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YÖNETİM VE İCRA KURULU
BAŞKANI’NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Çip krizi otomotiv endüstrisini
hazırlıksız yakaladı
Global otomotiv sektörü de 2021 yılında etkisini sürdüren tedarik darboğazından nasibini aldı. Hammadde
fiyatlarındaki hızlı yükselişler ve küresel üretimdeki daralma gibi etkilerin yanı sıra arz-talep dengesizliğinin
yol açtığı çip krizi, otomotiv sektörünü adeta dize getirdi. Yıl boyunca
birçok otomotiv üreticisi, yeterli miktarda çip temin edemediği için üretim kesintisine gittiğini açıkladı. Bu
durum, markalarımızın temininde de
bazı aksama ve gecikmelere yol açtı.
Çip krizi nedeniyle üretimde daralma
yaşanmasına rağmen, 2021 yılında
toplam otomotiv pazarının bir önceki
yıla göre yüzde 3,8 artışla 84,2 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi
bekleniyor.
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Türkiye pazarında ivme kaybı
Bir önceki yıl pandemiye rağmen
çok hareketli bir yıl yaşayan ve hem
sıfır hem de ikinci el araç piyasasında beklentilerin üzerinde büyüme
sergileyen Türkiye otomotiv pazarı,
2021 yılında aynı performansı devam
ettiremedi. Yıla hızlı bir satış temposuyla başlayan otomotiv sektörü, yılın ikinci yarısında ivme kaybetmeye
başladı. Yılın son dönemindeki dövize bağlı piyasa hareketleri de otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. Bu
durum, 2022 yılına yönelik öngörülerde bulunmamızı da güçleştiriyor.

Bu durum, tüm otomotiv ekosisteminde olduğu gibi markalarımızda
da yatırım odağının elektrikli araçlara kaymasına yol açıyor. Yollardaki elektrikli araç sayısı henüz yeterli
seviyenin uzağında olsa da, bu segmentteki satışlarda hızlı bir yükseliş izleniyor. Türkiye’de 2021 yılında
elektrikli araç satışları yaklaşık 3,5
kat artarak 2.846’ya yükseldi. Bu
araçlardan 353 adedi ise Porsche
oldu. Porsche, “Road to X” stratejisi kapsamında, elektrikli otomobil
dönüşümünde ve Türkiye otomotiv
sektöründe öncü bir rol üstleniyor.

Yıl sonu itibarıyla Türkiye’de otomobil
ve hafif ticari araç satışları bir önceki
yıla göre yüzde 4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti. Ağır vasıta dahil toplam otomotiv
pazarındaki daralma ise yüzde 2,9
oldu. 2021 yılında toplam 772.722
adet araç satıldı. İkinci el pazarı da
yaklaşık yüzde 10,2 küçüldü.

Biz de bu stratejiye uygun olarak
Porsche merkezlerimizde sürdürülebilirlik çalışmalarına öncelik veriyoruz. Doğuş Otomotiv olarak elektrikli
otomobil getirmenin yanı sıra gerekli
altyapının gelişmesine de katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız
elektrikli şarj istasyonu kurulumlarımız 2021 yılında hızlanarak devam
etti. Türkiye’nin ilk batarya onarım
merkezini ve en hızlı elektrikli şarj
istasyonunu Doğuş Oto Kartal’da
kurduk. Toplam 117 adet şarj istasyonu ile Türkiye’de en çok şarj istasyonuna sahip marka olduk. 2022
yılında üç Porsche Merkezi’ne daha
batarya onarım merkezi kurarak,
Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde en
çok batarya onarım merkezine sahip
ülke olmayı ve Türkiye’de kurulu şarj
istasyonu sayısını 200’e çıkarmayı
hedefliyoruz.

Doğuş Otomotiv pazar payını
büyüttü
Doğuş Otomotiv olarak yıla güçlü
bir başlangıç yaptık. Çeşitli tedarik sıkıntılarına rağmen 2021 yılında
otomobil ve hafif ticari araç satışlarımız bir önceki seneye göre yüzde
1,2’lik artışla 120.846 adede ulaştı.
Ağır ticari araç dahil toplam satışlarımız 123.038 adet olurken, pazar payımızı 1 puanlık artışla yüzde 16,4’e
yükselttik. 2021 yılında Türkiye pazarında ithal otomobillerin toplam
satışlar içindeki payının yüzde 44’e
düşmesine rağmen satışlarımızı ve
pazar payımızı artırmamız, Doğuş
Otomotiv olarak elde ettiğimiz başarıyı daha da anlamlı hale getiriyor.
Elektrikli mobiliteye güç veriyoruz
Sürdürülebilir bir dünya için elektrikli
mobilite anahtar bir konuma sahip.

Dijital dönüşümde hızlı adımlar
2017 yılından beri şirket stratejimizin
bir parçası olarak dijital dönüşüme
yaptığımız yatırımların önemi pandemi şartları ile daha da öne çıktı.
Şirket geneline yayılan dijital dönüşüm ve CRM projelerimiz sayesinde,
uzaktan çalışan ve işi gereği ofiste/
sahada görev yapan çalışanlarımızın

“

Ekip olarak sıkıca kenetlenmenin, özverili çalışmanın,
iş birliğinin, yüksek enerji ve çeviklikle yeni şartlara
ayak uydurmanın doğal bir sonucu olarak başarılarla
dolu bir yılı geride bıraktık.

iletişim bütünlüğünü sağlamamız ve
müşterilerimize birçok hizmeti kesintisiz sunmamız mümkün oldu. Dijital
dönüşümü çevik yönetim anlayışı,
insan kaynağının dijital yetkinliklerinin artırılması ve veriye dayalı kalitesel iş yapış felsefesi olarak üç ana
temel üzerine oturtuyoruz. Her üç
alanda da son yıllarda önemli mesafe kat ettik. Doğuş Teknoloji ile beraber yürüttüğümüz dijital proje çalışmaları, 2021 yılında artan bir ivme
ile bizi ileri taşıdı. Yıl sonu itibarıyla
toplam 60 dijital proje tamamlanırken, 54 projenin yazılım geliştirme

“

Covid-19’un tüm dünyayı hazırlıksız
yakaladığı zorluklarla dolu bir dönemin ardından, normalleşme eğilimlerinin ağır bastığı, ancak pandemi
etkisinin özellikle emtia piyasaları
ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerinin hissedilmeye devam edildiği
bir yılı geride bıraktık. 2021, ülkesel ve sektörel farklılıklara rağmen,
dünya genelinde ekonomik açıdan
kısmi bir toparlanma yılı oldu. Tahminlere göre dünya ekonomisi 2021
yılında yüzde 5,6 oranında büyüdü.
Diğer taraftan üretim zincirlerindeki zorluklar ve enerji, gıda ve emtia
piyasalarında yaşanan darboğazların fiyatlar üzerinde olumsuz etkisi
nedeniyle enflasyonist baskı tüm
ekonomilerde hissedildi. Yılın son
çeyreğinde dünyayı saran Omicron
varyantı ise tüm dikkatlerin yine
pandemiye dönmesine yol açtı. Varyantın hızlı yayılımı nedeniyle bazı
ülkelerde kapanma önlemlerinin
yeniden gündeme gelmesi bir kez
daha tedirginliği artırdı.

çalışmaları devam etti. Satış, satış
sonrası hizmetler ve pazarlama gibi
süreçlere ek olarak, müşterilerimize
doğrudan dokunduğumuz Değer ve
İlgi Merkezi (DİM) ve yedek parça ve
lojistik gibi alanlarda robotik süreç
otomasyonu, nesnelerin interneti,
ERP, makine öğrenmesi ve yapay
zekâ gibi dijital teknolojileri kullanarak verimliliğimizi önemli ölçüde artırdık.

sayesinde, 2021 yılında pandeminin
kısıtlayıcı şartlarına rağmen yaklaşık
120.000 aracın sevkiyatını sorunsuz
bir şekilde gerçekleştirdik. Sadece
mart ayında 17.564 araç sevk ederek, son dört yılın en yüksek aylık
sevkiyat adedine ulaştık. Benzer şekilde, güçlendirdiğimiz dijital altyapımızın desteğiyle, 11 milyon adede
varan parça sevkiyatını en optimum
çözümlerle yönettik.

Gemi tahliye, stok saha yönetimi ve
Yetkili Satıcılara araç sevkiyatı süreçlerinde attığımız dijitalleşme adımları

“Büyük Veri”nin etkin ve profesyonel bir biçimde yönetilmesini sağlamak için Doğuş Grubu bünyesinde
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başlatılan “Veri Stratejisi ve Veri Yol
Haritası” çalışmaları, öncelikli olarak
çalışmaya dahil edilen Doğuş Otomotiv’in bu alanda kaydettiği mesafeyi bir kez daha ortaya koydu.
Dijitalleşmenin farklı bir boyutu olan
güvenlik konusunda da adımlarımızı
sıkılaştırdık. Önümüzdeki dönemde
Yetkili Satıcılarımızı da güvenli bir
teknoloji altyapısına kavuşturmak
temel önceliklerimizden biri olacak.

Çevre Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarımızı tamamlayarak sertifikamızı aldık. Tükettiğimiz enerjiyi
yenilenebilir kaynaklardan sağlamak
amacıyla lojistik binamızın çatısına
kurulacak güneş enerjisi santrali için
yatırıma başladık. Böylece karbon
emisyonlarımızı ciddi oranda azaltırken, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin
yenilenebilir enerjiye geçişine de örnek olacağız.

Sürdürülebilirlik yeni normalimiz
Pandemi, dünyada değişmez olarak
kabul edilen birçok yapının aslında
ne kadar kırılgan olduğunu ortaya
koyarken, sürdürülebilirliğin bir seçenek değil, ortak geleceğimiz adına
bir zorunluluk olduğunu da net bir
şekilde gösterdi. Şirketlerin sorumluluklarının paydaş kapitalizmi kavramı
ile yeniden tarif edildiği bu dönemde, hem kurumlar hem de bireyler
olarak sürdürülebilirliği yeni normal
haline getirmekten başka bir seçeneğimiz bulunmuyor.

Mutlu müşteriler için mutlu
çalışanlar
Doğuş Otomotiv olarak “Mutlu müşteriler için öncelikli olarak mutlu çalışanlarımız olmalı” düşüncesinden
hareketle, en değerli sermayemiz
olarak insan kaynağımızı görüyor ve
bu kaynağa yatırım yapmayı şirketimizin başarısı için bir gereklilik olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla 2021
yılında da çalışanlarımızın bireysel
ve mesleki gelişimine yönelik olarak
eğitimlerimize devam ettik. Yıl boyunca kişi başına 17 saatin üzerinde
eğitim ve gelişim faaliyeti gerçekleştirdik. Dijital yetkinlik ve becerilerin
gelişimi amacıyla tasarladığımız GODGTL Akademi de 2021 yılında ilk
mezunlarını verdi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından
hazırlanan Küresel Risk Raporu’nda,
geçtiğimiz yıla kadar ilk sırada yer
alan iklim değişikliğine artık bulaşıcı
hastalıklar da eklendi. Dünyaya, çevremize, sorumluluklarımıza ve yaşam
tarzlarımıza bakışımızı topyekün değiştirmemizi gerektiren sürdürülebilirlik kavramının öncelikleri arasına
önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarındaki dalgalanma, döngüsel ekonomi, sınırlı kaynakların korunması
ve çevre kirliliği gibi konuların da eklenmesi bekleniyor. Dijital dönüşüm,
karbon ayak izini azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, sürdürülebilir ürünler ve etik iş süreçleri
gibi mevcut trendler de önemini artırarak sürdürecek.
Doğuş Otomotiv olarak, sürekli gelişim, verimlilik, paydaş katılımı ve
çevreye saygı üzerine kurulu sürdürülebilirlik anlayışımızı, şirketimizi
geleceğe taşıyacak en temel unsur
olarak görüyoruz. Tüm operasyonlarımızı sürdürülebilirlik standartlarına
uygun biçimde gözden geçirirken,
iklim değişikliğini finansal bir risk olarak kabul ediyoruz. 2021yılında, büyük önem verdiğimiz ISO 14001:2015
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Sorumlu kurumsal vatandaş bilinciyle, her türlü şiddet ve tehditten uzak
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla “Aile İçi Şiddete Karşı İşyeri Politikamızı” 2021
yılında yayımladık. İlk olarak 2010
yılında açıkladığımız Kurumsal İnsan
Hakları Politikamızdaki önceliklerimizi teyit etmek ve gerekirse güncellemek için çalışmalara başladık. Ayrıca yıl içerisinde, gerek Türkiye’den
gerekse uluslararası kuruluşlardan
insan kaynakları uygulamalarımıza
yönelik birçok ödül aldık.
Kurumsal yapımızı güçlendirmeye
yönelik çalışmalarımız her zaman olduğu gibi 2021 yılında da devam etti.
İnsan kaynağı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında yaptığımız iyileştirmeler sayesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Notumuzu 9,67’den
9,70’e yükselttik. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir meyvesi olarak, VW
AG’nin Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
Programı’na seçilen 6 pilot ülkeden

biri olduk. Farklı araştırmalarda öğrenci ve genç profesyonellerin en çok
çalışmak istedikleri işverenler arasında seçilmemiz ise, gençlerin Doğuş
Otomotiv’i kendilerini geliştirebilecekleri ve dinamizmlerini aktarabilecekleri çağdaş bir iş yeri olarak görmeleri bakımından bizleri mutlu etti.

KISACA
DOĞUŞ OTOMOTİV

Yeniliklere devam
Markalarımız 2021 yılını son derece başarılı sonuçlarla kapatırken, yıl
içerisinde önemli yeniliklere de imza
attık. Nisan ayında, Türkiye’yi yeni
markamız CUPRA ile tanıştırdık. Ayrıca kurumsal iş yapma anlayışımızı
denizcilik sektörüne taşımak amacıyla Doğuş Marine Services’i hayata
geçirdik. Yıl içinde lansmanını yaptığımız birçok yeni modelle ürün portföyümüzü güçlendirirken, başarılarımızı çok sayıda ödülle taçlandırdık.
Bu dinamizmi devam ettireceğimiz
2022 yılı da lansmanlar ve projeler
açısından yine hareketli ve verimli
bir yıl olacak. Mobilite, djitalleşme,
hizmet odaklı çalışmalar, operasyonel verimlilik ve optimum kârlılık,
gündem maddelerimizi oluşturmaya devam edecek. Elektrikli araçlar
başta olmak üzere yeni ürünlerimiz,
her alanda hızı artarak devam eden
dijitalleşme sürecimiz ve girişimcilik
projelerimizle, yine pek çok alanda
öncülüğümüzü devam ettireceğiz.
Pandeminin mesafeleri artıran etkisine karşın bir ekip olarak sıkıca kenetlenmenin, özverili çalışmanın, iş
birliğinin, yüksek enerji ve çeviklikle
yeni şartlara ayak uydurmanın doğal
bir sonucu olarak başarılarla dolu
bir yılı geride bırakırken, bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza
teşekkür ediyor, her zaman olduğu
gibi bize duydukları güvenle bu yolda bizleri destekleyen tüm yatırımcılarımıza da şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla,
Emir Ali Bilaloğlu
İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu
Başkanı
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KURUMSAL PROFİL

YETKİLİ SATICI VE SERVİS AĞI

Türk otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biri olan
Doğuş Otomotiv, müşteri memnuniyeti odaklı dinamik hizmet
anlayışı ile Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında yer
almaktadır.

Doğuş Otomotiv, 2021 yılında da
Türkiye’nin en büyük otomotiv şirketlerinden biri olmayı sürdürmüştür.
İş planlarını “beklentilerin üzerinde
yaratıcı hizmet” vizyonuyla oluşturan
Doğuş Otomotiv, kurumsal stratejisini “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” hedefi üzerine inşa etmektedir.
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 11 uluslararası marka ve
bağlı 12 ürün grubunun 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 Power
Solutions ve Doğuş Marine Services
markalarıyla, soğutma sistemleri pazarında ise Thermo King markasıyla
rekabet etmektedir. Doğuş Otomotiv, ikinci elde müşterilerine DOD
markası ile hizmet sağlamaktadır.
Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv,
Türkiye’nin en geniş Yetkili Satıcı ve
Servis ağına sahip şirketidir. Tüm ülkeye yayılmış olan 570’i aşkın müşteri
hizmet noktası, Doğuş Otomotiv’in
müşterilerine satış, servis ve yedek
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parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır. Müşteri
memnuniyeti çalışmaları kapsamında 2014 yılında kurulan Değer ve İlgi
Merkezi (DİM) ile Şirket müşterilerine
7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir.
Doğuş Otomotiv, 2 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’deki otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biridir. Doğuş Otomotiv’in distribütörü
olduğu markalar, ilk günden bu yana
ödün vermeden sürdürdükleri müşteri memnuniyetine odaklı dinamik
hizmet anlayışı sayesinde Türkiye’nin
en beğenilen ve en çok güven duyulan markaları arasında üst sıralarda
yer almaktadır.
2004 yılında halka arz edilen Doğuş
Otomotiv hisseleri, Borsa İstanbul’da
(BIST) “DOAS.IS” kodu ile işlem görmektedir. Şirketin Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme Notu 2021 yılında 9,70’e yükselmiştir (2020: 9,67).
Doğuş Otomotiv, tüm iş süreçlerini
çevresel ve sosyal sorumluluk anlayışı paralelinde şekillendirmektedir.
Bu bakış açısı doğrultusunda Doğuş
Otomotiv, 2009 yılında Türkiye’de
sektörünün ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamış ve 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact)
imzalamıştır. Şirket, 2021 yılında 7’nci
kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanmıştır.
Doğuş Otomotiv, toplumda trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç
ve algıyı pozitif yönde artırmak amacıyla 2004 yılında “Trafik Hayattır!”

sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk faaliyetlerini 17 yıldır kesintisiz
sürdürmektedir. “Trafik Hayattır!”
kurumsal sorumluluk platformu kapsamında gerçekleştirilen projeler,
bugüne kadar birçok ödüle layık görülmüştür.
Doğuş Otomotiv, otomotiv, inşaat,
medya, yeme-içme, turizm & perakende, gayrimenkul ve enerji olmak
üzere altı ana sektörde, 300’ün üzerindeki şirketi ve 19 bin çalışanıyla
faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nun
bir üyesidir. Grup, müşterilerine üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi
ve dinamik bir insan kaynağı ile hizmet vermektedir.

Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir
numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin en
geniş yetkili satıcı ve servis ağlarından birine sahiptir.
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2,4 milyon

2 bin+

11 uluslararası marka,
12 ürün grubu ve
80’den fazla model...

2,4 milyon
toplam araç parkı...

2 bini aşkın
çalışandan oluşan
büyük bir aile...

570+

8,6 milyon

990 bin

570’ten fazla
müşteri buluşma
noktası...

Değer sunulan
toplam 8,6 milyon
müşteri...

Yetkili Servisler’e
yılda 990 bin
araç girişi...
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2021 FAALİYET RAPORU I KISACA DOĞUŞ OTOMOTİV

KİLOMETRE TAŞLARI
2009
» Volkswagen AG ile distribütörlük
anlaşması
» Volkswagen ve Audi distribütörlük
anlaşması
» Scania distribütörlük anlaşması

1995

1996
» Škoda
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı
» SEAT
distribütörlük
anlaşması Yüce
Auto ortaklığı

2003
» Krone
distribütörlük
anlaşması
» Operasyonların
birleştirilmesi
» Otomotiv
şirketlerinin
Doğuş Otomotiv
çatısı altında
birleştirilmesi

» Porsche
distribütörlük
anlaşması
» AB’den araç
ithalatındaki
gümrük vergisinin
kaldırılması

2004
» Doğuş Otomotiv halka arz
edildi
» Doğuş Otomotiv kurumsal
sosyal sorumluluk projesi
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%11,4 pazar payı
Bugatti ile iyi niyet mektubu
Lozan’da Porsche bayiliği anlaşması
Krone - Doğuş ortak üretim anlaşması
OtoMotion açılışı
Oto-Fix Ekspres Servis
AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile
TÜVTÜRK kuruldu
» Lamborghini distribütörlük anlaşması
» Meiller distribütörlük ve ortak üretim
anlaşması
» LeasePlan ile filo kiralamada ortaklık
»
»
»
»
»
»
»

» İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması

2000

2008

» Volkswagen
Financial Services
AG ile tüketici
finansman ortaklığı

» Thermo King distribütörlük
anlaşması
» Krone Doğuş Treyler
Fabrikası temel atma töreni
» Porsche Lozan Bayisi temel
atma töreni
» Meiller Doğuş Damper
Fabrikası’nın hizmete girişi
» Porsche Lozan D-Auto
Suisse SA şirket kuruluşu

» İlk temettü
ödemesi

» ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi’nin Kurulması
» Kurumsal Yönetim Uyum
Derecelendirme Notu’nun
9,67’e yükselmesi

2006
SEAT %100 Doğuş Otomotiv’in
Lamborghini ile iyi niyet mektubu
Bentley ile iyi niyet mektubu
Volkswagen Deniz Motorları
anlaşması
» İkinci temettü ödemesi
» Krone ile üretim anlaşması
»
»
»
»

2018

» VW AG ile distribütörlük
sözleşmesinin süresiz
olarak yenilenmesi
» İsviçre/Lozan’daki
D-Auto Suisse SA şirketi
kapsamındaki Porsche ve
Bentley showroom’larının
devredilmesi
» Kurumsal Yönetim Uyum
Derecelendirme Notu’nun
9,64’e yükselmesi
» 10. Sürdürülebilirlik
Raporu

2010
» BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması

2011

1998

2005

2020

2007

» Scania Endüstriyel
ve Deniz Motorları
distribütörlük
anlaşması

1997

2021

» Doğuş Otomotiv 15. yıl
» Tüm markaların tek çatı altında
Şekerpınar’da toplanması
» Porsche Lozan Bayisi açılışı
» Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nun yayımlanması

1994

» %12,6 pazar payı
» Kurumsal
Yönetim Uyum
Derecelendirme
Notu: 7,80
» Doğuş Bilgi İşlem ve
Teknoloji Hizmetleri
A.Ş.’nin kuruluşu

2016

» Kurumsal Yönetim Uyum
Derecelendirme Notu’nun
9,51’e yükselmesi
» Meiller ile distribütörlük
anlaşmasının
sonlandırılması
» Sürdürülebilirlik Komitesi
kuruldu

2012
» %15,4 pazar payı
» “Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme
Notu’nu En Çok
Yükselten Şirket” unvanı
(8,63 Puan)
» Etik Kod’un yayınlanması

2013
» %17,8 pazar payı
» Kurumsal Yönetim Uyum
Derecelendirme Notu’nun
9,05’e yükselmesi
» Krone Doğuş Treyler
Fabrikası’nın hizmete
girişi
» Erbil D-Auto LLC, Irak
şirket kuruluşu

2014
» %20,1 pazar payı
» Volkswagen Doğuş Finans A.Ş.’nin, ağır ticari
araç sektöründe finansal hizmetler sunan
Scania Finansman’ı bünyesine dahil etmesi
» Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme
Notu’nun 9,25’e yükselmesi
» Toplam otomotiv pazarında tüm yıl liderliğin
korunması

» ISO 14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemi’nin
kurulması
» Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme
Notu’nun 9,70’e
yükselmesi
» Doğuş Marine Services’ın
faaliyete başlaması

2019
» 25’inci yıl kutlaması
» Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme
Notu’nun 9,65’e
yükselmesi

2017
» Mısır’da kurulu bağlı
ortaklıkların tasfiye
edilmesi
» Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme
Notu’nun 9,63’e
yükselmesi

2015
» %20,6 pazar payı
» Volkswagen Doğuş
Finans A.Ş’nin, MAN
Finansman’ı bünyesine
dahil etmesi
» Kurumsal Yönetim
Uyum Derecelendirme
Notu’nun 9,42’ye
yükselmesi
» Krone ile olan üretim
ortaklığı ve distribütörlük
anlaşmasının
sonlandırılması
» Meiller üretimini
durdurma kararı (Meiller
distribütörlüğü devam
etmektedir)
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2021 FAALİYET RAPORU I YÖNETİM VE İCRA KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

YÖNETİM RAPORU

DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA
Doğuş Grubu, 300’ün üzerindeki şirketi ve 19 bin 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, çalıştığı alanlarda küresel bir
oyuncu olma hedefiyle çalışmalarına
devam etmektedir. Otomotiv; inşaat;
medya; yeme-içme, turizm & perakende; gayrimenkul ve enerji olmak
üzere altı ana sektörde faaliyet gösteren Doğuş Grubu ayrıca, mevcut
hizmet verdiği sektörlerin yanı sıra
teknoloji ve eğlence alanındaki yeni
yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir. Grup 300’ün üzerindeki
şirketi ve 19 bin çalışanıyla müşterilerine üstün teknoloji, yüksek marka
kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı
ile hizmet vermektedir.

ternational Ltd., yeme-içme sektöründe de bünyesinde 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 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, turizmde Hyatt In-

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.
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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 yatırım fırsatlarını incelemeye
devam etmektedir.

Doğuş Grubu’nun yönetim yaklaşımı, bütün toplumun yararlandığı ve
yararlanacağı kurumsal yurttaşlık
bilincini de yansıtmaktadır. 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.

Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2021 FAALİYET RAPORU I YÖNETİM RAPORU

YÖNETİM KURULU

Emir Ali BİLALOĞLU

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu
Başkanı

Gür ÇAĞDAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Koray ARIKAN

Yönetim Kurulu Üyesi
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Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans mezunu olan Sayın
Emir Ali Bilaloğlu, çalışma yaşamına 1991 yılında Almanya’daki Audi AG ana merkezinde Finansal Kontrol ve Bölge Satış Müdürü göreviyle başladı. 2000 yılında Doğuş
Otomotiv’de İş Geliştirme ve Strateji ’den sorumlu olarak çalışmaya başlayan Sayın
Bilaloğlu, 2001 yılında Audi AG’nin Dubai’den sorumlu Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek Doğuş
Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu Genel Müdür olarak atandı. 2007 Haziran ayında Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak
atandı. Doğuş Otomotiv’in 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Faaliyet Yılı Olağan
Genel Kurulu Toplantısı’nda, Sayın Bilaloğlu oybirliği ile Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Sayın Bilaloğlu, 2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı
olarak görev yapıyordu. Sayın Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra İcra
Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmeye devam etmektedir. Sayın Bilaloğlu, Doğuş
Grubu bünyesinde yer alan şirketlerden Doğuş Oto Pazarlama’da Yönetim Kurulu
Başkanı olarak; Doğuş Holding, Yüce Auto, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) ve Doğuş Teknoloji’de ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Sayın Bilaloğlu,
2018 Mart ayından bu yana Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı olarak
görev yapmaktadır. Sayın Bilaloğlu ayrıca dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapan DEİK’te Türk Alman İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’a bağlı
Türkiye Değişim Kültürü İnisiyatifi’nde Danışma Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde
rol almaktadır. 2021 itibarıyla Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ndedir.

Sayın Gür Çağdaş, 1983 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, 1985 yılında aynı üniversitenin İşletme İktisadı Enstitüsü’nde
yüksek lisansını tamamlamıştır. 1986 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler’de Yatırım
Uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında Vakıflar Bankası İstanbul Menkul
Kıymetler Merkezi’ni kurarak 1990 yılına kadar bu kurumun yöneticiliğini yapmıştır.
Sayın Çağdaş, 1990 yılında Doğuş Grubu bünyesine katılmış, Birleşik Türk Körfez
Bankası’nda Sermaye Piyasası Grubu Müdürü; Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.’de ve
Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı; Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve sonrasında Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerine getirilmiştir. Sayın Çağdaş, 1 Ocak 2016 itibarıyla Doğuş Holding bünyesine Başkan Danışmanı ve Doğuş Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yatırımcı
Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) Başkanlığını yürütmüş olup, bu süre zarfında European Fund and Asset Management Association’da (EFAMA) Türkiye’yi temsilen bulunmuştur. 2013-2014 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (KYD)
Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2015-2018 yılları arasında da Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmıştır. Halen Doğuş Grubu şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan
ve Başkan Yardımcılığı görevleri ile birlikte, 2019 itibarıyla Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği, Harvard Business School (AMP) ve Virginia
Commonwealth Üniversitesi (MBA) mezunu olan Sayın Koray Arıkan, 23 yıl boyunca JPMorgan Bankası’nda Ülke Müdürlüğü ve Temsilciliği gibi görevlerde bulunmuştur. Yatırım
bankacılığı, varlık yönetimi, kurumsal yönetişim ve aile şirketleri konularında özellikle geniş bir deneyime sahiptir. 1989-1991 yılları arasında T.C. Başbakanlık, Özelleştirme Daire
Başkanı olarak çalışan Sayın Arıkan, 1983-1989 yılları arasında ABD’de Proje Mühendisliği ve Danışmanlığı yapmıştır. 2014 yılında Doğuş Grubu’na katılan Sayın Arıkan, Doğuş Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Pozitif
Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Doğuş SK Finansal ve Ticari Yatırım Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Sayın Arıkan halen Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Harvard Business School MENA Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulu (2014-2019) ve Eisenhower Fellowship Mütevelli Heyetleri Üyesi (2018-2020) olarak da çalışmıştır. Sayın Arıkan özel sektör şirketlerinde ve birçok sivil
toplum örgütünde Yönetim Kurulu Üyelikleri dahil çeşitli görevlerde aktif rol üstlenmiş,
2003-2005 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığı yapmıştır.
The Propeller Club of the US Bölge Başkanı olan Sayın Arıkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği Bölümü’nde tamamlayan
Sayın Özlem Denizmen Kocatepe, MIT Sloan School of Management’ta MBA yüksek
lisansı yapmıştır. Stanford’da Etkileme Teknikleri, GE Crotonville Merkezi’nde Liderlik, Harvard Business School’da İleri Seviye Yönetim programlarını tamamlamıştır.
2000 yılından bu yana Doğuş Grubu’nda Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme ve
Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiş olan Sayın Denizmen Kocatepe, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesidir. Topluma hizmet alanında ise Sayın
Denizmen Kocatepe, Para Durumu Kişisel Finans Sosyal Girişimi ve FODER Finansal
Okuryazarlık Derneği’nin kurucusudur. Sayın Denizmen Kocatepe, 2014-2020 yılları
arasında Global Reporting Initiative’in (GRI) Yönetim Kurulu’nda ilk Türkiye temcilcisi
olarak görev almıştır. 2020 yılında yapay zekâya dayalı fintech şirketi Moneye’ı uygulamaya açmıştır.

Özlem Denizmen KOCATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

Adalet Yasemin AKAD

University of Ottawa’da İşletme lisansını ve Organizasyonel Davranış yüksek lisansını tamamlayan Sayın Adalet Yasemin Akad, Türkiye Bankalar Birliği’nde Eğitim ve
Tanıtım Grup Başkanlığı sonrasında, önce Osmanlı Bankası’nda, daha sonra İş-Tim
Telekomünikasyon A.Ş.’de (Aria) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2004 yılında kendi danışmanlık firmasını kurarak çeşitli
sektörlerde birçok firmaya eğitim, değişim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi
gibi konularda danışmanlık vermiştir. 2009-2012 yılları arasında Rixos Otelleri’nin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yönetim Sistemleri Grup Direktörlüğünü üstlenen Sayın
Akad, 2012-2014 yılları arasında Carrefoursa’da İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra
Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. 2014 yılından itibaren ise Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’de İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Netaş’ın bağlı ortaklıkları Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş., BDH Bilişim Destek Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
ve NETRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmıştır. Sayın Akad aynı zamanda Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulunmuştur.

Adnan MEMİŞ

Sayın Adnan Memiş, İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde lisans, İşletme İktisadi Enstitüsü’nde
lisansüstü eğitiminin ardından iş hayatına başladığı T. Garanti Bankası’nda sırasıyla
Teftiş Kurulu’nda müfettişlik, Almanya’da temsilcilik ve Genel Müdürlük Muhasebe
Grup Müdürlüğü görevlerini takiben 01.01.1985 tarihinden itibaren Krediler Müdürü
oldu. Mayıs 1991’den itibaren Bankanın üst yönetiminde yer aldı.Türkiye Bankalar
Birliği nezdinde Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu’nun Başkanlığını ve
İstanbul Yaklaşımı adıyla bilinen programın tasarımını yaptı. Bankanın iştiraklerinde
Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev aldı. 2008-2014 Yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Darüşşafaka Cemiyeti’nde halen Yüksek
Danışma Kurulu Üyesidir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’nın Mütevelli Heyeti ve
İşletme İktisadı Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesidir. Muhtelif şirketlerde hissedar ve
yönetim kurulu başkanı olup, ayrıca bir kısım STK’larda üyedir. Adnan Memiş Eğitim
Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucusudur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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İCRA KURULU

Kerem Galip GÜVEN
İcra Kurulu Üyesi
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Tolga SENYÜCEL
İcra Kurulu Üyesi

Mustafa KARABAYIR
İcra Kurulu Üyesi

Ela KULUNYAR
İcra Kurulu Üyesi

Emir Ali BİLALOĞLU
İcra Kurulu Başkanı

Koray BEBEKOĞLU
İcra Kurulu Üyesi

Anıl GÜRSOY
İcra Kurulu Üyesi

Kerem TALİH
İcra Kurulu Üyesi

Giovanni Gino BOTTARO
İcra Kurulu Üyesi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ
VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin durma noktasına geldiği ve
küresel ticaretin büyük bir darboğaza girdiği 2020 yılının ardından,
2021 bir normale dönüş yılı olarak
öne çıkmıştır. Yılın ilk döneminde
ekonomilerin önemli büyüme oranlarına ulaşmasına rağmen yılın son
çeyreğinde Omicron varyantının
dünyayı sarmasıyla endişeler yeniden artmış ve ekonomik toparlanma
hız kaybetmiştir. Bu yavaşlamada
yeni varyantın yol açtığı belirsizlikler
kadar birçok sektörde ortaya çıkan
tedarik sorunları da etkili olmuştur.
Hızlı büyüme ile gelen talep patlaması, pandeminin olumsuz etkilerini
halen tam olarak atlatamamış olan
tedarik zinciri üzerinde baskı oluşturmuş ve hammadde/ürün temininde büyük zorluklar yaşanmasına yol
açmıştır. Aynı paralelde emtiya ve
enerji fiyatlarında da büyük artışlar
olması imalat sanayiini olumsuz etkilemiştir.
Tedarik sıkıntıları ve maliyetlerdeki
artış, dünya genelinde ekonomiler üzerinde enflasyonist bir baskı
oluşturmuştur. Yılın son döneminde
birçok gelişmiş ekonomide tarihi
enflasyon rakamları açıklanmıştır.
Enflasyonun kalıcı hale gelme olasılığı, dünya ekonomisinin geleceğine
dair önemli bir risk olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Merkez
Bankaları, pandemi döneminde ekonomileri desteklemek için yürüttükleri tahvil alım programlarının hızını
yavaşlatarak sıkılaştırma adımları
atmaya başlamıştır.

Gelişmiş ekonomilerin faiz artırımına
gitmeye başlaması, gelişmekte olan
kırılgan ekonomiler için riskleri artırmaktadır. Yılın ilk üç çeyreğinde rekor oranda büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın son döneminde kurlarda
yaşanan oynaklık ve hızlanan enflasyon nedeniyle ivme kaybetmiştir.
Uluslararası kuruluşlar Türkiye’nin
2021 yılındaki büyümesinin %6-9,5
aralığında olmasını beklemektedir.
Hükümetin orta vadeli programında ise Türkiye ekonomisinin 2021
yılında %9 büyümesi öngörülmektedir. Yüksek büyüme oranına karşın
makro ekonomik risklerde artış gözlemlenmektedir.
Pandemi nedeniyle 2020 yılında daralan dünya otomotiv sektörü, 2021
yılını da çip (yarı iletken) krizinin gölgesi altında geçirmiştir. Dünyanın en
büyük silisyum üreticisi olan Çin’in
üreticilere yeterince silisyum temin
edememesi ve çip üreticilerinin yeterli arzı sağlayamaması, otomotiv
sektörü için hayati öneme sahip
olan çip temininde büyük bir darboğaz yaşanmasına sebep olmuştur.
Çip krizi nedeniyle birçok otomotiv
şirketi üretimi sınırlamak zorunda
kalırken, araç tedarikinde zorluklar ve gecikmeler ortaya çıkmıştır.
Buna rağmen 2021 yılında toplam
otomotiv pazarının bir önceki yıla
göre %3,8 artışla 84,2 milyon adet
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
2020 yılında beklentilerin üzerinde
büyüyen Türkiye otomotiv pazarı,

DOĞUŞ OTOMOTİV’DE 2021 YILI
2021 yılına da özellikle otomobil satışlarında güçlü bir giriş yapmıştır.
Yılın başındaki ilk tahminler, pazarın 800-850 bin adetlerde gerçekleşeceği yönünde olmuştur. Ancak
satışlar yılın ikinci yarısında ivme
kaybetmiştir. Çip krizi araç temininde güçlüklere yol açarken, yılın son
döneminde piyasalarda yaşanan
volatilite de satışları olumsuz etkilemiştir.
2021 yılsonu itibarıyla Türkiye’de
otomobil ve hafif ticari araç satışları
bir önceki yıla göre %4,6 oranında
azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomobil satışları geçen yıla göre %7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, hafif ticari
araç pazarı %7,9 artarak 175.497
adede ulaşmıştır.
Otomobil
satışlarında,
pazarın
%86’sından fazlasını vergi oranları
düşük A, B ve C segmentlerindeki
araçlar oluşturmuştur. Benzinli araçlara yönelim artarken, dizel araçlardaki düşüş sürmüştür. Elektrikli
otomobil satışlarında ise bir önceki
yıla göre 3,4 kat artış olmuştur. 2021
yılında Türkiye’de 2.846 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiştir.
Hibrit otomobil satışları ise 49.493
adetle pazardan %8,8 pay almıştır.
Türkiye’de ağır vasıta dahil toplam
otomotiv pazarındaki daralma ise
%2,9 olmuştur. 2021 yılında Türkiye’de toplam 772.722 adet araç satılmıştır. İkinci el pazarı da yaklaşık
%10,2 küçülmüştür.

Otomotiv Pazarı Satış Adetleri (Toptan Veriler)
2021

2020

2019

Binek

547.141

627.359

379.430

Hafif Ticari

174.877

163.723

90.195

Ağır Ticari

25.908

16.447

7.444

TOPLAM

747.926

807.529

477.069
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Pandemi etkisinin yoğun olarak hissedildiği bir yılın ardından
kısmi bir toparlanmanın yaşandığı 2021’de Doğuş Otomotiv,
sektöre damgasını vuran tedarik sorunlarına rağmen satışlarını
önceki seneye göre artırarak pazar payını yüzde 16,4’e
yükseltmeyi başarmıştır.

Pandemi ile daha da önem kazanan
dijital dönüşüm, 2021 yılında Doğuş
Otomotiv’in öncelikleri arasında yer
almaya devam etmiştir. Çevik yönetimi kurum kültürü olarak benimseyip tüm organizasyonun dijital
çağın gerektirdiği esnekliğe sahip
olmasını hedefleyen Şirket, dijital
dönüşüm vizyonu ve stratejisi doğrultusunda veri analitiği ve çevik
proje yönetimi çalışmalarına hız
verirken, çalışanların dijital yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını da yıl boyunca sürdürmüştür.
Doğuş Otomotiv, dijitalleşme alanında kat ettiği mesafe sayesinde
satış, satış sonrası, müşteri ilişkileri, yedek parça ve lojistik gibi alanlarda robotik süreç otomasyonu,
nesnelerin interneti, ERP, makine
öğrenmesi ve yapay zekâ gibi dijital

teknolojileri kullanarak verimliliğini
önemli ölçüde artırmıştır.
Doğuş Otomotiv, sürekli gelişim,
verimlilik, paydaş katılımı ve çevreye saygı üzerine kurulu sürdürülebilirlik anlayışını Şirketi geleceğe
taşıyacak en önemli unsur olarak
kabul etmektedir. Tüm operasyonların sürdürülebilirlik standartlarına
uygun biçimde gözden geçirilmesine yıl boyunca devam edilmiş, büyük önem atfedilen ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları
tamamlanarak sertifika alınmıştır.
Ayrıca, Şirket’in çevresel etkilerini
azaltmak ve karbon ayak izini düşürmek için Lojistik ve Yedek Parça
binasının çatısına kurulacak güneş
enerjisi santrali için yatırımlara başlanmıştır.

Bir hizmet şirketi olarak Doğuş
Otomotiv, gücünü kurumsal değer
olarak kabul ettiği insan kaynağından almaktadır. Hem çalışan sağlığını hem de çalışma düzenlerini
etkileyen pandeminin etkileri 2021
yılında da devam ettiğinden, yıl boyunca tüm çalışan ve paydaşların
fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyabilmek en temel önceliklerden biri
olmuştur. Yıl boyunca çalışma düzenleri ve salgından korunma önlemleri, değişen şartlar ön planda
tutularak sürekli güncellenmiştir.
Pandemiyle birlikte değişen ihtiyaçlara yönelik eğitim ve gelişim
çözümleri yeniden tasarlanmış ve
online platformlar üzerinden çalışanlara ulaştırılmıştır. Dijital yetkinlik ve becerilerin gelişimi amacıyla tasarlanan GO-DGTL Akademi

2020 Sürdürülebilirlik
Raporu
2021 yılında ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi
sürecini tamamlayan Doğuş
Otomotiv, “Sürdürülebi ̇li ̇rli ̇k
Çağı’na Doğru Döngüsel
Ekonomi ̇’ni ̇n Bi ̇r Parçası
Olmak” başlığını taşıyan 12’inci
Sürdürülebilirlik Raporu’nu da
yayımladı.
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DOĞUŞ OTOMOTİV 2021 DEĞER ZİNCİRİ
ANA FAALİYETLER
İthalat ve
Dağıtım

Perakende

Yedek Parça ve
Satış Sonrası
Hizmetler

YARDIMCI FAALİYETLER
İkinci El
Araç Satışı

Finans

Diğer
Yatırımlar

Yedek Parça ve
Lojistik
Otomotiv
Finansmanı*

Her Markaya
Hızlı Çözümler

Yüce Auto*

Doğuş Otomotiv
Bağımsız Yetkili
Satıcılar

İkinci El Araç
Alımı-Satışı

TÜVTÜRK*

Sigorta
Factoring
Filo

Sigorta*

* İştirakler

programı 2021 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Doğuş Otomotiv, en iyi
yeteneklere ulaşmak için yürütülen
İnsan Kaynakları ve işveren markası faaliyetleri kapsamında çalışmalarını yıl boyunca sürdürmüştür.

diği noktayı gösteren Plus’ta 2021
yılında 5 ayrı sergi ve etkinlikle Audi
Q8, Porsche Taycan Cross Turismo, Volkswagen Passat Alltrack,
Volkswagen Caddy ve CUPRA Born
tanıtımları yapılmıştır.

Doğuş Otomotiv, potansiyel müşterilerin Grup bünyesindeki markaları birebir deneyimleyebileceği
ve çeşitli etkinliklere katılabileceği teknolojik bir müşteri deneyim
merkezi olarak Galataport bünyesinde Doğuş Otomotiv Plus’ı hizmete almıştır. Aynı zamanda Doğuş
Otomotiv’in dijital dönüşümde gel-

Doğuş Otomotiv markaları yılı başarılı sonuçlarla kapatırken, 2021
yılında otomobil ve hafif ticari araç
satışları bir önceki seneye göre
yüzde 1,2 oranında artarak 120.846
adede ulaşmıştır. Ağır ticari araç
dahil toplam satışlar 123.038 adet
olmuştur. Şirket’in pazar payı ise
%16,4’e yükselmiştir.
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Markalarda dijital dönüşüm
Pandemi dönemi sonrası müşteri
ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi
şekilde karşılayabilmek için Volkswagen Binek Araç’ta dijital dönüşüm 2021 yılında daha da hız
kazanmıştır. Müşterilerin Yetkili
Satıcılara gitmesine gerek kalmadan satış danışmanları ile görüntülü görüşebilmelerini sağlayan
“Volkswagen Live!” uygulaması hayata geçirilmiş, Yetkili Satıcı memnuniyet aramaları online ortama
taşınmış ve Turkuaz sistemiyle entegre çalışan görsel destekli yeni

araç teklif formları uygulamaya
alınmıştır. Serviste geçirilen süreyi
ve teması azaltmak için Volkswagenim mobil uygulamasında geliştirmeler yapılmıştır. Uygulama 2021
yılında 320.000’i aşan indirme sayısına ulaşmış, kişiselleştirilmiş bir
deneyim sunan Volkswagen Binek
Araç internet sitesi de 16 milyon ziyaret almıştır.
Audi markasında, uzaktan karşılıklı araç konfigüre etmeye olanak
sağlayan 3D Remote Experience
ve görüntülü görüşme yapmayı kolaylaştıran Audirect gibi alternatif
dijital çözümler sayesinde müşterilerin her noktadan kesintisiz hizmet
almaları sağlanmış, ayrıca yapay
zekâ ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanıldığı “Audi Intelligence:
CRM” projesi ile araç satın alma
eğilimi en yüksek olan müşterilere
öncelik verilerek araç satışlarına
pozitif katkı sağlanmıştır. Bu sistem
Audi Yetkili Servislerinde de başarıyla kullanılmıştır.
SEAT, tüm servis süreçlerinde dijitalleşmeye hız vermiş ve bu kapsamda SEAT Online Mobil Uygulaması, Garanti Portal, Beyanım
Net, SEAT Akademi ve Dijital Karne
projelerini hayata geçirmiştir. Ayrıca online randevu, temassız ve
danışman masasında ödeme gibi
sistemler uygulamaya alınmıştır.
Marka, yenilenen model ailesiyle
“mobilite” temasıyla ilk kez dijital
ortamda gerçekleştirilen Autoshow

2021 Mobility Fuarı’nda da yerini
almıştır. Fuarda otomobil tutkunları
SEAT modellerini dijital ortamda en
ince detayına kadar inceleme fırsatı bulurken, müşteri temsilcisine
bağlanıp canlı bilgi alma imkânına
da sahip olmuştur.
2021 yılında Instagram’da 206.332
ve Facebook’ta 736.688 takipçisiyle hızlı yükselişini sürdüren ŠKODA
Türkiye, yenilenerek daha kullanışlı hale getirilen internet sitesinde
11.889.923 ziyaret sayısı ile başarılı
performansını devam ettirmiştir.
Dijital yeniliklerini sürdüren Porsche
Türkiye, servis ve şarj hizmetlerine
ulaşarak online ödeme yapabilme
imkânı sunan Porsche mobil uygulamasının testlerine başlamış ve
Porsche online shop’u devreye almıştır.
Dijital teknolojiler açısından sektöründe değişime öncülük eden Scania, 2021 yılında kurumsal web sitesini yeni tasarımıyla yayına almıştır.
Sektörün öncü uygulamalarından
“Scania’m Cepte” ise 2021 yılında
güncellenen arayüzü ve eklenen
yeni özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı sürdürmüştür.
Satış başarıları ve lansmanlar
2021 yılında yaşanan tedarik problemlerine rağmen Volkswagen Binek Araç, 53.523 perakende satış
adedi ve %9,5 pazar payı ile binek

araç pazarında 3’üncü sıradaki yerini korumuştur. Golf modeli
tamamen dijital ve yenilenmiş tasarımıyla, Polo modeli ise altıncı
jenerasyonun makyajlı versiyonuyla 2021 yılında satışa sunulmuştur. Markanın amiral gemisi olan
Passat model ailesine ise Passat
Variant’tan sonra 4MOTION seçeneği ile Passat Alltrack de katılmıştır. Passat, 17.362 adetlik satış rakamına ulaşarak 2021 yılında pazarda
ikinci en çok satılan ithal araç modeli olmuş ve %45,7 payla segment
liderliğini devam ettirmiştir. Golf,
%23,3 payıyla segment liderliğini
bu sene de sürdürmüş, Yeni Polo
ise 4.778 satış adediyle %7,9 olan
segment payını %13,1’e çıkarmıştır.
Audi, 2021 yılında 14.036 adetlik
satışla en çok satan 3. premium
marka olmuştur. Premium segmentte kendi sınıfının lideri olan A3
Sportback yılı 2.070 adet satışla
kapatırken, A3 Sedan ve A3 Sportback toplam satışları 5.952 adede
ulaşmıştır. 2021 yılında A4 Sedan,
A4 Avant ve A4 allroad satışları
1.351 adet; A5 ailesinin toplam satışı 405 adet; A6 ailesinin toplam satışı 1.527 adet; A7 Sportback satışı
73 adet ve A8 L satışı da 53 adet
olarak gerçekleşmiştir. Q2 modelinin satışları 1.965 adet olurken, Q3
SUV ve Sportback modeli toplam
2.376 adet; Q5 SUV ve Sportback
modeli toplam 213 adet; Q7 modeli
64 adet; Q8 modeli ise 57 adetlik
satış rakamlarına ulaşmıştır.

Doğuş Otomotiv Plus+

Passat Alltrack

Sanat ve teknoloji ile
otomotivin buluşma noktası
olmayı hedefleyen Doğuş
Otomotiv Plus Deneyim
Merkezi 2021 yılında
Galataport’ta hizmete girdi.

