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Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Birlikteliğimizden güç alarak belirsizlikleri öngörülebilir hale 
getiriyor, zorlukları  başarı hikayelerine çeviriyor ve çalışmalarımızla 
toplumumuza örnek olmaya devam ediyoruz. Yatırımını bu ülkenin 
geleceğine yapan bir Grup olarak iş sonuçlarımız kadar işimizi nasıl 
yaptığımızın da önemli olduğunun bilincindeyiz. Sosyal, çevresel, 
ekonomik ve etik sorumluluklarımızı yerine getirerek çalışma 
arkadaşlarımıza, müşterilerimize, toplumumuza katkı sağlamak; 
tüm paydaşlarımız için güven ve sürdürülebilirliğin simgesi olmak 
stratejimizin vazgeçilmez bir parçası.

Buradan hareketle işimizi başarıyla yaparken halihazırda 
sergilemekte olduğumuz sorumluluk sahibi davranışları hepimize 
yol gösterici olması için hazırladığımız Doğuş Grubu Çalışma 
İlkeleri Kitapçığı’nda bir araya getirdik. Yaptığımız yatırımlar ve 
benimsediğimiz etik yönetim anlayışı ile Grubumuzun, hem 
ülkemizde hem de dünyada örnek olarak gösterilmeye devam 
edeceğine gönülden inanıyorum.

Ferit F. Şahenk
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO



ÖNSÖZ

Modern hayatı şekillendiren yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenerek 
daha iyi bir yaşamın standartlarını oluşturmak için çalışan Doğuş 
Grubu, 1951 yılında kuruldu. Müşterilerinin ve misaf irlerinin yanı 
sıra, çalışanları için bir tutkuya dönüşecek, sınıf ının en iyisi yaşam 
tarzı markalarını bünyesinde barındıran Doğuş, çalıştığı alanlarda 
küresel bir oyuncu olma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Doğuş Grubu, sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarını 
yerine getirerek müşterilerine ve topluma katkı sağlamayı amaçlar. 
Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, 
tedarikçileri ve tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve 
saygınlık simgesi olmayı hedefler. Tüm paydaşların ve hissedarların 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini de gözeterek sürdürülebilir şirketlere 
yatırım yapmayı ve sorumluluklarının farkında olarak büyümeyi 
kurumsal stratejisinin vazgeçilmez bir parçası kabul eder.

Doğuş Grubu Ebedi Başkanı merhum Sn. Ayhan Şahenk Beyefendi’nin 
“Ülkenize ve halkınıza yararlı olmanın, görevini yapmış olmanın 
vereceği huzur ve kıvanç, enerji potansiyelinizi yeniden ateşleyecek 
ve sizi amaçlarınız doğrultusunda yönlendirecektir.” söylemi tüm 
çalışmalarımıza yön verir.

Çalışma İlkeleri kitapçığının amacı Doğuş Grubu çalışanlarına ve 
tüm paydaşlarına, görevlerini yerine getirirken verecekleri karar 
ve sergileyecekleri davranışlarda yol gösterici olmaktır. Doğuş 
Grubu’nun tüm çalışanları, çalışma ilkeleri kitapçığı ve buna 
uygun olarak oluşturulan Şirket Etik Davranış Kuralları’na uymakla 
yükümlüdürler. Tüm iş ortaklarımızdan, iş etiği kuralları ve bu 
kuralları destekleyen uygulama prensiplerine uymaları beklenir. 
Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların 
bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması suretiyle Etik 
Davranış Kuralları’na uyulması gerekir.
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I. Çalışma Ortamı

•  Eşit Davranma İlkesi
Doğuş Grubu’nda çalışanlar arasında; yaş, cinsiyet, etnik 
köken, milliyet, dil, din, medeni hal, lokasyon, engel durumu, 
felsef i ve siyasi görüş, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve çalışma 
yöntemi nedeniyle ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Tüm 
çalışanlarımıza, iş birliğini destekleyici, farklı inanç, düşünce 
ve görüşlere saygılı bir çalışma ortamı sağlanır. Grubumuzun 
işe alım, terf i, ücretlendirme, rotasyon gibi insan kaynakları 
süreçlerinde yaş, cinsiyet, din, dil ve benzerlerini f ırsat eşitliği 
prensibinden de hareketle bir değerlendirme kriteri olarak 
esas almayız.

•  Çalışanların Yönetime Katılımı
Dış müşterimiz kadar iç müşterimizi de dinler; f ikir ve 
görüşlerine önem veririz. Çalışanlarımızın f ikirlerini özgürce 
ifade edebilmeleri için öneri sistemlerimiz, f ikir ve inovasyon 
platformlarımız, çapraz proje gruplarımız mevcuttur. Bu 
sebeple, çalışanlarımızın birlikte ürettiği ve değer yarattığı, 
paylaşmaya teşvik eden, ortak akıl ile üreten bir çalışma 
kültürü inşa edilmektedir. 

