
06MercekDe
DİTAŞ Yaza Merhaba Partisi

12SahaDa
DİTAŞ’tan Oto Sanayi Sitesi
Ziyaretleri

10TürkiyeDe
DİTAŞ 3-5 Haziran’da 
Automechanika DUBAİ 
Fuarındaydı!

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Haber Bülteni Sayı : 3  Temmuz / 14

02Röportaj
Levent Kalpakçı
Genel Müdür Yardımcısı, Teknik

05VitrinDe
DİTAŞ İstanbul 
Automechanika’daydı

08AtölyeDe
DİTAŞ Yalın Altı Sigma Metodolojisi

habe R

Devlere Slalom Becerisi
Kazandırıyoruz



Ditaş

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Haber Bülteni

habe
3

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Haber Bülteni

habe RR
2

Röportaj: 
Levent Kalpakçı
Genel Müdür Yardımcısı, Teknik

1993 yılında ODTÜ Endüstri 
Mühendisliği’nden mezun oldum. Bitirme 
projem çöp toplama ve geri kazanımı 
üzerineydi. Mezuniyet sonrası ilk önce 
F16 uçaklarıyla ilgili bir kaç projede rol 
aldım. Sonrasında trafo sistemleri, fırın 
üretimi, bulaşık ve çamaşır makineleri,  
güzellik merkezi, bakır tel, ekmek üretimi, 
ilaç, plastik, tel, diş fırçası ve benzeri pek 
çok farklı sektör ve farklı firmada projeler 
yaptım. Şimdi ise DİTAŞ’ta bir yandan 
ürünleri tanımaya çalışıyor bir yandan 
tecrübelerimi çalışma arkadaşlarıma 
aktarmaya çalışıyorum.  

2014 yılı DİTAŞ için bir değişim yılı oluyor. 
Yeni yatırımlar ile fabrikanın tüm çehresini 
değiştireceğiz ve ciddi bir kapasite artışı 
yakalayacağız. Ancak en büyük değişimin 
çalışma arkadaşlarımın düşünce yapılarında 
olmasını hedefliyorum. Süreçlere ve 
sorunlara daha geniş bir açıdan bakabilen, 
DİTAŞ vizyonunu benimsemiş, takım ruhuyla 
çözüm için çalışan, alanında yetkin, risk 
ve sorumluluk alabilen ve bu doğrultuda 
karar alıp hızlıca hareket edebilen bir 
kadro ancak DİTAŞ’ı geleceğe taşıyacaktır. 
Yeniden yapılanma sonrası çok iyi bir sinerji 
yakaladık. Bu genç ve dinamik kadroya çok 
güveniyorum.

Geçtiğimiz dört ay  boyunca bu doğrultudaki 
çalışmalarımız iyi sonuçlar vermiş ve daha 
büyük hedefler için umutlandırmıştır. Ama 
büyük hedeflere kolay ulaşılmaz. Daha yolun 
çok başındayız. Bizi çok zorlu ama bir o kadar 
da eğitici bir yol bekliyor. Şimdiden tüm 
arkadaşlarıma başarılar dilerim.

2014 yılı DİTAŞ 
için bir değişim 
yılı oluyor. 
Yeni yatırımlar 
ile fabrikanın 
tüm çehresini 
değiştireceğiz 
ve ciddi bir 
kapasite artışı 
yakalayacağız.

Yeniden yapılanma sonrası çok 

iyi bir sinerji yakaladık. 

Bu genç ve dinamik kadroya çok 

güveniyorum.

DİTAŞ 
Pazarlama&Satış 
Ekibi Artık 
İstanbul’da!
Ditaş’ın son dönemde yapmış 
olduğu yeniliklerden biri de 
Satış&Pazarlama ofisini 
İstanbul’a taşımak oldu. 

DİTAŞ her geçen gün gücüne 
yeni çalışma arkadaşlarıyla 
güç katıyor!
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DİTAŞ İstanbul 
Automechanika’daydı

Automechanika İstanbul’da, Türkiye’den  üreticilerin tüm ürün 
yelpazesini ve yeniliklerini görebileceğiniz gibi Türkiye ve bölgesel 
pazarlarda faaliyetlerini arttırmak isteyen uluslararası katılımcılara 
ait geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi tanıştırdı. 40 ülkeden 1,479 
firmanın katıldığı fuarı toplam 44,469 kişi ziyaret etmiştir. HALL 8 
G100 standında ürünlerini sergileyen DİTAŞ, fuar süresi boyunca 
ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştur. 