2005 yılından bu yana
segmentinin en çok satan
modeli olarak Türkiye’de
başarısını sürdüren Passat
model ailesine, Passat
Variant’tan sonra 4MOTION
seçeneği ile Passat Alltrack de
Kasım 2021’de katıldı.
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SEAT, yenilenen ürün gamının da
etkisiyle 2020 yılına göre %8 artışla
12.457 adet binek araç satışı gerçekleştirmiş ve %2,22 pazar payı
elde etmiştir. 2021 yılında makyajlanan Ibiza modeli 3.555 adet, yine
makyajlanan Arona ise 4.358 adet
satışla segmentlerindeki konumlarını güçlendirmiştir. Leon modeli
yenilen 4’üncü jenerasyonu ile şubat ayında satışa sunulmuş olup yılı
2.528 adet satışla tamamlamıştır.
Türkiye pazarına ilk kez sunulan
SEAT’ın B-SUV modeli Tarraco 137
adet, markanın bir diğer SUV modeli olan Ateca ise 1.879 adetlik satışa ulaşmıştır.
CUPRA markasının Türkiye lansmanı nisan ayında gerçekleştirilmiş
olup, 5 satış noktasında “corner”
konsepti ile satışına başlanmıştır.
CUPRA Leon ve CUPRA Ateca modellerinin yanı sıra markaya özgü
olarak geliştirilen ilk model olan
A-SUV segmentindeki Formentor
ile toplamda 284 adetlik satış gerçekleştirilmiştir.
ŠKODA, Yeni Octavia ile birlikte tamamlanan ürün gamından güç alarak 2021 yılına hızlı bir giriş yapmış
ve yılın ilk yarısında %5,7 pazar payı
ile ilk 5 marka içerisinde yer almıştır. Yılın özellikle ikinci yarısındaki
tedarik zorluklarına rağmen Yüce
Auto ŠKODA Türkiye, yılı %4,5 pazar payı ve 25.228 adetlik satış performansıyla tamamlamıştır. ŠKODA,
bu performansla Türkiye’de bugüne kadarki en yüksek pazar payına ulaşmıştır. MarkanınTürkiye’de

en çok satılan modeli 6.964 adetle OCTAVIA olmuştur. Onu 6.069
adetle SUPERB; 4.212 adetle KAMIQ; 2.419 adetle SCALA; 2.399
adetle SUV modelleri KODIAQ ve
1.735 adetle KAROQ modelleri izlemiştir. 2021 itibarıyla üretimine son
verilen FABIA ise 1.430 adet ile toplam satışlara katkıda bulunmuştur.
Bentley markasının 2021 yılındaki
en önemli gelişmesi, markanın öne
çıkan modeli Flying Spur’un W12
motora ek olarak V8 motor seçeneği ile satışa sunulması olmuştur.
2021 yılında yeni motor seçeneğinin de katkısıyla toplam 4 adet
Flying Spur satışı yapılmıştır. Ek
olarak 1 adet Bentayga, 1 adet Continental GT Convertible ve 5 adet
Continental GT satışıyla Bentley,
2021 yılında toplam 11 adet satış
gerçekleştirmiştir.
Lamborghini ise, dünyanın ilk süper
SUV’u Urus ile Türkiye’deki başarısını 9 adet satış ile sürdürmüştür.
2021 yılında ayrıca 5 adet Huracan
ve 2 adet Aventador olmak üzere
toplamda 16 adet Lamborghini satışı gerçekleşmiştir.
Porsche markası 2021 yılında satışlarını %1,3 artışla toplam 627
adede yükseltmiştir. Bu başarıda
en büyük rolü, %17’lik büyümeyle
353 adetlik bir satış performansına ulaşan, Porsche’nin tamamen
elektrikli ilk spor otomobili Taycan
üstlenmiştir. Taycan model ailesine
yılın ikinci yarısında Taycan Cross
Turismo da katılmıştır. Ekim ayın-

da yeni Macan modeli satışa sunulmuş ve yıl boyunca toplam 219
adet satışı gerçekleşmiştir. Diğer
modellerden Cayenne modeli 32
adet, Panamera modeli 12 adet, 911
modeli 8 adet ve 718 modeli 3 adet
satılmıştır. Porsche Türkiye, 2021
yılında da elektrikli araçlara yönelik
şarj ve servis yatırımlarına devam
etmiştir. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine hizmet verecek olan
Türkiye’nin ilk Batarya Onarım Merkezi, Doğuş Oto Kartal’da açılmıştır.
Scania, 2021 yılında 25.908 adetlik toplam ağır ticari araç pazarında
2.192 adet araç satışıyla %8,5’lik
pazar payına sahip olmuştur. İthal
ağır ticari araç pazarında %25,3’lük
pay ile Scania en çok tercih edilen
marka olurken, toplam çekici pazarında en çok satış yapan ilk 3 marka
arasında yer almıştır. Scania ayrıca,
V8 ürün gamının en güçlü motor
seçeneği olan 770 hp gücündeki
aracını 2021 yılında Türkiye pazarına sunmuştur.
Müşterilerine marin, endüstriyel ve
jeneratör motorları sunan Scania
Power Solutions Türkiye, 2021 yılında da en çok motor satışı yapan
ülkeler arasındaki yerini korumuş
ve pazar payını üst seviyelere taşımıştır. Marka, düşük emisyonlu
Stage III motorları ile ürün yelpazesini genişleterek, bu alandaki istikrarlı büyümesini sürdürmüştür.
Kurumsal iş yapma ilkesi ile denizcilik sektörüne yeni bir soluk
getirmek amacıyla Doğuş Mari-

Scania 130 yaşında
2021 yılında 130. yaşını
kutlayan Scania, geçmiş
yıllardaki başarısını
tekrarlayarak ithal ağır ticari
araç pazarında en çok tercih
edilen marka oldu.
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Doğuş Marine Services
hizmete girdi
Gücünü Doğuş Otomotiv’in
bilgi ve deneyiminden alan
Doğuş Marine Services, yat
sahiplerine ihtiyaç duydukları
tüm hizmetleri sağlayarak
ayrıcalıklı bir deneyim
yaşatmayı hedefliyor.

ne Services 2021 yılında Göcek’te
faaliyete geçmiştir. Bir teknede
ihtiyaç duyulabilecek her türlü işlemi uzman ekibiyle üstlenen
Doğuş Marine Services, aynı zamanda dıştan takma motor markalarından Mercury ve Suzuki’nin de
Yetkili Servisidir. Şirket, Mercury
markasının bünyesinde bulunan
Mercruiser, Cummins ve Nanni motor markalarına da servis hizmeti
sunmaktadır.
Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olan Thermo King,
2021 yılında da farklı ihtiyaçlara
cevap veren çözümleriyle başarısını sürdürmüş ve soğuk zincir
taşımacılığı sektöründeki liderliğini
korumuştur. Thermo King’in yeni
soğutucu ünite serisi Advancer
2021 yılında kullanıcıların deneyimine sunulmuştur.
Satış Sonrası Hizmetler
Volkswagen Binek Satış Sonrası
Hizmetler, 2021 yılında 80 noktada hizmet vermeye devam etmiştir.
Yetkili Servislerde toplam 532.031
araç girişiyle ayda ortalama 44.335
müşteriye hizmet verilmiştir.
Audi markası, Avrupa’da örnek gösterilen %56 müşteri sadakat oranı
ile 2021 yılında Satış Sonrası Hizmetler cirosunda %51’lik artış sağlamıştır. Audi kullanıcılarına online
servis randevusu alma ve servisteki araçlarının durumunu takip etme

olanağı sunan “benimAudim” uygulaması, 2021 yılında yenilenen yüzüyle Audi kullanıcıları ile yeniden
buluşmuştur.
2021 yılında Türkiye genelinde 47
noktada hizmet veren SEAT Yetkili
Servislerinde 75.000 araç girişiyle ayda ortalama 6.250 müşteriye
hizmet verilmiştir. Bu sene ilk kez
uygulamaya alınan müşteri geri kazanım projeleri ve kampanyalarla
müşteri bağlılığı desteklenmiştir.
Müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde, Satış Sonrası Hizmetlerdeki müşteri deneyim anket puanı
2021 yılında 5 üzerinden 4,86 olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılında gerçekleştirilen Porsche müşteri bağlılık çalışmaları ve
Porsche Servis, Porsche aksesuar,
butik, uzatılmış garanti pazarlama
çalışmaları sayesinde servis cirolarında %101, aksesuar satışlarında
%56, uzatılmış garanti satışlarında
ise %103 artış sağlanmıştır. Her yıl
dünya çapında Porsche distribütör
ve Yetkili Satıcıları arasında gerçekleştirilen PACE (Porsche Aftersales World Challenge) ödülü, 2021
yılında da Doğuş Otomotiv Porsche
Satış Sonrası Hizmetler’e verilmiştir. Böylece Porsche Satış Sonrası
Hizmetler, 9 yıl üst üste PSEA ödülüne layık görülmüştür.
2021 yılında Scania Yetkili Servislerinde 54.000 iş emri açılmış ve
16.600 farklı araca hizmet veril-

miştir. Satış Sonrası Hizmetlerin
müşteri bağlılık odaklı servis kampanyası olan “Eski Dostlar” ile 2021
yılında 8.000 adet 5 yaş ve üzeri
araca hizmet verilmiştir. Yıl boyunca sürdürülen bakım kampanyaları
yoluyla 1.305 adet satış yapılmış
ve 400 yeni araca ek olarak 300
müşterinin servislere bağlılığı yeniden sağlanmıştır. Servis ve bakım
kontratları kapsamında 2021 yılında
toplamda 3.500 araca bakım anlaşması verilmiş olup, bu araçlara
6.200 adet bakım yapılmıştır.
Ödüller
Volkswagen, Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında
otomobil kategorisinde en yüksek
puanla derecelendirilen marka olmuştur. Volkswagen Binek Araç
web sitesi 2021 Altın Örümcek
Ödülleri’nde Türkiye’nin En İyi Otomotiv Web Sitesi seçilmiş, Volkswagen Live! görüntülü görüşme
uygulaması ise İstanbul Marketing
Awards’un “Yeni Satış Noktası Geliştirme” kategorisinde Gold ödülüne layık görülmüştür.
SEAT’ın amiral gemisi olan ve tamamen yenilenen dördüncü nesil Yeni
Leon, Euro NCAP güvenlik testlerinde 5 yıldız almış ve AUTOBEST
jürisi tarafından “Avrupa’da 2021
Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili” ödülüne layık görülmüştür.
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“Geri Dönüşen Sanat”
Tamamı atık otomobil
parçalarından oluşturulan ve
ülkemizde nesli tükenmekte
olan hayvanlara vurgu yapan
heykeller Doğuş Otomotiv
Plus Deneyim Merkezi’nde
sergilendi. Sergi ODD
Gladyatör Ödülleri’nin “Yılın
Sürdürülebilirlik Projesi”
kategorisinde birinci oldu.

ŠKODA, pandemi döneminde sunduğu hizmetler ve kurduğu iletişimle, Rise of Brands Ödülleri kapsamında “Yükselen Marka Ödülü”nün
sahibi olmuştur. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına maske, sokak hayvanlarına mama ve çocuklara kitap dağıtımı yapan “ŠKODA
İyilik Aracı” da Social Media Awards’un “Online-Offline Entegrasyonu” kategorisinde bronz ödüle layık
görülmüştür.
Porsche Türkiye ve Vosmer Otomotiv iş birliğinde 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü için hazırlanan “Kim
demiş kadınlar iyi araba süremez diye?” sosyal mesajlı Taycan
test sürüşü videosu, Social Media
Awards’ta gümüş ödüle layık görülmüş ve ODD İletişim Ödülleri “Yılın
Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde 2021 Gladyatörleri’nden
biri olmuştur.
Sürdürülebilirlik adımlarında da
öncü olan Scania, 2021 yılında bağımsız kuruluşların yaptığı testlerle
bir kez daha “Green Truck” ödülüne
layık görülmüştür. Scania, bu ödülü üst üste 5’inci kez kazanan ilk ve
tek marka olmayı başarmıştır.
Thermo King’in yeni soğutucu ünite
serisi Advancer, Trailer Innovation
2021’in Akıllı Treyler kategorisinde
birincilik ödülünü kazanmıştır.
2021 ylında hizmete giren Doğuş
Otomotiv Plus’ta atık otomobil
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parçalarından imal edilen ve nesli
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya
olan canlıların tema edinildiği “Geri
Dönüşen Sanat” sergisi, bu yıl ODD
Gladyatör Ödülleri’nde ilk kez açılan “Yılın Sürdürülebilirlik Projesi”
kategorisinde birinci olmuştur.
Doğuş Oto
VW Binek Araç, Audi, Seat, CUPRA,
Skoda, Porsche ve VW Ticari Araç
markaları için İstanbul, Ankara,
Bursa ve Kocaeli illerinde yeni araç,
ikinci el araç, yedek parça, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetleri sunan Doğuş Oto, 2021 yılında
39.526 yeni araç ve 2.852 adet
ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştir. 2021, toplam 251.833 servis
girişi ile belirlenen finansal hedeflerin üzerine çıkılan bir yıl olmuştur.
Dijital yatırımlarına hız veren şirket,
“Bağlantılı Araç Hizmetleri” D-One
sistemini devreye almıştır. Web sitesinin araç detay sayfalarını yenileyerek müşterilerine dijital ortamda birçok ek özellik sunan Doğuş
Oto, yenilenen santral altyapısıyla
da müşteri deneyimini üst düzeye
taşımıştır.
Yedek Parça ve Lojistik
Araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği “limandan
sevkiyat” yönetimini 2021 yılında
da başarıyla uygulamaya devam
eden Yedek Parça ve Lojistik, gemi

tahliye, stok saha yönetimi ve Yetkili Satıcılara araç sevkiyatı süreçlerini yeni dijitalleşme adımları ve
altyapılarla güçlendirmeye devam
etmiştir. Dijitalleşmeye verilen
öncelik sayesinde, yapay zekâ ile
parça toplama sürecinde optimizasyon, etkin stok yönetimi ve iş
yükü tahminleme modelleri ile esneklik ve hızlı adaptasyon sağlanmıştır. “Günlük Yedek Parça Depo
Operatif İş Yükü Tahminleme” çalışması, makine öğrenmesi teknolojisi ile tamamlanmıştır. Robotik
süreç optimizasyonları iş süreçlerine dahil edilerek manuel iş yükü
en aza indirilmiştir. Ayrıca, yoldaki
araç ve yedek parçaların adetlerini
ve konumlarını takip etmeyi sağlayan bir dashboard çalışması yapılmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, 2021 yılında 94.507 adet aracın ithalatını ve
116.578 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından elde edilen 2.050,8 milyon TL
ciroyla tamamlamıştır. Yedek Parça
ve Lojistik, VW A.G dünyasında Yedek Parça Bulunabilirlik Oranı ile
Avrupa lojistik merkezleri arasında
ilk sırada yer almıştır.

miştir. 29 şehirde faaliyet gösteren
60 DOD Yetkili Satıcısı ile birlikte
toplam araç satışları 17.001 adede
ulaşmış ve bir önceki yıla göre %16
büyüme sağlanmıştır.
Yıl içinde mevcut tedarik kanallarına ek olarak vdf Filo ile 10 adet farklı tedarik projesi hayata geçirilerek
Yetkili Satıcı teşkilatına sürekli araç
tedariki sağlanmıştır. Tedarik projeleri ayrıca vdf Finans kampanyaları ile desteklenerek araç satışları
desteklenmiştir. Garaj11 platformu
ile devam eden iş birliği sayesinde
42 aracın satışı online olarak gerçekleştirilmiştir.
2021 yılında iç ve dış müşterilerin
dijital deneyiminin iyileştirilmesine
odaklanan DOD, web sitesi ve mobil uygulamasının teknik altyapısını
tamamen yenilemiş, Turkuaz süreçlerini iyileştirme ve yalınlaştırma çalışmalarına da devam etmiştir. DOD’un dijital çözümlerinden
“DOD’a Sat” hizmeti ile 13 adet araç
satın alınmıştır.
TÜVTÜRK
210 sabit, 76 gezici, 5 motosiklet
ve 18 gezici traktör istasyonuyla
Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren
TÜVTÜRK, 2021 yılında periyodik
araç muayene hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarında
büyüme sağlarken, cirosunu %18,3
artışla 3.197 milyon TL’den 3.783
milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.

Türkiye’nin en etkili kamu özel sektör iş birliği projesi olan TÜVTÜRK,
faaliyete geçtiği günden bu yana
kamuya 14,5 milyar TL’lik katkı sağlamıştır. Bu rakam 2021 yılında 2,5
milyar TL olmuştur.
2021 yılında, önceki yıla göre
%9,9’luk artışla yaklaşık 11 milyon
275 bin aracın periyodik araç muayenesi gerçekleştirilmiş, 3,8 milyon
aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.
TÜVTÜRK’ün sosyal sorumluluk
projesi olan “Trafikte Sorumluluk
Hareketi”, bugüne kadar yürütülen
eğitim saha etkinlikleriyle yaklaşık
1,5 milyon kişiye doğrudan, iletişim
faaliyetleriyle de yaklaşık 7,6 milyon kişiye dolaylı erişim sağlamıştır. 2021-2022 döneminde MAPFRE
Vakfı’nın paydaşlığında “Şehrin
Akıllı Çocukları” adlı yeni proje,
Trafikte Sorumluluk Hareketi çatısı
altında faaliyetlerine başlayacaktır.

Toplam net prim üretimi ve yaşayan
poliçe adedi bakımından 2021 yılında da en büyük acente unvanını
koruyan vdf Sigorta, 560,8 milyon
TL toplam net prim üretimi ile istikrarını sürdürmüştür. vdf Sigorta,
2021’de poliçe adedini de 330 bin
seviyesine ulaştırmıştır.
Türkiye genelinde Doğuş Otomotiv
ve Yüce Otomotiv Yetkili Satıcılarından oluşan 100 farklı müşteriye
faktoring ve finansman konusunda
hizmet sunan vdf Faktoring, 2021
yılında toplam 23,6 milyar TL işlem
hacmine ve toplam 484 milyon TL
aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

vdf Otomotiv Finansmanı
Bünyesinde finans, sigorta, faktoring ve filo şirketlerini barındıran
vdf Grubu, 2021 yılında taşıt kredilerinde %10’luk bir pazar payı elde
etmiştir. 2021 yılında 33.000 adet
yeni kredi veren vdf, toplam 55.000
adet yaşayan kredi sayısı ile hedeflerine ulaşmıştır. vdf’nin toplam
yaşayan kredi hacmi bir önceki yıla
göre %12 artarak 7,3 milyar TL’den
8,2 milyar TL’ye yükselmiştir.

DOD büyümeye devam
ediyor
Daralan ikinci el araç pazarına
rağmen yılı büyüyerek
kapatan DOD, Özaltın
Kayseri ve Öztürk Aksaray’ın
katılımıyla Yetkili Satıcı ağını
daha da güçlendirdi.

DOD
2021 yılında %7 seviyesinde daralan ikinci el araç pazarına rağmen
DOD Marka Yönetimi araç satışlarını %50 artışla 1.507 adede yükselt-
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ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

SATIŞ ADETLERİ

Aşağıda yer alan finansal verilerin; Şirket yönetiminin finansal durum ve faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik yorum ve analizi çerçevesinde,
Konsolide Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Notlar ile dahil edilen diğer finansal bilgilerle birlikte takip edilmesi gerekmektedir.

2021

2020

2019

Konsolide Gelir Tabloları

Satış Adetleri (Perakende)
Binek

2021

2020

2019

106.183

107.283

70.506

Satışlar/Adet (Toptan, ŠKODA hariç)

94.839

100.130

61.404

Net Satışlar (mn TL)

24.306

18.900

9.844

Volkswagen

53.523

52.740

38.820

3.521

2.475

1.270

429

1.031

784

Audi

14.036

18.168

10.024

Satış ve Pazarlama Giderleri (mn TL)

433

265

223

SEAT

12.457

11.551

5.914

Genel Yönetim Giderleri (mn TL)

759

613

439

CUPRA

285

-

-

ŠKODA

25.228

24.175

15.369

Brüt Kâr (mn TL)
Faaliyet Giderleri (mn TL)

Garanti Giderleri, net (mn TL)

134

100

139

-897

53

-17

EBIT (mn TL)

3.093

1.444

486

Porsche

627

619

361

EBITDA (mn TL)

3.275

1.575

612

32

14

43

Bentley

11

11

9

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kâr/Zararlarındaki Paylar (mn TL)

441

248

143

Lamborghini

16

19

9

Net Finansman Giderleri (mn TL)

597

419

615

Hafif Ticari

14.663

12.036

9.676

2.336

1.042

77

Volkswagen

14.663

12.036

9.676

11,78

5,24

0,38

Ağır Ticari

2.192

1.157

465

Scania

2.192

1.157

465

123.038

120.476

80.647

Doğuş Otomotiv Pazar Payı (Perakende) *

16,4%

%15,4

%16,7

İkinci El Satış Adedi (DOD)

17.001

14.625

18.067

Diğer Operasyonel Giderler, (Gelirler) net (mn TL)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler, net (mn TL)

Net Dönem Kârı (mn TL)
Hisse Başına Kazanç
Fiyat/Kazanç Oranı (%)
Brüt Kâr Marjı (%)
Faaliyet Giderleri/Satışlar (%)

3,72

5,49

24,88

%14,5

%13,1

%12,9

%1,8

%5,5

%8,0

EBIT Marjı (%)

%12,7

%7,6

%4,9

EBITDA Marjı (%)

%13,5

%8,3

%6,2

Net Kâr Marjı (%)

%9,6

%5,5

%0,8

9.755

7.117

4.665

3.410

656

648

1.011

1.047

745

Stoklar (mn TL)

1.969

2.752

936

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (mn TL)

1.186

956

882

Kullanım Hakkı Varlıkları (mn TL)

109

76

111

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (mn TL)

880

791

452

Finansal Yatırımlar (mn TL)

832

562

561

Konsolide Finansal Durum Tabloları
Toplam Varlıklar (mn TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri (mn TL)
Ticari Alacaklar (mn TL)

Net Finansal Borç* (mn TL)

-381

1.731

1.790

Ticari Borçlar (mn TL)

1.231

1.854

713

539

137

119

Toplam Özkaynaklar (mn TL)

4.364

2.296

1.253

Net İşletme Sermayesi (mn TL)

Borç Karşılıkları (mn TL)

2.221

448

-586

Net Nakit Pozisyonu (mn TL)

485

-1.722

-1.691

Yatırım Tutarı** (CapEx) (mn TL)

45

330

142

Alacak Devir Hızı (gün)

15

20

28

Stok Devir Hızı (gün)

35

61

40

Borç Devir Hızı (gün)

22

41

30

ROA (%)

%23,9

%14,6

%1,6

ROE (%)

%53,6

%45,4

%6,1

-0,1

1,1

2,9

-0,09

0,75

1,43

Net Borç/EBITDA
Net Finansal Borç/Özkaynaklar

TOPLAM

* Skoda dahil

* Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları, Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Nakit ve Nakit Benzerleri dikkate alınmıştır.
** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
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FİNANSAL GÖSTERGELER

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SATIŞLAR (mn TL)

BRÜT KÂR MARJI (%)
24.306

18.900

%12,9

%13,1

%14,5

FAALİYET GİDERİ/SATIŞLAR (%)
%8,0
%5,5

9.844
%1,8

2019

2020

2021

2019

EBIT MARJI (%)

2020

2021

2019

NET KÂR (mn TL)
%12,7

%9,6

2.336

%5,5

1.042

%4,9

2021

2019

2020

2021

2019

2020

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Damla Çobanoğlu
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (214070)
ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Lisansı (703242)
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi ve Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Yavuz Arda Yıldız
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
Halide Müge Yücel (*)
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (207941)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
(701487)
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Hamza Sümer (*)

%0,8

77

2020

2021

NET KÂR MARJI (%)

%7,6

2019

2020

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri
Bölümü tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri
Bölümü sorumlusu:

2021

Yatırımcı İlişkileri İletişim:
Telefon: (0262) 676 90 58-59 / Faks: (0262) 676 90 96
E-mail: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr
(*) Sn. Halide Müge Yücel Aralık 2021’de; Sn.Hamza
Sümer Eylül 2021’de görevinden ayrılmıştır.

TOPLAM VARLIKLAR (mn TL)

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (mn TL)

9.755

NET FİNANSAL BORÇ/ÖZKAYNAK*

4.364
1,43

7.117
2.296

4.665

0,75

1.253

-0,09

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

* Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları, Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Nakit
ve Nakit Benzerleri dikkate alınmıştır.

ROA (%)

ROE (%)
%23,9
%45,4

CAPEX (mn TL)**
330

%53,6

%14,6
142

2019

45

%6,1

%1,6

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerine ve potansiyel
yatırımcılara yönelik olarak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve
bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde, Şirket ile ilgili
faaliyetler, finansal durum ve stratejiler hakkında düzenli
bilgilendirme yapmanın yanı sıra gelen bilgi taleplerini
yanıtlamakla sorumludur. Yatırımcı İlişkileri, Şirket ile
mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında iletişim ve
güvene dayanan çift yönlü bir köprü kurar.
2021 yılı içinde, pay sahiplerinin başvuru ve sorularına
herhangi bir ayrım yapılmaksızın telefon, e-posta veya
bire bir görüşmeler yoluyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü
tarafından zamanında cevap verilmiştir. 2021 yılına
Covid-19 pandemisinin etkileriyle başlanmıştır. Böylelikle, yıl sonu konsolide finansalların sunulması amacıyla sanal ortamda düzenlenen görüşmelerde toplam 44
yerli ve yabancı analist ve yatırımcı ile webinar etkinliği
kapsamında bir araya gelinmiştir. Dönemin belirsizlikleri
nedeniyle konferans organizasyonlarının birçoğu iptal
edilmiş olup, yılın son aylarında sanal ortama taşınmıştır.
Şirketimiz, bu bağlamda paydaşları ile olan iletişiminin
devamlığını sağlamak üzere kendi çevrimiçi roadshow
organizasyonlarında bulunmuştur. MS Teams, Zoom,
Webex ve Closir platformlarında video ve telekonferans
şeklinde düzenlenen toplantılar yoluyla 278 yatırımcı ile

Şirket’in performansı, operasyonları ve çip krizinin etkileri görüşülmüştür. Dönem içerisinde 4 çoklu katılımlı
telekonferans ve webinar yapılarak, analistler ve yatırımcılar Şirket’in çeyreksel finansalları ile ilgili konularda
bilgilendirilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2021 yılında yatırımcı ilişkileri
faaliyetlerini proaktif olarak sürdürmeye devam etmiştir.
Yıl içinde, ayrı zamanlarda olmak üzere, yukarıda bahsi
geçen dönemsel bilgilendirme toplantılarına ek olarak 2
adet sanal Analist Günü organize edilmiş olup, Şirket’in
faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Yerli
kurumsal yatırımcılara da benzer şekilde bilgi vermek
amacıyla 2 adet sanal Yatırımcı Günü organize edilmiştir.
Yabancı yatırımcılara ulaşmak amacıyla, doğru ve stratejiye uygun yatırımcı hedeflemesi kapsamında 500’ün
üzerinde kuruma bilgilendirici e-postalar gönderilmiştir. Amsterdam, Boston, Capetown, Chicago, Frankfurt,
Hong Kong, Johannesburg, Kopenhag, London, Miami,
Milano, Monaco, New York, San Francisco, Singapur,
Stockholm ve Tokyo gibi şehirlerde yerleşik 200’ün üzerinde yabancı kurum ile video ve telekonferans yoluyla
iletişim kurulmuş olup, Şirket’in faaliyetleri ve gelişmeler
hakkında görüşmeler sağlanmıştır. Bu yıl bir ilk olarak sadece Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) odaklı fonlara
ulaşmak üzere bir çevrimiçi konferans organize edilmiş
olup, 9 kurum ile sürdürülebilirlik iletişimi yapılmıştır.
Aynı kapsamda, Bölüm tarafından o yıla ilişkin düzenlenen “Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri ile Stratejik Planı” Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin onayına ve yıl içindeki tüm faaliyetlerini kapsayan dönemsel
“Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri Bilgilendirme Dokümanı”
Komite’nin değerlendirmesine sunulmaktadır. Oldukça
kapsamlı hazırlanan “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu” ise yılda bir kez Yönetim Kurulu ile paylaşılmaktadır.
Günlük ve haftalık raporlar konsolide edilerek, Mali İşler
Genel Müdürü tarafından dönemsel olarak Yönetim Kurulu’na aktarılmaktadır.
Faaliyet Dönemi Sonrası Önemli Gelişmeler 31 Aralık
2021 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen
Duyuru ve Özel Durum Açıklamaları:
Aşağıdaki başlıkların detayına Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ve web sitemizdeki Özel Durum Açıklamaları
bölümünden ulaşabilirsiniz.
14.01.2022 – Esas sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu”
başlıklı 3’üncü maddesinin tadil tasarısında yer aldığı
şekilde değiştirilmesi için ilişkin Yönetim Kurulu kararı
hakkında.
03.02.2022 – Rekabet Kurumu’nun Alman otomotiv üreticileri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve
BMW hakkında açılan soruşturmanın Türkiye piyasalarında bir etki doğurmadığına dair kararı hakkında.

** Maddi duran varlık girişleri dikkate alınmıştır.
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Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış
sermayesinde bir değişiklik olmamıştır. Dönem içinde

Oy ve Azlık Hakları
Şirketimiz tarafından sermaye artışı ve herhangi bir sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.
Sermayedeki Pay
(TL)

Ortağın Ticaret Unvanı

Sermayedeki Pay
(%)

Doğuş Holding A.Ş.

165.584.715

75,27

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.*

22.000.000

10,00

292

0,00

32.414.993

14,73

220.000.000

100

Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Halka Açık Kısım
Toplam

Şirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır ve Şirket kârına katılım içermemektedir. Oy haklarının kullanımına yönelik olarak Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul’da temsil ve oy kullanma şekline
ilişkin düzenlemeler doğrultusunda oy hakları kullanılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekâleten oy kullanmaya
ilişkin düzenlemelerine uyulur. Tüm pay sahiplerine eşit,
kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkânı sağlanmaktadır. Genel Kurul bilgilendirme dokümanlarında Şirket
paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ve oy hakkında imtiyaz konusunda bilgi verilmektedir. Bir hissenin bir oy hakkı verdiği ve oy hakkında herhangi bir pay
grubuna imtiyaz tanınmadığı açıkça ifade edilmektedir.
Şirket’in beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı
iştiraki bulunmamaktadır.

Azlık pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılma, vekâletle
temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında
herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda
azlık haklarının kullanılmasına özen gösterilmektedir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde, azlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine yönelik
düzenlemeler yer almamaktadır.

* Şirketimiz, Borsa İstanbul A.Ş.’den satın aldığı kendi paylarını portföyünde tutmaktadır.

İmtiyazlı Paylar
Halka Açık Kısmın Hisse Dağılımı
İsveç %1

Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı yukarıda belirtilmiş olup, Şirketimize ait imtiyazlı pay
bulunmamaktadır.

İrlanda %1

İsviçre %2

Kâr Dağıtım Politikası, Zamanı ve Şekli

Hollanda
%22

Yerli
%38

ABD
%47

Yabancı
%62

Birleşik Krallık
%27

BD Corporate

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki geçmişe dönük ve sürekli güncellenen bilgi ve
açıklamalar, kapsamlı olarak Doğuş Otomotiv internet
sitesi olan www.dogusotomotiv.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
Özel denetçi atanması talebi hakkı Esas Sözleşme’de
ayrıca düzenlenmemiş olsa da, TTK’nın 438. maddesi
uyarınca, “Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya
inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların
özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde

28

yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir ve Genel Kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz
gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye
Ticaret Mahkemesi’nden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.” Ancak dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel
Kurul’da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımı politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile
Esas Sözleşme’nin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı
24. maddesi, “Kârın Dağıtım Zamanı ve Şekli, Temettü
Avansı” başlıklı 25. maddesi ve “Yedek Akçe” başlıklı 26.
maddelerinde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde,
ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde
bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir. Şirketimiz kârına katılım konusunda
Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu’nun aşağıda yer alan ilkeleri dikkate
alınarak hazırlanan teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından
kararlaştırılır. Buna göre pay sahiplerine yapılacak olan;
a) Kâr Payı Dağıtım Oranı:
Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktar
saklı kalmak kaydıyla, sektörel ve ülke ekonomik şartlarında Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesap edilmiş dağıtılabilir kârın
asgari %50’si dağıtılır. Yönetim Kurulu değerlendirmesi
sonrası farklı bir oran veya tutar Genel Kurul’a sunulabilir.

c) Kâr Payının Ödeme Zamanı:
Dağıtım tarihi; Genel Kurul sonrasında, mevzuatla düzenlenen tarih esas alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
d) Kâr Payı Avansı:
Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu’nca, verildiği yılla ve aldığı yetkiyle sınırlı olarak, fakat ülke ekonomisinin ve sektörün durumu dikkate alınarak kâr payı
avansı dağıtılması olanaklıdır.
30 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2020 faaliyet yılında oluşan kâr-zararın, dağıtıma konu edilmeyerek kâr dağıtım tablosunda yer aldığı
şekliyle tevzi edilmesine ilişkin onaylanmıştır.

b) Kâr Payının Ödeme Şekli:
Dağıtılmasına karar verilen kâr payı ödemesi; nakit ve/
veya bedelsiz hisse senedi olarak yapılır.
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Yıllara Göre Kâr Payı Dağıtım Bilgisi
2019
(2018 için)

Kâr Payı

2020
(2019 için)

2021
(2020 için)

Brüt

135.000.000,00

-

600.000.000

Net**

114.750.000,00

-

510.000.000

0,67

0,38

5,24

Brüt

0,0

-

0,0

Net**

0,0

-

0,0

Brüt

0,6136364

-

2,7272726

Net**

0,5215909

-

2,3181816

Brüt

61,3636400

-

272,727

Net**

52,1590900

-

231,81816

İlan tarihi

28.11.2019

30.03.2020

30.03.2021

Fiili ödeme tarihi

04.12.2019

-

04.05.2021
02.12.2021

Toplam dağıtılan kâr payı,
milyon TL
Hisse başı kazanç, TL
Kâr payının net kâra
oranı (%)

Tutarı (TL)

1 TL nominal değerli paya
isabet eden kâr payı

Oran (%)

* 2019 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından kâr dağıtımı yapılmamıştır.
** Dağıtımın tamamının brüt veya %15 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılacak tutarları ifade etmektedir.

Payların Devri
Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve
pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakta olup, Şirketimizce payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Payların devri konusunda

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulur. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalara kote değildir.

cevap verilmiştir. Gündem maddeleri ayrı ayrı oylanmış,
oylar sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulmuştur. Toplantı başkanı, gündemde yer alan konuların
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir
yöntemle aktarılmasına özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru
sorma imkânı vermiştir. Toplantı başkanı, Genel Kurul
Toplantısı sırasında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır
kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul
Toplantısı’nda cevaplandırılmasını sağlamıştır. Toplantı
sırasındaki sorular ile bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Pay sahipleri, söz
konusu toplantıya herhangi bir gündem maddesi konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı
talepte bulunmamıştır. Genel Kurul tutanakları, Şirket
internet sitesinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulduğu gibi, Şirket merkezinde de incelenebilmektedir.

SPK’nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca, Şirket’in
ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık,
hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri ve üçüncü
kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiş ve detaylar Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tablolar ile
ilgili tamamlayıcı notlarda yer almıştır. Ayrıca bu bilgilere http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/istirakler-ve-bagli-ortakliklar/iliskili-taraf-islemleri adresinden
ulaşılması mümkündür. Aynı şekilde, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve kullanıcıları hakkında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Dönem içinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde
bir değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması
ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası adına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi
ile ilgili olarak izin verilmesi hususuna da Genel Kurul
gündeminde yer verilmiştir. 2021 faaliyet yılında anılan
nitelikte işlem gerçekleşmemiş ve imtiyazlı bir şekilde
ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler hakkında
ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu’na bilgi ulaşmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları
Olağan Genel Kurul Toplantısı
2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da “Maslak
Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center) No:
4 İç Kapı No: 3 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılmıştır.
Pay sahiplerinin toplantıya katılımını artırmak amacıyla, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve
pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını
sağlayacak şekilde, toplantı hem Şirket genel merkezinin bulunduğu mahalde hem de Elektronik Genel Kurul
Sistemi üzerinden yapılmıştır.
Menfaat sahipleri ile medyaya açık olarak yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin davet, kanun ve
Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva
edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 4 Mart
2021 ve 10280 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle,
süresi içinde yapılmıştır. Aynı şekilde Şirketimiz, 6102 sa-
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yılı TTK 437’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin
incelemesi için hazır bulundurulması gereken finansal
tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, gündem maddelerine
ilişkin açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile
ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetişim İlkeleri
gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaları da yine
aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve Şirket web sitesinde
pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 220.000.000 TL’lik
sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden
vekâleten 165.585.007 adet hisse ve tevdi edenleri temsilen 13.680.382 adet toplamda 179.265.389 adet hisse
temsil edilmiştir.
30 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin soru sorma hakları ilgili mevzuat gereğince kullandırılmış olup, gelen sorulara anında
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HİSSE PERFORMANSI

ŞİRKET’İN VİZYON VE
MİSYONU İLE STRATEJİSİ

BIST Kodu:
Reuters Kodu:
Bloomberg Kodu:
Halka arz tarihi:

Doğuş Otomotiv, 2021 yılında da stratejisi kapsamında ,
kârlılık seviyesi ile pazar payını dengelemeye özen göstermiştir. Şirket, global olarak hızla dijitalleşen otomotiv
sektöründe, hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini
güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü dijital dönüşümü öncelikleri arasında değerlendirmektedir. Çevik ve
analitik organizasyon yapısına geçiş hedefiyle eşgüdümlü olarak yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları, Doğuş Otomotiv çatısı altında makine öğrenimini ve yapay
zekâ kullanımını yaygınlaştırarak veriye dayalı analitik,
değişimleri hızlı algılayıp adapte olan ve dijital iş modellerini geliştirip uygulayan bir yapıya erişmeyi amaçlamaktadır.

DOAS.IS
DOAS.IS
DOAS.TI
17.06.2004

2021’de Hisse Performansı
TL

USD

Hisse fiyatı (31.12.2021)

43,80

3,29

En düşük (21.06.2021)

22,30

2,55

En yüksek (09.12.2021)

Hisse sayısı:
220.000.000
Fiili dolaşım oranı: %14,73

Piyasa değeri (31.12.2021)
Günlük ortalama işlem hacmi

52,85

3,85

9.636 mn

723 mn

70,3 mn

8,2 mn

Önümüzdeki dönemde de 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 olmak hedefi doğrultusunda ilerleyecektir.
Vizyonumuz:
Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.
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YABANCI YATIRIMCI ORANI (%)
%60
%49

%40
%27

%26
%14

2019

2020
DOAS*

HİSSE BAŞINA KAZANÇ
11,78

2021
BIST 100

FİYAT/KAZANÇ ORANI
24,88

5,49
0,38
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* Yönetim Kurulu kararı ile
başlatılan Şirket Paylarının Geri
Alım Programı kapsamında, Doğuş
Otomotiv, 2016 yılı içerisinde
SPK mevzuatına uygun olarak
Borsa’da işlem gören paylarından
22.000.000 adedini toplam
220.274.251,16 TL ödeme
karşılığında geri almıştır.
2021 yılında Hisse Başına Kazanç
11,78 olarak gerçekleşmiştir.

5,24

2019

2021 yılında DOAS Yabancı
Yatırımcı oranı %27 olarak
gerçekleşmiştir.

2021

2019

2020

3,72

2021

2021 yılında Fiyat/Kazanç Oranı
3,72 olarak gerçekleşmiştir.

Misyonumuz:
Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe müşteri odaklılık
prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp,
bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı
insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv değer zinciri alanlarında verimli
ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir otomotiv şirketidir.
Stratejimiz:
Şirketimizin stratejileri, aşağıdaki hedefler üzerine kurulmuştur:
BÜYÜK OL - YAKIN OL - YARATICI OL
BÜYÜK OL diyerek;
Doğuş Otomotiv’in Türkiye’de değer zinciri alanlarında;
sistematik, verimli ve kârlı genişlemesini ve insan gücü
kariyer gelişimini,
YAKIN OL diyerek;
Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın
beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı
şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye
taşımayı; operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını
ve bu şekilde, finansal ve operasyonel durumunun çok
yakından izlenip analiz edilmesini,

YARATICI OL diyerek;
Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından
katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle pazarda
farklılık ve rekabet avantajı yaratmayı; süreç iyileştirmeleri için katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri “daha yalın,
daha hızlı, daha hesaplı” yapacak önlemleri ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.
Doğuş Otomotiv, stratejik planları doğrultusunda, kurulduğu günden bu yana sektördeki konumunu güçlendirmeye, Yetkili Satıcı ve Servis ağının oluşturulup genişletilmesine ve temsilcisi olduğu markaların yurt içinde
bilinirliğini ve imajını artırmaya önem vermektedir. Şirket,
2004 yılındaki halka açılma sonrası, bünyesindeki markaların ithalatçısı ve distribütörü olmasının yanı sıra, iş
modelinde yer alan diğer ana ve yardımcı faaliyetlerin
gelişimine ve performansına hem yerel hem global bakış
açısıyla odaklanarak stratejisini geliştirmiştir.
Şirketimizin sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme stratejisine dayanarak, çalışanlarımızla ve diğer paydaşlarımızla
sinerji içerisinde, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak geliştireceğimiz yeni uygulamaları sektörde ilkler arasında
hayata geçiren kurum olmayı hedefliyoruz. Buna istinaden, ana ve yardımcı faaliyet kollarımızla ve hizmetlerimizle kaliteyi sürekli artırmak için yeni projeler üzerinde
çalışmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Ayrıca, 25 yılı
aşkın sürede kazanılan birikim ve deneyimlerimizle, yeni
fırsatları değerlendirerek elde ettiğimiz başarılardan güç
alarak ilerlemeyi arzu ediyoruz.
Doğuş Otomotiv’in uzun vadeli başarısının, ancak paydaşlarımızın yüksek memnuniyeti ile sürdürülmesinin
mümkün olacağının bilincinde olarak, stratejimizi dört
alan üzerine inşa ettik:
Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar
Müşteri Yaratmak!
Ödün vermediğimiz müşteri memnuniyeti odaklı dinamik
ve yakın hizmet anlayışımızla stratejimiz, müşterilerimize
değerli olduklarını hissettirip, her türlü istek ve ihtiyaçlarına en üst düzeyde ilgi göstererek, kaliteli ve yaratıcı
hizmet sunmaktır.
 Müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza destek veren Değer ve İlgi Merkezi (DİM) birimi
Kasım 2014’te faaliyete geçmiştir.


DIM olarak yeni teknolojileri içeren gelişmelerle ,
müşterilerimiz için her noktada bağlı ve ulaşılabilir olmak ve iletişim kurduğumuz her durumda taleplerine
hızlı ve yaratıcı çözümler üretmek üzere çalışmaya
devam edilecektir. Müşterilerimizle temas ettiğimiz
her noktada dijital deneyimler projelendirilerek, çözümler sunulmaya devam edilecektir.
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Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe
Ulaşmak!
Doğuş Otomotiv, 11 uluslararası markanın satış, servis ve
yedek parça hizmetleri konusunda, 570’i aşkın müşteri
buluşma noktasıyla, Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı
ve distribütörü olarak faaliyetlerini optimum kârlılıkla sürdürmeyi hedeflemektedir.










Doğuş Otomotiv ve tüm Yetkili Satıcı/Servisleri tarafından kullanılan, üretici firma ve tedarikçileri de dahil ederek otomotiv süreçlerine değer katan internet
tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Turkuaz” yazılımımız sürekli yenilenerek, dijitalleşme konusundaki
hedeflerimize önemli ölçüde hizmet etmektedir.
Tüm hizmet noktalarımızdaki kalite standartlarının
sürekli ölçümlenip gelişim alanlarının belirlenmesi ve
Yetkili Satıcılarımızdaki kapasitelerin gözden geçirilip
daha verimli çalışmaya imkân sağlayacak ortam ve
işgücü düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.
İş hacmi ve yeni teknolojilerin hizmetlerimizde daha
etkili kullanımı için personel altyapısı desteklenecek
ve eğitimlerle güçlendirilecektir.
Yeni iş kolları için sürekli yatırım değerlendirmeleri
yapılarak, Şirket’in gelişim planları üzerinde çalışılmaktadır.
Yalın Yönetim uygulamaları kapsamında çalışanlarımızın iş süreçlerinin verimliliğine katkı sağlamaları
için gerekli programlar uygulanmaya devam edecek
ve süreç iyileştirme programları hayata geçirilecektir.









Otomotiv Pazarındaki Gücü Korumak!

sağlanmıştır. Bu sayede çalışanlar mesleki ve kişisel
gelişim ve eğitim süreçlerinin takibini kendileri yapabilmekte, Şirket içi sosyal iletişimlerini kuvvetlendirmektedir.

Mobilite

2020 yılında, pandemi nedeniyle çalışanların psikolojik, zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma hallerini destekleyecek etkinlikler odak noktada yer almıştır. Bu
konuları kapsayan eğitim ve webinarlar GOWell adı
altında çalışanlara ulaştırılmaya başlanmıştır.

Operasyonel Verimlilik ve
Tedbirli Yönetim Gider Yapısı

Yeni işe başlayan çalışanların Şirket’i daha iyi tanımaları ve adaptasyonlarını daha hızlı sağlamak için
oyunlaştırma temelli olarak 2019’da tasarlanan Mobil
Oryantasyon Programı’nın kullanılmasına ve aday işe
giriş sınav ve kişilik envanteri süreçlerinin online sistem üzerinden gerçekleştirilmesine devam edilmiştir.
Yetenek Yönetimi kapsamında Şirketimizde potansiyel sistemi yürütülmekte ve yedekleme planları yapılmaktadır. Belirli kriterlere göre seçilen potansiyeller
eğitim ve gelişim programına tabi tutulmaktadır. Yetenek Yönetimi’nin diğer bir kolu olarak, Şirketimizde
koçluk ve mentorluk programları uygulanmaktadır.
Şirket genelinde iki senede bir yürütülen Çalışan
Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması ile gizlilik ilkesi çerçevesinde 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
eklenmektedir.



Şirketimiz, otomotiv sektöründeki pazar gücünü ve
faaliyetlerindeki optimum faaliyet kârlılığını korumayı
hedeflemektedir.



İnsan kaynakları olarak çalışan faydasını artırmak
amacıyla dijitalleşmeye ağırlık verilmiş, operasyonel
yürütülen pek çok süreç dijitalleştirilmiştir.



Şirketimiz, temsilcisi olduğu uluslararası markaların
Türkiye’de başarılı performans gerçekleştirebilmesine olanak sağlamaya ve markaların kattığı değer ve
rekabet avantajıyla “beklentilerin üzerinde yaratıcı
hizmet” vizyonu ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” prensibiyle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi amaçlamaktadır.



2020 yılında Doğuş Otomotiv’deki dijital dönüşümü
desteklemek ve çalışanların bireysel “dijital yetkinlik”
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “Dijital Yetkinlikleri Geliştirme (GO-DGTL Akademi)” projesi Dijital
Dönüşüm departmanı ile birlikte hayata geçirilmiştir.



“Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” (DRIVE)
ekibi ile Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcılarının, Doğuş
Otomotiv’in sahip olduğu kurumsal yapı ve değerler ile gelişimlerinin desteklenmesi, İnsan Kaynakları
süreçlerinin bütünsel hale getirilmesi ve iş sonuçları
ile müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıların
sağlanması amaçlanmaktadır. DRIVE ile Yetkili Satıcı
ve Servislerde yer alan çalışanların sürekli gelişimine
yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda 7.500
çalışanın görev aldığı 570’in üzerinde Yetkili Satış ve
Servis noktasında, insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması amacıyla danışmanlık desteği sağlanmaktadır.



Şirket, faaliyetlerini yalın yaklaşımıyla tamamiyle yurt
içi operasyonlarına odaklanarak sürdürecektir.

Taraftar Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Taraftar
Çalışanlardır!
İki bini aşkın değerli çalışanımıza ortak bir kültür sunan
Şirketimiz, yenilikçi ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarına paralel olarak, çalışan deneyimini ve bağlılığını artırıcı projeler hayata geçirmektedir.
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Şirketimizde, “Bir’iz” işveren markasıyla “birlikte hareket ediyor, bir iz bırakıyoruz” mesajı verilmekte ve
Şirket içinde yaratılan marka elçileri ile bu mesajlar
tüm Şirket’e yaygınlaştırılmaktadır.
Eğitim alanında oyunlaştırma-motivasyon temelli yaklaşımla kurulan “GO-Gelişim Okulu” ile çalışan
deneyimi ön planda tutularak, çalışanların gelişirken
eğlenecekleri, ödüller kazanabilecekleri, blog yazabilecekleri ve çift yönlü olarak eğitmen-çalışan değerlendirmeleri yapabilecekleri dijital bir platform

Dijitalleşme

Hizmet Odaklı
Çalışmalar

Optimum
Kârlılık

Dijital Dönüşüm Stratejimiz
Doğuş Otomotiv’de dijital dönüşüm çalışmalarının temelleri, operasyonel mükemmellik çerçevesinde çağın
trendleri ile müşteri beklentilerini belirlemek ve değer
zincirini yeniden tanımlayarak geleceği yapılandırmak
mottosu ile 2017 yılında Dijital Dönüşüm departmanının
kurulmasıyla başlatılmış ve sonraki yıllarda yapılan yaygınlaştırmalarla hız kazanmıştır.
Otomotiv Sektöründe Dijitalleşme
Otomotiv sektörü, dijital teknolojilerin araçlarda daha
yaygın bir şekilde kullanılması, sürücüye kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan, otonom sürüş özelliğine
sahip ve çevresi ile haberleşebilen araçlar geliştirilmesi yönünde hızlı bir dijitalleşme süreci içerisindedir.
Üründen başlayarak otomotiv sektöründeki süreçlerin,
sektörden beklentilerin, tüketici taleplerinin, kullanılan
teknolojilerin ve kurum içi iş akışlarının tamamını kapsayacak şekilde otomotiv sektörü hızla dijitalleşmektedir.
Bu durum, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların gelecekteki iş modellerinde “dijital ürün” veya
“dijital hizmetlerin” ağırlık kazanacağının göstergesidir.
Özellikle hızlı iletişimin, veriye dayalı proaktif hizmet su-

nulmasının ve yapay zekâ gibi yüksek teknoloji içeren
çözümlerin hızla gündeme geldiği otomotiv sektöründe,
dijitalleşme kurumların öncelikleri arasına yerleşmiştir.
Kurum Kültürü Olarak Çevik Yönetim
Çevik proje yönetimi, belirsiz bir ortamda dahi başarılı
olabilmek için değişime karşılık verebilme ve geliştirme
yapabilme esnekliği, kapasitesi ve yeteneğidir. Çevik
yönetim şekli dünyadaki dev şirketlerin çok daha hızlı
ve sürtünmesiz bir şekilde ürün ve hizmet üretebilmelerini sağlamaktadır. Çevik, dünya üzerinde kabul edilen
yöntemler arasında en hızlı ve güvenli proje geliştirme
yaklaşımıdır. Yazılım geliştirme dünyasında başlayan bu
iş devrimi, artık yeni iş yapış ve yönetim normu olarak
hayatımıza girmiştir. Doğuş Otomotiv olarak hedefimiz,
çevik yönetimi kurum kültürü olarak benimseyip tüm organizasyonun dijital çağın gerektirdiği esnekliğe sahip
olmasına zemin hazırlamaktır. Dijital Proje Yönetim Süreci, Doğuş Teknoloji ile birlikte Doğuş Otomotiv bünyesindeki departmanların ve markaların dijital yazılım
ihtiyaçlarının merkezi olarak koordine edilmesi ve tek bir
portföyde konsolide edilmesi için tasarlanmıştır.

Doğuş Otomotiv’in çalışan deneyimi ve memnuniyetine
ilişkin geliştirdiği ve yürüttüğü programlar her yıl Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı olarak paylaşılmaktadır.
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Bu doğrultuda, 2019 yılı itibarıyla Şirket’in bütün dijital
projelerinin tek bir havuzda değerlendirildiği, tüm marka ve iş birimlerinin temsil edildiği Digital Board kurulmuştur. Üç haftada bir düzenlenen Digital Board, Doğuş Otomotiv marka ve departmanları tarafından hayata
geçirilmek istenilen dijital projelerin tespit edilmesi ve
önceliklendirilmesinden sorumludur.
Dijital Proje Portföyü
IT yazılım geliştirme yatırımları ve dijital proje çalışmaları
2021 yılında da artan bir ivme ile ilerlemiştir. 2019 yılında toplam 15 dijital projenin geliştirmesi tamamlanırken,
2020 yılında toplam 31 dijital proje canlıya alınmıştır.
2021 sonu itibarıyla toplam 64 dijital proje tamamlanmış
olup, 50 projenin yazılım geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.

DİJİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ
(Tamamlanmış Proje Adedi)
64

31
15

2019

2020

2021

Bu projeler arasında markaların satış, satış sonrası hizmetler, pazarlama gibi süreçlere ek olarak müşterilerimize doğrudan dokunduğumuz Değer ve İlgi Merkezi
(DİM) ve Yedek Parça ve Lojistik gibi alanlarında da RPA,
IoT, ERP, Web/Mobil, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ
gibi dijital teknolojileri kullanarak hayata geçirdiğimiz
farklı projeler mevcuttur.
Makine Öğrenmesi / Yapay Zekâ ile Veri Analitiği
Çalışmaları
Dijital dönüşümün merkezinde “Veri” ve buna bağlı “Yapay Zekâ”, “Bulut”, “Makine Öğrenmesi” gibi yeni teknolojiler yer almaktadır. Veri analizi, yararlı bilgiler bulma,
sonuçları bilgilendirme ve karar vermeyi destekleme
amacıyla ham verileri inceleme, temizleme, dönüştürme
ve modelleme işlemidir. Diğer yandan, yapay zekâ makinelerin algılama, anlama, hareket etme ve öğrenmelerini
sağlayan gelişmiş teknolojilerin bir bütünüdür. Dünya
yapay zekânın önderliğinde büyük bir değişim içerisindedir. Günümüzde çoğu teknolojik gelişme yapay zekâ
etrafında toplanırken, bu trendin önümüzdeki 30-40 yıl
daha devam etmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki 10-15 yılda yapay zekâ, otomotiv sektörü
başta olmak üzere belirli alanlarda özelleştirilmek üzere
eğitilebilecektir. Dijital dönüşümü stratejisinin bir parçası
haline getiren Doğuş Otomotiv, dijitalleşme ve yeni teknolojileri çalışmalarının merkezinde konumlandırmaktadır. Bu doğrultuda Makine Öğrenmesi / Yapay Zekâ ile
ilgili Veri Analitiği çalışmaları 2019 yılında başlatılmıştır.
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2020 yılında projelendirilmeye başlayan Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi ve Veri Analitiği çalışmaları, yetkinlik gelişim programının da desteğiyle 2021’de hız kazanmıştır.
Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ ile ilgili projeler depo,
yedek parça, satış sonrası hizmetler gibi alanlarda geliştirilirken, bir yandan da şirket içinde “Data Translator”
ve “Data Scientist” rollerine yönelik eğitimler ülkenin
önde gelen eğitim kurumları ve üniversitelerinin desteği
ile verilmiştir. Bu çalışmalardaki asıl amaç şirket içindeki
dijital yetkinlikleri artırarak Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi gibi ilgili konularda ileriki dönemlere yönelik çalışmalar için insan kaynaklarına yatırım yapmaktır.
Elektrikli Araçlar
Elektrikli otomobil, elektrik motoru kullanarak, bataryalardan ve enerji depolama cihazlarında depoladığı
elektriği kullanan otomobildir. Bu türdeki araçların yakıt tasarrufunun yanında şehir kirliliğini düşüreceği ve
karbon emisyonunu azaltacağı öngörülmektedir. İmalat
yatırımlarıyla OEM’ler elektrikli araçlara yönelmektedir.
Elektrikli araçların akülerinin fiyatları sürekli düşmekte,
bu da elektrikli araçları ekonomik hale getirmekte ve
satışlarında artış yaratmaktadır. Elektrikli otomobillerin,
otomotiv endüstrisinin geleceğine önemli bir etkisinin
olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ilerleyen yıllarda
Türkiye pazarına getirilecek olan Volkswagen Grup markalı elektrikli araçlarla ilgili süreçleri takip eden bir ekip
oluşturulmuş ve markalar arası sinerji hedeflenmiştir
Bağlantılı Araçlar
Bağlantılı araçlar, otomobilin dışındaki diğer sistemlerle iki yönlü olarak iletişim kurabilen akıllı araçlardır. Bu,
aracın içinde ve dışındaki diğer cihazlarla internet erişimini ve dolayısıyla verileri paylaşmasını sağlar. Otonom
araçlar, sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebilen
akıllı araçlardır. Elektrikli araçlar, otonom sürüş, internete bağlı araç yazılımları ve paylaşımlı araçlar, önde gelen
otomotiv firmaları tarafından önemli sermaye yatırımları
gerektiren başlıca trendlerden sadece birkaçıdır. Tedarikçiler ve orijinal ekipman üreticileri (OEM’ler), bu teknolojilerin müşterilere ulaştırılmasında kritik bir rol oynayacaktır. Bu nedenle, otomotiv endüstrisinin tüm üyeleri
buna katkıda bulunmak için çalışmaktadır.
Dijital Yetkinlik Geliştirme Çalışmaları
Doğuş Otomotiv Insan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm ve
Kurumsal İletişim departmanları ortak çalışması olarak
2020 yılında Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı lanse
edilmiş ve GO-DGTL Akademi kurulmuştur. Bu program kapsamında Şirket genelinde dijitalleşme ve dijital
teknolojiler konularında farkındalık artışını sağlamak
amacıyla yatay ve dikey programlar belirlenmiştir. Yatay programlar Dijital Dönüşüm Eğitimlerini kapsarken,
Dikey Programlar Veri Bilimi Okulu, Robotik Proses Otomasyonu (RPA), Müşteri Deneyimi ve Trendler ile Yapay
Zeka konularına odaklanmıştır. 2021’de GO-DGTL Akademi altında Dijital Yetkinlik Programı kapsamında yetkinlik geliştirme çalışmaları hayata geçirilmeye devam
etmiştir. İlgili çalışmalar farkındalık artırıcı webinar ve
eğitimlerle 2022 yılında da devam edecektir.

Data
Günümüzde hem insanlar hem de şirketler birçok farklı alanda 7/24 veri oluşturmakta ve yaymaktadır. Akışı
asla durmayan ve büyük bir yığın haline gelen bu kadar
çok veriyi kontrol edip işlemek ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu veri işleme stratejilerini belirlemek için
“Veri Stratejisi ve Veri Yol Haritası” çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların amaçları verinin gelişmesi,
doğru şekilde kullanılması, saklanmasının ve imhasının
yönetimi, verinin kalitesinin artırılması, ihtiyaçlara uygun
sistemlerin (mimari) kurulması ve veri analitiği çalışmalarından maksimum fayda alınmasının sağlanması gibi
konulardır. Veriyi genel anlamda etkin ve profesyonel bir
biçimde yönetmek amacıyla planlanan uzun soluklu bu
çalışmalar, veri ve teknoloji kullanımı da maksimize edilecek şekilde yürütülmektedir.

“Çevik Oda”
Doğuş Otomotiv merkez binasında
kurulan “Çevik Oda”, iş birimleri
ile IT dünyasını bir araya getirerek
yapılan işleri değerlendirme ve yeni
projeleri planlama olanağı sunuyor.

Konunun uzmanları ile birlikte sürdürülen 3 aylık program sonunda;
• Doğuş Otomotiv’deki “Müşteri Yolculuğu” süreçleri
kapsamında birçok farklı veri türü ve başlığımız için
mevcut durumdaki verinin olgunluğu belirlenmiştir.
• Bu kapsamda veri stratejimize uygun gelecek durum analizleri yapılarak bundan sonrasında yolumuza ışık tutacak bir “Veri Yol Haritası” çıkarılmıştır.
Bu yol haritası kapsamında toplam 16 proje çıkartılmış
ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar
2-3 yıllık bir zaman spektrumu içinde hayata geçirilmek
üzere başlatılmıştır. Bu şekilde veriler, oluşumundan
başlayarak işlenmesine kadar tüm süreçleri kapsayacak
şekilde daha kaliteli ve etkin bir biçimde yönetilecektir.
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KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi
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;
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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 ve offline hizmetlerin online entegrasyon çalışmalarına destek verilmesi gelmektedir.

2021 yılında yapılan Müşteri Deneyimi çalışmaları
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 VW Binek,
Audi, Porsche, SEAT, Scania ve DOD markalarımızın satış öncesi, satış ve satış sonrası evrelerindeki iş ve süreç
adımları, hazırlanan müşteri temas haritaları üzerinden
takip edilmektedir.
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. 2021 yılında toplam 45 bin adedin
üzerinde müşterimizle görüşülerek, satış ve servis hizmetlerine ilişkin memnuniyetleri sorgulanmış ve ilgili yönetim birimleri tarafından iyileştirme aksiyonları planlanmıştır. Aynı zamanda müşterilerden Covid-19 süreciyle
ilgili geri bildirimler alınmıştır. 2022 yılı itibarıyla SEAT ve
CUPRA markalarımızda telefon anketleri yerine sms ve
e-posta ile online anket süreci başlatılacaktır.
Mobil uygulama kullanımının giderek yaygınlaşması
paralelinde markalarımızın ZUBİZU sadakat platformu
üzerinden yaptığı iletişim ve kampanya çalışmaları 2021
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. 2021 yılı boyunca ZUBİZU-Shell
akaryakıt fayda program ortaklığımız devam etmiştir.

narak, bir sonraki dönemde satış dosyası açma ihtimali
olan müşterilerimiz istatiksel modelleme kullanılarak
tahminlenmiştir. “Satış Öngörü” olarak isimlendirilen
projemiz tüm markalarımız için devreye alınmıştır. “CRM
2.0 Projesi” ile müşteri ve satış sürecinin baştan sona
yenilenerek otomatik, kullanıcı dostu ve etkin raporlama
ile takip edilebilir hale getirilmesi için çalışmalar yapılmış
ve, 2021 yılında tüm markalar için devreye alınmıştır.
“Servis Tahminleme Projesi” ile müşterilerin bir sonraki ay bakım amaçlı gelme olasılığının tahminlenmesi
için model oluşturulmuştur. Audi markası ile testleri tamamlanan ve uygulamaya alınan projenin, 2022’de tüm
markalar için hayata geçmesi sağlanacaktır. Müşteri veri
kalitesini artırmak, müşteri ve proje takip süreçlerini ölçümleyebilmek adına, satış müşterilerimiz için tüm markalarımızda CRM Scorecard projesi başlatılmıştır.
Müşteri Temas Haritası üzerinde müşteri yaşam yolculuğundaki iletişim senaryolarının belirlenerek; her bir
müşterinin kullanım tercih ve alışkanlıklarına göre özel
otomatik iletişim yapılması, yeni mikro-hedefleme teknolojilerinin kullanımı, yeni kampanya fikirlerinin hızlı
geri dönüşlere uygun olarak süreç içinde hızlıca tekrar
tasarlanması adına “Autopilot Proje”si başlatılmış olup,
VW Binek, VW Ticari, Audi, Porsche ve Scania markalarımızda devreye alınmıştır. Proje 2022 yılında tüm markalarımız için devreye alınacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaret Kanunları kapsamında müşterilerimizin kişisel verilerinin paylaşım izinleri ve direkt pazarlama faaliyetleri
izinleri, iletişim izin formunun yanı sıra sms yöntemiyle
de alınmaya başlamıştır. Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında İleti Yönetim Sistemi’ne hizmet sağlayıcı olarak
ilgili kayıt gerçekleştirilmiş olup, Turkuaz sistemi entegrasyonu ile tüm markalarımızın izinli telefon ve e-posta
bilgileri İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmıştır. Bu tam entegrasyon ile müşterilerimizin İleti Yönetim Sistemi üze-

rinden gerçekleştirdikleri tüm güncellemeler çift yönlü
olarak sistemlerimize yansımaktadır.
Veri Ambarı Renovasyonu Projesi, Doğuş Otomotiv’in
tüm markaları arasında ortak tanım ve terminoloji oluşturmayı hedefleyen Veri Sözlüğü çalışması başta olmak
üzere, kullanıcıların kendi raporlarını yapabilmesi, raporlama sürecinin hızlanması ve performansının artması
gibi çok boyutlu analiz imkânlarını kapsayacaktır. Veri
Sözlüğü çalışmaları tamamlanmış olup, sistem altyapısı
yeni raporlama araçlarına uygun hale getirilmiş ve testler gerçekleştirilmiştir. DORA adı verilen yeni raporlama
sisteminin 2020 yılında hayata geçmesiyle, tüm Doğuş
Otomotiv çalışanları BusinessObjects ile kendi raporlarını yaratabilme imkânına sahip olmuştur.
Veri Yönetişimi çerçevesinde, mevcut ERP sistemimiz
Turkuaz üzerindeki verilerin Veri Güvenliği, Veri Kimliği, Veri Ambarı, Veri Kalitesi başlıklarına ek olarak Veri
Kullanımı ile Analitik CRM çalışmalarının da çok yönlü
olarak takip edildiği projemiz ile Doğuş Otomotiv verileri üzerindeki entegrasyonlar, süreçler, yetkilendirmeler,
KVKK, bilgi güvenliği gibi konularda çalışmalar 2021 yılında da belirlenen önceliklere göre devam etmiştir.
Tüm marka ve bayilerimizin kullanımı için ERP sistemimiz
Turkuaz’a tam entegre Mobil Ödeme Sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, anlaşma yapılan ödeme
sistemi sağlayıcı firma ile tam entegrasyon sağlanmıştır.
Bu sayede müşterilerimize web, mobil, uzaktan ödeme
imkânları sunulacaktır. 2022 yılında dileyen bayilerimiz
sistemi kullanmaya başlayacaktır.
CRM Yapay Zekâ projelerimizin algoritmalarının yenilenerek daha verimli hale getirilmesi için Satış Öngörü,
Servis Randevu Tahminleme, Churn, Geri Kazanım çözümleri açık-kaynak kod sistemine dönüştürülmüş, geçiş sırasında farklı algoritmalar ve yaklaşımların denenmesiyle performanslarında artış sağlanmıştır.

Doğuş Otomotiv
müşterilerine ayrıcalık
Doğuş Otomotiv
markalarının ZUBİZU
sadakat platformu üzerinden
yaptığı iletişim ve kampanya
çalışmaları 2021 yılında da
devam etti.

Araç satış adetlerimizi ve müşteri bağlılığımızı artırmak
için Turkuaz sistemi üzerindeki büyük veriden faydala-
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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 Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı altında yapılandırılmıştır.
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.
Merkezi Şekepınar’da bulunan ve Şirketimizin sürekli
gelişim felsefesinin bir ürünü olan Değer ve İlgi Merkezi,
yapısı ve özellikleri itibarıyla sadece otomotiv sektörü
için değil, birçok sektör için örnek teşkil etmektedir.
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,
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.
2021 yılında DİM, 196.979 adet diyalog telefon çağrısını
başarıyla karşılamıştır. Bu oran 2020 yılına oranla %16
artış göstermiştir. Diyalog telefonlarının ortalama yanıtlama süresi (ASA) 2021 yılında 11 sn*, servis seviyemiz
ise %84 olarak gerçekleşmiştir.
Müşterilerden 2021 yılı içerisinde gelen 73.578 adet
e-posta yanıtlanmıştır. E-posta yanıtlama süresi ise 78
sn olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına göre cevaplanan
e-mail adedi %8 artış göstermiştir. 2021 yılında 80.531
adet canlı sohbet görüşmesi, ortalama 19 sn içerisinde
* Hedeflenen cevaplama süresi içinde karşılanan çağrıların
toplam karşılanan çağrılara oranıdır.
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cevaplanarak gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyaya (twitter, facebook) yansıyan 33.702 adet bildirime DİM tarafından 33 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.
2021 yılında, 215.863 adet yol yardım çağrısı karşılanmıştır. Yol yardım çağrılarının ortalama yanıtlama süresi
(ASA) 12 sn, servis seviyemiz ise %86 olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılında, DİM’in müşterilerine sunduğu “Acil Servis
Hizmeti” 24.565 adet olmuştur. Acil Servis Hizmeti, olay
yerinde müşterimizin taleplerini çözmek ve mobilitesinin kesintisiz devamını sağlamak açısından markalarımız
için olumlu bir hizmettir.
Yine 2021 yılında DİM’in müşterilerine sunduğu “Çekici Hizmeti” bir önceki yıla göre %22 artış göstererek
23.340 adet olarak gerçekleşmiştir. Saha operasyonları
kapsamında diğer bir hizmetimiz olan, DİM’in müşterilerine sunduğu geçici araç tahsisi ise 2.160 adet olarak
gerçekleşmiştir.
2021 yılında, yol yardım çağrıları için açılan kayıt bir önceki yıla göre %12 artış göstererek 105.288 adet olarak
gerçekleşmiştir. Müşterilerin aldıkları yol yardım hizmetine ilişkin memnuniyet seviyesi ise %94 olarak gerçekleşmiştir.
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. 2021 yılında, DİM’de 29 farklı proje için 157.793 adet anket yapılmıştır. Markalarımız ile birlikte CRM departmanımızın
ortak çalışmaları bu birimimiz tarafından desteklenmekte ve saha çalışmaları anket ekibimiz ile yapılmaktadır.

Servisler ile atölye planlaması dahilinde koordinasyon
kurulmasını da içermektedir. Bu çerçevede, 2021 yılında Doğuş Oto için verdiğimiz ve tüm bölgeleri kapsayan
randevu hizmetimizde, 257.800 adet çağrı karşılanmış
ve sonucunda tüm markalarımız için toplam 85.350 randevu kaydı oluşturulmuştur. Ayrıca 2020 yılında hayata
geçirilen IVR üzerinden Randevu projesinde toplamda
13.717 adet randevu oluşturulmuştur.
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
2021 yılında %6 artış göstererek 3.532 adet olarak gerçekleşmiştir.
Bu veri ile 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 2021 yılında tüm birimlerin ortak değeri olarak %85 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Müşteri temsilcilerinin değerlendirildiği, sağlanan hizmetin kalitesinin ve müşteride uyandırdığı hissiyatın
ölçümünün yapıldığı NPS sonuçları 2021 yılında %89
olarak gerçekleşmiştir. DİM müşteri temsilcilerinin kalite
ölçümü sonucunda, 2020 yılında müşteri temsilcilerinin
görüşme kalitesi puanı da 93 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 kalitesel hem
de verimsel olarak yüksek hizmet standartları hedeflenmektedir.

DİM çalışanlarının da Doğuş Otomotiv’in tüm süreçlerine
katkıları olmuştur. 2021 yılında DİM çalışanları tarafından
318 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 yılı ile birlikte, yolda kalan
müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek için DİM
VW ve Audi markalarımız bayilere geçici araç kiralama
hizmeti sağlamıştır. Böylece, müşterilerimiz kendi araçları yerine VW Passat veya Audi A4 gibi üst segment
araçlarımızı da deneyimleme fırsatı bulmuştur.
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.
NPS Aramalarının Otomasyonu: Müşterilerin DİM’den
aldığı hizmetten memnuniyetini ölçümleyen NPS arama-

Değer ve İlgi Merkezi
2014 yılında hizmete giren
DİM, müşteri yaşam evresinin
her noktasında Doğuş
Otomotiv markalarına destek
olurken, taraftar müşteri
sayısını artırmayı amaçlıyor.

4. Randevu: Yetkili Servisler’in 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
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ları 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.

Karar Destek Asistanı: İşe yeni başlayan DİM Yol Yardım
müşteri temsilcilerinin sıklıkla sorduğu konulardan oluşturulan özel bir chatbot vasıtasıyla doğru kararı almalarına yardımcı bir uygulamadır. Karar Destek Asistanı’nın
önemli özelliklerinden biri de geçmiş veriler vasıtasıyla
öğrenen bir sistem olmasıdır.
Whatsapp Business: DİM’in 2021’de hayata geçirdiği
Whatsapp Business projesiyle hem müşterilere yeni bir
iletişim kanalı sunulmuş hem de telefon hatlarının rahatlaması sağlanmıştır. Proje kapsamında 2021 yılında
905 adet WhatsApp yazışma görüşmesi gerçekleştirilmiştir.
Dashboard Çalışmaları: DİM’in D-Teknoloji ile ortaklaşa
çalışarak hayata geçirdiği Marka Raporları Dashboard
projesiyle yaklaşık 40 adet raporun otomasyonu sağlanıp 8 markanın hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmaya ek
olarak Audi özelinde pilot çalışması yapılarak tamamen
marka yetkilileri tarafından belirlenen KPI’lar üzerinden
markaya özel dashboard çalışmaları yapılmıştır. Proje,
dashboard tasarlama ve oluşturma konusunda şirket
içinde farkındalığın artmasına da katkı sağlamıştır.
Fatura Otomasyonu: DİM’e ait Acil Servis ve Çekici Hizmeti faturalarının RPA teknolojisiyle otomasyonu
sağlanmış ve işgücü kaybı minimuma indirilmiştir. 2021
yılında hayata geçirilen proje kapsamımda yaklaşık
24.000 faturanın otomatik onayı alınarak 0,6 kişi/yıl kazanç sağlanmıştır.
Yol Yardım Anket Otomasyonu: DİM’in müşterilerine
verdiği Yol Yardım hizmeti sonrası Acil Servis ve Çekici
Hizmeti’ni ölçümlemek için uyguladığı Yol Yardım Memnuniyet Anketleri, daha önce Müşteri Temsilcisi NPS
Otomasyonu’nda olduğu gibi IVR sistemi ile otomatik
hale getirilmiştir. 2021 yılının ikinci yarısında uygulamaya alınan proje kapsamında 1.895 Acil Servis ve 2.079
Çekici Hizmeti olmak üzere toplam 3.974 adet anket
müşteriler tarafından başarıyla doldurulmuştur.
DİM ayrıca 2017 yılında önemli bir teknoloji yatırımı yaparak kullanmaya başladığı “speech to text” sistemini
2021 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.
Analytics sistemi DİM’e performans yönetimi, verimlilik
ve pazarlama açısından çeşitli katkılar sağlamıştır.
DİM, çağrı merkezlerine yönelik sektörel gereksinimler
içeren uluslararası bir standart olan ve müşteri odaklı
hizmet veren kuruluşların aldıkları ISO EN 15838 Müşteri Yönetim Sistemi; müşterilerle daha faydalı ve uzun
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dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini
sağlayan bir yönetim yaklaşımı olan ISO 9001 ile uyumlu
ISO 10002 sertifikalarını da almıştır.
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. Bu proje, VW Ticari ve Scania markalarına da
yaygınlaştırılmıştır.
DİM, 2016 yılında hayata geçirdiği Pozitif Ayrımcılık Projesi ile birlikte, 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, VW
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 (hep
açık showroom, 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.
8. CRM Scorecard: CRM çalışmalarının marka performansına etkisinin ölçümü amacı ile tasarlanan “CRM
Scorecard”ın yönetimi DİM tarafında yapılmaktadır.
9. Telemarketing: Telemarketing çalışmalarının (aksesuar, garanti satışı, vb.) gerçekleştirilmesi.

Doğuş Otomotiv Plus+
Doğuş Otomotiv Plus - Galataport Müşteri Deneyim
Merkezi, haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında,
belirli bir takvim dahilinde Grup bünyesindeki markaların
ürün ve hizmetlerini tanıtma ve Doğuş Otomotiv personeli aracılığıyla ziyaretçi temas noktası olma hedefi ile
hizmet vermektedir.
Plus, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma ve her konuda
çözüm merkezi olma hedefi doğrultusunda, dijital alanda
müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Şirketin dijital dönüşüm stratejisi ile sürdürülebilirlik vizyonunu sanat ve teknoloji ile birleştirmekte,
otomobil markaları arasında dijital dönüşüm lideri olma
algısına katkı sağlamak misyonu ile hareket etmektedir.
Ziyaretçilerine hem sergilenen marka, ürün ve Doğuş
Otomotiv’in sunduğu hizmetlerle ilgili hem de satın alma
(satış, test sürüşü) ve Satış Sonrası Hizmet taleplerinin
(servis, şikâyet, istek, butik) karşılanabilmesi adına bilgi
ve destek vermektedir.
Plus, dijitalleşme ve teknolojiyi kullanarak ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir. Marka
veya özel gün ve etkinlikler bağlamında içeride bulunan
üç büyük LED ekran ve iki dış LED ekranda içerikler sürekli olarak güncellenmekte, müzik yayını da içeriğe uygun olarak değiştirilerek ziyaretçilere farklı konseptlere
uygun bir ortam sunulmaktadır.
Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak
amacıyla dönemsel olarak markalarla ortak etkinlik ve

projeler gerçekleştiren Plus, ziyaretçilerinden aldığı bilgi,
talep, öneri ve şikâyetleri markalar ile paylaşarak müşteri
memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.
Plus 2021 yılı etkinlikleri
Doğuş Otomotiv Plus 21 Ekim 2021 tarihinde açılmış
olup, 2021 yılı itibarıyla toplam 512 ziyaretçiyi ağırlamıştır. Türkiye pazarında satışa sunulmuş ve gelecekte
sunulması planlanan düşük veya sıfır emisyona sahip
araçlar, sergi alanında dönüşümlü olarak ziyaretçilerin
beğenisine sunulmuştur. Sergilenen marka ve modeller
ile zaman aralıkları şu şekildedir:
•
•
•
•
•

Audi Q8 (21 Ekim-11 Kasım 2021)
Porsche Taycan Cross Turismo (11-25 Kasım 2021)
Volkswagen Passat Alltrack (25 Kasım-9 Aralık 2021)
Volkswagen Caddy (9 Aralık-23 Aralık 2021)
CUPRA Born (23 Aralık 2021-20 Ocak 2022)

2021 yılı içerisinde distribütörü olunan markalara ait
ürünlerin yanı sıra atıl otomobil parçalarından imal edilen
ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlıların
tema edinildiği “Geri Dönüşen Sanat” sergisi gerçekleştirilmiştir. 2 Aralık 2021 tarihinde açılan serginin 20 Ocak
2022 tarihine kadar sürmesi planlanmıştır. Ayrıca “Geri
Dönüşen Sanat” sergisi ile bu yıl ODD Gladyatör Ödülleri’nde ilk kez açılan “Yılın Sürdürülebilirlik Projesi” ödülü
kazanılmıştır.

Tedarikçilerimiz
Öncelikli paydaşlarımız arasında yer alan tedarikçi firmalarımız ile çalışmalarımız açık ve verimli ilişkiler kurma anlayışıyla yürütülmektedir. Bu şekilde, Doğuş Otomotiv, tüm tedarikçi firmaları ile uzun soluklu iş birlikleri
geliştirmektedir.
Kalite yönetimi konusunda Volkswagen, Audi, SEAT
markaları ve Lojistik Merkezi için Almanya TÜV’den ISO
9001:2015 Sertifikası’na sahip olan Şirket, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi en önemli değerleri olarak görmektedir.
Doğuş Otomotiv, birlikte çalışacağı tedarikçi firmaları seçerken azami özeni gösterir. Tedarikçi seçim ana
kriterlerini sağlayan firmaların yerinde denetimleri gerçekleştirilir. Denetimler sonucunda alınan puanlara göre
değerlendirmeler yapılarak, tedarikçilerin onaylı listedeki yerlerini koruması ya da çıkartılması sağlanır. Bu kriterler, listeye yeni girecek firmalar için de geçerlidir.
Tedarikçinin TSE, ISO 9001 Sertifikası/TSE Kalite Belgeli
olması, üretici tarafından onay sertifikalı olması, sektöre göre güncel tarihli TOBB Kapasite Raporu bulunması,

SGK ve vergi borcunun olmaması, seçim kriterleri arasında yer almaktadır. Temizlik hizmeti, yemek hizmeti,
matbaa, basılı evrak, personel taşımacılığı, güvenlik,
tekstil gibi 21 farklı kategoride oluşturulmuş olan firma
seçim ve değerlendirme kriterlerinin uygulanması güncel olarak devam etmektedir.
2011 yılında tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere bir
ek protokol hazırlanarak ekonomik, çevresel ve sosyal
risklerin öngörülmesi ve Doğuş Otomotiv’in kurumsal
sürdürülebilirlik vizyonunun tedarikçilerimiz arasında da
benimsenmesi sağlanmıştır. 2020 yılı itibariyle 31 tedarikçimiz daha Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’na dahil
edilerek sürdürülebilirlik performanslarının takip edilmesi konusunda bilgilendirilmiştir.
Doğuş Otomotiv, tedarik zincirini de etkili bir şekilde yönetmektedir. Şirket’in tedarik zinciri yönetimi detaylı bir
şekilde Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda ve internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik Bölümü’nde yer
almaktadır (https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/isimiz-ve-ekonomik-kalkinma/surdurulebilir-tedarik-zinciri-yonetimi).
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2021 YILI DEĞERLENDİRMESİ
VE 2022 YILI BEKLENTİLERİ
2021 Beklenti

RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİNE BAKIŞ
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

2021 Gerçekleşen

2022 Beklenti

Toplam Otomotiv Pazarı
(Binek+Hafif Ticari+Ağır Ticari) (bin adet)

700

747,9

830

Doğuş Otomotiv Satış Adetleri
(ŠKODA hariç) (bin adet)

100

94,8

97

Yatırım Harcamaları (mn TL)

360

330

399

2020 yılı Covid-19 pandemi sürecinin etki ve sonuçları
ile geçerken, 2021 yılı normalleşme beklentileri ve aşılama süreçleri ile geride bırakılmıştır. 2021 yılı, global ve
yerel piyasalarda yüksek volatilitenin hakim olduğu bir
yıl olarak ön plana çıkmıştır. BIST100 endeksi 2021 yılında %25,8 yükseliş göstermiştir.
Otomotiv sektörü 2020 yılını %69 büyüme ile kapatarak,
2021’in ilk çeyreğinde bastırılmış talebin etkisiyle %53
artışa ulaşmış, ancak yılın son çeyreğinde daha yoğun
hissedilen yarı iletken tedariği sorunları ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle 2021 yılını %7 daralma ile
toplam 747.926 toptan satış adedi ile kapatmıştır. TL,
2021 yılında ABD doları ve EUR sepeti karşısında nominal olarak %42 değer kaybetmiştir.
Şirketimiz bu dönemde, bütün zorluklara rağmen, çalışan sağlığını göz önünde bulundurarak satışlarına ve
hizmetlerine devam etmiştir. Böylelikle, yılı ŠKODA hariç
94.839 toptan satış adeti ile kapatarak, yatırım harcamaları kapsamında gerekli kısımlarını gerçekleştirerek
öngördüğü 360 Mio TL’nin harcamanın 330 Mio TL tutarını uygulamıştır.
Şirketimiz, 2022 yılında:





Optimum faaliyet kârlılığı seviyesini sürdürmeyi ve
uzun vadeli başarı için gerekli gördüğü pazar payını
(ŠKODA hariç) %14-15 seviyesinde muhafaza etmeyi;
Yeniden değerlendirilen tüm proje ve pazarlama
planları ışığında tedbirli gider yönetim yapısını sürdürmeyi;
Temel performans göstergelerinin düzenli takibiyle,
gerekli iyileştirilmelerin gerçekleştirilmesini ve operasyonel verimliliğin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

2022 yılındaki yatırım harcama planlarımız aşağıdaki
başlıklardan oluşmaktadır:
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Genel Müdürlük, lojistik, yedek parça, eğitim alanları
ve bağlı ortaklıklarımız için yapılan harcamalar,
Makine ve teçhizat yatırımları,
Test araçları,





Bilgi teknolojileri yatırımları,
Güneş Enerjisi Paneli (GES) yatırımı,
Değer yaratma potansiyelini yüksek gördüğümüz
yatırımlar.

Şirketimizin kısa vadede potansiyeli yüksek olmayan
operasyonlardan arınarak, tamamiyle yurt içi operasyonlara odaklı ve orta-uzun vadede mobilite, dijitalleşme ve hizmet odaklı çalışmaları titizlikle sürdürülecektir.
Ayrıca kritik iş süreçleri, sürekli gelişimin bir parçası olarak, dijitalleşme trendleri ve üretici firma stratejilerinin
de dikkate alındığı holistik yapı dahilinde güçlendirilecektir. Bununla birlikte Şirketimiz, distribütörlüğünü üstlendiği uluslararası markaların güçlü imajıyla pazardaki
konumunu korumaya devam edecektir.
2022 yılı beklentilerimize yönelik riskler aşağıdaki gibidir:








Jeopolitik riskler ve tedarik süreçlerinde yaşanan
gecikmeler,
Kur dalgalanmaları ve stratejik finansal risk yönetimine yansımaları,
Global piyasalardaki gelişmelere bağlı korumacı politikalar ve likidite hareketleri,
Covid-19 salgınının devam eden etkisi,
Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki diğer riskler,
Siber güvenlik ve bilgi güvenliği ile ilgili riskler.

Risklerin yönetilmesine ilişkin esaslar, takip eden bölümde “Risk Yönetimi Sistemine bakış” başlığı altında
detaylandırılmıştır.

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.
Şirketimizde riske verilen önemin gereği olarak Mali
İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet
gösteren Finansal Kontrol Departmanı, Mayıs 2015 tarihi
itibarıyla Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi Departmanı
olarak yeniden yapılandırılmıştır. Birbirini tamamlayan
risk ve kontrol kavramlarını aynı çatı altında birlikte ele
alarak, tek bir sorumluluk merkezi ve ortak dil yaratma
hedefimizi sürdürmekteyiz. Bu hedefe paralel olarak,
riskin etkin yönetimi konusunda komuta merkezi olan
Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne doğrudan, kapsamlı ve bütünleşik raporlama yapılarak Komite’nin gözetim görevine tam destek sağlanmaktadır.

Olasılık ve muhtemel etki kapsamında süreç ve senaryo bazlı olarak dikkate alınan risk kompozisyonumuz,
son yıllardaki sağlık, güvenlik, hukuk, teknoloji, 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.
Değişen organizasyonumuza ve faaliyette bulunduğumuz ortama uygun olarak gerçekleştirdiğimiz revizyonlar, iç kontrol sistemimizin amacı doğrultusundaki risk
analizlerini takiben kontrol altında tutma ve yönetme
anlayışına yöneliktir. Yönetim organları başta olmak
üzere, ilgili komiteler ve üst yönetim, güvence sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri Şirketimizin hedeflerine uygun olarak planlamakta, yetkili kanallara yönlendirmekte
ve izlemektedir.

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
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.
Şirketimizin risk yönetimi çerçevesi aşağıdaki yapı ile
özetlenmiştir.

Yönetişim
ve Kültür

Strateji ve
İş Hedefleri

Performans

İnceleme
ve Revizyon

Bilgi, İletişim
ve Raporlama

YK
Risk Gözetimi

İş Koşullarının
Analizi

Risklerin
Belirlenmesi

Önemli Değişiklik/
Sapma Ölçümleri

Bilgi ve
Teknolojinin
Güçlendirilmesi

Faaliyet Modeli ve
Organizasyon

Risk İştahının
Tanımlanması

Risklerin Ölçülmesi

Risk ve
Performans
İnceleme

Risk
Kültürü

Alternatif
Stratejilerin
Değerlendirilmesi

Öz Değerlere
Bağlılık
Yetenekli İnsan
Gücüne Yatırım

İş Hedeflerinin
Oluşturulması

Risklerin
Önceliklendirilmesi
Risklerin
Giderilmesi

Kurumsal Risk
Yönetimi Gelişimi
Faaliyetleri

Risk Bilgisi İletişimi
Risk, Kültür
ve Performans
Konularında
Raporlama

Portföy
Görünümünün
Oluşturulması
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Riskin Erken Saptanması Komitesi Faaliyetleri
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması
ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları
gerçekleştirmektedir. Çoğu zaman bu çalışmaların ana
teması olan geleceğin yorumu ve belirsizlikler, Komite’nin stratejik bakış açısı ve teşvikiyle sadece mutlak
engel olarak algılanmayıp, Şirketimizde sistematik öz
değerlendirmeye ve yeni kazanımlara zemin hazırlayabilecek birtakım fırsatlar şeklinde dikkate alınmaktadır.
Nitelikli kadro yapısı ve doğru bilgi akışıyla Yönetim
Kurulu’na güvence sağlayarak gözetim görevinde destek olan Komite, aynı zamanda risk yönetim sistemlerini yılda en az dört 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.
Risk Faktörleri ve Uygulamalar
Firmamızın faaliyet alanı, büyüklüğü ve çalışma yapısı
ile şekillenen risk bakış açısı, uluslararası gelişmelerin
ve iyi uygulama örneklerinin yetkinliklerle filtrelendiği
bir platformda sürekli olarak olgunlaştırılmaktadır. Bu
sürecin parçası olan risklerin zaman içerisinde sadece
finansal, operasyonel ve doğa olayları ile sınırlı kalmayıp, çok daha geniş bir perspektifte ve sürdürülebilirlik
anlayışıyla yönetilebilir olma zorunluluğu, kurumsal risk
yönetimi adımlarımızı belirleyen başlıca konudur. Risk-

lerin birbirleriyle olan ilişkilerini de katarak bütünsel bir
şablonda oluşturduğumuz çalışmalarla, risk yönetimi
kapsamındaki süreçlerin stratejik ve proaktif bir şirket
modeline doğru uzanan seyri yönetilmektedir.
2021 yılında Doğuş Grubu Risk Yönetimi Sistemi hayata geçmiştir. Doğuş Teknoloji’nin katkılarıyla ve Doğuş
Grubu’nun altyapısıyla oluşturulan bu sistem, Doğuş
Otomotiv’in risklerini daha dinamik bir ortamda takip
edebilmesine, risklerin daha çevik ve analitik olarak
yönetilmesine katkıda bulunmaktadır. Çalışma kapsamında Şirketimizin tüm departmanları yönettiği riskleri
ve bu risklere ilişkin alınan aksiyonları sisteme tanımlamıştır. Önümüzdeki dönemde Risk Yönetimi Sistemi’ne
güncellemeler yapılması planlanmaktadır.
Yine 2021 yılında Ernst & Young Türkiye’den “Risk Olgunluk Düzeyi” konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır. Bu çalışmanın çıktıları sonucunda kısa, orta ve uzun
vadeli stratejik risk yönetimi planları oluşturulmuştur.
Her bir plan iyileştirme alanlarını ve iyileştirme alanlarına ilişkin aksiyon planlarını kapsamaktadır. Kısa vadeli
stratejik risk yönetimi planı kapsamında Risk Yönetimi
Çalışma Grubu kurulmuştur. Grup, Şirketimizde bulunan
her bir departmandan bir risk elçisinin belirlenmesiyle
oluşturulmuştur. Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonuyla ilgili prosedür ve yönetmeliklerin güncellemeleri tamamlanmıştır. Çalışanlarımızın iş tanımlarına eklenmesi
planlanan risk yönetimi sorumlulukları belirlenmiştir. Kurumsal Risk Yönetimi eğitimlerinin içeriği belirlenip 2022
yılı için organizasyonu yapılmaktadır. Ayrıca, dinamik
risk yönetimi yaklaşımının benimsenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

Finansal Riskler
Likidite Riski
Şirketimizin genel mali durumunun, finansal duyarlılıkların dikkate alındığı bir ortamda izlenmesi ve bunu sağlayacak çözümlerin inşa edilmesi sağlanmıştır. Özellikle
ticari hareketlerin değişimine endeksli raporlama şablonu ile risk yönetimi aktif-pasif nakit akışları izlenmektedir. Yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının ve ilişkilerin
sürekliliği, rekabetçi oranlara erişim, finansal enstrüman
ve hizmet çeşitliliği (krediler, faktoring kapasitesi, vb.)
ve likidite gücü, geçmiş yıllarda olduğu gibi üzerinde
hassasiyetle durulan konular arasında yer almıştır. Sonuç olarak, aktif ve pasif yönetimi, hem tutar hem de
vade planlı nakit hareketi kontrolleri ile güvence altına
alınmış, büyüme ve yatırım politikaları için gerekli kaynak ihtiyacının dengelenmesi sağlanmıştır.
Kur Riski
Şirket’in yine ticari hareketlerine endeksli olarak net döviz pozisyonu takibe alınmış, aylık risk yönetimi raporları
ile ilgili yönetim organlarının ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi’nin düzenli olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Devalüasyon, parite ve enflasyon hareketlerinin yaratabileceği etkiler incelenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.
İthalat işlemleri yoğun ve kur riskine maruz kalan bir iş-

46

letme olarak, ödeme dengelerinin korunması amacıyla
vadeli döviz işlemi sözleşmeleri ve planlanan nakdin
kısmen döviz cinsinden değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Ürün portföyüne ve hareket planına göre
üretici firma ile sağlanan model bazlı mutabakatlar ve
kur hareketlerinin yaratabileceği olumsuz tesirleri asgari
düzeye indirecek fiyatlama seçenekleri alınan ilave tedbirler arasındadır.
Faiz Riski
Şirketimizin döviz cinslerine göre gruplandırılmış risk
yönetimi, aktif-pasif getiri ve maliyetleri üzerinden efektif vadeler de dikkate alınarak stratejik faiz pozisyonu
tespit edilmektedir. Senaryo öngörülerimize göre belirlenen kredi tutarlarının ve faiz oranlarının değişeceği durumlar için ise, maliyet artışlarının getireceği yüke
göre önceden önlem alınarak, uygun enstrüman/oran
seçenekleri hayata geçirilmektedir.
Alacak Riski
Gerçekleştirilen ortak faktoring projeleri ve iş birliği
neticesinde, Doğuş Otomotiv ile Yetkili Satıcılarımız ve
Servislerimiz arasındaki alacak/borç riski asgari seviyeye indirilmiştir.

Ürün Maliyet/Fiyat Riski
Günlük döviz pozisyonu dahilinde markalar bazında takip edilen stokların fiktif, yol, yükleme ve liman kategorilerindeki adet ve tutarları ile ithalat planlama ve kaynak
yönetimi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Döviz
kurlarındaki olası ani hareketlerin hem maliyet kompozisyonuna doğrudan etkisi hem de gelir yaratma kapasitesine teması çeşitli senaryolarla incelenmektedir.

İşletme sermayesi üzerinden yapılan çalışmalarda ise
senaryo verilerinde yer alan gelir noksanlığı olasılığına
karşı nakit akışları, kredi limit/risk öngörüleri ve bu doğrultuda işletme sermayesinin finansmanı için atılacak
adımlar planlanmaktadır. Ayrıca, özetlenen faaliyetlerin
tamamı aylık olarak hazırlanan risk yönetimi raporlarında
yer almış ve ilgili yönetim kademelerimiz yıl içinde düzenli olarak bilgilendirilmiştir.

Operasyonel Riskler
Tedarikçilerle İlişkiler
Tedarik devamsızlığı veya kesintisi, olası teslimat, kalite
problemleri ve tedarikçinin finansal ve teknik yeterliliği
risklerine karşı gerekli önlemler alınmaktadır. Tedarikçi
performanslarının takibi, asgari teklif ve ihale koşulları
ile değerlendirme sistemi, sözleşmeler ile bağlayıcı zemin oluşturulması, gereken hallerde hukuk onayı, teminat mektubu ve benzeri enstrümanlar kanalıyla sunulan
hizmetin güvence altına alınması süregelen uygulamalardan bazılarıdır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
ve tedarikçilerin sosyal, çevresel, ekonomik risklerinin
yönetilmesiyle ilgili farkındalık çalışmaları, alınan önlemler ve denetim konuları Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında detaylı olarak açıklanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
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. Bu yöntem ile hizmetin kapsamı büyütülmüş ve riskler paylaşılmıştır. İSG
kapsamında, tesislerimizin ve çalışma ortamlarımızın
risk analizleri, kaza araştırma çalışmaları, sivil savunma
eğitimleri ve tatbikatları ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. 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. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto İSG çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi internet sitemizin Sürdürülebilirlik bölümünde
yer almaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari
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.
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
şekilde 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.
Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımımız kapsamında Finans Dışı Risklerin Yönetimi hakkında bilgilendirme, Kurumsal Sürdürülebilirlik bölümünde Finans Dışı
Risklerin Yönetimi başlığı altında paylaşılmıştır.
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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 2021 yılında Şirket
içinde politikaların bilinirliğini artırmak için iç iletişim çalışmaları yürütmüş ve Uyum Bülteni hazırlamıştır. Uyum
Bülteni ile, uyum ve etik konuları hakkındaki bilgilerin
tazelenmesi, dünyadaki ve ülkemizdeki uyum alanındaki güncel haber ve gelişmelerin çalışanlara aktarılması
hedeflenmiştir. Çalışanların günlük hayatlarında sıklıkla
görüş alanına giren yerlere politikalarla ilgili bilgilendirmeler ve panolar hazırlanmış ve politikaların içerikleriyle
ilgili detaylar paylaşılmıştır.
Doğuş Otomotiv Uyum Fonksiyonu, Şirket’in 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 2021 yılında 3 komite toplantısı
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. Fonksiyon, Uyum Politikası’nı 2020 yılından itibaren
internet sitesinde yayınlamaya başlamıştır. 2020 yılında
Uyum Fonksiyonu Prosedür çalışmalarına başlanmış,
prosedürün hazırlanması, ilgili birimler tarafından görüş
ve önerilerle son halinin almasının ardından 2022 yılında
Yönetim Kurulu onayına sunulması planlanmıştır.

Uyum Fonksiyonu, Doğuş Otomotiv’in hizmet verdiği
alanlarda uyum riskini minimize etmek ve ilgili alanlara
ilişkin makul güvenceyi sağlamak amacıyla çalışmalarını
sürdürecektir. Fonksiyon, Şirket’in faaliyetlerinin ve personelinin yürürlükteki tüm yasa, prosedür, yönetmelik,
politika, etik ve uluslararası standartlar ile diğer gönüllü
kodlara uygun olmasını ve çalışanlarının bu doğrultuda
işlerini yapmasını bağlı kalmasını sağlamayı amaçlar.
Doğuş Otomotiv “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
(KVKK) kapsamında çalışma grubu oluşturmuştur. Hukuk, Risk Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Birimlerinin ortak
çalışmasıyla uyum süreci, yasal yükümlülüklere ve terminlere bağlı kalınarak yönetilmektedir. Doğuş Otomotiv
2021 yılında KVKK Uyumluluk Oranı’nı 14 puanlık artış ile
hedefini üst limitten tutturarak %74’e ulaştırmıştır. 2022
yılında KVK Uyumluluk Oranı’nın %80 olmasını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 yılında
KVKK bilinirliğini artırmak için iç koordinasyon çalışmaları yürütmüş ve KVK Bülteni hazırlanmıştır. KVK Bülteni
ile, KVK Kurul kararlarına ve global gelişmelere yer verilerek, çalışanların güncel haber ve gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
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.
Doğuş Otomotiv, 2021 yılında Bilgi Güvenliği Politikası’nı
ve politikaya bağlı 11 ayrı prosedür yayınlamıştır. Şirket,
2022 yılında 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almak amacıyla çalışmalara başlamıştır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
RAPORU
İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile Şirketimizdeki hizmetlerin 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. Doğrudan
operasyonel kademede bulunan Finansal Kontrol ve
Risk Yönetimi, İç Denetim, Hukuk gibi diğer kontrol birimleriyle koordineli olarak görev yapmaktadır. Üçüncü
ve 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 çerçevesinde, süreçleri ve iç kontrol
faaliyetlerini belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak denetlemekte ve gözden geçirmektedir. 2021 yılında, bağımsız denetim sonuçlarına
ve İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen
olağan denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarına
ilişkin olarak, Denetimden Sorumlu Komite ile toplamda sekiz (8) toplantı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak
Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına katılım
sağlanmıştır.

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. Bu kapsamda
2021 yılında Bilgi Teknolojileri denetimine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
Pandemi süreci ile başlayan uzaktan çalışma modeli ile
İç Denetimin etkinliği taviz verilmeksizin uzaktan denetim tekniklerine ağırlık verilerek devam etmiş ve tüm
denetim planı belirlendiği gibi tamamlanmıştır. Bu kapsamda denetimin dijitalleşmesine yönelik çalışmalara da
ağırlık verilmiştir. Bununla birlikte sürekli denetim çalışmalarına devam edilmiş bu kapsamda; sistem üzerinden
günlük, haftalık ve aylık raporlamaların yapılabilmesi,
örnekleme yerine tüm veri üzerinden sonuçlar üretebilen denetim metodolojisi uygulamaları sürdürülerek
denetimlerin yerindeliğine, verimliliğine ve etkinliğine
yönelik gelişim sağlanmıştır. 2022 yılında olağan denetim çalışmalarında sürekli denetimin etkinliğinin artarak
sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Denetim kalitesinin ölçümlenmesi, takip edilmesi, İç Denetim Departmanı faaliyetlerinin, önde gelen uygulamalar, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) mesleki uygulama standartları ve etik kuralları ile uyumunun
değerlendirilebilmesi amacıyla 2021 yılında bağımsız
denetim firması Ernst & Young’tan Kalite Güvence Değerlendirmesi (QAR) hizmeti alınmış olup çalışmanın sonucunda en yüksek not olan “Genellikle Uyumlu” notu
alınmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Bilgilendirmesi
Doğuş Otomotiv Denetimden Sorumlu Komite olarak
amacımız Şirket’in finansal raporlarının uygunluğunun
sağlanması konusunda etkin bir yönetim ortaya koymaktır. Bu kapsamda; Yönetim Kurulu adına; Şirket’in
iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminin etkinliğine ve
yeterliliğine, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve bu dü-
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zenlemede yer alan esaslara uygun olarak işleyişine,
üretilen bilgilerin bütünlüğüne, iç kontrol sistemi ile ilgili olarak Şirket’e ulaşan şikâyetlerin incelenmesi ve
sonuca bağlanmasına, muhasebe ve bağımsız denetim
konularındaki bildirim ve ihbarların gizlilik içinde değerlendirilmesine yönelik yöntem ve kriterler tarafımızca
belirlenmektedir.
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Başkanlığını yürütmekte olduğum Denetimden Sorumlu Komite’nin üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde tanımlanmış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşmaktadır. Komitemiz diğer üyesi
Sn. Adalet Yasemin Akad ve ben, profesyonel faaliyetlerimiz kapsamında edindiğimiz finans, muhasebe ve
denetim konularındaki geniş tecrübelerimiz ile komiteye
katkı sunmaktayız.
Denetimden Sorumlu Komite olarak faaliyetlerimizi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Komite Yönetmeliği
çerçevesinde gerçekleştirmekte ve muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na gözetim görevinde
yardımcı olmaktayız. Bu kapsamda yönetmeliğimizde
de yer alan aşağıdaki konularda sorumluluğumuz bulunmaktadır.
• Bağımsız dış denetimin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması
• Finansal raporların, Şirket’in mali durumunu ve yapılan işlerin sonuçlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve mevzuat ile ilgili düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp
hazırlanmadığı konusunda bağımsız denetçiler ile
görüşülmesi
• Şirket’in taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi,
izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem,
araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi
• Şirket’in kanun ve düzenlemelere uyumu konusunda
geliştirdiği takip sistemi, disiplin cezaları ve bu konularda Şirket yönetimi tarafından açılan soruşturma
ve takiplerin sonuçlarının gözden geçirilmesi, gerekli
düzenleme ve işlerin yapılması için yönetime önerilerde bulunulması
• Şirket iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf
bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması
• Şirket iç denetim biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirerek; Şirket’te sağlıklı
bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlukların tanımlanması, iç
kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlemesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulması
• Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuata, Şirket’in
izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna
ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerinin alınarak, değerlendirmelerimizle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi
• Kamuya açıklanacak faaliyet raporunun gözden geçirilerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip
olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığının gözden geçirilmesi.
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2021 yılında Komite tarafından dış denetim firması ile 4,
İç Denetim Departmanı ile 4 olmak üzere toplam 8 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bağımsız dış denetim firması
tarafından konsolide finansal tablolara ilişkin sonuçlar
paylaşılmış ve denetimlere ilişkin sonuçlar değerlendirilmiştir. İç Denetim Departmanı tarafından ise Komiteye yapılan sunumlarda denetim faaliyetleri neticesinde
iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerine ilişkin
tespitler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Buna
ek olarak, yılda en az bir kez Mali İşler Genel Müdürü,
Muhasebe Müdürü ve bağımsız dış denetçiler ile icrada görevli yöneticilerin bulunmadığı ortamda ayrı ayrı
toplantı yapılmaktadır. Bu toplantılar denetçiler tarafından gündeme getirilebilecek ya da denetçiler hakkında
dikkatimize getirilebilecek konuları değerlendirmemize
olanak sağlamaktadır.
Şirket bağımsız denetçisi ile birlikte ara dönem finansal
tablolar gözden geçirilmiştir. Konsolide sonuçların analizi ile ilgili çeyrek dönemlik incelemeler gerçekleştirilmiş
ve konsolide bilançolar gözden geçirilmiştir.
Şirket’in tüm marka ve departmanlarına yönelik finansal,
operasyonel, mevzuat ve suiistimal risklerini kapsayacak şekilde denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde mevzuata, politika ve prosedürlere
uyum, mali ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği, varlıkların korunması, faaliyetlerin etkinliği ve
verimliliği konularında iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği değerlendirilmiştir.
Son yıllarda bilgi teknolojilerinin artan önemiyle birlikte artan veri ve işlem hacimleri geleneksel denetim
yöntemlerinin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda denetçiler tarafından güvence
verilmesini sağlayan bir elektronik denetim süreci olarak sürekli/bilgisayar destekli denetim çalışmaları önem
kazanmıştır. Bu kapsamda sistem üzerinden periyodik
raporlamalar yapılarak, örnekleme yerine tüm veri üzerinden sonuçlar üretebilen denetim metodolojisi geliştirilmiştir. Denetimlerin yerindeliğine, verimliliğine, etkinliğine ve zamanındalığına yönelik katkı sağlayan sürekli
denetim çalışmalarına 2021 yılında da devam edilmiştir.
Şirket’in Bilgi Sistemleri süreçlerine ilişkin riskler gözden
geçirilmiş ve kontrollerin etkinliği değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen denetim çalışmaları Bilgi Teknolojileri Yönetişim, Bilgi Güvenliği ve Erişim Yönetimi, Altyapı
Operasyonları ve Değişiklik Yönetimi olmak üzere 4 ana
başlık altında yürütülmüştür. Buna ek olarak, SPK tarafından 2018 yılında yayınlanan Bilgi Sistemleri Yönetimi
Tebliği’ne uyum kapsamında takip çalışmaları yapılmış,
alınan aksiyonların uygunluğu ve etkinliği değerlendirilmiştir.

