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Değerli Üyelerimiz; 

Otomotiv Satış Sonrası pazarının güçlü 
temsilcisi OSS’nin yönetim kurulu olarak, bizlere 
görev verdiğinizden bu yana çalışmalarımızı 
yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Elinizde 
bulunan bu faaliyet raporunda da detaylarını 
göreceğiniz üzere 2018 senesine yüksek bir 
tempoda başladık. Siz değerli üyelerimizden 
gördüğümüz destekler ve ilginiz, bizleri 
doğru yolda olduğumuza dair teşvik ediyor. 
Sektörümüzün faydası için birlik ve beraberlik 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin 
odağında derneğin ve sektörün geleceği için 
yapılacak çalışmalar yer almaya devam edecek. 
Değerli destekleriniz için teşekkür eder başarılı 
bir İdari ve Mali Genel Kurul geçirmeyi dilerim. 

Sevgi ve Saygılarımla

Rıza ŞAHİN
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HAKKIMIZDA

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği (OSS), Otomotiv Satış Sonrası 
Sektörünün ülkemizde gelişmesine ve 
büyümesine katkı sağlamak amacıyla 1995 
yılında kurulmuştur. Bu alanda uluslararası 
arenada faaliyet gösteren ve sektörde serbest 
ve adil bir piyasa rekabetinin korunması için 
Avrupa Birliği platformunda çalışmalar yapan 
FIGIEFA’nın üyesidir.

Otomotiv Satış Sonrası kanalındaki önde gelen 
ulusal ve uluslararası tedarikçiler, uluslararası 
ticari gruplar ve toptancı şirketlerin oluşturduğu 
OSS Derneği, dağıtım kanalının gelişmesi, 
daha profesyonel bir yapıya gelmesi ve Avrupa 
standartlarına erişmesi için faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

Aracın oluşmasını sağlayan parçaların çoğu 
otomotiv yan sanayi tedarikçileri tarafından 
üretilmektedir. Bu şirketler aracın montajında 
kullanılmak üzere ürün temin ettikleri gibi aynı 
ürünleri Otomotiv Satış Sonrası Sektörü’ne de 
sunarlar. Satış sonrasında herhangi bir bakım, 
onarım veya kaza sonucu ortaya çıkacak yedek 
parça ihtiyacı iki ana farklı kanal vasıtasıyla 
temin edilmektedir:

       1 - Araç üreticilerinin yönettiği OES kanalı.
   2 - Bir çok ürünün üretimini yapıp araç 
üreticisine tedarik eden ve nihai tüketicisi 
bağımsız servis ve / veya tamirci olan Otomotiv 
Satış Sonrası Sektörü.

Otomotiv Satış Sonrası Sektörü’nde önde gelen 
ulusal ve uluslararası tedarikçiler, uluslararası 
ticari gruplar ve toptancı şirketlerin oluşturduğu 
OSS Derneği bu dağıtım kanalının gelişmesi, 
daha profesyonel bir yapıya gelmesi ve Avrupa 
standartlarına erişmesi için faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Otomotiv endüstrisinin bir parçası olan Otomotiv 
Satış Sonrası Sektörü’nde faaliyet gösteren 
bağımsız şirketleri bir çatı altında toplayarak, 
ortak çıkarlarını tespit etmek; bu sayede sektöre 
ve üyelerine artı değer kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ

Üyelere Yönelik
Otomotiv satış sonrası pazarının çatı örgütü 
olarak, şeffaf ve paylaşımcı bir örgüt kültürü 
ile sektörümüzün geleceğine yön vermek, 
üyelerimize artı değer kazandırmak.

Paydaşlara Yönelik
Otomotiv satış sonrası sektöründe tüm 
paydaşlarla stratejik işbirlikleri kurmak, ortak 
çıkarlara hizmet edecek adımları atmak.

Kamuya Yönelik
Otomotiv satış sonrası sektörünü ilgilendiren 
yasaları oluşturan, hayata geçiren ve denetleyen 
kamu kurumlarıyla yakın ilişkiler kurmak.

Tüketicilere Yönelik
Otomotiv satış sonrasında satılan ürün ve 
sistemlerin doğru konumlandırmalarını yaparak, 
son tüketicilere avantaj sağlayacak fırsatlar 
yaratmak.

Satış Sonrası Pazarı’nın gelişimine katkıda 
bulunmak için sektörle ilgili yayınlanan yeni 
tebliğ ve rekabet kanunlarını takip eder.

Devlet nezdinde Satış Sonrası Pazarı’nı 
temsil eder.

Satış Sonrası Pazarı’nda bulunan ürün ve 
verilen hizmet kalitesinin en azından OES 
kanalındaki seviyeyle eşdeğer olduğunu 
anlatabilmek için çalışmalar yapar.

Sektördeki gelişmeleri üyeleriyle, sektör 
temsilcileriyle ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla 
mütalaa eder.

FIGIEFA aracılığıyla AB ülkelerindeki Satış 
Sonrası Pazarı gelişmelerini yakından takip eder.

Üyelerine artı değer kazandırmak adına 
ortak satın alma projeleri üretir.

Sektörel fuarlara katılır, yazılı ve görsel 
medyada Satış Sonrası Pazarı’nın algısını 
geliştirir. 

Satış Sonrası Pazarı ile ilgili edindiği bilgileri 
üyeleriyle paylaşır.
      

HAKKIMIZDA



Abdullah YAVUZ
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı
Schaeffler Rulmanları

Burak ŞENER
Yönetim Kurulu Üyesi
Şener Oto

Adem TÜLÜMEN
Sayman
Ada Group / Dinamik Otomotiv

Mutlu PEKSAYGILI
Yönetim Kurulu Üyesi
Canlı Otomotiv

Rıza ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Hıdırusta Otomotiv 

Anıl YÜCETÜRK 
Yönetim Kurulu Üyesi
Maysan Mando

Serdar ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ferdinand Bilstein Tr

N. Hakan ATAOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekol Otomotiv

Ziya ÖZALP
Genel Sekreter
Martaş Otomotiv

Halit BAŞBUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Başbuğ Oto Yedek Parça

YÖNETİM KURULU

Hüseyin MURATOĞLU
Yazman
MA-PA

Erdoğan KESMEN
Denetleme Kurulu Üyesi
ASG Otomotiv

Faruk BİLGİNOĞLU
Denetleme Kurulu Üyesi
Rotaş Oto

Aziz KAHYA
Denetleme Kurulu Başkanı
Genel Oto

Mehmet KORKMAZ
Denetleme Kurulu Üyesi
MEGA-TEK Otomotiv

Kadri ÖZTÜRK
Denetleme Kurulu Başkan 
Yardımcısı
Orjin Otomotiv

DENETLEME KURULU
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ÜYELERİMİZ

FAALİYET RAPORU 
2017

Part of all...
FORPAR
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YÖNEtİm ve Denetleme Kurulları YÖNEtİm ve Denetleme Kurulları

01 OCAK - 08 HAZİran 2017

YÖNETİM KURULU

A. Mesut URGANCILAR (Başkan) 

Eyal TARABLUS 

Rıfat PERAHYA

Ziya ÖZALP

Rıza ŞAHİN

H. Burak AKIN

N. Hakan ATAOĞUZ

Serdar ASLAN

Patrizio RAGUSİN

DENETLEME KURULU

Zeynep ERFAN (Başkan)

Cengiz ŞENYURT

Faruk BİLGİNOĞLU

Abdullah YAVUZ

Özden DOĞAN

Mutlu PEKSAYGILI

08 HAZİran - 21 ARALIK 2017

YÖNETİM KURULU

A. Mesut URGANCILAR - Eyal TARABLUS (Başkan)

Rıfat PERAHYA

Rıza ŞAHİN

Ziya ÖZALP

H. Burak AKIN

Serdar ASLAN

Patrizio RAGUSİN

Ali ÖZÇETE

Emirhan SİLAHTAROĞLU

DENETLEME KURULU

Zeynep ERFAN (Başkan)

Cengiz ŞENYURT

Faruk BİLGİNOĞLU

Abdullah YAVUZ

Özden DOĞAN

Mutlu PEKSAYGILI

21 ARALIK 2017 - 31 Aralık 2017

YÖNETİM KURULU

Rıza ŞAHİN (Başkan)

Abdullah YAVUZ

Ziya ÖZALP

Adem TÜLÜMEN

Serdar ASLAN

Anıl YÜCETÜRK

Burak ŞENER

Halit BAŞBUĞ

Mutlu PEKSAYGILI

N. Hakan ATAOĞUZ

DENETLEME KURULU

Aziz KAHYA (Başkan)

Hüseyin MURATOĞLU

Erdoğan KESMEN

Kadri ÖZTÜRK

Faruk BİLGİNOĞLU

Mehmet KORKMAZ
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4 MART 2017
OSS’den “Geleceğİ Şekİllendİrmek” 

SöyleşİSİ

Murat KURTLAR’ın gerçekleştirmiş olduğu 
söyleşinin ilk bölümünde dijital teknolojiler ve 
otomotiv endüstrisine etkileri, ikinci bölümünde 
ise geleceği şekillendirmenin farkındalığı 
konuları ele alındı. Geleceği karşımızda bulmak 
yerine, geleceğe bugünden hazırlanmanın 
önemine dikkat çeken KURTLAR “Her gün 
aldığımız kararlar ve yaptığımız uygulamalar 
sadece o günün değil, aynı zamanda geleceğin 
de belirlenmesine katkıda bulunuyor. Burada 
amacımız bir farkındalık yaratmak. Sektör ve ülke 
olarak gelişen teknolojilere ayak uydurmak için 
kişilerin ve firmaların üzerlerine düşenin altını 
çizmeye gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

24 - 25 MART 2017
Uludağ Ekonomİ Zİrvesİ

Türkiye’nin en önemli ekonomi buluşması 
Uludağ Ekonomi Zirvesi 24 – 25 Mart 2017 
tarihleri arasında Uludağ Grand Yazıcı Otel’de 
düzenlendi. Siyaset, ekonomi ve iş dünyasının 
önemli isimlerini bir araya getiren bu önemli 
organizasyonda, OSS Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ziya ÖZALP ve Rıza ŞAHİN de hazır 
bulundu.

