamanda
kadın kooperatifleri tarafından üretilen
ürünlerin satılması için kurulan Nahıl
Derneği’nden ürünler alarak Anneler
Günü’nde şirket çalışanlarına hediye
etmiştir.

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.

www.acarsan.com.tr

Acarlar Otomotiv içinde bulunduğu
topluma katkıda bulunmak için
yaptırdığı üst geçidin bakımını
düzenli olarak yaptırmaktadır. Engelli

Acarsan Audi, 1977 yılında kurulan
Acarsan Holding bünyesinde 2009
yılında üst segment otomobil
pazarındaki bölgesel talepleri

ACARSAN AUDİ
Çalışan Sayısı: 52
Hizmet Verilen Alan: 4.000 m2

karşılamak amacıyla Doğuş Otomotiv
ile süregelen iş birliğini Audi markasını
bünyesine katarak güçlendirmiştir.

İçerik

Acarsan Audi, tedarikçi zinciri yapısında
TSE standartlarına uygun ve gerekli
belgelere sahip şirketleri seçmektedir.
Bunun dışında şirketin sunduğu hizmet
ya da ürünün kalite fiyat performansı
da dikkate alınmaktadır. Şirket
içinde elektrik tüketimini azaltmak
için tasarruflu ve LEDli lambalar
kullanılmaktadır. Ayrıca, su tüketimini
azaltmak için fotoselli musluk başlıkları
tercih edilmektedir. 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.

Ekonomik Kalkınma

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.

Strateji ve Yönetim

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Acarsan Audi, reklam ve pazarlama
faaliyetleri önce Doğuş Otomotiv
tarafından onaylanmaktadır ve etik
kurallar takip edilmektedir.
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. 2019 yılında Etik İlkeler
Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, teknik
ve mesleki eğitimler olmak üzere 2,5
adam/saat eğitim 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
sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

ALDO GRUP (ALDO & OPAT)
Çalışan Sayısı: 150
Hizmet Verilen Alan: 12.000 m2
www.aldogrup.com
Aldo Grup, 1996 yılından beri Opat
Otomotiv Volkswagen Binek ve Ticari
Araç Yetkili Satıcı ve Servisi, 2010 yılından
beri Aldo Otomotiv Audi Yetkili Satıcı ve
Servisi olarak kurumsal bir iş anlayışıyla
marka standartlarına uyumlu, gelişen
ve güncel teknolojileri kullanmaktadır.
Mersin ilinde üç farklı noktada; sıfır ve
ikinci el satış, satış sonrası hizmetler,
kredi finansman ve sigorta konusunda
uzman, güvenilir ve verimli bir hizmet
sunarak müşteri memnuniyetini esas
almaktadır.
Tedarikçilerini seçerken Doğuş Otomotiv
standartlarını göz önünde bulundurarak
yeterli donanım ve tecrübeye sahip,
sürdürülebilir ve yüksek kalitede ürün ile
hizmet sunan şirketleri tercih etmektedir.
Ayrıca çevreye, insana, çalışan sağlığı
ve haklarına duyarlı yapıda olmalarına
dikkat etmektedir.
Aldo Grup; Tema, Kızılay ve Lösev’e bağış
yapmakta, Mersin ilindeki Alzheimer

derneğine ekipman ve maddi destek
sağlamaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde Türk Eğitim Gönüllüleri
Vakfı’na bağış yaparak sertifikalarını
kadın çalışanlarına hediye eden
Aldo Grup, 2019 yılında 20 üniversite
öğrencisine burs vermiştir. Elazığ
deprem bölgesine iki kamyon yatak,
battaniye, soba, kıyafet yardımı
gönderilen grup bünyesinde 10 kişilik
bir gönüllüler ekibi oluşturularak 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda ihtiyaç sahibi bir bölge
okulunda kermese katılmış, yiyecek
içecek standı açılarak elde edilen gelir
ile birlikte okula yardım yapılmıştır.
Gönüllüler ekibi; yıl içerisinde
kıyafet, oyuncak ve kitap toplayarak
ihtiyaç sahibi köylerdeki çocuklara
göndermektedir. Yemek artıklarının
çevrede bulunan sokak hayvanları
bakıcılarına rutin olarak dağıtımı
yapılmaktadır. Bölge tanıtımı ve
kalkınması için önemli, narenciye ve
çilek festivali gibi organizasyonlara
katılım sağlanmaktadır.
Aldo Grup, bünyesinde yer alan Aldo
Enerji ile Çatı GES Projesini hayat
geçirmiştir ve enerji tüketiminin
bir kısmı güneş panellerinden
karşılanmaktadır.
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2019 yılı içerisinde bahsedilen proje
ile 240.770 kWh elektrik üretimi
gerçekleştirilerek 150.004 kg CO2
kadar karbon salınımı engellenmiş ve
böylece 365 ağaç kurtarılmıştır. Tüm
lokasyonlarda harekete duyarlı ışık
sistemi ve tasarruflu LED lambalar
kullanılmaktadır. Enerji ve su tasarrufu
konusunda uyarı levhaları ve düzenli
bilgilendirme ile çalışanlarda
farkındalık yaratılmaktadır. Enerji
kayıplarının tespit edilerek giderilmesi
için temel alanlar belirlenmiştir. Tüm
cihaz ve sistemlerin kontrolü düzenli
olarak yapılmakta ve gerekli önlemler
alınmaktadır. Bu kapsamda, kullanılan
tüm klimaların bakımı yapılarak gerekli
görülenler yenilenmiştir. İsrafı önlemek
ve çalışan sağlığı için, su arıtmaları
yenilenerek sayısı arttırılmıştır. Gereksiz
güç tüketen ve sayıca fazla olan Wİ-Fİ
erişim noktaları sistemden çıkartılarak
yerlerine daha az sayıda, daha güçlü
ve daha az enerji tüketen cihazlar
takılmıştır. Sunucu tarafında fiziksel
olan sunucular devre dışı bırakılarak
sanal sunucu yapısına geçilmesiyle
daha az enerji tüketimi ve aynı
zamanda maliyetlerin düşürülmesi
sağlanmıştır. 2019 yılında yapılan
tüm bu sistemsel yatırımın maliyeti
450.000 TL civarındadır. 2020 yılında,

kullanılan bilgi-işlem cihazlarında daha
az enerji tüketen modellerle değişim
yapılması ve kullanılmayan ürünlerin
geri dönüşümünün sağlanması
planlanmıştır. Kullanıcı bilgisayarlarının
devreden çıkartılarak yerlerine daha
az güç tüketimi sağlayan thin cliand
sistemi yapısının getirilmesi için bütçe
çalışması yapılmaktadır. Yakıt tüketimi
ve egzoz gazı salınımını azaltmak
amacıyla kullanım araçları dinamik
olarak takip edilmekte ve gerekli
görüldüğünde düzeltici önlemler
alınmakta, servis güzergahlarının
optimizasyonu sağlanmaktadır. Her
lokasyonda belirli noktalarda kağıt,
pil ve ambalaj atıkları için toplama
kutuları bulunmaktadır. Anlaşmalı
geri dönüşüm şirketi tarafından her
hafta bu atıklar alınmaktadır. Ayrıca
atık kağıt miktarını azaltabilmek
için grup içerisinde kullanılan tüm
bilgisayarlardan çift taraflı baskı
alma ön ayarı bulunmaktadır.
Arşivde imha zamanı gelen dosya
içeriklerindeki kağıtlar geri dönüşüme
gönderilerek klasörler temizlenmekte
ve yeniden kullanıma sunulmaktadır.
Servis teknik hizmeti sonrası açığa
çıkan atık parçalar müşteri onayı
alınarak, atık sıvılar ile birlikte lisanslı
firmalar tarafından toplanıp bertaraf

edilmektedir. Temizlik malzemeleri
satın alınan firma; çevre ve insan
sağlığına duyarlı, minimum ambalaj
atığı ve doğada çözünebilen ürün
tedariği sağlamaktadır. Ayrıca tüm
temizlik kağıt grubunda tamamen
geri dönüştürülmüş ya da kendi
endüstriyel ormanlarından elde
edilmiş saf selülozdan üretim yapan
Avrupa Birliği Çevre Dostu etiketli bir
markadan ürünler kullanılmaktadır.
Opat Otomotiv Mersin şubemizde
personelimizin öğlen dinlenme
alanı olarak kullandığı içinde limon,
zeytin, nar ağacı olan bir bahçemiz
bulunmaktadır.
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Aldo Grup, müşterilerden sağlıklı
bir şekilde geri bildirim alabilmek
için Doğuş Otomotiv sistemlerini
kullanmakta ve bu sisteme paralel
müşteri memnuniyet anketleri
uygulamakta, sonuçları kendi
bünyesinde değerlendirerek
gerektiğinde müşteri ile tekrar iletişime
geçmekte ve sonrasında
ilgili önlemlerin alınması için
çalışmaktadır. Ayrıca müşterilerin istek
ve şikayetlerini direkt bildirebilmeleri
için ayrı bir hat oluşturulmuş ve
bekleme alanına yakın uygun
görsellerle bilgisi paylaşılmıştır.
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Araç satışı yapılan müşterilerimize,
kullanım detayları ve sürüş önerileri
teslimat sırasında satış danışmanları
tarafından anlatılmaktadır. Servis
hizmeti alan müşterilerimize ise bakım
ve onarım sonrasında yapılan işlemler
ve genel kullanım hakkında teknik bilgi
verilmektedir. Araç kabul ve bekleme
alanında bulunan dijital ekranlarda kısa
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca
danışman ve müşteri görüşmelerinde,
araç içerisinde bulunan kullanım
talimatlarının okuması önerilmektedir.
Aldo Grup şirketleri, 2019 yılında
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında Veri Sorumluları Sicili
(VERBİS) sistemine kaydolmuş ve
tüm süreçlerinde müşteri bilgilerinin
gizliliği ve güvenliğini esas alan
uygulamalara uyum/değişim hareketini
başlatmıştır. 5651 yasasına uygun olarak
tüm internet kullanıcılarımızın log
kayıtları tutulmaktadır. Veri güvenliği
6698 sayılı kanun gereği kişisel veri
niteliğinde olan bütün bilgilerin
e-posta sisteminde kayıt altına alınması
sağlanmaktadır. Kişisel veri niteliği
taşıyan tüm fiziksel dosyalar saklanarak,
dijital ortamda özel yazılımlarla
korunmaktadır. İnternet erişim
güvenliği de firewall cihazı ve antivirüs
yazılımlarıyla koruma altına alınmıştır.

Opat Otomotiv, çalışan çocuklarına
sağladığı oyun odası ve bakıcı hizmeti
ile 2019 yılında ‘İşveren Markasında
Fark Yaratanlar’ kategorisinde Doğuş
Otomotiv ödülüne layık görülmüştür.
Aldo Grup’ un çalışanlarına tanıdığı
diğer haklar arasında; doğum ve evlilik
hediyeleri, doğum günü ve karne günü
idari izinleri, taşınma yardımı, avans
prosedürleri, özel hastanelerde grup
çalışanlarına indirim ve VİP hizmet
ayrıcalığı bulunmaktadır. Muhasebeciler
günü, sevgililer günü, anneler günü
ve babalar günü gibi özel günlerde
çalışanlara yemek, hediye, çocuklarıyla
piknik ve etkinlik gibi organizasyonlar
yapılmaktadır. Yılbaşı partisi, mangal
partisi, yaza merhaba gibi motivasyon
toplantı ve yemekleri de yıllardır
kurum kültürü haline gelmiştir. Belirli
dönemlerde kurum içerisinde tercih
eden çalışanlara tiyatro ve opera bileti
dağıtılmaktadır. Çalışanların mesleki
gelişimlerine yönelik eğitimler şirket
tarafından karşılanmakta, lise ya da
üniversite eğitimini tamamlamak
isteyenler desteklenmektedir. Ağustos
2019 tarihinden itibaren yeni bir OSGB
firması ile anlaşma sağlanarak İş Sağlığı
ve Güvenliği kapsamında İş Güvenliği
Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti
sağlanmaktadır.

Uygulamalar İş Güvenliği Uzmanı
ve İşyeri Hekiminin ve 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
direktiflerince gerçekleştirilmektedir.
Bu uygulamalar; Risk Analizi, Acil
Durum Eylem Planları, Yangın
Tatbikat ve Acil Durum Tatbikatları
ve Saha Denetimlerinden
oluşmaktadır. Çalışanların sağlık
kontrolleri ve periyodik muayeneleri
İşyeri Hekimi tarafından kontrol
edilmekte ve yapılmaktadır. Ayrıca
sahada ikaz levhaları güncellenerek,
çalışanların rahat görebileceği
uygun yerlere asılmıştır. Çalışma
ortamının daha sağlıklı hale
getirilebilmesi adına saha içerisinde
gürültü ölçümü, aydınlatma
ölçümü, kişisel titreşim maruziyeti
ölçümleri, kişisel gürültü ölçümleri,
toz ölçümleri yapılmış olup bu
doğrultuda gerekli düzeltmeler
tamamlanmıştır. 2019 yılında
çalışma saatleri içerisinde iş kazası
yaşanmamıştır. İş kazası ve meslek
hastalığını önlemek adına şirket
bünyesinde oluşturulan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
tarafından risk analizi hazırlanarak,
gerekli yüksek riskli durumlar
için teknik ve idari tedbirler
alınmaktadır.
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Denetimler İş Güvenliği Uzmanı
tarafından yapılmakta olup kurul
düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
Performans Yönetim Sistemi'nde yıl
başında belirlenen hedef kartları ile
gerçekleşen performans tabloları
aylık, altı aylık ve yıllık dönemlerde
değerlendirilmektedir. Yönetim,
İlgili Müdür ve İnsan Kaynakları
Departmanı ile birlikte yapılan yıllık
değerlendirme sonucu; kariyer
yönetimine, maaş zammına ve prim
uygulamalarına esas olmaktadır. 2019
yılında bağımsız profesyonel bir firma
tarafından yapılan Değerlendirme
sürecine 12 çalışanımız katılmış ve
değerlendirme sonucuna göre, farklı
bölüm ve pozisyon değişiklikleri
ile kariyer olanakları sağlanmıştır.
Belirli aralıklarla Çalışan Bağlılığı ve
Memnuniyet Anketi uygulanmakta
ayrıca çalışanların önerilerini
iletebilecekleri kurumsal iletişim
platformu kullanılmaktadır. Çalışanlar
İnsan Kaynakları Departmanına ya
da bölüm müdürlerine istedikleri
zaman ulaşabilmekte ve istek-öneri
vb. konuları beyan edebilmektedir.
Çalışanların iş yerinin değiştirilmesi
gibi durumlarda karar alındığı
tarihte, iş akdinin fesih edileceği
durumlarda ise ihbar süresine

uygun bilgilendirme yapılmaktadır.
Çalışanların özlük haklarının
tamamından ve doğru biçimde
yararlanmaları sağlanmaktadır.
İşe alım sürecinde adaylar arasında
liyakatten uzak fırsat eşitliği
sağlamaya özen gösterilmektedir.
Aldo Grup; dürüstlük, şeffaflık,
eşitlik, insana ve etik değerlere
saygı ilkesini benimsemektedir.
Tüm grup şirketlerinde bu ilkeler
doğrultusunda hareket etmekte
ve kurum kültürünü korumaya
çalışmaktadır. 2019 yılında bu
değerlerin temelinde etik hat
oluşturulmuş, amaç ve faydası sözlü,
yazılı görsel ve dijital ortamlarda
yayınlanarak kurum ilkelerine aykırı
bir davranışı tespit eden kişinin
gizlilik çerçevesinde bu hatta
bilgilendirme yapması istenmiştir.
Ayrıca şirket bünyesinde 7 yıldır iç
denetim birimi bulunmakta, tüm
lokasyon ve bölümlerde rutin olarak
gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını
doğrudan yönetime raporlamaktadır.
Gerek etik, gerek yasal gerekse de
kurum kültürü haricinde sergilenen
tutum, hal ve davranışları sergileyen
çalışan hakkında kurum kuralları ve
yasal düzenlemeler doğrultusunda
gerekli uygulamalar yapılmaktadır.