•  Açık İletişim Ortamının Desteklenmesi 
Tüm faaliyetlerimiz, çalışma hayatımız ve işimizle ilgili tüm 
konularla ilgili olarak zamanında ve açık iletişim yapmaya, 
gerekli kişileri bilgilendirmeye özen gösteririz. Doğuş Grubu ile 
ilgili tüm değişikliklerin ve haberlerin öncelikle çalışanlarımıza 
duyurulması önemsenir. Grubumuzun ortak iletişim 
platformu olan intranetimiz, sosyal medya hesaplarımız, 
toplantılarımız ve çeşitli üst yönetim buluşmalarımız 
aracılığıyla, çalışanlarımız zamanında bilgilendirilir. Açık kapı 
politikamız ile tüm çalışanlarımız her konuda yöneticilere 
veya insan kaynaklarına danışabilir, görüşlerini iletebilir. 
Bu sayede, dedikodu ve doğru olmayan bilgilerin çalışma 

ortamımıza zarar vermesine izin verilemez. 
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•  Doğuş Grubu Değerleri

“Doğuş Grubu Temel Değerlerimizi” odağımıza alarak; 
• Tüm çalışmalarımızda yasalara uygun davranmak önceliğimizdir.
• Üstün iş ahlakı, dürüst çalışma ve etik ilkelerini benimseriz.
• Doğuş Grubu değerleri, vizyonu ve prosedürleri doğrultusunda hareket ederiz.
• Görevlerimizi temel insani değerler çerçevesinde yerine getiririz.
• Toplumsal yararı gözeterek çevreye saygılı davranırız.
• Topluma öncü ve örnek olmayı öncelikli amaç kabul ederiz.
• Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet ederiz. 
• Grup şirketleri ve iş birliğinde olduğumuz kurumlarla dürüst ve  güvenilir 
 ilişkiler kurup sürdürmeye önem veririz.
• Sosyal sorumluluk projelerimizle ülkemizin ve toplumumuzun aydınlık bir  
 gelecek inşa etmesine; daha iyi, daha modern bir gelecek oluşturmasına destek olmak 
 için çalışıyoruz.

•  Temel değerlerimiz; 
BİZ; Biz biriz, birlikteyiz, eşitiz. İş birliğine, birlikte olmanın gücüne ve karşılıklı 

güvene inanırız. Farklılıklarımızdan ilham alır, birbirimize f ırsat tanır, f ikir sorarız.
Müşterinin anını anıya çeviririz. Müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın hayatına 
değer katarız. Müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanırız. Sektör dinamiklerini 
belirler, her zaman yüksek standartta, kaliteli işler sunarız. Müşterilerimizi çok iyi 
tanır, talep oluşmadan ihtiyacı ortaya koyarız. Müşterilerimizle güven ilişkisi kurarız. 
Zira “Deneyim Odaklı”yız.
Fikirlerimizi cesaretle paylaşır, ifade özgürlüğüne inanırız. Değişimin f ırsat olduğunu 
bilir, yeni yöntemler keşfeder ve uygularız. Verilerle harekete geçer, akıllı riskler alır, 
hata yapmaktan çekinmeyiz. Hayal kurar, yapılmamış olanı dener, deneyimlemenin 
gücüne inanırız. Zira “Yenilikçi ve Cesur”uz.

Merak ederiz; araştırır, sorgular, yeni trendlerin girişimcisi oluruz. Çevik öğreniriz; 

bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak yeni stratejiler geliştiririz.  Öğrenmek için yeni 
kaynaklar yaratır, bilgi ve deneyimimizi paylaşırız. Öğrenmenin sınırı olmadığına ve 
yaşam boyu gelişime inanırız. Zira “Çevik Öğrenen ve Merak Eden”iz.

Dünya insanıyız, dünyaya değer katarız. İşlerimizde etik, hak ve hukuk ve verimlilik 
bilinciyle davranırız. Attığımız her adımın çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlarının 
farkındayız. Müşterilerimiz, misaf irlerimiz, izleyicilerimiz için 7/24 yayında, hayatın 
içinde, tutkuyla çalışırız. İşimizin sahibi ve lideriyiz; daha iyisi için 7/24 yayında, hayatın 
içinde, kendi işimiz gibi tutkuyla, memleketimize ve dünyaya hizmet heyecanıyla 
çalışır, “İnsanlığa Hizmet Ederiz.“
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II. Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri

•  Sadakat ve Özen Borcu
İş Kanunu’na göre, iş süreçlerinde sadakat ve özen borcuna uygun olarak hareket 
etmekle yükümlüyüz. Bu borcun kapsamına, of isten ya da uzaktan sorumluluk 
bilinciyle çalışma, işverenin kişiliğinin korunması, ticari sırların saklanması, iş 
ilişkisi sırasında işverene karşı haksız rekabet olabilecek tutum ve davranışlardan 
kaçınılması da girer. Ayrıca, iş süreleri dışında da işverenin hukuki ve ticari itibarına 
zarar vermemek bu borcun temel bir boyutudur. Sadakat ve özen borcu işverene ve 
işe hukuken saygı göstermenin vazgeçilmez bir gereğidir.

•  Şirket Zamanının ve Varlıklarının Kullanımı
Şirket zamanını, şirkete ait bir varlık olarak kabul ederiz. Şirket varlıklarını korumaktan 

ve bu varlıkları sadece şirket faydasını gözeterek kullanmaktan sorumluyuz. Şirkete 
ait her türlü kaynağı iş dışında çıkar sağlamak amacıyla ve/veya yasal olmayan 
faaliyetler için kullanmayız. 
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•  Doğuş Grubu Dışında Çalışmak 
Doğuş Grubu’ndaki görev ve sorumluluklarımızı aksatmadıkça ve çıkar çatışması 
yaratmıyorsa; mesai saatleri dışında dernek, vakıf, sendika, kooperatif, spor kulübü 
ve meslek odalarına üye olabilir; sivil toplum kuruluşları veya Do Gönüllüleri gibi 
toplumsal fayda sağlayan faaliyetlerde bulunabiliriz. Yönetimin bilgisi dahilinde, 
işimizi ve işveren markamızı geliştirmek için seminer ve konferanslara konuşmacı 
olarak katılabilir, üniversitelerde ders verebiliriz.

