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TSE COVID-19
GÜVENLI
ÜRETIM
BELGEMIZI
ALDIK
COVID-19 Hijyen
Belgesi ile işletmemizde
çalışanların,
ziyaretçilerin,
tedarikçilerin, yani tüm
paydaşların sağlığını
gözetiyoruz.

YENI ROBOT
HATLARI
DEVREYE
ALINDI
Zorlu bir süreçten
geçtiğimiz bu dönemde
üç hafta gibi kısa
bir sürede yetkin ekip
çalışmalarımızla yeni
robot üretim sistemleri
devreye aldık.

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edin

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,
Umutla başladığımız ve her şeyin çok güzel olmasını temenni
ettiğimiz 2020 yılı, maalesef bütün dünyada yayılan salgınla
beraber olumsuzluklar yaşanan bir yıl olmaya devam ediyor.
Ocak ayında farklı ülkelerde başladıktan sonra, mart ayından
itibaren ülkemizde de görülmeye başlayan COVID-19 salgını
nedeniyle, yaklaşık 6 aydır çeşitli tedbirlerle hayatımızı
sürdürüyoruz.
Gerek kişisel ve aile sağlığımız, gerek çalıştığımız şirketlerin
ve dolayısıyla ekonomimizin sürdürülebilirliği açısından
devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tedbirleri
uygulamamız çok önemli. Bu bağlamda öne çıkan konular
kişisel temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe.
Özellikle yaz mevsiminin bitişiyle birlikte sonbahar ve kışa
geçerken vücut direncimizi yüksek tutmamız, yaklaşmakta
olan kış döneminde sağlığımız açısından çok önem arz ediyor.
COVID-19 ile sürdürdüğümüz savaşta gösterdiğiniz hassasiyet
ve verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.
Pandemi sürecinin küresel olarak tüm sektörler üzerinde
olumsuz etkileri oldu. Ancak otomotiv dahil olmak üzere
bazı sektörler bu süreçte daha fazla etkilendiler. Faaliyet
gösterdiğimiz otomotiv sanayisi, başta müşteri güveni ve
pandemi koşulları nedeniyle satışların durması ve buna
bağlı üretimin kısmen veya tamamen durması sebebiyle
zor günler geçirdi. AB’deki otomobil satışlarında tarihi %25
daralma beklenirken, Ditaş’ın faaliyetlerini ağırlıklı sürdürdüğü
ağır ticari araç satışlarında ise daralma %45 ve üzerinde. Bu
gelişmeler doğal olarak bizi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla hem
üretim rekabetçiliği için tedbir almak hem de ürün yelpazemizi
genişletmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Tüm bunları
doğru yönetebilmek için ise moral ve motivasyonumuzun
önem kazandığı bir dönemdeyiz.
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Önümüzdeki dönemde, bu değerleri çok iyi bir şekilde
uygulamamız, moral ve motivasyonumuzu artırmamız gerekiyor.
İçinde olduğumuz pandemi süreci bize daha kötü bir senaryo
göstermezse 2021 yılı için umut ve iyimserlik içindeyiz. Bu
iyimserliği devam ettirmek için de öncelikle kendimizin ve
ailelerimizin sağlığına dikkat etmemiz ve tedbiri hiçbir koşulda
elden bırakmamamız gerekiyor. Tüm Ditaş ailesini bu çerçevede
hareket etmeye ve tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
2020 yılının 4. çeyreğinin ve 2021 yılının dünyamız, ülkemiz,
sektörümüz, iş ortaklarımız ve tüm Ditaş ailesi için başarılı
mutluluk ve sağlık dolu geçmesi temennisiyle.

Saygılarımla,
Osman Sever
Genel Müdür

Röportaj

Genel Müdürümüz Osman Sever, Salgın Döneminde
Çalışmalarımıza Nasıl Yön Verdiğimizi TAYSAD
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği
Dergisine Anlattı
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Ditaş’tan Haberler

Alüminyum Direksiyon
Süspansiyon Parça
Geliştirme

Ürün Yelpazemizi
Genişletmeye
Devam Ediyoruz

Fabrikamız için yeni ürün olan alüminyum parçalarımız adına
pilot denemeler devam etmekte olup, bu bağlamda proses
parametreleri belirlendi. Bu süreçte mevcut makine parkı ile
üretim yapıldı. Proje ekibiyle ürün tanıtım lansmanı yapıldı ve
ekip tebrik edildi.