ALTUR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 189
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.
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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.
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.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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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. Şirket 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. 2019 yılında
toplam 38 çalışana 115 iş günü
boyunca, Volkswagen AG’nin
belirlemiş olduğu standartlarda
eğitimler verilmiştir. 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.
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.
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.
2019 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 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.
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ARK OTO
Çalışan Sayısı: 74
Hizmet Verilen Alan: 3.400 m2
https://arkoto.vw.com.tr/
Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı Ark
Oto Motorlu Araçlar A.Ş. üstün
hizmet anlayışını hedef edinerek
müşterilerinin satıştan kredi ve
kasko hizmetlerine kadar otomotiv
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ark
Oto, 1997 yılından bu yana faaliyet
göstermektedir.
Ark Oto, kalite standartlarına
önem veren bir şirket olarak 2019
yılında tüm markaları için ISO
Belgelerini yenilemiştir. Bu yolla
kalite standartlarını korumayı
hedefleyen şirket, tedarikçi seçim
sürecinde de en çok kalite kriterine
dikkat etmektedir. Tedarikçi seçim
sürecinde alanında profesyonel,
kurumsal kimliği güçlü şirketler tercih
edilmektedir
Şirket içinde sensörlü lambalar
ve LEDli aydınlatma kullanılarak
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Su
kaynaklarının verimli kullanılması
için sensörlü musluklar tercih

edilmektedir. Ayrıca, araç yıkama
bölümünde kullanılan suyun arıtılarak
geri kullanılması sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem Birimi sorumluluğunda,
eskimiş teknolojik cihazlar geri
dönüşüme gönderilmektedir. Şirket,
atıklarını ayrıştırarak yetkili geri
dönüşüm tesislerine göndermektedir.
2019 yılında toplam 3.600 kg kâğıt
ve karton ambalaj, 3 kg pil geri
dönüşüme gönderilmiştir. Bakım
onarım hizmetleri sonrası eski
parçalardan oluşan atıklar, müşteri
onayı alınarak bertaraf edilmektedir.
Bunlar dışında lavabo, musluk,
teknolojik cihaz gibi yenilenme
çalışmaları sonrası oluşan atıl
malzemeler ihtiyacı olan okullara
bağışlanmaktadır.
Ark Oto, müşterinin güvenliğini
ve sağlığını korumak amacıyla
bilgilendirici broşürler bulundururken
aynı zamanda test sürüşlerinde
müşterileri sözlü olarak
bilgilendirmekte ve gerekli uyarıları
yapmaktadır. Araç satışı ve servis
hizmetleri sonrası Memnuniyet
Ölçüm Anketi yapılmaktadır.
Müşterilerden gelen geri bildirimler
hızlıca değerlendirilerek aksiyon
alınmaktadır.

Şirket, çalışanları ile ilgili tüm süreçleri yasal
mevzuatlara uygun yürütmektedir. Çalışma
alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği açısından
tüm tedbirler alınmaktadır. Çalışanlara 2019
yılı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
İlk Yardım Eğitimi ve Acil Durum Eğitimi
verilmiştir.
Ark Oto, 2019 yılında toplam 3 okula tavan
aydınlatmaları, musluk, lavabo gibi inşaat
ihtiyaçlarında destek olmuştur. Şirket,
ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs
sağlamaktadır.

ATTARLAR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 53
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Hizmet Verilen Alan: 8.523 m2
www.attarlar.com.tr/TR/default.aspx
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.
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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.
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. 2019 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: 495
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, 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 iş

birliği 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 başlayan Borsa İstanbul
Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde açılan Volkswagen Avek Otomotiv
laboratuvarı çalışmaları 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: 99
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 atık kâğıt ve pillerini
geri dönüşüme göndermektedir.
2019 yılında 750 kg atık akü ve
25.000 kg atık yağ, 1.500 kg atık
kâğıt ve 10 kg atık pil 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.
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.
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. 2019 yılında Aykan
çalışanlarına Doğuş Otomotiv
kontrolünde mesleki eğitimler
verilmiştir. Bunlar dışında şirket,
çalışanlarının mesleki eğitimlerine
destek olmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

DOĞUŞ OTOMOTİV
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2019

140

BAŞARAN OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 316
Faaliyet Bölgesi: Isparta, Fethiye,
Alanya, Antalya Merkez
www.basaranoto.com.tr
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.
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 atık 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.
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. 2019 yılında öğrencilere
yapılan burs yardımları devam etmektedir.

DEMOTO
Çalışan Sayısı: 130

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

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 üç
ilde farklı unvanlar ve yöneticilerle idare
edilmektedir.

Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
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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: 254
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.
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. Erel 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.

Erel Otomotiv, faaliyette bulunduğu
bölgede kamu alanlarının eksikliklerinin
giderilmesine maddi destek sağlamaktadır.
Son 5 yıldır, aynı il içindeki bir okulun
ihtiyaçları için maddi destek sağlanmaktadır.
Aynı zamanda, yıl içinde burs verilen
öğrencilere yapılan burs yardımlarına devam
edilmiştir. Bunlar dışında Erel Otomotiv,
2019 yılında Türk Kızılay iş birliği ile kan
bağışı kampanyası hayata geçirmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

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.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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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 içinde enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla daha az enerji tüketen ve
gün ışığına duyarlı lambalar tercih
edilmektedir. Şirkette oluşan atıklar
biriktirilerek düzenli olarak geri
dönüşüme gönderilmektedir. 2019
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.
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. Şirket,
müşteri memnuniyetini ölçmek
için Doğuş Otomotiv altyapısıyla
Turkuaz Programını kullanmaktadır.
Bağımsız araştırma şirketi bu
sonuçlar doğrultusunda müşterilere
geri dönüş sağlayarak şikâyetleri
değerlendirmektedir.
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
performansları değerlendirilerek
başarıları ölçülmektedir.

ERKUR OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 48
Hizmet Verilen Alan: 2.800 m2
https://erkur.vw.com.tr/

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Volkswagen yetkili satıcısı Erkur Otomotiv,
müşteri odaklı hizmet anlayışını hedef
edinerek müşterilerine satış, servis ve
orijinal yedek parça alanlarında hizmet
verdiği Düzce’deki tesisinde 2011’den bu
yana faaliyetlerini sürdürmektedir.
Erkur Otomotiv, her yıl Doğuş Otomotiv
tarafından yapılan Satış ve Satış Sonrası
Hizmetler denetimlerinde ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi elde etmiştir.
Kalite standartların önem veren şirket,
tedarikçi seçim sürecinde de kalite ve
uygun fiyat kriterlerine dikkat etmektedir.
Ayrıca şirket, tedarikçilerinin kalite, hijyen,
yasal yetki olmak üzere tüm belgelerini
inceleyerek sözleşmeye dahil etmektedir.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Şirket, müşteri memnuniyeti odaklı
yaklaşım ile hizmet vermektedir.
Bu nedenle araç teslim işlemlerinin
hemen ardından satış danışmanları
tarafından Müşteri Memnuniyet Anketi
uygulanmaktadır. 2019 yılında toplam
5.926 müşteri ile anket yapılmıştır.
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Ayrıca, müşteri güvenliği ve sağlığı
konusunda hassas olan şirket, bina
içerisinde bilgilendirme kartları ve uyarı
levhaları ile müşterilerin bilgi sahibi
olmasını sağlamaktadır.

ERÖZ

Erkur Otomotiv’de çalışanlarla ilgili
tüm süreçler yasal mevzuatlara uygun
yönetilmektedir. Çalışanlar teknik ve teknik
olmayan çeşitli eğitimler almaktadır. 2019
yılında toplam 11 çalışan 378 saatlik eğitim
almıştır. Şirket içerisinde çalışanların birebir
iletişim kurabileceği bir ortam yaratılarak
çalışanların tüm istek ve önerilerini
bildirmeleri sağlanmaktadır.

Eröz Elektromekanik Yedek Parça
Otomotivi 2009 yılında İzmir
Alsancak’ta kurulmuştur. Tek
bölgede ve sadece Audi markasına
4 kişilik yönetim kadrosuyla hizmet
vermektedir.

Şirket içinde enerji tüketimini en aza
indirmek amacıyla LEDli aydınlatmalar
ve fotoselli ışıklandırma sistemi tercih
edilmiştir. Çalışanlar, mesai sonrası
elektronik cihazları açık bırakarak enerji
tüketimine neden olmamaları için
bilgilendirilmektedir. Su tüketimini
azaltmak içinse artezyen suyu
kullanılmaktadır. Erkur, biriken suların
Düzce Belediyesi işbirliğiyle arıtımını
sağlamaktadır. Ayrıca şirket, karbon
emisyonunu azaltmak amacıyla 2019
yılında 153 egzoz gazı servis aksiyonu
uygulamıştır. Şirket içinde oluşan atıklarsa
ayrıştırılarak yetkili kurumlara geri
dönüşüme gönderilmektedir.

Çalışan Sayısı: 55
Faaliyet Bölgesi: İzmir
https://eroz.audi.com.tr/

ve sanal santral kullanmaya
başlamıştır. Su tüketimini azaltmak
içinse sensörlü musluklar tercih
edilmektedir. Ayrıca yıkama
bölümünde kullanılan su arıtılarak
kanalizasyona aktarılmaktadır. Eröz
Otomotiv, şirket içinde oluşan her
türlü atığı ayrıştırarak biriktirdikten
sonra yetkili geri dönüşüm tesislerine
göndermektedir. 2019 yılında oluşan
900 kg atık kâğıdın 520 kg’ı geri
dönüşüme gönderilmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

Eröz Otomotiv ISO standartlarında
hizmet sunmaktadır. Şirket Audi
Kalite Standartları Prosedür
Kitapçığına uymaktadır. Eröz
Otomotiv, tedarikçilerine de
düzenli olarak kalite ölçüm ve
değerlendirme denetimleri yaparak
kalite standartlarını korumaya
çalışmaktadır. Tedarikçi seçim
sürecinde birden fazla şirketten fiyat
alınarak kalite-fiyat performansı en
yüksek şirket tercih edilmektedir.
Bunun dışında, teknoloji uyumlu,
insan ve çalışan haklarına saygılı,
çevreye duyarlı şirketler tercih
edilmektedir.
Şirket, enerji tüketimini azaltmak
için 2019 yılında LEDli aydınlatma

Eröz Otomotiv, Avrupa Standartları’na
uygun üretilmiş CE sertifikalı
ürünler kullanmaktadır. Satın alma
süreçlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı
CE belgeli ürünler seçilerek, CE onaylı
ürünlerle hijyen çalışmaları yapılarak
ve yol güvenlik kontrolleri eğitimli
çalışanlar tarafından gerçekleştirilerek
müşteri ve çalışan sağlığı güvence
altına alınmaya çalışılmaktadır.
Müşteri memnuniyetini ölçmek
amacıyla satış ve satış sonrası
hizmetlerin ardından telefon
araması gerçekleştirilerek
Müşteri Memnuniyet Anketi
gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında,
müşteriler internet sitesi ve e-posta
kanallarıyla öneri ve şikâyetlerini
iletebilmektedir.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Şirket, çalışanlarla ilgili her türlü
süreci yasal mevzuatlara uygun
gerçekleştirmektedir. Çalışan sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli
tedbirler alınmaktadır. Ayrıca, İş Sağlığı
ve Güvenliği Uzmanı tarafından düzenli
eğitimler gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar
düzenli aralıklarla sağlık kontrollerine tabi
tutulmaktadır. 2019 yılında çalışanlara,
meslek hastalıklarına yönelik 4 saatlik
eğitim verilmiştir. Çalışanlar çevrimiçi
iletişim kanalları üzerinden ya da birebir
iletişime geçerek öneri ve şikâyetlerini
iletebilmektedir. Buna ek olarak
çalışanların kişisel gelişimlerine destek
olunmaktadır.
Eröz Otomotiv, içinde bulunduğu topluma
katkı sağlamaya önem vermektedir.
2019 yılında Manisa’da üniversite
öğrencilerinin kalması için öğrenci yurdu
inşa ettirilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Nefes
Aldıran Yollar Projesi ile Ege Orman Vakfı
aracılığıyla İzmir ormanlarına 5.000 ağaç
bağışlanmıştır. Şirket, Koruncuk Vakfı’na
ait Köy Urla’nın açılış etkinliğine ulaşım
sponsoru olarak destek vermiştir. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde Behçet Uz Vakfı
Yaren Bebek Projesi’ne katkı sağlanmıştır.
Şirket, çalışanları sosyal sorumluluk
projelerinde yer alarak topluma katkıda
bulunmaya teşvik etmektedir.

LENA OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 162
Hizmet Verilen Alan: 900 m2
https://lena.vw.com.tr/
Lena Otomotiv, Volkswagen yetkili
satıcı ve servisi olarak 2001 yılında
Aydın ilinde faaliyete başlamıştır.
İlerleyen yıllarda faaliyet alanını
genişleterek 2007 yılında Kuşadası’nda
ve 2010 yılında Bodrum’da Volkswagen
yetkili satıcı ve servisi açmıştır.
ISO 9001 ve ISO 2008, TS 12047 ve TS
13070 belgelerine sahip olan Lena
Otomotiv, bu kalite standartlarını takip
ederken yıllık ve aylık değerlendirmeler
yaparak standartlarını korumaya
dikkat etmektedir. 2019 yılında
çalışanlara 5 saatlik ISO eğitimleri ve
kalite standartları ile ilgili eğitimler
verilmiştir. Şirket, tedarikçi seçim
sürecinde üstün kalite ve uygun fiyat
kriterlerini aramaktadır. Tedarikçilerin
gerekli sertifika ve belgelere sahip
olması, çalışan haklarına saygılı çevre
duyarlılığına sahip şirketler olmaları
istenmektedir.
Şirket içinde tasarruflu ampuller
kullanılarak enerji tüketimi

azaltılmaktadır. Araç kullanımı
karbon emisyonu en aza indirilecek
şekilde ayarlanmaktadır. Şirket
içinde oluşan zararlı ve zararsız tüm
atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme
gönderilmektedir. 2019 yılında şirket
içinde tehlikeli atıkların depolanması
için yönetmeliğe uygun şekilde yeni
tesisler kurulmuştur.