•  Çıkar Çatışması ve Haksız Fayda
Doğuş Grubu çıkarlarıyla çatışacak herhangi bir iş ilişkisi içerisine girmeyiz. 

Grubumuzun çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek biçimde çalışır, mevcut 
görevlerimizden faydalanarak kendimize, ailelerimize, yakınlarımıza, iş ilişkisi içinde 
bulunduğumuz tedarikçilere, müşterilere/misaf irlere, çalışma arkadaşlarımıza, 
ortaklara ve rakiplere özel çıkar sağlamayız; ilişkilerimizi Doğuş’un itibarını 
zedelemeyecek biçimde düzenleriz. Doğuş Grubu’nda, şirket yararı ile kişisel 
menfaatlerin çatışmasına ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan 
kişisel menfaatler elde etmeye çalışılmamasına ve elde edilmesine ve yakınlarına 
veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiçbir koşulda izin vermeyiz.

•  Hediye Alma
Hediye alışverişi ya da dostlarımızla çeşitli etkinliklere katılmak iş ilişkilerimizi 
sağlamlaştırabilir ve iyi niyetli davranış biçimleri olarak kabul edilir. Bununla 
birlikte, şirket ilke ve politikaları ile yasa ve yönetmeliklere aykırı durumlarda bu tür 
alışverişler, şirketimizin itibarına zarar verebileceği gibi, aynı zamanda yasal olarak 
suç teşkil edebilecek durumlara da neden olabilir.
İşimiz nedeniyle kabul etmek durumunda olduğumuz davetler, hediyeler, 
etkinliklere katılım gibi durumlarla karşılaştığımızda, teklif edilen hediyenin parasal 
değerinden çok, üçüncü kişilerde yaratabileceği etkileri düşünmemiz ve dikkate 
almamız gerekir. Müşterilere ya da tedarikçilere iş amaçlı hediye gönderimi ya da 
etkinlik katılımı daveti yaptığımızda harcamaların kendi özel kaynaklarımızdan 
yapılmasının doğru olmadığını ve bu tür faaliyetlerin yönetim onayı ile şirket 
bütçesinden karşılanması gerektiğini biliriz. Hediyeyi almamız gereken durumlarda, 
bunu üst yönetime bildirir veya bildirmeyeceğimiz hediyeyi asla almayız. Aldığımız 
hediyeyi tekrarlatmaz, nakit ve benzeri hediyeleri almamamız gerektiğini biliriz.
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Hediye alıp verirken ve temsil amacıyla ağırlama yaparken aşağıdaki soruları göz 
önünde bulundurur ve;
“Aldığım/verdiğim hediyenin objektif iş kararları vermemi/verilmesini engellemesinin 
ve tarafsızlığımı etkilemesinin ihtimali var mı?
Hediyeyi veya ağırlamayı teklif etmem, hediye alanı yükümlü/mecbur hissettirir mi?
Hediyeyi veya ağırlamayı kabul etmem beni ve şirketimi zor duruma düşürür mü?” 
diye düşünürüz.
Reklam ve tanıtım amaçlı düzenlenen etkinlik biletleri, yeme-içme, kültürel ya 
da sportif etkinliklere katılım ve ilişkili davetler de bu kapsamda değerlendirilir. 
Hediye alıp-verme ile ilgili eylemlerin kabul edilebilir boyutta olabilmesi için yasal 
düzenlemelere aykırı bir durum teşkil etmemesinin yanı sıra, aşağıda belirtilen 
kriterlere de uygun olmalıdır.

√ Karşı taraf ın isteği dışında gerçekleşmemelidir. 
√	 Nakit para ya da para olarak kullanılabilecek bir hediye olmamalıdır (hediye   
çeki,  kartı vb). Üçüncü kişileri tedirgin edecek ya da şüpheye düşmelerine neden 
olabilecek tutarda maddi değere sahip olmamalıdır (Bir takvim yılı içinde, aynı 
kişi ya da kurumdan değeri şirketimizin belirlediği tutarın üzerinde hediye kabul 
etmemiz uygun değildir). 
√	 Yöneticimizin konu hakkında bilgisi olmalıdır.

•  Rüşvet ve Yolsuzluk
İş süreçlerimizde suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme 
kesinlikle yasaktır. Bu tür bir durumla karşılaştığımızda durumu derhal yöneticimize 
ve/veya bir üst yöneticimize ya da etik@dogusgrubu.com.tr adresine iletiriz. Ayrıca 
müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç veya 
herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde kesinlikle bulunmayız.

•  Siyasi Aktiviteler 
Diğer çalışanlarımızın politik görüş ve faaliyetlerine saygılıyız. Kişisel politik 
görüşlerimizin ve politik katılım tercihlerimizin işimizi ve şirket faaliyetlerimizi 
etkilemesine ve önüne geçmesine izin vermeyiz. Şirket içerisinde politik görüşlerimizle 
ilgili propaganda yapmayız.
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•  Medya İletişimi  
Şirketimizde basın ve medya ile ilişkiler görevleri kurumsal iletişim bölümünde görev 
yapan veya yönetim taraf ından işveren sözcüsü olarak atanan kişiler taraf ından 
yürütülür. Medya ile olan ilişkilerde Holding İletişim Protokolü dâhilinde hareket 
ederiz, herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-

konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak için, mutlaka yönetimden izin alırız. 