Günümüzde, gelişen teknolojiyle beraber şirketlerin pazar
paylarını büyütmek için yeni malzeme kullanımını devreye alması
kaçınılmaz. Hızla gelişen sektörde alüminyum alaşımlarının
kullanım alanları her geçen gün artıyor. Bu artışın en önemli
sebebi, alüminyumun hafifliği ve yüksek dayanıma sahip olması.
Otomotiv sektöründe parça hafifliği; yakıt tasarrufu ve karbon
ayak izi etkisiyle bağlantılı. Ditaş bünyesinde 2020 yılında Renault
binek araç grubuna hitap eden ilk numune alüminyum rot başı
üretimi gerçekleştirilerek, parça dayanım testleri tamamlanacak.

Yeni Ürünümüz: Şaft Askı Bilyası
İşimizin Kalbinde Güvenlik Var mottosuyla çıktığımız yolda ticari araçlarda direksiyon yönlendirme ve süspansiyon parçalarına,
2020 yılında yeni geliştirdiğimiz bilyalı şaft askısını da ekleyerek pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Bilyalı şaft askısının
kalitesiyle sektörde fark yaratacağına inanıyoruz.
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Ditaş’tan Haberler

Kendi Geliştirdiğimiz Makinelerde Üretim
Verimliliğimizi Artırıyoruz

İndüktör

Otomatik Boğaz Desteği Takma

Otomatik Boğaz Desteği Takma

Otomatik Logo Basma

Pres

İndüktör

İndüktör
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Ditaş’tan Haberler

Yeni Robot Hatları Devreye Alındı
Endüstriyel alanda gerçekleştirilen robot
otomasyon çalışmaları, üretim sürecinin
hızlandırılmasının yanında kalitenin de en
yüksek seviyeye çıkarılmasını amaçlayan
çalışmalardır. Üretim verimliliği artırma
konusunda yapılan çalışmaların en
önemli adımlarından olan otomasyon
sistemleri, hızlı ve güvenli çalışma şartlarını

kolaylaştıran yöntemlerden biridir. Bu
düşünceden hareketle, fabrikamızda
Endüstri 4.0 çalışmaları son hızla devam
etmektedir. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz
bu dönemde üç hafta gibi kısa bir sürede
yetkin ekip çalışmalarımızla yeni robot
üretim sistemleri devreye aldık.

Şirket İçin Öneri Sistemimizi de Dijitale Taşıdık
Günümüz dünyasında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yaşam
şeklimiz ve alışkanlıklarımız da değişiyor. Değişime ayak
uydurabilmek için sürekli gelişiyor ve Ditaş olarak teknolojiyi ve
yeniliği sadece üretimde değil her alanda uyguluyoruz.
Her değişim bir fikirden doğar. Bizim için de her yeni fikir, her
bakış açısı değerlidir. Her yeni fikrin, her yeni bakış açısının daha
iyi bir Ditaş’a adım adım ilerlememizi sağlayacağına inanıyoruz.
Personelimizin fikir ve görüşlerini paylaştığı öneri sistemimiz artık
daha kolay, daha hızlı, daha ulaşılabilir olan dijital ortamda. Atölye
içerisinde bulunan karekodlar ile çalışanlarımız ve misafirlerimiz

cep telefonlarındaki barkod okuyucuyu kullanarak her an önerilerini
bizimle paylaşabiliyor. Bu sayede öneri bize hızlıca ulaşıyor ve fikirleri
uygulamaya dönüştürmek için hızlıca aksiyon alıyoruz. Firmamıza
gelen misafirlerimizi de atölye içerisindeki karekodlar ile iyileştirme
çalışmalarımız hakkında bilgilendiriyoruz.
Dijitalleşme yolunda bu önemli adımları atarken iyileştirme
çalışmalarımızın takibini de dijitale taşıdık. SAP ortamında oluşturulan
“Kaizen Takip Sistemi” ekranımızla artık kaizen çalışmaları da daima
ulaşılabilir, takip edilebilir ve güncellenebilir oldu.