İçerik

Lena Otomotiv, müşteri güvenliği
ve sağlığını korumak amacıyla
test sürüşleri öncesi bilgilendirme
yapmaktadır. Bunun dışında,
satış işlemleri sonrası müşterilere
bilgilendirici broşürler verilmektedir.
Müşteri bekleme salonlarında
bulunan öneri ve şikâyet kutuları
kontrol edilmektedir. Ayrıca, satış ve
servis hizmetlerini takip eden 3 iş
gününde müşteriler aranarak Müşteri
Memnuniyet Anketi yapılmaktadır.
Olumsuz geri bildirimler hızlıca
değerlendirilerek müşteriyle birebir
iletişim kurulmaktadır.

Etki Alanımız

Lena Otomotiv, çalışanlara uygun
bir çalışma ortamı sunma prensibi
doğrultusunda sağlıklı ve güvenli bir
iş ortamı yaratmaya, çalışma alanlarını
genişletmeye önem vermektedir.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
tarafından çalışanlara eğitimler
verilmektedir. Çalışanların düzenli
aralıklarla sağlık kontrolleri iş yeri
hekimi tarafından yapılmaktadır.
2019 yılında çalışanlara 10 saat İş
Sağlığı ve Güvenliği, 15 saat İlk Yardım
Eğitimi, 5 saat Yangın Müdahele
Eğitimi verilmiştir. Lena Otomotiv,
yıllık olarak Çalışan Memnuniyeti
Anketi düzenlemektedir. Sonuçlar
çalışanlarla da paylaşılarak gelişim
alanları belirlenmektedir. Çalışanlara
daha iyi bir iş ortamı sunabilmek için
düzenli aralıklarla toplu etkinlikler
ve özel gün kutlamaları organize
edilmektedir.
Lena Otomotiv, etki alanı olan trafik
konusunda toplumu bilinçlendirmeye
yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Şirket, topluma katkı sağlamak için
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, Aydın Gençlik ve Spor
Kulübü, il sınırlarındaki ilköğretim
okullarına bağışlar yapmaktadır.
Bölgede bulunan endüstri meslek
lisesine Doğuş Otomotiv onayıyla
teknik eğitime destek olacak parçalar
ve dijital kaynaklar gönderilmiştir. Aynı
zamanda şirket, 3 ayda bir Kızılay’a
kan bağışı yapmaktadır.

MBU YAPI OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 46
Hizmet Verilen Alan: 3.750 m2
www.seat.com.tr/yetkili-saticiveservis-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.
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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
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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. 2019
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.
Şirket, içinde bulunduğu
topluma katkı sağlamaya
önem vermektedir. Bu anlayış
doğrultusunda, 2019 yılında
Kemik İliği Transplantasyon
ve Onkoloji Merkezi Kurma
ve Geliştirme Vakfı’na bağışta
bulunularak cihaz giderlerine
katkı sağlanmıştır.

MERCAN OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 71
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.
2019 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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
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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.
Mercan Otomotiv, Doğuş
Otomotiv’in toplumsal katılım
programı olan Trafik Hayattır!

söylemine uygun olarak her
araç satışı esnasında sürüş
güvenliğiyle ilgili müşterilere
bilgilendirme yapılmaktadır.
Şirket, 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.

OTOKUR
Çalışan Sayısı: 70
Faaliyet Bölgesi: Sakarya
https://otokur.vw.com.tr/
yetkili-satici.aspx#biz
Volkswagen yetkili satıcısı Otokur
Otomotiv, üstün hizmet anlayışını
hedef edinerek müşterilerine satış
alanında hizmet verdiği Sakarya
ilindeki 1.100 metrekarelik sergi
alanında 1999 yılından beri faaliyet
göstermektedir. Satıştan kredi ve
kasko hizmetlerine kadar otomotiv
ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm getiren
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Otokur
Otomotiv, tesislerinde üstün hizmet
anlayışı ve 70 kişiden oluşan eğitimli
uzman kadrosuyla Volkswagen
müşterilerini buluşturuyor.
Otokur Otomotiv’de 12 ay boyunca
kalite çalışmaları yapılmaktadır.
Şirket, ISO Kalite Standartlarını takip
etmektedir. Kalite standartlarını
artırmak için şirket, özel yatırımlar
yapmaktadır. Tedarikçi seçim
sürecinde kalite standartlarını
karşılayabilecek şirketlerle
çalışılmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
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Ayrıca, tedarikçilerin kurumsal
yapıya sahip, insan ve çalışan
haklarına saygılı, çevreye
duyarlı şirketler olmasına özen
gösterilmektedir.
Şirkette enerji tüketimini
azaltmak için LED'li
aydınlatmalar kullanılmaktadır.
Su tüketimini azaltmak için
ise gerekli bölgelerde uyarı
levhaları kullanılmaktadır.
Çalışanlar, doğal kaynakların
sorumlu tüketilmesi için
bilgilendirilmektedir. Otokur
Otomotiv, şirket içinde
oluşan atıkları ayrıştırarak
biriktirdikten sonra yetkili
geri dönüşüm tesislerine
göndermektedir. 2019 yılında
toplam 1.585 kg atık geri
dönüşüme kazandırılmıştır.
Şirket, müşteri sağlığı
ve güvenliğine önem
vermektedir. Test sürüşleri
öncesi müşteriler detaylı
olarak bilgilendirilirken sürüş
sonrasında araçlar dezenfekte
edilmektedir. Müşteri bekleme
salonlarında el ilanları
konularak müşterinin bilgiye

ulaşımı amaçlanmaktadır.
Satış ve servis hizmetlerinin
ardından müşterilerle telefon
üzerinden görüşülerek
Müşteri Memnuniyet Anketi
gerçekleştirilmektedir.
Otokur Otomotiv, çalışanlarla
ilgili her türlü süreci
yasal mevzuatlara uygun
yürütmektedir. Çalışan
sağlığını korumak amacıyla
haftada bir İş Yeri Hekimi
şirketi ziyaret etmektedir
ve çalışanlar üç ayda bir
düzenli sağlık taramalarına
tabi tutulmaktadır. Şirket, üç
ayda bir Çalışan Memnuniyet
Anketi gerçekleştirmektedir.
Çıkan sonuçlara göre gerekli
aksiyonlar alınmaktadır.
Çalışanlara İş Sağlığı ve
Güvenliği dışında mesleki
ve teknik eğitimler de
verilmektedir. 2019 yılında
çalışanlara 1030 saat eğitim
verilmiştir. Ayrıca, 34 çalışana
6 saatlik Güvenli Sürüş Eğitimi
verilmiştir.

ÖZÖN OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 82
Hizmet Verilen Alan: 18.000 m2
http://ozonistanbul.vw.com.tr/

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

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. Bunlar kendi çalışma süreçlerinde
de özen gösterdikleri kriterlerdir. Bunun
dışında, tedarikçi şirketlerin insan ve çalışan
hakları, çevre sağlığı gibi şirketin hassas
olduğu konularda olumsuz etkilerinin
bulunmamasına dikkat etmektedir ve
sözleşmelerde yasal mevzuatlara uygun
gerekli düzenlemelere yer vermektedir.
Özön Otomotiv’de yenilenemez enerji
kaynaklarının kullanımından özenle
kaçınılmakta ve yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılmaktadır. 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.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Aynı şekilde yer altından çıkan su,
araç yıkama ve arıtma sistemlerinde
değerlendirilerek su tüketimi
azaltılmaktadır. Bu sayede çevre dostu
bir sistemle çalışma sağlanıp, temel
prensipleri arasında bulunan çevre
sağlığına duyarlı bir süreç izleme
gerçekleştirilmektedir.
Şirket, tüm atıklarını yetkili kurum
ve kuruluşlara teslim ederek takibini
yapabilmek adına kayıt altında
tutmaktadır. Atıkların sınıflandırılması
hassas bir şekilde yapılmaktadır.
Şirket içerisinde oluşan atık elektronik
aletlerin bertarafı, T.C. 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
kazanmasını önemsenmektedir.
Çalışanların da çevre duyarlılığını
kazanması ve aynı zamanda
edindikleri duyarlılığın temelini
oluşturabilmesi adına içeriği hassas

bir şekilde hazırlanmış eğitimler
düzenlenmektedir. Çevre dostu bir
vizyonla çalışan Özön Otomotiv, bakım
onarım işlemleri sonrasında açığa
çıkan atık parçaları müşteri onayı
olması durumunda yetkili bertaraf
şirketine geri dönüşüm amacıyla
göndermektedir.
Özön Otomotiv bünyesinde
gerçekleşen satış faaliyetlerinde kaliteyi
arttırmaya ciddi bir önem vermektedir.
Satış faaliyetlerinde kalitenin artması
için satış danışmanlarına Doğuş
Otomotiv bünyesinde eğitimler
verilmektedir. Araç teslimatı
özel teslimat alanlarında, Doğuş
Otomotiv’in belirlediği kriterlere uygun
olarak yapılmaktadır. Satış işlemlerinde
çizilecek yol haritasını belirlemede
en büyük payı olan kriterlerden birini
müşteri memnuniyeti olarak alan
Özön Otomotiv bu konu hakkında
da verilere dayanarak sağlam bir
şekilde ilerlemeyi seçmiştir. 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 gerekli eğitimler
verilmektedir. Ayrıca, çalışanların öneri ve
şikâyetlerini yönetime iletebilecekleri bir
sistemi de bulunan Özön Otomotiv bu
önerileri belirli aralıklarla değerlendirerek
uygun olan fikirleri hayata geçirmektedir.
2019 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, müşterilerini trafikte
güvenlik ve güvenli sürüş teknikleri ile ilgili
bilgilendirmektedir. Şirket, önemsediği
değerleri yaymayı ve bu konuda gerekli
eğitimi ve bilgilendirmeyi sağlamayı
sadece şirket içerisinde değil ulaşabildiği
her kişiye sağlamayı amaçlamaktadır.
Trafik Hayattır projesi doğrultusunda,
satın alma işlemleri sırasında tüm
müşterilere sorumluluk bilinci aşılanmaya
çalışılmaktadır. Toplumsal sorumluluk
bilinciyle varlığını sürdüren şirket, 2019
yılında Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışta
bulunmuştur.
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TAMAŞ
Çalışan Sayısı: 163
Hizmet Verilen Alan: 10.000 m2
https://tamas.vw.com.tr/
Tamaş Motorlu Araçlar San. ve Tic.
Ltd. Şti. 1994 Yılında kurulmuş ve
Doğuş Otomotiv’in Volkswagen
dağıtım ağının ilk bayilerinden birisi
olmuştur. Faaliyetine Aksaray’da bir
showroom ve Bayrampaşa’da geçici
bir servis ile başlayan Tamaş, 1996
yılında inşaatı tamamlanan ve Satış,
Servis, Yedek Parça hizmetlerini
bir arada verdiği Topkapı binasına
taşınarak geçici Bayrampaşa servisini
kapatmıştır. Aksaray’daki showroom
ise 2001 yılına dek faaliyetini
sürdürmüştür. Tamaş’ın Volkswagen
konseptine uygun Bakırköy ilçesinde
yer alan plazasının inşaatına 1999
yılında başlanmıştır. Servis bölümü
2001, showroom 2003 yılında
faaliyete geçmiştir.
Şirket, ISO 9001 standartlarına
uymaktadır ve şirkette düzenli olarak
bununla ilgili kalite toplantıları
yapılmaktadır. 2015 yılında
boya ve kaporta atölyelerinde iş
kalitesinin arttırılması amacıyla

iş ortağı olan BASF’nin otomobil
boya markası Glasurit tarafından
yapılan Glasurit Bodyshop Audit Pro
kalite çalışması tamamlanmış ve
Şirket sertifikalandırılmıştır. Tamaş,
bu kalite sertifikasına Türkiye’de
tüm markalarda sahip tek yetkili
satıcı konumundadır. Şirket kalite
standartlarını koruyabilmek için
tedarikçi seçim sürecinde de yüksek
kalitede ürün ve hizmet sunan,
teknolojiyi kullanan ve kurumsal
yapıdaki şirketleri tercih etmektedir.
Tedarikçilerin gerekli tüm belge
ve sertifikalara sahip, çevreye ve
canlılara duyarlı, çalışan haklarına
saygılı şirketler olmasına özen
gösterilmektedir.
Yıl içinde enerji tüketimi için verimlilik
grubu oluşturulmuş, ısıtıcılar aktif
durumdayken kapı ve pencerelerin
kapalı kalmasına karar verilmiştir.
Ayrıca enerji tasarrufu amacıyla
LED’li aydınlatmaya geçilmiştir. Yeni
düzenlemelerle birlikte aydınlatmada
DALI otomasyon sistemine geçiş
yapılmıştır. Bu sistem, hem tasarruf
hem de etkin aydınlatma kontrolü
sağlamaktadır. Gün ışığına duyarlı
lambalar, ortam aydınlatmasına göre
ışık şiddetini kendisi ayarlamaktadır.

Ayrıca, otomasyon çalışmaları kapsamında
müzik sisteminde CRESTRON otomasyon
sistemine geçilmiştir. Bu sistem, neredeyse
her hoparlörün bağımsız kontrolüne izin
vererek hem enerji tasarrufu sağlamaktadır
hem de müzik optimizasyonu ile ses
kirliliğini önlemektedir.
Bilgi İşlem Birimi’nde eskiyen cihazların
yetkili kuruluşlara teslim edilerek geri
dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Şirket,
2019 yılında Tehlikeli Madde Faaliyet
Belgesi almıştır. Tehlikeli ve tehlikesiz tüm
atıklar gerekli prosedürler takip edilerek
yetkili geri dönüşüm tesislerine teslim
edilmektedir. 2019 yılında 9.500 kg atık
kâğıt geri dönüşüme gönderilmiştir.
Bunlar dışında, servis hizmetleri sonrasında
çıkan atık parçalar, müşteri onayı alınarak
bertaraf edilmektedir.
Tamaş, müşteri sağlığı ve güvenliğine
çok önem veren bir şirket olarak
müşterilerin atölye gezileri sırasında
koruyucu kıyafet ve aksesuarlar
takmasını sağlamaktadır. Bu
geziler sırasında müşteriler detaylı
şekilde bilgilendirilmektedir. Olası
memnuniyetsizlikler ve şikâyetler e-posta
yoluyla kabul edilmektedir. Öneri ve şikâyet
kutularıysa düzenli aralıklarla kontrol
edilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
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Şirket, çalışanlarla ilgili her türlü
süreci yasal mevzuatlara uygun
yürütmektedir. Şirket içinde her
iki ayda bir çalışan temsilcileri
ve yöneticiler bir araya
gelerek İş Sağlığı ve Güvenliği
toplantıları düzenlemektedir.
Düzenli aralıklarla sağlık
kontrolleri yapılan çalışanlar,
salgın hastalıklar ve hijyen
konularında düzenli olarak
bilgilendirilmektedir. Çalışanların
memnuniyetlerini artırmak
amacıyla çeşitli organizasyonlar
düzenlenmektedir. Çalışanlar
e-posta yoluyla, şikâyet ve
öneri kutularını kullanarak
ya da birebir iletişim
kurarak düşüncelerini
paylaşabilmektedir. Çalışanların
kişisel gelişimine katkıda
bulunmak için mesleki ve teknik
eğitimler düzenlenmektedir.
Devam eden örgün eğitimlerini
desteklemek içinse sınav
dönemleri ücretli izinler
verilmektedir. Çalışanlar arasında
din, dil, ırk, fiziksel görünüş gibi
her türlü farklılıklara saygılı,
ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi
bir çalışma ortamı yaratılması
sağlanmaktadır.