•  Sosyal Medya Kullanımı 
Topluma açık yerlerde veya internet üzerinden değişik platformlarda, sosyal 
medya kanallarında (instagram, facebook, twitter, bloglar vb) kişisel görüşlerimizi 
açıklarken şirketimiz adına görüş bildirmemiz Etik Koda aykırıdır. Sadece kendi 
adımıza paylaşımda bulunabileceğimizi ve “Doğuş Çalışanı” kimliğimizi unutmayız. 
Kişisel paylaşımlarımızda şirketimizi etiketlemeyiz, şirket itibarımızı zedeleyici yanlış 
paylaşımlarda bulunmayız.
Doğuş Grubu ve şirket sosyal medya hesaplarını takip ederiz. Son bilgileri ve 
çeşitli durumlar karşısında şirketimizin kurumsal bakışını biliriz. Sosyal medyada 
kutlamalarımızı, yeni iş ve ürün heyecanlarımızı paylaşırız.
Bu sitelerde paylaşılan bilgilerin kamuya açık olduğunu ve çalışanlar, müşteriler/
misaf irler, tedarikçiler veya basın taraf ından da görülebileceğini bilir, bu sorumluluk 
bilinci ile hareket ederiz. İfade hakkımızın, başkasının hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemesi gerektiğinin bilincindeyiz.

•  Uzaktan Çalışma
Doğuş Grubu olarak performans odaklı bir kültür ile, işin sürekliliğini ön planda 
tutarak, belirli kurallar dahilinde esnek çalışabiliriz. İşinin gereği ve operasyonun 
sürdürülebilirliği açısından f iziki çalışma ortamında bulunması mecbur olan rollerin 
bunun dışında kaldığının farkındayız. 
Uzaktan çalışma yaparken bilgi gizliliği, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sözleşmemizden 
doğan gereklilikleri ve işverenin bu konudaki her türlü talimatını yerine getiririz. 
Mesai saatleri içerisinde her zaman ulaşılır oluruz. 
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III. İnsan Kaynakları 

•  Eşit Davranma İlkeleri
Doğuş Grubu birlikte olmanın gücüne ve karşılıklı güvene inanan bir ailedir. Grup 
değerlerimize uygun, hedeflerimize ulaşmamıza destek olacak arkadaşlarımızı, 
yakınlarımızı bizimle çalışmak için teşvik ederiz. Grubumuzda ast-üst ilişkisi 
oluşturmamak koşuluyla; akraba ilişkisi olan kişilerin çalışmasında engel yoktur. 
İşe alımdan yükselmeye, performans yönetiminden ücretlendirmeye tüm istihdam 
koşullarında ayırımcılık yapılmasını engeller, değerlendirmelerde sadece kurum 
değerlerine uygunluğa, performans ve potansiyele odaklanırız.

•  İnsan Onurunun Korunması 
Tüm çalışanlarımıza insan onuruna yakışan iş ve çalışma koşulları sunarız. 
Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sunmak, tüm çalışanlarımıza 
f ırsat eşitliği ilkesi ile yaklaşmak ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar 
yaratmak en önemli önceliğimizdir.  Tüm grup şirketlerimizin çalışma of islerinde, 
restoranlarımızda, otellerimizde, mağazalarımızda, servis sağlayıcılarımızda – 
kısacası tüm çalışma mekanlarımızda   iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygularız.

•  Cinsel Taciz 
TCK madde 105’te düzenlenmiş olan ve cinsel suçlar arasında yer alan cinsel taciz 
suçu, en basit tanımı ile cinsel amaçlı olarak farklı yollarla kişinin rahatsız edilmesi 
olduğunu bilir, sözle veya eylemle bunu asla gerçekleştirmeyiz. Bunu yapmaz, 
yapana da asla izin vermez ve yöneticilerimizle derhal paylaşırız. Bunu yapmak 
kadar, yapana karşı susmanın da bir ihlal olduğunu biliriz.
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•  Mobbing
Suç kapsamında bir boyuta erişmese dahi, Mobbingin iş yerinde sistematik bir 
şekilde, bir ya da daha fazla birey taraf ından, daha çok bir kişiye yönelik düşmanca, 
etik dışı davranışları içerdiğini bilir ve en az 6 ay boyunca tekrarlanmasının bir ihlal 
olduğunu hep hatırlarız.Kişiye yönelik, yaş, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir ayrımcılık 
olmadan, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla, kişiyi iş yaşamından 
bezdirip dışlamak amacıyla, kasıtlı olarak yapılan davranışların grubumuzda kabul 
görmeyeceğini biliriz. Böyle bir durum ile karşılaştığımızda hemen yöneticimize 
ve İnsan Kaynakları departmanına bilgi verir ve çözümsüzlüğün devamında Etik 
Kurul’a dahi başvurabiliriz. Çözümsüzlük, çözüme erişene kadar uğraşırız. Mobbing 
yapan çalışanın iş sözleşmesinin tazminatsız feshedilmesi gerektiğinin farkındayız. 