TSE COVID-19 Güvenli Üretim
Belgemizi Aldık
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sanayi işletmelerinin COVID-19 ile mücadelesinde rehber
olan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol için alınan tedbir şartları yerine getirilerek uygun
olduğumuz onaylanmış ve TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi alınmıştır. COVID-19 Hijyen Belgesi
ile işletmemizde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyoruz.
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Ditaş’tan Haberler

Dünya Çevre Günü
Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç’in başkenti
Stockholm’de 133 ülkenin katılımıyla düzenlediği zirvede, 5 Haziran
tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oy birliğiyle kabul etti. O
tarihten beri 5 Haziran, çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini
çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi artırmak üzere
dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu sene biz de DİTAŞ ailesi olarak Dünya Çevre Günü farkındalık
etkinliği için, ailemizin çocuklarına "Çevre senin için ne ifade ediyor?"
sorusunu yönelterek, çocuklarımızın zihinlerinde oluşan çevre
temalarını bize resimle anlatmalarını istedik. Ardından çocuklarımızdan
gelen birbirinden güzel resimlerle bir video hazırladık ve sosyal
medya kanallarımızdan paylaştık.
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Ditaş’tan Haberler

Pandemi Döneminde Atık Yönetimi
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs
(COVID-19) salgını ile mücadelede ülke
sathında alınan tedbirler doğrultusunda,
gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven
ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının
uygun şekilde yönetiminin sağlanması
gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan
2020/12 sayılı Bakanlık Genelgesinde;
kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve
yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven
ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının

diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi,
ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya
konulması, geçici depolama alanlarında en
az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık”
kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek
üzere belediyeye teslim edilmesi gerektiği
kararı yayımlanmıştır.
Bizler de yayımlanan genelgeye uygun
olarak çalışanlarımızın sağlığı için fabrika
girişine, idari binaya, teknik ofise ve

Pandemi Kitapçığı
Küresel düzeyde etkisini gösteren COVID-19 salgınıyla mücadelenin
ilk günlerinden beri gelişmeleri yakından takip ettik ve gerekli
tedbirleri alarak süratle hayata geçirdik. Ülkemizi de etkileyen
COVID-19 pandemisi ile ilgili çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla
bir Pandemi El Kitapçığı hazırladık. Kitapçıkta pandeminin boyutunu,
etkilerini, kendimizi ve ailemizi nasıl koruyabileceğimizi ve şirket
bünyesinde uygulanan kuralları ele aldık. Yeni normalde de
şirketimizde bugüne kadar uyguladığımız tedbirleri sürdürmekteyiz.
Geldiğimiz noktada COVID-19 ile mücadelede tedbirlerimizden
taviz vermeden, üst düzey hijyen ve güvenlik önlemlerimizle
yarınların daha iyi olacağına inanarak üretime devam ediyoruz.
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soyunma odalarına toplamda 5 adet,
üzerinde tanımlı etiketleri bulunan atık
kutuları yerleştirdik. Bu atık kutularının
1/3'ü dolduğunda kişisel koruyucu
donanımlarını giyen personel başka
bir torbaya koyarak kilitli atık depoya
götürmektedir. 72 saat sonra Niğde
Belediyesi’nin oluşturduğu atık
kumbara alanına teslim edilmektedir.
Aynı uygulamayı İstanbul Şişli ofisimizde
de gerçekleştirdik.

Kısa Haberler

Türk Metal İş Sendikası
Türk Metal İş Sendikası Aksaray Şube Başkanı Muhterem Taşdemir, Niğde Fabrikamıza ziyarette bulundu.

MMOG FORD
FORD SMRT ekibi tarafından MMOG - Materials Management Operations Guideline / Logistic Evaluation (Malzeme Yönetimi Operasyon
Kılavuzu / Lojistik Değerlendirmesi) online eğitimi yapıldı. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmede tüm soruları doğru yanıtlayarak “A” aldık.