29 - 30 MART 2017
OSS Clepa Aftermarket

Konferansı’na Çıkarma Yaptı

Otomotiv Satış Sonrası Pazarı’nda, dünyanın 
önde gelen kurumlarını ve sektörel derneklerini 
çatısı altında buluşturan, Avrupa Otomotiv 
Tedarikçileri Derneği CLEPA’nın (European 
Association of Automotive Suppliers) ev 
sahipliği yaptığı 8. Aftermarket Konferansı 
29-30 Mart tarihlerinde Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de düzenlendi.

6 ŞUBAT 2017
Dernek ÜyelerİMİz Olağanüstü Genel 

Kurul’da Bİr Araya Geldİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği Tüzük Değişikliği Genel Kurul Toplantısı, 
6 Şubat 2017 Pazartesi günü Sheraton Grand 
İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Otomotiv 
Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Sektörü’ne 
yön veren üye firmalar, Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı’nda bir araya gelerek tüzük 
değişikliğini görüştü. Organizasyona dernek 
üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Gelişen Sektör, Modernleşen Tüzük

OSS Derneği Başkanı Mesut URGANCILAR açılış 
konuşmasında derneğin son dönemde artan 
faaliyetleri, ve üye sayısına dikkat çekti. Günden 
güne gelişen otomotiv sektörüne paralel hareket 
etmek için daha geleceğe dönük, geniş vizyonlu 
bir tüzüğe ve isme ihtiyaç duyulduğunu belirten 
URGANCILAR, resmi onayların ardından dernek 
yeni isminin tüm kamuoyuna duyurulacağını 
söyledi. Kongre Başkanlık Divanı seçimi sonrası 
tüzük değişikliği görüşülmesine geçildi. Yeni 
tüzük maddeleri tek tek okunarak kabul edildi.

6 ŞUBAT 2017
PROF. DR. EMRE ALKİN’İN SUNUMU 

Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Emre ALKİN’in ‘2017 ve Sonrası: Fırsatlar 
– Tehditler’ başlığı altında Türkiye ekonomisine 
yönelik çarpıcı tespitlere yer verdiği sunumu 
dernek üyeleri tarafından ilgiyle dinlendi. Dernek 
üyelerinin sorularını tek tek yanıtlayan Prof. Dr. 
Emre ALKİN’e OSS Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut URGANCILAR plaket takdim etti.
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6 NİSAN 2017
Otomotİv Satış Sonrası Pazarı’nın 
Geleceğİ OSS Konferansında 
Değerlendİrİldİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği (OSS)’nin Automechanika Academy 
kapsamında düzenlediği OSS Konferansı, 6 
Nisan Perşembe günü TÜYAP’ta gerçekleştirildi. 
Üyelerden ve fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi 
gören konferans yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

OSS Genel Sekreteri Rıfat PERAHYA’nın açılış 
konuşması ile başlayan etkinlikte Türkiye ve 
Dünya’da Satış Sonrası Pazarı’nın geleceği ve 
dijital dönüşüm, trendler ve fırsatlar konusunda 
uzman konuşmacılar yer aldı.

10 MAYIS 2017 

yenİ Grup Muafİyetİ Teblİğİ TOPLAntısı

OSS Rekabet, Telematik ve Sigorta Komitesi 
etkinlikleri kapsamında, 10 Mayıs 2017 Çarşamba 
günü Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de, 
“Yeni Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği’nin 
Otomotiv Sektörüne Etkileri” toplantısı 
düzenlendi.

13 MAYIS 2017
OSS’den Satın Alma ve 
Tedarİk Zİncİrİ EğİTİmİ

OSS Eğitim Komitesi’nin faaliyetleri 
çerçevesinde, firmaların performansını önemli 
ölçüde etkileyen satın alma ve tedarik zinciri 
konusu üzerine, 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü 
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de bir eğitim 
düzenlendi.

24 - 28  MAYIS 2017
OSS, İtalya’da Türk Otomotİv Satış 
Sonrası Pazarını Tanıttı

14 salon, 5 açık alan olmak üzere toplam 
158.000m2’lik alanda, 1654 firma ve 125.000’den 
fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen 
fuarda, OSS Derneği de Autopromotec Fuar 
Organizatörleri’nin davetiyle Türkiye Satış 
Sonrası Pazarı’nı uluslararası arenada temsil etti.

Fuarın ilgi çeken etkinliklerden biri de OSS 
Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza ŞAHİN, Ziya ÖZALP 
ve Patrizio RAGUSIN’in katılımıyla gerçekleşen  
“Üretici ve Dağıtıcıların Perspektifinden Türkiye 
Otomotiv Satış Sonrası Pazarı” konulu  sunum  
oldu. İlgiyle takip edilen sunumun ana başlıklarını, 
Türkiye Ekonomisinin Görünümü, Otomotiv 
Endüstrisinin Mevcut Durumu, Otomotiv Satış 
Sonrası Pazarına Yönelik Değerlendirmeler ve 
Beklentiler, OSS’nin Sektördeki Rolü” oluşturdu.

6 - 9 NİSAN 2017
Automechanika Fuarı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği (OSS)’nin ana destekçisi olduğu ve 
Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık işbirliği ile organize edilen 
Automechanika Istanbul 2017,  6-9 Nisan tarihleri 
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. 

33 ülkeden 1200’ün üzerinde  katılımcıyı sektör 
profesyonelleri ile bir araya getiren fuar kapılarını 
6 Nisan günü açtı ve OSS adına Dernek Başkanı 
Mesut URGANCILAR açılış toplantısında yer aldı. 

OSS  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mesut  URGANCILAR 
Automechanika Istanbul’un öneminden ve 
dernek olarak verilen desteklerden bahsederek 
“Automechanika Istanbul’da Hannover Fairs 
Turkey ve Messe Frankfurt Istanbul gibi birbirine 
rakip iki firmanın biraraya geldiğinde nasıl bir 
başarı hikayesine imza attığını görüyoruz.” dedi.
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8 HAZİRAN 2017
SEÇİMLİ GENEL KURUL YÜKSEK KATILIMLA 

GERÇEKLEŞTİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği (OSS)’nin 8 Haziran günü yapılan 
Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden 
Mesut URGANCILAR seçildi. URGANCILAR, 
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Pazarı’nın hakkettiği itibara kavuşması için 
Yönetim Kurulu’nun yanı sıra derneğin tüm 
komiteleri ile birlikte çalışmalarına devam 
edeceklerini belirterek kendilerine güvenen ve 
bir dönem daha bu göreve layık gören üyelere 
teşekkürlerini iletti.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği (OSS)’nin Seçimli Genel Kurulu’na 
üyelerden yoğun bir ilgi vardı. Toplantıya 2016 
Faaliyet Raporu’nun okunması ile başlandı. 
Komitelerin çalışmaları ile ilgili üyelere bilgi 
verilmesinin ardından  Yönetim ve Denetleme 
Kurulları’nın ibraları yapıldı. Derneğin 2017 
senesi ile ilgili gerçekleştirilen ve planlanan 
faaliyetlerinin görüşülmesinin sonrasında yeni 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun asil 
ve yedek üyelerinin seçimine geçildi.  

12 EKİM 2017
OSS, II. Sektörel Araştırma 

Sonuçlarını Açıkladı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği, yaptırdığı araştırma ile sektörün 
mevcut durumunu ve geleceğini masaya yatırdı. 
İkincisi gerçekleştirilen bağımsız araştırmanın 
sonuçları düzenlenen etkinlikte OSS üyeleri ile 
paylaşıldı.

Etkinlik, Başkan Eyal TARABLUS’un, OSS’nin 
2019’a kadarki hedeflerini paylaştığı konuşma 
ile başladı. Ayrıca OSS eski Başkanı Mesut 
URGANCILAR’a, Yönetim Kurulu tarafından 
Onursal Üyelik Sertifikası verilerek sektörün 
gelişimine verdiği emek ve yaptığı önderlik için 
teşekkür edildi.

26 EKİM 2017
OSS Brüksel’de FIGIEFA Genel 

Kurulu’na Katıldı

OSS Derneği’nin üyesi olduğu Avrupa’da 
yerleşik çatı konfederasyonu FIGIEFA’nın Genel 
Kurulu 26 Ekim 2017 tarihinde Brüksel’de 
gerçekleşti. Değişen araç teknolojilerine bağlı 
olarak Avrupa‘da yapılan yasal değişiklikler, 
yoğun toplantı gündeminin ana maddesi oldu.

FIGIEFA Genel Kurulu’nda OSS Derneği’ni, OSS 
Başkanı ve FIGIEFA Yönetim Kurulu Üyesi Eyal 
TARABLUS ile OSS Dernek Koordinatörü Orçun 
İSTANBULLUOĞLU temsil etti.

25 Ekim’de FIGIEFA üyesi tüm ülke temsilcilerinin 
katıldığı geleneksel akşam yemeğiyle başlayan 
etkinlik, 26 Ekim’de tüm gün süren Genel Kurul 
toplantısıyla devam etti. Toplantının en önemli 
gündem maddelerinden biri de telematik 
sistemleri ve bu sistemler ile ilgili yasal çalışmalar 
idi. 2018 yılı hedeflerinin de belirlendiği toplantı, 
ülkelerin raporlarını sunması ile sona erdi.

26  MAYIS 2017
VIII. Aftermarket konferansı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği (OSS) tarafından desteklenen, Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 8. Aftermarket 
Konferansı 26 Mayıs 2017 Cuma günü The Green 
Park Pendik Hotel’de gerçekleştirildi. Sektörün 
önde gelen kurum ve kuruluşlarının katıldığı 
konferansa,OSS Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Eyal TARABLUS’un açılış 
konuşmasında gündeme getirdiği sektörümüzün 
terminolojisinin Türkçeleştirilmesi önerisi damga 
vurdu.