Şirket’in tüm çalışanlarının açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak Etik Kod’a aykırı durumları ya da
potansiyel aykırılıkları bildirebileceği ve tümüyle bağımsız bir kurum tarafından kontrol edilen bir Etik Hattımız
bulunmaktadır. 2021 yılında Etik Hatta gelen şikâyet ve
ihbarlar değerlendirilerek gerekli soruşturmalar ve incelemeler yapılmıştır.
Denetim sürecinin etkinliği, öncelikle uygun denetim
risklerinin tanımlanmasına bağlıdır. Bu kapsamda, bağımsız denetim firmamız her çeyrek dönemde temel risk
değerlendirmelerini içeren detaylı denetim planını bizimle ve denetlenen birimlerle paylaşmaktadır. Yapılan
denetimlere ilişkin bağımsız denetim firması tarafından
denetim sürecinin etkinliği hakkında yönetimden geri
bildirim almak amacıyla senelik olarak anket düzenlenmektedir.

Bağımsız dış denetim firması seçim sürecine ilişkin düzenlenen Denetimden Sorumlu Komite toplantısında
Şirket tarafından yapılan ihale ve alınan teklifler tarafımızla paylaşılmaktadır. Komite olarak yaptığımız değerlendirmeler neticesinde nihai karar verilmektedir. 2019
yılında yapılan ihale sonucu gerekli bilgi, yeterlilik ve
uzmanlığa sahip olması ve denetimi ulusal mevzuat ve
uluslararası denetim standartlarına uyumlu şekilde yürüteceği değerlendirilerek aldığımız karar doğrultusunda PWC firması ile çalışılmaya başlanmış olup bir sonraki denetim ihalesinin ise 2025 yılsonunda yapılması
planlanmaktadır.
Adnan Memiş
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün belirlemiş
olduğu Uluslararası İç Denetim Standartlarına ve Mesleki Ahlak Kurallarına uygun olarak yürütüldüğünün değerlendirilmesi amacıyla 2021 yılında bağımsız denetim
firması Ernst & Young’tan Kalite Güvence ve Değerlendirme (QAR) hizmeti alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda İç Denetim Departmanı en yüksek not olan “Genellikle Uyumlu” notunu almıştır.
Şirket faaliyetlerine yönelik alınan bağımsız dış denetim
hizmeti için sektörün bilinen firmaları arasında yer alan
PWC firması ile çalışmaktayız. Yıl boyunca almış olduğumuz hizmetin kalitesini ve firmanın sektördeki yeri ve
geçmiş tecrübelerini de göz önüne aldığımızda denetim
çalışmalarında etkin olduğunu değerlendirmekteyiz.

2021 yılında yürütülen tüm iç kontrol ve denetim çalışmalarının yanı sıra geçmiş dönemlerde tespit edilen
bulguların takip çalışmaları yapılmış ve eksikliklere ilişkin alınması gereken aksiyonların durumları değerlendirilmiştir.
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VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ

2021 yılında %9,5 pazar payı ile binek araç pazarında 3’üncü sırada
yer alan Volkswagen Binek Araç; Yeni Golf, Yeni Polo ve Passat
Alltrack modellerini Türkiye pazarına sunmuştur.

2021 yılında yaşanan tedarik problemlerine rağmen Volkswagen Binek Araç, 53.523 perakende satış
adedi ve %9,5 pazar payı ile binek
araç pazarında 3’üncü sıradaki yerini korumuştur. Avrupa’nın en çok
tercih edilen otomobili unvanına sahip olan Golf, tamamen dijital ve yenilenmiş tasarımıyla Mart 2021’de;
kompakt sınıfın en başarılı modellerinden biri olmayı başaran Polo ise
altıncı jenerasyonun makyajlı versiyonuyla Eylül 2021’de satışa sunulmuştur.
2005 yılından bu yana segmentinin
en çok satan modeli olarak Türkiye’de başarısını sürdüren Passat
model ailesine, Passat Variant’tan

sonra 4MOTION seçeneği ile Passat
Alltrack de Kasım 2021’de katılmıştır.

payını 2021 yılında %13,1’e çıkarmayı
başarmıştır.

Modellerin performansları
Markanın amiral gemisi Passat,
17.362 adetlik satış rakamına ulaşarak 2021 yılında pazarda ikinci en
çok satılan ithal araç modeli olmuştur. Passat, %45,7 payla segment liderliğini devam ettirmiştir. Sekizinci
nesliyle satışa sunulan Golf, %23,3
payıyla önceki yıllardaki segment
liderliğini bu sene de sürdürmüştür.
Sınıfını ileriye taşıyan yeni dijital ve
teknolojik özellikleriyle satışa sunulan Yeni Polo ise, 4.778 satış adediyle yılın son çeyreğinde markanın en çok satılan modeli olmuştur.
Polo, 2020 yılındaki %7,9 segment

Satış ve Satış Sonrası
Hizmetlerde dijital dönüşüm hız
kazandı
Pandemi dönemi sonrası müşteri
ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi
şekilde karşılayabilmek adına Volkswagen Binek Araç’ta dijital dönüşüm 2021 yılında daha da hız kazanmıştır. Müşteriyle ilk temas noktası
olan ve kişiselleştirilmiş bir deneyim
sunan Volkswagen Binek Araç internet sitesi, 2021 yılında toplam 16
milyon ziyaret almıştır.
Online’dan offline’a kesintisiz müşteri deneyimi hedefiyle, müşterile-

Yeni Golf sekizinci
nesliyle satışa sunuldu
Pazara sunulduğu ilk
günden bu yana Volkswagen
markasının ana modellerinden
biri olan Golf, zamansız ve
her döneme uyum sağlayan
tasarımı, yeni nesil verimli
motor seçenekleri, dijitalleşen
iç mekânı ve yenilenen
birinci sınıf sürücü destek
sistemleriyle sekizinci
neslinde de başarısını devam
ettirmektedir.
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rin Yetkili Satıcılara gitmesine gerek kalmadan satış danışmanları ile
görüntülü görüşebilmelerini sağlayan “Volkswagen Live!” uygulaması
hayata geçirilmiştir. Her yeni araç
teslimatından sonra uygulanan Yetkili Satıcı memnuniyet aramalarının
online ortama taşınması ve Turkuaz
sistemiyle entegre çalışan görsel
destekli yeni araç teklif formları projeleri 2021 yılında uygulamaya alınmıştır. Müşterilerin artan uzaktan
iletişim ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek amacıyla, Volkwagen web
sitesinde ve Volkswagenim mobil
uygulamasında bulunan Canlı Chat
modülündeki bekleme süreleri azaltılmıştır.
Hem verimlilik hem de fark yaratacak dijital uygulamalar satış sonrası
hizmetlerde de devam ettirilmiştir. Serviste geçirilen süreyi ve teması azaltmak için Volkswagenim
mobil uygulamasında geliştirmeler
yapılmıştır. Müşteriler, uygulama
üzerinden servis randevularını online alarak kendi iş emirlerini açabilmekte, aynı zamanda araçlarının
servis içindeki pozisyonunu (iş emri
statüsünü) takip edebilmektedir.
Volkswagenim mobil uygulaması,
2021 yılında 320.000’i aşan indirme
sayısına ulaşmıştır.

Passat model ailesinin yeni üyesi Passat Alltrack
Türkiye yollarında!
Station wagon ve SUV gövde tipleri arasında son derece başarılı
bir geçiş modeli olan Passat Alltrack, standart sunulan arazi
sürüşüne uygun tasarım öğeleri, özel “off-road sürüş” modu,
yerden daha yüksek gelişmiş yürüyen aksamı ve 4MOTION dört
tekerlekten çekiş teknolojisiyle dikkat çekmektedir.

Ödüllerle dolu bir yıl
Volkswagen Binek Araç web sitesi, 2021 Altın Örümcek Ödülleri’nde
Türkiye’nin En İyi Otomotiv Web Sitesi olmuştur.
Volkswagen Live! görüntülü görüşme uygulaması; fikir liderlerini,
pazarlama dünyasının en iyi uygulamalarını ve farklı deneyimleri bir
arada toplayan İstanbul Marketing
Summit’in bir parçası olarak her
yıl düzenlenen İstanbul Marketing
Awards’un “Yeni Satış Noktası Geliştirme” kategorisinde Gold ödülüne layık görülmüştür.

bil kategorisinde en yüksek puanla
derecelendirilen marka olmuştur.
Satış Sonrası Hizmetler
Müşterilere sunduğu benzersiz otomotiv deneyimini sürekli geliştiren
Volkswagen Binek Satış Sonrası
Hizmetler, 2021 yılında 80 noktada hizmet vermeye devam etmiştir. 2021 yılında Yetkili Servislerde
toplam 532.031 araç girişiyle ayda
ortalama 44.335 müşteriye hizmet
verilmiştir.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından
gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarına göre
de Volkswagen, 2021 yılında otomo-
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AUDI

Audi markası, 2021 yılında yapay zekâ, dijital müşteri deneyimi ve
makine öğrenmesi uygulamaları ile hedeflerine emin adımlarla
ilerlemeyi sürdürmüştür.

Yarı iletken ve tedarik krizi ile
şekillenen zorlu pazar şartları
Doğuş Otomotiv tarafından 1994
yılından bu yana ithal edilen Audi
markası, 2021 yılında 14.036 adetlik satışla en çok satan 3. premium
marka olmuştur. Pandemi ve onun
tetiklediği yarı iletken krizinin yol açtığı üretim kısıtlamalarına rağmen,
iş ortağıyla yürütülen çalışmalar
ve stratejik bakış açısıyla taleplere
mümkün olan en iyi şekilde cevap
verilmiştir.
2021 yılında premium segmentte
kendi sınıfının lideri olan A3 Sportback yılı 2.070 adet satışla kapatırken, A3 Sedan ve A3 Sportback toplam satışları 5.952 adede ulaşmıştır.

2021 yılında A4 Sedan, A4 Avant ve
A4 allroad satışları 1.351 adet; A5
ailesinin toplam satışı 405 adet; A6
ailesinin toplam satışı 1.527 adet; A7
Sportback satışı 73 adet ve A8 L satışı da 53 adet olarak gerçekleşmiştir. Q2 modelinin satışları 1.965 adet
olurken, Q3 SUV ve Sportback modeli toplam 2.376 adet; Q5 SUV ve
Sportback modeli toplam 213 adet;
Q7 modeli 64 adet; Q8 modeli ise 57
adetlik satış rakamlarına ulaşmıştır.
Yeni marka stratejisi
Audi AG süreçlerini eşzamanlı takip
eden Audi Türkiye, 2021 yılı içinde
global olarak lanse edilen “Future is an Attitude” marka stratejisini
uygulamaya devam etmiştir. Pre-

mium mobilite ile geleceğin şekillendirilmesi ve heyecan verici deneyimler oluşturulmasını sağlama
ana düşüncesini taşıyan bu strateji
paralelinde Audi A3 ve Audi Q3 modellerinin 360 derece iletişimi gerçekleştirilmiştir. Gelecek premium
mobilite çözümleri kapsamında geliştirilen ve görücüye çıkan iki konsept otomobil Sky Sphere ve Grand
Sphere’in iletişimi yapılmış ve her iki
model de otoritelerin büyük beğenisini kazanmıştır.
2019 yılında başlayan “İyi Kalpli Marka Stratejisi” kapsamında, topluma
katkı sağlama hedefiyle yıl boyunca
çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirilmiştir. Audi AG’nin In-

Elektrikli ve otonom
sürüş, 710 beygir güç!
Audi, gelecek vizyonunu
gözler önüne serdiği
tamamen elektrikli ve seviye 4
otonom sürüşe hazır konsept
aracı Grand Sphere’ı 2021
yılında tanıttı.

golstadt’taki fabrikasında çalışma
şartlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla kullanılmaya başlayan
ve 2020 yılında pilot proje olarak
Doğuş Oto Maslak’ta da devreye
alınan Skelex ergonomik güç destek
sistemi, 2021 yılında 22 Yetkili Servis’te hizmete girmiştir.
Audi Türkiye, sosyal medyadaki etkin varlığını 2021’de de sürdürmüş
ve Twitter’da, Türkiye’deki otomobil
marka sayfaları arasında en fazla takipçiye sahip marka olma özelliğini
korumuştur.
Dijital müşteri deneyimi
Pandeminin getirdiği koşullarla beraber değişen müşteri beklentilerine yönelik olarak 2021 yılında da
dijital yeniliklere devam edilmiştir.
Uzaktan karşılıklı araç konfigüre etmeye olanak sağlayan 3D Remote
Experience ve görüntülü görüşme
yapmayı kolaylaştıran Audirect gibi
alternatif dijital çözümler sayesinde
müşterilerin her noktadan kesintisiz
hizmet almaları sağlanmıştır.
CRM alanında da bir adım önde olan
Audi, yapay zekâ ve makine öğrenimi tekniklerini kullandığı “Audi
Intelligence: CRM” projesi kapsamında, mevcut müşterilerinin bilgi-
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Liderlik genlerinde var!
2021 yılında premium segmentte kendi sınıfının lideri olan A3
Sportback yılı 2.070 adet satışla kapattı.

lerini derinlemesine analiz ederek
potansiyel müşterileri arasında araç
satın alma eğilimi en yüksek olanları
başarıyla belirleyip, bu müşterilere
öncelik vererek araç satışlarına pozitif katkı sağlamıştır. 2020’de Satış
Sonrası Hizmetlerin de proje kapsamına alınmasıyla, “Audi Intelligence:
CRM” sistemi 2021 yılında Audi Yetkili Servislerinde de başarıyla kullanılmıştır.

Audi kullanıcılarına online servis
randevusu alma, servisteki araçlarının durumunu takip etme, fatura
görüntüleme ve kredi kartı ile online
ödeme imkânını sunan “benimAudim” uygulaması, 2021 yılında yenilenen yüzüyle Audi kullanıcıları ile
yeniden buluşmuştur.

Satış Sonrası Hizmetler
Audi markası, Avrupa’da örnek gösterilen %56 müşteri sadakat oranı ile
2021 yılında Satış Sonrası Hizmetler
cirosunda %51’lik artış sağlamıştır.
Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı
haline getiren Audi Türkiye, atölyede karşılaşılan üst düzey problemleri gözlük ve ses aktarımıyla merkez
ekibe görüntülü ve sesli olarak aktararak sorunu hızla çözüme kavuşturmakta, ayrıca dijital çözümlerle
müşteri bekleme sürelerini azaltan
adımlar atmaktadır.
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SEAT & CUPRA

SEAT’ın bünyesinde bağımsız bir marka olarak faaliyet gösteren
CUPRA, 2021 yılında satış faaliyetlerine başlamıştır. Yıl içinde CUPRA
markasında Formentor; SEAT markasında ise yeni Leon, makyajlı
Ibiza ve Arona modelleri ile SUV segmentindeki Tarraco modelinin
lansmanları yapılmıştır.

Modellerin performansı
2021 yılında pandeminin global ölçekte yol açtığı olumsuzluklara karşın SEAT, yenilenen ürün gamının da
etkisiyle 2020 yılına göre %8 artışla
12.457 adet binek araç satışı gerçekleştirmiş ve %2,22 pazar payı
elde etmiştir. Nisan ayında satışına
başlanan CUPRA markası ile de 285
adetlik araç satışına ulaşılmıştır.
SEAT’ın A0-HB segmentindeki modeli Ibiza ve A0-SUV segmentindeki
Arona, sırasıyla temmuz ve ağustos aylarında makyajlanmıştır. Ibiza
modeli 2021 yılında 3.555 adetlik

satışla segmentindeki konumunu
güçlendirerek %3,4 segment payına
ulaşmıştır. Markanın SUV segmentine giriş modeli olan Arona ise 4.358
adet satışla A0-SUV segmentindeki
payını artırmış ve yılı %6,2 segment
payı ile tamamlamıştır. SEAT’ın A-HB
segmentindeki modeli Leon ise yenilen 4. jenerasyonu ile şubat ayı
itibarıyla Türkiye pazarında satışa
sunulmuş olup, 2.528 adet ve %10,2
segment payı ile yılı tamamlamıştır. Türkiye pazarına ilk kez sunulan
SEAT’ın B-SUV modeli Tarraco, 137
adetlik satış ile %0,7’lik segment
payı elde etmiştir. Markanın bir di-

ğer SUV modeli olan Ateca ise 1.879
adetlik satışa ulaşmış ve %2,0 segment payı ile yılı tamamlamıştır. 2021
yılında Türkiye çapında SEAT satış
noktalarının sayısı 30’a ulaşmıştır.
CUPRA
CUPRA markasının Türkiye lansmanı nisan ayında gerçekleştirilmiş
olup, 5 satış noktasında “corner”
konsepti ile satışına başlanmıştır.
Yıl içinde sayısı 6’ya yükselen satış
noktalarının 2022 yılında yapılacak
yeni yatırımlarla 12’ye çıkarılması
planlanmaktadır. CUPRA markasında CUPRA Leon ve CUPRA Ateca
modellerinin yanı sıra markaya özgü
olarak geliştirilen ilk model olan
A-SUV segmentindeki Formentor ile
toplamda 284 adetlik satış gerçekleştirilmiştir.
Satış Sonrası Hizmetler
2021 yılında Türkiye genelinde 47
noktada hizmet veren SEAT Yetkili
Servislerinde 75.000 araç girişiyle ayda ortalama 6.250 müşteriye
hizmet verilmiştir. Bu sene ilk kez
uygulamaya alınan müşteri geri kazanım projeleri ile müşteri bağlılığı
desteklenmiş, ZUBİZU kampanyası
ile 2 yaş ve üzeri araçlara indirimler
sağlanmış, ayrıca 4 yaş ve üzeri Ibiza araçlara özel bakım işlemlerinde
%30 indirim kampanyasına devam
edilmiştir.
Tüm servis süreçlerinde dijitalleşmeye hız verilmiş ve bu kapsamda SEAT Online Mobil Uygulaması,
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Garanti Portal, Beyanım Net, SEAT
Akademi ve Dijital Karne projeleri hayata geçirilmiştir. Ayrıca online
randevu, temassız ve danışman masasında ödeme gibi sistemler uygulamaya alınmıştır.
Müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde, Satış Sonrası Hizmetlerdeki
müşteri deneyim anket puanı 2021
yılında 5 üzerinden 4,86 olarak gerçekleşmiştir. SEAT Yetkili Servisleri,
pandemi döneminde TÜV SÜD ile
ortak hijyen denetimine tabi tutulmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Pandemi nedeniyle SEAT
Yetkili Servis çalışanları ile gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitimler,
online kanallar aracılığıyla devam
etmiştir.
İletişim faaliyetleri
2021, CUPRA markasının ve markaya özgü ilk model olan Formentor’un
Türkiye’ye girişininin yanı sıra, SEAT
ürün gamının neredeyse tamamının
yenilendiği lansmanlarla dolu bir yıl
olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde, markanın iletişimi SEAT’ın amiral gemisi
olan ve tamamen yenilenen dördüncü nesil yeni Leon’a odaklanmıştır.
Şimdiye kadar üretilen en teknolojik,
en güvenli SEAT modeli olan Leon,
Euro NCAP güvenlik testlerinde 5

Yeni SEAT Leon
Tamamen yenilenen dördüncü nesil SEAT Leon, AUTOBEST
jürisi tarafından “Avrupa’da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En
İyi Otomobili” ödülüne layık görülmüştür. Sahip olduğu sürüş
sistemleri ile şimdiye kadar üretilen en güvenli SEAT olan yeni
Leon, Euro NCAP testlerinden de 5 yıldız almıştır.

yıldız almış ve AUTOBEST jürisi tarafından “Avrupa’da 2021 Yılının Satın
Alınabilecek En İyi Otomobili” ödülüne layık görülmüştür.
Yılın ikinci çeyreğinde ise markanın
SUV ailesinin en büyük üyesi olan
Tarraco’nun Türkiye satışlarına başlanmıştır. Aynı dönemde SEAT, otomobillerinin sportif ve performans
özelliklerini yepyeni bir şekilde ifade
ettiği ve kendi bünyesinde bağımsız
bir marka olarak yarattığı CUPRA’yı
satışa sunmuştur. Markanın tanıtımı hem dijital platformlarda hem de
açık hava mecraları ile yapılmıştır.
Yılın ikinci yarısında ise iletişim faaliyetlerinin odağında, markanın ikonik
modeli olan makyajlı Ibiza ve SUV
ailesinin en küçük modeli olan makyajlı Arona yer almıştır. Yılın son çeyreğinde Barselona’da gerçekleşen

CUPRA Born uluslararası basın lansmanına pandemi nedeniyle sınırlı
sayıda basın grubuyla katılım gösterilmiştir. Marka 2021 yılını, CUPRA
Born modelini Galataport’taki Doğuş
Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde
sergileyerek tamamlamıştır.
SEAT, yenilenen model ailesiyle
“mobilite” temasıyla ilk kez dijital
ortamda gerçekleştirilen Autoshow
2021 Mobility Fuarı’nda da yerini
almıştır. Fuarda otomobil tutkunları SEAT modellerini dijital ortamda
en ince detayına kadar inceleme
fırsatı bulurken, müşteri temsilcisine bağlanıp canlı bilgi alma imkânına da sahip olmuştur. SEAT, fuarda
mikro mobilite ürünlerinden EXS
KickScooter’ı da ziyaretçilerle buluşturmuştur.
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ŠKODA

ŠKODA, 2021 yılında küresel tedarik zincirindeki kesintilere rağmen
yükselişini sürdürerek pazar payını %4,5’e ulaştırmıştır.

Yüksek potansiyel, yüksek satış
performansı
ŠKODA, Yeni Octavia ile birlikte tamamlanan ürün gamından güç alarak 2021 yılına hızlı bir giriş yapmış
ve yılın ilk yarısında %5,7 pazar payı
ve ilk 5 marka içerisinde yer alarak
gerçek potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Yılın özellikle ikinci yarısında
yarı iletken tedarik krizinin üretimde
yol açtığı aksamalara rağmen Yüce
Auto ŠKODA Türkiye, yılı %4,5 pazar
payı ve 25.228 adetlik satış performansıyla tamamlamıştır.
2021
2021 yılında toplam binek otomobil
pazarı bir önceki yıla göre %7,9 oranında daralırken, ŠKODA satışlarını
%4,4 oranında artırmayı başarmıştır.

Markanın global satışları ise bir önceki yıla göre %12,6 daralarak 878
bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu daralmada, Covid-19 önlemleri nedeniyle duran yarı iletken tedarik zinciri ve üretim darboğazları
etkili olmuştur.
2020 yılının ikinci yarısında başlatmış olduğu ürün lansmanlarını aynı
yılın son günlerinde OCTAVIA ile tamamlayan ŠKODA, 2021 yılına 7 ana
ürün ve %92 binek pazar mevcudiyeti ile güçlü bir giriş yapmıştır. Yılın
ilk 6 ayında gerçekleştirilen 17.577
adetlik satış adedi ve %5,7 pazar
payı ile marka tarihinin en başarılı
ilk yarı yıl performansını gerçekleştiren ŠKODA, toplam binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk

5 marka arasında yer almıştır. Yılın
ikinci yarısında etkisini artıran tedarik darboğazına rağmen yılı %4,5
pazar payı ile tamamlayan marka,
Türkiye’de bugüne kadarki en yüksek pazar payına ulaşmıştır.
Modellerin performansı
Yüce Auto ŠKODA Türkiye, 2020
yılında satışa sunduğu SCALA, KAMIQ ve OCTAVIA modelleri ile 2021
yılına güçlü bir giriş yapmış, eylül
ayında ise yenilenen KODIAQ modelinin lansmanını gerçekleştirmiştir. 7
ana modelle tüketicilerin dikkatini
çeken ŠKODA’nın Türkiye’de en çok
satılan modeli 6.964 adetle OCTAVIA olurken, markanın D segmentindeki güçlü temsilcisi SUPERB 6.069
adetlik satış performansıyla istikrarını sürdürmüştür.
Pazarı giderek büyüyen küçük SUV
modeller arasında dikkat çeken
KAMIQ 4.212 adetle en çok satılan
üçüncü model olurken, SCALA 2.419
adetlik bir satış performansı sergilemiştir.
Markanın güçlü SUV modelleri KODIAQ ve KAROQ ise sırasıyla 2.399
ve 1.735 adetlik satış rakamlarına
ulaşmıştır. Haziran 2021 itibarıyla üretimine son verilen FABIA ise
1.430 adet ile toplam satışlara katkıda bulunmuştur.
2022 yenilikleri
2022 yılında ŠKODA Türkiye, iki
önemli lansmanla ürün yeniliklerini
sürdürecektir. Markanın önemli modellerinden FABIA’nın tamamıyla yenilenmiş dördüncü nesli mart ayında, markanın 2018 yılından bu yana
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satışını gerçekleştirdiği kompakt
SUV modeli KAROQ ise yenilenen
görünümü ve güncellenen teknolojisi ile nisan ayında showroomlardaki
yerini alacaktır.
Pazarlamada yeni dönem
Marka bilinirlik hedefleri doğrultusunda tarihinde ilk kez bir reklam
yüzü kullanan ŠKODA Türkiye, ünlü
oyuncu Mehmet Günsür’ün başrolde olduğu ve İzlandalı yönetmen
Thor Saevarsson’un yönettiği Yeni
ŠKODA OCTAVIA ve Yeni ŠKODA
KODIAQ reklam filmleriyle dikkat
çekmiştir.
Markanın kalbi OCTAVIA’nın yeni
jenerasyonu, yılın en önemli kampanyası olarak öne çıkmıştır. Marka
imajı üzerinde de önemli etkisi olan
OCTAVIA’nın iletişimi TV, açıkhava,
radyo, dergi ve dijital platformlar
üzerinden yürütülmüştür.
ŠKODA’dan Türkiye’nin ilk merak
haritası
Merak etmek ve keşfetmek üzerine
kurgulanan Yeni ŠKODA, KODIAQ
reklam filmindeki “Merak etmiyor
musun?” sorusuyla yeni bir yolculuk
başlatmıştır. Merak Haritası platformu ile en çok merak edilen soruların yanıtları sunulurken, bu yanıtlara

Markanın kalbi
Yeni ŠKODA OCTAVIA, dinamik tasarımı, yüksek kalite ve
standartları ile 2021 yılında markanın kalbi olarak satışlardan
önemli bir pay almıştır.

en uygun rotalar da merakharitasi.
com’da paylaşılmaktadır.
Yılın Yükselen Marka Ödülü
ŠKODA, pandeminin başlangıcından
günümüze kadar geçen süre zarfında sunduğu hizmet ve kurduğu doğru iletişimle, Rise of Brands Ödülleri
kapsamında “Yükselen Marka Ödülü”nün sahibi olmuştur. Bu ödül,
pandemi boyunca farklı metriklerde
yükselen markaların 21 kategoride
oylanmasıyla belirlenmiştir.

ŠKODA Türkiye’nin 2021 yılındaki
başarısı dijital platformlarda da devam etmiştir. Instagram’da 206.332
ve Facebook’ta 736.688 takipçisiyle hızlı yükselişini sürdüren ŠKODA
Türkiye, yenilenerek daha kullanışlı hale getirilen internet sitesinde
11.889.923 ziyaret sayısı ile başarılı
performansını devam ettirmiştir.

ŠKODA İyilik Aracı bir kez daha
ödülle taçlandırıldı
Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına maske, sokak hayvanlarına
mama ve çocuklara kitap dağıtımı
yapan “ŠKODA İyilik Aracı”, Türkiye’nin önemli sosyal medya ödülü
“Social Media Awards”un “Online-Offline Entegrasyonu” kategorisinde bronz ödüle layık görülmüştür.
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BENTLEY & LAMBORGHINI

2021 yılında Bentley, markanın lüks ve spor sedan performansının
benzersiz bir kombinasyonu olan Bentley Flying Spur’u V8 motoru
ile satışa sunmuştur. Lamborghini markası SUV modeli Urus ile
yüksek satış başarısı yakalamış, yeni Huracan STO ile de markanın
performans ve dizayn iddiasını sürdürmüştür.

Otomobil tarihinin en prestijli ve
lüks modelleri
Bentley Motors, bir tren mühendisi
olan Walter Owen Bentley tarafından 1919 yılında kurulmuştur. Bir
İngiliz markası olan Bentley, 1910’lu
yılların başından bu yana otomobil
tarihinin en prestijli ve lüks modellerini üretmesiyle tanınmaktadır.
Marka, günümüzde Volkswagen AG
çatısı altında yoluna devam etmektedir.
Automobili Lamborghini, 1963 yılında Ferruccio Lamborghini tarafından kurulmuştur. Markanın üretimi,

kurulduğu günden bu yana İtalya’nın Bologna kentinde gerçekleştirilmektedir. Lamborghini, 1998’de
tüm hisselerinin Audi AG tarafından
satın alınmasından sonra güçlü ve
üstün teknolojiyle donatılmış yeni
modeller sunarak hızlı bir yükselişe
geçmiştir.
Flying Spur ve Continental GT yeni
motor seçenekleriyle Türkiye’de
Bentley markasının 2021 yılındaki
en önemli gelişmesi, markanın öne
çıkan modeli Flying Spur’u W12 motora ek olarak V8 motor seçeneği
ile satışa sunması olmuştur. 2021

yılında V8 motorun da katkısıyla
toplam 4 adet Flying Spur satışı yapılmıştır. Ek olarak 1 adet Bentayga,
1 adet Continental GT Convertible
ve 5 adet Continental GT satışıyla
Bentley, 2021 yılında toplam 11 adet
satış gerçekleştirmiştir.
Lamborghini ise, dünyanın ilk süper
SUV’u Urus ile Türkiye’deki başarısını 9 adet satış ile sürdürmüştür.
2021 yılında ayrıca yüksek performanslı limitli üretim araçlara yönelik
talep artmış olup, 2 adet Aventador
SVJ ve 1 adet Huracan STO satışı
gerçekleşmiştir.

Lamborghini
Aventador’a son
versiyon: Aventador
Ultimae

2021 yılında Türkiye’de 9 adedi
Urus, 5 adedi Huracan ve 2 adedi
Aventador olmak üzere toplam 16
adet Lamborghini satışı gerçekleşmiştir.
Sosyal medyada Bentley ve
Lamborghini
Bentley ve Lamborghini markalarının
global iletişim yaklaşımı çerçevesinde her iki markanın da Instagram iletişimine 2021 yılında ağırlık verilmiştir. Her iki marka için de süreklilik arz
eden özel haber çalışmaları ve dergi

reklam iletişimleri gerçekleştirilmiştir. 2021 boyunca Bentley Motors ve
Automobili Lamborghini’nin global
pazarlama planları doğrultusunda
sürdürülebilir iletişim çalışmalarına
devam edilmiştir.

Bentley Flying Spur
Hybrid
Bentley Motors, verimliliği
ve performansıyla öne çıkan
Bentley Flying Spur Hybrid
modelini tanıtmıştır. 2.9 litrelik
V6 motordan 544 hp güç
üreten Flying Spur Hybrid,
Bentayga Hybrid ile beraber
yılın ikinci yarısında Türkiye’de
de satışa sunulacaktır.

Lamborghini, 2011 yılından
bu yana satışta olan ikonik
modeli Aventador’u özel bir
versiyon olan Ultimae ile
sonlandıracağını açıklamıştır.
Aventador Ultimae, 780 hp ile
üretilen en güçlü Aventador
olacak ve 250’si Roadster
olmak üzere toplamda 600
adet üretilecektir.
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PORSCHE

Porsche, Taycan Cross Turismo ile tamamen elektrikli spor otomobil
model gamını genişleterek elektromobilite alanında öncü projelere
imza atmaya devam etmiştir.

Elektrikli otomobil yatırımları
2021 yılında elektrikli araçlara şarj
ve servis hizmeti verebilmek amacıyla yatırımlara devam edilmiştir.
Porsche ve diğer elektrikli otomobillere hizmet vermek üzere 114 adet
Porsche Destination şarj istasyonunun kurulumu gerçekleştirilmiş,
ayrıca 320 KW gücünde Türkiye’nin
en hızlı şarj istasyonu Doğuş Oto
Kartal’da kurulmuştur. Orta ve Doğu
Avrupa bölgesine hizmet verecek
olan Türkiye’nin ilk Batarya Onarım
Merkezi de Doğuş Oto Kartal’da hizmet vermeye başlamıştır.
Porsche müşterilerinin ev ve işyerlerinde araçlarını şarj etmelerine
olanak sağlayacak şarj istasyonu

kurulumları için 375 lokasyonda ön
kontrol işlemleri yapılmıştır. Porsche
CEE (Central and Eastern Europe)
bölgesinde en çok ev şarj istasyonu
kurulumu yapan ülke ödülü alınmıştır.
Modellerin satış performansı
Porsche markası 2021 yılında satışlarını %1,3 artışla toplam 627 adede
yükseltmiştir. Bu başarıda en büyük
rolü, %17’lik büyümeyle 353 adetlik bir satış performansına ulaşan,
Porsche’nin tamamen elektrikli ilk
spor otomobili Taycan modeli üstlenmiştir. Taycan model ailesine
yılın ikinci yarısında Taycan Cross
Turismo da katılmıştır. Ekim ayında
yeni Macan modeli satışa sunulmuş

ve yıl boyunca toplam 219 adet satışı
gerçekleşmiştir. Diğer modellerden
Cayenne modeli 32 adet, Panamera
modeli 12 adet, 911 modeli 8 adet ve
718 modeli 3 adet satılmıştır.
Porsche pazarlama iletişimi
2021 yılında, Porsche’nin tamamen
elektrikli ilk spor otomobili Taycan
odaklı bir iletişim stratejisi izlenmiştir. #PorscheBuluşuyor etiketi ile
farklı alanlarda Porsche tutkusunun
paylaşıldığı ruh eşleri ile bir araya
gelinerek hazırlanan yerel içerikler Instagram ve YouTube kanallarından yayınlanmıştır. Otomobil ve
saat koleksiyonerliği, fotoğrafçılık
ve spor alanlarında toplam 4 video
serisi yayınlanarak yüksek izlenme
oranlarına ulaşılmıştır.
Porsche Türkiye ve Vosmer Otomotiv iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan “Kim demiş
kadınlar iyi araba süremez diye?”
sosyal mesajlı Taycan test sürüşü
videosu, Social Media Awards’ta
gümüş ödüle layık görülmüş ve ODD
İletişim Ödülleri “Yılın Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde 2021
Gladyatörleri’nden biri olmuştur. Babalar Günü için ise Porsche Türkiye
Instagram hesabında duygusal bir
video yayınlanmıştır.
Porsche Club İstanbul üyeleri ile
İstanbul - D-Resort Murat Reis
Ayvalık rotasında Porsche & TAG
Heuer Seyahat Deneyimi gerçekleştirilmiştir. 25 aracın katıldığı etkinlik,
yılın ilk Porsche sürüş deneyimi etkinliği olmuştur.
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Yılın ikinci yarısında ise Porsche’nin
tamamen elektrikli ilk CUV modeli
Taycan Cross Turismo ön lansman
iletişimine başlanmış ve araç ilk olarak Eylül ayında Kalamış Marina’da
TAG Heuer ile iş birliğinde 1 ay süreyle sergilenerek ziyaretçilere yakından tanıtılmıştır.
Yeni hedef kitle iletişim stratejisi
doğrultusunda spor alanında tenis
ve golf sponsorlukları gerçekleştirilmiş, yeni Macan ilk kez Tenis Turnuvası’nda sergilenmiştir. Taycan CUV
model lansmanı ise dijital olarak unboxing konseptinde Kapadokya’da
gerçekleştirilmiş ve Taycan Cross
Turismo’nun engel tanımayan enerjisiyle dolu Kapadokya macerası yerel video prodüksiyonları ile online
platformlara taşınmıştır.
Porsche marka elçisi ve eski F1 pilotu Mark Webber, spor otomobil
genleri taşıyan kompakt SUV modeli Yeni Macan’ı Doğuş Oto Kartal’da
basına tanıtmış, sonrasında ise
Polonya/Varşova’da gerçekleştirilen basın gece test sürüşüne katılım
sağlanmıştır. Pandemi nedeniyle 2
yıldır gerçekleştirilemeyen Porsche
on Track pistte sürüş etkinliği kapsamında da toplam 189 kişi Porsche
Deneyim Merkezi’nde ağırlanmıştır.

Porsche Taycan satışlarında %17 artış
2021 yılında toplam 353 adet Taycan satışıyla tamamen elektrikli
araç satışlarında bir önceki yıla göre %17’lik artış gerçekleşmiştir.

Galataport’ta bulunan Doğuş Otomotiv Plus Müşteri Deneyim Merkezi’nde Taycan 4 Cross Turismo
modeli ve elektrikli bisiklet 2 hafta
boyunca sergilenmiştir.
2021 yılında gerçekleştirilen basın
test sürüşleri ve servis edilen basın
bültenleri ile 120 adet basın yansıması alınmış, 27.880.273 erişim ve
7.410.058 TL PR değeri elde edilmiştir. Televizyonda 7.121. 865 TL PR
değerinde 45 yayın gerçekleşmiştir.

nan Porsche mobil uygulaması testlerine başlanmış ve Porsche online
shop devreye alınmıştır.
Her yıl dünya çapında Porsche distribütör ve Yetkili Satıcıları arasında gerçekleştirilen PACE (Porsche
Aftersales World Challenge) ödülü,
2021 yılında da Doğuş Otomotiv
Porsche Satış Sonrası Hizmetler’e
verilmiştir. Böylece Porsche Satış Sonrası Hizmetler, 9 yıl üst üste
PSEA ödülüne layık görülmüştür.

Satış Sonrası Hizmetler
performansı
2021
yılında
gerçekleştirilen
Porsche müşteri bağlılık çalışmaları
ve Porsche Servis, Porsche aksesuar, butik, uzatılmış garanti pazarlama çalışmaları sayesinde servis
cirolarında %101, aksesuar satışlarında %56, uzatılmış garanti satışlarında ise %103 artış sağlanmıştır.
Servis ve şarj hizmetlerine ulaşarak
online ödeme yapabilme imkânı su-
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VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ

Volkswagen Ticari Araç, 2021 yılında ithal ticari araç satışlarında
liderliğini sürdürmüştür. Tamamen yenilenen Yeni Caddy modeli,
Euro NCAP tarafından 5 yıldızla derecelendirilerek, sınıfında bu
güvenlik standardını sağlayan ilk ve tek araç olmuştur.

2021 yılı marka performansı
2021 yılında hafif ticari araç pazarında bir önceki yıla göre %7,9 büyüme ile 175.497 adet araç satışı
gerçekleşmiştir. Volkswagen Ticari
Araç, 14.663 adet satışla hafif ticari
araç pazarında %8,4 pay almış, ithal
ticari araç pazarında ise %18,8 pazar
payı ile liderliğini korumuştur.
Transporter modeli 2021’de 5.884
satış adedi ve %34,5 pazar payıyla
segmentinde birinci, Caddy modeli
ise 7.285 satış adedi ve %10,8 pazar payıyla segmentinde üçüncü olmuştur. Crafter modeli, 2021 yılında
1.493 adet satış ile %4,1 pazar payına ulaşmıştır.

Yeni ürün lansmanları
Volkswagen’in MQB platformunda
üretilen ilk ticari aracı olan ve tamamen yeniden tasarlanarak, sınıfının
en dijital ve en güvenli aracı olma
özelliğine kavuşan beşinci nesil
Caddy, 2021’in Ocak ayında Türkiye
pazarında satışa sunulmuştur.
Marka iletişimi
Yeni Caddy’nin pazara sunulması
nedeniyle, offline ve online mecraları kapsayan 3600 entegre lansman iletişimi gerçekleştirilmiştir.
Volkswagen Ticari Araç tarihindeki
ilk yerli TV reklam filmi de, markanın
satışları içinde en büyük paya sahip
olan Yeni Caddy için yapılmıştır.

Marka, üye sayısı 1 milyonu geçen
Facebook, 110.000’i aşan Instagram
ve YouTube gibi sosyal medya platformlarındaki müşteri odaklı yenilikçi uygulamaları ve online mecralara
taşıdığı müşteri memnuniyetini artırıcı hizmetleriyle, sektöründe öncü
çalışmalara imza atmaktadır. Sosyal
ve dijital mecralar için özel olarak
hazırlanan “Kaz Dağları Yolculuğu”
içerik projesi ile, modellerin hem
şehir hem de doğada müşterilerin
hayatına nasıl dokunabildiği vurgulanmıştır.
Volkswagen Ticari Araç, “Bir Usta
Bir Hikâye” serisi ile de günümüzde
kaybolan meslekleri icra eden ve içlerinde UNESCO’nun Yaşayan İnsan
Hazinesi listesine girmiş ustaların
da olduğu kişilerle bir araya gelerek,
Caddy ve Transporter modellerinin
zanaatkârların iş ve günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarına nasıl katkı
sağladığını sosyal ve dijital medya
hesaplarından paylaşmaktadır.
Dijital yenilikler
Volkswagen Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin kullandığı “Akıllı Turkuaz Ekranı” uygulaması, 2021 yılında gelişmiş bir CRM platformuna
dönüştürülmüştür. Bu uygulama,
Volkswagen Ticari Araç kullanıcılarının online ve offline mecralarda
kendi izinleri doğrultusunda bıraktıkları bilgileri işlenmiş olarak satış
veya servis danışmanının ekranına getirmektedir. Böylece, müşteri
davranışlarından yola çıkılarak yapılan analizlerle, müşterilere daha
hedefli hizmetler sunulabilmektedir.
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2021 yılında Volkswagen Ticari Araç
mobil uygulamasına yeni özellikler eklenmiştir. Uçtan uca temassız
müşteri yolculuğunda kullanıcılar,
servis öncesinde araçları için tahmini bakım fiyatlarını öğrenme imkânını
bularak, araç kabulden teslimata kadar tüm servis sürecinde işlemlerini
online olarak takip edebilmektedir.
Volkswagen Ticari Araç, 2021 yılında iki yeni iletişim kanalını aktive etmiştir. “Volkswagen Live” görüntülü
görüşme uygulaması ile müşterilere,
satış danışmanlarıyla diledikleri yerde ve diledikleri zaman görüntülü
görüşme yapma olanağı sağlanmıştır. Ayrıca Volkswagen Whatsapp
iletişim hattı üzerinden müşterilere
soruları ve talepleri hakkında destek
verilmeye başlanmıştır.
Yetkili Satıcı ve Servis saha
faaliyetleri
Volkswagen Ticari Araç, 2021 yılında
Türkiye çapında 69 Yetkili Satıcı ve 80
Yetkili Servis noktasında hizmet sunmaya devam etmiştir. Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde 127.101
araç girişiyle ayda ortalama 10.592
araç girişine ulaşılmıştır.
Satış Sonrası Hizmetlerin müşteri
bağlılığı odaklı servis kampanyası

Yeni Caddy’ye Euro NCAP’ten 5 yıldız!
Tamamen yenilenerek, sunduğu güvenlik, teknoloji ve
konfor donanımlarıyla segmentinde standartları üst seviyeye
taşıyan Yeni Caddy modeli, Euro NCAP tarafından 5 yıldızla
derecelendirilerek, sınıfında bu güvenlik standardını sağlayan
ilk ve tek araç olma başarısını göstermiştir.

olan “Kazandıran Servis”ten 2021
yılında 57.270 müşteri yararlanmıştır. Ayrıca Kazandıran Servis kampanyasının kapsamı genişletilerek,
sürmekte olan Aşınma Parçaları,
Yürür Aksam, Fren Hidroliği, Ağır
Bakım ve Kış Kontrol kampanyalarına ek olarak 2021 yılında “Bahar
Kampanyası” da devreye alınmıştır.
2021 yılında servis ziyaretlerinde
14.359 müşteri kampanyalardan yararlanmıştır.
“Volkswagen Ticari Araç Mobil Servis” ayrıcalığıyla, müşterilerin araçlarına bulundukları yerde bakım ve
ekspres servis hizmeti devam etmiştir. Bu kapsamda 2021 yılında
Türkiye genelinde 591 müşteriye
hizmet verilmiş olup, uygulamanın
devreye alındığı 2019 yılından bu
yana hizmetten yararlanan müşteri
sayısı 1.411’e ulaşmıştır.

2022 yılı beklentileri
Volkswagen Ticari Araç, 2022 yılında gerçekleştireceği ürün yeniliklerine hızla dönüşen teknolojiyi de katarak, değişen pazar koşullarına ve
müşteri ihtiyaçlarına kendini adapte
ederek, hafif ticari araç pazarındaki payını artırmaya ve güçlü marka
imajını korumaya yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürecektir.
Volkswagen Ticari Araç’ın vizyonunu gerçekleştirirken en önemli araçları, Doğuş Otomotiv ve Volkswagen
markalarının yarattığı güven, Türkiye geneline yayılmış Yetkili Satıcı ve
Servis ağı ile güçlü müşteri iletişimi
olacaktır.
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SCANIA

Scania, “Scania Hep Yanında” yaklaşımıyla 2021 yılında ağır ticari
araç pazarında üçüncülüğünü korurken, %25,3’lük pazar payı ile ithal
ağır ticari araç pazarında liderliğini sürdürmüştür.

2021 yılı marka performansı
Scania, 2021 yılında 25.908 adetlik toplam ağır ticari araç pazarında
2.192 adet araç satışıyla %8,5’lik pazar payına sahip olmuştur. Satışların
53 adedi kamyon, 2.139 adedi ise
çekici olarak gerçekleşmiştir. İthal
ağır ticari araç pazarında %25,3’lük
pazar payına sahip olan Scania, en
çok tercih edilen ithal çekici markası olmuştur. Scania, aynı zamanda
toplam çekici pazarında da en çok
satış yapan ilk 3 marka arasında yer
almıştır.
130 yıllık tarih
2021 yılında 130. yaşını kutlayan
Scania, iş ortaklarına her projede ve
ihtiyaç anında marka olarak yanla-

rında olduğunu hissettirmiş ve “İşiniz, işimiz’’ bakış açısıyla satış ve
satış sonrasında her an müşterilerinin yanında yer almayı sürdürmüştür. Scania, 2021 yılında sektörde
yaşanan tedarik sıkıntısını başarılı
bir şekilde yöneterek müşterilerine
ihtiyaçları olan ürünleri zamanında
tedarik etmeye devam etmiştir.
Yeni ürün lansmanları
Scania, V8 ürün gamının en güçlü
motor seçeneği olan 770 hp gücündeki aracını 2021 yılında Türkiye
pazarındaki ilk müşterisi ile buluşturmuştur. 3700 Nm torka sahip 770
hp’lik 16 litre V8 motor, üstün özellikleri ile müşterilerin beğenisini kazanmıştır.

Yetkili Satıcı ve Servis saha
faaliyetleri
Scania, Türkiye çapında 13 Yetkili
Satıcı ve 19 Yetkili Servis noktasında hizmet sunmaktadır. 2021 yılında
Scania Yetkili Servislerinde 54.000
iş emri açılmış ve 16.600 farklı araca
hizmet verilmiştir.
Satış Sonrası Hizmetlerin müşteri bağlılık odaklı servis kampanyası
olan “Eski Dostlar” ile 2021 yılında
8.000 adet 5 yaş ve üzeri araca hizmet verilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca
“Scania Motor Kampanyası”, “Kışa
Hazırlık Kampanyası” ve “Scania
Avantaj Kampanyası” olmak üzere
3 yeni kampanya devreye alınmış
ve bu kampanyalar aracılığıyla 400
yeni araca hizmet verilmiştir.
Servis ve bakım kontratları kapsamında 2021 yılında toplamda 3.500
araca bakım anlaşması verilmiş
olup, bu araçlara 6.200 adet bakım
yapılmıştır.
Nisan, ağustos ve kasım aylarında
gerçekleşen 3 bakım kampanyası
sayesinde 1.305 adet satış yapılmış
ve 300 müşterinin servislere bağlılığı yeniden sağlanmıştır. 2021 yılında
1.500 adet araç, avantajlı parça ve
işçilik fiyatlarıyla Scania Fiks Paketleri’nden yararlanmıştır.
Marka iletişimi
Scania, takipçi sayısı 200.000’i geçen Facebook, 43.000’e yaklaşan
Instagram ve YouTube, Linkedin gibi
sosyal medya platformlarındaki hizmetleriyle sektöründe öncü çalışmalara imza atmaktadır. Scania, yıl
boyunca yaptığı sosyal medya ileti-
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şimi sayesinde müşterileri ile sürdürülebilir bir iletişim kurarak, ithal ağır
ticari araç pazarında sosyal medya
takipçi sayısı liderliğini almıştır.
Scania daha dijital
Dijital teknolojiler açısından sektöründe değişime öncülük eden Scania, 2021 yılında kurumsal web sitesini yeni tasarımıyla yayına almıştır.
Tasarımı ve içeriği sadeleştirilen
yeni web sitesinin arama motorları
ve mobil cihazlara uyum özelliği de
artırılmıştır. Sektörün öncü uygulamalarından “Scania’m Cepte” ise
2021 yılında güncellenen arayüzü
ve eklenen yeni özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı sürdürmüştür.
Yetkili Satıcı ve Servis eğitimleri
2021 yılı boyunca tüm Scania Yetkili
Satıcı ve Servis noktalarında görevli
372 katılımcıya yönelik olarak, toplam 35 gün eğitim gerçekleştirilmiştir. Satış noktalarında görevli 22
aday, yıl boyunca bilgi düzeylerini
geliştirmeye ve tamamlamaya yönelik 6 ayrı eğitim alarak sertifikasyon
sürecini tamamlamıştır.
Servis tarafında yıl boyu devam
eden teknik eğitimlere ek olarak,
yurt genelinde 19 Yetkili Servisin ka-

Yeşil Kamyon Ödülü
Scania markası 2021 yılında üst üste 5’inci kez kazandığı Yeşil
Kamyon ödülü ile bu başarıyı gösteren ilk ve tek marka olmayı
başarmıştır.

porta atölyelerinin verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik eğitimlere
başlanmıştır. İlk modül olan panel
ve boya etabı iki ayrı grup katılımı ile
tamamlanmıştır.
Scania, sürdürülebilirlik
adımlarında da öncü
2021 yılında COP26’ya katılım gösteren ve İklim Taahhüdü’ne imza
atan Scania, sürdürülebilirlik çalışmaları ile de sektörüne öncülük etmektedir. Sektöründe karbon azaltma hedeflerini belirleyen ilk şirket
olan Scania, 2015 yılı değerleri baz
alınarak 2025 yılına kadar operasyonlarında %50’lik, ürünlerinden
kaynaklı emisyonlarda ise %20’lik
CO2 azaltımını hedeflemektedir.

2022 yılı beklentileri
Scania, 2022 yılında güncelleyeceği
mevcut dizel motoru ve aktarma organları ile önceki yıllarda olduğu gibi
sürdürülebilir taşımacılık dünyasındaki lider konumunu güçlendirmeyi
ve “Scania Hep Yanında” anlayışı
ile özellikle Satış Sonrası Hizmetler alanındaki yüksek standartlarını
sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Scania, 2021 yılında bağımsız kuruluşların yaptığı testlerle üst üste
5’inci kez “Green Truck” ödülünü
alan ilk ve tek marka olmuştur.
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SCANIA POWER SOLUTIONS

Scania Power Solutions, yeni geliştirilen düşük emisyon değerlerine
sahip marin, endüstriyel ve jeneratör motor modelleri ile ürün
gamını genişleterek her ihtiyaca yönelik müşteri taleplerine cevap
vermektedir.