•  İş Yerinde Şiddet
Şirket araçlarını kullanırken, iş ortamımızda veya şirketimize ait herhangi bir bina 
veya ofiste tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlara tolerans 
göstermeyiz. Şirket varlıklarına zarar veren davranışlarda bulunmayız. Böyle bir durumla 
karşılaşıldığında çalışanın işine son vermekten başlayan ve yasal süreçleri başlatmaya 
kadar uzanan, şirket politika ve prosedürlerinde belirtilen aksiyonları uygularız. 
Çalışanlarımıza her türlü şiddet ve tehditten uzak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını 
sağlamakla sorumluyuz. Bu ortamı tehdit eden en önemli unsurlardan biri olan aile 
içi şiddetin sadece özel hayatla sınırlı kalmadığının ve iş hayatını da etkilediğinin 
farkındayız. Bu sebeple; güvenli bir iş ortamı oluşturmak; çalışanlarımıza yol göstermek 
ve aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak; çalışanlarımız arasındaki saygı ve 
güven ilişkisini sağlamlaştırmak; olası bir şiddet vakasında müdahale edebilecek 
birimlere erişim konusunda bilgi vermek ve çalışanlarımıza destek sağlamak; aile içi 
şiddete uğrayan çalışanlarımızın bu konuda destek/yardım almaktan çekinmeyeceği 
bir çalışma ortamı oluşturmak önceliklerimiz arasındadır. Konuyla ilgili 
aileicisiddet@dogusgrubu.com.tr adresine veya şirket güvenliği için 3100’a ulaşabiliriz.

•  Zarar Verici Madde Kullanımı ve Kumar
Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla sorumlu olup; bu 
ortamı bozabilecek her türlü davranışı, Etik Kod ihlali olarak değerlendirmekteyiz. 
Çalışanlarımızın, hiçbir şekil ve surette, yasadışı madde, uyuşturucu gibi insan 
sağlığını tehdit edici maddeleri kullanmamaları, yanlarında taşımamaları, 
başkalarına vermemeleri, kumar oynamamaları, mesai dışında ise bağımlılık 
düzeyinde alışkanlıklarımızın olmaması gerektiğini biliriz. Ayrıca şirket araçlarını 
kullanırken ve mesai saatleri içinde dikkatimizi azami seviyede tutacak koşulları 
sağlamaya özen gösteririz. 
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IV. İş Etiği 

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz 
ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güven duymaktadır. Bunun bilincinde olarak 
itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Doğuş Grubu’nun sürdürülebilirliğine 
öncelikle önem vererek ve değer yaratma hedeflerimiz doğrultusunda; gereksiz ya 
da yönetilemez riskleri almaktan kaçınarak, karlılığı amaçlarız. 
Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket ederek, şirketimizin 
kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. 
Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en 
yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. 
Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, 
stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk prof ilimiz ile ilgili olarak zamanında, doğru, 
tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.



15

V. Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri 

Doğuş Grubu’nun iş ilişkisi içinde olduğu taşeron veya tedarikçiler ile ticari ilişki 
içerisinde olunan diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girmeyiz, kişisel 
amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet almayız ve grubun ticari ilişki içerisinde 
bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara, ödünç para ve/veya mal vermeyiz. 

Müşterilerle ilişkilerde şu hususları dikkate alırız; müşteri lehine bile olsa, müşteri 

bilgisi olmaksızın bir işlem yapmayız ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından 
yararlanmaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı gütmeyiz.

Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı seçerken; faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere 

uygun sürdürmelerine; çalışanların haklarını gözetmelerine; sosyal, çevresel ve 

ekonomik uygunluk – sürdürülebilirlik ilkelerine – dikkat ederek karar verir ve bu 

ilkeleri gözeterek çalışır, başka bir gizli amaç taşımayız.
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 Tedarikçi ve Müşterilere karşı aşağıdakileri vazgeçilmez kurallar bütünü olarak  
 kabul ederiz.
• Tüm çalışanlara tanınmış özel indirim oranları haricinde bize özel indirimleri   
 kabul etmeyiz.

• Tedarikçilerimize adil ve saygılı davranarak, yükümlülüklerimizi zamanında
  yerine getirmek için gerekli özeni her zaman gösteririz.

• Tedarikçimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap  
 veren proaktif bir anlayışa sahibiz.

• Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarak; 
 tedarikçilerimize saygı, onur, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. 

• Satın alma görüşmelerimizde, kararlarımızda ve sözleşme süreçlerinde   
 yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak davranır ve 
 tedarikçiden de aynı adil ve dürüst yaklaşımı bekleriz.

• İşbirliği yapacağımız tedarikçilerin değerlerimizle örtüşen ilkeleri benimsemiş  
 ve etik beklentilerimizi anlamış olmalarına önem veririz. 

• Karar süreçlerimizde tüm tedarikçilerin tekliflerini; performans, kalite ve 
 maliyet  ölçütlerine göre ayrımcılık yapmaksızın objektif olarak değerlendirir  
 ve beklentileri karşılamayan işbirlikçilerimizle sözleşme koşullarını 
 göz önünde bulundurarak iş ilişkisini sonlandırırız.

• Müşterilere/misaf irlere, tedarikçilere ve tüketicilere karşı her zaman dürüst olur,  
 saygılı ve adil davranırız.

• Şirket adına uygun olmayan bir avantaj sağlamak için bir müşteri/misafir veya  
 tedarikçiye hukuki veya ahlaki olmayan bir avantaj sağlamayız. Adil olmayan,  
 yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisine girmeyiz.