Konferansa, OSS Derneği’ni temsilen Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Eyal TARABLUS, Rıfat 
PERAHYA, Burak AKIN, Hakan ATAOĞUZ katıldı. 
OSS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyal 
TARABLUS, ilk olarak derneğin yenilenen ismi 
ile ilgili kısa bilgi verdi.
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14 ARALIK 2017
Emnİyet Genel Müdürlüğü’nde 

Yapılan Görüşme

OSS’nin Dijital Takograf Komitesi, 14 Aralık 
2017 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri ile bir görüşme 
yaptı.

21 ARALIK 2017
OSS olağanüstü Seçİmlİ Genel 

KurulU YAPILDI

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 
toplantısı 21 Aralık 2017 Perşembe günü 
Ataşehir Grand Sheraton İstanbul Oteli’nde 
gerçekleştirildi. OSS üyelerinin oyları ile yeni 
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri’nin 
belirlendiği toplantı,demokratik bir ortamda, 
birlik ve beraberlik mesajları ile geçen örnek bir 
genel kurul oldu. OSS Başkanı olarak Rıza Şahin 
seçildi.

31 EKİM 2017
“Otomotİv Satış Sonrası Fakültesİ’’ 

Projesİ TOPLANTISI

OSS’nin, Türkiye’de yerleşik ‘’Otomotiv Satış 
Sonrası Fakültesi’’ proje çalışmaları kapsamında, 
500.000’i aşkın işletmenin üyesi olduğu, 254 
milyon araç ve yıllık 367 milyar dolar hacimli  
Amerika Satış Sonrası Pazarı’nın etkin Bağımsız 
Satış Sonrası Derneği Auto Care vasıtasıyla OSS 
ve Northwood Üniversitesi yetkilileri bir araya 
geldi.

16 KASIM 2017
OSS, 8. Karayolu Trafİk GüvenlİĞİ 

Etkİnlİğİ’nde Yerİnİ Aldı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri 
Derneği’nin destekçisi olduğu, her geçen yıl 
daha fazla ilgi gören ve Türkiye’nin en büyük 
trafik güvenliği etkinliğine dönüşen Karayolu 
Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi 16 
Kasım’da kapılarını açtı.

E-Bülten

OSS üyelerini bilgilendirmeye yönelik 3 adet 
E-Bülten çalışması yapılmıştır. E-Bültenler 
sektörümüzün önde gelen 10.000’i aşkın 
çalışanına ulaşmış olup derneğimizin tanıtımında 
ve yeni üye kazanımlarında fayda sağlamıştır.

Basında OSS

2017 faaliyet döneminde haber siteleri, sektörel yayınlar ve ulusal basında haberlerimiz, basın 
bültenlerimiz ve etkinliklerimiz yer almıştır.

DOgruparca.com

Nihai tüketici olan araç sahiplerinin ve onlar 
yerine hareket eden sigorta şirketlerinin, orijinal 
kalitedeki ürünleri etkin bir şekilde ihtiyaçlarına 
yönelik kullanabilmeleri için belgelendirme 
hizmetleri sunan dogruparca.com sistemi 
çalışmalarına devam edilmiştir. 
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FIGIEFA İLİŞKİLERİ  

Otomotiv Satış Sonrası Sektöründe, serbest ve 
adil rekabetin korunması konusunda çalışmalar 
yapan FIGIEFA’da,  2012 – 2015 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren Eyal 
TARABLUS, 2017 senesinde FIGIEFA Yönetim 
Kurulu’nda görev almaya devam etti.

TAYSAD İLİŞKİLERİ    

TAYSAD’ın düzenlediği Aftermarket 
Konferansı’na ilk olarak 2012 yılında katılım 
gösterilmiş, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında destek 
sağlanmıştır. TAYSAD’ın yeni seçilen yönetim 
kurulu ile işbirliği çerçevesinin genişletilmesi 
hedeflenmektedir. Sektörün ve sektör 
oyuncularının gelişimine katkıda bulunan her 
etkinlikte OSS aktif rol oynamaktadır.

MALİ TABLOLAR 
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DENETLEME RAPORU
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TEMSİLLER OCAK 2018

OSS & OSEM İşbİrlİğİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği ile 
sigorta şirketlerinin araç hasar onarımlarında sunulan 
güvenlik ve kalite standartlarını yukarıya çekmeyi 
hedefleyen OSEM arasındaki işbirliği genişliyor. OSS, 
2018 itibari ile OSEM’in Teknik Komitesi ve Tarafsızlık 
Komitesinde yer almaya başladı.

ocak 2018 

taysad İle Görüşme

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin 
göreve gelen Yeni Yönetim Kurulu üyelerinden 
oluşan heyet, ilk resmi ziyaret  ve toplantısını 17 Ocak 
Çarşamba günü Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) ile gerçekleştirdi. 

ocak 2018

OSS Yönetİmİ’nden TBMM’ye Zİyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret eden OSS 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şahin ve Genel Sekreter 
Ziya Özalp resmi temaslarda bulundu. 

2018 FAALİYETLERİ

MART 2018

FIGIEFA Toplantısı Brüksel’de Yapıldı

Otomotiv Satış Sonrası Sektörü’nün Avrupa merkezli 
derneklerini ve satın alma gruplarını çatısı altında 
bulunduran, OSS’nin 2000 senesinden bu yana üyesi 
olduğu FIGIEFA’nın, 2018’deki ilk Genel Kurul toplantısı 
Brüksel’de yapıldı.

OCAK 2018
MASFED

Meclisteki görüşmelerin sonrasında, merkezi Ankara’da 
bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı 
Aydın Erkoç ile de görüşen OSS Yönetim Kurulu 
Üyeleri, ortak yapılabilecek projeler hakkında fikir 
alışverişi yaptılar.

Şubat 2018
TOBFED

Tüm otomotiv bakım derneklerini tek çatı altında 
toplayan TOBFED Genel Başkanı Serkan BAKIRTAŞ 
OSS Derneği Başkanı Rıza ŞAHİN’i Hıdırusta 
Otomotiv’de ziyaret ederek olası işbirlikleri ile ilgili 
görüşmelerde bulundu.
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MAYıs 2018

OSS Derneğİ’nden Avrupa’da Mİllİ Gurur

Avrupa’daki Otomotiv Satış Sonrası derneklerinin çatı 
federasyonu olan FIGIEFA’nın 24 Mayıs 2018 tarihinde, 
Avrupa Birliği ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, Otomotiv 
Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)’nin 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aslan, FIGIEFA’nın 8 
kişilik Yönetim Kurulu’na tüm delegelerin oy birliği ile 
3 yıllığına seçildi.

2018 FAALİYETLERİ

MAYıs 2018

OSS’den Sektöre Güç Bİrlİğİ Çağrısı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği 
(OSS) tarafından desteklenen, Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen 9. Aftermarket Konferansı 25 Mayıs 
2018 Cuma günü The Green Park Pendik Hotel’de 
gerçekleştirildi. 

MART 2018
OSS, Konya’da Otomotİv Sektörü İle 

Buluştu

Konya Sanayi Odası tarafından Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde beşincisi düzenlenen Anadolu’nun en 
büyük ve en uzun soluklu konferansı olan OSEG 
(Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve 
Çözümü İçin Kümelenme) Konferansı, Türkiye’nin yanı 
sıra dünyanın farklı ülkelerinden de sektördeki önemli 
isim ve firmaları biraraya getirdi.

MART 2018
Automechanika Istanbul’un Açılış Basın 
ToplantısıNDA OSS YERİNİ ALDI

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 
uluslararası otomotiv endüstrisi fuarının ana destekçisi 
olan OSS Derneği, Automechanika Istanbul’un açılış 
basın toplantısında yerini aldı. Dernek adına Genel 
Sekreter Ziya Özalp bir konuşma yaptı.

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Nİsan 2018

BASIN BULUŞMASI Gerçekleştİ

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Automechanika Istanbul Fuarının açılış 
gününde basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya gelerek sektörle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.
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ETKİNLİKLER

Nİsan 2018

OSS Üyelerİ IOT EuroAsia’da

OSS Üyeleri, 10 Nisan 2018 tarihinde Hilton Istanbul 
Bosphorus’da gerçekleşen IoT Platformları, Veri 
Güvenliği, Connectivity, Akıllı Algoritmalar, Yapay Zeka 
gibi ana temaları olan IOT EuroAsia Konferans’ında bir 
araya geldi.

ŞUbat 2018

Komİte Çalıştayı Büyük İlgİ Gördü

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği 
üyeleri yeni komite ve çalışma gruplarını belirlemek 
amacıyla düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Aylık Olağan Yönetİm Kurulu ToplantıLARI

2018 yılı aylık olağan Yönetim Kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.
Ocak ayından itibaren, 5 Yönetim Kurulu toplantısının 3 tanesi İstanbul’da, 1 tanesi Bursa’da ve 1 
tanesi de İzmir’de düzenlenmiştir. İstanbul dışında gerçekleşen toplantılar sonrasında organize edilen 
öğle yemeklerine, o bölgeye yakın tüm üyelerin temsilcileri davet edilerek derneğin faaliyetleri ve 
gündemde yer alan konular değerlendirilmiştir.

Nİsan 2018
OSS, İzmİr’lİ Üyelerİyle 
II. Satış Pazarlama Eğİtİmİ’nde Buluştu

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği 
(OSS), 20 Nisan 2018 tarihinde İzmir Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda “Satış Yönetimi ve Stratejik 
Pazarlama Eğitimi” düzenledi. 
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OSS, Automechanika Istanbul Fuarında Başroldeydİ

Otomotiv Satış Sonrası Sektörü’nde kaliteli ve güvenilir hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar 
yapan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında 
düzenlenen Automechanika Istanbul’da yerini aldı. 