Patent Başvurumuz
Kabul Edildi
Lastikli Mafsal Bağlama Aparatı Patent başvurumuz
11.08.2020 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından
kabul edilmiştir. Patenti kabul edilen ürünün üretimi
Talaşlı İmalat Ustabaşı Ali Ünal tarafından gerçekleşmiştir.
Bu patent ile birlikte mevcut patent sayımız 3 adet olmuştur.

IATF 16949 Ara Denetimi
14-21 Ağustos tarihlerinde SGS denetim firmasınca gerçekleştirilen IATF16949 ara denetimi başarıyla tamamlanmış olup, belgemizi
kullanmaya devam etme yönünde karar verilmiştir.

Ar-Ge Mühendislerimizin Doktora Çalışmaları
Kapsamında Makaleleri Yayınlandı
Ditaş’ın Niğde’de bulunan Ar-Ge merkezinde çalışmalarını son teknolojik altyapı desteğiyle sürdüren Ditaş Ar-Ge mühendisleri
aynı zamanda yaptıkları bilimsel çalışmalarla bilime katkı sağlıyor. Ditaş Ar-Ge mühendislerinin hazırladığı makaleler
üniversitelerin çeşitli yayınlarında yayınlanmaya değer bulunmuştur. Yaptıkları çalışmalarla sektöre katkıda bulunan Ditaş Ar-Ge
mühendisleri, bir yandan da hazırladıkları makaleler ile üniversite kurumlarına ve öğrencilerine bilimsel anlamda destek oluyor.
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Röportaj

Bu Sayımızda Ticari Araçlara Yönelik Yedek Parça
Tedariğinde 40 Yıllık Tecrübeye Sahip Olan
Özkaya Otomotiv Genel Müdürü Kaan Kaya ile
Keyifli Bir Sohbet Gerçekleştirdik.
Firmanızdan/şirketinizden
bahseder misiniz?
Şirketimiz ağır vasıta ve hafif ticari araçların
toptan yedek parça satışını yapmaktadır.
1978 yılında Sirkeci’de faaliyetlerine
başlayan şirketimiz, 2003 yılından bu yana
Ataşehir’de faaliyetlerine devam etmektedir.
5000 m 2 depolama alanında çalışan
şirketimizin İstanbul İkitelli’de de bir şubesi
bulunmaktadır. Türkiye’nin tüm şehirlerinde
kayıtlı 3000’e yakın, bununla beraber her
ay aktif alım yapan 1700’e yakın müşteri
portföyüne hizmet sunmaktayız.
Faaliyet alanlarınız neler? Uzmanlığınız
daha çok hangi ürün ve araç grubunda
yoğunlaşıyor?
A ğ ı r l ı k l ı o l a r a k b a y i l i k v e Tü r k i y e
distribütörlükleri üzerine çalışan şirketimiz
Türkiye pazarındaki tüm ağır vasıta ve hafif
ticari araç markaları için parça tedariği
yapmaktadır. Özellikle yoğunlaştığımız
uzmanlık alanımız ise Ford ve BMC
markalarına ait ağır ve hafif ticari araç
parçalarının tedariğidir. Ürün grubunda
ise, kaporta hariç hemen hemen tüm ürün
gruplarıyla ilgili bayiliklerimiz ve ithalatımız
mevcut.
Ditaş Doğan ile iş birliğiniz ne zaman, nasıl
başladı? Ditaş hakkında ve yaptığınız iş
birliğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Ditaş ile iş birliğimiz 2008 yılında başladı. İş
birliğimiz bu uzun zaman dilimi içerisinde
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güçlenerek büyümeye devam ediyor. Ford
ve BMC ağır vasıta ürünlerinin satıcılığını
yapmaktayız ve yeni projelerimizle Ditaş ile
olan iş birliğimizi daha da büyütme yolunda
ilerliyoruz. Ditaş’ı Türkiye standartlarının
üzerinde bir kaliteyle üretim yapan ciddi
bir üretici olarak görüyoruz.
Pandemi sürecinin size olumsuz yönde
bir etkisi oldu mu? Eğer olduysa ne tür
olumsuzluklarla karşılaştınız?
Pandemi sürecinin ülkemizde ilk başladığı
dönemde %40'ları bulan ciro kaybımıza
rağmen mayıs ayı itibarıyla işlerimizin
eski seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz.
Pandeminin ülkemizde etkili olmaya
başladığı ilk günden bu yana biz de
şirketimizde gerekli olan tüm tedbirleri aldık.
Aldığımız bu tedbirlere bugün de sıkı sıkıya
uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Ulaşım ve yedek parça sektörünün şu anki
durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Sektörü gelecek dönemde neler bekliyor?
Tüm dünyada etkili olan pandemi sebebiyle;
yasaklar, kısıtlamalar, ekonomik durgunluk
gibi sebeplerden dolayı çoğu sektör gibi
ulaşım sektörü de olumsuz etkilendi.
Pandeminin ilk döneminde toplu ulaşımlarda
alınan önlemler ve kısıtlamalar, insanların
toplu ulaşım yerine özel araçlarını tercih
etmesi gibi faktörler ulaşım sektörünün
olumsuz etkilenmesine sebep oldu. Şu an
ise yeni normal çerçevesinde eskiye oranla

