
hepimizin iş ve gelir kaynaklarını tehdit etmeye başla-
dı. Bu durum daha önce eşi benzeri görülmemiş bir 
krize işaret ediyordu. Kimse önünü göremiyor; ne olup 
biteceğini tahmin edemiyordu. Bu zorlu süreci basi-
retli tüccarlarımız ile hep birlikte atlattık. Tabi bu 
durum esnasında geçtiğimiz senelerde yaptığımız 
yatırımların maksimum faydalarını gördük. Ağustos 
böceği ile karınca hikayesi misali daha önce yaptığımız 
26.000 m2’lik Türkiye Ana Dağıtım Merkezi ve diğer 
lojistik iyileştirme çalışmalarımız bu dönemde meyve-
sini verdi. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği kullanmayıp 
Dinamik Ekibimizin maddi, manevi her türlü yanında 
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OCAK 2021

olmanın gururu bizi daha çok mutlu etti. Her ne 
kadar salgın tüm ülkeyi tehdit etse de hem kendi 
ekibimiz hem de paydaşlarımızın sağlığı için tüm 
tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarıp sahada ve 
piyasada olmaya devam ettik.

Haziran ayının başlarıyla birlikte ekonominin 
canlanmasıyla kaldığımız yerden yatırımlarımıza 
devam ettik. Bu süreçte teknolojik alanda Depo 
Yönetim Sistemleri, Tuzla Sorter (ayrıştırıcı) 
çözümü, TecData gibi yenilikleri müşterilerimize 
daha iyi hizmet vermek adına hayata geçirdik. 
Nisan ayında Çorlu’da 4.000 m2 büyüklüğünde 
Trakya Dağıtım Merkezimizi faaliyete geçirdik. 
Geriye dönüp baktığımızda 2020 yılı her ne kadar 
zorlu olarak anılsa da Dinamik adına istihdam 
artışı sağlamaya devam ettiğimiz, yatırımlarımız-
la ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığımız bir 
seneyi geçirmekten gurur duyuyoruz.

Sözlerime son verirken 2021 yılının hepimiz için 
sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini; sektörü-
müzün tüm paydaşları, müşterilerimiz ve çalışan-
larımız için bereketli ve bol kazançlı bir çalışma 
yılı olmasını temenni ederim.

SELAMİ TÜLÜMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Fortune 500 Türkiye 2019  listesine göre 

Türkiye’nin en büyük şirketleri değerlendirmesin-

de bu sene 46 basamak yükselerek 343.sırada 

yerimizi aldık. Yine 2019 verilerine göre değerlen-

dirilen Ekonomist “Anadolu’nun En büyük 500 

Şirketi” sıralamasında 124. sıra, Capital 500’de 

ise 466. sırada yer aldık.  Bu başarılarda katkısı 

olan müşterilerimize, tedarikçilerimize ve 

çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
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FAZLA YENİ MARKAYI

Yeni bir seneye başlarken 
geçirdiğimiz zorlu 2020 
yılının bize tekrardan hatır-
lattığı üzere tüm iş paydaş-
larımıza sağlıklı, mutlu, 
huzurlu bir yıl dilerim. 
Geçen yıl herkesin malumu 
olduğu üzere işlerimiz 
yolunda giderken Mart 
ayı ortasında ülkemizde 
gündeme gelen korona 
virüs salgını önce sağlığı-
mızı, özgürlüğümüzü sonra



DİNAMİK GELİŞMELER

Dinamik Kurumsal Kimlik Yenilemesi

Şirket logomuzu ve kurumsal kimliğimizi değişen ve gelişen 
sektörümüze uyumlu, vizyonumuzun sembolü, modern, yenilikçi 
hale getirmek üzere yeniledik. Tüm şube ve dağıtım merkezleri 
binalarımıza ve araçlarımıza da gerek mimari, gerekse görsel 
bütünlük içerisinde bu değişikliği yansıttık, yansıtmaya devam 
ediyoruz.

TecData

Dinamik Puan

Pandemi Süreci

300+ marka ve 250.000+ ürün çeşidi ile milyonlarca onaylı veriye ulaşma imkanı sağlayan 
İnteraktif Ürün Data Bankası Dinamik TecData’yı müşterilerimizin hizmetine sunduk.
  