•   İşverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden  
 kişiye özel ayrıcalık talebinde bulunmayız.
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VI. Gizlilik

•  Gizliliği Koruma
Görevimiz gereği elde ettiğimiz bilgilerin gizliliğinden sorumlu olduğumuzu bilir ve 
ona göre davranırız. Şirketle ilgili hiçbir bilgiyi, belgeyi, dokümanı, görüntüyü, resmi 
ve dosyayı üst yönetimin onayı olmadan herhangi bir portalde, forumda ve sosyal 
paylaşım ortamlarında paylaşmayız.

•  Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması
a) Veri gizliliği

Kişisel verileri aşağıdakilere uygun şekilde işler ve koruruz:
• Kişisel verileri, kişisel verilerin koruması mevzuatına uygun şekilde işler ve   
 koruruz.
• Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu süreçler işletiriz
• Kendi çalışanlarımız ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz gibi veri sahiplerinin   
 kişisel verilerini toplarken ve işlerken, kişisel verilerin korunması mevzuatına 
 uyumlu süreçler işletiriz
• Kişisel verilerin korunması mevzuatının veri sahiplerine tanımış olduğu hakların  
 kullanılmasını sağlayacak iletişim kanallları öngörürüz

b) Veri gizliliği yasaları neyi düzenler?
• Ne zaman ve ne kadar kişisel veri toplanabilir?
• Nasıl kullanılabilir ve ne zaman silinmesi gerekir?
• Hangi bildirimler sağlanmalıdır?
• Ne zaman ve ne tür onaylar alınmalıdır?
• Ne zaman kişisel verinin ifşa edilebileceği veya üçüncü şahıslarla 
 paylaşılabileceği ayırt edilmelidir.
• Ülke sınırları dışına ne zaman transfer edilebileceği bilinmeli
• Bireylerin kişisel verilerine ilişkin hakları mutlaka korunmalıdır.
 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde ve Doğuş Grubu   
 şirketleri olarak “bilinmesi gerektiği ölçüde” işliyoruz. 
 Veri sahipleri taraf ından bizimle paylaşılan kişisel verilere ilişkin olarak, onlara  
 bu verileri kimin (hangi birimin) topladığını, işlediğini, kullanım amacını açıklar  
 ve erişim ve düzeltme gibi veri sahibi haklarına saygılı süreçler işletiriz.  Kişisel  
 veriyi birincil işleme amacı dışında, bu amaçla uyumlu olmayacak şekilde ikincil  
 işleme amaçları için kullanmayız ve uygulanabilir olduğu ölçüde kişisel verileri  
 takma adlı veri şeklinde ve/veya anonimleştirerek kullanırız. 
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Doğuş Grubu şirketleri olarak kişisel verilerin saklanması ve imhası politikaları ve 
prosedürlerine uygun şekilde verileri muhafaza ederiz. Saklama süresi sona eren 
kişisel veriler bu politika ve prosedürlere uygun olarak imha ederiz. Doğuş Grubu 
şirketleri olarak kişisel verileri teknik, idari ve f iziksel olarak korumaya sağlayacak 
önlemler alırız.
c) Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Örneğin; etnik orijin, 
sağlık verisi, kredi kart bilgisi, e-posta adresi, cep telefonu, adres, resim, video gibi.
Doğuş Holding ve Doğuş Grubu şirketleri olarak kişisel verileri bizim adımıza ve bizim 
talimatımızla işleyen veri işleyenlerin, bu kişisel verileri koruması ve veri koruması 
mevzuatına uygun hareket etmelerini sağlayacak hukuksal ve teknik tedbirleri 
almalarını sağlarız. Ayrıca kişisel veri ihlali, kişisel verilere hukuka aykırı erişim, ifşa 
ve kayıplara karşı güvenlik tedbirlerinin alınması için gereğini yerine getiririz.    
Kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere, Doğuş Holding ve Doğuş Grubu Şirketlerinin 
web sayfalarında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan erişilebileceğini 
biliriz.

•  Kamuya Açık Olmayan Bilgilerin Paylaşılmaması 
Görevimiz gereği öğrendiğimiz, kamuya açık olmayan bilgileri yalnızca yetkili kişilerle 
paylaşırız. Kişiye özel olan ücret, yan hak ve özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında 
kimseye açıklanmaz. Gizli bilgileri yemekhane, kafeterya, asansör ve servis gibi 
umuma açık yerlerde konuşmayız. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreleri ve 
kullanıcı kodlarını gizli tutarız. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyanda bulunmaz 
ve/veya bu amaçla dedikodu yapmayız.

•  Şirket Bilgilerinin Kişisel Ticari Amaçlar İçin Kullanılmaması
Şirketimiz hakkındaki bilgileri, kendimiz ve başkalarının ticari amaçları doğrultusunda 
kullanmayız.
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VII. Rakiplerle İlişkiler

Sadece yasal ve etik olan alanlarda etkin bir şekilde rekabet ederek, haksız rekabetten 
kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik 
çalışmaları destekleriz. Rakiplerle ilişkilerde ve rakipler hakkında bilgi toplarken 
özen gösteririz.

VIII. Çevre Sorumluluğumuz

Grubumuzun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde yaşanan ve çalışılan çevreyi temiz 
tutma, kaynakları dikkatli kullanma ve koruma sorumluluğunun farkındayız. Bu 
doğrultuda, faaliyetlerini işin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, çevreye zarar 
vermeyecek ve güvenli bir şekilde gerçekleştiririz.