Automechanika Istanbul  10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında  İstanbul TÜYAP Kongre  ve Fuar Merkezi’nde  8. kez düzenlenmiştir.    
Avrupa’nın 1 numaralı OEM ve satış sonrası etkinliğidir. Toplam 1,479 katılımcının dünyanın dört bir köşesinden gelen 44,469 ziyaretçi 
ile buluştuğu, Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren bu fuar, Türkiye için olduğu kadar çevre ülkeler için de önemli bir buluşma 
platformu haline gelmiştir.

VitrinDe

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Haber Bülteni

habe
5

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Haber Bülteni

habe
4



DİTAŞ Yaza Merhaba Partisi

Kuruluşunun 42. yılında DİTAŞ güçlü personeli ve sektöründeki büyük tecrübesi ile “Türkiye’nin ilk rot üreticisi” olmanın haklı grurunu 
taşımaktadır. 2014 yılında personel motivasyonu ve memnuniyetini arttırmak için organizasyonlarına ara vermeden devam etmektedir.

DİTAŞ’ın sosyal etkinlerinden biri  olan Geleneksel Yaza Merhaba Partileri yoğun ilgi gördü. DİTAŞ çalışanlarına sağlanan sosyal hakların 
yanı sıra, çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve dostluğu pekiştirmek amacıyla organize edilen etkinliklerin son halkası, “Yaza Merhaba 
Partileri” oldu.

9 Haziran Pazartesi günü İstanbul ofis 
çalışanları için Tekne‘de, 13 Haziran Cuma 
günü ise Niğde çalışanları için Askeri Sosyal 
Tesisleri’nde yapılan organizasyonlara 
katılım hayli yüksek oldu. Organizasyonların 
amaçlarından biri olan; çalışanlar arası bağın 
kuvvetlendirilmesi de bu sayede sağlanmış 
oldu. 

İnsan Kaynakları departmanının üstlendiği 
organizasyonlarda, DİTAŞ Genel Müdürü 
Sn. Erkut ALKAYA yapmış olduğu konuşmada 
DİTAŞ ailesi olarak birlik ve beraberliğimizin 
ne kadar önemli olduğunu, yılın ilk yarısında 
gösterdiğimiz performansı sürdürdüğümüz 
takdirde Ditaş’ın daha iyi yerlere geleceğini, 
daha güzel organizasyonlar yapacağımızı 
vurguladı.
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TAYSAD After Market
Konferansı

20 Mayıs 2014 tarihinde Marriot Otel’de 4. gerçekleştirilen 
Otomotiv’in Bugünü&Yarını konferansında DİTAŞ Genel Müdürü 
ERKUT ALKAYA’da konuşma yaptı. Konuşmasında Sn. ALKAYA 
Türkiye’deki otomotiv sektöründeki rekabet faktörleri, yedek 
parça distiribütorlüğü stratejileri ve otomotiv sektöründeki ihracat 
fırsatlarından bahsetti.

Otomotiv sektöründen bir çok seçkin markanın temsilcisinin 
konuşmacı olduğu konferans teşekkür konuşmalarıyla son buldu. 

DİTAŞ, 4th Automotive 
Today&Tomorrow 
Konferansındaydı

29 Mayıs 2014 tarihinde Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği tarafından 
düzenlenen konferansta; yenileme pazarındaki güncel durum, gelişmeler, 
değerlendirilmesi gereken fırsatlar, mevcut ve yeni önlem alınması 
gereken konu başlıkları ve uluslararası platformdaki son gelişmeler 
detaylı olarak değerlendirilmiştir.

TAYSAD, Clepa, Bosch, YPG Derneği, GIPA Group, Otostart.com, Sekizgen firmasından yetkililerin konuşma yaptığı konferansa DİTAŞ adına 
Pazarlama ve Satış Bölümleri temsilcileri katılmıştır. 
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Ditaş, hareket planı çerçevesinde saha ziyaretlerine tam gaz devam ediyor. Hedef pazarına 
paralel olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki Oto Sanayi sitelerinde ve yedek parça satış 
noktalarında esnafın yanında olan Ditaş, yetkin personeli ile entegre tesislerinde üretmiş 
olduğu OEM kalitesindeki ürünleri hakkında ustalara bire bir bilgilendirme yapmanın yanı 
sıra siz değerli iş ortaklarımızın görüşlerini ve önerilerini de almaktadır. 

Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara Bölgesi ziyaretlerimizden kareler:

SahaDa

DİTAŞ’tan Oto Sanayi Sitesi
ziyaretleri
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Yedek Parça sektörünün lideri DİTAŞ, Automechanika Dubai 2014’de yerini aldı. 3-5 Haziran 
2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda DİTAŞ hafif ticari, binek ve ağır vasıta ürünlerini 
tanıttı. 