UZAY OTO
Çalışan Sayısı: 92
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.

İçerik

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. 2019
yılı içinde toplam 10 kg atık pil ve
2,5 ton atık kâğıt geri dönüşüme
kazandırılmıştır.

Toplumsal Kalkınma

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.
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Bunun dışında, müşterilerin şikâyet
ve önerileri için CEM ve Turkuaz adlı
sistemler kullanılmaktadır.
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. 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 Ramazan ayında
erzak yardımı yapmıştır. Ayrıca, eğitimöğretim çağında çocuğu olan çalışanlara
çocuklarının eğitim seviyelerine uygun
katkılar yapılmaktadır. 2019 yılında şirket,
Türk Kadınlar Birliği kanalıyla Samsun’da

bir okula laboratuvar kurulması için
23.500 TL destek vermiştir. Ayrıca İkitelli
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinin pratik yapabilmeleri için
motor, şanzıman, ön takım ve hareket
sistemleri bağışlanmıştır.

VİMSA
Çalışan Sayısı: 161
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.
Bakım hizmetleri sonrasında açığa
çıkan atık parçalar ise müşteri onayı
alındıktan sonra bertaraf edilmek üzere
anlaşmalı şirketlere gönderilmektedir.
Şirket, müşteri ihtiyaçlarını en iyi
şekilde karşılayabilmek için Turkuaz
uygulamasından temin edilen
“Araç Teklif Formunu 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.
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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. 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.
Vimsa, 2019 yılında Adıyaman’daki Rotary
kulübünün engelli çocuklar için düzenlediği
Nemrut Dağı’na çıkma etkinliğine katılmıştır.
Ayrıca, içinde yaşadığı topluma katkı
sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne
sponsorluk, il sınırlarındaki cami ve taziye
evlerinin inşaatlarına destek, Adıyaman
Alevi Kültür Derneği’ne klima bağışı gibi
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunun dışında,
bölgede bulunan ilkokulların bilgisayar
ihtiyaçları Vimsa tarafından karşılanmıştır.

VOSMER
Çalışan Sayısı: 465
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 başlanan Satın Alma Yazılımı
tamamlanmıştır.
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.
2019 yılında 13.570 kg atık kâğıt geri
dönüşüme gönderilmiştir.

İçerik

Vosmer, yıl içinde ağaç dikerek ve Ege
Orman Vakfı’na bağışta bulunarak
çevreye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca
2019 yılında İzmir’de çıkan yangınlardan
hasar gören ormanlar için bağış
yapılmıştır.

Toplumsal Kalkınma

Vosmer, müşteri memnuniyetini
ölçmek için şirket, satış ve servis
hizmetleri sonrasında müşterilerine
Memnuniyet Anketi uygulamaktadır.
Gelen cevaplar doğrultusunda gerekli
değişiklikler yapılmaktadır.

GRI İndeksi

Vosmer Otomotiv, çalışanlarına belli
aralıklarla Çalışan Memnuniyeti
Anketi uygulamaktadır. Gelen şikâyet
ve öneriler değerlendirilerek gerekli
görülen değişiklikler yapılmaktadır.
Şirket, 2018 yılında performans
yönetimine ilişkin başlatılan pilot
uygulamada başarılı olmuştur ve
gelecek senelerde bu uygulamanın
kapsamının genişletilmesi
düşünülmektedir. Vosmer Otomotiv,
toplumsal sorumluluk bilinciyle yerel
halkın refahına katkıda bulunmak için
istihdamını yerel halktan sağlamaya
özen göstermektedir.
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*Litre cinsinden belirtilen sıvı atıklar motor, şanzıman ve yağlama yağları; kg cinsinden belirtilen katı atıklar tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri, ambalaj, temizleme bezleri ile koruyucu giysiler,
ömrünü tamamlamış lastikler, yağ filtreleri, kurşunlu pil ve akümülatörleridir.
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TEDARİKÇİLERİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ACAR BASIM
Çalışan Sayısı: 116
Hizmet Verilen Alan: 11.600 m2
http: //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 11.600 m² kapalı
alanda üretim, idari ve satış faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
Şirkette, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi uygulanmaktadır. Matbaa Hizmet
Yeterlilik belgesi, Sedex ve Dünya genelinde
kabul gören FSC belgesine sahiptir. Bu belge
sayesinde yalnızca kâğıt yapılmak için özel
olarak üretilen ağaçlar kullanılarak ormanlar
korunmaktadır.
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.
2019 yılında 232.000 kg kâğıt/ambalaj ve 8
kg atık pil geri dönüşüme gönderilmiştir.
Sunucu sanallaştırma projesi yapan şirket,
bu yöntemle elektrik kullanımını daha etkin

hale getirmiş ve yeni cihaz alımını azaltmayı
hedeflemiştir.
Acar Basım, içinde bulunduğu topluma
çeşitli ayni yardımlar ve projelerle katkı
sağlamaya özen göstermektedir. Fabrikanın
içinde bulunduğu bölge okullarıyla ortak
çalışmalar yapan şirket ayrıca, tecrübe ve
bilgi birikimi aktarımı için fabrika binasını
ziyarete açmaktadır.
Şirket, kalite standartlarını artırmak
için inovatif çalışmalar yapmaya özen
göstermektedir. 2018 yılında, daha verimli
bir üretim süreci geliştirmek için bir
önceki yıl planlanan gerekli çalışmalar
tamamlanmıştır. Acar Basım, yılda
üç kez müşteri memnuniyeti anketi
uygulamaktadır. 2019 yılında müşteri
memnuniyeti anket sonucu % 90 olarak
belirlenmiştir.
Çalışanlara temel iş güvenliği ve sağlığı
eğitimleri verilmektedir ve periyodik olarak
yapılan saha denetimleriyle iş kazalarına
yönelik gerekli önlemler alınmaktadır.
Bu eğitimler dışında 2019 yılında İnsan
Kaynakları Yönetimi, Güncel SGK ve Güncel
İş Hukuku, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
gibi toplam 140 saat olmak üzere çeşitli
eğitimler verilmiştir. Eğitimler dışında,
çalışanların kişisel gelişimi için yabancı dil
eğitimi olanağı sunulmaktadır. Çalışanların
işten ayrılması, çalışma süreleri gibi
konularda mevzuata uygun kurallar takip
edilmektedir.

ATILGAN PAZARLAMA
Çalışan Sayısı: 21
https://www.atilganpazarlama.
com/
Atılgan Pazarlama gıda, temizlik, kırtasiye
grubunda 28 yıldır hizmet sağlayan İstanbul
merkezli bir şirkettir.
Atılgan Pazarlama, tedarik zincirinde
süreklilik sağlanabilecek, sektörde bilinen
markalarla çalışmaktadır. Şirketin 109 adet
yurtiçi tedarikçisi bulunmaktadır.
Şirket, yıl içinde depolarda LEDli
aydınlatmaya geçerek enerji tasarrufu
sağlamıştır. Su kaynaklarının verimli
kullanılması içinse şirket içinde tasarruflu
musluklar tercih edilmektedir. Şirket
içinde oluşan atıklar ayrıştırılarak yetkili geri
dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
2019 yılında toplam 600 kg atık kâğıt geri
dönüşüme verilmiştir.
Atılgan Pazarlama, müşteri sağlığı ve
güvenliğinin korunmasına dikkat etmektedir.
Müşteriler, öneri ve şikâyetlerini web sitesi
üzerinden şirkete iletebilmektedir.
Şirket, çalışanlarının hijyen ve iş güvenliği
koşulları konusunda gerekli tedbirleri alırken
çalışanlara gerekli eğitimler de verilmektedir.
Çalışanlarla her ay bir araya gelinerek
çalışanların görüşlerini paylaşabilmesi
sağlanmaktadır.
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BAKIRCI OTOMOTİV
Çalışan Sayısı: 95
Hizmet Verilen Alan: 3.500 m2
http://www.bakirci.com.tr/tr/
default.aspx
Bakırcı Otomotiv, otomotiv sektörüne
odaklanmış ve sektörün çeşitli
ihtiyaçlarını karşılayan 6 faaliyet
biriminin temsil edildiği ana
yapıdır. Şirket, Türkiye’deki otomobil
plazalarının mimari olarak bina
tasarımı, servis bölümünün bakım
onarım ekipmanlarının tedariki, bu
ekipmanların satış sonrası hizmetleri,
teknik personelin eğitimleri, mesleki
yeterlilik belgelendirmeleri, servisin
verimliliği için iş geliştirme projeleri
ve servisin yedek parça danışmanlığı
konularında hizmet sunmaktayız.
2019 yılı itibariyle 95 çalışanı ve 30’dan
fazla distribütörlüğü olan şirket, başta
Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, KKTC,
Irak, İran, Gürcistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Katar ve ABD gibi ülkelerde
de otomotiv tesisleri yapmaktadır.
Bakırcı Otomotiv ISO kalite
standartlarını kullanarak süreçlerini
her yıl düzenlemekte ve TÜV SÜD
tarafından denetlenmektedir.
Şirket, Kalite Yönetim Sistemi,
İSG Yönetim Sistemi, Personel

Belgelendirme Akreditasyon Standardı
ve Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşu belgelerine sahiptir.

çerçevesinde yasa ve yönetmeliklere
uygun biçimde yapılmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim

Bakırcı Otomotiv’in tedarik zincirinde
en önem verdiği unsur, tedariki
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. Değerlendirme
sürecinde, önce tüm alternatiflerden
fiyat talep edildikten sonra kalite fiyat
performansı, ödeme koşulları, kapasite,
süre, test belgesi ve sertifika kriterleri
değerlendirilir.

Bakırcı Otomotiv, içinde bulunduğu
topluma katkı sağlamak amacıyla
çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
yürütmektedir. Özel günlerde
vakıflara yapılan bağışlar dışında,
1998 yılında Ege Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu’na Karoseri Onarım
Atölyesi bağışlanması ile başlayan
gelenek otomotiv mühendisliği
olan üniversitelere yapılan katkılarla
devam etmektedir. Aynı zamanda,
30 farklı Endüstri Meslek Lisesi ile
ortak çalışmalar yürütülmektedir.
2019 yılında, şirket binasının olduğu
sokaktaki internet kabloları hırsızlık
risklerine karşı, Bakırcı Otomotiv
tarafından fiber optik kablolar ile
değiştirilmiştir.

Şirketin çevresel etkilerini azaltmak
amacıyla yürüttüğü çalışmalar
arasında güneş gören alanlarda
aydınlatma kullanılmaması, kalan
bölgelerde enerji tasarruflu ampullerle
aydınlatma sağlanması, 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

Şirket, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili
yasa ve yönetmelikler doğrultusunda
çalışanlarına gerekli eğitimleri
sağlamaktadır ve çalışanların
sağlık kontrollerini düzenli olarak
yaptırmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimleri dışında çalışanlara çeşitli
teknik eğitimler de verilmektedir.
Bunların yanı sıra, sivil toplum
örgütlerindeki gönüllü çalışmalarda
yer almaları gereken çalışanlara mesai
saatlerinde izin verilerek çalışanlar
teşvik edilmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
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BARIŞ MAKİNA
Çalışan Sayısı: 70
Hizmet Verilen Alan: 15.000 m2
http://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. 2019
yılında kalite yönetimi, operasyon süreci
ve destek süreciyle ilgili çeşitli kalite
iyileştirici çalışmalar yürütülmüştür.
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.
Şirket kaynakların etkin kullanılması,
tüketimin azaltılması konusunda
çalışan bilincinin yükseltilmesi için özel
toplantılar ve eğitimler düzenlemektedir.
Yıl içinde oluşan atık kâğıt ve piller
Konak Belediyesi’ne gönderilerek geri
dönüştürülmektedir. 2019 yılında toplam
2.850 kg atık kâğıt geri dönüşüme
gönderilerek geri kazandırılmıştır. Yıl
içinde, karbon emisyonunun ve yakıt
tüketiminin azaltılması için servis
güzergâhlarının iyileştirilmesine 100.000

TL yatırım yapılmıştır. 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. 2019 yılında çalışan
memnuniyeti anket sonucu %80 olarak
belirlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda yasa ve yönetmelikler gereği
tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.
2019 yılında hiç iş kazası yaşanamamış ve
çalışanlara 12 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği
detaylı eğitimi verilmiştir.
Barış Makina’da çalışanların verimliliğe
katkısını sağlamak amacıyla Öner/Çöz
öneri sistemi bulunmaktadır. Çalışanlar
yönetimle yüz yüze ya da e-posta yoluyla
doğrudan temas kurabildiği için alternatif
bir iletişim kanalıdır.
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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. 2019 yılında İzmir’de
bulunan malzeme deposunun olduğu
sokakta kaldırım ve aydınlatma çalışmaları
için 30.000 TL harcama yapılarak bölge
ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca Brisa ile
ortak gerçekleştirilen proje kapsamında
cezaevindeki hükümlü vatandaşlarla meslek
edindirme çalışmaları yapılmıştır. Yine Brisa ile
gerçekleştirilen bir başka proje kapsamında
Türkiye’de ilk defa kadınlara yönelik lastik
eğitimi düzenlenmiştir.

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 19 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.

Çalışan Sayısı: 694
https://www.basf.com/tr/tr.html

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.

Sürdürülebilirlik, dünyanın en büyük kimya
şirketi BASF’nin strateji ve operasyonları
içinde çok etkin bir şekilde yönetilmektedir.
BASF, Sürdürülebilir bir gelecek için kimya

Yine bu yaklaşımın bir yansıması olarak
dijitalizasyon ve akıllı üretim yaklaşımı da
BASF için büyük fırsatlar sunmaktadır. Dijital
teknolojiler ve verinin kullanımı ile BASF

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.
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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.
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Şirketin üretim sahalarının ve iş birimlerinin
çoğu, ISO 9001’e göre sertifikalandırılmıştır.
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, BM 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.

BEKER PCB ELEKTRONİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ
Çalışan Sayısı: 21
Hizmet Verilen Alan: 17.500 m2
https://www.beker-recycle.com/
Sürdürülebilirlik, dünyanın en büyük
Beker Pcb Elektronik Şirketine bağlı

olarak Düzce’de bulunan Beker
Recycle, 17.500 m² üzerine kurulu
entegre tesislerinde “Atık Yönetimi ve
Otomotiv Geri Dönüşüm” faaliyetlerini
yürütmektedir.
Beker Recycle ISO 9001, ISO 14001,
ISO 27001 ve OHSAS 18001 belgelerine
sahiptir ve üretimde bu standartları
takip etmektedir. Kalite standartlarını
korumak için tedarikçi seçim sürecinde
öncelikle kalite, etkin performans ve
piyasa fiyatlarına uygunluk kriterleri
dikkate alınmaktadır.
Şirket içinde enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla tasarruflu ampuller
kullanılmaktadır. Su tasarrufu sağlamak
amacıyla musluk ve sebil gibi gerekli
görülen yerlerde uyarı levhaları
asılmaktadır. Karbon ayak izinin
azaltılması amacıyla servis güzergahları
en az karbon salınımına sebep olacak
şekilde düzenlenmektedir. Şirket içinde
oluşan her türlü atık ayrıştırılarak geri
dönüşümü sağlanmaktadır. Atık
yağların ayrıştırılarak biriktirilmesi
sağlandıktan sonra geri dönüşüm
için PETDER’e gönderilmektedir.
2019 yılında oluşan 20.120 kg atık
kâğıdın 19.140 kg’ı geri dönüşüme
gönderilmiştir.

