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DKV Euro Service, trans-
Avrupa yollarında seyreden 
ticari araç sürücülerinin 
yolda daha iyi tıbbi yardım 
almalarını sağlamak üzere 
kurulan DocStop Avrupa 
Derneği’ni destekliyor. 
Dernek ve gönüllüleri, 
kuruluşundan bu yana 
Pan-Avrupa yolları boyunca 
doktor ve hastane ağı 
ile hizmet noktalarının 
oluşturulmasına çalışıyor.

DocStop Avrupa Derneği 
tarafından bir pilot 
proje olarak başlatılan 
yolda tıbbi yardım esaslı 
DocStop projesi, Avrupa 
otoyollarında yol güvenliğine 
ve lojistik sektöründe çalışan 

ticari araç sürücülerinin 
insani koşullarda 
çalışmalarına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor. Bu 
çabaların sonucu olarak 
profesyonel sürücülerin 
aldıkları tıbbi yardımın 
gözle görünür biçimde 
iyileştiği gözlenen proje 
kapsamında, ayda 400’ün 
üzerinde sürücü DocStop 
hizmet ağını kullanıyor. 

DocStop kapsamında, 
hizmet noktaları öncesinde 
yol tabelalarında DocStop 
işaretinin yer alarak 
sürücüler nezdinde 
farkındalığın ve kullanım 
yaygınlığının artırılması 
öngörülüyor. 

DKV’den ticari araç sürücülerine yolda tıbbi yardım

WABCO ile yollarda yalnız hissetmeyin!
1982 yılından bu yana 
WABCO’nun Türkiye’deki 
tek temsilcisi ve distribütörü 
olarak faaliyet göstermekte 
olan İntermobil’in, 
Türkiye’de profesyonel 
ve güvenilir bir servis 
ağı yaratabilmek, son 
kullanıcıya kapsamlı 
servis hizmeti verebilmek, 
olabildiğince yakın ve 
ulaşılabilir olmak adına 
WABCO Service Partner 
yetkilisi olarak belirlediği 
tüm WABCO Service 
Partner noktalarında geçerli 
olacak bahar kampanyası 1 
Mart – 31 Mayıs tarihleri 

arasında tüm filoların ve 
ticari araç sahiplerinin 
hizmetinde olacak. Aracın 
ihtiyacı ister acil yardım 
desteği ister düzenli bakım 

olsun, tek seferde yapılan 
işlem sonucunda 1000 TL + 
KDV ve üzerinde WABCO 
ya da ProVia markalı ürün 
alımı gerçekleştirenler 

kampanyadan 
faydalanabilecekler. Siz 
de bir WABCO Service 
Partner Noktası’na uğrayın, 
yollarda yalnız hissetmeyin.

Borusan Grubu, 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde iş 
yaşamındaki ayrımcı dil 
ve davranışlara dikkat 
çeken bir rehber ve video 
yayınladı. Bu rehberle iş 
yaşamında kadın erkek 
arasında ayrımcılığı besleyen 
ve önyargı içeren dil, ifade ve 
davranış kalıplarının farkına 
varılması; sevgi ve saygıya 
dayalı bir çalışma ortamına 
zemin hazırlanması 
amaçlanıyor. ‘İş Yaşamında 
Ayrımcılık İçeren Söz ve 

Davranışlardan Kaçınma 
Rehberi’ adı altında,  
Borusan Grubu bünyesindeki 
toplumsal eşitlik platformu 
Borusan Eşittir ile 
Kadir Has Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları 
Merkezi danışmanlığında 
hazırlanan rehberde, 
günlük iş hayatında sıklıkla 
karşılaşılan özellikle 
cinsiyete yönelik ayrımcı 
ifade ve davranışlar yer 
alıyor.

Borusan Grubu: “Sevgi dilde başlar”