27-29 Mart 2014 tarihleri arasında Louisville Kentucky USA’de 
gerçekleşen Mid - America Trucking Show – MATS -  fuarı bu yıl 42. Kez 
düzenlenmiştir. 1972’den bu yana her yıl düzenlenen bir fuardır. 

10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen Truck World Toronto fuarına DİTAŞ’ta katılım gösterdi.

400’ün üzerinde şirketin katılım gösterdiği fuar 20.000 üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Fuar süresi boyunca birçok ziyaretçiyi standında ağırlayan DİTAŞ, Amerika pazarındaki stratejileri hakkında fikir 
alışverişinde bulundu. 

Fuar, Amerika’daki araç dağılımını ve Ditaş’ın bu bölgede varlığını nasıl 
sürdürebileceğini anlaması açısından faydalı olmuştur. 61161 numaralı 
stantta ziyaretçilerini ağırlayan Ditaş, fuar süresi boyunca birçok kişi ve 
firma ile görüşerek ürünlerini tanıtma fırsatı yakalamıştır. 

Düzenli olarak her  yıl Dubai’de gerçekleştirilen Automechanika Dubai 
fuarında bu yıl da DİTAŞ yer aldı. 03-05 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Dubai Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara 60 ülkeden 
25.000 ziyaretçi geldiği belirtilmektedir.

1-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Sao Paulo Brezilya‘da gerçekleşen Automec Pesados 
fuarı; bir sene binek ve hafif ticari araçlar, bir sene de ticari ağır vasıta araçlar için 
düzenlenmektedir. Bu seneki fuar ticari ağır vasıta araçlar için organize edilmiştir. 
Ziyaretçi olarak katıldığımız bu fuarda, Ditaş ürünlerine benzer ürünleri sergileyen tüm 
katılımcılar ile görüşmeler yapılma imkanı sağlanmıştır. 

Automechanika Dubai fuarında, motorlu araçlar yedek parçalarının 
yanı sıra, sürüş, şasi, gövde, elektrik ve elektronik grupları içeren 
ürünler sergilenmektedir. Ayrıca, araç servis ve tamir, karoser onarım 
ve boya, lastik, pil ve performans sistemleri için ekipmanları da kapsar.

DİTAŞ Mid-America 
Trucking Show fuarındaydı

DİTAŞ 3-5 Haziran’da 
Automechanika DUBAİ 
fuarındaydı

TürkiyeDe ve DünyaDa
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DİTAŞ, Automec 2014 
Sao Paulo ziyareti

DİTAŞ Truck World Toronto fuarına 
katılım gösterdi
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Ditaş’ı Artık Sosyal 
Medyadan da Takip 
Edebilirsiniz!
Yedek parça imalat ve sanayi sektörünün 
yenilikçi yüzü DİTAŞ Doğan’ı Facebook ve 
Twitterdan da takip edebilirsiniz. 

@ditasdogan/ditasdogan

DİTAŞ 
ürünleri artık

                      ‘da
Ditaş ürünleri yüzlerce çeşidiyle 
Türkiye’nin lider e-ticaret Sitesi 
hepsiburada.com’da bir tık uzağınızda…

DİTAŞ, Yalın Altı Sigma 
Metodolojisi

DİTAŞ, 2014 yılı itibari ile son yıllarda popüler olan fakat temeli 
1900’lü yıllardan gelen Yalın üretim tekniklerini kullanarak 
sürekli iyileştirme ve hatasızlaştırma çalışmalarına başlamıştır. 

‘‘Yalın Altı Sigma Metodolojisi’’ ile Altı Sigma istatistiksel 
araçlarının ve yalın üretim tekniklerinin entegrasyonu sağlanarak, 
katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmak hedeflenmektedir. 
Bu program kapsamında geleneksel yaklaşımlardan farklı 
olarak ‘‘Yalın ve Altı Sigma’’ uygulamalarının entegre edilerek 
uygulanması gerekir.

Sürekli iyileştirme çalışmalarına zemin oluşturması açısından Proje Fırsatları Belirleme 
ekipleri oluşturulmuştur. Yaklaşık 50 çalışandan oluşan 10 ekip tüm şirket genelinde 
iyileştirme, hatasızlaştırma ve yalınlaştırma faaliyetlerine aktif olarak katılmıştır. Çalışma 
sonucunda 650 proje fırsatı hazırlanmıştır. Ekip liderleri tarafından Ditaş Yönetim Takımı’na 
sunulan çalışmalar, değerlendirmeye tabi tutularak aralarından hemen yap ve uzun dönem 
projeleri belirlenmiştir. Tüm bu çalışmalara paralel bir şekilde iş akışlarının daha sistemli, 
daha hızlı yürütülebilmesi için yalın altı sigma eğitimleri alınmaya devam edilmektedir. 
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