Beker Recycle bünyesinde Ömrünü
Tamamlamış Araç Geçici Depolama,
Tehlikesiz ve Tehlikeli Atık Ara Depolama,
Atık Akümülatör Geçici Depolama, Tehlikesiz
Atık Geri Kazanımı, Hurda Metal/ÖTA İşleme,
Ambalaj atıkları toplama ayırma TİP-3, Atık
Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme-AEEE
faaliyetleri kapsamında atıklar sürece dahil
edildikten sonra lisanslı geri kazanım ve
bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

İçerik

Şirket için müşteri sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması çok önemlidir. Bu kapsamda
danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Müşterilerin
şikâyet ve önerilerini internet sitesi üzerinden
iletmesi mümkün olduğu gibi olası
memnuniyetsizliklerini yüz yüze aktarabilme
imkanları vardır.

Etki Alanımız

Beker Recycle, çalışanların tüm sosyal hakları
ve çalışma koşullarını yasal mevzuatlara
uygun olarak gerçekleştirmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında
danışmanlık hizmetinden yararlanılırken
düzenli olarak uzman kişiler ve hekimler
tarafından bilgilendirme ve kontroller
gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında toplam
21 çalışana İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli
Madde Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlığı
alanlarında eğitimler verilmiştir. Ayrıca,
çalışanlara ilk yardım eğitimleri, teknik ve
mesleki eğitimler verilmektedir. Çalışanların
kişisel gelişimi için istedikleri eğitimleri
almalarına destek olunmaktadır.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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BIG TANITIM
Çalışan Sayısı: 4
Hizmet Verilen Alan: 87 m2
www.bigtanitim.com
Big Tanıtım, promosyon ve reklam ürünleri
sektöründe 10 yılı aşkın deneyimiyle
müşterilerin taleplerini en doğru şekilde
anlayarak hızlı bir şekilde çözüme
kavuşturmak için çalışmaktadır.

gelişimlerine katkıda bulunmak için yabancı
dil, temel bilgisayar, grafik ve web tasarım,
dijital pazarlama 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, tedarikçi seçiminde pazar
araştırması yaptıktan sonra başta kalite, titiz
iş süreci ve güven olmak üzere kriterlerini
karşılayan tedarikçileri seçmektedir.

Çalışan Sayısı: 1.025
Hizmet Verilen Alan: 2.600 m2
www.daikin.com.tr

Şirket, dosyaların ve evrakların çoğunu
dijital ortamda ileterek kâğıt atık oluşmasını
önlemiştir. Ayrıca, şirket içinde oluşan
atık piller kutularda biriktirilerek haftanın
sonunda kontrol edilerek geri dönüşüme
gönderilmektedir.

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

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. 2019
yılında çalışanlara 20 saat iş etiği ve ahlâkı,
insan hakları ve temel iş eğitimleri verilmiştir.
Bu eğitimler dışında, çalışanların kişisel

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.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
Tedarik zincirinde bulunan bayi ve servislerle
yılda 5 kez detaylı toplantılar ve ara
değerlendirme toplantıları gerçekleştirilerek
süreç gözden geçirme ve iyileştirmeler
yapılmaktadır.
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Tedarik zincirinde çevreye ya
da insan haklarına yönelik
negatif etkisi olan şirketler için
şirket prosedüründe yer alan
disiplin maddesi içeriğine uygun
yaptırımlar uygulanmaktadır.
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.
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. Enerji verimliliğini
sürdürmek için "Azalt, 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 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. 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.
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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.

BMKİS İndeksi
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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. 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. 2019
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.
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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.

Meslek Liselerine İklimlendirme
Laboratuvarları
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.
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.
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Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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DESTEK BİLGİSAYAR VE
İLETİŞİM HİZ. TİC. A.Ş.
Çalışan Sayısı: 451
http://www.destekbilgisayar.
com.tr/index.php
Destek Bilgisayar, 25 yıldan
uzun süredir müşterilerine
hizmet sunmakta, logo tasarım,
web tasarım, teknik destek
ve danışmanlık hizmetleri
vermektedir.
Destek Bilgisayar, beş farklı
ISO standartlarında sertifika
sahibidir ve kalite standartlarını
artırmak için çalışanlara ve
tedarikçilere yönelik çalışmalar
yapmaktadır. Çalışanlara eğitimler
düzenlenirken tedarikçiler için
etik kurallar hazırlanarak tedarikçi
seçim formları güncellenmiştir.
Şirket, tedarikçi seçim sürecinde
kalite, kurumsal kültür, sevkiyata
uygunluk, ödeme kolaylığı ve
Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA)
kriterlerine uygunluk şartlarını
aramaktadır. Ayrıca, tedarikçilerinin
çevreye, canlılara, insan ve çalışan
haklarına saygılı şirketlerden
olmasına dikkat eden Destek

Bilgisayar bu nedenle seçim
sürecinde ve sözleşmelerinde etik
kurallara yer vermektedir.
Şirket, oluşan kâğıt, pil, evsel atık
gibi tüm atıkları ayrıştırarak geri
dönüşüme göndermektedir.
Teknolojik atıklar anlaşmalı
bir şirket tarafından geri
dönüştürülürken kâğıt, pil
atıkları belediyelerce geri
dönüştürülmektedir. 2019 yılında
toplam 810 kg atık geri dönüşüme
gönderilmiştir. Bunlar dışında,
şirket içinde kaynakların tasarruflu
kullanılmasını teşvik etmek
amacıyla bilgilendirici broşürler
dağıtılmaktadır.
Destek Bilgisayar’da iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili yasada
öngörülen tüm tedbir ve çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara
A sınıfı kapsamındaki konular dahil
olmak üzere 16 saatlik İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi verilmektedir. .
Ayrıca çalışanlara teknik ve mesleki
eğitimler de verilmektedir. Şirkette,
çalışanların öneri ve şikâyetlerini
anonim olarak ileterek takibini
yapabilecekleri bir çevrimiçi
uygulama kullanılmaktadır.
Bunun dışında, yılda bir kez

Çalışan Memnuniyet Anketi
gerçekleştirilerek çalışanların geri
bildirimleri alınmaktadır. Anket
sonuçlarına göre odak gruplar
hazırlanarak memnuniyetsizliklerin
giderilmesi için aksiyon
alınmaktadır. İyi bir çalışma ortamı
yaratmak ve ilişkileri güçlendirmek
adına özel günlerde toplu
kutlamalar organize edilmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Şirket, kesilen her fatura sonrası
ilgili müşteriye Memnuniyet Anketi
göndererek memnuniyetsizlik
olan durumlarda 48 saat içerisinde
sorunu çözmeyi hedeflemektedir.
Müşteriler Destek Bilgisayar
internet sayfasından şikâyet
kaydı oluşturduğu takdirde
ilgili birimlere e-posta yoluyla
iletilmektedir.
Destek Bilgisayar, sosyal
sorumluluk projeleri yoluyla
topluma katkı sağlamaya özen
göstermektedir. Şirket TEV ve
LÖSEV’e bağış yapmaktadır ve
çalışanlarla birlikte şirket dışı sosyal
sorumluluk kampanyalarına toplu
katılmaktadır. Ayrıca şirket bilişim
alanında okuyan 14 öğrenciye burs
vermektedir.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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ERİNÇ REKLAM
(REKLAMETRE)
Çalışan Sayısı: 27
Hizmet Verilen Alan: 3.000 m2
http://www.reklametre.com.tr/
Erinç Reklam, reklam sektöründe tabela,
dijital baskı, stand üretimi alanlarında
İstanbul merkezli faaliyet gösteren bir
şirkettir.
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.
Şirket promosyon amaçlı ürünler
göndermek yerine kişi ya da kurumlar
adına TEMA’ya bağış yapmayı ve
tohum hediye etmeyi seçerek çevresel
farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır.
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.
2019 yılında Erinç Reklam tarafından
birden fazla okula maddi destek
sağlanmıştır. Şirket, kendi bölgesi içinde
ihtiyaç sahibi ailelerin eşya, gıda ve
çocuklarının eğitim masraflarına katkıda
bulunmuştur. Lösemiye karşı farkındalığı
arttırmak, tedavi sürecindeki çocuklara
ve ailelerine moral vermek amacıyla
yemek organize etmiştir.

FABRİKA BASIM

İçerik

Çalışan Sayısı: 46

Strateji ve Yönetim

Hizmet Verilen Alan: 3.600 m2
www.fabrikabasim.com

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma

Fabrika Basım, 2003 yılından bu
yana baskı sektöründe varlığını
sürdürmektedir. Her sektör ve endüstri
için yüksek kalitede ve yaratıcı ürünler
üretmektedir.

Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

Şirketin tedarikçi seçim sürecinde
öncelikli hedefi müşterinin istek ve
ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve yüksek
kalite standartlarında 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.

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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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. 2019 yılında toplam
268.233 kg atık kâğıt geri dönüşüme
gönderilmiştir. 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, 2019 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.

FORMAT MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 38
Hizmet Verilen Alan: 1.400 m2
www.formatmatbaacilik.com.tr
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. Bu nedenle, tedarikçi seçim sürecinde
aday tedarikçilerin ürünlerinin gerekli sertifikalara
sahip olmasına özen göstermektedir.
Şirket, oluşan kâğıt, pil, evsel atık gibi tüm atıkları
ayrıştırarak geri dönüşüme göndermektedir. Format
Matbaacılık, dünya genelinde kabul gören FSC
belgesine sahiptir. Bu belge sayesinde yalnızca kâğıt
yapılmak için özel olarak üretilen ağaçlar kullanılarak
ormanlar korunmaktadır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Şirkette tüm çalışanlara düzenli aralıklarla, yıllık
çalışan başına 12 saat olmak üzere İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi verilmektedir. Çalışanların
şikâyet ve önerilerini iletmesi için özel bir sistem
bulunmamaktadır. Bunun yerine, çalışanlarla yapılan
toplantılarda çalışanların görüş ve önerilerine zaman
ayrılmaktadır.
Format Matbaacılık yılda bir kez Müşteri
Memnuniyeti Anketi uygulamaktadır. Ayrıca
müşterilerin iletişime geçerek şikâyet ve görüşlerini
iletebilmesi için müşteri temsilcileri bulunmaktadır.

DOĞUŞ OTOMOTİV
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2019

169

IRON MOUNTAIN
Çalışan Sayısı: 267
https://www.ironmountain.com.
tr/
Iron Mountain, bilgi ve arşiv saklamayı,
korumayı ve yönetmeyi amaçlayan
global bir şirkettir. Şirket 267 çalışanıyla
müşterilerine en kaliteli ve en güvenilir
hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
Iron Mountain, ISO 9001 ve ISO 27001
sertifikalarına sahiptir. Tüm bu kriterleri
karşılayan kalite standardını korumak
ve artırmak amacıyla yıl içinde şirkette
denetimler yapılmaktadır. Iron
Mountain, tedarikçi seçim sürecinde de
kaliteyi korumak amacıyla referanslara
önem vermektedir. Bunun dışında,
tedarikçilerin yasalara uygun hareket
eden şirketler olması ve kurumsal
kimlikleri dikkat edilen kriterler
arasındadır.
Şirket içinde enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla LED aydınlatma tercih
edilmektedir. Ayrıca, musluklarda
bulunan filtreler ve araç temizliği
için kullanılan yüksek basınçlı
makineler sayesinde su tasarrufu
sağlanmaktadır. Iron Mountain, iş için
kiralanan araçlarda tercihini hybrid
araçlardan yana kullanarak çevresel
etkisini azaltmaktadır. Araçların verimli

kullanımını sağlamak için “Green Road”
adlı bir proje uygulanmaktadır. Ömrünü
dolduran teknolojik cihazlarsa geri
dönüşüme gönderilerek çevresel etki
azaltılmaktadır. Bunun dışında, kâğıt
atıklar ve pil atıkları da ayrıştırılarak geri
dönüşüme gönderilmektedir. Şirket,
yıllık 12 ton kâğıt atığı geri dönüşüme
göndermektedir.
Şirket, ürünler üzerine ve broşürlere
gerekli uyarıları yazarak müşteri sağlık ve
güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler
almaktadır. Müşteri memnuniyeti ve
şikâyetlerini yönetmek için Müşteri
Hizmetleri Departmanı çalışmaktadır.
Iron Mountain, çalışan haklarına dair
yasaların öngördüğü kuralları takip
etmektedir. 2019 yılında çalışanlara
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, global
uyumluluk eğitimleri, mesleki ve teknik
eğitimler verilmiştir. Çalışan gelişimine
katkıda bulunmak için çeşitli kurumlarla
şirketin lisans, yüksek lisans anlaşmaları
mevcuttur. Daha iyi bir iş ortamı
yaratmak ve iletişimi güçlendirmek
amacıyla çalışanlara yönelik
organizasyonlar düzenlenmektedir.
Çalışanların şikâyet ve önerilerini
dile getirebilmesinin kolaylaşması
için şirkette “açık kapı” uygulaması
benimsenmektedir.

Güven, dürüstlük, emniyet, ekip çalışması
değerleriyle çalışan şirkette, çıkar çatışmalarını
önleme, iş yerinde saygı, çeşitlilik ve kapsayıcılık
ilkelerini benimsemektedir. Global uyumluluk
kapsamında, çalışanlara etik kurallar ve
yolsuzlukla mücadele eğitimleri verilmektedir.
Iron Mountain, çalışanların gönüllülük esasına
dayanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmektedir. Bunlar dışında, topluma
katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim kurumları
ve okullara kütüphane kurmaları için destek
verilmektedir.

İSDEM İNŞAAT
Çalışan Sayısı: 23
Hizmet Verilen Alan: 800 m2
www.isdeminsaat.com

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

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.
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Bunlar dışında, tedarikçi seçiminde en
çok dikkat edilen husus çalışan haklarının
korunmasıdır. 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.
2019 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. Bu yöntemle kurum
içinde her ay %10 daha az kâğıt kullanılması
sağlanmaktadır. 2019 yılında toplam 200 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.
2019 yılında şirket çevresel etkisini azaltmak
amaçlı 10.000 TL yatırım yapmıştır. Ayrıca, her
yıl Altı Nokta Körler Vakfı ve Lösemili Çocuklar
Derneği’ne yapılan gerek ayni gerekse nakdi
destekler 2019 yılında da devam etmiştir.
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.