OSS, Automechanika Istanbul 
HAZIRLIK TOPLANTISI

OSS’nin desteklediği otomotiv satış 
sonrası sektörünün ülkemizdeki en önemli 
etkinliklerinden biri olan Automechanika 
Istanbul’un hazırlık toplantısı, Messe Frankfurt 
ve Hannover Messe yetkilileri ile Hıdırusta 
ev sahipliğinde gerçekleşti.

FUAR NİSAN 2018

2018 FAALİYETLERİ 2018 FAALİYETLERİ

KOKTEYL

OSS tarafından düzenlenen kokteylde bir araya gelen katılımcılar hem fuar hem de konferans ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladı.

OSS LOUNGE

Automechanika Istanbul 2018’de üyelerimizin ve misafirlerinin kullanımına özel OSS Lounge alanı 
oluşturuldu.
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5. OSS Konferansı’na Yoğun İlgİ

Otomotiv Satış Sonrası Pazarı’na yön veren konu ve konukları ile sektöre ışık tutan OSS Konferansı 
fuar kapsamında bu yıl 5. kez düzenlendi. Ana teması;“Avrupa ve MENA Bölgesinde Otomotiv Satış 
Sonrası Pazarı’na Genel Bakış” olan konferans büyük ilgi gördü. 

OSS Automechanika Istanbul TANITIM FİLMİ

Automechanika Istanbul 2018 kapsamında düzenlenen tüm OSS etkinlikleri boyunca video çekimleri 
gerçekleştirerek OSS Automechanika Istanbul tanıtım filmi hazırlandı.

2018 yılı faaliyet döneminde sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılmış olup; haberler, duyurular 
ve özel gün kutlamaları sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

facebook.com/OSSDernegi

twitter.com/OSSDernegi

/OSSDernegi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği

www.oss.org.tr

info@oss.org.tr

SOSYAL MEDYA
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BASINDA OSS BASINDA OSS

Sektörümüzün, derneğimizin ve üyelerimizin bilinirliğini arttırmak amacıyla, sadece OSS’nin ve OSS 
üyelerinin haber ve reklamlarından oluşan ve 12 sayfalık ‘’Otomotiv Satış Sonrası’’ ekinin dağıtımı 
1 Nisan 2018 Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile birlikte yapılmıştır. 321.419 satış adedine ulaşarak 
Hürriyet Gazetesi’nin bir önceki güne göre %6’nın üstünde fazla satış yapmasına olanak sağlayan 
ekimiz, büyük ilgi görmüştür.

OSS’nin tanıtımı ve sektörün sorunları ile derneğin gücünü gösteren faaliyetlerin kamuoyuna 
duyurulması amacıyla Luce Halkla İlişkiler ajansı ile çalışılarak basın iletişimi gerçekleştirilmiştir.

Gazete Haber Örnekleri

İnternet Haber Örnekleri

Dergi Haber Örnekleri Radyo Programı - TRT Haber 

Televizyon Haberi - A Haber

Otomotiv Satış Sonrası 
özel bir reklam ekidir. 
Reel Sektör tarafından 

hazırlanmakta ve Hürriyet 
ile birlikte bedelsiz olarak 

dağıtılmaktadır. 1 NİSAN 20180 212 272 39 02 pbx

Teknoloji şirketlerinin girişimleri, 
büyük otomobil devlerinin ya-
tırımları, otomotiv dünyası 

kadar satış sonrası pazarı için 
de hızlı bir değişimin habercisi. 
Değişimin hızını yakalayabil-
menin yolu ise “bugünün tab-
losunu” doğru yorumlamaktan 
geçiyor. Gelecek 10 yıl, son 20 
yıldan çok daha hızlı bir dönüşüm 
sürecine ve dinamizme sahne olacak. 
Otomotiv satış sonrası sektörünün 
Türkiye’de gelişmesine ve büyümesine 
katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında 
kurulan Otomotiv Satış Sonrası Ürün 
ve Hizmetleri Derneği (OSS) bu değişi-
mi doğru yönetmek adına çalışmaları-
nı aralıksız sürdürüyor.

Mobilitedeki dönüşüMün 
direkt Muhatabıyız

Otonom ve elektrikli araçların 
yakın ve orta vadedeki mobilite alış-
kanlıklarını önemli şekilde değiştire-
ceğini ifade eden OSS Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rıza Şahin, ”Otomotiv 
sektörü bugün yepyeni bir ekosistem 
modeli ve farklı iş yapış şekilleri ile 
benzersiz bir noktaya doğru yolcu-
luğunu sürdürüyor. Araştırmalar da 
gösteriyor ki gelecek 10 yıl, son 20 
yıldan çok daha hızlı bir dönüşüm 
sürecine ve dinamizme sahne ola-
cak. İnovasyon temelli itici güçler 
otomotiv sektöründe pazarlama 
stratejileri ve iş modelleri üzerinde 
etkili olurken, büyük fırsatları da 
beraberinde getirecek. Otonom, elek-
trikli, internet bağlantılı ve payla-
şımlı araçlar artık çok da uzağımızda 
değil. Bu ‘değişime ayak uydurulma-
sı’ sadece otomotiv sektörü için de-
ğil, Türkiye ekonomisi için de büyük 
önem taşıyor. Artık dönüşü olmayan 
bir yola giren milli otomobil için 
kurulan konsorsiyumun vizyonu da 
bunun iyi bir göstergesi. Dünyada 
yaşanan değişim, milli otomobilde 
de uygulanacak. Bizler de OSS ola-
rak süreci yakından takip ediyoruz. 
Örneğin büyük tartışma konusu olan 
üretim ve pazarlama konularının 
yanında elbette satış sonrası ürün ve 
hizmet süreçleri de önem arz ediyor. 
Gerek yerli sermaye ağırlıklı üye 
yapımız, gerekse Türkiye’nin her 
noktasına ulaşan dağıtım ağımızdan 
aldığımız güçle bu projede yer alma-
mız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

2018’e uMutla bakıyoruz
Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Amerika 

ve Avrupa pazarlarında yaşanan ge-
rileme döneminin, yerini toparlanma 
sürecine bıraktığını belirten Şahin, 
“Türkiye ve dünya otomotiv pazarını 
yakından takip ediyoruz. Batı pazar-
larındaki nispi toparlanma, global an-
lamda üyelerimiz adına 2018 yılı için 
umut verici. Türkiye pazarındaysa 
toplam pazarda yüzde 3’lük düşüş ol-
sa da özellikle otomobil üretimindeki 
yüzde 20’lik artış, ihracat anlamında 
üyelerimizin sürdürülebilir bir gelece-
ğe motivasyonla bakmalarını sağladı. 
Ancak şunu üzülerek belirtmeliyim 
ki otomotiv sektöründe otomobilin 
üretim, satış, ihracat gibi göstergeleri 
tüm detaylarıyla analiz edilirken satış 
sonrası pazarı için sayısal verilerin 
takibi imkansızlaşıyor. TÜİK’in veri-
lerine göre Türkiye’de bugün trafiğe 
kayıtlı 21.7 milyon araç bulunuyor. 
2002 yılında her bin kişiye 61 otomo-
bil düşerken 2017’de bu rakam 143’e 
yükselmiş durumda. Araç parkının 
ortalama yaşı ise 12.9. Bu gösterge-
ler ışığında Türkiye; Bulgaristan ve 
Romanya ile Avrupa araç parkından 
yüzde 6’lık bir pay alıyor. Söz konusu 
üç ülkenin Avrupa otomotiv satış son-
rası pazarındaki hacimleri ise yüzde 
5’lik bir orana denk geliyor. Son 10 
yılda, toplam pazarda ortalama yüzde 
23 oranında artış kaydeden Türkiye, 
üreticisinden dağıtıcısına herkesin 
radarına girmiş durumda. Avrupa pa-
zarını domine eden satın alma grupla-
rının tamamı, Türkiye pazarında aktif 
rol oynuyor. Tahminimize göre bugün 
otomotiv satış sonrası pazarının bü-
yüklüğü 5 milyar doların üzerinde. 
2020’de ise pazarın büyüklüğünün 6.5 
milyar dolar olması bekleniyor” dedi.

Rıza Şahin, OSS Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv satış sonrası pazarı 
6.5 milyar dolara koşuyor

Otomotiv sanayisinin gelişimine ciddi katkı sağlayan satış sonrası 
sektörü, bugün itibarıyla 5 milyar doların üzerinde pazar 

büyüklüğüne sahip. Mevcut pazarın büyüklüğünün 2020 yılında 
6.5 milyar dolar seviyesinde olması beklenirken, Otomotiv Satış 
Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği de sektördeki hızlı değişimi 

doğru yönetmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Devamı sayfa 2’de

oSS’nin katkılarıyla

Otomotiv satış 
sonrası ka-
nalındaki 

önde gelen ulusal 
ve uluslararası te-
darikçiler, uluslara-
rası ticari gruplar ve 
toptancı şirketlerin 
oluşturduğu Otomotiv 
Satış Sonrası Ürün ve 
Hizmetleri Derneği (OSS); 
dağıtım kanalının gelişmesi, 
daha profesyonel bir yapıya gelme-
si ve Avrupa standartlarına erişmesi için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerek 
son tüketici gerekse üyeleri ve sektörün 
gelişimi için “ortak fayda” sağlayacak ça-
lışmalara odaklanan OSS, sektörün ihtiyaç 
duyduğu lobi ve nitelikli iş gücü başta 
olmak üzere, tüm sorunlara karşı somut ve 
çözüm odaklı adımlar atmak için kolları sı-
vadı. 21 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen 
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 
sonucunda oy çokluğu ile seçilen yeni OSS 
Yönetim Kurulu, üreticisinden dağıtıcısına 
kadar sektörün tamamını kucaklayan ve 
her biri köklü geçmişe sahip firma temsil-
cilerinden oluşuyor. Devraldıkları hizmet 
bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına 
çaba göstereceklerini kaydeden OSS Ge-
nel Sekreteri Ziya Özalp, “Yönetim olarak 
amacımız, üyelerimize şeffaf, izlenebilir ve 
paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet 
vermek. Tüm adımlarımızı, devraldığımız 
bayrağı daha da ileriye taşımak, güçlü ve 