Başarılı bir yıl daha
Doğuş Otomotiv, Scania Power Solutions markası ile müşterilerine
marin, endüstriyel ve jeneratör motorları sunmaktadır. Scania Power
Solutions Türkiye, 2021 yılında en
çok motor satışı yapan ülkeler arasındaki yerini korumuştur.
Pilot botu, balıkçı tekneleri ve yolcu feribotu imalatı yapan tersaneler
ve yat üreticileri ile hayata geçirilen
yurt içi ve yurt dışı projeler sayesinde Scania Power Solutions, 2021 yılında da marin motor segmentindeki
pazar payını üst seviyelere taşımıştır.
Her ihtiyaca yönelik çözümler
Scania Power Solutions, 2021 yılında düşük emisyon seviyesine sahip
motorların yanı sıra denizcilik sektö-

ründe ve endüstriyel alanda kullanılmak üzere hibrit ürünler üzerinde
de çalışmaya başlamıştır. Yakın gelecekte %100 elektrikle çalışan motorları da müşterilerinin beğenisine
sunmaya hazırlanan Scania Power
Solutions, hem çevreci hem de tasarruflu ürünlerle kalite standardını
yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Scania Power Solutions, taş kırıcı,
paletli yükleyici, vinç gibi ağır hizmet sektöründe kullanılan endüstriyel uygulamalarda da 16 litre V8
motoru ve düşük emisyon değerleri
ile fark yaratmaktadır.
Stage V emisyon değerlerine sahip Scania motorlar ile üretilen 6x6
ARFF havalimanı itfaiye araçları,
dünyada birçok ülkeye ihraç edilme-

ye başlamıştır. Motorun yüksek performansı, hafifliği ve düşük emisyonu, standartları beklentilerin ötesine
taşımaktadır.
Scania Power Solutions, Türkiye’de
hizmet vermekte olan birçok jeneratör üreticisinin de ürün gamında yer
alarak, 2021 yılında jeneratör motoru
segmentinde pazar payını yukarılara
taşımış ve düşük emisyonlu Stage III
motorları ile ürün yelpazesini genişleterek bu alandaki istikrarlı büyümesini sürdürmüştür.
2022 yılı beklentileri
Scania Power Solutions, güvenilir
bir çözüm ortağı olarak farklı segmentlerde sürdürülebilir kalite ve
pazar payını artırmak üzere faaliyetlerini 2022 yılında da sürdürecektir.

Güçlü, sağlam, verimli…
Scania Power Solutions, V8
endüstriyel motorları ile
yüksek performans değerleri,
düşük yakıt tüketimi, hafifliği
ve uzun bakım aralıkları
sayesinde standartları bir
adım öteye taşımaktadır.

En yakın çözüm
ortağınız!
Scania Power Solutions, kolay
bulunabilir yedek parçaları,
tek teknisyenle bakım ve
onarımının yapılabilmesi ve
geniş servis ağı sayesinde
müşterilerinin sorunlarını en
hızlı şekilde çözümlemesiyle
operasyon verimliliğini sürekli
artırmaktadır.
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THERMO KING

Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olan Thermo King,
2021 yılında da farklı ihtiyaçlara cevap veren çözümleriyle başarısını
sürdürmüş ve soğuk zincir taşımacılığı sektöründeki liderliğini
korumuştur.

Soğuk zincir taşımacılığının
geleceği: Thermo King Advancer
serisi
Soğuk zincir taşımacılığında, taşınan yükü soğuk tutarken ne kadar
güç harcandığının da önemine dikkat çeken Thermo King, maksimum
yakıt tasarrufu ile en fazla soğutma
kapasitesi elde etmek için akıllı soğutucu Thermo King Advancer serisini geliştirerek kullanıcılarının deneyimine sunmuştur.
Eşsiz verim ve performans
sunan SLXi üniteleriyle pazarın
değişmez lideri
Soğutucu ünite sektöründe yıllardır
pazar lideri olan Thermo King, 2021
yılında da farklı ihtiyaçlara cevap

veren çözümleriyle başarısını sürdürmüş ve soğuk zincir taşımacılığı
sektöründeki liderliğini korumuştur.
Farklı ünite seçenekleri ve projeye
özel soğutma ve ısıtma çözümleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap
veren Thermo King, dünya ile aynı
anda müşterilerine sunduğu son
teknolojik yeniliklerle ülkemizdeki
taşıma standartlarını belirlemeye
2021 yılında da devam etmiştir.

sektörünün en önemli çözüm ortağı
yapmaktadır.
Aynı kasa içinde farklı
sıcaklıklarda soğutma imkânı
Thermo King, aynı kasa içerisinde
farklı sıcaklıklarda soğutma olanağı
sağlayan SLXi Spectrum modeli ile
müşterilerinin ihtiyaçlarına en esnek
şekilde cevap vermektedir.

2021’in “Akıllı Treyler” şampiyonu Thermo King!
Thermo King’in yeni soğutucu ünite serisi Advancer, Trailer
Innovation 2021’in Akıllı Treyler kategorisinde birincilik ödülünü
kazanmıştır.

Taşıdığı ürünlerin son tüketiciye
ulaşana kadarki kalitesini koruma
altına alan Thermo King, tüm dünyada ilaç ve gıda taşımacılığının en
önemli güvencesidir. İlaç taşımacılığında GDP konvansiyonu ile verdiği
sertifika ve eğitimler de onu sağlık

Ultra düşük sıcaklık,
esnek ve uyarlanabilir
soğutmalı çözümler
Thermo King, soğuk zincir
nakliye döngüsünün her
aşamasında uçtan uca
hassas sıcaklık kontrolü
sağlayarak, taşınan ürünlerin
sevkiyat sırasında oluşan
değişken koşullardan asla
etkilenmemesini garanti
altına almaktadır.
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DOĞUŞ OTO

Doğuş Oto, iş süreçlerini dijital dönüşüm ile destekleyerek
sürdürülebilir operasyonel mükemmelliği sağlamaktadır. Şirket,
alanında uzman ekibi ve insan kaynağı uzmanlığı ile de sektörde
öncü ve örnek olma hedefine koşmaya devam etmektedir.

Doğuş Oto hakkında
Doğuş Oto, temsil ettiği VW Binek
Araç, Audi, Seat, CUPRA, Skoda,
Porsche ve VW Ticari Araç markaları için İstanbul, Ankara, Bursa ve
Kocaeli illerinde yeni araç, ikinci el
araç, yedek parça, aksesuar satışı
ve satış sonrası hizmetleri sunmaktadır. Şirket, aynı zamanda DOD
Yetkili Satıcısı olarak da hizmet vermektedir.

araç markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini en yüksek kalitede
sunmaktır.

Toplam 6 bölgede, 36 Yetkili Satış
ve 34 Yetkili Servis noktasında ve
1.300’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Doğuş Oto, gücü ve
istikrarı ile sektördeki öncü varlığını sürdürmektedir. Doğuş Oto’nun
misyonu, temsil ettiği binek ve ticari

2021 yılında Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan CUPRA markasına
özel sergileme alanları hazırlanarak
Doğuş Oto Maslak, Doğuş Oto Ankara ve Doğuş Oto Bursa bölgelerinde müşterilere hizmet verilmeye
başlanmıştır.

2021
Doğuş Oto, 2021 yılında 39.526 yeni
araç ve 2.852 adet ikinci el araç
satışı gerçekleştirmiştir. 2021 yılı,
toplam 251.833 servis girişi ile belirlenen finansal hedeflerin üzerine
çıkılan bir yıl olmuştur.

Yenilikçi ve dijital çözümler
2021 yılında Doğuş Oto web sitesinin araç detay sayfaları yenilenmiştir. Yeni eklenen özellikle müşteriler,
showroom’daki araçların öne çıkan
özellikleri ile tüm teknik bilgileri,
araçla ilgili danışman yorumları, aracın hangi Doğuş Oto bölgelerinde
rezerve edilebilir durumda olduğu,
araca ne kadar peşinat ve kredi ile
sahip olunabileceği gibi bilgilere
anında ulaşabilmektedir.
Pandemi sürecinde müşterilerin dijital iletişim kanallarına ilgisi artmıştır. 2021 yılındaki çip krizi nedeniyle
araç tedariğinde yaşanan daralmaya rağmen, Doğuş Oto web sitesi
üzerinden yıl içinde 10.000’in üzerinde araç rezervasyon talebi alınmış ve 20 milyonun üzerinde sayfa
görüntülemesine ulaşılmıştır.
Hızlı Rot Kontrol Sistemi
Doğuş Oto standartları gereği, Yetkili Servis’e giren her araç için servis
danışmanları, müşteriler ile birlikte
aktif araç kabulü yapmaktadır. Bu
işlem sırasında araçların tüm lastiklerinin diş derinlikleri ile ön ve arka
düzen ölçülerinin kontrolü sağlanmaktadır.
Hızlı Rot Kontrol Sistemi ile, özel
ölçüm cihazları sayesinde, servise
gelen her araç için ön düzen ayarı ve lastik analizi otomatik olarak
yapılarak ihtiyaçlar belirlenmekte,
müşterilere anlık rapor sunulmaktadır. Müşteri memnuniyeti adına söz
konusu işlemler en kısa sürede otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
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Yeni nesil santral ile müşteri
iletişimi
Doğuş Oto, tüm faaliyetlerini verimlilik ve müşteri memnuniyetini esas
alarak geliştirmeye devam etmektedir. 2021 yılında, dijitalleşme yol
haritasının önemli bir adımı olarak,
müşteri ile iletişimde önemli bir yere
sahip olan santral altyapısı yenilenmiştir.
Bulut Santral Hizmeti ile, mevcut
santral yapısından farklı olarak görüşmelerin kayıt altına alınması, hızlı
adapte edilebilir IVR menülerinin tasarlanması, Turkuaz entegrasyonu
ile arayan müşterinin tanınarak ismi
ile karşılanması, aranan müşterilerin
takibi ve müşterilerin sesli mesaj bırakabilmesi mümkün hale gelmiştir.
Yeni nesil ödeme teknolojileri
Kullanıcıların ödemelerini bir link vasıtasıyla yapabildikleri link ile ödeme teknolojisi, müşterilerin tesise
gelmeden, ödemelerini uzaktan hızlı
ve kolay bir şekilde yapabilmelerine
olanak sağlamaktadır.
D-One
Doğuş Oto’da 2021 yılındaki en büyük yeniliklerden biri de “Bağlantılı
Araç Hizmetleri” D-One olmuştur.
Bağlantılı araç altyapısı ile filo yöne-

6 bölge, 36 Yetkili Satış ve 34 Servis Noktası
Yaygınlığı, gücü ve istikrarı ile sektöründe öncü bir role sahip
olan Doğuş Oto, 2021 yılında 39.526 yeni araç satışı, 251.833 servis
girişi ve 2.852 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirmiştir.

tim hizmetleri ve sonrasında bireysel müşterilere de hizmet verilecek
bir akıllı sistem tasarlanmıştır. Bu
sistem sayesinde bağlantılı araçların
tüm verileri alınıp anlamlandırılarak
müşteriler için verimli ve güvenli bir
araç parkı yönetimi sağlanmaktadır.
Araçlardan alınan anlık veriler ile sürücülerin puanlanması, kaza yönetimi, yol yardımı ve araçta meydana
gelebilecek mekanik sorunların öngörülebilmesi gibi konuların yönetilmesi mümkün hale gelmektedir.
Doğuş Oto bu yatırımla, gelecekte
sektörde de ön plana çıkacak olan
“bağlantılı araç” teknolojisine şimdiden adım atmıştır.

2007 yılından bu yana geliştirerek
sürdürmektedir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen şirket
stratejisi doğrultusunda verimlilik,
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak çalışanlardan toplam 1.381 adet fikir
gelmiş, 531 adedi onaylanmış, 291
adet fikir hayata geçirilmiş ve 31 ana
iyileştirme projesinin tüm bölgelerde yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Yalın Yönetim
Müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği
her türlü hizmeti tek bir çatı altında
toplamayı ve her gün biraz daha mükemmelleştirmeyi amaçlayan Doğuş
Oto, bu hedef doğrultusunda başlattığı Yalın Yönetim uygulamalarını
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DOD

2021’in daralan pazar koşullarına rağmen DOD Marka Yönetimi
araç satışları %50 oranında artmış, bununla birlikte DOD dijital
platformları daha hızlı, daha bütünsel ve daha kullanıcı odaklı bir
deneyim sunacak şekilde geliştirilmiştir.

2021’de DOD
2021 yılında %7 seviyesinde daralan
ikinci el araç pazarına rağmen DOD
Marka Yönetimi’nin gerçekleştirdiği
projeler sayesinde Marka Yönetimi
araç satışları bir önceki yıla göre
%50 artışla 1.507 adet seviyesinde
gerçekleşmiştir. 29 şehirde faaliyet
gösteren 60 DOD Yetkili Satıcısı ile
birlikte toplam araç satışları 17.001
adede ulaşmış ve 2020 yılına oranla
%16 büyüme sağlanmıştır. Toplam
satışların %59’unu Doğuş Otomotiv
çatısı altındaki grup marka araçlar
oluşturmaktadır.
Yıl içinde mevcut tedarik kanallarına
ek olarak vdf Filo ile 10 adet fark-

lı tedarik projesi hayata geçirilmiş
ve Yetkili Satıcı teşkilatına sürekli olarak araç tedariki sağlanmıştır.
Tedarik projeleri ayrıca vdf Finans
kampanyaları ile desteklenerek araç
satışları desteklenmiştir. Garaj11
platformu da yıl boyunca gerek DOD
Marka Yönetimi gerek DOD Yetkili
Satıcıları vasıtasıyla desteklenmiş
ve platform üzerinden 42 adet aracın satışı online olarak gerçekleştirilmiştir.

Dijital çözümler
DOD, 2021 yılında iç ve dış müşterilerin dijital deneyiminin iyileştirilmesine odaklanmıştır. DOD.com.tr
web sitesi ve DOD Mobil, tamamen
yenilenen teknik altyapıları, ön ve
arka yüz kodları ile daha hızlı, daha
bütünsel ve daha kullanıcı odaklı bir
deneyim sunacak şekilde hazırlanmıştır. Her iki platformun da Şubat
2022’de yayına alınması planlanmaktadır.

Müşterilerin ikinci el araç alım sürecinde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan DOD Garanti
ürünü ile araç satış penetrasyonu
%32 seviyesinde gerçeklemiştir.

DOD Mobil uygulaması, bugüne kadar yaklaşık 990.000 akıllı cep telefonu ya da tablete indirilmiş ve bu
alanda en çok tercih edilen mobil
uygulamalardan biri olmuştur.

17.001 adet satış
DOD teşkilatının toplam
satışları 2021 yılında 17.001 adet
olarak gerçekleşmiştir.

DOD’un dijital çözümlerinden biri
olan “DOD’a Sat” hizmeti ile araçlarını gerçek değerinde ve güvenli bir
şekilde satmak isteyen kullanıcılara,
satış noktalarına gitmeden araçlarını değerleme imkânı sunulmaktadır. Kullanıcılar, hizmet kapsamında
araçları için aldıkları ön değerleme
tutarı ile seçtikleri DOD Yetkili Satıcısı üzerinden ekspertiz süreçlerini
yürüterek araçlarının satışını gerçekleştirebilmektedir. 2021 yılında
DOD’a Sat platformu üzerinden 13
adet araç satın alınmıştır. 2022 yılında yapılacak sistem revizyonları
ve iletişim desteği ile DOD’a Sat hizmetinin genel performansının artırılması hedeflenmektedir.
Yıl boyunca Turkuaz süreçlerini iyileştirme ve yalınlaştırma çalışmaları devam etmiş, Yetkili Satıcı araç
alım-satım panelleri revize edilmiştir.
Daha önce tasarım ve ön yüz kodlama süreçleri tamamlanan “DOD Açık
Artırma” platformunun 2022 yılında
tüm DOD teşkilatının kullanımına sunulması planlanmaktadır.
Yine 2022 yılında kullanıcı deneyimi
ve marka kârlılığı odaklı makine öğrenmesi projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
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DOD ve Garaj11 iş birliği
Garaj11 platformu, yıl boyunca DOD Marka Yönetimi ve DOD
Yetkili Satıcıları vasıtasıyla desteklenmiştir. Garaj11 üzerinden
42 aracın satışı online olarak gerçekleştirilmiştir.

Yetkili Satıcılar
2021 yılında Özaltın Kayseri ve Öztürk Aksaray’ın katılımıyla DOD teşkilatı daha da genişlemiştir. DOD
Yetkili Satıcıları ile 29 şehirdeki 60
satış noktasında kurumsal ikinci el
araç alım-satım hizmeti verilmesine
devam edilmiştir.

İletişim çalışmaları
DOD marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik dijital platform reklamlarına yıl boyunca devam edilmiştir.
İletişim çalışmalarında DOD dijital
çözümleri ön plana alınmış ve bu
yönde çeşitli tanıtım ve sosyal medya çalışmaları yürütülmüştür.

Showroom yenileme çalışmaları
kapsamında DOD Beşer, yeni kurumsal kimliğe uygun olarak yenilenmiştir. 2021 yılında 3 Yetkili
Satıcı’nın personeline Turkuaz sisteminin kullanımı ve 101 Nokta Kontrolü konularında yerinde online eğitim
verilmiştir.

Ayrıca yıl boyunca platforma özel
ve etkileşime yönelik zengin içerik
üretimi ile sosyal medya yönetimine
devam edilmiştir.

2022 yılında açılması planlanan yeni
satış noktaları ile Türkiye genelinde
faaliyet gösterilen şehir sayısının artırılması ve DOD hizmetlerinin daha
geniş kitlelere ulaştırılması planlanmaktadır.

Yönetmelik uyum çalışmaları
15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine bağlı olarak
ruhsat, yetki belgesi, araç sergi ve
yayın kriterleri gibi çeşitli konularda tüm DOD teşkilatında uyum çalışmaları 2021 boyunca sürmüştür.
Uyum çalışmalarına 2022 yılında da
devam edilecektir.
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DOĞUŞ MARINE SERVICES

Denizcilik sektöründe kurumsal iş yapma ilkesi ile sektöre yeni
bir soluk getirmek amacıyla Doğuş Marine Services 2021 yılında
Göcek’te faaliyete geçmiştir. Doğuş Marine Services, Göcek dışında
Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Didim bölgelerini de kapsayan geniş
bir hizmet ağına sahip bulunmaktadır.
Doğuş Marine Services
Doğuş Marine Services, Doğuş
Otomotiv’in yüksek hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyet seviyesini denizcilik sektörüne taşımak
ve müşterilerin bu alandaki tüm
satış sonrası hizmet ihtiyaçlarını
tek noktadan çözüme kavuşturmak
amacıyla 2021 yılında kurulmuştur.
Bir teknede ihtiyaç duyulabilecek
elektrik/elektronik, mekanik, komple boyama, pasta/cila, krom, polyester, ahşap ve refit işlemlerini uzman
ekibiyle üstlenen Doğuş Marine
Services, otomotiv sektöründe kendi yetiştirdiği donanımlı teknisyenler
ve denizcilik sektöründen bünyesine kattığı tecrübeli teknisyenler ile

müşteri portföyünü her geçen gün
daha da genişletmektedir.
Markalar
Dıştan takma motor markalarından
Mercury ve Suzuki’nin Yetkili Servisi olan Doğuş Marine Services,
aynı zamanda Mercury markasının
bünyesinde bulunan Mercruiser,
Cummins ve Nanni motor markalarının da bölgedeki Yetkili Servisi
konumundadır. Denizcilik sektöründe önemli bir pazar payı bulunan bu
markaları, beklentilerin üzerinden
müşteri memnuniyeti ile bölgesinde
en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Doğuş Marine Services, deneyimli kadrosu, yol yardım ve deniz

asistans araçları ile ihtiyaç duyulan
her yerde müşterilerinin hizmetinde
ve yanında yer almaktadır.
Hedefler
Doğuş Marine Services, 2021 yılında
portföyüne 50’yi aşkın tekneyi katarak önemli bir başarı yakalamıştır.
Şirket, önümüzdeki dönemde tekne
portföyünü genişletmeyi, bünyesindeki markaları artırmayı ve odaklandığı satış sonrası hizmetlerle beraber
tekne, motor ve ekipman satışında
da önemli bir pay elde etmeyi hedeflemektedir. Kısa süre içinde hayata
geçecek hangar projesi ile bot ve
tekne kışlama alanında da hizmetlerin genişletilmesi planlanmaktadır.

Kesintisiz hizmet

Yat sahiplerine
ayrıcalıklı bir deneyim
2021 yılında Göcek’te hizmete
giren Doğuş Marine Services,
donanımlı teknisyenleri ve
teknolojik alt yapısı ile tüm yat
markalarının bakım, servis ve
tekne onarım işlemlerinin yanı
sıra sigorta, ikinci el ve deniz
asistans hizmetlerini tek bir
çatı altında sunmaktadır.

İki önemli dıştan takma
motor markası Mercury ve
Suzuki için Yetkili Servis
hizmeti veren Doğuş Marine
Services, denizdeki arıza ve
sorunları gidermek için 7/24
deniz asistans hizmeti de
sunmaktadır.
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vdf

vdf Grubu, 2021 yılında bünyesindeki finans, sigorta, faktoring ve filo
şirketleri ile müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet anlayışını
ön planda tutarak hedeflerine ulaşmayı başarmıştır.

vdf Grubu, 2021 yılında bünyesindeki finans, sigorta, faktoring ve filo
şirketleri ile müşteri memnuniyeti
odaklı ürün ve hizmet anlayışını ön
planda tutarak hedeflerine ulaşmayı
başarmıştır.
Taşıt kredisinde Volkswagen Grup
markaları içerisinde ortalama %24
penetrasyon oranına sahip olan
vdf, 2021 yılında taşıt kredilerinde
%10’luk bir pazar payı elde etmiştir.

vdf, 2021 yılında markalarla ortak
düzenlediği satış, pazarlama ve
müşteri sadakati kampanyalarıyla
müşteri memnuniyetini ve bağlılığını
artırmayı hedeflemiştir. 2021 yılında
yaptığı anket sonuçlarına göre vdf,
bir önceki yıla göre müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde dünya ve
Avrupa ortalamalarının çok üzerinde
bir puan elde etmiştir. Ankete göre
her 10 kişiden 9’u yeniden vdf ile çalışmak istediğini belirtmiştir.

2021 yılında 33.000 adet yeni kredi veren vdf, toplam 55.000 adet
yaşayan kredi sayısı ile hedeflerine
ulaşmıştır. vdf’nin toplam yaşayan
kredi hacmi bir önceki yıla göre %12
artarak 7,3 milyar TL’den 8,2 milyar
TL’ye yükselmiştir.

vdf, 2022 yılında müşterilerinin ihtiyaçlarına özel sunduğu kredi, sigorta ve servis paketlerini genişleterek,
otomotiv değer zincirinin her alanında müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

vdf SİGORTA VE ARACILIK
HİZMETLERİ A.Ş.
vdf Sigorta Hizmetleri, geniş deneyimi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit
edilerek karşılanması için geliştirilen
özel ürün yelpazesi ile 2021 yılında
da müşteri memnuniyetini en üst
düzeyde gerçekleştirmiştir. Toplam
13 sigorta şirketinin acentesi olarak
faaliyet gösteren vdf Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve
grup müşterilerine hizmet vermektedir.

Dijital gelişimle daha iyi hizmet
Ürün ve hizmetlerini müşterilerine mobil uygulama ve web
sitelerinden ihtiyaç duydukları her an ve her noktada ulaştıran
vdf grup şirketleri, dijital gelişim ve yatırımlarını 2021 yılında da
sürdürerek müşterilerine her noktada en hızlı hizmeti sunmayı
hedeflemektedir.

VW Grup markalarının Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren
vdf Sigorta, 2021 yılında 125 adet

33.000 yeni, 55.000
yaşayan kredi
2021 yılında 33.000 adet yeni
kredi veren vdf’nin toplam
yaşayan kredi hacmi bir
önceki yıla göre %12 artarak
8,2 milyar TL’ye yükselmiştir.

showroom’da hizmet vermeyi sürdürmüştür. vdf Sigorta Hizmetleri,
Volkswagen Kasko ile başlayan ve
SEAT, ŠKODA, Audi ve Scania Kasko ile devam eden, markalara özel
teminatlarla sektöründe fark yaratmıştır.
Toplam net prim üretimi ve yaşayan
poliçe adedi bakımından 2021 yılında da en büyük acente unvanını koruyan vdf Sigorta, 560,8 milyon TL
toplam net prim üretimi ile istikrarını
sürdürmüştür. vdf Sigorta, 2021’de
poliçe adedini de 330 bin seviyesine ulaştırmıştır.
vdf FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
2010 yılında aktif olarak faaliyete
başlayan vdf Faktoring A.Ş., Türkiye
genelinde Doğuş Otomotiv ve Yüce
Otomotiv Yetkili Satıcıları olan 100
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adet müşteriye faktoring hizmeti
sunmaktadır. vdf Faktoring, 2021
yılında toplam 23,6 milyar TL işlem
hacmine ve toplam 484 milyon TL
aktif büyüklüğe ulaşmıştır. vdf Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme
ilkesiyle iş hacmini 2022 yılında da
artırmayı hedeflemektedir.
vdf FİLO KİRALAMA A.Ş.
2016 yılında operasyonel filo kiralama sektöründe yerini alan vdf Filo,
müşterilerinin ihtiyaçlarını sadece
araç kiralama olarak değerlendirmeyip filo maliyetlerini optimize
etme, toplam sahip olma maliyeti ve
filo yönetimi konularında danışmanlık verme vizyonu ile yola çıkmıştır.

ulaştıran vdf Filo, verimlilik ve insan
kaynağını yetkin kullanma üzerine
odaklanmış bir yaklaşıma sahiptir.
Şirket, robotik süreç otomasyonu,
mobil ve web tabanlı uygulamalara
yaptığı yatırımlarla 2022 yılında dijital çözümlerini daha da geliştirerek,
müşterilerine en iyi hizmeti sunma
ilkesi doğrultusunda hizmetlerine
devam edecektir.

2021 yılında %50’si Doğuş Otomotiv grup marka araçlarından oluşan
aktif kontrat sayısını 14.500 adede

81

DOĞUŞ OTOMOTİV 2021 FAALİYET RAPORU I MARKALARIMIZ

TÜVTÜRK

2021’de kuruluşunun 14. yılını geride bırakan TÜVTÜRK’ün bugüne
kadar gerçekleştirdiği araç muayene sayısı 191,5 milyona ulaşmıştır.
Toplam yatırımları 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan TÜVTÜRK, verdiği
hizmetlerle kamuya 14,5 milyar TL’lik katkı sağlamıştır.

210 sabit, 76 gezici, 5 motosiklet
ve 18 gezici traktör istasyonuyla
Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren
TÜVTÜRK, 2021 yılında periyodik
araç muayene hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarında
büyüme sağlarken, cirosunu %18,3
artışla 3.197 milyon TL’den 3.783
milyon TL’ye çıkarmayı başarmıştır.
Cironun 611 milyon TL’si TÜVTÜRK
İstanbul’un operasyonlarından temin edilmiştir.
Türkiye’nin en etkili kamu özel sektör iş birliği projesi olan TÜVTÜRK,
faaliyete geçtiği günden bu yana
kamuya 14,5 milyar TL’lik katkı sağ-

lamıştır. Bu rakam 2021 yılında 2,5
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Trafik güvenliğine katkı
2021’de, önceki yıla göre %9,9’luk
artışla yaklaşık 11 milyon 275 bin
aracın periyodik araç muayenesi
gerçekleştirilmiştir. Yapılan muayenelerde araçların %28,39’unun ağır
kusurlu ya da emniyetsiz olduğu
tespit edilmiştir. Tekrar muayeneye
gelen 3,1 milyon aracın %97,4’ünün
eksiklik ve kusurlarının giderildiği görülmüş, muayene tekrarında
başarılı olan bu araçların trafiğe
güvenli bir şekilde çıkması sağlanmıştır.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ve
yola elverişlilik muayenesi
2021 yılında 3,8 milyon aracın egzoz
gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.
Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin
periyodik muayenelere oranı %33,9
seviyesinde gerçekleşmiştir. 31 istasyonda verilen yola elverişlilik muayene hizmeti 2021 yılında 32.137
adet olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal sorumluluk projeleri
Trafikte
Sorumluluk
Hareketi,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, trafik güvenliği
alanında çalışma yapan kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içinde 2010

Periyodik araç
muayenelerinde %9,9
artış

yılından bu yana devam etmektedir. Trafikte Sorumluluk Hareketi, trafik sorununa çözüm üretme
noktasında çoklu paydaş katılımını
esas almış, eğitim ve iletişim faaliyetleriyle başta bu alanda çalışma
yapan kamu, sivil toplum ve medya kuruluşlarından oluşan paydaş
yapısında farkındalık yaratmış ve
söz konusu yapıyı ortak hedefler
doğrultusunda bir araya getirecek
platformlar oluşturmuştur. Oluşan
bu platformlar sayesinde, toplumda
trafik güvenliği konusunda olumlu
davranış değişikliği yaratılmasına
destek olacak çok sayıda faaliyet
gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, 2010-2021 arasında yürütülen 5 alt proje “Güvenli
Taşıt Hareketi”, “Sorumlu Vatandaş
Hareketi”, “Trafikte Gençlik Hareketi”, “Can Dostları Hareketi” ve “İyi
Dersler Şöför Amca” hedeflerine ulaşarak tamamlanmıştır. Bugüne kadar
eğitim saha etkinlikleriyle yaklaşık
1,5 milyon kişiye doğrudan, iletişim
faaliyetleriyle de yaklaşık 9,2 milyon
kişiye dolaylı erişim sağlanmıştır.
2021-2022 döneminde MAPFRE
Vakfı’nın paydaşlığında “Şehrin Akıllı
Çocukları” adlı yeni proje, Trafikte
Sorumluluk Hareketi çatısı altında
faaliyetlerine başlayacaktır.

Kamuya 14,5 milyar
TL’lik katkı
Türkiye’nin en etkili kamu özel
sektör iş birliği projesi olan
TÜVTÜRK, kurulduğu günden
bu yana kamuya 14,5 milyar
TL’lik katkı sağlamıştır. Bu
rakam 2021’de 2,5 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında 11 milyon 275
bin aracın periyodik araç
muayenesi gerçekleştirilmiş,
%28,39’unun ağır kusurlu ya
da emniyetsiz olduğu tespit
edilen araçların muayene
tekrarları sayesinde trafiğe
güvenli bir şekilde çıkmaları
sağlanmıştır.
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YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK

Sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini
sürdürülebilir lojistik yönetimi ile birleştiren ve Doğuş Otomotiv’in
temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkaran
Yedek Parça ve Lojistik, zorlu geçen 2021 yılında VW A.G dünyasında
Yedek Parça Bulunabilirlik Oranı ile Avrupa lojistik merkezleri
arasında ilk sırada yer almıştır.

Yedek Parça ve Lojistik hakkında
Yedek Parça ve Lojistik, dünyanın en prestijli markalarından olan
Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA,
ŠKODA, Porsche, Bentley, Lamborghini ve Scania marka araç ve yedek
parçaları ile Scania Power Solutions,
Thermo King Mobil Isı Kontrol Sistemleri ve yedek parçalarının ithalatı, depolanması ve Yetkili Servislere
sevk edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin
modern ve en iyi uygulamalarıyla
geleceğin teknolojisini sürdürülebilir lojistik yönetimi ile birleştirmekte
ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği

dünya markaları için eşsiz bir hizmet
ortaya çıkarmaktadır.
Her şey müşteriye hızlı ve doğru
hizmet için
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonlarının sorunsuz bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla ileri teknolojilerden yararlanmakta ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum
sağlayan stok yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Belirsizliğin çok
yüksek olduğu pandemi sürecinde
emniyet stok seviyeleri proaktif olarak artırılarak yedek parça bulunabilirliği %99 seviyelerinde korunmuş
ve olası müşteri şikâyetlerinin önüne geçilmiştir.

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, araç lojistiği
konusunda öncü vizyonuyla hayata
geçirdiği “limandan sevkiyat” yönetimini 2021 yılında da başarıyla
uygulamış ve Yetkili Satıcılara araç
dağıtımını direkt limandan yaparak
teslim sürelerini en aza indirmiştir.
Araç lojistiğinde RFID teknolojileri
kullanılarak gemi tahliye, stok saha
yönetimi ve Yetkili Satıcılara araç
sevkiyatı süreçleri atılan dijitalleşme
adımları ve yeni altyapılarla güçlendirilmeye devam edilmektedir.
Dijitalleşmeye verilen öncelik sayesinde, yapay zekâ ile parça toplama sürecinde optimizasyon, etkin
stok yönetimi ve iş yükü tahminleme
modelleri ile esneklik ve hızlı adaptasyon sağlanmıştır. “Günlük Yedek
Parça Depo Operatif İş Yükü Tahminleme” çalışması, makine öğrenmesi teknolojisi ile tamamlanmıştır.
Robotik süreç optimizasyonları iş
süreçlerine dahil edilerek manuel iş
yükü en aza indirilmiştir. Ayrıca, yoldaki araç ve yedek parçaların adetlerini ve konumlarını takip etmeyi
sağlayan bir dashboard çalışması
yapılmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, yönettiği
intermodal rota sistemi ile 2021 yılında da lojistik kaynaklı CO2 emisyonlarından tasarruf sağlamıştır.
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Sunulan ürün ve hizmetler
Yedek Parça ve Lojistik, Yetkili Satıcı ve Servislerin ihtiyaç duyduğu
mal ve hizmetleri yüksek kalitede
sunarak nihai müşteri mutluluğuna
katkı için aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
• Tüm grup markası araçların ithalat ve homologasyon operasyonlarının yürütülmesi,
• VW, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA,
Porsche, Bentley ve Lamborghini
marka araçların antrepo ve stok
sahalarında korunması ve Yetkili
Satıcılara ulaştırılması,
• VW, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Bentley, Lamborghini, Scania
ve Thermo King markalarının yedek parça ve aksesuarlarının yurt
dışına sipariş edilmesi, ithalatı,
depolanması, stok yönetiminin
yapılması ve Yetkili Servislere siparişlerine istinaden dağıtılması,
• Yetkili Servislerin kalitatif ve
kantitatif parça bonus kriterleri
ile ilgili hedef ve gerçekleşmelerin takibi,
• DOAŞ ve Yetkili Servislerinin
çevre mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin eksiksiz
yerine getirilmesi ve bu sayede
kurumsal sorumluluğun önemli
bir parçası olan çevresel etkilerin
azaltılması.

Hızlı ve yaygın hizmet
Yedek Parça ve Lojistik, 2021 yılında 94.507 adet aracın
ithalatını ve 116.578 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını
gerçekleştirmiştir.

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
sürelerini ve maliyetlerini düşürmek,

• Yeni satış kanalları oluşturmak,
satış hacmini artırmak, Yedek
Parça ve Lojistik’in öncelikli hedefleri arasındadır.
Yedek Parça ve Lojistik, 2021 yılında 94.507 adet aracın ithalatını ve
116.578 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı
yedek parça ve aksesuar satışından
elde edilen 2.050,8 milyon TL ciroyla tamamlamıştır.
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KURUMSAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DOĞUŞ SİGORTA

Doğuş Sigorta, 37 yıllık deneyimiyle müşterilerine sigortacılık
alanında fark yaratan, güvenilir hizmetler sunmaktadır.

Deneyimli bir aracı kurum
Doğuş Holding ve Doğuş Otomotiv
iştiraki olan Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş., Doğuş Holding bünyesindeki iştiraklerin varlık ve taahhütlerinin operasyonel ve maliyet
açısından en uygun şekilde teminat
altına alınması amacıyla 1984 yılında
kurulmuştur. Doğuş Grubu’ndaki ve
Grup dışındaki müşterilerine en iyi
sigortacılık hizmetlerini sunmayı ilke
edinen Doğuş Sigorta, 2021 yılında
da çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür.
Otomotiv; inşaat; medya; yeme-içme, turizm & perakende; gayrimenkul ve enerji olmak üzere altı ana
sektörde faaliyet gösteren Doğuş
Grubu’nun tüm şirketlerine ait sigorta işlemleri, 2021 yılında da Doğuş
Sigorta tarafından yürütülmüştür.
Doğuş Kombine Sigorta programı
çerçevesinde 2021 yılında yapılan poliçelerde gerek tüm risklerin
değerlendirilmesi ve fiyatlandırılmasında, gerekse sağlık ve hayat
poliçe üretimlerinde Doğuş Grubu
şirketlerine önemli teminat ve fiyat
avantajı sağlanmıştır.

Doğuş Grubu şirketlerinin farklı sektörlerde faaliyet göstermesine paralel olarak sigorta ürün yelpazesi
çeşitlendirilmiş ve yıl boyunca yapılan tüm çalışmalarda risk değerlendirme güncellemeleri yapılmıştır.
Doğuş Sigorta, 7 kişilik ekibi ile 2021
yılında %37 büyüme sağlayarak hedeflerini gerçekleştirmiştir.
2022 yılında da büyümeye devam
2021 yılında dijital gelişim ve yatırımlarını artırarak hizmetlerine
değer katmayı sürdüren Doğuş Sigorta, 2022 yılında da sektörün ve
müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda dijital dönüşüm yatırımlarına devam etmeyi hedeflemektedir.

%37 büyüme
Doğuş Sigorta, 2021 yılında
da %37 büyüme sağlayarak
hedeflerini gerçekleştirmiştir.
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BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ENDEKSİ
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi 4 Kasım 2014
tarihinden itibaren kurumsal sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla
hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlamıştır.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2021 yılına kadar yılda bir
endeks dönemi üzerinden hesaplanarak şirketleri her
yıl bir kez değerlendirmekte ve Kasım-Ekim döneminde
yayınlanmaktaydı. Ancak Borsa İstanbul’un 16 Temmuz
2021 tarihinde açıkladığı değerleme metodolojisindeki değişikliğin uygulamaya alınmasıyla birlikte, 1 Ekim
2021 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni bir dönemin başlayacağı duyurulmuştur.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olmak üzere 3
ana başlık, 10 kategori, 25 tema ve bu temalara ilişkin
450’den fazla veri noktasından oluşan Refinitiv’in değerleme metodolojisinin kullanımı ile yatırımcıların değerlenen şirketlerin sürdürülebilirlik notlarına erişimi
kolaylaşmaktadır. Paydaşlar, sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran şirketlerin sürdürülebilirlik verilerine ve
notlarına, Eikon terminallerinden ve uyumsuzluk notları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

hariç olmak üzere Refinitiv’in internet sitesinden erişebilmektedir.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak
şirketlerin belirlenmesi için daha önce yılda bir defa
gerçekleştirilen sürdürülebilirlik değerlemesi, Refinitiv’in değerleme metodolojisinin kullanıldığı bu yeni
dönemde sürekli hale gelmektedir. Yeni dönemde şirketler, sürdürülebilirlik alanındaki verilerini yıl boyunca
güncelleyecek, buna bağlı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik notları revize edilecek ve kriterleri sağlayan
şirketler, takip eden ilk çeyrek başından itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına alınacaktır. Kriterleri
sağlayarak endekse giren şirketlerin sürdürülebilirlik
notları haftalık olarak izlenecek, sürdürülebilirlik notları düşen şirketler endeksten çıkarılacaktır. İlgili değerlendirme, 2022 yılında (2021 yılı veri setlerini içerecek
şekilde) uygulanmaya başlanacaktır. Doğuş Otomotiv,
konuyla ilgili gelişmeleri takip etmekte ve 2022 yılında
gerekli uyum düzenlemelerini gerçekleştirmek üzere
çalışmalarını planlamaktadır.
Yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimiz 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan
şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer almaktadır. Son düzenlemeler ve değerlendirme metodolojisi raporun yayınlandığı tarihte
henüz netleşmediğinden, 2021 yılı için geçerli olmak
üzere Şirketimiz Aralık 2021 - Ekim 2022 döneminde
7’nci kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak
kazanmıştır.
Endekse alınacak ve endekste var olan şirketler Borsa
İstanbul tarafından “Çevre, Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Yönetim Kurulu Yapısı, Rüşvetle Mücadele, İnsan
Hakları, Tedarik Zinciri, Sağlık ve Güvenlik, Bankacılık
Kriterleri” başlıklarına göre değerlendirilmektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
Doğuş Otomotiv, 2 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki değişikliğe
istinaden Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi kapsamında
beklenen bilgileri 2009 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında
açıklamaktadır. “Uy ya da Açıkla” prensibi doğrultusunda, ilkelere uyumda söz konusu olabilecek unsurlar veya
veri toplama konusundaki kapsam ve kısıtlar da dahil
olmak üzere, ilgili hedefler de her yıl yayınlanan GRI
(Global Reporting Initiative) İndeksi’nde ayrıntılı biçimde
açıklanmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik
2021 Yılı Gelişmeleri
2021 yılı da 2020 gibi, dünyada hızla yayılan ve etkileri
sosyal, çevresel ve ekonomik olarak giderek daha etkili
biçimde hissedilen Covid-19 pandemisinin gölgesinde
geçmiştir. Pandeminin kısa vadeli vadeli sonuçlarının
sert ve çok şiddetli olduğu görülmüştür. Çok sayıda şirket çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmıştır. Milyonlarca çalışan, evden çalışma sistemine adapte olmak
için kendilerini büyük bir değişimin içinde bulmuştur.
Virüsün mutasyonları nedeniyle pek çok ülkede salgın,
başlangıcından beri en üst vaka sayılarına ulaşmıştır.
Çok sayıda ülkede sınırlar uzun zaman kapalı kalmış ve
iş yerleri kapanmıştır.
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Sürdürülebilirlik İlkeler Uyum Çerçevesi’nde bulunan
başlıklara istinaden detaylı açıklamalara EK 4’te yer verilmiştir.

Covid-19’dan önce iş dünyasının faaliyetlerini kesintiye uğratma potansiyeli olan en önemli iki unsur, yeni
teknolojilerin hızla gelişmesi nedeniyle yaşanan uyum
sorunları ve e-ticaretin yaygınlaşmasının ardından büyüyen ve globalleşen ticaret bağlantıları olarak görülürken, pandemi ile birlikte ilk kez işin fiziksel boyutu büyük
önem kazanmıştır. Diğerlerine göre daha fazla fiziksel
yakınlık gerektiren iş alanlarında pandemi sonrası büyük bir dönüşüm gerçekleşeceği, iş modellerinin de bu
dönüşüme verilen yanıtlar değiştikçe hızla diğer iş alanlarına da yansıyan zincirleme etkileri tetikleyeceği öngörülmektedir. Müşterileriyle yerinde etkileşim üzerine
kurgulanmış iş alanlarında, fiziksel temasın riskli olması
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nedeniyle önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu iş alanlarının
dijital ortama taşınması ve yaşanan deneyimlerin, pandeminin süresi uzadıkça kalıcı olma olasılığı da ortaya
çıkmıştır.
Covid-19’un iş dünyasına getirdiği en büyük değişimlerden birisi de işgücünün evden çalışmaya geçmesi
olmuştur. Yapılan araştırmalar, haftada 3-5 gün evden
çalışma modelinin, pandemi sonrasında da verimlilik kaybı olmadan devam edebileceğini göstermektedir. Bu öngörü bile iş modellerinde önemli değişiklikler olabileceğinin işaretidir. Pandemi öncesine kıyasla
4 ya da 5 kat daha fazla uzaktan çalışmayı içeren bu
yapı, şirketlerin ve çalışanların büyük şehirlerden küçük
yerleşimlere kaymasına ve iş dünyasının yoğunlaştığı coğrafyalarda ekonomik ve demografik değişimlere
yol açmasına neden olabilecektir. Ayrıca pek çok toplantının video konferans yöntemiyle yapılabilmesi de, iş
seyahatleri üzerinde doğrudan azalma sağlayacak gibi
görünmektedir.
Pandemi döneminde en büyük artışın e-ticaret alanında olduğu da görünen bir gerçektir. Pandemi öncesine
kıyasla 2-5 kat artış gösteren e-ticaret ve diğer sanal
etkinliklere katılım, daha önce bu yöntemleri denemeyen bireylerin bundan sonra da bu alışkanlıklarını sürdüreceğini göstermektedir.
Şirketler genel olarak ekonomik durgunluk dönemlerinde maliyetleri azaltmak ve belirsizlikleri kontrol altında
tutabilmek için otomasyona geçmeyi ve günlük rutinlerde verimliliği sağlamak için süreçleri yeniden tasarlamayı tercih etmektedir. Dünyadaki şirketlerin yaklaşık
üçte ikisinin pandemi döneminde otomasyona ve yapay
zekâya yapacakları yatırımı büyük ölçüde artırdığı gözlemlenmektedir. Covid sonrası dönemde de bu yatırımların giderek artacağı öngörülmektedir.
2021 yılında, iş dünyası pandemi döneminde faaliyetlerini sürdürme çabası içindeyken, Covid-19 aşılarının
geliştirilmesi ve dünya nüfusunun yeteri kadarının olmasa da bir kısmının aşıyla süreci daha kolay atlatmasının
sağlanması, belki de yılın en önemli gelişmeleri arasında
yer almıştır. Covid sonrası normalleşmenin, geçtiğimiz
yıllardaki kavramlardan farklı olarak büyük bir değişim
gerektireceğini dünyadaki tüm ekonomiler artık kabul
etmektedir. Özellikle girişimcilik eko-sisteminde 2020
ve 2021 yıllarında görünen ciddi artış, 2022 sonrasında
da devam edecek gibi görünmektedir.
2021 yılında sürdürülebilirliğin finansal açıdan da yükselişine tanıklık edilmiştir. Yatırım fonları ve şirketleri
sürdürülebilir yatırımlara daha fazla yönelirken, sürdürülebilirlik fonlarındaki önemli artış dikkat çekici olmuştur. Morningstar ve TrackInsight verilerine göre
sürdürülebilirlik fonlarının sayısı 2020 yılında, 2019
yılına göre %30 artmış; yönetim altındaki sürdürülebilirlik varlıkları (AUM) ise 2019 yılında 900 milyar dolarken 2020 yılında neredeyse iki katına çıkarak 1,7 trilyon
doların üstüne çıkmıştır. Sürdürülebilirlik fonlarının hızlı
yükselişi ve 2020 yılında kaydettikleri sıçrama, aslında
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sürdürülebilirliğin yatırım dünyası tarafından benimsendiğinin de bir yansıması olarak kabul edilmektedir.
Kurumsal yatırımcılar, özellikle iklim değişikliği kaynaklı
sorunlar ve Covid-19 pandemisinin ardından finans-dışı risklerin öneminin giderek artması, sürdürülebilirlikle
ilgili yeni düzenlemelerin gelmesi öncesinde şirketlerin
bu düzenlemelere hızlı uyum sağlaması gibi faktörler
nedeniyle bu konuyu giderek daha fazla önemsemektedir.
Sürdürülebilirlik fonlarına yönelik arz ve talepteki bu
eğilim nedeniyle, dünyadaki borsalar ile yasa ve yönetmeliklerde de ciddi politika değişiklikleri gözlenmeye
başlamıştır. Örneğin şirketlerden ESG performanslarını
açıklamasını isteyen borsaların sayısı 2019 yılında sadece 2 iken 2020’de 25’e yükselmiştir. Dünya borsaları
giderek artan bir biçimde, özellikle ESG performansları için yeni ilkeler ve kılavuzlar yayınlamaktadır. Borsa
İstanbul da bu borsalar arasında yer almaktadır. 2020
yılı sonunda yayınladığı yeni yönetmelikle Kurumsal Yönetim Uyum İlkeleri’ni yeniden düzenleyen Borsa İstanbul, borsada işlem gören şirketlerin ESG performanslarını açıklamalarını 2022 yılı itibarıyla “uy ya da açıkla”
prensibi ile bir anlamda zorunlu hale getirmiştir. Bunun
yanında yeni Avrupa Birliği taksonomisi ve Avrupa Komisyonu düzenlemeleri, finansal hizmetlerde sürdürülebilirlikle ilgili açıklamaları yakın zamanda zorunlu hale
getirmiştir.
2021 yılında sürdürülebilirlikle ilgili önemli gelişmelerden birisi de Almanya’da haziran ayında onaylanan Alman Tedarik Zinciri Yasası olmuştur. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan İş Dünyası için
İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nin uygulanması için yürürlüğe konacak bu yasayla birlikte, 2023 yılından itibaren
3.000’den fazla çalışanı olan, 2024 yılından itibaren de
1.000 kişiden fazla çalışanı olan şirketler tüm tedarik
zincirlerinde insan haklarına uyum risklerini analiz etmek, izlemek ve raporlamak zorunda kalacaktır. Herhangi bir ihlal durumunda, yıllık cirosu 400 milyon Euro
üzerinde olan şirketlere cirolarının %2’si oranında ceza
uygulanacağının açıklanması da, söz konusu ilkelerin
tedarik zinciri içinde hızla hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan
2021 Küresel Risk Raporu’na göre Covid-19 pandemisi
tarihin en ölümcül salgın hastalığı olarak tarihe geçerken, son 15 yıldır ilk 10’da yer almayan bulaşıcı hastalıklar riski küresel ısınmayla birlikte ilk 2 sıraya yerleşmiştir. Doğuş Otomotiv, hem etki alanı hem de potansiyel
risk konusunda çoklu paydaş beklentileri üzerine yapılan söz konusu çalışmayı, sürdürülebilirlik stratejileri ve
paydaş beklentileri konusunda yönlendirici olarak kabul
etmektedir. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Raporlama
ilkeleri dışında Volkswagen AG tarafından tüm dünyadaki iş ortakları için geçerliliğini koruyan Otomotiv Sektörü
Sürdürülebilirlik İlkeleri de (Drive Sustainability - Global
Automotive Sustainability Guiding Principles), Doğuş
Otomotiv öncelikleri belirlenirken dikkate alınan paydaş
beklentileri arasında yer almaktadır.

2017 yılından beri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda içerik indeksi de dahil
edilerek yayınlanan Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Raporu, standardın gereklilikleri ve kapsayıcılığı açısından sektöründe en uzun soluklu raporlamalardan birisidir.
Dijital dönüşümü sürdürülebilirlik öncelikleri arasında ilk
sırada ele alan Doğuş Otomotiv, 2020 yılının ardından
uzaktan çalışmanın devam ettiği 2021 yılında da geçmişten gelen donanımı ve e-yönetim modelleri ile hem
çalışanları hem de müşterileri için kolaylaştırıcı unsurları
hayata geçirmek konusunda hızlı ve verimli olmayı başarmıştır.
2021 yılının sonlarına doğru EuroMonitor tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlikte 2022 Beklentileri Araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında sürdürülebilirlik gündeminde 5 önemli başlık öne çıkmaktadır: İklim değişikliği,
emtia fiyatlarında dalgalanma, döngüsel ekonomi, sınırlı
kaynakların korunması ve çevre kirliliği. Bunun yanında yıl sonunda Glascow’da gerçekleşen COP26 İklim

Zirvesi’nin sonuçları da, bu 5 başlığın önümüzdeki yıllarda gündemi sıklıkla meşgul edeceğini göstermektedir.
Sadece iş dünyasının değil, pandemi sonrası bireylerin
de yeni normali olacak sürdürülebilirliğin, yeni trendleri ortaya çıkarmasının yanında dijital dönüşüm, karbon
ayak izini azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, sürdürülebilir ürün ve ambalaj, etik iş süreçleri gibi
mevcut trendleri de hızlandıracağı görülmektedir.
Covid-19’un kurumsal dünya üzerinde dönüştürücü etkilerinin finans-dışı risk yönetimindeki yansımalarını,
gelecek dönemde çok daha etkili bir biçimde göreceğimize inanıyoruz. Paydaşlarımızın beklentilerinin de bu
doğrultuda değişeceğinin farkındayız. 13 yıldır tüm sürdürülebilirlik stratejilerimizi paydaş katılımı üzerine inşa
ederek ilerlediğimiz bu yolda, pandemi sonrası için de
aynı bakış açısıyla hazırlıklarımızı yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik Stratejisi
Doğuş Otomotiv olarak işimizi yaparken tüm kaynaklarımızı verimli kullanmak, pozitif etki alanı yaratmak ve
paydaşlarımızın duyduğu güveni daha da sağlamlaştırmak üzerine kurulu sürdürülebilirlik stratejimiz Şirketimizi geleceğe taşıyacak kilit unsur olarak kabul edilmektedir.
Kurumsal Sürdürülebilirlik stratejimiz, değer zincirimiz
içinde sürekli gelişmeye odaklanarak tam, zamanında ve
doğru hizmet anlayışıyla üstün performans göstererek

sosyal ve çevresel etki alanımızı yönetmek, paydaşlarımız için vazgeçilmez ve güvenilir bir iş ortağı olmaktır.
Doğuş Otomotiv için Kurumsal Sürdürülebilirlik, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla
ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken, kullandığımız
yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal
davranış biçimimizdir.