IX. Sürdürülebilirlik

Kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanır, mümkün olduğu kadar az tüketir, 
yenilenebilir ürünlerle ekosistemimizle uyum içinde hizmet veririz. Yeni çözümler 
geliştirerek kaynakların tekrar kullanılmasını, verimliliğimizi arttırmayı ve avantaj 
yaratmayı; değerlendirme veya iyileştirme mümkün değil ise atıklarımızın ekonomik 
ve ekolojik sistemlere yük oluşturmamasını hedefleriz. 
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X. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Doğuş Grubu olarak hayatın merkezinde olmaya çalışıyor, sosyal sorumluluk 
projelerimizde bu ülke insanının hayatına dokunmayı, yaşamını iyileştirmeyi 
amaçlıyoruz.

Daha iyi, daha modern bir gelecek inşa etmek için önce geçmişi bilmek gerektiğine 
inanıyoruz. Modern tarihin başladığı Göbeklitepe’nin sponsoru olmaktan gurur 
duyuyoruz. 12 bin yıllık bu tarihi zenginliğin nesillere aktarılması konusunda 
çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan sponsorluk anlaşması çerçevesinde T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi bağışı gerçekleşmiş olan ziyaretçi ve sergileme 
merkezini ülkemize kazandırdık. Ören yerinde ziyaretçilerin ziyaretçi merkezi ve 
alan arasında transferini sağlamak amaçlı araç teminini gerçekleştirdik. 

Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz için 15 yıldır var olan, ülkemizin 
ilk ve tek çocuk senfoni orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın kurucusuyuz. 
Çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmak amacıyla kurulan orkestra ile kuruluşundan 
bu yana yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 72 konserle 94.000’den fazla izleyiciye 
ulaştık.

Ülkemizi sporun her dalında başarıyla temsil edecek, yüksek standartlarda 
sporcuların yetişmesini önemsiyor, Türkiye Yelken Federasyonu’nun hayata 
geçirdiği “Rüzgârın Çocukları”nı 2016 yılından beri destekliyoruz. Türkiye’nin değil, 
‘dünyanın en iyi takımlarını yaratma’ hedefiyle verilen bu destek; Fenerbahçe 
Yelken Şubesi kapsamındaki tesislerin restorasyonunun yanı sıra profesyonel ve 
amatör sporcuların başarılarının uluslararası arenada desteklenmesini ve genel 
anlamda yelken sporunun Türkiye’de tanınmasına ve gelişimine katkı sağlanmasını 
kapsamaktadır.

Kültür-sanat, grubumuzun sosyal yatırımları arasında büyük yer tutuyor. 2005 yılında 
grubumuzun kurucu destekçiliğiyle hayata geçirilen ve bir marinada düzenlenen ilk 
ve tek klasik müzik festivali olan Bodrum Müzik Festivali, bugüne kadar 230.000’den 
fazla müzikseveri, 137 konserde 4.500’ü aşkın müzisyen ile bir araya getirdi. 
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Ülkemizin tarihe tanıklık etmiş kıymetli foto muhabirlerinden büyük usta Ara 
Güler’in fotoğraf mirasını geleceğe en iyi şekilde taşımak amacıyla kurduğumuz 
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi gurur duyduğumuz 
sosyal yatırımlarımız arasında yer almaktadır. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, 
Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün 
olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yapı Kredi bomontiada’da açılışı gerçekleşen Ara Güler Müzesi ile 
duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar 
yürütmekteyiz. 

Genç nesillerin geleceğimizi şekillendirme ve güzelleştirme gücüne inanıyoruz. 
Kültür-sanat, spor ve eğitim ana alanlarındaki girişimlerimizle, modern bir nesil 
yaratmayı hedefliyoruz. Sanata Bi Yer platformuyla genç sanatçıları destekliyor ve 
eserlerini daha görünür kılıyoruz. Doğuş Grubu mekanlarının galeriye dönüştüğü, 
duvar ve boşlukların genç sanatçı adaylarının yaratıcı çalışmalarıyla hayat bulduğu 
platform, www.sanatabiyer.com web sitesinde herkesin ulaşabileceği dijital sergiye 
de ev sahipliği yapıyor. Yalnızca web sitesi ile bugüne kadar 1.600’den fazla öğrencinin 
9.000’den fazla çalışmasını sanat severlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 

Topluma yapılması amaçlanan hizmetlerin kurumsallaştırılması ve sürdürülebilir 
hale gelmesini önemsiyoruz. Bu amaç ve vizyon ile Doğuş ̧Şirketler Grubu Başkanı 
merhum Ayhan Şahenk taraf ından, 1992 yılında kurulan Ayhan Şahenk Vakfı, 
çalışmalarını eğitim, kültür, sanat, sağlık, çevre ve spor alanlarında sürdürmekte, 
bilimsel çalışmalara destek vermekte ve sosyal yardımlarda bulunmaktadır. Vakf ın 
kuruluş amaçlarından biri de, doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve 
gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakılması için çalışmalar gerçekleştirilmesidir.
Türkiye’de tarım sektörünün gelişimi için öncelikli adımlardan birinin nitelikli insan 
kaynağının yönetilmesi olduğunu düşünüyoruz. Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve 
Teknolojileri Fakültesi, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi bünyesinde açılmış olup aynı eğitim döneminde fakülte öğrencileri için 
200 yataklı “Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu” tüm donanımlarıyla birlikte öğrencilerin 
kullanımına sunulmuştur. 