sürekliliği olan bir örgüt kültürü oluştura-
bilmek adına atacağız. Derneğimiz, önde 
gelen ulusal ve uluslararası tedarikçiler, 
uluslararası ticari gruplar ve toptancı şirket-
lerden meydana geliyor. Kurulduğu 1995 
yılından bu yana sektörün sorunları konu-
sunda önemli çalışmalar yapan OSS; ba-

kanlıklar, diğer dernekler, kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği ya-

pıyor ve hem son tüketici 
hem de üyeleri lehine 

çalışmalar yürütüyor. 
Yeni yönetim olarak 
kamu nezdindeki 
lobi faaliyetlerimizi 
yoğunlaştırarak sek-
törümüzün sorun-
ları için mücadele 

etmek, listemizdeki 
ilk başlıklardan biri 

olmaya devam edecek. 
Bununla birlikte dernek 

olarak, araç datalarına erişim 
ve telematik konularında yürüt-

tüğümüz çalışmalarda önemli ölçüde yol 
almayı, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı 
sunacak eğitim faaliyetlerini hızlandırmayı 
ve sektörümüzün diğer sivil toplum kuru-
luşları ile olan iş birliklerimizi artırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Stratejik iş birlikleri ve ortak 
çıkarlara odaklandı

Derneğin yeni hedefleri ve vizyonu 
konusunda da bilgi veren Özalp, “Yeni 
ekibimizle OSS adına gerçekleştireceği-
miz çalışmaları ‘Üyelere Yönelik’, ‘Pay-
daşlara Yönelik’, ‘Kamuya Yönelik’ ve 
‘Tüketicilere Yönelik’ olmak üzere dört 
ana başlık altında topladık. Otomotiv 
satış sonrası pazarının çatı örgütü olarak 
üyelerimize yönelik olarak şeffaf ve pay-
laşımcı bir örgüt kültürü ile sektörümü-
zün geleceğine yön vermek, üyelerimize 
artı değer kazandırmak istiyoruz. Ayrıca 
paydaşlarımız nezdinde yapacağımız 

çalışmalarda stratejik iş birlikleri kurmak 
ve ortak çıkarlara hizmet edecek adım-
lar atmak üzere çalışmalar yapacağız. 
Otomotiv satış sonrası sektörünü ilgilen-
diren yasaları oluşturan, hayata geçiren 
ve denetleyen kamu kurumlarıyla yakın 
ilişkiler kurmayı da görev biliyoruz ve 
otomotiv satış sonrasında satılan ürün ve 
sistemlerin doğru konumlandırmalarını 
yaparak, son tüketicilere avantaj sağlaya-
cak fırsatlar yaratmak istiyoruz” dedi.

komiteler etkin kullanılacak
Dernek içerisinde gerçekleştirilecek 

faaliyetler için komiteleri etkin şekilde 
kullanmak istediklerini belirten Özalp, 
“Halihazırda OSS bünyesinde İletişim 
Komitesi, Teknoloji Komitesi, Eğitim Komi-
tesi, Mevzuat Kamu İlişkileri Komitesi ve 
her bir komitenin kendi alt çalışma grupları 
faaliyet gösteriyor. Komitelerimiz güçlü bir 
örgüt kültürü oluşturmak, derneğin misyon 
ve vizyonuna, hedeflerine uygun çalışmalar 
yapmak, ulusal ve uluslararası platformlar-
da ses getirecek projelere imza atmak, kat-
ma değerli faaliyetler yürütmek, sektörde 
farkındalık yaratmak, belirli periyotlarda 
toplanarak etkin bir çalışma platformu tesis 
etmek gibi ortak amaçlar çerçevesinde çalış-
ma yürütecekler” sözlerini kaydetti. 

automechanıka iStanbul’un 
ana deStekçiSi 

Otomotiv satış sonrası sektörünün en 
önemli buluşma noktası olan Automecha-
nika Istanbul’un 5-8 Nisan 2018 tarihleri 
arasında düzenleneceğini hatırlatan Özalp, 
Fuar’ın bu yıl da ana destekçilerinden 
biri olduklarını söyledi. Düzenleyecekleri 
etkinlikler ve yeni projeleri ile adlarından 
söz ettireceklerini ifade eden Özalp; “Bu yıl 
5.’sini düzenleyeceğimiz OSS Konferansı, 
sektörün geleceğine ışık tutacak. Derneği-
mizin fuardaki yeniliklerinden biri de üye-
lerimizin kullanımına özel  ‘OSS Lounge’ 
alanı olacak” dedi.

İlan sayfasıdır 1 NİSAN 2018 2OTOMOTİV SATIŞ SONRASITÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi  www.automechanika.com.tr

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI 
ÜRÜN VE HİZMETLERİ DERNEĞİ

Kutusuna Aldanma!
Aynı Kalitedeki Aynı Ürüne Daha Fazla Ödeme  

1. sayfanın devamı
OSS, Sektörün geleceğine

ArAç tamir ve bakımı gibi 
birçok değişik bileşeni bu-
lunan otomotiv satış sonrası 
pazarı hakkında da bilgiler 
veren OSS Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıza Şahin, şu söz-
leri kaydetti: “Otomotiv satış 
sonrası pazarı, araç tamir ve 
bakımı gibi birçok değişik 
unsurun bir araya geldiği, 
karmaşık bir zincir gibidir. 
Bu zincirin her halkası, oto-
motiv satış sonrası sektörü-
nün rekabetçi ve etkin olma-
sı için önemli bir rol üstlenir. 
Rekabetçi bir otomotiv satış 
sonrası sektörü, aracın tüm 
ömrü boyunca, bütçeye uy-
gun ve kaliteli hizmet alabil-
mesinin ön koşuludur. Araç 
üzerinden çıkan her parça 
ile aynı kaliteye sahip, daha 
ekonomik, tüketici lehine ça-
lışmalar yürütmektedir.”

30.000 kişiye iStihdam 
Sağlıyor 

Bugün otomotiv sektörü-
nün hem ihracatın hem de 
istihdamın lokomotifi oldu-
ğunun altını çizen Şahin, 
“OSS Derneği üyeleri 
bugün 30 bin kişiye 
istihdam sağlıyor. 
Büyük bir aile ola-
rak geleceğimizi 
önemsiyoruz ve 
attığımız her adım-
la sektörümüzün sür-
dürülebilir olması için 
çaba sarf ediyoruz. Sektörde-
ki sorunları ve beklentileri 
tüm paydaşlarımız nezdinde 
yaptığımız araştırmalarla 
tespit edip bu doğrultuda 
gerekli çalışmaları yürütü-
yoruz. Kaliteli ve güvenilir 
hizmetin yaygınlaşması 
için çalışıyor, kamuoyunda 
sektörün itibarını güçlendir-

mek, doğru bilinen yanlışları 
düzeltmek için projeler ger-
çekleştiriyoruz. Yani hem 
sektörümüze hem de araç 
sahiplerine fayda sağlayacak 
faaliyetlerde bulunuyoruz. 
Bu kapsamda 2018 yılı için 
oldukça yoğun bir ajandamız 
var. Bir yandan derneğimize 
yeni üyeler kazandırırken, 
diğer yandan komitelerimi-
zin kapsamını genişletece-
ğiz” mesajını verdi.

ab platformunda 
çalışmalar yapan 
fıGıefa üyeSi

Şahin ayrıca, kısa süre 
önce otomotiv satış sonrası 
sektörünün Avrupa merkez-
li derneklerini ve satın alma 
gruplarını çatısı altında bu-
lunduran, OSS’nin de 2000 
yılından beri üyesi olduğu  
FIGIEFA’nın 2018’deki ilk 
Genel Kurul toplantısına 
katıldıklarını anımsattı. Şa-
hin; “1955 yılında kurulmuş 
olan ve Avrupa Birliği plat-
formunda çalışmalar yapan 

FIGIEFA; otomotiv satış 
sonrası sektöründe 

etkin rekabeti 
tesis etmek için 
çalışır ve motorlu 
araç sahiplerinin 
araçlarını seç-

tikleri servislere 
götürerek, bakım ve 

tamir işlemlerini gerçek-
leştirme hakkını savunmayı 
amaçlar. 22 ülkeden 25 
derneği temsil edip sektörün 
gelişimine önemli katkılar 
sağlamaktadır. FIGIEFA 
tarafından Genel Kurul top-
lantısında katılımcılar ile 
paylaşılan tüm sunumlara, 
web sitemiz üzerinden ula-
şılabilir” dedi.

yön veriyOr

Sektörün 
tamamını 

kapsayan 128 üyesiyle 
30 binin üzerinde istihdamı 
temsil eden Otomotiv Satış 
Sonrası Ürün ve Hizmetleri 

Derneği’nde (OSS) yeni 
yönetim, devraldığı hizmet 

bayrağını güçlü, yenilikçi ve 
sürdürülebilir çalışmalarla 

desteklemeyi 
hedefliyor. 

Ziya Özalp 
OSS Yönetim Kurulu Üyesi 
/ Genel Sekreter

Sektörün birçok bileşeni var

Küresel otomotiv ve endüstri tedarikçisi Schaeffler 
Grubu; otomotiv bölümü çatısı altında 1 Ocak 
2018’den itibaren bağımsız bir E-Mobilite iş biri-

mi kurma kararı aldı. Bu iş biriminde hibrit ve sadece 
aküyle çalışan araçlar için tüm ürünler ve sistem çö-
zümleri bir araya getirilecek. Kuruluş kararı 2017 yılı 
ortasında alınan yeni birim, Schaeffler Grubu’nun oto-
motiv bölümü genel merkezinin de bulunduğu Bühl’de 
yer alıyor. 