Müşterilerimiz, TecData sistemimiz üzerinden araç model, marka ve serisi ile arama yapıp, 
ürün montaj videolarını izleyip, 360 derece ürün görsellerine erişip, PDF montaj talimatları 
ve teknik çizimleri kullanarak işlemlerinde hız, kolaylık ve avantaj sağladılar. TecData sistemi-
ni sürekli geliştirerek “İLK”leri müşterilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz.

B2B programımızdaki müşteri puanlama ve ödül sistemini 
başlatarak müşterilerimizin bir yandan hizmet alırken, diğer 
bir yandan her süreçten keyif almalarını da sağlamayı hedef-
ledik. “Dinamik’ten Kazandıran Kampanya” projesi ile müşte-
rilerimiz, tüm “Braxis ve Kraftvoll Germany” ürün alımlarında 
artık dinamik puan kazanabiliyor, puanlarını hediye çekine 
dönüştürebiliyor.

Pandeminin başlaması ile birlikte Dinamik Otomotiv 
olarak Koronavirüsüne karşı tüm önlemlerimizi aldık 
ve iş yeri hekimimiz ile birlikte şirket çalışanlarımızı 
dijital platformda bir araya getirerek merak edilen 
soruların cevaplarını paylaştık. 

İnsan Kaynakları, İdari İşler öncülüğünde, İSG kapsa-
mında tüm şubelerimizde ve bölge dağıtım merkezle-
rimizde gerekli olan bütün güvenlik, sağlık ve hijyen 
önlemlerini en üst seviyeye aldık. Sağlıklı iş ortamları 
için evden çalışma dahil, yüksek hassasiyet ile kuralla-
rı uyguladık ve takip ettik. Çalışanlarımızı, işe devamı-
nın yanında hayat standartları ve sağlığında kaliteyi 
artırmak amaçlı olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 
kapsamına aldık.
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ETKİNLİK VE TOPLANTILAR 

REKLAM VE SPONSORLUKLAR

FUARLAR

Dinamik Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Selami Tülümen, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sn. Adem Tülümen, Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn. Hüseyin Topal ile Satış, Satın alma, 
Finans, İdari İşler, Lojistik, Dış Ticaret, Bilişim, 
İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim departman-
larımızın yöneticileri, yardımcıları ve aileleri ile 
hafta sonu NG Sapanca Otel’de bir araya geldik. 
2020'nin konuşulduğu bu birliktelikte en çok 
satan 10 iş kitabı arasına giren, "Söyleyince 
Kızıyorlar" kitabının yazarı Sn. Serdar Aslan 
Bey de sunumu ve keyifli anlatımı ile değerli 
paylaşımlarda bulundu.

Ulusal Egemenliğimizin 100. 
yılını, 23 Nisan gününe özel 
Şirket çalışanlarımızın çocuk-
larının emek ve istekle hazır-
ladığı resimlerle kutladık.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
günü vesilesi ile Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selami Tülümen ve 
Türkiye geneli satış ve dağıtım 
merkezi yöneticilerimiz, Dinamik 
Otomotiv kadın çalışanlarımız ile 
biraraya gelerek 8 Mart Dünya 
Kadınlar gününü kutladı, kendile-
rine özverili çalışmaları ve emek-
leri için teşekkür etti.

Dinamik reklam filmimizi ilk kez Ağus-
tos ayında CNN TÜRK, HABERTÜRK, 
NTV, A HABER, TRT HABER, HALK TV, 
TELE1 ve TGRT HABER kanallarında 
yayınladık.

Braxis markası ile dünyaca ünlü 
pilotların sahne aldığı Formula 1 
heyecanını S Sport kanalında 
birlikte takip ettik ve heyecanı 
birlikte yaşadık. 

Sporu ve Sporcuyu destekliyoruz 
dedik ve  ING Basketbol Süper 
Ligi'nde ve Eurocup’da ülkemizi 
temsil eden Frutti Extra 
Bursaspor ve TFF 1. Ligde oynayan 
Eskişehirspor’un yanında yer aldık. 

24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen MIMS 
Automechanika Moskova Dijital 2020 fuarında yerimizi 
alarak dijital platformda da dünyanın dört bir yanından 
standımızı online ziyaret eden ziyaretçilerimizle bir 
araya geldik ve Dinamik gelişmelerden haberdar ettik.