KAZMAZ MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 76
Hizmet Verilen Alan: 3.000 m2
https://printcenter.com.tr/
Kazmaz Matbaacılık, İstanbul’da
3.000 m² üzerine kurulu alanda
kurumsal şirketlere çeşitli baskı
hizmetleri sunan bir şirkettir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

Kazmaz Matbaacılık, yüksek kalitede
ürünleri hızlı ve uygun fiyatlı sunmayı
amaçlamaktadır. Tedarikçi seçim
sürecinde hızlı ve zamanında
teslimat, aynı standartlarda teslimatın
devamlılığı kriter olarak alınmaktadır.
Tedarikçiler küçük ölçekli şirketlerden
seçilmektedir.

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Şirket, ürünlerin insan sağlığına
uygun ve güvenli olmasına özen
göstermektedir. Müşterilerin şikâyet
ve önerilerini dinlemek için teslimat
sonrasında e-posta yoluyla Müşteri
Memnuniyet Anketi uygulanmaktadır.
Şirket içerisindeki tüm çalışma
koşulları yasal mevzuatlara uygun
gerçekleştirilmektedir. Yine yasaların
öngördüğü gerekli çalışan eğitimleri
ve sağlık kontrolleri yapılmaktadır.
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MARTI OFSET
Çalışan Sayısı: 47
Hizmet Verilen Alan: 5.000 m2
http://www.martiofset.com/
1983 yılında faaliyetlerine başlayan Martı
Ofset, günümüzde ofset baskı, CTP
kalıplama, mücellit ve grafik tasarım
hizmetleri sunmaktadır.
Martı Ofset, tedarikçi seçim sürecinde
yüksek kalite, uygun fiyat, ileri teknoloji
kriterlerini karşılayan çevreye ve canlılara
duyarlı şirketlerle çalışmayı tercih
etmektedir. Seçim sürecinde dikkat
edilen bu kriterler sözleşmelere de
yansıtılmaktadır. İş ilişkisi bulunan kişi
ve kurumlarla yüz yüze ya da dijital
ortamda iletişim kurularak iyi iş ilişkileri
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Martı Ofset, kaynaklarımızı verimli
kullanmak için bireysel eylemlerin
farkında olarak farkındalığı artırmak
için şirket içinde çalışmalar
yapmaktadır. Su tasarrufu sağlamak
amacıyla gerekli yerlerde uyarı yazıları
bulundurulmaktadır. Bilgi İşlem Birimi
tarafından ömrünü tamamlayan
teknolojik cihazların geri dönüşüme
gönderilmesi sağlanmaktadır.

Müşteri memnuniyetini ölçmek için ilgili
departman yöneticileri müşterilerle birebir
iletişim kurarak şikâyet ve önerilerini
dinlemektedir.
Martı Ofset’te çalışan sağlığı ve güvenliği gerekli
yasalara uygun tedbirlerle sağlanmaktadır.
Şirket, bu alanda profesyonel destek
alarak düzenli aralıklarla çalışanlara eğitim
vermektedir. Çalışanlar arasında sağlıklı
iletişim kurulmasını sağlamak ve iyi bir iş
ortamı yaratmak amacıyla ikramiye ve hediye
uygulamaları mevcuttur. Çalışanların adil,
güvenilir, etik kurallar dahilinde rekabetçi,
yenilikçi ve analitik düşünebilen bireyler
olmalarına dikkat edilmektedir.

SAM İNŞAAT
Çalışan Sayısı: 25
Hizmet Verilen Alan : 150 m2
https://www.saminsaat.com/
Sam İnşaat, 30 yılı aşkın deneyimiyle yoğunluğu
ülke genelinde olmak üzere, uluslararası inşaat
yapan bir taahhüt şirketidir. Sektöründe son
teknoloji ile geleneksel yöntemleri birbiriyle
harmanlayarak kaba ve ince inşaat işleri, çelik
konstrüksiyon ve güçlendirme, peyzaj, elektrik
ve mekanik gibi farklı disiplinlerin sorunsuz
ve en kısa sürede sağlanması için hizmet
vermektedir. Son yıllardaki işlerinin çoğunluğu
otomotiv sektöründe olan şirket, 2019 yılında
İstanbul, Bursa, Çorlu ve Kocaeli’nde toplam

44.600 m² inşaat gerçekleştirmiştir.

İçerik

Anahtar teslimi işleri müşteri memnuniyeti
ve yüksek kalite standartlarını hedefleyerek
gerçekleştiren Sam İnşaat, tedarikçi seçiminde
öncelikle kalite kriterine bakmaktadır. Bunun
dışında, tedarikçilerini çevreye, canlılara ve
çalışan haklarına saygılı şirketlerden seçmeye
özen göstermektedir.

Strateji ve Yönetim

Şirkette enerji tasarrufu sağlamak amacıyla
LED aydınlatma tercih edilmektedir. Su
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını
sağlamak için su arıtıcı ve tasarrufu teşvik
etmek amacıyla muslukların üzerinde
uyarı levhaları bulunmaktadır. Sam İnşaat,
eskiyen teknolojik cihazları yenileyerek
kullanıma kazandırırken yenilenemeyenleri
geri dönüşüme göndermektedir. Teknolojik
cihazlar dışında her türlü pil, kâğıt, ambalaj
atıkları da geri dönüşüme gönderilmektedir.
Şirket tarafından yıllık 1.750 kilogram atık geri
dönüşüme gönderilmektedir.

Etki Alanımız

Müşteri memnuniyetine özen gösteren
Sam İnşaat, süreç boyunca müşterileriyle
birebir iletişim kurarak şikâyet ve önerileri
toplayabilmektedir. Olası memnuniyetsizlikleri
hızlıca aksiyon alarak çözüme ulaştırmaktadır.
Şirket adalet ve şeffaflık ilkeleriyle hareket
ederek müşteri beklentilerine en uygun
hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Sam İnşaat, çalışanları için
ilgili kanunların öngördüğü
sorumluluklar dahilinde hareket
etmektedir. Çalışma koşulları İş
Sağlığı ve Güvenliği kurallarına
uygun olup yılda bir kez tüm
çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimleri verilmektedir. 2019
yılında tüm çalışanlara toplam 16
saat eğitim verilmiştir. Ayrıca yıl
içinde çalışanlara teknik ve mesleki
eğitimler de verilmektedir. 2019
yılında, 8 kişiye toplam 30 saatlik
teknik eğitim verilmiştir.
Çalışanlar için her türlü
ayrımcılıktan uzak, fırsat eşitliğine
dayalı güvenli bir çalışma
ortamı sağlamak, gelişimlerini
destekleyerek yetkinliklerini
artırmak ve inisiyatif almalarını
teşvik etmek değerleriyle yola
çıkan şirket, çalışanlarının istek
ve önerilerine dikkat etmektedir.
Şirket yılda bir kez Çalışan
Memnuniyet Anketi uygulayarak
geri bildirimlere göre gerekli
düzenlemeleri yapmaktadır.
Ayrıca şirket tarafından ihtiyaç
sahipleri ve derneklere bağış
yapılmaktadır. Çalışanlarınsa sosyal
sorumluluk projelerinde yer alması
desteklenmektedir.

SODEXO ENTEGRE HİZMET
YÖNETİMİ A.Ş
Çalışan Sayısı: 470.000
Hizmet Verilen Alan: 3,8 milyon m2
https://tr.sodexo.com/home.html
Sodexo 67 ülkede, 470.000 çalışanı ve
22 milyar € hacmi ile dünyanın en büyük
19. işvereni konumundadır. Ülkemizde
1992 yılından bu yana faaliyette olan Sodexo
Entegre Hizmet Yönetimi, Türkiye’nin seçkin
şirketlerine ve değerli kamu kuruluşlarına
yemek, temizlik, bina yönetimi, teknik destek,
çamaşırhane, resepsiyon, dokümantasyon
gibi 50’nin üzerinde pek çok alanda hizmet
sağlamaktadır.
2019 yılı itibariyle 25 farklı ilde, yaklaşık
3,8 milyon m² alana hizmet sunan Sodexo,
global vizyonunun bir parçası olarak ise
ülkemizdeki operasyonlarda tedarik zinciri ve
istihdamın tamamını yerel kaynak kullanarak
gerçekleştirmektedir.
Sodexo, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001,
ISO 18001 ve ISO 22000 standartlarına göre
çalışmaktadır. Sahip olunan Standartlar
gereği yıllık toplantılar, işletmelere habersiz
denetimler Sodexo Global’den uygulamaların
Türkiye sistemine uyarlanmasına ilişkin
çalışmalar yapılmaktadır.
Bu standartların korunarak yüksek kalitede
hizmet verilebilmesi için tedarikçi seçim

sürecinde kalite yönetim düzeyi, ürün sertifika
ve belgeleri, finansal güç, güvenilirlik, kurumsal
kültür, zamanında teslimat, süreç yönetimi,
sürdürülebilirlik ve iyi iş ilişkileri kriterlerine
dikkat edilmektedir. Ayrıca, tüm tedarikçilerle
Tedarikçi Davranış Kuralları (Code of Conduct)
isminde bir protokol imzalanarak tedarikçilerin
çevreye, canlılara ve çalışan haklarına saygılı
ürün ve hizmet vereceklerini beyan etmeleri
sağlanmaktadır.
Şirket, enerji tüketimi ölçüm ve verimlilik
arttırıcı projelerin yer aldığı İyi Uygulamalar
kataloğu ile bir projede uygulanan verimlilik
ve tasarruf artırıcı uygulamaları başka
projelere de entegre etmektedir. Şirkette
doğalgazlı ve elektrikli ısıtıcı ünitelerine açma
kapama tuşu ve fotoselli çalışma sistemleri
ekleyerek enerji verimliliği artırılmaktadır.
Enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir
yollardan elde edilebilmesi için güneş
panelleri ile elektrik üretim ve depolaması
sağlanmaktadır. Sodexo ve müşteri işbirliğiyle,
yönetilen bir tesiste, açık otopark alanı üzerine
iklimlendirme cihazlarından çıkan atık rüzgârı
ve çevreden gelen rüzgarları elektrik enerjisine
dönüştürecek Rüzgar Türbini projesi hayata
geçirilmiştir. Su tasarrufunu sağlamak için
musluklarda filtre ve batarya kullanılmaktadır.
Su kaynaklarının daha verimli kullanılması
içinse yağmur suyunun toplandıktan sonra
arıtılarak uygun alanlarda kullanılabileceği bir
proje geliştirilmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Şirket, eskiyen teknolojik cihazları
yenileyerek ihtiyacı olan okullara
gönderirken ömrünü tamamlamış
cihazlarıysa geri dönüşüme
göndermektedir. Teknolojik atık
yaratmanın önüne geçmek amacıyla
tüm fiziksel sunucular bulut ortamına
taşınmıştır. Teknolojik atıklar dışındaki
atıklar da ayrıştırılarak belediye ve
anlaşmalı kurumlara geri dönüşüme
gönderilmektedir. 2019 yılında 3.035
kilogram atık geri dönüşüme gönderilerek
çevresel etki azaltılmıştır. Evsel atıklar
ise “sıfır atık” hedefi doğrultusunda
kompost makineleri kullanılarak geri
dönüştürülmektedir. Ayrıca satın
alma ve üretim süreçlerinde yapılan
değişiklikler sayesinde karbon ayak izi
büyük ölçüde azaltılmıştır. Yaratılan
çevresel etkinin telafisi için gerekli sayıda
ağaç şirket tarafından ekilmektedir.
Çeşitli işletmelerde uygulanan projeler
kapsamında daha az ağaç kesilmesini
sağlayan iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.
Sodexo, müşteri memnuniyeti süreçlerini,
tutarlı, sistematik, müşteri odaklı ve duyarlı
bir şekilde düzenlemek ve yürütmek için
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim
sistemini uygulamaktadır. Bu doğrultuda,
müşterilerin şikâyet ve önerilerini
iletebilecekleri Müşteri Destek Hattı,
e-posta, dilek kutuları, yüz yüze görüşme
gibi yazılı ve sözlü çeşitli iletişim kanalları
bulunmaktadır. Ayrıca, müşterilerin görüş

ve önerilerini almak için yıllık Müşteri
Memnuniyeti Anketi uygulanmaktadır.
QDMS ortak bulut takip programı
kullanılarak şirket içindeki doküman
yönetimi, müşteri şikayetleri, düzeltici
faaliyetler ve iş kazaları tek bir yerden
takip edilmektedir.
Sodexo tarafından hizmet verilen tüm
tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği yasal
mevzuatlarına uygun, bulunduğu tehlike
sınıfının gerektirdiği tüm tedbirler
alınmaktadır. Tüm çalışanlara 4’er saat
olmak üzere iş yeri hekimi tarafından
sağlık eğitimi ve uzman kişi tarafından İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir.
Kalite Güvence Departmanı tarafından
düzenli olarak hijyen kontrolleri
yapılmaktadır. Salgın hastalıklara karşı
afiş, broşür, eğitim kanallarıyla gerekli
bildirimler yapılırken fiziki önlemler de
alınmaktadır.
Bu eğitimler dışında, çalışanların kişisel
gelişimlerini desteklemek için teknik ve
mesleki eğitimler verilmektedir. 2019
yılında, Sodexo bünyesinde toplam
46.987 saat çalışan eğitimi verilmiştir.
Şirket, iyi bir çalışma ortamı
sağlamak ve çalışan ilişkilerini
geliştirmek adına özel günlerde toplu
etkinlikler düzenlemektedir. Çalışan
memnuniyetini ölçmek için 2 yılda
bir olmak üzere Çalışan Memnuniyeti
Anketi uygulanmaktadır. Son 3 anket

döneminde, çalışanlar tarafından Sodexo
“En İyi İşveren” olarak seçilmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim

Sodexo, içinde bulunduğu topluma katkı
sağlamak amacıyla oldukça çeşitli sosyal
sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.
Dezavantajlı bölgelerde bulunan
kız meslek liseleri ve özel eğitim
merkezlerine “Gelecek Atölyeleri” projesi
kapsamında destek verilmiştir. Yiyecek
içecek bölümü bulunan bu okullarda
öncelikle öğrencilerin eğitim aldığı
mutfakların altyapı sorunları giderilmiş ve
öğrencilere yemek pratiği yapılabilmesi
için malzeme tedariki sağlanmıştır.
Öğrencilerin tamamına okulları
devam ederken Sodexo mutfaklarında
staj ve okul bittikten sonra iş imkânı
sağlanmaktadır. Gelecek Atölyeleri
projesinde eğitim alan kız öğrencilerle
son iki yıldır, 8 Mart Dünya Kadınlar
Gününde profesyonel mutfaklarda
ARGE çalışmaları yapılmaktadır. ARGE
çalışması kapsamında öğrenciler
profesyonel mutfaklarda yemek yapma
fırsatı bulurken kendi geliştirdikleri yemek
reçeteleri Sodexo tarafından hizmet
verilen mutfaklarda yer almaktadır.
Bu proje dışında, HAYTAP, LÖSEV,
Darüşşafaka, TÖÇEV ve Tohum Otizm
Vakfı gibi çeşitli vakıflara bağış
yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk
projelerinde çalışanların gönüllülük
esasıyla katılımı desteklenmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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SOFRA- COMPASS GROUP
(EUROSERVE HİZMET VE
İŞLETMECİLİK A.Ş.)
Çalışan Sayısı: 600.000
Hizmet Verilen Alan: 30.000 m2
http://www.sofragrup.com/AnaSayfa.aspx
1987’de kurulan Sofra Grup, Compass Group
Plc.’nin şirketidir. İş Merkezleri, fabrikalar,
eğitim kurumları ve sağlık kurumlarına toplu
yemek ve destek hizmetleri veren Sofra Grup,
günlük
1,3 milyon kişiye kahvaltı, öğle ve akşam
yemekleri olarak öğün hizmeti ve
yüzbinlerce kişiye konuk ağırlama hizmetleri
sağlamaktadır.
Sofra Grup, Türkiye'de (TSE EN ISO 9001)
Kalite Yönetim Sertifikasını, (TSE ISO EN
22000) Gıda Güvenliği Belgesini, (TSE TS
ISO 45001) İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesini,
(TSE ISO EN 14001) Çevre Belgesini, (TSE
İSO 10002) Müşteri Memnuniyeti Belgesini
ve (TSE EN ISO 50001) Enerji Yönetimi
Belgesini sektöründe ilk alan toplu yemek
hizmeti kuruluşudur. Satın almadan servise
kadar geçen depolama, pişirme ve diğer
tüm süreçlerde ürün kontrolü ve çalışan
eğitimleri sayesinde sağlanan iş güvenliği,
Sofra Grup’un sunduğu hizmette kalite
güvencesini artırması amacını taşımaktadır.
Şirket, en kaliteli hizmeti sunabilmek için

tedarikçi seçim sürecinde sağlıklı, taze
ve güvenilir ürünleri avantajlı koşullarda
almaya dikkat etmektedir. Ayrıca, çevreye
ve topluma etkisinin farkında olan bir şirket
olarak Sofra Grup, sorumlu ve sürdürülebilir
satın alma politikasına sahiptir. Bu
doğrultuda güvenli ve etik ürünler tercih
etmek için yalnızca onaylı tedarikçilerle
çalışmak, yerel üreticileri desteklemek ve adil
ticaret yaklaşımını benimseyerek üreticilere
destek olmak hedeflenmektedir.
Sofra Grup çevresel etkisini azaltmak ve
enerji tasarrufu sağlamak amacıyla verimli
ekipmanlar kullanırken tüketimlerin takibini
yaparak gereksiz kullanımların önüne
geçmeye çalışmaktadır. Kullanılan musluk
kontrol sistemleri sayesinde kişi başına yıllık
1.800 litre su tasarrufu sağlanmaktadır. Servis
güzergâhlarının en az karbon salınımına
neden olacak şekilde ayarlanması, düzenli
bakım ve kaliteli yakıt kullanımıyla çevresel
etkinin azaltılması hedeflenmektedir.
Çalışanlar bilgilendirilerek ve çeşitli
bölgelere uyarı levhaları asılarak farkındalık
yaratılmasına özen gösterilmektedir.
Sofra Grup, gıda atıklarının etkilerini azaltmak,
farkındalık yaratmak ve gıda atıklarının
etkilerini en aza indirebilmek için Trim Trax
Programı’nı uygulamaktadır. Trim Trax, Sofra
Grup mutfaklarında oluşan gıda atıklarını
takip etme, ölçme ve azaltmaya yarayan bir
atık azaltma programıdır. Verimliliği artırmak,
gıda atıklarını ve bu atıkların çevresel etkilerini

azaltma bilincini uyandırmak için tasarlanan
bu program, atık azaltmayı ve artan yemek
maliyetlerini dengelemeye yardımcı olmayı
hedeflemektedir. Bu amaçla, gıda atıklarını
azaltmak için sahada ihtiyaç duyulan araçlar
sağlanırken atıkların takibi yapılmaktadır.
Gıda atıkları dışında şirket bünyesinde
oluşan her türlü kâğıt, ambalaj, pil vb. atıklar
ayrıştırılarak yerel belediyelere geri dönüşüm
için teslim edilmektedir.

İçerik

Sofra Grup’ta müşteri memnuniyetini ölçmek
için bağımsız bir şirket tarafından yılda iki
defa Müşteri Memnuniyeti Anketi ve Analizi
yapılmaktadır. Ayrıca Müşteri Bildirim Hattı
yoluyla müşteriler şikâyet ve önerilerini
iletebilmektedir.

Etki Alanımız

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Sofra Grup, çalışanlarının şirketin
kurumsal değerlerini paylaşan kişilerden
oluşmasına dikkat etmektedir. Şirket
tarafından çalışanların kişisel gelişimleri ve
kariyerleri desteklenmektedir. Bu amaçla
çalışanların eğitim ve gelişiminden sorumlu
ayrı bir ekip oluşturulmuştur. Çalışma
koşulları yasal mevzuatlara uygun olarak
düzenlenmektedir. Yine yasal mevzuatlar
doğrultusunda yıl içinde çalışanlara yönelik
İş Sağlığı ve Güvenliği, Salgın Hastalıklar
eğitimleri verilmektedir. 2019 yılında çalışan
bazında 19 saat eğitim verilmiştir. Ayrıca,
çalışanların motivasyonunu artırmak ve
daha sıcak bir çalışma ortamı yaratmak için
toplu organizasyonlar ve çeşitli yarışmalar
düzenlenmektedir.
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STEPPEN KALEMCİLİK
Çalışan Sayısı: 35
Hizmet Verilen Alan: 3.076 m2
http://steppen.com.tr/
1992 yılında çeşitli ürün üretmek için
kurulan Steppen Kalemcilik, 1995 yılında
faaliyetlerini kalem üretimine odaklamıştır.
Şirket çevre dostu ve sosyal sorumlu bir
yaklaşımla üretken, kârlı, gelişime açık ve
sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak
vizyonuyla 31 farklı ülkeye ihracat
yapmaktadır.
Steppen Kalemcilik kalite standartlarını
artırmak için ISO 9001 standartlarını
takip etmektedir. Kalite standartlarını
koruyabilmek için tedarikçi seçim sürecinde
uzun yıllara dayanan güven, kalite, süreç
yönetimi ve uygun fiyat kriterlerine
dikkat edilmektedir. Ayrıca doğa ve insan
üzerinde olumsuz etki bırakmadan,
toplumsal fayda odaklı bir anlayışla üretim
yapma politikası benimseyen Steppen
Kalemcilik, tedarikçilerinin de aynı politika
doğrultusunda çevreye, canlılara ve çalışan
haklarına saygılı şirketler olmasına özen
göstermektedir.
Şirkette sensörlü LED aydınlatmalar
kullanılarak kullanılmayan alanlarda
enerji israfı oluşması önlenmektedir. Su
tasarrufu sağlamakamacıyla musluklarda
su akışı kısıtlanırken musluk yanlarına uyarı

levhaları asılmaktadır. Ömrünü tamamlayan
teknolojik cihazların parçaları başka
işlemler için donanım olarak kullanılarak
teknolojik atık çıkarılmasının önüne
geçilmektedir. Ayrıca, şirkette oluşan atıklar
ayrıştırılarak yetkili geri dönüşüm tesislerine
gönderilmektedir. Atık kağıtların mümkünse
tekrar kullanılarak geri dönüşüme
gönderildiği süre de uzatılmaktadır. 2019
yılında toplam 3.185 kg kâğıt, 1.006 kg plastik
poşet atığı geri dönüşüme gönderilmiştir.
Şirket bünyesinde atık yönetimi kapsamında
“Çevre Bilgi Sistemi Raporu” ve “Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Raporu”
çalışmaları yürütülmektedir.
Müşteri sağlığı ve güvenliğine çok
önem veren şirket ürettiği doğa dostu
ve antibakteriyel kalemleri bilgilendirici
broşürlerle birlikte teslim etmektedir.
Müşteri memnuniyetini kontrol etmek
amacıyla teslimat sonrasında telefon
aramasıyla müşterilerle kısa görüşmeler
gerçekleştirilmektedir.
Steppen Kalemcilik, çalışan sağlığı
ve güvenliğine özen göstermektedir.
Bu doğrultuda, İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında danışmanlık hizmetinden
yararlanmaktadır. Çalışma ortamı ve hijyen
koşulları düzenli olarak kontrol edilerek
gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
Çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Depreme
Karşı Korunma” ve “Salgın Hastalıklardan
Korunma” eğitimleri verilmektedir. Bunlar

dışında teknik ve mesleki eğitimler de
verilmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim

Toplumsal faydayı faaliyetlerinin merkezine
koyan şirket, ev hanımlarının evden para
kazanmasına yardımcı olan “Evde Kalem
Montaj” çalışmasıyla istihdam yaratmaktadır.
Ayrıca, çevreci dernek ve kuruluşların
çeşitli etkinliklerinde sponsor olarak destek
sağlamaktadır.

ŞAHİN OZALİT
Çalışan Sayısı: 42
Hizmet Verilen Alan: 1.600 m2
http://sahinozalit.com/
1985 yılından bu yana kalite ve çağdaş
hizmet anlayışla hizmet sunan Şahin Ozalit
Büro Gereçleri, İstanbul’da bulunan dört
şubesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Şahin Ozalit, tedarikçi seçim sürecinde kalite
standartlarının korunmasına ve devamlı iş
ilişkileri kurulmasına önem vermektedir.
Şirket, Bilgi İşlem Birimi’nde eskimiş
olan cihazları değerlendirmektedir.
Su kaynaklarının verimli kullanılmasını
sağlamak içinse arıtma cihazları ve ilgili
yerlerde uyarı yazıları bulunmaktadır. Şirket
içinde oluşan atıklar ayrıştırılarak düzenli
aralıklarla yetkili geri dönüşüm tesislerine
gönderilmektedir.
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Şahin Ozalit, müşteri güvenliğini
sağlamak için denetçi firmanın
önerileri doğrultusunda gerekli
tedbirleri almaktadır. Müşteriler
birebir iletişim kurarak ya da
e-posta yoluyla şikâyet ve önerilerini
sunabilmektedir.
Şirket, çalışanlarla ilgili her türlü
süreçte yasal mevzuatlara uygun
davranmaktadır. Çalışanlar, iş yeri
hekimleri tarafından hastalıklara
karşı bilgilendirilmektedir.
Şahin Ozalit, içinde bulunduğu
bölgedeki sokak hayvanlarını
besleyerek çevresine katkı
sağlamaktadır. Ayrıca, çalışanların
sivil toplum kuruluşlarında gönüllü
çalışmaları desteklenmektedir.

T DİZAYN MİMARLIK
Çalışan Sayısı: 9
Hizmet Verilen Alan: 730 m2
http://www.tdizayn.com/
2004 yılında mimarlık, dekorasyon
ve taahhüt firması olarak kurulan
T Dizayn Mimarlık, İstanbul’da
bulunan 530 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 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. 2019 yılında kullanılan
89,81 kg kâğıdın 81,64 kg’ı atık olarak

geri dönüşüme verilmiştir.
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.

İçerik

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.

Etki Alanımız

T Dizayn Mimarlık, faaliyette
bulunduğu bölgede yaşayan
insanlara fayda sağlamak adına
çalışmalar yapmaktadır. Şirket,
2019 yılında Pertevniyal Lisesi
Müdürlüğü’ne eğitim bağışı
yapmıştır.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik

GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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TES KONFEKSİYON
Çalışan Sayısı: 59
Hizmet Verilen Alan: 4.000 m2
http://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 4.000 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 Kodu’na uygun
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, 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.
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.
Şirket atık yönetiminde Ataşehir
Belediyesi iş birliğiyle atıklarının
geri dönüşümü ve bertarafı için
gerekli yönetmelikler doğrultusunda
hareket etmektedir. 2019 yılında

250 kg atık kâğıt ve ambalaj geri
dönüşüme gönderilmiştir.

İçerik
Strateji ve Yönetim

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.
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.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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UÇAR OFSET MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 5
Hizmet Verilen Alan: 250 m2
http://www.ucarofset.com
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.
Çevresel etkinin azaltılması için şirket
tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Enerji tüketimini azaltmak için
tasarruflu lambalar tercih edilmektedir.
Ayrıca, şirket oluşan atık kâğıtları geri
dönüşüme göndererek doğaya katkıda
bulunmaktadır. 2019 yılında 3.500 kg atık
kâğıt, 1 kg atık pil ve 250 kg atık kalıp geri
dönüşüme kazandırılmıştır.
Çalışan sayısı nedeniyle şirket içinde
çalışanlar her zaman diyalog halindedir.
Bu nedenle anket veya şikâyet/öneri
sistemi bulunmamaktadır. Çalışanların her

zaman istek ve önerilerini iletebilecekleri
bir ortam bulunmaktadır. Çalışanların
çalışma koşulları yasal mevzuatlara uygun
şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca, yine
yasal mevzuatlar doğrultusunda düzenli
olarak hekim kontrolleri yapılmaktadır.
Çalışanların kişisel gelişimlerini
desteklemek için çeşitli teknik ve mesleki
eğitimlerin yanı sıra 2019 yılında İnsan
Hakları Eğitimi ve Etik İlkeler Eğitimi
verilmiştir. Yıl içinde stajyerlerle birlikte
toplam 7 kişiye eğitimler verilmiştir.
Uçar Ofset, içinde bulunduğu bölgede
iletişim hatları ve garaj hizmeti konusunda
yatırımlar yaparak topluma katkıda
bulunmuştur. Bunun dışında, şirket ihtiyaç
sahibi ailelere yardım ve öğrencilere burs
sağlamaktadır.

UMUT DOĞA MATBAACILIK
Çalışan Sayısı: 30
Hizmet Verilen Alan: 750 m2
http://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. 2018 yılında
başlanan BSCI belgesi için
denetim tamamlanmış ve B notu
alınmıştır.
Tedarik zinciri yapısında,
tedarikçilere anketler
uygulanarak bir puanlama
yapılmaktadır. Tedarikçi seçim
sürecinde şirketin en dikkat
ettiği unsur yüksek kalite ve hızlı
sevkiyatın sağlanmasıdır.

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Yine tedarikçi seçiminde de BSCI
kapsamında 13 faaliyet alanında
kriterlere uygunluklarına önem
verilmektedir.
Umut Doğa Matbaacılık,
müşterilerine yılda bir kez
Müşteri Memnuniyeti Anketi
uygulayarak şikâyet ve önerileri
değerlendirmektedir.
Bunun dışında müşterilerin
iletişime geçebilecekleri müşteri
temsilcileri bulunmaktadır.
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Çalışanlara verilmesi gereken İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Çevre
Eğitimleri ve İlk Yardım Eğitimi şirket
tarafından karşılanmaktadır. 2019
yılında çalışanlara toplam 570 saat
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. 2019
yılında geri dönüşüme 248.145 kg kâğıt
kazandırılmıştır. Ayrıca çalışanların atık

yönetimi hakkında bilinçlendirilmesi
için eğitimler verilmektedir.