Tercih edilen bir teknoloji ortağı olarak Schaeffler; 
emisyonları azaltan araç ve aktarma organı konseptleri 
geliştirerek otomotiv endüstrisindeki müşterilerini 
destekliyor. Gelecekte elektrikli güç aktarma organları, 
yeni “E-Mobilite” iş birimi tarafından yönetilecek. 
Elektrikli mobilite, tam elektrikli sürüş ve hibrit 
çözümler dahil, bir bütün olarak geleceğin mobilitesini 
tanımlıyor olacak. 

Schaeffler, şanzıman sistemleri için tasarladığı 
hibrit ürünlerle daha 1990’ların sonlarında, elektrikli 
güç aktarma organı mimarileri için bir yol haritası 
belirlemişti. Bugün Schaeffler, “plug-in” hibritler ya 
da hibrit uygulamalar için komponentler sunmanın 
yanı sıra hem yazılımı hem de mekanik ve mekatronik 
sistemi tam anlamıyla entegre edebiliyor. 

Schaeffler halihazırda dünya genelinde içten 
yanmalı motorları olmayan akülü araçlar için elektrikli 
akslar ve yüksek performanslı yüksek voltajlı hibrit 
modüllerle ilgili yüksek hacimli birçok üretim siparişi 
üzerinde çalışmakta. Schaeffler’in portföyünde bir 
aracın tamamen elektrikli çalışma modundayken şehir 
içi trafikte akülerinden aldığı güçle hızlanmasını 
ve hızını korumasını sağlayan, frenleme enerjisini 
geri kazandırabilen 48 voltluk hibrit modüller gibi 
elektrik tahrikli sistemler de yer alıyor. Orta düzeyde 
bir maliyeti olsa dahi bu teknolojiler, sadece ciddi 
tasarruflar sağlamakta kalmıyor, aynı zamanda çevrenin 
korunmasına da yardımcı oluyor. 

Geleceğin sistem çözümleri 
Bir elektrik motoru, güç elektroniği, akü ve yardımcı 

içten yanmalı motor içeren aktarma organı mimarisinin 
kullanıldığı hibrit otomobillerde verimlilik; tüm 
bileşenlerin birbiriyle mükemmel uyumlu çalışmasına 
bağlı. Schaeffler’in onlarca yıllık sistem ve komponent 
uzmanlığı, bu konuda müşterilerine ciddi bir katma 
değer sunuyor. Elektrik enerjisinin uygulamaya ve 
ilgili duruma özgü bir biçimde sunulabilmesi için 
tüm elektrikli araçlarda, elektrikli tahrik sistemlerinin 
mekanik kompozisyonuna ek olarak güç elektroniğine 
de gerek duyuluyor. Schaeffler, Semikron’la iş birliği 
yapmak suretiyle bir yandan elektronik konusundaki 
uzmanlığını genişletirken diğer yandan alanı optimum 
şekilde değerlendiren güç elektroniği kullanarak 
elektrik enerjisini, sistemin geneline verimli ve 
kontrollü bir biçimde adapte ve entegre edebiliyor.

Öte yandan elektrik motorlu alternatif tahrik 
sistemlerinde, tek başına ya da hibrit aktarma 
organlarında kullanılan motorlar için sofistike 
yazılımlar gerekmektedir. Schaeffler, “plug-in” hibrit 
araç üretiminde kullanılan elektrikli akslar ve elektrikli 
tahrik sistemleri için komple sistem tedarikçisi 
olabilmek amacıyla, yoldaki ve trafikteki mühendislik 
uzmanlığından yararlanmaktadır. Örneğin ihtiyaca özgü 
yazılım çözümleri, kayıpsız tork aktarımını sağlamakta 
ya da tüm sistem genelinde tahrik sistemleri arasındaki 
mükemmel etkileşimi kontrol edebilmektedir. Bu 
nedenle Schaeffler, hızlı sistem algoritmalarını ve 
müşteriye özgü fonksiyonları devreye sokabilmekte 
ve bünyesindeki test tezgahlarında doğrulamalarını 
yapabilmektedir.

motor sporlarından yollara
Schaeffler Grubu’nun FIA Formula E şampiyonluk 

taahhüdü sayesinde kazandığı know-how, elektrikli 
mobilite teknolojilerinin geliştirilmesine de aktarılıyor. 

Bugün Formula E, motor sporlarının ayrılmaz bir 
parçası olarak konumlanıyor. Elektrikli araçların 
yer aldığı dünya çapındaki bu yarışlar, başka hiçbir 
yarış serisinde görülmediği kadar çok üreticiyi ve 

Schaeffler, elektrikli mobilite uzmanlığını 
E-Mobilite iş biriminde bir araya getiriyor
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Gelecekte insanlar nasıl seyahat edecek? Peki ürünler nasıl sevk edilecek? Hangi kaynakları 
kullanacağız, ne kadarına ihtiyaç duyacağız? Yolcu ve yük taşımacılığı sektörü hızla gelişirken, 
Schaeffler olarak, yenilik ve hareket için itici gücü sağlıyoruz. Her zamankinden daha çevreci ve 
verimli çalışan içten yanmalı motorlar için komponentler ve sistemler geliştiriyoruz. Ayrıca, hibrit
ve alternatif yakıtlı araçları özel, kurumsal ve kamusal kullanım için yepyeni bir boyuta taşıyan
teknolojilerin sınırlarını zorluyoruz. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, biz çözüm üretiriz.

www.schaeffler-mobility.com
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HİBRİT MODÜL 
Plug-in hibrit teknolojisi yalnızca elektrik gücünü 
kullanarak da çalışabilir ve bu sayede emisyon 
salınımı olmadan sürüşü mümkün kılar. Schaeffler, 
bu teknolojiye yönelik ürünleri de sunmaktadır. 
Örneğin, 48 voltluk ve yüksek voltajlı uygulamalar/
sistemler için elektrik motoru, güç elektroniği, akü ve 
ilave içten yanmalı motorun mükemmel etkileşimini 

sağlayan yüksek performanslı hibrit modül verimli bir 
mobilite ömrü sağlar. 

ELEKTRİK TAHRİKLİ AKS
Schaeffler, elektrik tahrikli aks sayesinde hibrit 
ve tam elektrikli araçlar için modüler bir sistem 
çözümü geliştirmiştir. Tam elektrikli tahrik, eş 
eksenli veya paralel eksenli tasarımlarda 
mevcut olup, ön ve arka aksa monte edilmiştir 
ve gerektiğinde tork dağılımı veya park kilidi 

gibi işlevlerle de desteklenebilir.

PORYA TAHRİK SİSTEMİ
Schaeffler, E-Wheel Drive teknolojisi ile geleceğin 
mobilitesine yönelik yenilikçi bir teknolojik çözüm 
sunar. Son derece entegre bu tahrik sistemi yeni 
araç konseptlerinin önünü açacaktır. Porya tahrik 
sistemi; alan kullanımı, manevra kabiliyeti, sürüş 
dinamikleri ve aktif güvenlik gibi alanlarda 
avantajlar sağlar ve bu yönüyle de geleceğin 
otomasyon sistemleri için uygun bir teknolojidir. 

Elektrikli araç teknolojileri
Elektrikli ve hibrit araçları kapsayan elektrikli mobilite alanı geleceğin ulaşım teknolojisini belirleyecektir. Schaeffler; yüksek voltajlı 
hibrit modülleri, elektrik tahrikli aksları ve yenilikçi porya tahrik sistemlerini kapsayan elektrikli sürüş teknolojilerine yönelik geniş 
bir ürün yelpazesi sunar.

P2 Hibrit Modül

Elektrik Tahrikli Aks

TMM  
(Termal Yönetim
Modüllü Su
Pompası)

Güç Elektroniği
Akü

E-Wheel Drive

Güç
Elektroniği

Sanayi 4.0’ı ve dijitalleşmeyi gelecek için 
kilit fırsatlar olarak gören Schaeffler Grubu, 

otomotiv bölümü çatısı altında bağımsız 
E-Mobilite iş birimini hayata geçirdi.

Yeni ‘E-Mobilite’ iş birimi
Schaeffler, elektrikli aktarma organları 

topolojilerine genel bir bakış açısıyla 
yaklaşıyor; tekil ürünler üzerinde ilerleme 
kaydederek teknolojik komple sistem 
çözümleri sağlayan bir şirkete dönüşmeyi 
hedefliyor. Schaeffler’in inovatif E-Aksı, bu 
hedefe örnek teşkil ediyor.

Araştırmalar, 2035 yılında dünya 
genelinde tamamen aküyle çalışan 150 
milyon elektrikli araç olacağına işaret ediyor. 
Bu çerçevede elektrikli tahrik sistemleri, 
geleceğin metropollerinde mobiliteyi 
şekillendiren ana unsur olacak. Schaeffler de 
bu mobilite gereksinimlerini karşılayabilmek 
için 48 voltluk hibrit modüller, yüksek 
voltajlı güçlü tahrik sistemi konseptleri, 
tam elektrikli aks tahrik sistemleri ve poyra 
tahrik sistemi gibi vizyoner ürünler dahil 
geniş kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunuyor.  