8 -11 Aralık 2020 tarihleri arasında UİB tarafından 
düzenlenen  Auto Expo Türkiye 2020 Dijital Fuarında 
yerimizi aldık. Sektör paydaşlarını dijital platformda ilk 
kez bir araya getiren fuarda, ziyaretçilerimizle 
görüşerek ve strateji belirleyerek değerlendirmelerde 
bulunduk.
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LOJİSTİK GELİŞMELER

SORTER

DİNAMİK SATIŞ
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Pandemi süresince lojistik çalışan sayısında bir azalmaya gitmedik aksine lojistik 
ekibimizde istihdam arttırdık. Mevcut çalışanlarımız ile beraber bu süreci hep 
birlikte kontrol altına aldık. Bizler pandemi süresince Dağıtım merkezlerimizin 
tamamını periyodik olarak dezenfekte ederek, hijyen kuralları ve pandemi 
eğitimlerini sürekli vererek, gerekli olan ekipmanları (maske, dezenfektan,
eldiven, kolonya v.b) her daim eksiksiz olarak temin ederek yeni normale geçişi 
sağladık. 

Lojistik yatırımlarımızda hız kesmeden Dinamik Servis araç filomuza 20 araç 
ekleyerek toplam 125 servis aracı ile tüm Türkiye’ye kesintisiz hizmet sağladık. 
Aynı gün teslimat ile müşterilerimizin siparişlerine en hızlı şekilde ulaşmasını 
hedefledik.

Türkiye Ana Dağıtım Merkezimizde Yeni Dağıtım Merkezi Yönetim Sistemi’ni 
(WMS) 2019 Aralık ayında kullanmaya başladık.  Kurduğumuz yeni sistem ile stok 
referans çeşitliliğini daha da artırmak için tedarik zinciri ekibiyle m3 hesaplama-
larına göre aksiyon alınmış, müşterimize bölgesindeki dağıtım merkezinden daha 
fazla referansa ulaşma imkânı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra stok bulunurluğu 
KPI ve performans ölçümleri ile sunduğumuz hizmetin de kalitesi artmaktadır. 
Eylül ayı itibariyle WMS’e geçiş süreçlerimizi tamamladık.

Dinamik Otomotiv’de kullanılan Dağıtım Otomasyon Sistemi Dinamik Sorter ile tüm 
siparişleri hızla ve güvenle hazırladık. 35 metre yükseklikte çalışan dikey 
konveyörden otomatik olarak Dinamik Sorter’ a aktarılan ve aynı anda 48 müşteri 
siparişine hizmet eden teknolojik sistemle dağıtım hızı yanı sıra paketleme hızında 
da avantaj sağladık. 2020 yılının sonunda Sorter kapasitesini artırarak 100 göz ve 3 
besleme ile aynı anda 250 müşteriye sipariş hazırlayacak seviyeye getirdik.

Trakya Bölge Dağıtım Merkezimiz 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle müşterilerimize ve 
tedarikçilerimize hizmet vermeye başladı. 4.000 metrekarelik bir alanda faaliyet 
gösteren Trakya’nın ilk Dağıtım Merkezi’nden çevre bölgelere aynı gün teslimat ile 
siparişleri ulaştırıyoruz.

Adana Dağıtım Merkezimizin hacmini 2 katına çıkardık, Trabzon Dağıtım merkezinde 
de depolama alanını büyütme çalışmalarını tamamladık. 

SATIŞ ekibimiz ile 2020 yılında yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen satış ve 
büyüme hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte müşterilerimizden ve sahadan 
hiç kopmadan saha çalışmalarımız ve iş birliklerimiz aynı şekilde devam etti. 

Profesyonel Saha Satış Yöneticilerimiz ve toplamda 280 kişilik satış operas-
yon ekibimiz ile, şirketimizin tüm operasyonel faaliyetlerinin gücünü arkamıza 
alarak müşterilerimiz ile birlikte büyüme ve hizmet kalitemizi artırma çalışma-
mız devam etti. 

Edirne'den Ardahan'a ...Sinop'tan Hatay'a ... dedik ve pandemi şartlarına rağmen tüm tedbirleri alarak ziyaretlerimizle 
müşterilerimizin yanında, yakınında olduk. Müşterilerimize her zaman bir iş ortağı ve çözüm ortağı olma kültürü ile hizmet 
verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Profesyonel Saha Satış Yöneticilerimiz  ve etkin saha satış kadrolarımız ile 81 il de her ay 11.000 üzerinde müşterimize / 
ortalama 45.000 düzenli müşteri ziyareti yapma ve her müşterimizde yerinde çözüm üretme kabiliyetimizi her geçen gün 
artırıyoruz. 