insanların toplu ulaşım kullanım oranları
azalmakta. Bu da daha çok aracın çalışması
ve sektörün canlanması anlamına geliyor.
Ulaşım sektöründe olduğu gibi yedek parça
sektörü de pandeminin ilk dönemlerinden
olumsuz etkilense de şu an yeni normal
dönemi ile beraber satışlardaki durgunluk
kırılarak toparlanmaya devam ediyor.

ROTİL

Z-ROT

SALINCAK KOLU SOL

SALINCAK KOLU SAĞ

İTİCİ ROTİL

ROTBAŞI SOL

ROTBAŞI SAĞ

ŞAFT ASKI BİLYASI

ŞAFT ASKI BİLYASI

ROTİL

SALINCAK KOLU SOL
A1-2878
OEM No: 8200298454 (L)

SALINCAK KOLU SAĞ

A2-4508
OEM No: Y6040135517

Z-ROT (STAB)

ROTBAŞI SOL

ROTBAŞI SAĞ

İTİCİ ROTİL

ROTİL

SALINCAK KOLU SOL

SALINCAK KOLU SAĞ

İTİCİ ROTİL

ROTBAŞI

Z-ROT

A1-5956
OEM No: 545057449R

A2-8089
OEM No: 485216564R

A2-8035
OEM No: YC15 4826 BC

A2-5023
OEM No: 8200669065

A1-5973
OEM No: KTBK31-3K209-AB

A2-8120
OEM No: BK21-3289-AA

A2-8098
OEM No: 546182227R

A2-8080
OEM No: 485206481R

A2-5803
OEM No: 7701474795 (L)

A1-5969
OEM No: BK31-3A053-AH

A1-5955
OEM No: 545057449R

A2-8081
OEM No: 485201340R

A2-5804
OEM No: 7701474796 (R)

A1-5970
OEM No: BK31-3A052-AH

A1-5954
OEM No: 545045297R

A2-8034
OEM No: 8C11 4826 AA

A1-2879
OEM No: 8200298455 (R)

A2-5348
OEM No: 87701474448

A2-8092
OEM No: BK21-3L519-AA

A2-8111
OEM No: BK31-5C486-AC
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GÜVENLİK LÜKS
DEĞİL İHTİYAÇTIR
Dünyanın orijinal ürün tedarikçisi ve
Türkiye’nin lider üreticisi Ditaş, her yolda, her koşulda yanınızda.
Araçların güvenli sürüşü için hayati öneme sahip güvenlik ürünleri
konusunda Ditaş uzmanlığına güvenebilirsiniz.
Kusursuz kalite anlayışı, güvenlik ve konfor sağlayan ürünleri,
üstün teknolojisi, co-design kabiliyeti, inovasyon kültürü ve
Ar-Ge gücüyle Ditaş, ulaşım endüstrisinin
yenilikçi çözüm ortağıdır.