VOG TEKSTİL
Çalışan Sayısı: 40
Hizmet Verilen Alan: 2.000 m2
https://www.vogtekstil.com.tr/
tr/
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 LED'li 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. Vog
Tekstil’de atık kâğıt ve atık ayrıştırma
işlemleri belediye iş birliğiyle
yürütülmektedir. 2019 yılında toplam
50 kg atık kâğıt geri dönüşüme
kazandırılmıştır. Bunun yanında, her ne
kadar oldukça az miktarda da olsa atık
piller de toplanarak ilçe belediyesine
geri dönüşüm için gönderilmektedir.
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.
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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. Şirket, 2019
yılında Sedex Smeta sosyal
uygunluk çalışmalarına başlamıştır.
Şirketin sosyal sorumluluk
kapsamında, iş güvenliği
standartları ve dünya çalışma
örgütü standartlarına uygunluğunu
belgeleyecek denetime hazırlıkları
tamamlanmıştır.
Vog Tekstil, Türkiye çapında eğitime
ve engellilere destek olmak için
düzenlenen organizasyonlara
çalışanları ile katılarak destek
olmaktadır. 2019 yılında, ülkede
yaşanan deprem felaketinde
ihtiyaç sahiplerine ilçe belediyesi
aracılığıyla destek olunmuştur. Vog
Tekstil, çalıştığı bölgedeki hayvan
barınaklarına düzenli olarak yardım
yapmaktadır.

YİĞİTOĞLU
Çalışan Sayısı: 287
Hizmet Verilen Alan: 85.000 m2
https://www.yigitoglu.com.tr/
Yiğitoğlu, “Profesyonel Temizlik Ürün ve
Sistemleri” ile “Kimyasal Ürün” grupları
olmak üzere iki temel kategoride
hizmet sunmaktadır. 1956 yılından bu
yana kalite ve güvenle anılan bir şirket
olmak prensibiyle faaliyetlerine devam
etmektedir.
Yiğitoğlu, ISO 9001:2005 Kalite Yönetim
Sistemleri standartlarına uygun hizmet
vermektedir. Kalite standartlarının
korunması amacıyla tedarikçi seçim
sürecinde en önemli kriter yüksek
kalite olmak üzere iş disiplini, marka
büyüklüğü, etik kurallar, kurumsal
kültür kriterleri dikkate alınmaktadır.
Tedarikçilerden alınan ürünlerin insan
sağlığına, canlılara ve doğaya zararsız,
sertifikalı ürünler olmaları istenmektedir.
Şirket içinde enerji tüketimini azaltmak
için tasarruf politikaları uygulanmaktadır.
Su tüketimini azaltmak içinse çalışanlara
yönelik farkındalık oluşturma çalışmaları
yapılmaktadır. Bunlar dışında musluklar
su tüketimini en aza indirecek basınçta
ve sensörlü olarak tercih edilmektedir.

Bilgi İşlem Birimi’nde ortaya çıkan
elektronik atıklar anlaşmalı geri
dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
Şirket içinde oluşan kâğıt, ambalaj,
plastik, pil atıkları gibi tüm atıklar
ayrıştırılarak yetkili geri dönüşüm
tesislerine gönderilmektedir. 2019
yılında 540 kg atık kâğıt geri dönüşüme
kazandırılmıştır.

İçerik

Yiğitoğlu, çalışanlarının çalışma
koşulları ve çalışanlarla ilgili her türlü
süreci yasaların öngördüğü şekilde
yürütmektedir. Çalışanlar düzenli
aralıklarla sağlık kontrollerine girmektedir
ve gerekli eğitimleri almaktadır. Yiğitoğlu,
çalışanlarının memnuniyetini ölçmek
için Microsoft Office Form programı
kullanarak memnuniyet anketleri
düzenlemektedir. Çıkan sonuçlara
göre şirket içinde gerekli iyileştirmeler
yapılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği
dışında çalışanların kişisel gelişimlerine
destek olacak mesleki ve teknik eğitimler
verilmektedir. Yiğitoğlu, insan haklarına
değer veren ve istihdam yaratmaya
önem veren bir şirkettir. Yasal kontenjan
sayısının üzerinde engelli çalışan
istihdam etmektedir. Ayrıca topluma
katkı sağlamak için Türkiye’nin çeşitli
bölgelerindeki ihtiyaç sahibi okulların
kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Etki Alanımız
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Tedarikçilerimizde Sürdürülebilirlik
İçerik

EKONOMİK PERFORMANS
Toplumsal Yatırımlar
Acar Basım 				

N/A

Atılgan Pazarlama			

24.000

Bakırcı Otomotiv			

N/A

Barış Makine				

30.000

BASF					

N/A

Beker Geri Dönüşüm			

N/A

Big Tanıtım				

N/A

DAIKIN Türkiye				

N/A

Destek Bilgisayar			

N/A

Fabrika Basım				

N/A

Format Matbaacılık			

N/A

Iron Mountain				

N/A

İsdem İnşaat				

10.000

Kazmaz Matbaacılık			

N/A

Martı Ofset				

N/A

Reklametre				

N/A

Sam İnşaat				

200.000

Sodexo					

N/A

Sofra Group				

N/A

Steppen Kalemcilik			

N/A

Şahin Ozalit				

N/A

T-Dizayn Mimarlık			

N/A

TES Konfeksiyon			

170.000

Uçar Ofset				

30.000

Umut Doğa				

N/A

Vog Tekstil				

0

Yiğitoğlu				

N/A
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İçerik

ÇEVRESEL PERFORMANS
Doğalgaz
Tüketimi (m3)

Benzin
Tüketimi (Lt)

Su
tüketimi (m3)

Atık
Miktarı (kg)

Atık Kâğıt
Miktarı (kg)

Geri Dönüşüme Gönderilen
Atık Kâğıt Miktarı (kg)

Acar Basım
1.482.000
Atılgan
		25.500		
Pazarlama
Bakırcı
		117.834		
Otomotiv
Barış Makine
91.076.757

19.550

25.200

3.750

252.600

232.000

232.000

0		

30.000

216		

468

260

1.560

18.292

96.631

3.367

N/A

N/A

N/A

781		

86.934,03

277		

N/A

2.850

2.850

BASF		
14.643.000
Beker
Geri
		6.308,33		
Dönüşüm
Big Tanıtım
325		

18.99.839

N/A		

202.564

399.000

N/A

N/A

600		

0		

63		

249.125

20.120

19.140

87		

1.500

10		

4		

4		

4

DAIKIN Türkiye N/A		
Destek
		137,14		
Bilgisayar
Fabrika Basım
652.275,04
Format
		433.500		
Matbaacılık
Iron Mountain
1.347.474		

N/A		

240.000

10.000

5.760

4.800

4.800

N/A		

467.726

990

N/A

N/A

N/A

2.754		

0		

702		

450

268.233,50

268.233,50

7.410		

15.000

3.432

N/A

N/A

20.000

316.857

6.542

84.000

12.000

12.000

12.000

İsdem İnşaat
27.274		
Kazmaz
		921.680		
Matbaacılık
Martı Ofset
600.000

648		

4.500

110		

N/A

200

200

120.750

19.400

2.096

2.500

200

62.321

8.300		

16.000

1.500

N/A

234.785

234.785

Reklametre

67.125		

6.100		

16.863

200

18.000

4.000

1.800

Sam İnşaat

35.000		

2.000		

15.000

2.500

1.750

1.750

1.750

Sodexo		

45.475		

0		

251.127

647		

3.381

2.731

2.731

Sofra Group
98.700		
Steppen
		10.380		
Kalemcilik
Şahin Ozalit
127.924,91
T-Dizayn
		7.233.203
Mimarlık
TES
		20.700		
Konfeksiyon
Uçar Ofset
12.500		

455,9		

75,12

1.453

N/A

N/A

855.72

0		

8.432

350		

1.006

3.185

3.185

N/A		

13.555,92

372		

N/A

N/A

1.000

0		

11.676,82

35		

N/A

89,81

89,64

9.560		

15.400

265		

N/A

275

275

0		

2.200

60		

1.250

3.500

3.500

Elektrik
Tüketimi (kWh)

Umut Doğa

356.683,53

0		

13.702,10

611		

N/A

248.145

248.145

Vog Tekstil

84.111		

85.088

10.759

372		

335

55

45

Yiğitoğlu

1.815.000

N/A		

600.000

10.200

216

1.500

1.440
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İçerik

ÇALIŞANLAR
Tam Zamanlı
Çalışan
Sayısı

Yarı Zamanlı
Çalışan
Sayısı

Toplam
İşgücü

Kadın Çalışan
Sayısı

Erkek Çalışan
Sayısı

Kadın Çalışan
Oranı (%)

Çalışan
Sirkülasyonu (%)

Çalışan Başına Düşen
Ortalama Eğitim Saati
(Adam/Saat)

Verilen Etik
İlkeler Eğitimi
Saati

Verilen İnsan
Hakları Eğitimi
Saati

10

116

19

97

16,3

37,06

15

1

1

0

21

3

18

15

8

1,14

24

24

0

95

19

76

25

5,5

2,02

1

1

0

70

13

57

18

1,42

85

2

2

BASF		
694
Beker
Geri
		18
Dönüşüm
Big Tanıtım
3
DAIKIN
		1.180
Türkiye
Destek
		451
Bilgisayar

0

694

185

509

26

3,6

16

2.600

N/A

3

21

4

17

19

52

67

N/A

N/A

0

3

1

2

33

0

20

5

5

1

1.181

347

834

29,38

3,97

15,91

N/A

0

0

451

46

359

13

28

22

4

0

Fabrika Basım
48
Format
		38
Matbaacılık

0

48

10

38

21

4,8

6

2

2

0

38

5

33

0,13

13,16		

3,07

12

2

0

267

74		

193

27,71

4

16

7

7

İsdem İnşaat
20
Kazmaz
		74
Matbaacılık
Martı Ofset
30

3

23

3

20

13

52

1,5

2

2

0

74

9

65

12

12

N/A

N/A

N/A

17

47

8

39

0,17

0

0

0

0

Reklametre

26

1

27

10

17

0,37

N/A

N/A

N/A

N/A

Sam İnşaat

25

0

25

5

20

25

4

4,39

48

48

Sodexo		

4.220

0

4.220

1.932

2.288

41,24

4,06		

11

1

0,5

478

2.131

975

1.156

58

4,3

23

187,5

223

0

35

8

27

22

1

10

0

0

0

42

10

32

20

28,57

N/A

N/A

N/A

2

9

2

7

23

31

72

0

0

0

60

28

32

47

22

10

1

1

Acar Basım
106
Atılgan
		21
Pazarlama
Bakırcı
		95
Otomotiv
Barış Makine

Iron Mountain

70

267

Sofra Group
1.653
Steppen
		35
Kalemcilik
Şahin Ozalit
42
T-Dizayn
		7
Mimarlık
TES
		60
Konfeksiyon
Uçar Ofset

5

2

7

3

4

42

N/A

1

2

2

Umut Doğa

33

0

33

13

20

40

3,06

18

0,5

0,5

Vog Tekstil

45

0

45

12

33

27

24

10

2,5

2

Yiğitoğlu

287

0

287

78

209

27

N/A

8

0

0
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İndeksler ve Diğer Raporlama Bilgileri

İçerik

GRI İndeksi, BMKİS İndeksi ve BMSKA İndeksi internet sitemizden ayrıca indirilebilir.

Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız

PwC Raporlama Kılavuzu
Bağımsız Güvence Beyanı
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Kurumsal Sürdürülebilirlik
Konseyi 2019
Künye
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Doğuş Otomotiv 2019 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu
–Raporlama Kılavuzu
Bu raporlama kılavuzu (“Kılavuz”),
Doğuş Otomotiv’in 2019 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
2019 tarihinde sona eren FY 19 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.

1. Genel Raporlama İlkeleri
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

2. Temel Tanımlamalar
Bu raporun amacı doğrultusunda Şirket
aşağıdaki tanımlamaları yapmaktadır:
“Enerji” elektrik, doğal gaz ve yakıt (dizel/
benzin) anlamına gelmektedir.

İçerik
Strateji ve Yönetim

“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 şirkete
ait araçlardan kaynaklı elektrik, doğalgaz
ve yakıt (dizel/benzin) tüketimlerini
kapsamaktadır.

Ekonomik Kalkınma

“Su” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
olan İSU’dan tedarik edilen şebeke suyu
anlamına gelmektedir.

BMKİS İndeksi

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi

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

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma

“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.

Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi

3. Raporlama Kapsamı
FY 19 ve sunulan karşılaştırmalı dönemler
için Şirket’in enerji ve su tüketimi
aşağıdakilerle ilişkilidir:

BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

• 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.
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FY 19 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.

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.

İçerik
Strateji ve Yönetim

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.

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Bağımsız Güvence Beyanı

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Bağımsız Güvence Beyanı

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Kurumsal Sürdürülebilirlik Konseyi 2019

İçerik
Strateji ve Yönetim

Üye

Departman/Birim

Ahsen Bayraktaroğlu

DOD Pazarlama ve İş Geliştirme

Bahadır Akyol

İdari İşler

Bengü Himmetli 			

İç Denetim

Beste Tan 				

VW Binek

Cem Kaya

Bayi Geliştirme

Damla Akınalp 				

Doğuş Oto İnsan Kaynakları

Dilruba Ulaş 				

Vdf Pazarlama

Ebru Belen 				

Audi Pazarlama

Ebru Kantoğlu

Kurumsal İletişim

Fırat Cebeci

Scania Pazarlama

Gökberk Ofkeli

Değer ve İlgi Merkezi

Gökçe Sönmez

Porsche Pazarlama

Koray Bebekoğlu

Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim

Kübra Sarıgül 				

Süreç Yönetimi

Murat Battaloğlu 			

Skoda Pazarlama

Müge Yücel

Yatırımcı İlişkileri

Nermin Taşkın 				

Bütçe Planlama

Özgecan Üstün 				

Süreç Yönetimi

Pınar Tuncer Doğanç

Kurumsal İletişim

Pınar Uysal

Doğuş Teknoloji Kurumsal İletişim

Sabih Yalıntaş

Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi

Selin Tükenmez

VW Ticari Araç Satış

Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi
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Üye

Departman/Birim

Sertaç Arda 				

Lojistik Atık Yönetimi

Simge Ofluoğlu 				

İnsan Kaynakları

Sinem Bedir 				

Hukuk

Şeref Kurtarıcı				

VW Satış Sonrası Hizmetler

Yağmur Gök

Doğuş Oto Pazarlama

Zeynep Korku 				

SEAT Pazarlama

Zeynep Mert 				

Satın Alma

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

DOĞUŞ OTOMOTİV
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU 2019

192

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

İçerik
Strateji ve Yönetim
Ekonomik Kalkınma
Toplumsal Kalkınma
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Etki Alanımız
GRI İndeksi
BMSKA İndeksi
BMKİS İndeksi

Geri Bildirimleriniz, Görüş ve Önerileriniz için
Ebru Kantoğlu
Marka Yönetimi Müdürü
EKantoglu@dogusotomotiv.com.tr
Pınar Tuncer Doğanç
Kurumsal Marka Yöneticisi
PTuncer@dogusotomotiv.com.tr
Tasarım
Çağlar Yücealp
cyucealp@gmail.com
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