Bünyemizdeki tüm markalarımızı tüm müşterilerimize ulaştırmak için ekibimiz ile hız kesmeden çalıştık.. Onları her gelişme 
ve yenilik hakkında bilgilendirerek sürekli iletişim içerisinde olmaya devam ettik.

Türkiye genelinde tüm ofislerimizi,
depolarımızı ve araçlarımızı
düzenli olarak dezenfekte
etmeye devam ediyoruz. 

Tüm koli ve paketlerimizi titizlikle
hazırlıyor, sevkiyat öncesi
dezenfekte ediyoruz.

Tüm ekibimizle siz değerli müşterilerimize
kesintisiz ve en sağlıklı koşullarda
hizmet vermeye devam ediyoruz.

DİNAMİK AKTİF KORUMA 

DİNAMİK
AKTİF
KORUMA



DİNAMİK AKADEMİ 

DİSTRİBÜTÖR MARKALARIMIZDAKİ  GELİŞMELER
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Dinamik Akademi çalışmalarımız yeni yapılanma süreçleri ile devam 
ediyor. Sıfırdan yetiştiren ve her çalışanımız için bir kariyer planlaması 
tasarlıyoruz.  İç ve dış eğitim süreçleri ile sürekli gelişim içerisindeyiz. 

Dinamik Akademi / Modül 2 kapsamın-
da tüm satış ekiplerimize; Sn. Hakan 
Okay Hocanın yeni eğitim kitaplarını 
paylaşarak “İyi Hizmet; İyi şirketlerde, 
iyi ürünler ve iyi ekipler ile verilebilir” 
mesajını yineledik.

22 Ekim tarihinde ve Türkiye Satış 
Direktörü Hakan Yeşilsu tarafından 
Bölge Satış Müdürleri katılımı ile  
gerçekleştirilen bir günlük eğitimde 
“Personel Sirkülasyonu Eğitimi” sonrası 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

14-15 Kasım tarihlerinde Durumsal 
Yöneticilik, Kurumsal Farkındalık ve İleri 
bildirim ile Zaman Yönetimi eğitimi 
gerçekleştirildi. 1,5 gün süren eğitime 
Bölge Dağıtım Merkezi Müdürleri ile 
Bölge Finans Uzmanlarımız katıldı.

akademi

Fren grubunun önemli markası Braxis’de  binek ve ağır vasıta grubunda 
ürün çeşitlilği ve bulunabilirliği devam ederken Abs hız sensörü ve fren 
kampanası ürün grubunun satışına da başlandı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde görüşmeler 
gerçekleştirilerek 2020 yılında yeni distribütörlük anlaşmalarına imza 
atıldı.

2020 yılında ürün grubunu ve çeşidi geliştirerek bir çok referansı müşteri 
ile buluşturan  Kraftvoll Germany, hız kesmeden büyümeye devam ediyor. 
Ürün gruplarına  kızdırma bujisi, buji kablosu, eksantrik zincir kitleri, ön 
takım grubu, rulman grubu, krank kasnakları, aks taşıyıcı ve oksijen 
sensörlerini ekleyerek referans sayısını artırdı.  

Kraftvoll yağ grubunda da yeniliğe giderken HDI Sigorta ile yapılan 
anlaşmayla yağ grubu ürünlerini sigorta güvencesinde müşterileri ile 
buluşturmaya devam ediyor.

2020 yılında satışı sunulan ve sadece Dinamik Otomotiv stoklarında yer 
alan NEWADA marka konsantre antifirizler, kırmızı, mavi, sarı renklerde 
satışa sunuldu. 

HDI Sigorta güvencesinde olan Newada Antifirizler ayrıca;
-Korozyon koruma paketi içerir
-Kireç ve tortu oluşumlarını önler
-Soğutma kapasitesini geliştirir
-Paslanma koruması sağlar

2020 yılında Avrupa dahilinde uluslararası satışlarını başlatarak Amazon’da da 
yer aldı. Avrupa deposunu Frankfurt’tan Münih’e taşıyan Dynamic Europe, her 
geçen gün hizmet kapsama alanını genişletmeye devam ediyor.