PAYDAŞ KATILIMI

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik politikalarıyla paralel olarak
tüm kilit paydaşlarımızdan öğrenmeyi ve
onlarla katılım odaklı bir stratejiyle diyalog
geliştirmek.

Sektörümüzde finans-dışı raporlamada rol
model olmak ve değer zincirimizde şeffaflığı
teşvik etmek.

DEĞİŞİMİ YÖNETMEK
Sürdürülebilirlik
yaklaşımı ve bakış
açısının Şirket’in tüm
operasyonlarında
etkili biçimde
anlaşılması ve
tüm çalışanların
bu değişimin bir
parçası olmasını
sağlamak.

ADİL, EŞİT
VE ÇEVREYE
SAYGILI
ÇALIŞMA ORTAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VİZYONUMUZ
Şeffaf ve hesap verebilir bir şirket olarak adil, eşit
ve ekolojik çevreye saygılı bir çalışma ortamında
paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak.

İklim değişikliğine
dikkat çekerek
operasyonlarımızı
sıfır atık stratejisiyle
yönetmek, adil ve eşit
bir çalışma ortamı
yaratmak.
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Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımımız
Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana Stratejik Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında dünyadaki tüm gelişmeleri
ve bu gelişmeler doğrultusunda farklılaşan ve değişen
kurumsal standartları yakından izlemekte ve kurumsal
sürdürülebilirlik stratejilerini de bu doğrultuda gözden
geçirerek güncellemektedir.
Dünyada gelişen ve değişen standartların sürdürülebilirlik alanında vazgeçilmez olarak gördüğü finans dışı
riskleri öngörme ve önlem alma, paydaş katılımı yaklaşımı ve şeffaflık, Doğuş Otomotiv’in de temel sürdürülebilirlik yaklaşımını özetlemektedir. Bu yaklaşımı tüm iş
yapma süreçlerimize entegre edebilmek için yürüttüğümüz çalışmalar her yıl gelişerek devam etmektedir.
Finans Dışı Risklerin Yönetimi
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik stratejisinin temel taşını oluşturan finans dışı risklerin yönetimi genel olarak
Etki Alanı ve Önceliklilik ilkesi doğrultusunda ele alınmakta ve izlenmektedir. 2018 yılında yayınlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklanan
öncelikli odak alanlar finans dışı riskler olarak doğrudan
Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetilmektedir. Bununla
birlikte ekonomik etki alanına bağlı olarak Risk Yönetimi
başlığında Finansal Riskler de öncelikli odak alanların
konusu olarak kabul edilmektedir. Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri bağlamında Riskin
Erken Saptanması Komitesi ile doğrudan bağlantısı sağlanmıştır.

Finans Dışı
Risklerin
Yönetimi

+
+
Şeffaflık ve
Hesap
Verebilirlik
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Paydaş
Katılımı

Kurumsal
Sürdürülebilirlik
Yönetimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Temel
Hedefleri
1. Ekonomik Kalkınmanın Bir Parçası Olmak
Doğuş Otomotiv olarak faaliyette bulunduğumuz
sektörde öncelikle çalışanlarımız, müşterilerimiz ve
iş ortaklarımız için en çok tercih edilen ve güvenilen paydaş olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle güvenilir
ve değer üreten bir sürdürülebilir tedarik zinciri modelini hayata geçirmeye, tüm faaliyetleri ve iş yapış
biçimiyle paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya
odaklanmış, etki alanını pozitif yönde değiştiren ve
geliştiren, ekonomik kalkınmanın bir parçası olan
sürdürülebilir bir şirket olmak için önceliklerimizi belirliyoruz.
2. Çevresel Etkimizi Azaltmak
Uzun vadeli başarı için doğal kaynakların kullanımını azaltarak çevresel farkındalığımızı yükseltmeyi en
önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu amaçla
su tüketimi, enerji verimliliği, atık yönetimi alanlarında çevresel etkimizi azaltmak için çalışıyoruz.
3. Yönetişim ve İş Etiğinde En Yüksek Standartlara
Ulaşmak
İşimizin her aşamasında en yüksek standartlarda
şeffaflık ve güvenilirlik kültürü oluşturmak amacıyla
kurumsal yönetişim ve etik süreçlerimizde yapımızı
her geçen gün geliştiriyor ve kurumsal politikalarımızla destekliyoruz.
4. Trafik Hayattır! Programı ile Trafikte Güvenlik
Kültürünü Geliştirmek
Ürün ve hizmet sorumluluğumuzun bir parçası olarak trafikte güvenli araç kullanma bilincini arttırmak
yönünde Trafik Hayattır! Platformu’na yatırım yapıyor
ve her yaştan bireye bu kültürü benimseterek toplumsal ve kişisel güvenlik alanında çözümün bir parçası olmak için katkı sağlıyoruz.

Ekonomik Kalkınma
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
Paydaş Katılımı
Müşteri Bağlılığı

Çevresel Etki
Atık Yönetimi
Su Kullanımı
Enerji Verimliliği
İklim Değişikliği Riski

Yönetişim ve İş Etiği
Küresel Standartlar
Etik Kod ve Etik Hat
Uyum Yönetimi
Risk Yönetimi

Trafikte Güvenlik
Toplumsal Farkındalık
Eğitim ve Bilinç

Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi
Doğuş Otomotiv, 2009 yılından beri GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama Çerçevesi’ne uygun
olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır. Söz konusu çerçeve kapsamında raporlama yapılan performans alanlarıyla ilgili kurumsal politikalar
2010 yılında Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu üyeleri tarafından kurulan alt komisyonlarda çalışılmış ve
hazırlanan politikalar Kurumsal Sürdürülebilirlik İzleme
Komitesi’ne sunularak onaylanmıştır.
2017 yılında, öncelikli alanlarımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Konseyi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Komitesi
üyelerinin katılımı ile değişen şartlar ve koşullar, paydaş beklentileri dikkate alınarak yenilenmiştir. 2018
yılında yenilenen öncelikli alanlarla ilgili performanslar
hayata geçirilmeye başlanmış, 2019 yılında da bu performanslarla ilgili hedefler doğrultusunda oluşturulan
çalışma planları hayata geçirilmiştir.
2020 yılında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin
kurulumu gerçekleştirilmiş ve 2021 yılında denetimler başarıyla tamamlanarak sertifika alınmıştır. Bunun
yanında 2021 yılında tüm Doğuş Otomotiv yerleşke ve
operasyonlarını kapsayacak şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi kurulum çalışmaları
başlatılmıştır. 2022 yılının ikinci çeyreğinde sertifikasyon sürecine girilecektir. Entegre Yönetim Sistemleri kurulum çalışmaları Bayi Yönetimi tarafından yürütülmekte, sürecin sponsorluğunu Lojistik ve Yedek Parça Genel
Müdürü yürütmektedir.

Doğuş Otomotiv olarak tüm değer zincirimiz içinde sorumlu bir yönetim anlayışıyla hareket etmek üzere tüm
süreçlerimizi tasarlıyor ve hedeflerimizi belirliyoruz. Bu
yaklaşım da kurumsal yönetim anlayışımızı sürdürülebilir
bir mantıkla kurgulamak ve şeffaflığı yönetim modelimizin ana eksenine oturtmak anlamına geliyor.
Doğuş Otomotiv olarak sadece ülkemizde değil, dünyada sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip ediyor,
kilit paydaşlarımızı doğrudan etkileyen yasa ve yönetmelikleri izliyor ve gerekli uyum çalışmalarını en kısa
sürede iş süreçlerimize adapte etmek için çalışmalarımızı planlıyoruz. Doğuş Otomotiv’de tüm değer zincirimizi kapsayan stratejik sürdürülebilirlik yönetimine geçişimizle birlikte, Şirket içinde entegre bir uyum ve risk
yönetimi modeliyle doğru iş yapma kültürünü sürekli
geliştiren sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaya
çalışıyoruz.
Faaliyetlerimizle ilgili riskleri anlamak ve proaktif biçimde yönetebilmek için sürdürülebilirlik yönetimine sistemli bir yaklaşım uyguluyoruz. İşimizle ilgili aldığımız
kararların, titizlikle hesaplanmış riskler ve bu risklerin
hassas bir biçimde yönetilmesini de içermesi, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer sağlamaktadır.
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 sür-
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dürülebilirlik alanını da ekleyerek komitenin adını Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi olarak
değiştirmiş ve Şirket’in sürdürülebilirlikle ilgili strateji,
politika ve hedeflerinden sorumlu resmi bir komite olarak görevlendirmiştir. Komite, 2021 yılında 4 kez toplanmıştır. 5 kişiden oluşan Komitenin Başkanı bağımsız
yönetim kurulu üyesidir ve diğer 2 üye de icracı olmayan
yönetim kurulu üyesidir. Doğuş Otomotiv’in Yönetim Kurulu’na bağlı ve sürdürülebilirlikle ilgili alanları doğrudan
ilgilendiren Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinden 2’si aynı zamanda Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi üyesidir. Ayrıca üst komiteye bağlı
bir Sürdürülebilirlik Konseyi bulunmaktadır. Üst Komite
üyelerinden Yatırımcı İlişkileri Temsilcisi aynı zamanda
bu Konsey’in de üyesi olarak bulunmakta ve gerekli durumlarda komiteye bilgi toplamak, komitenin karar alma
süreçlerinde Konsey’in bulgularını komiteye iletmek,
operasyonel risk ve fırsatları komiteye bildirmek gibi görevleri üstlenmektedir. Bununla birlikte Dijital Dönüşüm
ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü de Konsey’in doğal
üyesi olarak sürdürülebilirlikle ilgili konularda İcra Kurulu
üyesidir. Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Konseyi Şirket’in tüm operasyonel ve idari birimlerinden ve iştirak-

lerin temsilcilerinden kurulmuş ve 2021 yılı içinde 4 kez
çevrimiçi toplantılarla bir araya gelerek sürdürülebilirlik
alanında Şirket’i ilgilendiren hedef ve performansları değerlendirmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
kurulumu için gerekli olan Çevre Komitesi üyeleri de
bu konsey üyeleri arasından ilgili birim temsilcilerinden
oluşturulmuş, böylelikle doğrudan Yönetim Kurulu’na
bağlı Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
bağı sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu düzeyinde Sürdürülebilirlikle ilgili alanların izlenmesi, hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından
yapılmaktadır. Söz konusu komite, Şirketimizde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak
uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını
tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici
tavsiyelerde bulunur. Bununla beraber, sürdürülebilirlik
ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/
iyileştirici tedbirler, fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
Komite, kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanmasının

Doğuş Otomotiv Öncelikli Odak Alanları
2018-2025

Cinsiy
et
Eşitliğ
i

Top
Kat lumsa
ılım l

Fin
Ris ansa
kle l
r

i
R
Yö isk
ne
tim

CRM

Doğuş
Etik

EKONOMİK

Otomotiv

Oper
a
Sürd syonel
ür
bilirli ülek

SOSYAL

an
Çalış ı
lığ
lı
ğ
a
B

İş Sa
Güve ğlığı ve
nliği

ve
rün
i Ü ler
Yen met
Hiz

at
Ürün-Fiy
si
Strateji

Ça
Eğ lışan
itim
ler
i

Dijita

Tek
De nolo
ste jik
k

aki
ard
Paz ık
l
Var

r
nla ı
şa r tam
ı
l
Ça İş O
ve

2. El Araç
Pazarı

94

irlik
ebil
ürül lığı
d
r
Sü ında
Fark

İnsan
Hakla
rı

ışan nu
Çal
YS ülasyo
Sirk
an
lem nu
E
o
ik
kn sy
Te rküla
i
S

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ile ilgili detaylı bilgiler ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında
Şirketimiz hakkında açılan ve aleyhte sonuçlanan davalar sonucu ödenen herhangi bir ceza varsa, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) indeksinde her yıl Sürdürülebilirlik
Raporu kapsamında internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır: https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Raporu 2018 yılından
beri bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından sınırlı denetime tabi tutularak Denetim Raporu ile birlikte yayınlanmaktadır.

Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik politikaları da güncel
gereksinimler ve değişen prosesler doğrultusunda gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. 2020 yılında
Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası ile Kara Para Aklama ve
Terörün Finansmanının Önlenmesi politikaları ile Çevre
ve Enerji Yönetimi Politikası güncellenerek Doğuş Oto-

Doğuş Otomotiv’in faaliyetleri nedeniyle doğrudan
etkilediği ve faaliyetlerini doğrudan etkileyen sosyal,
çevresel, ekonomik konular paydaş katılımı odaklı sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Şirket’in kilit paydaşlarının beklentileriyle örtüşen etki alanı analizi bu temel dikkate alınarak oluşturulmaktadır.
2018 yılı Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklanan
Öncelikli Odak Alanlar belirlenirken Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları de sürece dahil edilmiş ve bu yıldan itibaren söz konusu amaçlar altında
belirlenen hedefler de göz önüne alınmıştır. Aralık 2017
yılında yapılan bir dizi çalışmayla Doğuş Otomotiv’in
2025 hedefleriyle örtüşen yeni öncelikli alanlar belirlenmiştir.
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motiv Etik Kodu’na eklenmiştir. Ayrıca internet sitesinde
ilgili başlık altında paylaşılmaktadır: https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari.

Etki Alanı ve Önceliklilik İlkesi
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yanı sıra, Şirketimizin sosyal, çevresel, ekonomik ve etik
sorumluluklarına paralel şekilde, ilgili kurum ve paydaşlarımızın ihtiyacı olabilecek yönetim, danışmanlık,
koordinasyon çalışmalarını yerine getirmektedir. Ayrıca
Komite, doğrudan kendisine bağlı bir alt komite talep
etmek suretiyle, görev ve sorumluluklarının bir kısmını
devredebilir. Bu alt komitenin, Yönetim Kurulu tarafından atanmış üst düzey yöneticilerden oluşması esastır.
Alt komite, öngördüğü birim yöneticilerinden oluşturduğu bir çalışma grubu veya konseyin desteğiyle görev ve
sorumluluklarını yerine getirerek Komite toplantılarına
katılır, doğrudan ve düzenli olarak Komite’ye raporlama
yapar. Şirketimizin tüm birimlerinden yönetici ve çalışanlardan oluşan Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışma
Grubu, komiteye raporlama yapmaktadır. Ayrıca şirket
içinde Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı
bünyesinde Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü ve Yöneticisi ataması da yapılmıştır.

lleşm

e

Bununla birlikte, değişen ekonomik ve sosyal koşullar
söz konusu olduğunda öncelikli alanlar çoklu paydaş
katılımı stratejisiyle yenilenir ve Komite onayıyla güncellenir. 2020 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile Drive Sustainability girişimi tarafından yayınlanan ve Volkswagen AG
tarafından kullanılan Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik
Rehber İlkeleri de raporlama kapsamına dahil edilmiştir.
Yapılan öncelikli odak alan çalışması sonucunda belirlenen sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki öncelikli
konular sekiz ana başlık altında toplanmıştır. Ekonomik
alanda risk yönetimi, operasyonel sürdürülebilirlik, pazardaki varlık konuları yer alırken, sosyal alanda çalışanlar ve iş ortamı, etik, insan hakları ve toplumsal katı-

lım öncelikli konu başlıkları olarak belirlenmiştir. Çevre
başlığı altında ise Çevresel Yönetim konusu öncelikli
olarak öne çıkmaktadır. Öncelikli alanlarla ilgili detaylı
performanslar ve hedefler 2021 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı olarak ele alınmaktadır.
Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik kilit performans göstergeleri odak alanları doğrultusunda açıklanmakta ve
temin edilebilir veriler 3 yıllık karşılaştırmalı olarak yayınlanmaktadır. Şirketimiz, otomotiv sektöründe satış
ve satış sonrası hizmetler segmentinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, yerel ve uluslararası dünyada GRI
kapsamlı raporlama seçeneğinde raporlama yapan bir
emsalinin bulunmaması nedeniyle kıyaslama çalışması
yapamamaktadır. Bununla birlikte, öncelikle birinci derecede kilit paydaşı olan OEM’leri ve sektör genelinde
sürdürülebilirlik açısından risk ve fırsatları takip etmekte ve hedeflerini bu doğrultuda düzenlemektedir.
2021 yılında İnsan Hakları konusunda öncelikli konuların belirlenmesi ve risk taşıyan başlıkların risk yönetimi
algısıyla yönetilebilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler
Şirketler için İnsan Hakları Rehber İlkeleri temel alınarak bir anket düzenlenmiştir. Anket sonuçları doğrultusunda 2022 yılında bir çalıştay yapılarak öncelikli konular belirlenecektir.
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Paydaş Katılımı
Paydaşlarının yaptığı değerlendirmelere önem veren ve
onların çıkarlarının korunmasına saygı gösteren, beklentilerini tespit ederek ve sürekli izleyerek beklentilerin
üzerinde yaratıcı hizmet sunan bir şirket olarak algılanmak, Doğuş Otomotiv’in iş hedefleri, stratejik büyümesi
ve toplumsal katılım politikaları açısından büyük önem
taşımaktadır. Doğuş Otomotiv, iş dünyasıyla ilgili sivil
toplum ve meslek kuruluşlarında, öncü ve lider konumuna uygun aktif roller üstlenmekte ve gerekli iş birliklerini
yapmakta ve inisiyatiflerde yer almaktadır.
Doğuş Otomotiv’in kurumsal iletişim çalışmaları ve ilişkileri dürüstlük, şeffaflık, bilgilendirme ve diyalog temeline dayanmakta, iletişim stratejileri ve uygulamaları,
Şirketin Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departma-

Paydaş
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DOĞUŞ
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YATIRIMCILAR

Müşteriler
İŞTİRAKLER
VE BAĞLI
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nı tarafından yönetilmekte ve yürütülmektedir. Doğuş
Otomotiv’in paydaşları ile paylaştığı, Şirket’e ve kurum
sözcülerine ilişkin tüm bilgiler, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından dürüstlük ilkesi
ön planda tutularak hesap verebilir ve şeffaf bir iletişim
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır.
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 11 uluslararası
marka ve bağlı 12 ürün grubunun Türkiye’deki temsilciliği 2 binden fazla çalışanı ve 570’i aşkın hizmet noktası ile 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 Şirket’in 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.
Paydaş katılımı stratejimiz tüm kilit paydaşlarımızla yanıt
verebilir ve şeffaf bir diyalog ortamı oluşturmak, paydaşların beklentilerini ucu açık olarak ve düzenli bir biçimde sorgulamak, bu beklentileri karşılayabilmek için
çözümler geliştirmek ya da hedefler belirlemek şeklinde
değerlendirilmektedir.
Doğuş Otomotiv, öncelikleri doğrultusunda kilit paydaşlarıyla hangi diyalog platformlarında ve ne sıklıkla bir
araya geldiğini, her yıl sürdürülebilirlik raporunda ve internet sitesinde güncelleyerek yayınlamaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
strateji-ve-yonetim/paydas-katilimi/paydas-katilimi1

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

Doğuş Otomotiv
Çevresel Yaşam Döngüsü

Doğuş Otomotiv, iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek orta ve uzun vadeli riskleri yönetebilmek ve gerekli
süreç iyileştirmelerinin yapılmasını sağlamak gibi konularda sektörde rol model olmaya devam etmektedir.
Bu doğrultuda 2021 yılında Şekerpınar yerleşkesinde
yer alan tüm birimleri içine alan ISO 14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemi kurulumunu tamamlamış ve sertifikasını almıştır. Doğuş Otomotiv, aynı zamanda ISO 14064
Sera Gazı Hesaplama ve Denetim Sistemi ile ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarını da 2021 yılı
sonunda başlatmış, 2022 yılı ikinci çeyreğinde sertifika
sürecini tamamlamayı hedeflemiştir.
Doğuş Otomotiv iş yaşam döngüsünün her aşamasında
çevresel etkisini gerek risk yönetiminin bir parçası olarak gerekse çevresel sürdürülebilirlik önceliklerinin değerlendirilmesi açısından takip etmekte ve etki alanını
yönetmektedir. Şirketimiz yenilediği öncelikli odak alanları doğrultusunda 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan
başlamak üzere aşağıdaki başlıklarda çevresel sürdürülebilirlik performansını raporlamaya devam edecektir.
2020 yılında kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
de bu öncelikler doğrultusunda kurulmuş ve yapılan
çevresel öncelik, risk ve fırsatlar ile uygunluk yükümlülükleri çalışmalarında söz konusu önceliklerin geçerliliğini koruduğu kanıtlanmıştır.
Doğuş Otomotiv 2021 yılında çevresel etkilerini azaltmak, karbon ayak izini düşürmek ve BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları doğrultusunda ekonomik ve toplumsal katkısını sürdürmek amacıyla Şekerpınar’da bulunan
Lojistik ve Yedek Parça binasının çatısına güneş panelleri yerleştirmek için önemli bir yatırıma başlamıştır. Nisan
2022’de tamamlanması planlanan 2,2 milyon dolarlık bu
yatırımla şirket 4.590 mWh elektriği yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde etmeyi hedeflemektedir. Yatırım,
Lojistik Binası tarafından kullanılan elektriğin tamamını
karşılayacaktır.

Araç ve
Yedek Parça
İthalatı

Depolama
ve Lojistik
Dağıtım
Ağı

Satış
Sonrası
Hizmetler

Satış ve
Pazarlama

İdari
Operasyon

Doğuş Otomotiv için çevresel sürdürülebilirlik, yaşam
döngüsü içinde etkilediği alanları yönetmek, olası negatif etkilerini en aza indirebilmek amacıyla iyileştirme
çalışmaları yürütmek, öncelikle çalışanları olmak üzere
kilit paydaşları arasında çevresel sorumluluk farkındalığının artması için gerekli bilgilendirmeleri, eğitim ve ilgili
programları hayata geçirmek ve bu kapsamda hedefler
ve taahhütler belirleyerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır. Doğuş Otomotiv, çevresel yaşam
döngüsünün her aşamasında etki alanını izlemekte,
paydaşları arasında farkındalık yaratmak için düzenli bilgilendirmeler yapmakta ve 2009 yılından bu yana
çevresel verilerini Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında
kamuyla paylaşmaktadır:
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari

Sürdürülebilir Çevre
Tüketicilerin değişen beklentileri, teknolojinin büyük
bir hızla gelişmesi, küreselleşme, yeni birleşme ve satın alma operasyonları ve iş birlikleri nedeniyle otomotiv sektörünün ekosistemi de büyük bir değişim geçirmektedir. Bireylerin mobilite tanımına yaklaşımlarının
da hızla değişeceği yeni bir yüzyılda yaşıyoruz. Çoklu
model ulaşım sistemleri giderek daha fazla yaygınlaşıyor; tüketicilerin çevresel sorumluluk, güvenlik ve bilgi
isteğini karşılayacak akıllı araçlar çoğalıyor. Otomotiv
şirketleri ise sorumlu büyümeyi sağlamalarına yardımcı
olacak yeni iş modelleri geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu dinamik yeniçağda, Doğuş Otomotiv bireylere
özel mobilite çözümleri, perakende sektöründe yenilikçi
satış teknikleri, küresel düzenleme ve uygulamalarıy-
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la kapsamlı ortaklık ve iş birliklerinin gelecek 10 yılda
başarının anahtarı olduğuna inanmaktadır. Söz konusu
değişime liderlik edecek şirketlerin, geleceğin şirketleri
olmaya aday olduklarına inanan Doğuş Otomotiv, otomotiv ekosistemi içinde distribütör olarak çevresel performansını her geçen gün daha da ileriye taşıyarak;
• Müşterilerin güvenini sağlamlaştırmayı,
• Yetkili Satıcı ve Servis Ağı ile etki alanı içinde değişim
yaratmayı,
• Atık yönetimi ve verimlilik konusunda farkındalık yaratmayı,
• Ekolojik çevreyi de kilit paydaşı kabul ederek, kaynakları tasarruflu kullanmayı taahhüt etmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik
 Emisyonlar
 Elektrikli Araçlar

Çevresel Risk Yönetimi
 Atık Yönetimi
 Su Yönetimi
 Enerji Verimliliği

İklim Değişikliği
 İş Sürekliliği
 Farkındalık
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Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Doğuş Otomotiv, faaliyet alanıyla ilgili sosyal, çevresel,
ekonomik ve etik performansını 2009 yılından beri uluslararası standartlarda kamuya açık biçimde raporlamaktadır. Her yıl paydaşlarının bu performanslarla ilgili geri
bildirimlerini değerlendirmekte ve bir sonraki yıl hedeflerini bu performanslara göre belirlemektedir.
Doğuş Otomotiv ayrıca değer zinciri içinde yer alan iştirakleri, tedarikçileri ve Yetkili Satıcı ve Servislerini de
finans-dışı performansları konusunda şeffaf olmaya
teşvik etmek amacıyla raporlamalarına destek olmakta
ve her yıl artan sayıda Yetkili Satıcı ve Servis ile tedarikçisini raporuna eklemekte, bu kuruluşlara sürdürülebilirlik alanında danışmanlık vermektedir. 2021 yılında
Yetkili Satıcı ve Servislerin kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek, mevcut durumlarını kıyaslama yaparak görebilmek ve kendilerine
uluslararası standartlarda bir aksiyon planı yapabilmelerine destek olmak amacıyla yeni bir çalışmaya başlanmış ve 4 adet Yetkili Satıcı ve Servisimiz bu programda
pilot olarak yer almıştır. 2022 yılında pilot çalışmanın
sonuçları analiz edilerek programın tüm Yetkili Satıcı ve
Servis ağına yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bunun
yanında Volkswagen AG tarafından 2021 yılında başlatılan Bayi ve Satış Ağında Karbon Ayak İzi Hesaplanması

projesinde de seçilen 6 pilot ülkeden birisi olan Doğuş
Otomotiv, bu kapsamda da Yetkili Satıcı ve Servislerinin
54 adedinden Kapsam 1 verilerinin toplanması çalışmasını yürütmüştür. Program, bundan sonraki yıllarda da
kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle varsa Şirketimiz hakkında verilen idari yaptırım ve cezalar hakkındaki
açıklamalarımız da, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuzla birlikte yayınlanan ve internet sitesinde bulunan
GRI İndeksi’nde yer almaktadır. Doğuş Otomotiv Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına internet sitemiz üzerinde
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlik-raporlari adresinden
ulaşılabilmektedir.

• İstihdam artırıcı büyüme (Yetkili
Satıcı ve Servisler)
• Kadın istihdamını artıran faliyetler
(İş’te Eşitlik)
• Meslek Liseleri iş birlikleri

• İnsan hakları ve çalışan haklarıyla
ilgili tüm uygulamalar
• İstihdam yaratıcı faaliyetler ve
eğitim destekleri
• İnsan Hakları Öncelik Çalışması

• Trafik Hayattır! platformu
• Doğuş Otomotiv Gönüllülük
Platformu
• Sağlık bilgilendirme seminerleri
• Covid-19 Uygulamaları ve Evden
Çalışma Sistemi

• Atık Yönetimi Politikaları ve
uygulamaları
• Tedarikçilerde ve Yetkili Satış ve
Servislerde atık yönetimini teşvik
eden faaliyet ve uygulamalar

• Meslek Liseleri iş birlikleri
• TEV iş birliği

•
•
•
•
•

•
•
•
•

İş’te Eşitlik platformu
Kadın yönetici programları
Kız öğrenci mentorluk programları
Yönetim Kurulu’nda kadın sayısı

• İklim değişikliği ile ilgili politika ve
hedefler
• Emisyonların Azaltılması Politikası
• Çevresel Risk Yönetimi
• ISO 50001, ISO 14001 ve ISO 14064

• Enerji Verimliliği Politikası
• Enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili
faaliyetler
• Güneş Enerji Santrali Yatırımı

• Çevre yönetimi ve atık yönetimiyle
ağaç kesilmesinin önlenmesine
yönelik faaliyetler

• Yetkili Satıcı ve Servis ağının
genişletilmesi
• Engelli istihdamı
• Kadın çalışan sayısının artırılması
• İSG politika ve Eğitimleri
• Çocuk işçiler politikası
• Değer ve İlgi Merkezi istihdamı

• Doğuş Otomotiv Etik Kodu ve bağlı
uygulamalar

• Dijital dönüşüm uygulamaları
• Karbon emisyonlarının azaltılması
kapsamında İklim Değişikliği
Politikaları
• Güneş Enerji Santrali Yatırımı

• UNGC imzacısı
• TEV iş birliği

Doğuş Otomotiv ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Geçtiğimiz son beş yılda hem faaliyette olduğumuz pazarda, hem de dünya genelinde otomotiv sektörünün
teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanlarında geçirdiği
hızlı dönüşüm ve değişim Doğuş Otomotiv gibi şirketlerin etki alanı bağlamında çok ciddi sorumluluklar üstlenmesinin gereğini göz önüne sermektedir. Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında yer
alan hedeflerin özel sektörü merkezine alarak toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlama çabalarının
temelinde de bu etki alanı yatmaktadır.
Doğuş Otomotiv paydaşlarının sosyal, ekonomik ve çevresel beklentilerini sorgulayarak, bu beklentilere yanıt
verme yeteneklerini geliştirmenin, beklentilerden yola
çıkarak gelecek stratejilerini belirlemenin ve aynı zamanda bu beklentileri doğru analiz ederek risk ve fırsatları öngörmenin sürdürülebilirlik açısından büyük önem
taşıdığına inanmaktadır.
Bu bağlamda Doğuş Otomotiv, 2017 yılından beri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları indeksi yayın-
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layarak bu hedefler doğrultusundaki performanslarını
da açıklamaktadır. Şirketimiz, kapsamlı bir indeks halinde öncelikli alanlarıyla örtüşen amaçların alt hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili kurumsal performanslarına
Sürdürülebilirlik Raporu içeriğinde yer vermeye devam
edecektir.
Doğuş Otomotiv aynı zamanda 2010 yılından beri Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) imzacısı olup, 12 yıldır Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında
BMKİS indeksine de yer vermektedir. Söz konusu indeks
internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Tehlikeli atıkların yönetimi
Sürdürülebilirlik Raporu
Sürdürülebilir Satın Alma Politikaları
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri yönetimi
Yetkili Satıcı ve Servislerde Kurumsal
Yönetim ve Sürdürülebilirlik
Değerlendirme Programı
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İNSAN KAYNAKLARI

vardiya saatleri düzenlenerek, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Şirket içerisinde kurulan Acil Eylem
Yönetim Ekibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve Doğuş
Grubu özelinde oluşturulan Sağlık Bilim Kurulu, koronavirüs önlemlerine ilişkin özel gündem ile düzenli olarak
toplanmış, alınacak önlemler ve aksiyon planları değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı
genelgelerin kapsamları ilgili ekipler tarafından incelenerek uygulamalara yön verilmiştir.

Covid-19 önlemleri kapsamında 2 Eylül 2021 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş yerlerinde
aşı uygulamalarına ilişkin yeni genelgesiyle birlikte, çalışanların sağlığını korumak adına Eylül 2021 tarihinde
ikinci doz aşı kartları sağlık birimi tarafından talep edilerek takibe alınmıştır. Şirkete gelip ikinci doz aşısı olmayan çalışanlardan her hafta PCR testi yaptırmaları talep
edilmiştir. Ayrıca olası Covid-19 taşıyıcıları tespit etmek
ve bulaşıcılığı en aza indirmek için haftalık olarak Şirket’te PCR test tarama uygulaması yapılmıştır.

Süreçlerin yönetim şekli ve takip süreçleri için oluşturulan planlar “Covid-19 Vaka Tespiti ve Süreç Takip Yönergesi” ile takip edilmiştir. İş yeri hekimleri ile her ay
düzenli toplantılar yapılarak hasta sayıları ve durumları,
aşı takipleri ve hijyen önlemlerine ilişkin uygulamalar konusunda ortak görüş ve mutabakatla kararlar alınmıştır.
Ortak uygulama kararları, yönerge ve pandemi yönetim
ekibi sayesinde çok hızlı ve etkin şekilde takip edilerek
iş yerlerinde vaka, temaslı ve yakın temaslı takibi yapılmıştır.

Gelişim Olanakları

Bir hizmet şirketi olarak Doğuş Otomotiv, gücünü kurumsal değer olarak kabul ettiği insan kaynağından almaktadır. Doğuş Otomotiv - İnsan Kaynakları vizyonu,
çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren, ortak bir
kültür oluşturan, yenilikçi ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamaları ile Türkiye’nin en çok tercih edilen otomotiv şirketi olmaktır. Bu vizyonla şekillendirilen İnsan
Kaynakları Politikası;
•
•
•
•
•
•
•

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

çalışanları Şirket’e kazandırmayı, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve potansiyellerini en
verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımayı vurgulamaktadır.
İnsan Kaynakları Politikası’na ek olarak, “Çalışanlar ve
İyi İş Ortamı Politikası” ile çalışanların kuruma bağlılığı,
memnuniyeti, sağlığı ve güvenliği, eşit haklara sahip olması, açık ve şeffaf iletişim ortamı yaratılması, üst yönetimle doğrudan diyalog platformları oluşturulması ve
sürdürülebilir istihdam hedefleri kamuya açıklanmıştır.

Pandemiyle birlikte değişen ihtiyaçlara yönelik eğitim ve
gelişim çözümleri yeniden tasarlanmıştır. 2021 yılında
da çalışanların bireysel gelişim ve motivasyonunu desteklemek üzere tasarlanan içerikler, online platformlar
yoluyla ulaştırılmaya devam etmiştir. Yetkinlik ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan gelişim alanları odak noktalarından biri olurken, diğer yandan dönemin ihtiyaç ve beklentilerine göre ortaya çıkan yeni başlıklar GO Gelişim
Okulu’nda yer almıştır.
Öğrenme ve gelişim platformu GO Gelişim Okulu, değişen teknoloji ve kullanıcı deneyimi trendlerine göre
yenilenmiştir. Platform, yeni ara yüzü ve eklenen fonksiyonları ile çalışanlar tarafından daha sık ziyaret edilerek gelişime katkı sağlanmıştır. Yenilenen uygulama,
gelişmiş kullanıcı deneyiminin yanı sıra içeriklere her
cihazdan erişmeyi sağlayan mobil kullanım desteği, herkese açık içeriklere ulaşım, öğrenme istatistikleri, sürekli
yenilenen yayınların eklendiği kütüphane ve çalışanların
gelişim etkinliklerini takip edebilme özellikleriyle daha
da verimli bir ortama kavuşturulmuştur.

Çoğunlukla uzaktan çalışılan 2021 yılında, daha önce
yüz yüze verilen yasal zorunlu eğitimler GO Gelişim
Okulu’na taşınarak e-eğitime dönüştürülmüştür. Geçen yılın odak konusu olan fiziksel, zihinsel ve psikolojik
alanlarda esenliği desteklemek üzere geliştirilmiş içerikler, GOWell altında çalışanlara ulaştırılmaya devam etmiştir. Yine bu başlık altında sağlıklı yaşamı, sosyal sorumluluk bilincini ve takım olmayı desteklemek amacıyla
tasarlanan “Doğa için Yürüyoruz” etkinliği 2 yıldır uygulanmaktadır. Bu yıl etkinliğe Doğuş Oto da dahil olmuş
ve toplam 286 çalışanın oluşturduğu 55 takım bir aylık
süreci tamamlamıştır. Etkinliğin sonunda ÇEKÜL Vakfı iş
birliğiyle 1.101 adet fidan dikimi gerçekleşmiştir.

Çalışan Sağlığı ve Önlemler
2020 yılında ön plana çıkan ve hem çalışan sağlığını
hem de çalışma düzenlerini etkileyen pandemi sürecinin
etkileri 2021 yılı boyunca da devam etmiştir. Bu süreçte öncelikli olarak Doğuş Otomotiv çatısı altında hizmet
veren tüm çalışanların, ailelerinin ve taşeronların fiziksel
ve ruhsal sağlığını koruyabilmek, daha sonra da motivasyonu yüksek tutarak organizasyon içerisinde iletişim
bütünlüğünü sağlamak, kuruma olan güven ve bağlılığı
korumak adına çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir.
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2021 yılı boyunca çalışma düzenleri, ülke genelindeki
vaka sayıları dikkate alınarak, çalışan ve ailelerinin sağlığı ön planda tutularak gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında görevi gereği sahada olanlar hariç diğer tüm ekipler
ağırlıklı olarak uzaktan çalışma modeli ile çalışmışlardır.
Bununla beraber Şirket içerisinde Covid-19 salgını ile ilgili yerleşim düzeni, hijyen, yemek, kafeterya ve servis
araçlarına ilişkin tüm önlemler en üst seviyede alınarak
ve belirli görev alanlarında yoğunluğun önlenmesi adına

Doğa İçin Yürüyoruz
286 çalışanın katıldığı “Doğa
için Yürüyoruz” etkinliği
sonunda ÇEKÜL Vakfı iş
birliğiyle 1.101 adet fidan
dikildi.
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Ekiplerin iş dışında keyifli vakit geçirmelerine ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelmelerine imkân sağlayan
atölye etkinliklerine bu yıl da devam edilmiştir. Yapılan
anket sonucunda en çok ilgi duyulan alanlarda yıl içerisinde farklı birimlerle çeşitli etkinlikler organize edilmiştir. Bu etkinlikler, en çok ilgi duyulan Kahve Yapımı,
Yemek Atölyesi, Bitki Yetiştirme, Yurt Dışı Şehir Turları
gibi alanlarda gerçekleştirilmiştir.
Geçtiğimiz yıl başlayan ve genç çalışanlarla deneyimli
yöneticilerin dahil olduğu Tersine Mentorluk Programı,
2021 yılında Doğuş Oto ve Değer ve İlgi Merkezi (DİM)
ekiplerinin katılımıyla yaygınlaştırılmıştır. İşe yeni başlayan çalışanların şirkete uyum sürecini destekleyen mentorluk süreci de devam etmektedir.
Gelişim araçlarını artırmaya yönelik olarak, 2021 yılında
LinkedIn Learning uygulamasının kullanımı Şirket tarafından desteklenmiş, duyuru yapılarak abone olmak
isteyen çalışanlara avantajlı bir fiyat uygulanmıştır. Bu
platform yoluyla dünyanın her yerinden çeşitli konulardaki uzmanların hazırladığı içeriklere ulaşılarak, meslek grupları ve çalışan profiline yönelik olarak önerilen
içerikler ile bireysel gelişim desteklenmektedir. Ayrıca,
çalışanlar arasında etkileşimi artırmak ve öğrenilen konuları pekiştirmek amacıyla mobil oyunlaştırma uygulaması “QuizGame” aracılığıyla bir bilgi yarışması organize
edilmiştir. Yarışmanın sonunda dereceye giren çalışanlar ödüllendirilmiştir.
Liderlik gelişim programı kapsamında, ekip yöneten yeni
yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmek, birim yöneticilerinin kendi yönetim tarzlarını belirlemelerine imkân
sağlamak, kendilerinin ve ekip üyelerinin potansiyellerini açığa çıkartarak performansı yüksek ekipler yaratmak
ve kendi yönetim tarzlarını belirlemelerine olanak sağlamak amacıyla, “Gelecek için Gelişim Programları” gerçekleşmiştir. Programların içeriğinde online eğitimler,
webinarlar, grup koçlukları, envanterler, değerlendirmeler ve çeşitli gelişim araçları yer almıştır. 11 yönetici ve
10 birim yöneticisinin yer aldığı program, katılımcıların
sundukları kendi gelişim planları ile tamamlanmıştır.

Drive ekibine büyük
ödül
Doğuş Otomotiv - Drive ekibi
ekibi yaptığı çalışmalarla “HR
Excellence Ödülleri”nin “Best
HR Strategy from Overseas”
kategorisinde birincilik
ödülüne layık görüldü.
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Liderlik gelişim programı kapsamında müdürler için Sabancı Üniversitesi iş birliği ile “Yönetim Gelişim Akademisi” programı devam etmektedir. Executive MBA
uygulamaları temel alınarak hazırlanan, günümüz iş
dünyasında artan büyüme ve başarı hedeflerinin gerektirdiği “sürekli gelişim” anlayışından hareketle, stratejik
liderlik yetkinliklerinin ve iş yapış yaklaşımlarının geliştirilmesine katkıda bulunan program 10 modülden oluşmaktadır. Ayrıca, Erickson Coaching International Türkiye firması iş birliği ile gerçekleştirilen “Çözüm Odaklı
Koçluk Programı”nın iki modülü tamamlanmıştır. Katılımcıların iş yapış şekillerinde değişim yaratma ve ekiplerini
koçluk yaklaşımı ile yönetme becerilerini desteklemek
adına oluşturulan programda, katılımcılara Koçluğun
Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı Modül 1 ve Modül 2
Sertifikası verilecektir.
Yetkili Satıcı ağının İnsan Kaynakları yönetiminde kurumsal yapılarının etkinleştirilmesi ve bunun sonucu
olarak müşteri memnuniyeti ve iş sonuçlarında sürdürülebilir başarı sağlanmasını hedefleyen Doğuş Otomotiv
- Drive ekibi, bulunduğu sektöre kaliteli işgücü yerleştirme bakış açısı ile hem İstanbul hem de şehir dışındaki, bünyesinde Volkswagen Laboratuvar sınıfı bulunan
Meslek Liselerini online ziyaret ederek öğretmenler ve
öğrencilerle iletişim kurmuşlardır. Online buluşmalarda
öğrencilerin staj süreçleri, eğitim planlamaları ve okulların ihtiyaçları kapsamında öğrencilerle ve okul yönetimleriyle görüşmeler sağlanmıştır. Aynı zamanda okullarda
elektrikli araçlarla ilgili eğitim süreçlerine başlanmış ve
VW Laboratuvar öğrenci seçimleri için okullarla koordinasyon sağlanmıştır.
Doğuş Otomotiv - Drive ekibi, Yetkili Satıcılar ile birlikte
öğrencilerin otomotiv sektörüne yönelik bakış açılarını
geliştirmek, kişisel ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatına dönük konularda rehberlik edebilmek amacıyla üniverisite kariyer günü etkinliklerine
katılım gerçekleştirmiştir. Online olarak Türk-Alman Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen bu etkinliklere öğrenciler yoğun katılım
göstermiştir.

Doğuş Otomotiv’in tüm Yetkili Satıcı teşkilatında insan
kaynakları uygulamalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması amacıyla sürdürülen çalışmalarda en başarılı olan ve fark yaratan Yetkili Satıcıların ödüllendirildiği
“Drive İnsan Kaynakları Ödülleri” 2021 yılında da devam
etmiştir. Vosmer Otomotiv, Altur Otomotiv ve Tamaş
Otomotiv, insan kaynakları ödül değerlendirme metriklerinde aldıkları yüksek puanlarla “İnsan Kaynakları Üstün
Başarı Ödülleri”ne layık görülürken; işveren markası konusunda çalışan odaklı fark yaratan projelerin bağımsız
bir juri tarafından değerlendirildiği “İşveren Markasında
Fark Yaratanlar Ödülleri”nin sahipleri ise Asil Otomotiv,
Elis Otomotiv ve Başaran Ağır Vasıta Scania olmuştur.

ları arasında online olarak gerçekleşmiştir. Araştırmaya
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcılarında görev yapan 4.871
çalışan katılmıştır. Ekiplerden gelen sonuçların Yetkili
Satıcı üst yönetimleri ile paylaşılması ve aksiyon planları
oluşturulması sürecine 2021 yılı Aralık ayında başlanmıştır.
Drive ekibi yaptığı çalışmalarla, 2021 Ocak ayında,
uluslararası alanda prestijli “HR Excellence Ödülleri”nin
dünya üzerinde en iyi insan kaynakları uygulamalarının
değerlendirildiği ve şirketlerin global çapta aday olduğu
“Best HR Strategy from Overseas” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Drive departmanı tarafından organize edilen ve bağımsız araştırma şirketi Adisa Pin tarafından yürütülen “Çalışan Bağlılığı Anketi”, tüm Yetkili Satıcıların beyaz yaka
ve mavi yaka çalışanlarının katılımıyla Eylül ve Ekim ay-

Verimlilik ve Dijitalleşme
2021 yılı, insan kaynakları alanında geçmiş yıllarda başlayan dijitalleşme yatırımlarının süreçlere adaptasyonunun tamamlandığı ve birçok alanda dijital araçların,
çevik çalışma metodolojisiyle üretilip aktif olarak kullanılmaya başladığı bir yıl olmuştur. Uzaktan çalışmanın
hayatımızda daha çok yer edindiği günümüzde, değişen
çalışan deneyimi ve beklentilerine göre teknolojik çözümler tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır.
Halihazırda kullanılan ve sürekli ihtiyaca yönelik geliştirmelerle desteklenen BilişimHR İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi (HRMS), Dinamik Self-Servis İK Platformu,
D-İnsan 4.0 Performans Yönetim Sistemi, yenilenen GO
Gelişim Okulu Eğitim Yönetim Sistemi (LMS), BilişimBI
Analiz ve Raporlama sistem ve uygulamalarına ek olarak, 2021 yılında hayata geçen KVKK Uyumlu İşe Alım
Platformu ile insan kaynakları iş kolunun uçtan uca tüm
süreçlerinde dijital dönüşüme devam edilmiş ve kişiden
bağımsız sistemlerle sürdürülebilirlik strateji ve politikalarına katkı sağlanmıştır.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto ekipleri için marka-departman bazında oluşturulan, periyodik olarak paylaşılan ve derinlemesine analize imkân veren insan
kaynakları gösterge panelleri (dashboard’lar) ile insan
kaynakları yönetimiyle bağlantılı demografik, turnover,
bütçe, performans bilgileri ile ödül ve eğitim analizleri
gibi değerlendirme ve raporlamalar, şirketteki tüm yönetim kademeleri tarafından erişilebilir hale getirilmiş
olup anlık olarak takip edilebilmektedir.

Dijital dönüşümü desteklemek ve çalışanların dijital yetkinlik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz
yıl hayata geçirilen GO-DGTL Akademi programı 2021
yılında ilk mezunlarını vermiştir. Veri Bilimi programından
16, Müşteri Deneyimi programından 21, Robotik Süreç
Otomasyonu programından ise 40 çalışan mezun olmuştur. Grup Şirketleri ile birlikte organize edilen Veri
Bilimi programında belirlenen 16 iş problemi jüriye sunulmuş ve üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir. Program sırasında başlatılan çalışmalara sonrasında Doğuş
Teknoloji’nin desteği ile devam edilmiştir.
DGTL Akademi kapsamında 2021 yılında dijitalleme konularının odak olarak belirlendiği 3 adet panel düzenlenmiştir. Bu etkinliklere, önde gelen teknoloji şirketlerinin
yönetim ekiplerinden isimler konuk olmuştur. GO-DGTL
Akademi tarafından gelişim içeriklerine destek olmak
amacıyla hayata geçirilen DGTL Mag dergisinin yayınlarına bu yıl da devam edilmiştir.
Eğitim ve gelişim fonksiyonunun tüm ekiplerin aktif olarak kullandığı dijital araçlarından olan LMS (Learning
Management System) platformu 2021 yılında tamamen
yenilenmiştir. Daha kullanıcı dostu bir tasarıma sahip
olan yeni platform ile gelişim içeriklerine ve dijital kütüphaneye tüm cihazlardan her zaman ulaşılabilmesi ve
çalışanlar arasındaki etkileşim yoluyla sosyal öğrenmenin desteklenmesi hedeflenmiştir.

İşe yeni başlayan çalışanların şirketi daha iyi tanımalarını
ve hızlı adaptasyonlarını sağlamak amacıyla, içerisinde
şirket hakkında bilgilerin ve online eğitim videolarının
yer aldığı We-Up uygulaması hayata geçirilmiştir. Yeni
çalışanlar, böylece çeşitli bilgilere kolay erişim sağlamanın yanı sıra işe giriş evraklarını uygulamaya yükleyebilmektedir.
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Öncelikli Paydaşımız: Çalışma Arkadaşlarımız
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.

Fikir Platformu’na 2021 yılında 2.111 fikir sunulmuştur. Bu
fikirlerin 929 adedi onaylanmış, 573 adedi hayata geçirilerek şirket içi uygulamalar ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.

Kilit paydaşı olarak gördüğü ekiplerin verimli iş yapma
süreçlerini sorumluluk anlayışıyla pekiştirerek hem toplumsal anlamda hem Şirket değeri için vazgeçilmez bir
katkı olduğunun bilincindedir. 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.

Bunun yanı sıra ekipler her sene, kendi çalışma alanlarına ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek verimlilik, kalite,
maliyet tasarrufu, ek ciro, müşteri memnuniyeti, çalışan
memnuniyeti, kurumsal sorumluluk ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çeşitli süreç iyileştirme projelerini
hayata geçirmektedir. 2021 yılında bu kapsamda yaklaşık 140 proje uygulamaya alınmıştır. Hayata geçirilen bu
fikirlerin ödüllendirildiği, 2015’ten beri her sene üst düzey yönetimin katılımıyla düzenlenen “Fikirlerin Doğuş
Günü” mezuniyet töreni bu sene online ortamda düzenlenmiştir. 137 çalışan ödüllerini Yönetim Kurulu üyelerinden alırken, tüm ekipler töreni izleme fırsatı bulmuştur.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını iş hedeflerinin en üst
sıralarına yerleştiren Doğuş Otomotiv, kurumsal sürdürülebilirlik performansının her geçen gün daha da artmasının temel nedenini de bu konuda ekiplerin 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.

2008 yılından itibaren sürekli iyileştirme bakış açısının
ve yalın felsefesinin çalışan kültürü haline gelmesi amacıyla yürütülen Yalın Liderlik Eğitim Programı kapsamında bu yıl 15 yalın lideri daha programı tamamlamıştır.
Bugüne kadar programı tamamlayan 200’ün üzerindeki
“Yalın Lideri” bugün Grup Şirketlerinde hayata geçirilen
süreç iyileştirme projelerinde ve yeni fikir oluşumlarında
aktif rol oynamakta ve bu proje ve fikirlerin işlerlik kazanmasına birebir destek vermektedir.

2009 yılından beri aktif olarak kullanılan Öneri Sistemi, 2021 yılında yenilenen arayüzü ile küçük büyük tüm
fikirlerin paylaşılabildiği ve süreç iyileştirme projeleri,
kurum içi girişimcilik ve yeni iş fikirlerinin bir arada yer
alabildiği “Fikir Platformu” olarak çalışanların kullanımına açılmıştır. Yenilenen platform ile katkıda bulunan
kişilere, kuruma ve geleceğe değer yaratması amaçlanmaktadır.