Schaeffler’in elektrikli aks geliştirmesi; 
hibrit araçlar ve tam elektrikli araçlar için 

modüler bir kit çözümü sağlamakta. E-Aks 
serisi, eş eksenli ya da paralel eksenli olarak 
tasarlanan tek hızlı rasyo birimiyle başlıyor. 
Planet dişli diferansiyeli sayesinde şanzıman 
son derece kompakt olup güç elektroniği 
olan veya olmayan, ya PSM (sabit uyarımlı 
senkron motor) ya da ASM (asenkron motor) 
olarak sağlanan elektrik motoru için rahat 
bir montaj alanı sunuyor. Baz konfigürasyon 
paketi, park kilidi entegrasyonu gibi 
fonksiyonel ek elemanlarla genişletilebiliyor. 
Saatte 120 km hıza kadar tam elektrikli 
dinamik çalışma ve yüksek üst hız sınırı 
gerektiren “plug-in” hibrit araçlarda ikinci 
bir vites gerekli oluyor. Schaeffler tarafından 
geliştirilen iki hızlı aks sayesinde, bir tork 
yönlendirmesi elemanı yardımıyla yanal 
dinamikler de iyileştirilebiliyor. Söz konusu 
fonksiyon, bağlantılı bir şanzıman ve 7 kW 
dolaylarında bir elektrik motoru eklemek 
suretiyle sağlanıyor.

tedarikçiyi bir araya getiriyor. 
Bu sporun öncülerinden olan Schaeffler, “özel teknoloji 

ortağı” sıfatıyla ABT Schaeffler Audi Spor ekibiyle aktarım 
organları geliştirmekte. Şirket, Formula E’yi yüksek hacimli 
üretime yönelik elektrikli tahrik teknolojisi alanında 
elde ettiği gelişmeleri kanıtlamak için de kullanıyor. 
Formula E’ye katılım, firmanın elektrikli mobilite alanını 
ve sistemlerini daha iyi tanımasına yardımcı oluyor. 
Mühendisler, yarışlardan kazandıkları uzmanlığı hem hibrit 
modüller ve elektrik tahrikli akslar gibi mevcut sistemlerde 
hem de geleceğin teknolojilerinde kullanıyor.
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Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden otomotiv 
sektörünün yedek parça 

kanadı da son yıllarda 
önemli bir ivmeyle 
büyürken, bu büyümeye 
önemli katkı veren 
firmalardan biri de Şener 
Oto oldu. 1974 yılında 
perakende satış yaparak 
sektöre giren şirket, bugün 
180 çalışanıyla orijinal 
ve yan sanayi yedek parça 
dağıtımında önde gelen şirketler 
arasında yer alıyor. İstanbul 
Esenyurt’ta yer alan merkezinden 
200’ün üzerinde yerli ve yabancı markanın 
tüm Türkiye’ye dağıtımını yapan Şener Oto, 
Nisan ayı içerisinde faaliyete girecek Adana 
lojistik deposuyla bölgeye ve çevresine daha hızlı 
ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor. Piyasada 
bilinen alternatifli ürün çeşitliliğini yeni lojistik 
deposuna da taşıyacak olan firma, bu yatırımla 
birlikte toplamda 22.000 m2 depolama alanına da 
ulaşılmış olacak. 

Öte yandan şirket, dış pazarlarda da 
aktif durumda. Avrupa, Balkanlar, 
Kuzey Afrika ve Rusya gibi pazarların 
yanına yenilerinin eklenmesi 
hedefleniyor. Şener Oto’nun 2017 yılı 
ihracatı, toplam cirosunun yüzde 20’lik 
kısmını oluşturmakta. Şirketin ihracat 
müdürlüğü görevini, 2016 yılından bu yana 
3. jenerasyon temsilci Burak Şener yürütüyor. 
“İhracat yapmak, en az iç piyasada hakimiyet 
kurmak kadar önemli diye düşünüyoruz. Toplam 
ihracatımızın toplam ithalatımızdan fazla 
olmasını hedefleyen bir şirketiz. 2009 yılında 
müşterilerimize sunduğumuz Fase markamızın 
yurt dışında 30’u aşkın ülkede bayilikleri 
bulunmakta ve bu, bize gurur veriyor.” diyen 
Burak Şener, sözlerine şöyle devam etti: “Gerek 
Türkiye gerekse yurt dışı pazarlarında müşteri 
memnuniyetini sağlamak için ciddi bir kalite 
kontrol ve Ar-Ge çalışması gerekmekte. İnovasyon 
yatırımlarımız ve tecrübeli ekibimizle müşteri 
memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için 

çalışıyoruz. Bunun yanında 
yeni pazar arayışlarımız da 

devam ediyor. Geride bıraktığımız yıl Çin’in 
Şangay kentinde düzenlenen Automechanika 
fuarında katılımcı olarak yer aldık. Önümüzdeki 
Eylül ayında düzenlenecek Almanya Frankfurt 
fuarında da katılımcı olacağız.”

Şener Oto’nun yakın dönemdeki önemli 
atılımlarından biri de 2015 yılında Ford Otosan 
Yetkili Yedek Parça Dağıtıcısı unvanının alınması 
oldu. Ford Otosan bayiliği, tüm hisseleri Şener 
Oto A.Ş.’ye ait olan kardeş firma Makro Otomobil 
Sistemleri A.Ş. tarafından yürütülmekte olup 
firmanın bir de Opet FMY motor yağları bayiliği 
bulunmakta. Piyasada yeni olmasına rağmen 
büyümesine emin adımlarla devam eden şirket, 
ülke genelinde müşterilerinin Ford orijinal yedek 
parça ihtiyacını karşılamakta.

Şener OtO 
Adana lojistik deposu

Şener 
Oto İhracat 

Müdürü Burak 
Şener: “İnovasyon 
yatırımlarımız ve 

tecrübeli ekibimizle 
müşteri memnuniyetini 

en yüksek seviyede 
tutmak için 
çalışıyoruz.”

ile daha da güçleniyor

Burak 
Şener

Şener Oto Adana Lojistik Deposu

Portföyünde 200’den fazla marka 
ve 100 binin üzerinde referans 
barındıran ADAGROUP’un 

Yönetim Kurulu Başkanı Selami 
Tülümen, satışı yapılan markaların 
ürün gamı ve kalite olarak kendini 
ispat etmiş markalar olduğunu 
vurguladı. Tülümen “Dinamik 
Otomotiv olarak hedefimiz, her geçen 
gün kendimizi daha fazla gelişerek 
sektörde lider olmaktır” dedi.  

Dinamik Otomotiv, faaliyetlerine 
1986 yılında Adapazarı’nda başlayan 
Ada Otomotiv’in devamı olarak 2002 
yılında Tülümen ailesi tarafından 
kuruldu. Bağımsız yedek parça pazarında faaliyet 
gösteren firma; müşterilerine mekanik, elektrik, 
elektromekanik, motor yedekleri, akü ve yağ ile 
ilgili geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca 
Dinamik Otomotiv, 2014’te kurulan ve büyük bir 
başarı ile 3 yılda dünyanın en güçlü gruplarından 
biri olan Nexus Automotive International’in 8 
kurucu ortağından biri. Halihazırda Dinamik 
Otomotiv, depolarının bulunduğu il belediye 
sınırları içinde kalan müşterilerine tutara 

bakılmaksızın günde 3 kere sevkiyat 
yapabilecek seviyede. 13 depo ve 
18 satış ofisiyle Türkiye genelinde 
faaliyet gösteren firma, 2018 yılında 
Eskişehir, Denizli ve Malatya 
depolarını da kurarak dağıtım ağını 
bir adım ileri taşımayı hedefliyor. 
650 çalışanıyla “müşterilerine en iyi 
hizmeti verebilmek için kendisiyle 
yarışan” firma, ithal ettiği elektrik 
yedek parçalarının kalite kontrolünü 
sağlayabilmek için Bursa deposunda 
kurduğu kapsamlı kalite kontrol 

laboratuvarıyla da dikkat çekiyor. 
İş süreçlerini daha etkin ve 

verimli kılabilmek için yatırımlarını bilgisayar 
teknolojileri ve yazılım alanına yoğunlaştıran 
Dinamik Otomotiv, Türk markalarını Avrupa 
ve dünya pazarlarına sunup aynı zamanda yeni 
pazarlara açılmak amacıyla Dinamik Europe 
GmbH şirketini 2018 yılında faaliyete geçirdi. 
Orijinal parça olarak üretim yapan uluslararası 
bir kuruluştan BRAXİS markasını stoklarıyla ve 
tüm haklarıyla Almanya’da satın aldı ve bu yeni 
pazarlara da giriş yapmış oldu.

Selami Tülümen
Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörümüzü en iyilerle 
buluşturuyoruz

BASBUG GROUP YABANCI ÖĞRENCİ PROGRAMI
Türkiye’de 81 ilde, 80 marka 

ile 2000’in üzerinde, globalde ise 4 
şube ve 60’tan fazla ülkede 300’ün 
üzerinde müşteriye hizmet veren 
Basbug Group, yabancı öğrencilere 
geleceklerine ışık tutacak bir eğitim 
imkanı sağlıyor. Türkiye’de yüksek 
lisans yapan ya da son sınıf öğrencisi 
olan yabancı uyruklu öğrencilere, 
10 aylık bir eğitim sonrasında 
dünyanın çeşitli ülkelerinde, hatta 
kendi ülkelerinde satış sorumlusu 
olmalarına imkan tanıyan bir 
program uygulanıyor. Cibuti, Bosna Hersek, Kazakistan, 
Tacikistan, Afganistan, Gana, Arnavutluk, Kırgızistan gibi 
ülkelerden Türkiye’ye eğitim için gelmiş 
öğrencilere ulaşan Başbuğ Oto Yedek Parça; 
dış ticaret eğitimi, uluslarası satış eğitimi, 
teknik eğitimler ve saha uygulamalarıyla tam 
zamanlı bir çalışan oluşturmayı hedefliyor. 
Somalice, Almanca, Rusça, Özbekçe, 
Hausa, İtalyanca, İngilizce, Farsça, Tacikçe, 
Türkmence, Portekizce ve İspanyolca 

dillerinde dünyanın her yerinde 
distribütörü olduğu markaların 
ürünlerinin, yetiştirilecek öğrenciler 
tarafından satışı sağlanacak. 
Program sonucunda başarılı 
öğrencilerden bir kısmı Başbuğ Oto 
Yedek Parça Firması bünyesinde 
istihdam edilirken, diğer öğrenciler 
ise sektöre kazandırılmış olacak. 