Otomotiv sektörünün en uzun soluklu sosyal sorumluluk platformu Traf ik Hayattır! 
16 yılı geride bırakırken, toplumun ihtiyaç ve beklentileri ışığında gerçekleştirdiği 
uygulamalarla traf ikte güvenlik bilinci ile pozitif kültür geliştirmeyi hedeflemektedir. 
Platform çalışmalarına etki alanını arttırarak devam etmektedir.



Notlar
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DIGITAL TRANSFORMATION

As part of the Company’s long-term strategy, in 2019 

Doğuş Otomotiv focused on domestic operations and 

opportunities that are deemed to have great potential for 

creating value, such as digitalization.

Taking the “Agile Methodology” focused on the concept of 

“Value” as the internal digital project development strategy, 

Doğuş Otomotiv laid the foundations of transition to an agile 

and analytical organizational structure in 2019. Accordingly, 

roles suitable for the agile management structure are 

defined and procedures to provide communication and 

coordinated work between Information Technologies and 

business units were determined. As part of the ongoing 

digital transformation, Human Resources processes were 

also transferred to digital platforms at a maximum level.

In line with Doğuş Otomotiv’s long-term strategy and future 

vision, the new Business Development department started 

cooperating with venture capital companies in 2019 in order 

to be well-prepared for the changing business models of 

the future. In order to develop the entrepreneurial skills 

of company employees, a Startup Catalogue website was 

launched in 2019. Internal workshops and cooperation with 

venture capital companies will continue unabated in 2020.

Within the scope of employer brand activities, Doğuş 

Otomotiv focused on social media channels in external 

communication. The company actively using Linkedln, 

Facebook and Instagram has reached 101 thousand 

followers in Linkedln. Facebook, which started as of March 

2018, has exceeded 40 thousand and Instagram exceeded 

20 thousand followers. With its unique and storified 

content, the Company has accelerating interaction rates in 

all channels.

Doğuş Otomotiv’s social responsibility platform, Traffic 

is Life! has the highest number of followers among the 

social responsibility platforms of the sector in social media. 

As of the end of 2019, Traffic is Life! platform’s Facebook 

account reached 154,780 followers with an increase of 21%, 

and Instagram account reached 16,676 followers with an 

increase of 220%.

Also placing a high degree of importance on digitalization 

in brand communication, Doğuş Otomotiv brands created 

a success story in 2019 by using digital communication 

channels in an effective manner.

Volkswagen Passenger Cars website, which is the largest 

showroom of the brand, received 17 million visits in 2019. 

A total of 24,200 digital request forms were received from 

digital channels in 2019, and 2.1% of these forms were 

converted into sales. In that regard, Volkswagen Passenger 

Cars far surpassed the automotive sector average of 1.1%, as 

stated in Google Auto Report. Thanks to a strong strategy 

and unique content, Volkswagen Passenger Cars social 

media channels were some of the most-followed in the 

automotive sector in 2019. The brand has maintained its 

leadership on Facebook with over 4 million local followers, 

and has become the most popular automotive brand on 

Instagram with 440,000 followers. The “Volkswagenim” 

application, which offers numerous user-friendly functions, 

reached 450 thousand people by the end of 2019. 

Audi Turkey, which places digitalization at the center of 

its business processes, has been hailed by Audi AG as a 

benchmark to other countries with its digital showrooms 

and benchmark projects. Like in previous years, Audi Turkey 

- which continued its effective social media presence in 

2019 - preserved its position at the top of the list of the most-

followed Twitter accounts of the Turkish automotive sector. 

Similar to its performance over the years, Audi Turkey’s 

website ranked among the most visited Audi websites 

throughout the world. The “Audi Intelligence: CRM” project, 

which was developed using artificial intelligence and 

machine learning techniques, made a positive contribution 

to vehicle sales in 2019.

Focusing on communicating the Leon and Ateca 

models in 2019, SEAT conducted 100% of its campaign 

communications on digital platforms throughout the year. 

Using social media channels effectively all through 2019, 

SEAT’s brand recognition was realized as 27.2% in 2019, 

while its brand likeability increased to 7.2%.

In 2019, Porsche Turkey’s Instagram followers rose by 20%, 

while the YouTube channel grew by 102%.

Developments to the “Smart Turkuaz Screen” application, 

which has been used in Volkswagen Authorized Dealers 

and Services since its launch in 2016, and which ensures 

offering more targeted services to Volkswagen Commercial 

Vehicles users, continued in 2019. With a new interface 

integrated into the service function of the application, 

users are able to learn their pre-defined service discounts 

without going to an Authorized Dealer, and get a service 

appointment online.

Developed by Scania, “Scania’m Cepte” is also a pioneering 

application of the sector. The application increased 

its effectiveness by reaching a total number of 8,400 

downloads in 2019.

Sales Success
Despite the contraction experienced in the market in 2019, 

Doğuş Otomotiv brands further enhanced their market 

positions and achieved remarkable accomplishments.

Volkswagen Passenger Cars ranked third in the passenger 

car market in 2019 with 38,820 units sold and a market 

share of 10%. The Golf, Passat and Passat Variant models 

closed the year at the top of their respective segments. 

The newest version of Passat, equipped with state-of-the-

art technology, continued its success of being the most www.dogusgrubu.com.tr