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. Bu
politika, yürütülen İnsan Kaynakları programları ile sürekli desteklenmektedir. 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 yapılan
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Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto, 2021 yılında “Aile İçi Şiddete Karşı İşyeri İlkeleri Politikası”nı yayınlanmış, bu çalışmalar kapsamında Doğuş Otomotiv, Sabancı Üniversitesi’nin desteklediği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı”
(BADV) projesine dahil olarak politikaları hayata geçiren
ilk otomotiv şirketi olmuştur.

inanmakta ve çalışmalarını bu bilinçle yürütmektedir. Bu
doğrultuda oluşturulan politika ile bu durumdan mağdur olan çalışanlarına yol gösterebilmek, aile içi şiddet
konusunda eğitimlerle farkındalık yaratmak, olası bir
şiddet vakasında onlara destek sağlamak ve son olarak
aile içi şiddete uğrayan çalışanların bu konuda destek/
yardım almaktan çekinmeyeceği bir çalışma ortamı yaratmak Şirket’in temel amaçları arasında yer almaktadır.

Çalışanlarına her türlü şiddet ve tehditten uzak, sağlıklı
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla sorumlu olan
Doğuş Otomotiv, çalışma ortamını tehdit edebilecek
en önemli unsurlardan biri olan aile içi şiddetin sadece
özel hayatla sınırlı kalmayarak iş hayatını da etkilediğine

Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası
Doğuş Otomotiv, en iyi yeteneklere ulaşmak için yürütülen İnsan Kaynakları ve işveren markası faaliyetleri kapsamında çalışmalarını yıl boyunca sürdürmüştür.
2021 yılında yeni mezun programı ile 5.000’in üzerinde adayın başvurduğu ve 450 adayın değerlendirmeye alındığı süreç sonunda; genel yetenek sınavı, vaka
analizi çalışması, bireysel sunum, profil envanterleri ve
İngilizce sınavları gibi farklı aşamaları tamamlayan 17
yeni mezun ilgili departmanlarda göreve başlamıştır. Bu
çalışanlar, şirket içi oryantasyon ve kişisel gelişimlerini
destekleyecek farklı eğitim içerikleri ile yaklaşık 160 saatlik bir eğitim programına dahil edilmişlerdir.
İşveren markası çalışmaları kapsamında birçok üniversitenin kariyer günlerine katılım sağlanarak öğrenciler ile
online platformlarda bir araya gelinmiş ve otomotiv sektörüne dair bilgilendirilmeler yapılmıştır. Bununla birlikte
öğrenciler, kariyer.net ve LinkedIn gibi kariyer portallarından ve bu sene ilk defa Instagram üzerinden Biz-De
Staj online programına dahil edilerek, yaz döneminde ve
tüm yıl boyunca süren staj programları kapsamına alınmıştır.

Eşit Haklar
Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri’nin 3. maddesi olan “Adalet ve Eşitlik” başlığı “Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize
karşı adil davranır, ayrımcılıktan uzak dururuz,” şeklinde
açıklanmıştır.

kız öğrencileri iş hayatına hazırlamak üzere tasarlanan
eğitim programı da 12 kız öğrenci ile devam etmiştir.
Program kapsamında, koçluk ve mentorluk eğitimi alan
gönüllü kadın yöneticiler TEV bursiyeri kız öğrencilere
mentorluk desteği vermişlerdir.

Doğuş Otomotiv’in Biz’de Staj programı, Toptalent
2021’in en beğenilen yetenek programları içerisinde yer
almıştır. Aynı zamanda Doğuş Otomotiv, Youth Awards 2021’de, 150 farklı üniversiteden 46.238 öğrencinin
oylarıyla en çok çalışılmak istenen otomotiv şirketi kategorisinde 2’ncilik ödülüne layık görülmüştür. Doğuş
Otomotiv, Türkiye’de 59 üniversitede gerçekleştirilen
Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2021 araştırması kapsamında da bulunduğu sıralamaları geliştirerek Türkiye’nin en çok tercih edilen şirketlerinden biri
olmuştur.
Tümü tam zamanlı olarak çalışan Doğuş Otomotiv çalışanlarının eşit haklara sahip olduğu ve her bir çalışanın
Şirket’in kilit paydaşlarından biri olduğu, Doğuş Otomo-

toplantılar, engelli çalışanlarla bir araya gelinen paylaşım organizasyonları ile çeşitliliği destekleyen faaliyetler
yürütülmektedir.
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 faaliyetler 2021 yılında da sürmüştür. Bunlardan ilki olan ve 2014’ten bu yana devam
eden “Kadınlara Koçluk ve Mentorluk Programı”na 2021
yılında 25 yeni kadın yönetici katılım göstermiştir. Ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile ortak gerçekleştirilen ve

Gençlerin tercihi Doğuş
Otomotiv
Doğuş Otomotiv, Youth
Awards 2021’de, 46.238
öğrencinin oylarıyla en çok
çalışılmak istenen otomotiv
şirketi kategorisinde 2’nci
oldu.
105

DOĞUŞ OTOMOTİV 2021 FAALİYET RAPORU I KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

tiv Temel Hak ve Sorumluluklar Prosedürü’nde açıkça
belirtilmektedir. Sağlık sigortası, hayat sigortası, ofis ve
sahada iken yemek ve servis, tüm çalışanların yararlandığı sosyal haklardır. Hamilelik sürecinde olan çalışanlar,
kendileri için hazırlanan bilgilendirme sunumu ile tüm
süreç hakkında bilgilendirilmekte ve doğum iznine ekip
arkadaşları ile özel bir kutlama düzenlenerek uğurlanmaktadır. Ayrıca doğum iznine ayrılan çalışanların maaş
ve SGK ödemelerinde kesinti yapılmamakta, SGK tarafından Şirket’e ödenen analık ödenekleri de çalışanların
hesaplarına ek fayda kapsamında yatırılmaktadır. Ayrıca
Doğuş Otomotiv’de çalışan annelerin kreş ve servis imkânı bulunmaktadır. Çocuklarını şirket kreşine getiremeyen çalışanların maaşlarına ek kreş yardımı yapılmaktadır.

olarak Doğuş Otomotiv’in üniversite iş birliği kapsamında, çalışanlara yüksek lisans ve doktora programları için
belirli oranlarda destek sağlanmaktadır.
2021 yılında online diyetisyen ve online yoga dersleri
devam etmiş, bu uygulamaların yanı sıra yıl boyu düzenlenen sağlık seminerleri ile çalışanların sağlığı desteklenmiştir.
Doğuş Otomotiv çalışanlarına sağlanan diğer faydalar ve
eğitim olanaklarıyla ilgili detaylı bilgiler, her yıl Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamu ile paylaşılmaktadır.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde, çalışanların çocuklarına yönelik olarak dört farklı özel eğitim kurumu
ile kurumsal indirim anlaşmaları yapılmıştır. Bunlara ek

Çalışan Bağlılığı ve İletişim
2021 yılında Doğuş Otomotiv çalışan deneyimine yönelik faaliyetleri şekillendirmek amacıyla “İşveren Markası
Araştırması” gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın ilk etabında çalışanlara anket iletilmiş olup, araştırma çıktıları
paralelinde güçlü taraflar ve gelişim alanları belirlenerek
iletişim planlamaları yapılmıştır.
Sahada çalışan ekipler için de bir saha anketi uygulanmış ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Online tavla
turnuvası etkinliği, sahada çalışan çalışanların çocuklarına yaz tatilinde okuma kitabı gönderilmesi ve okulların
açıldığı dönemde çanta ve kırtasiye seti paylaşımları bu
alandaki örnek projelerdir.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’daki bilgisayar değişim
dönemlerinde eski şirket bilgisayarları, online eğitim süreci devam eden 6-18 yaş arası çocuk sahibi saha çalışanlarından toplanan taleplerin çocuk sayısı ve gelir
seviyesi gibi kriterlere göre değerlendirilmesi yoluyla,
sembolik bir tutar karşılığında çalışanlara aktarılmıştır.
169 adet bilgisayarlardan toplanan tutar ise Öğrenci Giyim Yardımı projesinde değerlendirilmek üzere Ayhan
Şahenk Vakfı’na bağışlanmıştır.
Yıl boyunca özel günler kapsamında çeşitli etkinliker
düzenlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine
yazar Ayşe Kulin konuk konuşmacı olarak katılırken, 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli cimnastikçi İbrahim Çolak ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde milli
yüzücü Sümeyye Boyacı konuşmacı olarak etkinliklerde
yer almıştır. İç eğitmenler ve marka eğitmenleri için artık
geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü kutlaması ile
online yılbaşı etkinliği bu yıl da devam etmiştir.

ahşap boyama maketleri, çalışanların ilettiği birbirinden güzel oyuncaklar ve markaların desteği ile boyama setleri göndermiştir. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto
çalışanlarının 3-13 yaş aralığındaki 1.040 çocuğuna da
yaş gruplarına uygun ahşap maket ve boyama setleri
ulaştırılmıştır. Ayrıca 23 Nisan için Doğu’daki ve çalışan
çocuklarına yönelik olarak kukla gösterisi ve ahşap boyama gibi keyifli aktivitelerin yer aldığı online bir kutlama
buluşması düzenlenmiştir.
2021 yılında 4 kez gerçekleştirilen Bir’iz Çalışan Komitesi’nde ise, her bölümden bir çalışanın temsilci olarak
davet edildiği çalıştaylar yoluyla, çalışanların Bir’iz işveren markası ve insan kaynakları uygulamaları kapsamında yapılan çalışma ve etkinliklerle ilgili görüş ve önerileri
alınmıştır. Aynı zamanda işe yeni başlayan yeni mezun
programına dahil çalışanlar ve Z kuşağından ekiplerle yıl
içinde 3 defa bir araya gelinmiş olup, yapılan çalışma ve
etkinliklerle ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

DOĞUŞ OTOMOTİV ETİK KODU
Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir algı oluşturmayı, bu algıyı yaymayı ve yaygın olduğu kesimlerde
derinleştirmeyi amaçlayan, sektörler üstü bir konumda
tüm topluma örnek olma vizyonuyla hareket eden Doğuş Otomotiv, 2012 yılında tüm paydaşları ile iş yapış
şeklini açık biçimde ortaya koyan Etik Kodu’nu da yayınlamıştır. Küresel standartlarda hazırlanan ve Türkiye’nin yurtdışından adaptasyon olmayan ilk etik kodu
olan Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile Şirketimiz; çalışanları,
müşterileri, iş ortakları ve rakipleri ile ilişkilerinde dürüst
ve etik davranış sergileyeceğinin sözünü bu kez taahhüt altına alarak belgelemiştir. Doğuş Otomotiv yüksek
standartlarda profesyonellik, dürüstlük, doğruluk ve etik
davranış biçimini benimseyerek, adil ve şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarıyla diyalog geliştirmektedir. Etik Kod’a
uygun olarak hangi nedenle olursa olsun, gerçekleşen
ya da gerçekleşme potansiyeli olan her türlü ihlal durumu Şirketimizde ciddi biçimde ele alınmaktadır.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nun tam ve doğru biçimde
hayata geçirilmesinde çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin konuyla ilgili bilgi düzeyleri ve hassasiyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Doğuş Otomotiv
Etik Hattı tüm çalışanlarımızın her an ulaşabildikleri bir
bildirim mekanizması olarak çalışmakta ve bağımsız bir
kuruluş tarafından yönetilmektedir.

mekle birlikte, e-öğrenme sistemi üzerinden etik eğitimleri hem yeni başlayanlar için oryantasyon eğitimleri
içinde, hem de kişilere atanan eğitimler vasıtasıyla devam etmiştir.
2021 yılında, Doğuş Oto ve Otomotiv şirketlerinde toplam 249 çalışana sağlanan 622,5 çalışan/saat e-oryantasyon eğitimi kapsamında Etik Kod ile ilgili bilgilere de
yer verilmiştir.
2015-2021 yılları arasında:
• Doğuş Otomotiv’de 913 kişiye 1.946 çalışan/saat
• Doğuş Oto’da 1.622 kişiye 2.913,5 çalışan/saat
eğitim verilmiştir.
Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Şirketimizin tüm etik konulardaki taahhüt ve politikalarını içermektedir ve Şirket’in
resmi internet sitesinde kamuya açık bir biçimde yayınlanmaktadır:
http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_
files/201761691821781_DogusOtomotiv_-Tr.pdf

Etik Kod’un farkındalığını artırmak ve içeriğini çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza aktarmak
konusunda çalışmalarımız sürmektedir. 2020 ve 2021
yıllarında pandemi nedeniyle yüzyüze eğitimler verilme-

Uygulanabilir öneriler iş planına dahil edilmekte, ayrıca
şirketle ilgili bilgiler yasal düzenlemeler çerçevesinde
intranet ve e-posta yoluyla çalışanlarla düzenli olarak
paylaşılmaktadır. Doğuş Otomotiv’in çalışanları ile geliştirdiği diyalog platformları, eğitimler ve tüm çalışan
strateji ve politikaları, her yıl Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporu’nda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Doğuş Otomotiv, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda ise Oyuncak Kardeşliği Platformu aracılığı
ile Doğu Bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1.700 çocuğa
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TRAFİK HAYATTIR!

larda bir araya gelinerek, hem otomotiv sektörü hem de
trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
Türkiye’de kazalardan en çok etkilenen 5-19 yaş grubuna yönelik olarak 2020 yılında EBA TV’de başlayan eğitim çalışmasına 2021 yılında da devam edilmiştir. Trafik nedir, kaldırımda güvenli yürüyüş, karşıdan karşıya
güvenli geçiş, emniyet kemerinin önemi ve daha birçok
konunun ele alındığı eğitim videoları EBA TV Eğitim Kütüphanesi’ne kalıcı olarak eklenmiştir. Eğitim videoları ile
günde 1 milyon öğrenciye erişim sağlanmıştır.
14 üniversitede 25 binden fazla öğrenciye uzaktan
eğitim
Trafik Hayattır! platformu, 2013’te başlattığı “Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi”ne 2021 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 projesidir. Proje ile bugüne kadar
14 üniversitede 25.000’den fazla öğrenciye ulaşılmıştır.  
Facebook Chatbot ile ehliyet sınavına hazırlık
Önceki yıllarda olduğu gibi, sosyal sorumluluk platformu
olarak ilk kez uygulanan Facebook Chat Bot uygulamasıyla, 2021 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 215.816
kullanıcı yararlanmıştır.

Doğuş Otomotiv’in öncelikli odak alanlarından birisi olan sosyal
sorumluluk platformu Trafik Hayattır! 17 yılı geride bırakırken,
toplumun ihtiyaç ve beklentileri ışığında gerçekleştirdiği
uygulamalarla trafikte güvenlik bilinci ile pozitif kültür geliştirmeyi
hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik anlayışını stratejisinin bir parçası olarak
benimseyen Doğuş Otomotiv, çalışmalarını paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle sürdürmektedir. Bu kapsamda şirket, 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 projesi olarak 17 yıldır trafik güvenliği konusunda her yaş grubundan bireylerin trafikteki
davranış ve alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmek
ve trafik güvenliği olgusunu toplumun günlük yaşamına
katmasını sağlamak amacıyla, 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.
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Değişen mobilite
Pandeminin hız kazandırdığı bir başka konu da toplumdaki değişen mobilite anlayışı olmuştur. 2020 yılında
başlayan bireysel mobilite çözümlerine olan ilgi, 2021
yılında artarak devam etmiştir. Trafik Hayattır! platformu, hem toplumda yapılan trend araştırmalarını hem de
hedef kitlesinden gelen geri bildirimleri dikkate alarak,
yıl içerisinde hayatımıza giren yeni mobilite araçları ve
buna bağlı yol güvenliği konularını, konuyla ilgili tüm
paydaşları dahil ederek işlemiştir.

Sürekli ve diyalog temelli iletişim
Diyalog bazlı iletişime önem veren Trafik Hayattır! platformu, yıl boyunca hedef kitlesi olan toplumun geniş
kesimiyle farklı sosyal medya kanallarında bir araya gelmiştir. Platform, aktif kullanım oranı giderek yükselen
bir sosyal medya kanalı olan YouTube’a ağırlık vererek,
güvenli sürüş eğitmeni Ahmet Özgün ile eğitim amaçlı güvenli sürüş videoları hazırlamıştır. 30’a yakın farklı
içerikle hazırlanan eğitim videolarına, takipçilerden gelen yorum ve isteklere göre eklemeler yapılmıştır.
Bunun yanı sıra, hedef kitleyle diyaloğu artırmak ve geri
bildirim almak amacıyla, dikkatsizlikten kaynaklanan kazaları gündeme getiren “Şans Eseri” başlıklı sokak röportajları serisi yapılmış ve 7 adet röportajla yaklaşık
620.000 görüntülenmeye ulaşılmıştır.
Yıl boyunca sürdürülen iletişim sayesinde Trafik Hayattır! sosyal medya hesaplarında yaklaşık 50.000.000’dan
fazla etkileşim sağlanmıştır. Sosyal medya kanallarında 15.000’in üzerinde takipçi kazanılarak Facebook’ta
179.700, Instagram’da 25.600, YouTube’da ise 7.800 takipçi sayısına ulaşılmıştır.
Yıl içerisinde Doğuş Grubu bünyesinde yapılan düzenli
bilgilendirme çalışmalarıyla, Grup çalışanlarının farkındalıklarının da artırılması amaçlanmıştır.
2022 yılı hedefleri
Trafik Hayattır! platformu, 2022 yılında trafikte pozitif
kültür yaratılmasına ve farkındalığın artmasına yönelik
çalışmalara devam edecektir. Platformun öncelik verdiği en önemli konu eğitimdir. İlgili kamu kuruluşlarıya
iş birliği, konunun uzmanlarıyla yapılacak çalışmalarla
desteklenecek ve eğitimler öncelikle Meslek Liseleri
odağında devam edecektir. Bunun yanı sıra İstanbul
ilinde pilot okullardaki ilkokul öğrencilerine yüz yüze
trafikte farkındalık eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
Sosyal medya kanallarında da trafik ve trafikte psikoloji
konusunun, bu alandaki uzmanların katılımıyla işlenmesi planlanmaktadır.

2020 yılında başlayan pandemiyle birlikte toplumda
hızla değişen alışkanlıklara ve yaşam şartlarına adapte
olan Trafik Hayattır! platformu, odağını eğitimin yanı sıra
değişen mobilite anlayışına da yönlendirmiştir. Bunun
yanı sıra toplumun geniş kesimlerine doğru kanallardan
mesajlarını iletmeyi amaçlayan platform, yeni medya tüketim alışkanlıklarını da dikkate alarak, sosyal medya ve
dijital platformlardaki etkinliğini artırma stratejisini benimsemiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği
Trafik Hayattır! platformu, eğitimin çoğunlukla online
platformda sürdürüldüğü 2021 yılında, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak “Öğrencilere örnek olacak kişiler öğretmenleridir” görüşüyle yaklaşık
600 öğretmene “Yol Güvenlik Seminerleri” vermiştir.
Yine yıl içerisinde, gelecekte otomotiv sektöründe yer
alacak 289 Meslek Lisesi öğrencisi ile online platform-

Aktif iletişim
Yıl boyunca sürdürülen
iletişim sayesinde Trafik
Hayattır! sosyal medya
hesaplarında 50.000.000’dan
fazla etkileşim sağlandı.
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KURUMSAL YÖNETİŞİM
RAPORU
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nde
31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde
aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Ku-

rulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetişim İlkeleri
uygulanmıştır.

Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz, 31.12.2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih
ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca Tebliğ) kapsamında
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
09.01.2020 tarih 2020/4 sayılı Bülteni’ndeki açıklamasına göre Şirketimiz, BİST 2. Grup Şirketler listesinde yer
almaktadır.* Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin hazırladığı
metodolojide tanımlanan 401 kriter incelemesi sonrası,
Şirketimizin Tebliğ’e büyük oranda uyum sağladığı görülmüştür. 17.12.2020 tarihi itibarıyla 96,50 (10 üzerinden

ALT KATEGORİLER

9,65) olan Kurumsal Yönetişim Derecelendirme notu,
Şirketimizin bu alanda yaptığı sürekli iyileştirme çalışmaları neticesinde 17.12.2021 tarihi itibarıyla 97’ye (10
üzerinden 9,70) yükselmiştir.
Bu sonuç, Şirketimiz için oluşabilecek risklerin önemli
ölçüde tespit edildiğinin ve bu risklerin kontrol altına alınabildiğinin, pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiğinin bir göstergesidir. Aynı
zamanda, kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık
alanlarında üst düzeye ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışma koşulları, Kurumsal
Yönetişim İlkeleri ile uyum arz etmektedir.

ALINAN NOT

Pay Sahipleri

0,25

96,36

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

0,25

97,67

Menfaat Sahipleri

0,15

97,98

Yönetim Kurulu

0,35

96,67

*

AĞIRLIK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı bültenindeki açıklamasına göre şirketimiz 2022 yılı itibarıyla
BIST 2. Grup Şirketler listesinden BIST 1. Grup Şirketler listesine yükselmiştir.

Kurumsal Yönetişim Derecelendirme Raporu’na, Şirketimizin web sayfasından ve http://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/raporlar/kobirate-kurumsal-yonetim-derecelendirme-raporu linkinden ulaşılabilir.

Azlık haklarının kullandırılmasına özen gösterilmektedir.
Bununla beraber, hakların kapsamının genişletilmesi ve
sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip
olanlara da bu hakların tanınması, Esas Sözleşme’de yer
almamıştır.

Genel olarak; Şirketimiz Tebliğ kapsamında zorunlu olan
ilkelere tam uyum sağlamakla beraber, zorunlu olmayan
ilkelerin çoğunluğuna da uyum göstermekte olup, Kurumsal Yönetişim uygulamalarını geliştirmeye yönelik
çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve aşağıda özetlenmiş
olan henüz uygulanmayan hususlardan kaynaklanan
herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Çalışanların ve menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine
katılımı için destekleyici mekanizma ve modeller oluşturulmuştur. Kurumsal Sürdürülebilirlik Bölümü’ndeki
İnsan Kaynakları altında bulunan “Menfaat Sahiplerinin
Yönetime Katılımı” başlığı altında konuya ilişkin detayları
içermektedir.

Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, Esas Sözleşme’de bir
hüküm veya uygulama bulunmamasına karşın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.
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Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetişim İlkelerine göre oluşturulmuş Ücret
ve Aday Gösterme Komitesi’nin önerisi doğrultusunda
alınan 09/12/2016 tarih ve 2016/69 sayılı karar ile Yönetim Kurulu Seçme Kriterleri’ne uygun olarak 30.03.2020
ve 30.03.2021 tarihli Genel Kurul kararıyla Şirketimizin
Yönetim Kurulu’nda biri bağımsız olacak şekilde top-

lamda iki (2) kadın üye görev yapmaktadır. Bu haliyle
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 33%’ü kadın üyelerden
oluşmuş ve Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygunluğu
sağlanmaktadır.
Yönetim Kurulu’nda özeleştiri ve performans değerlendirilmesi yapılmakla birlikte, üyelerin bu değerlendirmeler çerçevesinde ödüllendirilme ve azledilme uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerimizin
Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarına katılım, verilen
katkı, bilgi, birikim ve deneyim paylaşımları göz önünde
bulundurulup, Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerine ilişkin
performansı bir bütün olarak iki yılda bir değerlendirilmektedir. Bu kapsamda alternatif firmalar değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu kararı sonucunda seçilen firma ile
çalışmalar 2019 yılı sonunda başlamış ve 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Yönetim
Kurulu üyeleri ile anket ve yüz yüze görüşmeler yapılarak verilen cevaplar firma tarafından analiz edilmiştir.
Ayrıca idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler
ile de bire bir görüşmeler yapılarak Yönetim Kurulu’na
ilişkin geri bildirimleri alınmıştır.
Yönetim Kurulu Performans Değerlendirme Çalışması
çıktıları 14.05.2020 tarihinde Yönetim Kurulu ile paylaşılmış, gelişim alanlarına istinaden aksiyon planları belirlenmiştir. Belirlenen bu aksiyonlar 15.06.2020 tarihli
Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek karara bağlanmış
olup hayata geçirilmektedir.
Yönetim Kurulu Performans Değerlendirme Çalışması 2
yılda bir yapılmakta olup değerlendirmenin yeniden yapılması için 2021 yılında çalışmalar başlamıştır.
Kurumsal Yönetişim İlkeleri’nin 4.6.5 nolu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu

bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer
tüm menfaatler, yıllık Faaliyet Raporu vasıtasıyla kamuya toplu olarak açıklanmaktadır.
Şirketimizin mevcut yönetim uygulamaları Kurumsal
Yönetişim İlkeleri ile uyumlu olmakla birlikte, Kurumsal
Yönetişim İlkeleri çerçevesinde gelecekte bir değişiklik
yapma planımız olduğu takdirde paydaşlarımız ayrıca
bilgilendirilecektir.
2021 yılında olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetişim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri içselleştirilerek, mevzuattaki gereklilik ve gelişmeler dikkate alınarak, uyum ve iyileştirme gerektiren alanlara
çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımlarımız sürdürülecektir.
Bu kapsamda, 2 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan II-17.1
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki değişikliğe istinaden “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” açıklaması/bölümü eklenmiştir. Halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını
yürütürken 56 temel ilkeden oluşan çerçeve kapsamının
açıklanması gönüllülük esasına dayalı olup, uygulanıp
uygulanmadığının tebliğ kapsamında “Uy ya da Açıkla”
yaklaşımına göre raporlanması gerektiğinden, söz konusu çerçeve, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında
3 numaralı ek olarak yer almıştır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda bulunan Kurumsal Yönetim butonundan ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a240e8d16e0140e951bf04007b

Menfaat Sahipleri
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Kurumsal Yönetişim İlkeleri çerçevesinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılımına dair gerekli kanallar faaliyete geçirilmekte ve iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.
Pay sahipleri: Pay sahiplerinin yönetime katılımı ve
haklarının korunması, ilgili kanunlar ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek sağlanmaktadır.
Çalışanlar: Çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma mekanizmalarına dahil edilmelerinin
haricinde, intranet ortamında talep, öneri ve görüşlerini

paylaşabilecekleri platformlar oluşturulmuştur. Öneri ve
Ödül Sistemi doğrultusunda katılım sağlayan çalışanlarımızın görüşleri yetkili takımlar tarafından ele alınmakta
ve gerektiğinde ödüllendirilmektedir. Çalışan memnuniyeti anketlerine eklenen sosyal, çevresel ve ekonomik
konularla ilgili çalışan beklentilerinin sorgulandığı anket
sorularının yanıtları konsolide edilerek Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınlanmakta, aynı zamanda üst
yönetimin görüşlerine düzenli olarak sunulmaktadır. Her
departmandan çalışanın yer aldığı Çalışan Komiteleri ile
Şirket uygulama ve faaliyetlerine ilişkin çalışan öneri ve
görüşleri alınmaktadır. Şirket birimlerinin kritik çoğunluğunun temsilinden oluşan Kurumsal Sürdürülebilirlik
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Çalışma Grubu’nun faaliyetleri, düzenli olarak Yönetim
Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi ile paylaşılmaktadır.
Müşteriler: Düzenli olarak bağımsız bir şirket tarafından
müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Müşteri İlişkileri’ne gelen müşteri talepleri ve anketler yoluyla elde
edilen müşteri görüşleri, yetkili departmanlarca değerlendirilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bununla beraber, yıl içinde düzenlenen Yetkili Satıcı organizas-

yonlarıyla müşteriler Şirket stratejisi ve planları hakkında
bilgilendirilmektedir. Daha etkili, verimli ve kaliteli hizmet
anlayışına paralel olarak, menfaat sahipleriyle Şirket politika ve kararlarının şekillenmesinde aktif rol oynayan
toplantıların yapılması ve sonuçların değerlendirilerek
aksiyon alınması katılım sürecinin bir parçasıdır.
Yönetime doğrudan katılan hâkim ortaklarımız haricindeki ortaklarımız ise düzenlenen Genel Kurullar vesilesiyle yönetime iştirak etmektedir.

kanı seçilen Emir Ali Bilaloğlu’nun uzun yıllardır birlikte
sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerindeki tecrübesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı’nın aynı kişi
olması uygun bulunmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda iki (2) bağımsız üye bulunmakta olup, Adalet Yasemin Akad ve Adnan Memiş

bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.. Yönetim Kurulu
Üyeleri üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere 30 Mart
2021 tarihli Genel Kurul’da seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine “Yönetim
Raporu” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Beyanları
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu İşlevi
Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, Şirket’in risk,
büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak,
akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket’i idare ve
temsil etmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket’in vizyon ve misyonu doğrultusunda Şirket’in icra organları tarafından
yapılan çalışmaları koordine etmiş, aynı zamanda Şirket
faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözeterek, Şirket yönetiminin performansını denetlemiştir.
Kurul, Şirket’in en üst düzeyde karar alma, strateji tayin
etme ve temsil yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil
ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.
Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin
iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol
oynamaktadır. Yönetim Kurulu, bu amaca yönelik olarak
Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yöneticiler ile de sürekli ve etkin iş birliği içerisindedir. Gerekli görülen durumlarda yöneticiler Yönetim
Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına,
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerinde yer verilmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, görevleri esnasındaki
kusurları ile Şirket’te sebep olabilecekleri zarara karşılık,
Doğuş Holding A.Ş. tarafından yapılan yıllık 25 milyon
ABD doları tutarındaki şemsiye sigorta ile “Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi” kapsamına alınmışlardır.
Yönetim Kurulu çalışma usul ve esaslarına bakıldığında;


Yönetim Kurulu’nun idari yapısı, görev ve sorumlulukları,



Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantıya çağrılmasına
ve toplantıya hazırlanmasına ilişkin süreçler,



Yıllık toplantı sayısı ve toplantı planlaması hakkında
bilgiler,
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Toplantı gündeminin oluşturulma yöntemi,



Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin
üyelere akış süreçleri,



Her üyenin bir oy hakkı olduğu,



Yönetim Kurulu Üyeleri’nin birbirlerine ve yöneticilerin Yönetim Kurulu’na bilgi verme yükümlülüğü,



Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı ve komiteler,



Yönetim Kurulu’nun performansının değerlendirilmesi ve ilkelerde sayılan daha birçok konu hükme
bağlanmıştır. Uygulamada da bu yönetmeliğe uygun
hareket edilmektedir.

Yönetim Kurulu’nun Yapısı
Şirket Yönetim Kurulu bir (1) başkan ve beş (5) üye olmak
üzere toplam altı (6) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle Yönetim Kurulu’nun oluşturulmasında en az beş (5) üyenin
bulunması koşuluna uyulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları, ayrıca komitelerin oluşum ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize
etmeleri bakımından yeterli üye sayısı sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu’nda bir (1) icrada görevli olan ve beş (5)
olmayan üye bulunmaktadır. Üyelerin çoğunluğu, icracı
olmayan üyelerden oluşmaktadır. Diğer yandan Yönetim
Kurulu’nda icracı olmayan üyelerden ikisi (2) Kurumsal
Yönetişim İlkeleri’ndeki tanımlara uygun olarak bağımsız
üye niteliğini haizdir. Bağımsız üyelerin mevzuat, Esas
Sözleşme ve ilkelerde yer alan kriter çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanları Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nda iki (2) kadın üye
görev yapmaktadır. Bu haliyle Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 33%’ü kadın üyelerden oluşmaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, SPK Kurumsal Yönetişim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nde yer alan niteliklerle örtüşüp, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri Emir Ali Bilaloğlu, Gür Çağdaş,
Koray Arıkan, Özlem Denizmen Kocatepe, Adalet Yasemin Akad ve Adnan Memiş’tir. Şirketimizin, 30 Mart
2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen ve
KAP’ta duyurulan Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre; Emir Ali Bilaloğlu Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye sayısının azaltılmasına bağlı olarak, Yönetim Kurulu Baş-

Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.
Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Şirket
Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu toplantı sayısı, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu toplantıları her yılın başında belirlenmekte ve katılımcılara duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu’nun toplantı günleri önceden bütün üyelere sirküle
edilmektedir. Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca,
bilgi ve belgeler toplantıdan 3 gün önce üyelerle paylaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu, 2021 yılında 12 kez toplanmış ve tüm
toplantılara katılım sağlanmıştır. Katılımın olmadığı durumlarda ise genel usul çerçevesinde üyeler bilgilendirilmiş ve görüşleri alınmıştır. Yönetim Kurulu’nda görüşülen konular ayrıca toplantı notları haline getirilir ve

saklanır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her konuda farklı
görüş açıklama ve bu konuda kararlara şerh düşme imkânı bulunmaktadır. Şirket’in faaliyet sonuçları, performans göstergeleri, finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından düzenli aylık
toplantılar aracılığıyla izlenmektedir.
Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta
olup herhangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu toplantıları, mevzuat ve Esas Sözleşme’nin
Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerine
uygun yapılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021
yılında yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılım durumları bilgisi verilmektedir:
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Katılım Oranı
Emir Ali Bilaloğlu

%100

Gür Çağdaş

%58

Koray Arıkan

%100

Özlem Denizmen Kocatepe

%92

Adalet Yasemin Akad

%100

Adnan Memiş

%92

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı
bir biçimde yerine getirilebilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret ve
Aday Gösterme Komitesi mevcuttur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı ayrı Ücret ve Aday Gösterme Komiteleri oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevleri de
Ücret ve Aday Gösterme Komitesi adıyla tek bir komite
tarafından yerine getirilmektedir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, yazılı dokümanlar olarak Yönetim Kurulu tarafından
onaylanarak kamuya duyurulmuş ve Şirket’in internet
sitesinde yayınlanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite
üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması ve Ücret ve Aday Gösterme Komiteleri’nin ise en az başkanları Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeleri olup, bu Komitelerde Yönetim Kurulu
Başkanı/İcra Kurulu Başkanı görev almamıştır.
Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken
her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından
sağlanmıştır. Komiteler, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzmanları ve ilgili yöneticileri toplantılarına davet etmekte ve görüşlerinden faydalanmaktadır. Komiteler tarafından sunulmuş raporlar
Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek Şirketimizce ilgili
aksiyonlar alınmıştır.
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Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi
Şirketimizde 2-3 yılda bir bağımsız bir danışmanlık firması tarafından Yönetim Kurulu’nun performans değerlendirmesi çalışması yapılmakta olup 2021 yılında bu
kapsamda Ücret ve Aday Gösterme Komitesi tarafından
bu çalışma için 3 ayrı bağımsız danışmanlık firmasının
teklifleri değerlendirilmiş ve ARGE danışmanlık firmasının Yönetim Kurulu’na önerilmesine karar verilmiştir.
25 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında da
alternatif firmalar değerlendirilmiş olup bu çalışmanın
ARGE firması ile 2021 yılı içerisinde başlamasına karar
verilmiştir.
2021 yılı sonunda ARGE firması ile başlayan bu çalışmanın 2022 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Yönetim Kurulu Performans değerlendirme
çalışması kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ile anket
ve yüz yüze görüşmeler yapılacak olup verilen cevaplar
firma tarafından analiz edilecektir. Ayrıca idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler ile de bire bir görüşmeler yapılarak Yönetim Kurulu’na ilişkin geri bildirimlerin alınması planlanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite
Adnan Memiş (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Adalet Yasemin Akad
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tanımlanmış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış Komite Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite,
muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na
gözetim görevinde yardımcı olmaktadır.
Bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim
Kurulu adına, Şirket’in iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminin etkinliğine ve yeterliliğine, bu sistemler ile
muhasebe ve raporlama sistemlerinin Sermaye Piyasası
Mevzuatı’na ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak işleyişine, üretilen bilgilerin bütünlüğüne, iç
kontrol sistemi ve bağımsız denetimle ilgili olarak Şirket’e ulaşan şikâyetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanmasına, muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki
bildirim ve ihbarların gizlilik içinde değerlendirilmesine
yönelik yöntem ve kriterlerin belirlenmesini sağlar.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık
ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna
ilişkin değerlendirmelerini, Şirket’in sorumlu yöneticileri
ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini de alarak kendi
değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak bildirir. Konuyla ilgili olarak, 2021 yılında Yönetim Kurulu’na toplam
dört (4) defa yazılı bildirim sunulmuştur.
Komite tarafından 2021 yılında sekiz (8) toplantı gerçekleştirilmiştir. İç Denetim Departmanı tarafından Komite’ye yapılan sunumlarda denetim faaliyetleri neticesinde iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerine
ilişkin tespitler hakkında bilgilendirme yapılmış ve alınan
kararlar Komite toplantı tutanaklarına işlenmiştir. Komite
üyeleri tarafından, Yönetim Kurulu ile paylaşılması karara bağlanan denetim bulguları hakkında 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na 4 defa bilgilendirme yapılmıştır.

Komite, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetim faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesinin yanı
sıra, görev ve sorumluluk alanı ile ilgili tespit ve değerlendirmeleri çerçevesindeki hususlar hakkında Yönetim
Kurulu’na bilgi vermektedir.

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi
Adalet Yasemin Akad (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Gür Çağdaş
Koray Arıkan
Hasan Hüsnü Güzelöz
Yavuz Arda Yıldız
Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi; Şirket’te Kurumsal Yönetişim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen
çıkar çatışmalarını tespit edip, Kurumsal Yönetişim Raporu ile kamuya açıklama görevini yerine getirmektedir.
Bununla beraber, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/iyileştirici tedbirler, fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında
Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmektedir. Söz konusu Komite beş (5) üyeden müteşekkil olup, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, iki (2) üye de icracı
olmayan Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Diğer bir (1) üye ise
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi olarak görev yapmakta olup,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17-1 Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin iki
üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin
bulunması halinde ise çoğunluğu, icrada görevli olmayan
üyelerden oluşur ve bu haliyle Komite yapısının Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygunluğu sağlanmıştır. Komite,
2021 yılında dört (4) kez toplanmış, tespitlerini ve alınan
kararlarını Yönetim Kurulu’na düzenli raporlamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.10.2020 tarih ve 31262
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim
Tebliği (II -17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(II -17.1.a)) kapsamında, şirketlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyması ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi
kapsamındaki açıklamalara yer vermesi zorunlu hale getirilmiştir. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi olarak konunun üst yönetim KPI’larına dahil edilerek
Şirket’in hedeflerinin belirlenmesi ve komitenin Yönetim
Kurulu’nu belirli periyotlarda bilgilendirilmesine dair karar alınmıştır.
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Riskin Erken Saptanması Komitesi
Adnan Memiş (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Koray Arıkan
Gür Çağdaş
Hasan Hüsnü Güzelöz
Riskin Erken Saptanması Komitesi dört (4) üyeden müteşekkil olup, Komite Başkanı bağımsız üye statüsündedir. Komite, 2013 Nisan ayı itibarıyla Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nden ayrı bir yapıya kavuşturulmuş ve Komite’nin çalışma ilkeleri oluşturulmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.
Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli
önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuş olan komite, sistemi çalıştırmak
ve geliştirmekle yükümlüdür. Komite, 2021 yılında biri
İç Denetim Departmanı ile birlikte olmak üzere toplam
dört (4) toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, Yönetim Kurulu’na aylık olmak üzere düzenli rapor sunarak durum
değerlendirmeleri yapmış, ilgili raporları denetçiyle de
paylaşmıştır.

İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlama gerçekleştiren Uyum Fonksiyonu, kendisine bağlı çalışma grubu ile 2021 yılında üç toplantı gerçekleştirmiştir. Uyum
Fonksiyonu çalışmalarını; Şirket içi politikalara, yasal
düzenlemeler ve mevzuat gerekliliklerine, uluslararası
standartlara ve süreçlere uyum, ilgili süreçlerdeki risklerin tespiti ve raporlanması çerçevesinde kurgulamıştır.
Uyum Fonksiyonu, 2021 faaliyetleri kapsamında, Uyum
Politikası’na bağlı kalarak, hizmet verdiği alanlarda riski
minimize ederek, etik ilkelere ve değerlere bağlılığı artırmayı amaçlamaktadır.

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi yukarıda isimleri belirtilen iki (2) üyeden oluşmakta olup komite başkanı bağımsız üyedir. Konu içeriğine göre ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili yöneticiler toplantıya davet edilerek görüş
ve değerlendirmeleri alınmaktadır. Aday Gösterme Komitesi görevi de Şirketimizde Ücret ve Aday Gösterme
Komitesi tarafından yürütülmektedir.
Ücret ve Aday Gösterme Komitesi, 2021 yılında üç (3)
kez bir araya gelmiştir. Toplantıda belirlenen konular,
bunlarla ilgili yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktılar
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
Şirketimizde “Yönetim Kurulu’nun Değerlendirilmesi ve
Etkinliğinin Geliştirilmesi” çalışması düzenli olarak yapılmakta olup bu çalışmalar Ücret ve Aday Gösterme komitesi sorumluluğundadır. Aynı zamanda, Ücret ve Aday
Gösterme Komitesinin önerisi ile Genel Kurul döneminde bağımsız üyelerin ücret artışı ile ilgili öneri yapılmaktadır.

Komite, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile insan kaynakları ve disiplin uygulamaları konusunda danışmanlık
vermek, çalışmaları takip etmek ve bu konularda karar
almak amacıyla kurulmuştur. Komite 2021 yılında bir (1)
kez toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale getirilmiş, Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve elektronik
ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirmesinde hisse senedi
opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme
planları kullanılmamıştır ve bu üyelerin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlenmiştir.

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi
Adalet Yasemin Akad (Başkan - Bağımsız YKÜ)
Özlem Denizmen Kocatepe

Emir Ali Bilaloğlu (Başkan)
Gür Çağdaş
Koray Arıkan
Özlem Denizmen Kocatepe

Haleflik Planı
Şirketimizde İcra Kurulu üyelerinin iş hedeflerine dayanan performansları her yıl ölçülmekte; finans, müşteri,
süreç ve öğrenme ve gelişim boyutundaki detaylı hedefleri bir metodolojiye uygun olarak değerlendirilmektedir. Yuvarlak masa toplantıları adı verilen ve her yıl
yapılan toplantılarla icra kurulu üyelerinin kariyer gelişimleri yedekleme planları, güçlü ve gelişim ihtiyacı olan
yönleri değerlendirilmekte ve mevcut alt yapıda kayıt
altına alınmaktadır.

Şirketimiz, üst düzey yöneticileri olarak, Şirketimizin
faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki
ve sorumluluklarına haiz olmalarından dolayı, Yönetim
Kurulu Üyeleri’ne ve idari sorumluluğu bulunan kişilere
2021 yılında 30 milyon TL mali hak sağlamıştır.

Şirketimiz, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi’ne veya
idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç ve kredi vermemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında
kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar
vermemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin performans ölçümlemeleri profesyonel bir kuruluşun da desteği ile ve
objektif kriterler uygulanarak değerlendirilmiştir.

Üst düzey yöneticilerin kariyer planlamaları ve Yönetim Kurulu’na hazırlanmasına ilişkin 2020 yılında Ücret
ve Aday Gösterme Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 15 Haziran 2020
tarihli Yönetim Kurulu’nda; İcra Kurulu üyelerinden iki
Genel Müdür’ün Yönetim Kuruluna yetiştirilmesi amacıyla altı ay boyunca dönüşümlü olarak yönetim kurulu
toplantılarına katılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca her
ay bir Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulu’na katılıp
operasyonlarını anlatacak sunum yapmaları gündeme
alınmaktadır. Alınan bu kararlar 2021 yılında da uygulanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu
adayların yedeklenmesi konularında aktif rol almaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin kurum hakkında
daha detaylı bilgi sahibi olmaları amacıyla her iş biriminin mevcut durumunu, orta ve uzun vade stratejilerini
ve beklentilerini içeren bilgilendirme eğitimleri her sene
düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
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GENEL BİLGİLER

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı Soyadı

Görevi

Öğrenim Durumu

Emir Ali Bilaloğlu

İcra Kurulu Başkanı / Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek Mühendis

Faaliyet Raporu, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

Kerem Talih

Mali İşler Genel Müdürü

İktisat

Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Koray Bebekoğlu

Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı Genel
Müdürü

Maden Mühendisliği / MBA

Şirket Unvanı :
Şirket Adresi :

Giovanni Gino Bottaro

VW Binek Araç Marka Genel Müdürü

Makine Mühendisliği

Anıl Gürsoy

SEAT, Porsche, DOD ve Doğuş Marine Services Markaları
Genel Müdürü

İşletme ve Pazarlama

Kerem Galip Güven

Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Markaları Genel Müdürü

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Mustafa Karabayır

Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü

Jeoloji Mühendisliği / İnşaat
Mühendisliği Yüksek Lisansı

Ela Kulunyar

İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü

İşletme

Tolga Senyücel

VW Ticari Araç, Scania, DOD Ağır Vasıta, Thermo King, Scania
Endüstriyel ve Deniz Motorları Markaları ve Gebze ve Tuzla
Retail Noktaları Genel Müdürü

İşletme / MBA

Yönetim Merkezi :
Şirket Telefonu :
Şirket Faksı :
Şirket Web Adresi :
Şirketin Kuruluş Tarihi :
Şirket Ticaret Sicil No :
Şirket Mersis No :

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. No: 4 İç Kapı No: 3
Sarıyer / İSTANBUL
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22 41420
Çayırova / KOCAELİ
(0262) 676 9090
(0262) 676 9096
www.dogusotomotiv.com.tr
19.11.1999
429183
0-3090-1147-1300010

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
2021 yılında dönem içinde çalışan ortalama personal sayısı mavi yakalılar için 791 kişi (31 Aralık 2020: 785 kişi),
beyaz yakalılar için ise 1.372 kişidir (31 Aralık 2020: 1.343 kişi).

Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
2021 Yılı Üst Düzey Yönetici Bilgileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Görevleri
Adı Soyadı

Görevi

Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim organ üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarına Kurumsal Yönetişim bölümü “Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar” başlığı altında yer verilmiştir.

Başlama Tarihi

Süresi

İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı

30.03.2021

3 yıl

Gür Çağdaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetişim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Riskin Erken
Saptanması Komitesi Üyesi

30.03.2021

3 yıl

2021 yılında Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

Koray Arıkan

Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Riskin Erken
Saptanması Komitesi Üyesi

30.03.2021

3 yıl

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme
Komitesi Üyesi

30.03.2021

3 yıl

Adalet Yasemin Akad

Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi
Başkanı

30.03.2021

3 yıl

Adnan Memiş

Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite
Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

30.03.2021

3 yıl
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Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Yatırımlar
Şirketimiz 2021 yılı içerisinde toplam 330 milyon TL tutarında maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir.
Bu yatırım tutarı; taşıt alımlarından, showroom renovasyonları ve servis ekipmanları, bilgi işlem ekipmanları, yazılım geliştirme ve demirbaş alım maliyetlerinden
oluşmaktadır.

Şirket’in Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay
Oranlarına İlişkin Bilgiler
Şirket’in Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ile ilgili yıl içinde
gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, 31 Aralık tarihinde sona eren ilgili yıllara ait konsolide finansal
tabloları tamamlayıcı notlar “Not 28: İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler” altında yer verilmiştir.
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Şirket’in Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirket Adı

Doğuş Holding A.Ş.

Faaliyet Konusu

Holding Şirketi

Ödenmiş/Çıkarılmış
Sermayesi

Şirketin
Sermayedeki Payı

862.837.305,00

31.575.087,00

Para
Birimi

TL

Şirketin
Şirket ile Olan
Sermayedeki
İlişkinin Niteliği
Payı (%)
3,66

BAĞLI MENKUL
KIYMET

D-Auto Limited Liability
Company

Oto Alım Satımı ve
SS Hizmetleri- Irak

150.000.000,00

150.000.000,00

IQD

100,00

BAĞLI ORTAKLIK

Doğuş Oto Pazarlama ve
Ticaret A.Ş.

Oto Alım Satımı ve
SS Hizmetleri

45.000.000,00

43.288.272,00

TL

96,20

BAĞLI ORTAKLIK

Doğuş Bilgi İşlem ve
Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Bilişim Teknolojisi
Altyapısı ve Yazılım

226.400.000,00

49.255.692,00

TL

21,76

İŞTİRAK

Doğuş Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş.

Sigorta Aracılık
Hizmetleri

1.265.000,00

531.232,00

TL

41,99

İŞTİRAK

vdf Servis ve Ticaret A.Ş.

Otomotiv Ürün ve
Hizmetleri

6.465.344,00

3.154.365,00

TL

48,79

İŞTİRAK

Yüce Auto Motorlu Araçlar ŠKODA Türkiye
Ticaret A.Ş.
Distribütörü
TÜVTÜRK Güney Taşıt
Muayene İstasyonları
Yapım ve İşletim A.Ş.

Taşıt Muayene
İstasyonları

TÜVTÜRK Kuzey Taşıt
Muayene İstasyonları
Yapım ve İşletim A.Ş.

Taşıt Muayene
İstasyonları

2.100.000,00

25.250.000,00

67.100.000,00

Şirket’in Paylarının Geri Alım Politikası ve Programına
İlişkin Bilgiler
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu’nca Şirket’in kendi paylarını satın almasına veya rehin olarak kabul etmesine
karar vermesi halinde; 3 Ocak 2014 tarih 28871 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ II-22.1
Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği” çerçevesinde kamuya
gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri yapar.
Şirketimiz, 2016 yılında SPK düzenlemelerine uygun olarak borsada işlem gören ve sermayesinin %10’una karşılık gelen geri aldığı kendi paylarını muhafaza etmektedir.
Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve
Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Ticaret Bakanlığı, Ticaret Müfettişliği tarafından 2021
yılında, 12.08.2021 tarihli ve 4373 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim
matrahlarında yapılan değişiklik” kapsamında bulunan
ve Doğuş Otomotiv tarafından ithalatı yapılarak satışa
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1.049.999,70

8.332.836,00

22.143.895,00

TL

TL

TL

50,00

33,00

33,00

Önemli Miktarda Varlık Alımları ya da Satışları
Hakkında Bilgilendirme
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait konsolide finansal tabloları tamamlayıcı notlar bölümünde “Not 12Maddi Duran Varlıklar” ve “Not 13- Maddi Olmayan Duran
Varlıklar” altında varlık alımları ya da satışları hakkında
bilgiye yer verilmiştir.
Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması
Hakkında Bilgilendirme
Faaliyet dönemi içerisinde Şirketimizin yatırım danışmanlığı, derecelendirme ve diğer konularla ilgili olarak
hizmet aldığı şirketlerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması
ve uyuşmazlığı yoktur. Şirket Etik Kodu’na da uygun olarak gerek yapılan sözleşmeler gerekse Şirket içi çalışma
düzenlerimizde çıkar çatışmalarının olmaması ilkesine titizlikle uyulmaktadır.
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek
Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında
Bilgilendirme
Faaliyet dönemi içerisinde otomotiv sektörünü etkileyebilecek nitelikte aşağıda belirtilen yasal düzenlemeler
yapılmıştır:


20 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren Elektronik Kimlik Bilgisini
Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği



11 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 12
Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Genel Ürün
Güvenliği Yönetmeliği



16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



02 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren Bazı Mallara Uygulanacak
Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki ekli Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar



31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve
1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine Dair Kanun ile TTK’da yer alan, hamiline
yazılı pay senetlerine ilişkin düzenlemelerde getirilen
değişiklikler



17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve
01 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler İle İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740)

İŞTİRAK

İŞ ORTAKLIĞI

İŞ ORTAKLIĞI

arz edilen araçlarla ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 75. maddesi uyarınca bir inceleme başlatmış olup inceleme devam etmektedir.
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket’in Mali Durumunu ve
Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve
Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
2021 hesap döneminde şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamıştır.
Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle
Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan
İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Faaliyet dönemi içinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.
Yürüttüğü olağan faaliyetleri kapsamında muhtelif mevzuat hükümleri nedeniyle, Şirket hakkında faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikte olmayan idari yaptırım kararları
bulunmaktadır.



2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Perakende Ticarette
Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile araç satışlarında taksit konusundaki değişiklikler



10 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Ürünlerin Piyasa

Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik
(Karar Sayısı: 4269)


14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği



30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



18 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan
Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas
Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti
Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4373)



15 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren, Elektronik Kimlik Bilgisini
Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ



15 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
bazı hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup,
diğer hükümleri 15 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar
(Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgileribe Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı İle
İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2021/22)



26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
bazı maddeleri aynı tarihte, kalan maddeleri ise 01
Ocak 2022 ve 01 Haziran 2022 gibi değişen tarihlerde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



04 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Tebliği



25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
ilgili madde yönünden yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’da yer alan Elektrik Piyasası Kanunu’nun
elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili düzenlemeleri



28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren, Hafif Yolcu
ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro
6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip onayı İle İlgili
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
SGM – 2021/29)



ÖTV uygulama esas ve oranlarına ilişkin olarak II Sayılı listede gerçekleştirilen 02 Şubat 2021, 13 Ağustos
2021 ve 26 Ekim 2021 tarihli oran değişiklikleri



04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “193
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci
Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490)
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22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7316
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “7326
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”
13.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı
Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi
Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının
Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)
20.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)”



26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “7338
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”



22.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “ 193
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
4937)”



17.04.2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete’de “Lastiklerin Yakıt Verimliliğini ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik”



09.10.2021 Tarihli ve 31623 Sayılı Resmi Gazete’de
“Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”



01.10.2021 Tarihli Resmi Gazete’de “İşyerlerinde Acil
Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”



Kişisel Veriler Koruma Kurum’unun 11.02.2021 tarihinde Resmi İnternet Sitesinde yayınladığı “Çerez Uygulamaları Hakkında Taslak Rehber”

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve
Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin
Bilgiler
Şirketimizin faaliyet dönemi içinde ulaşamadığı bir hedef ve yerine getirmediği bir Genel Kurul kararı bulunmamaktadır. Şirketimiz 2021 yılı değerlendirmesine ilişkin detaylı bilgiye “Yönetim Raporu” başlığı altında yer
alan “2021 yılı Değerlendirmesi ve 2022 yılı Beklentileri”
alt başlığından ulaşılabilir.

Finansal Durum

Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
29.06.2021 tarihinde “VDF Finans hisselerinin iştirak
modeliyle kısmi bölünmesi” ile ilgili olarak gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili detaylı
bilgiye web sitemizde bulunan “Genel Kurullar” bölümünden ulaşılabilir.

Şirketimizin bir önce ki yıla göre cirosu %29, net karı %124
oranında artarken satış adetleri %6 oranında azalmıştır.

Bağışlar ve Yardımlar
Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasında herhangi bir
değişiklik yapılmamış olup, 2021 yılında yapılan bağışlar
ve yardımların detayı aşağıdaki gibidir.

Diğer Hususlar

Şirketler Topluluğu
Şirketimizin, 2021 yılında şirketler topluluğu bünyesindeki hâkim ve bağlı şirketler ile yürüttüğü işlemler
olağan ticari faaliyetler olup Şirket 2021 yılında hâkim
şirketle ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle yaptığı işlemlerde emsallerine aykırı olarak bu şirketler yararına bir
işlem yapmamıştır. Dolayısıyla Şirket’in, Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi kapsamında hâkim şirketle
ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle yaptığı işlemlerle ilgili
aldığı bir önlem veya zarar denkleştirmesi de bulunmamaktadır.

Operasyonel ve Finansal Göstergeler
Şirketimiz, 4 milyar TL tutarında öz kaynağa sahip ve
sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık değildir.
Şirketimiz, sağlam bir finansal yapıya sahip olup, Şirket’in
finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen ek
bir önlem bulunmamaktadır.

Şirketimiz ayrıca yalın yönetime ve dinamik yapısına verdiği önemin göstergesi olarak, Faaliyet Giderleri/Ciro
rasyosunu %1,8 seviyesinde korumuştur.

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket’te ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını
etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir.
Bu rapor; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış
olup, 28.02.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu
kararıyla Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Özet konsolide finansal bilgilere Sayfa 24 ve Finansal
göstergelere Sayfa 26’da ulaşılabilir.
Kâr Dağıtım Önerisi
2021 faaliyet yılında oluşan kârın; mevzuata uygun olarak kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kâr dağıtım tablosunda yer aldığı
şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kâr tutarının
1.250.000.000 TL olması ve kâr dağıtım tarihinin Yönetim
Kurulu’nca belirlenebilmesine ilişkin 28.02.2022 tarihli ve
KAP’ta yayınlanan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu’nun 28.02.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı
kararıyla; Şirketimizin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolarının ve
Dipnotlarının onaylanmasına ve PwC Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
tarafından hazırlanarak Şirketimize tevdi edilen Bağımsız Denetim Raporu’nun, Finansal Tablolar ve Dipnotlar
ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan
edilmesine karar verilmiştir.

Finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
ile finansal raporlamadan sorumlu yöneticinin 2021 yılı
faaliyet dönemine ilişkin sorumluluk beyanına EK 1’de yer
verilmiştir.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
2021 Yılında Yapılan Bağışlar
AÇIKLAMA

DOS

DOP

D-Auto

Toplam (TL)

2.000.000

-

-

2.000.000

1.818.325

727.330

-

2.545.655

Arama Kurtarma Derneği - AKUT

300.000

-

-

300.000

Ayhan Şahenk Vakfı

150.795

-

-

150.795

Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü

60.620

-

-

60.620

Türk Eğitim Vakfı

14.045

-

-

14.045

İstanbul Yat Kaptanları Derneği

10.000

-

-

10.000

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

4.505

-

-

4.505

Beykoz Polis Hizmetlerini Geliştirme ve
Destekleme Derneği

2.500

-

-

2.500

200

0

-

200

-

8.054

-

8.054

4.360.990

735.384

-

5.096.374

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı
Darüşşafaka Cemiyeti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
ÇEKÜL Vakfı İktisadi İşletmesi
TOPLAM (TL)

124

125

EKLER

126

EK 1 - FİNANSAL RAPORLARDA
SORUMLULUK BEYANI
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EK 2 - YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

128

129
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EK 3 - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ
VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

130

131
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EK 4 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI
Sayı

İlke
İçerik
No

İlke Başlık

Uyum Beyanı

Arka Plan

Gerekçe

Telafi Edici
Eylem

5

A 2.3

Uyma Planı

ÇSY Kilit Performans
Göstergelerini (KPG)
belirler ve yıllar bazında
karşılaştırmalı olarak açıklar.
Teyit edilebilir nitelikteki
verilerin varlığı halinde,
KPG’leri yerel ve uluslararası
sektör karşılaştırmalarıyla
birlikte sunar.

A. Genel İlkeler
A 1 - Strateji, Politika ve Hedefler
1

2

A 1.1

A 1.2

Yönetim Kurulu ÇSY
öncelikli konularını,
risklerini ve fırsatlarını
belirler ve buna uygun ÇSY
politikalarını oluşturur. Söz
konusu politikaların etkin
bir biçimde uygulanması
bakımından; Ortaklık içi
yönerge, iş prosedürleri vs.
hazırlanabilir. Bu politikalar
için Yönetim Kurulu kararı
alır ve kamuya açıklar.

EVET

ÇSY politikalarına, risk ve
fırsatlarına uygun Ortaklık
Stratejisini belirler. Ortaklık
stratejisi ve ÇSY
politikalarına uygun kısa
ve uzun vadeli hedeflerini
belirler ve kamuya açıklar.

EVET

Tüm sürdürülebilirlik Yönetimi
ve ilgili politikaları internet
sitesi üzerinden kamuya
açıklanmaktadır:
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari

Doğuş Otomotiv
Sürdürülebilirlikle ilgili risk
ve fırsatlar çalışmasını 2020
yılında tamamlayarak 2020
Sürdürülebilirlik raporunda
yayınlanmıştır. 2021 yılında
başlatılan Entegre Yönetim
Sistemleri Kurulumu
çalışması ise 2021 yılında
tamamlanacaktır. Bu çalışmalar
kapsamında her biri kendi
alanına özel olarak risk ve fırsat
çalışması yapılmaktadır ve
2022 yılında Entegre Yönetim
Sistemleri bağlamında yer
alacaktır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
strateji-ve-yonetim/strateji-veyonetim1

4

A 2.1

A 2.2

ÇSY politikalarının
yürütülmesinden sorumlu
komiteleri/birimleri
belirler ve kamuya açıklar.
Sorumlu komite/birim,
politikalar kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetleri
yılda en az bir kez ve her
halükârda Kurul’un ilgili
düzenlemelerinde yıllık
faaliyet raporlarının kamuya
açıklanması için belirlenen
azami süreler içerisinde
kalacak şekilde Yönetim
Kurulu’na raporlar.

EVET

Belirlenen kısa ve
uzun vadeli hedefler
doğrultusunda uygulama ve
eylem planlarını oluşturur ve
kamuya açıklar.

EVET

6

A 2.4
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İş süreçlerine veya
ürün ve hizmetlere
yönelik sürdürülebilirlik
performansını iyileştirici
inovasyon faaliyetlerini
açıklar.

N/A

N/A

Gelecekte rakip
ya da emsaller
arasında küresel
standartlarda
kamuya
açık bilgi
paylaşıldığında
karşılaştırma
çalışmaları
planlanabilir.

EVET
Doğuş Otomotiv tüm
yaşam döngüsü içinde
küresel standartlara uygun
olarak belirlediği alanlarda
sürdürülebilirlik performansını
ve iyileştirici faaliyetlerini her
yıl sürdürülebilirlik raporu
kapsamında açıklamaktadır:

A 3 - Raporlama
7

A 3.1

Sürdürülebilirlik
performansını, hedeflerini
ve eylemlerini yılda en az
bir kez raporlar ve kamuya
açıklar. Sürdürülebilirlik
faaliyetlerine ilişkin bilgileri
faaliyet raporu kapsamında
açıklar.

EVET
Doğuş Otomotiv tüm
yaşam döngüsü içinde
küresel standartlara uygun
olarak belirlediği alanlarda
sürdürülebilirlik performansını
ve iyileştirici faaliyetlerini her
yıl sürdürülebilirlik raporu
kapsamında açıklamaktadır:
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
strateji-ve-yonetim/strateji-veyonetim1
8

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

Sektörde
yer aldığı
segmentte
ulusal ve
uluslararası
bazda emsal
faktörler halen
bulunmadığı için
Şirketimiz yakın
sektörlerle
kendi içinde
kıyaslamalı
çalışmalar
yapmaktadır.
Şirket’in
son 11 yıllık
sürdürülebilirlik
raporları
internet sitesi
üzerinden
kamuya açıktır.

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Yönetimi kapsamında detaylı
bilgiler her yıl Sürdürülebilirlik
Raporu kapsamında
açıklanmaktadır.

Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Stratejisi’ne uygun hedefleri
her yıl sürdürülebilirlik raporu
kapsamında açıklanmaktadır.
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Raporları BIST Sürdürülebilirlik
İndeksi tarihlerine uygun
biçimde her yıl Haziran ayında
bir önceki yılın performanslarını
kapsar biçimde yayınlanır.

Doğuş Otomotiv AA1000SES
Standardına uygun biçimde
belirlediği sürdürülebilirlik
öncelikli odak alanları
doğrultusunda Şirket
performanslarını GRI Standards
Raporlama İlkeleri’ne uygun
biçimde her yıl Haziran
ayında raporlamaktadır.
Mümkün olabilen veriler 3
yıllık karşılaştırmalı olarak
sunulmakla birlikte, yasa ve
yönetmeliklerdeki değişiklikler,
iç ve dış etkenler gibi bazı
değişkenler nedeniyle ve kendi
segmentinde Şirketimizin
raporlama yapan emsali
bulunmaması durumundan
kaynaklı olarak sektör
karşılaştırmasını Şirket içinde
benzer faktörler üzerinden
yapabilmektedir.
Şirketimiz 2009 yılından bu
yana uluslararası standartta ileri
düzeyde kapsamlı raporlama
yapmaktadır. Tüm raporları
internet sitesi üzerinde yer
almaktadır.

A 2 - Uygulama / İzleme
3

KISMEN

A 3.2

Paydaşlar için ortaklığın
konumu, performansı ve
gelişiminin anlaşılabilmesi
açısından önemli nitelikteki
bilgilerin, doğrudan ve özlü
bir anlatımla paylaşılması
esastır. Ayrıntılı bilgi ve
verileri kurumsal internet
sitesinde ayrıca açıklayabilir,
farklı paydaşların ihtiyaçlarını
doğrudan karşılayan ayrı
raporlar hazırlayabilir.

EVET
Doğuş Otomotiv İnternet
Sitesi’nde Sürdürülebilirlik için
ayrı bir bölüm yer almaktadır.
Bu kısımda gerek şirketin
raporuna, gerekse ESG
alanında belirlenmiş öncelikli
odak alanları ile tüm strateji
ve politikaları bulunmaktadır.
Doğuş Otomotiv her bir
paydaş grubu için ayrı rapor
yayınlamamakla birlikte
paydaşlarının beklentilerini
karşılamaya yönelik dünyadaki
tüm standartları takip etmekte
bu standartlara uygun rapor
yayınlamaktadır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik
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9

A 3.3

Şeffaflık ve güvenilirlik
bakımından azami özen
gösterir. Dengeli yaklaşım
kapsamında açıklama ve
raporlamalarda öncelikli
konular hakkında her
türlü gelişmeyi objektif bir
biçimde açıklar.

EVET

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
strateji-ve-yonetim/etki-alanive-oncelik
10

A 3.4

Faaliyetlerinin Birleşmiş
Milletler (BM) 2030
Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ndan hangileri ile
ilişkili olduğu hakkında bilgi
verir.

14

B2

Doğuş Otomotiv Öncelikli
Odak Alan Çalışması 13 yıl
içinde iki kez yapılmıştır.
AA1000SES Standardına
uygun bir metodolojiyle yapılan
çalışmaların sonuçları hem
sürdürülebilirlik raporu hem de
internet sitesinde ilgili bölümde
yayınlanmaktadır.

15

B3

EVET
Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlikle ilgili odak
alanlarının BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları
doğrultusunda ele alınması
çalışması 2017 yılında
başlanmış ve o tarihten itibaren
sürdürülebilirlik raporunda BM
SKA İndeksine yer verilmiştir.

Çevre ile ilgili kanun ve ilgili
diğer düzenlemelere uyum
sağlar ve bunları açıklar.

EVET

Sürdürülebilirlik İlkeleri
kapsamında hazırlanacak
raporda yer verilecek
çevresel raporun sınırı,
raporlama dönemi,
raporlama tarihi, veri
toplama süreci ve
raporlama koşulları ile ilgili
kısıtları açıklar.

EVET

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari
11

A 3.5

Çevresel, sosyal ve kurumsal
yönetim konularında aleyhte
açılan ve/veya sonuçlanan
davalara ilişkin açıklama
yapar.

16

B4

Çevre ve iklim değişikliği
konusuyla ilgili ortaklıktaki
en üst düzey sorumluyu,
ilgili komiteleri ve
görevlerini açıklar.

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari
A 4 - Doğrulama
12

A 4.1

Bağımsız üçüncü taraflara
(bağımsız sürdürülebilirlik
güvence sağlayıcılarına)
doğrulatıldığı takdirde,
sürdürülebilirlik performans
ölçümlerini kamuya açıklar
ve söz konusu doğrulama
işlemlerinin artırılması
yönünde gayret gösterir.

EVET
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik
Raporu son 3 yıldır pWc Türkiye
tarafından kısıtlı güvence
kapsamında doğrulanmaktadır.
İlgili dokümanlar rapor
kapsamında yer almaktadır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

B. Çevresel İlkeler
13

B1

Çevre yönetimi alanındaki
politika ve uygulamalarını,
eylem planlarını, çevresel
yönetim sistemlerini
(ISO 14001 standardı
ile bilinmektedir) ve
programlarını açıklar.

EVET
Doğuş Otomotiv ISO 14001:
2015 Çevre Yönetim Sistemi
sertifikasına sahiptir.

Doğuş Otomotiv 2009 yılından
bu yana her yıl düzenli olarak GRI
Standards raporlama çerçevesini
kullanarak ve AA1000SES
Standardı metodolojisine uygun
biçimde belirlediği öncelikleri
doğrultusunda kapsamlı
raporlama başvuru düzeyine
sürdürülebilirlik performansını
açıklamaktadır. Raporlama
ilkelerine uygun olarak çevresel
verileriyle ilgili tüm detaylar
kamuya açıklanmaktadır. Veri
metodolojisi ve kapsamla ilgili
açıklamalar raporun kapsamı
başlığında yer almaktadır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlikraporlari

EVET
Doğuş Otomotiv ilk
sürdürülebilirlik raporundan
itibaren GRI Standards
Raporlama Çerçevesi’ne uygun
olarak kapsamlı raporlama
başvuru düzeyinde rapor
yayınlamaktadır. Çevresel,
sosyal, etik ve kurumsal
yönetim konularında aleyhte
açılan davalara yönelik tüm
açıklamalarını GRI İndeksleri
üzerinde her yıl yayınlamaktadır:

Doğuş Otomotiv çevre ile ilgili
tüm yasa ve yönetmeliklere uyar
ve süreci ISO 14001 uygunluk
yükümlülükleri dokümanı
üzerinden izler. Şirketimizde
atanmış bir çevre yöneticisi
bulunmaktadır. Aynı zamanda
doğrudan Kurumsal Yönetim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
raporlama yapan bir Çevre
Komitesi bulunmaktadır.

EVET
Doğuş Otomotiv’de çevre ve iklim
değişikliği ile ilgili konular da dahil
olmak üzere tüm sürdürülebilirlik
konularının yönetiminden
sorumlu, doğrudan Yönetim
Kurulu’na bağlı üst komite olarak
belirlenen Kurumsal Yönetim
ve Sürdürülebilirlik Komitesi
bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik
Konseyi doğrudan bu komiteye
raporlama yapmaktadır. Aynı
zamanda Çevre Komitesi ve
atanmış bir Çevre Yöneticisi
de bulunmaktadır. Doğuş
Otomotiv kendi segmentinde
iklim değişikliğini finansal bir risk
olarak kabul ederek bu konudaki
politikalarını açıklayan ilk şirkettir.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/stratejive-yonetim/surdurulebilirlikpolitikalari

17

B5

Hedeflerin
gerçekleştirilmesi de dâhil
olmak üzere, çevresel
konuların yönetimi için
sunduğu teşvikleri açıklar.

KISMEN
Doğuş Otomotiv çevresel verilerini
odak alanları doğrultusunda her
yıl açıklamakta ve mümkün olan
başlıklarda hedeflerini de kamuyla
paylaşmaktadır. Tüm değer zinciri
içinde iştirakleri, yetkili satıcı
ve servisleri ile tedarikçilerini
de çevresel verilerini açıklamak
konusunda teşvik etmektedir.
Tedarikçileri ile satın alma
süreçlerinde kategorizasyon
ve denetim süreçlerine
sürdürülebilirlik ilkelerini eklemiş
ve 2015 yılından bu yana bu
paydaşlarını sürdürülebilirlik
raporuna dahil etmeye başlamıştır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/surdurulebilirlikraporlari
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ISO 14001
sürecinin
başlamasıyla
birlikte somut
hedefler de
paylaşılacaktır.

ISO 14001
sürecinin
başlamasıyla
birlikte somut
hedefler de
paylaşılacaktır.

ISO 14001
sürecinin
başlamasıyla
birlikte somut
hedefler de
paylaşılacaktır.

ISO 14001
sürecinin
başlamasıyla
birlikte somut
hedefler de
paylaşılacaktır.
2021
Sürdürülebilirlik
Raporu
kapsamında ISO
14064 Karbon
Emisyonu
Yönetimi
standardına
uygun olarak
çevresel veriler
ve hedefler
kamuya
açıklanacaktır.
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18

B6

Çevresel sorunların iş
hedeflerine ve stratejilerine
nasıl entegre edildiğini
açıklar.

EVET
Doğuş Otomotiv 2009 yılından
bu yana AA1000SES Standardına
uygun olarak belirlediği
öncelikleri doğrultusunda
çevresel verilerini açıklamaktadır.
Odak alanlar 2018 yılında
değişen koşullar ve paydaş
beklentileri doğrultusunda
yenilenmiş ve o tarihten bu yana
yeni odak alanlar doğrultusunda
raporlamaya geçilmiştir. İş
stratejilerine entegrasyonla ilgili
tüm detaylar Sürdürülebilirlik
Raporu kapsamında
yayınlanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

19

B7

İş süreçlerine veya
ürün ve hizmetlerine
yönelik sürdürülebilirlik
performanslarını ve bu
performansı iyileştirici
faaliyetlerini açıklar.

21

22

B9

B 10

EVET
İlgili tüm performanslar
sürdürülebilirlik raporları ile
kamuya beyan edilmektedir.
Detaylar ve beyanlar GRI İndeksi
kapsamında da yer almaktadır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

20

B8

Sadece doğrudan
operasyonlar bakımından
değil, ortaklık değer
zinciri boyunca çevresel
konuları nasıl yönettiğini
ve stratejilerine tedarikçi
ve müşterileri nasıl entegre
ettiğini açıklar.

HAYIR

Çevresel göstergeler
(Sera gazı emisyonları
(Kapsam-1 (Doğrudan),
Kapsam-2 (Enerji dolaylı),
Kapsam-3 (Diğer dolaylı)
1 ), hava kalitesi, enerji
yönetimi, su ve atıksu
yönetimi, atık yönetimi,
biyoçeşitlilik etkileri) ışığında
çevresel etkileri ile ilgili
bilgileri dönemsel olarak
karşılaştırılabilir bir şekilde
raporlar.

KISMEN

Verilerini toplamak ve
hesaplamak için kullandığı
standart, protokol,
metodoloji ve baz yıl
ayrıntılarını açıklar.

EVET

Önceki yıllarla karşılaştırmalı
olarak rapor yılı için çevresel
göstergelerin durumunu
açıklar (artış veya azalma).

EVET

Çevresel etkilerini azaltmak
için kısa ve uzun vadeli
hedefler belirler ve bu
hedefleri açıklar. Bu
hedeflerin Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı’nın önerdiği
şekilde Bilime Dayalı olarak
belirlenmesi tavsiye edilir.
Daha önce belirlediği
hedeflere göre rapor yılında
gerçekleşen ilerleme söz
konusu ise konu hakkında
bilgi verir.

EVET

Doğuş Otomotiv çevresel öncelikleri
doğrultusunda henüz çevresel
konularda kamu politikalarının
oluşturulması sürecinde yer
almamaktadır. Bununla birlikte
gelişmeleri üyesi olduğu sektörel
birlik ve dernekler aracılığıyla
izlemekte ve takip etmektedir.
(TUYID, ODD vb)
Ayrıca çevreyle ilgili yasa ve
yönetmelikler gereği PETDER ve
ÇEVKO ile iş ortaklığı doğrultusunda
atıklarını bertaraf etmektedir.

Doğuş Otomotiv çevresel verilerini
öncelikleri doğrultusunda 2009
yılından bu yana sürdürülebilirlik
raporları kapsamında kıyaslamalı
olarak yayınlamaktadır. ISO 14001:
2015 Çevre Yönetim Sistemi
sertifikasyonu 2021 yılında
tamamlanmıştır. Ayrıca ISO 14064
standardına uygun Karbon Ayak
İzi raporlama çalışmalarına da
başlanmıştır. İlk veri toplama tarihi
2021 olarak belirlenmiştir. 2021 yılı
verileri Kurumsal Sürdürülebilirlik
raporu kapsamında yayınlanacaktır.

EVET
Doğuş Otomotiv 2014 yılından
bu yana Sürdürülebilirlik
Raporu’na sadece iştiraklerini
değil, tedarikçilerini ve yetkili
satıcı ve servislerini de dahil
etmeye başlamıştır. Birebir
bilgilendirmelerin ardından
veri toplama süreçlerini de
yönetmekte ve teşvik etmektedir.
2021 yılında başlatılan Yetkili
Satıcı ve Servislerde Kurumsal
Yönetim ve Sürdürülebilirlik
Değerlendirme Programı’nın
pilot çalışmasına 4 adet Yetkili
Satıcı ve Servis katılmıştır.
Değerlendirme yöntemi olarak
IFC (International Financial
Corporation) Aile Şirketleri ve
KOBİ’ler için Kurumsal Yönetim
Öz Değerlendirme İlkeleri
baz alınmıştır. 2022 yılında
değerlendirme çalışmaları
tüm Yetkili Satıcı ve Servis
Ağımızda yaygınlaştırılacak
ve sürdürülebilirlik raporları
kapsamında yayınlanacaktır.
Tedarik Zinciri kapsamında ayrıca
tedarikçilerin sürdürülebilirlik
riskleri için risk kategorizasyon
çalışmaları yapılmaktadır. Satın
alma süreçlerine entegrasyon
çalışmaları devam etmektedir.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
etki-alanimiz/yetkili-satici-veservislerimizde-surdurulebilirlik
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/etkialanimiz/tedarikcilerimizdesurdurulebilirlik
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
etki-alanimiz/istiraklerimizdesurdurulebilirlik
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Çevresel konularda
(sektörel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası) politika
oluşturma süreçlerine dâhil
olup olmadığını; çevre
konusunda üyesi olduğu
dernekler, ilgili kuruluşlar
ve sivil toplum kuruluşları
ile yaptığı iş birliklerini ve
varsa aldığı görevleri ve
desteklediği faaliyetleri
açıklar.

23

24

25

B 11

B 12

B 13

Çevresel birlik
ve derneklerle
gerekli görüldüğü takdirde ve
Şirket öncelikleri doğrultusunda işbirliği
yapılmasıyla
ilgili çalışmalar
yapılmakta ve
gelecek dönemlerde işbirliği alternatifleri
değerlendirilmektedir.

Somut hedefler
doğrultusunda bir sivil
toplum örgütü
işbirliğinin gerekli görüldüğü
durumlarda
değerlendirilecektir.

Sektörel
dernek ve
birliklerde
dönemsel
olarak gelişen
çevresel
mevzuatların
takibi ve ilgili
süreçlerde rol
alınmaktadır.

Somut hedefler
doğrultusunda bir sivil
toplum örgütü
işbirliğinin gerekli görüldüğü
durumlarda
değerlendirilecektir.

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim
Sistemi kurulmuş ve sertifika
alınmıştır. ISO
14064 Karbon
Ayak izi
raporlama
çalışmalarına
2021 yılında
başlanmış, ilk
raporlaması
2022 yılında
yayınlanacak
sürdürülebilirlik raporu
kapsamında
olacaktır.

ISO
14001:2015
Çevre Yönetim
Sistemi kurulmuş ve sertifika alınmıştır.
ISO 14064
Karbon Ayak
izi raporlama
çalışmalarına
2021 yılında
başlanmış, ilk
raporlaması
2022 yılında
yayınlanacak
sürdürülebilirlik raporu
kapsamında
olacaktır.

ISO
14001:2015
Çevre Yönetim
Sistemi kurulmuş ve sertifika alınmıştır.
ISO 14064
Karbon Ayak
izi raporlama
çalışmalarına
2021 yılında
başlanmış, ilk
raporlaması
2022 yılında
yayınlanacak
sürdürülebilirlik raporu
kapsamında
olacaktır.

ISO
14001:2015
Çevre Yönetim
Sistemi kurulmuş ve sertifika alınmıştır.
ISO 14064
Karbon Ayak
izi raporlama
çalışmalarına
2021 yılında
başlanmış, ilk
raporlaması
2022 yılında
yayınlanacak
sürdürülebilirlik raporu
kapsamında
olacaktır.

Doğuş Otomotiv çevresel verilerinin
açıklanmasında GRI Standards’ın
önerdiği metodoloji ile birlikte
yerel yasa ve yönetmeliklerin
raporlamalarını kullanmaktadır.
Veriler Şirket içinde oluşturulan
ve her birimden çalışanların dahil
olduğu Sürdürülebilirlik Konseyi
üyeleri tarafından toplanmakta ve
konsolide edilmektedir. 2021 yılı
itibariyle ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi süreçlerine uygun biçimde
veriler yeniden düzenlenecek ve
beyan edilecektir.

2009-2017 yılları ile 2018-2020
yılları arasında öncelikli odak
alanların değişmesi nedeniyle
kıyaslanabilir verilerde değişiklik
olmuştur. Ancak 2018 yılından bu
yana düzenli yayınlanan raporlarda
aynı faktörler üzerinden raporlama
yapılması nedeniyle gerekli
kıyaslamalar yapılabilmektedir.

Doğuş Otomotiv çevresel
performansını da uluslararası
standartlara uygun biçimde
Sürdürülebilirlik Raporları
kapsamında yayınlamaktadır. Aynı
zamanda 2010 yılından bu yana BM
KİS imzacısı olarak raporlarında BM
KİS endeksine de yer vermekte ve
taahhütlerini beyan etmektedir.
https://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/surdurulebilirlik/gezegenimizve-cevresel-surdurulebilirlik/
gezegenimiz-ve-cevreselsurdurulebilirlik1
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26

B 14

İklim krizi ile mücadele
stratejisini ve eylemlerini
açıklar.

EVET

32

B 20

Doğuş Otomotiv iklim değişikliğini
finansal risk olarak kabul ettiğini
ekonomik kalkınma politikası ile
birlikte kamuya beyan etmiştir.
Ayrıca çevre ve enerji yönetimi
politikası ile alt etki alanları
politikası kapsamında tüm
stratejileri beyan edilmektedir.

Yenilenebilir enerji üretim ve
kullanım verilerini açıklar.

EVET

Enerji verimliliği projeleri
yapar ve bu çalışmalar
sayesinde enerji tüketim ve
emisyon azaltım miktarını
açıklar.

EVET

Yer altından veya yer
üstünden çekilen,
kullanılan, geri dönüştürülen
ve deşarj edilen su
miktarlarını, kaynaklarını
ve prosedürlerini (Kaynak
bazında toplam su çekimi,
su çekiminden etkilenen su
kaynakları; geri dönüştürülen
ve yeniden kullanılan suyun
yüzdesi ve toplam hacmi
vb.) raporlar.

EVET

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/stratejive-yonetim/surdurulebilirlikpolitikalari
27

B 15

Sunduğu ürünler ve/veya
hizmetlerin potansiyel
olumsuz etkisini
önleme veya minimize
etme program ya da
prosedürlerini açıklar;
üçüncü tarafların sera gazı
emisyon miktarlarında
azaltım sağlamaya yönelik
aksiyonlarını açıklar.

EVET
Ürün ve hizmetlerin çevresel
etkisinin yönetimi politikası
ve etki alanı performansı
doğrultusunda tüm aksiyonlar
öncelikli odak alanlar kapsamında
açıklanmaktadır.

33

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/stratejive-yonetim/surdurulebilirlikpolitikalari

34

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
etki-alanimiz/yetkili-satici-veservislerimizde-surdurulebilirlik

B 21

B 22

https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/etkialanimiz/tedarikcilerimizdesurdurulebilirlik
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
etki-alanimiz/istiraklerimizdesurdurulebilirlik
28

29

30

31

138

B 16

B 17

B 18

B 19

Çevresel etkilerini
azaltmaya yönelik aldığı
aksiyonlar, yürüttüğü
projeler ve girişimlerin
toplam sayısını ve bunların
sağladığı çevresel fayda/
kazanç ve maliyet
tasarruflarını açıklar.

EVET

Toplam enerji tüketim
verilerini (hammaddeler
hariç) raporlar ve enerji
tüketimlerini Kapsam-1 ve
Kapsam-2 olarak açıklar.

KISMEN
Toplam enerji tüketimleri
Sürdürülebilirlik Raporu’nda
Kapsam 1 olarak açıklanmaktadır.
Kapsam 2 verilerinin ISO
14064 hedefi dahilinde 2021
yılı raporunda açıklanması
planlanmaktadır.

Raporlama yılında üretilen
ve tüketilen elektrik, ısı,
buhar ve soğutma hakkında
bilgi sağlar.

KISMEN

Yenilenebilir enerji
kullanımının artırılması,
sıfır veya düşük karbonlu
elektriğe geçiş konusunda
çalışmalar yapar ve bu
çalışmaları açıklar.

EVET

Veriler sınırlı kapsamda
açıklanmaktadır. Kapsamın
genişletilmesi Karbon Ayak İzi
hesaplamasına geçildiğinde
genişletilecektir.

Doğuş Otomotiv elektrik enerjisini
%100 yenilenebilir enerji üreten
şirketlerden tedarik etmektedir.
Karbon Ayak İzi hesaplama
çalışmalarını başlatmıştır.
2021 Sürdürülebilirlik Raporu
kapsamında gerekli açıklamaları
yapmayı planlamaktadır. Aynı
zamanda 2021 yılında Şekerpınar
yerleşkesinde bulunan Lojistik
binası çatısı üzerine 2,2 Milyon
Dolar yatırımla güneş enerjisi
panelleri yatırımı başlatılmıştır.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır, ISO
14064 hedeflenmektedir.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır, ISO
14064 hedeflenmektedir.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır, ISO
14064 hedeflenmektedir.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır, ISO
14064 hedeflenmektedir.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır ve ISO
14064 hedeflenmektedir.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır ve ISO
14064 hedeflenmektedir.

Gerekli alanlarda verimlilik
çalışmaları yürütülmekte,
sağlanan faydalar ve
azaltımlar sürdürülebilirlik
raporu kapsamında her yıl
açıklanmaktadır.

Su tüketimi Doğuş Otomotiv’in
öncelikli odak alanları arasında
yer almaktadır. 2009 yılından
bu yana satılan araç başına
su tüketimini açıklamakta ve
tüketimin azaltılmasıyla ilgili
çalışmalar yürütmektedir.
Kapsamlı veriler Sürdürülebilirlik
Raporu’nda kıyaslamalı olarak
yer almaktadır.

35

B 23

Operasyonlar veya
faaliyetlerinin herhangi
bir karbon fiyatlandırma
sistemine (Emisyon Ticaret
Sistemi, Cap & Trade veya
Karbon Vergisi) dâhil olup
olmadığını açıklar.

HAYIR

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Gelişmeler
izlenmekte ve
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

36

B 24

Raporlama döneminde
biriken veya satın alınan
karbon kredisi bilgisini
açıklar.

HAYIR

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Gelişmeler
izlenmekte ve
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

37

B 25

Ortaklık içerisinde karbon
fiyatlandırması uygulanıyor
ise ayrıntılarını açıklar.

HAYIR

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Şirketin öncelikli
odak alanları
arasında yer almamaktadır.
Paydaş beklentileri dahlinde
değerlendirilmemiştir.

Gelişmeler
izlenmekte ve
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

38

B 26

Çevresel bilgilerini açıkladığı
tüm zorunlu ve gönüllü
platformları açıklar.

EVET

Sürdürülebilirlik Raporu
kapsamında açıklanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.
com.tr/tr/surdurulebilirlik/
surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

Doğuş Otomotiv enerji
üretmemektedir. Ancak
kullandığı enerjinin
%100 yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanması
konusunda gerekli hassasiyeti
göstermektedir. Enerji kullanım
verileri sürdürülebilirlik raporları
kapsamında açıklanmaktadır.
Aynı zamanda 2021 yılında
Şekerpınar yerleşkesinde
bulunan Lojistik binası çatısı
üzerine 2,2 Milyon Dolar
yatırımla güneş enerjisi panelleri
yatırımı başlatılmıştır.

ISO 14001
kurulumu
tamamlanmış,
sertifikasyon
alınmıştır ve ISO
14064 hedeflenmektedir.

ISO 14001 kurulumu tamamlanmış, sertifikasyon sürecine
alınmıştır ve ISO
14064 hedeflenmektedir.

Doğuş Otomotiv tüm
sürdürülebilirlik verilerini
standartların temel göstergeleri
dahilinde internet sitesi
üzerinden kamuya açık
biçimde paylaşmaktadır.
Yasal zorunluluklar gereği
kamu otoritelerine yapılan
bildirimlerin haricinde bu
veriler doğrultusunda BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
değerlendirilmektedir.
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C. Sosyal İlkeler

43

C 1.5

C 1 - İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
39

C 1.1

İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesine,
Türkiye’nin onayladığı
ILO Sözleşmelerine ve
Türkiye’de insan hakları ve
çalışma hayatını düzenleyen
hukuksal çerçeve ve
mevzuata tam uyumun
taahhüt edildiği Kurumsal
İnsan Hakları ve Çalışan
Hakları Politikası oluşturur.
Söz konusu politikayı ve
politikanın uygulanması ile
ilgili rolleri ve sorumlulukları
kamuya açıklar.

EVET
Doğuş Otomotiv insan hakları politikası,
insan hakları başlığında öncelikli odak
alanları ve çalışanlar ve iş ortamı
politikası ile bağlı alt politikaları ve
Doğuş Otomotiv Etik Kodu ilkenin
kapsamı dahilindeki gereklilikleri
karşılamaktadır. Gerekli tüm detaylar
ve performanslar internet sitesi ve
sürdürülebilirlik raporları kapsamında
açıklanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

44

C 1.6

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/is-etigi/dogusotomotiv-etik-kodu
40

41

C 1.2

C 1.3

İşe alım süreçlerinde fırsat
eşitliği sağlar. Tedarik ve
değer zinciri etkilerini de
gözeterek adil iş gücü,
çalışma standartlarının
iyileştirilmesi, kadın
istihdamı ve kapsayıcılık
konularına (kadın, erkek,
dini inanç, dil, ırk, etnik
köken, yaş, engelli, mülteci
vb. ayrımı yapılmaması gibi)
politikalarında yer verir.

EVET

Belirli ekonomik, çevresel,
toplumsal faktörlere duyarlı
kesimlerin (düşük gelirli
kesimler, kadınlar vb.)
veya azınlık haklarının/
fırsat eşitliğinin gözetilmesi
konusunda değer zinciri
boyunca alınan önlemleri
açıklar.

EVET

C 1.4

Ayrımcılığı, eşitsizliği,
insan hakları ihlallerini,
zorla çalıştırmayı önleyici
ve düzeltici uygulamalara
ilişkin gelişmeleri raporlar.
Çocuk işçi çalıştırılmamasına
yönelik düzenlemeleri
açıklar.

EVET

İş sağlığı ve güvenliği
politikaları oluşturur
ve kamuya açıklar. İş
kazalarından ve sağlığın
korunması amacıyla
alınan önlemleri ve kaza
istatistiklerini açıklar.

EVET

Çalışanlar ve İş Ortamı Politikası, Fırsat
Eşitliği Politikası ve Doğuş Otomotiv
Etik Kodu, Sürdürülebilir Satın Alma
Politikası
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/is-etigi/dogusotomotiv-etik-kodu

45

C 1.7

Kişisel verilerin korunması
ve veri güvenliği politikalarını
oluşturur ve kamuya açıklar.

İş’te Eşitlik Programı, İnsan hakları
politikası, ayrımcılık politikası
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/iste-esitlik
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/iste-esitlik
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/is-etigi/dogusotomotiv-etik-kodu

https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/is-etigi/dogusotomotiv-etik-kodu
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

İş Sağlığı ve Güvenliği Doğuş
Otomotiv’in sürdürülebilirlik öncelikli
odak alanları arasında yer almaktadır.
Politikalar internet sitesinde yer
almaktadır. İlgili veriler kıyaslamalı
olarak Sürdürülebilirlik Raporu’nda
yayınlanmaktadır. 2021 yılında
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Sertifikasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Sertifikanın 2022 yılında alınması
hedeflenmektedir. .

EVET
Kişisel Verilerin Korunması hakkında
tüm yasal düzenlemelere uygun
geliştirmeler yapılmış, süreç en ileri
düzeyde yönetilmektedir. Aynı zamanda
2021 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarına
başlanmış, sertifikasyon sürecinin 2022
yılında tamamlanması planlanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/kullanim-sartlari-ve-gizlilik-kisiselverilerin-korunmasi

46

C 1.8

Etik politikası oluşturur (iş,
çalışma etiği, uyum süreçleri,
reklam ve pazarlama etiği,
açık bilgilendirme vb.
çalışmaları dâhil) ve kamuya
açıklar.

EVET
Doğuş Otomotiv Etik Kodu 2012
yılından bu yana kamuya açık bir
taahhüt olarak tüm paydaşlarımızın
ulaşabileceği internet sitesi üzerinden
yayınlanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/is-etigi/dogusotomotiv-etik-kodu

EVET
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası,
İnsan hakları politikası, Doğuş Otomotiv
Etik Kodu, Ayrımcılığın Önlenmesi
Politikası, Çocuk İşçiler Yönetim
Yaklaşımı, BM KİS Taahhüdü

İlgili tüm detaylar sürdürülebilirlik
raporları kapsamında her yıl
yayınlanmaktadır. Aynı zamanda
Etik Kod, Etik Hat ve ilgili süreçlerle
ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer
almaktadır.

https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
surdurulebilirlik-politikalari

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/is-etigi/dogusotomotiv-etik-kodu
42

Çalışanlara yapılan yatırım
(eğitim, gelişim politikaları),
tazminat, tanınan yan haklar,
sendikalaşma hakkı, iş/
hayat dengesi çözümleri
ve yetenek yönetimine
ilişkin politikalarını açıklar.
Çalışan şikayetleri ve
anlaşmazlıkların çözümüne
ilişkin mekanizmaları
oluşturarak uyuşmazlık
çözüm süreçlerini belirler.
Çalışan memnuniyetinin
sağlanmasına yönelik olarak
yapılan faaliyetleri düzenli
olarak açıklar.

47

C 1.9

Toplumsal yatırım, sosyal
sorumluluk, finansal
kapsayıcılık ve finansmana
erişim kapsamındaki
çalışmalarını açıklar.

EVET
Doğuş Otomotiv toplumsal katılım
politika ve performanslarını
sürdürülebilirlik raporu, finansmana
erişim ve kapsayıcılık anlamındaki
verilerini ise her yıl faaliyet raporu
içeriğinde açıklamaktadır. Doğuş
Otomotiv toplumsal katılım programları
ile sosyal sorumluluk alanında
belirlenen gönüllülük platformları da
sürdürülebilirlik raporlarında her yıl
yayınlanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/insanlarimiz-vetoplumsal-kalkinma/toplumsal-katilim
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari
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48

C
1.10

Çalışanlara ÇSY politikaları
ve uygulamaları konusunda
bilgilendirme toplantıları ve
eğitim programları düzenler.

EVET

53

C 2.5

Sürdürülebilirlikle ilgili tüm eğitim ve
uygulamalar, politika bilgilendirmeleri
sürdürülebilirlik raporları kapsamında
her yıl güncellenerek yayınlanmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

C 2 - Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
49

C 2.1

Sürdürülebilirlik alanındaki
faaliyetlerini tüm paydaşların
(çalışanlar, müşteriler,
tedarikçiler ve hizmet
sağlayıcılar, kamu kuruluşları,
hissedarlar, toplum ve sivil
toplum kuruluşları vb) ihtiyaç
ve önceliklerini dikkate
alarak yürütür.

EVET
Doğuş Otomotiv 2009 yılında
düzenlenen bir çalıştayla AA1000SES
metodolojisini kullanarak kilit
paydaşlarını belirlemiş ve
sürdürülebilirlik stratejisini paydaş
katılımına odaklamıştır. İlgili tüm
strateji ve uygulamalar, paydaş katılımı
platformları internet sitesi üzerinden
açıklanmaktadır. Güncel performanslar
ise sürdürülebilirlik raporlarında yer
almaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
paydas-katilimi/paydas-katilimi1
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

50

C 2.2

Müşteri şikayetlerinin
yönetimi ve çözümüne
ilişkin müşteri memnuniyeti
politikası düzenler ve
kamuya açıklar.

54

C 2.6

İmzacısı veya üyesi olduğu
uluslararası kuruluş veya
ilkeleri (Ekvator Prensipleri,
Birleşmiş Milletler Çevre
Programı Finans Girişimi
(UNEP-FI), Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler
(UNGC), Birleşmiş Milletler
Sorumlu Yatırım Prensipleri
(UNPRI) vb.), benimsediği
uluslararası prensipleri
(Uluslararası Sermaye
Piyasası Birliği (ICMA)
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil
Prensipleri gibi) kamuya
açıklar.

EVET

Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik Endeksi ve
uluslararası sürdürülebilirlik
endekslerinde (Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi,
FTSE4Good, MSCI ÇSY
Endeksleri vb.) yer almak
için somut çaba gösterir.

EVET

55

D0

C 2.3

Paydaş iletişimini sürekli
ve şeffaf bir şekilde
yürütür; hangi paydaşlarla,
hangi amaçla, ne konuda
ve ne sıklıkla iletişime
geçtiğini, sürdürülebilirlik
faaliyetlerinde kaydedilen
gelişmeleri açıklar.

Müşteri Yönetimi ve ilgili strateji
ve uygulamalara sürdürülebilirlik
raporları kapsamında detaylı olarak
açıklanmaktadır.

142

C 2.4

Benimsediği uluslararası
raporlama standartlarını
(Karbon Saydamlık Projesi
(CDP), Küresel Raporlama
Girişimi (GRI), Uluslararası
Entegre Raporlama Konseyi
(IIRC), Sürdürülebilirlik
Muhasebe Standartları
Kurulu (SASB), İklimle İlişkili
Finansal Açıklamalar Görev
Gücü (TCFD) vb.) ) kamuya
açıklar.

D1

Doğuş Otomotiv 2009 yılında
düzenlenen bir çalıştayla AA1000SES
metodolojisini kullanarak kilit
paydaşlarını belirlemiş ve
sürdürülebilirlik stratejisini paydaş
katılımına odaklamıştır. İlgili tüm
strateji ve uygulamalar, paydaş katılımı
platformları internet sitesi üzerinden
açıklanmaktadır. Güncel performanslar
ise sürdürülebilirlik raporlarında yer
almaktadır.

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari
52

56

EVET

https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/
paydas-katilimi/paydas-katilimi1

EVET
Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu
yana her yıl düzenli olarak GRI Küresel
Raporlama Girişimi çerçevesine
uygun olarak sürdürülebilirlik
raporu yayınlamaktadır. Girişimin
son raporlama çerçevesi olan GRI
Standards’a göre kapsamlı raporlama
düzeyinde rapor yayınlamaktadır. İlgili
indeksler internet sitesi üzerinde yer
almaktadır.

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

Doğuş Otomotiv 2014-2015
Döneminden bu yana BIST
Sürdürülebilirlik Endeksine dahil
olmaktadır. Uluslararası indekslerle
ilgili izleme ve planlama çalışmaları
devam etmektedir.

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği kapsamında zorunlu
olarak uyulması gereken
Kurumsal Yönetim ilkeleri
yanında tüm Kurumsal
Yönetim ilkelerine uyum
sağlanması için azami çaba
gösterir.

EVET

Sürdürülebilirlik konusunu,
faaliyetlerinin çevresel
etkilerini ve bu konudaki
ilkeleri kurumsal yönetim
stratejisini belirlerken göz
önünde bulundurur.

EVET

https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/
surdurulebilirlik/isimiz-ve-ekonomikkalkinma/musteri-iliskileri-yonetimi

51

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik1

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

EVET

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari

Doğuş Otomotiv 2010 yılından
bu yana UNGC Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeleri imzacısı olup ilgili
indeksler internet sitesi üzerinden
yayınlanmaktadır.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetim
Uyum İlkeleri’ne tam olarak uyum
sağlamakta ve her yıl bağımsız
derecelendirme kuruluşu tarafından
değerlendirmeye tabi olmaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimciiliskileri-1/kurumsal-yonetisim/
raporlar/kobirate-kurumsalyonetim-derecelendirme-raporu

Doğuş Otomotiv’de
sürdürülebilirlikle ilgili konular
doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı
olarak kurulan Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından
yönetilmektedir.
https://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimciiliskileri-1/kurumsal-yonetisim/
komiteler-ve-calisma-esaslari/
kurumsal-yonetisim-vesurdurulebilirlik-komitesi
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D2

Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nde belirtildiği şekilde
menfaat sahiplerine ilişkin
ilkelere uyum sağlamak ve
menfaat sahipleri ile iletişimi
güçlendirmek için gerekli
tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik
alanındaki tedbirler ve
stratejilerin belirlenmesinde
menfaat sahiplerinin
görüşlerine başvurur.

KISMEN
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve
Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı
olarak bilgi verilmektedir.
https://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimciiliskileri-1/kurumsal-yonetisim/
raporlar/kurumsal-yonetisimilkelerine-uyum-raporu

Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmak
konusunda bir
çalışma yapılmamıştır. Ancak
paydaş katılımı
süreçlerinde
kilit paydaşlarının görüşleri
strateji ve
öncelikli odak
alanları belirlenirken dikkate
alınmıştır.

Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmak
konusunda
bir çalışma
yapılmamıştır. Ancak
paydaş katılımı
süreçlerinde
kilit paydaşlarının görüşleri
strateji ve
öncelikli odak
alanları belirlenirken dikkate
alınmıştır.

Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmak
konusunda bir
çalışma yapılmamıştır.
Ancak paydaş
katılımı süreçlerinde kilit
paydaşlarının
görüşleri strateji ve öncelikli
odak alanları
belirlenirken
dikkate alınmıştır.

Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmak
konusunda bir
çalışma yapılmamıştır.
Ancak paydaş
katılımı süreçlerinde kilit
paydaşlarının
görüşleri strateji ve öncelikli
odak alanları
belirlenirken
dikkate alınmıştır.

https://www.dogusotomotiv.com.tr/
tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-1/
surdurulebilirlik-raporlari
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D3

D4

D5

Sosyal sorumluluk projeleri,
farkındalık etkinlikleri ve
eğitimler ile sürdürülebilirlik
konusu ve bunun önemi
hakkında farkındalığın
artırılması konusunda çalışır.

EVET

Sürdürülebilirlik konusunda
uluslararası standartlara ve
inisiyatiflere üye olmak ve
çalışmalara katkı sağlamak
için çaba gösterir.

KISMEN

Rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele ile vergisel açıdan
dürüstlük ilkesine yönelik
politika ve programlarını
açıklar.

EVET

EK 5 - 2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Sürdürülebilirlik tüm paydaşlarımızı
da dahil ettiğimiz değer zincirimiz
boyunca stratejik olarak ele
alınmakta, üçüncü partiler de dahil
olmak üzere yüzyüze eğitimler
ve toplantılarla bilgilendirme
çalışmaları yapılmaktadır. Sosyal
sorumluluk Doğuş Otomotiv’de
gönüllülük platformu üzerinden
teşvik edilmektedir. Bunun
yanında Trafik Hayattır Programı
bir toplumsal katılım programı
olarak yürütülmektedir. İlgili
detaylar Kurumsal Yönetim
Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik
Raporu kapsamında kamuya
açıklanmaktadır.

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik
alanında dünyadaki tüm standart
ve gönüllü kodları izlemekte ve
bir zaman planına uygun olarak
süreçlerinde uygulamaktadır.
Raporlama ve Etik Kod gibi
kamuya açık beyanlarında küresel
standartları gözetmektedir. Bunun
yanında diğer küresel girişimler de
düzenli olarak izlenmektedir. ISO
140001 kurulumu tamamlanmış ve
sertifikasyon alınmıştır. Ayrıca ISO
14064 ve ISO 27001, ISO 45001,
ISO 9001 ile ISO 50001 çalışmaları
da 2021 yılında başlamıştır.

Çalışmalar
devam
etmektedir.

Çalışmalar
devam
etmektedir.

Çalışmalar
devam
etmektedir.

Çalışmalar
devam
etmektedir.

Doğuş Otomotiv Rüşvet ve
Yolsuzlukla Mücadele politikası
internet sitesi üzerinde yer
almaktadır. Bununla birlikte
ilgili yönetim yaklaşımlarının
tamamı Etik Kod kapsamında yer
almaktadır.
https://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-veyonetim/surdurulebilirlik-politikalari
https://www.dogusotomotiv.com.
tr/tr/surdurulebilirlik/insanlarimizve-toplumsal-kalkinma/is-etigi/
dogus-otomotiv-etik-kodu
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