Türkiye’de öncü bir uygulama 
olan “Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Yetiştirme Programı” hakkında 
görüşlerini paylaşan Basbug Group 

İcra Kurulu Başkanı Halit Başbuğ “Bu uygulamayla Başbuğ 
Oto Yedek Parça’nın global konumunu güçlendirmesini, 

haritada ulaşılmadık nokta kalmayacak 
şekilde büyümesini ve gelişmesini 
hedefliyoruz. Aynı zamanda sektöre farklı bir 
bakış açısı kazandırarak öğrencilere farklı bir 
iş sahası ve istihdam olanağı sağlıyoruz. Bu 
proje, gerek ülke ihracatımıza katkı sağlaması 
yönüyle, gerek sektöre katkısı açısından gurur 
vericidir.”
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Hıdırusta Otomotiv, 
1978’den günümüze 
ulaşan yedek parça 

uzmanlığını yenilikçi ürünler 
ve hizmetlerle günümüze 
taşıyor. İstanbul Başakşehir’deki 
merkezinin yanı sıra Ankara, 
Gaziantep, Samsun, İzmir ve 
İstanbul Anadolu yakasında 
şubeleri bulunan şirket, bu 6 
stratejik lokasyon vasıtasıyla 
bugün 81 ilde 2100’ü aşkın 
noktaya ulaşıyor.

“Misyonumuz koşulsuz mem-
nuniyet” diyen Hıdırusta Otomotiv Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ramazan Şahin, kuruldukları günden 
bu yana ağır vasıta yedek parçaları konusundaki 
ilk adres olmanın gururunu yaşadıklarını vurgu-
ladı. Yaklaşık bir yıl önce bu alandaki tecrübe ve 
bilgi birikimlerini hafif ticari segmentine de taşı-
dıkları aktaran Şahin, ürün yelpazeleriyle ilgili 
şu bilgileri paylaştı: “MAN, Mercedes-Benz, DAF, 
Volvo, Renault Trucks, Scania ve Iveco marka 
araçlar için motor, soğutma, yakıt, egzoz ve fren 
sistemleri, debriyaj, şanzıman, şaft, diferansiyel & 
aks, jant & teker & bijon, süspansiyon, direksiyon, 
elektrik, kabin ve kaporta olmak üzere toplam 15 

ürün grubunda 70 yerli ve 
global markanın dağıtımını 
üstleniyoruz.”

Güçlü teknoloji altyapısı
Bilgi teknolojileri ile ilgili en 

yeni yönelimleri yakından takip 
eden Hıdırusta Otomotiv, ilk 
uygulayıcılarından biri olarak 
sektörünün gelişimine de ön-
cülük ediyor. “Tüm iş ortakları-
mıza teknolojiye ve çağa uygun 
olarak, hızlı ve güvenilir hizmet 

vermek temel hedefimiz” diyen 
Ramazan Şahin, tasarımından işlevselliğine kadar her 
alanda fark yaratacak yeni B2B sistemlerini ve global 
yedek parça kataloğu projelerini 2018 yılı içinde ha-
yata geçireceklerini ifade etti.  

2020 ciro hedefi 500 milyon tl
Orta ve uzun vadeli hedeflerinden de söz eden 

Şahin şöyle konuştu: “Faaliyet gösterdiğimiz tüm 
segmentlerde pazar lideri olma vizyonuyla yatırım-
larımıza devam edeceğiz. Orta vadede en az iki şube 
daha açarak hizmet ağımızı kuvvetlendirmeyi plan-
lıyoruz. 2020’de çalışan sayımızın 300’e, ciromuzun 
ise 500 milyon TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz.”

Ramazan Şahin, Yönetim Kurulu Başkanı

Yedek parçanın ‘ustası’

Ağır vasıta yedek parçalarının toptan dağıtımı ile başladığı faaliyetlerine 
bugün genişleyen ürün yelpazesi ile devam eden Hıdırusta Otomotiv, “Yedek 

Parça Deponuz” misyonuyla 81 ile “yedek parça köprüleri” kuruyor.

Burçlu veya makaralı olarak dizayn 
edilen eksantirik zincirler, iç ve dış 
bağlantı noktalarına sahiptir. Bu 

nedenle pimler ve masuralar üzerinde bir 
ek yüzey alanı oluşur.

Yağ kalitesinin azalmasıyla beraber 
zincir üzerinde bir yıpranma meydana 
gelir; yağ, karbon ve yakıt karışımı 
bağlantı noktalarında aşınmalara yol açar. 
Özellikle turboşarj direk enjeksiyonlu 
motorlarda zincirde bir esnemeye neden 
olur.

iwis uzman ekibinin devrim yaratan 
“TRITAN®”  kaplama teknolojisi 
sayesinde eksantirik zincirler, bu 
sorunlara karşı daha dayanıklı hale gelir.

kaplamasız zincirlere Göre 
avantajlar

n Zincir üzerindeki aşınmalarda en az 
yüzde 50 azalma

n Neredeyse yüzde 20 azalan 
sürtünme sayesinde CO2 emisyon 
oranında azalma

NOT: TRITAN® ismi iwis tarafından koruma 
altındadır. TRITAN® kaplamalı zincirler 
yedek parça pazarına sadece febi tarafından 
sunulabilir.

febi’den Eksantirik zincirleri için  
yeni kaplama teknolojisi

www.febi.com

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY.™

Timing chains and timing chain kits from febi bilstein

febi ZİNCİR KİTLERİ
• Avrupa araçlarının %97’sini kapsayan ürün çeşitliliği

• TRITAN kaplama ile uzun servis süresi

• Zincir üzerindeki aşınmalarda en az %50 azalma

• %20 azalan sürtünme sayesinde CO2 emisyon oranında azalma

• 5 yıl veya 100.000 km garanti*

* Araç üreticisi tarafından onaylı motor yağının kullanıldığı ve gereken zaman
  aralıklarında değiştirildiği durumlarda geçerlidir.

Türkiye’nin önde gelen oto yedek parça 
dağıtıcılarından Serdaroğlu Otomotiv, gösterdiği gelişim 
ve büyümeye paralel olarak geleceğe yönelik adımlarını 
atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene, sektördeki 30. 
yılını geride bırakan şirket, İstanbul Kemerburgaz’daki 
yeni lokasyonunda iş ortaklarına daha kaliteli hizmet 
vermeyi hedefliyor. Günümüz şartlarına uygun, modern, 
şeffaf ve yaşayan ofislere sahip yeni merkez bina, şirket 
çalışanları ve misafirlerine konforlu olanaklar sunarken 
2.500 palet kapasiteli depo alanı ile birlikte şirket, 
Kemerburgaz mevkisinin lojistik anlamda sağladığı 
avantajlardan yararlanmayı da hedefliyor. 

Deneyimli ekibi, kaliteli ürünleri ve müşteri odaklı 
satış sonrası hizmetleri ile Serdaroğlu Otomotiv 
2018’de de yenilenerek gelişmeye devam ediyor. 
5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Tüyap’ta 
düzenlenecek Automechanika İstanbul fuarında 5. 
kez katılımcı olarak yer alacak Serdaroğlu Otomotiv, 
iş ortaklarını ağırlayacak olmaktan mutluluk ve 
heyecan duyuyor.

Serdaroğlu Otomotiv yeni 
merkezinde geleceğe hazır
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EKONOMİ BAKANLIĞI
Türk i ye  Cumhur iye t i

İSTANBUL
EUROPE İSTANBUL

ASIA
LÜLEBURGAZ

SAKARYA

ANKARA

KONYA

ADANA
GAZİANTEP

MALATYA

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

VANKAYSERİ

SAMSUN

TRABZON

ANTALYA

DENİZLİ

İZMİR

BURSA

ESKİŞEHİR

KARABÜK

KIRKLARELİ

YALOVA

BİLECİK

BALIKESİR

MANİSA

UŞAK
AFYON

KÜTAHYA

ISPARTA

KARAMAN

NİĞDE

AKSARAY

NEVŞEHİR

KIRŞEHİR

KIRIKKALE

YOZGAT

ÇORUM

AMASYA

TOKAT

SİVAS

ORDU

GİRESUN

GÜMÜŞHANE
BAYBURT

RİZE

ARTVİN ARDAHAN

KARS

IĞDIR

AĞRI

MUŞ

BİTLİS

SİİRT

BATMAN

MARDİN

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

OSMANİYE

HATAY

KİLİS

KAHRAMANMARAŞ

ELAZIĞ

TUNCELİ

ŞIRNAK

HAKKARİ

BİNGÖL

ERZURUM

ÇANKIRI

KASTAMONU
SİNOP

BOLU

DÜZCE
KOCAELİ

ZONGULDAK

MERSİN

BURDUR

MUĞLA

AYDIN

ÇANAKKALE

EDİRNE

2003 yılında İzmir’de kurulan RAPRO, bilgi 
ve birikimini Türkiye’nin ilk kauçuk parça 
üreticisi ve ihracatçılarından biri olan 

kurucusu Gian Giacomo Ragusin’in 45 yıllık 
deneyimine borçlu. Bugün toplamda 35.000 
metrekarelik üretim tesisi ve dağıtım merkezi ile 
faaliyetlerine devam eden RAPRO, 9.500’ü aşkın 
ürün çeşidi, dünyanın 6 kıtasında 54 ülkeye 
yaptığı ihracatı ile Türkiye ekonomisine katkısını 
sürdürüyor. 2017 yılını yüzde 40’lık bir büyüme 
ile kapatan RAPRO; yeni pazar analizleri, fuar 
katılımları ve pazarlama faaliyetleriyle 2018 
yılında portföyüne katacağı yeni ülke ve pazarlar 
ile birlikte yüzde 25’lik bir büyüme öngörüyor. 

Hedef odaklı ve sürdürülebilir kalite anlayışı 
ile hız kesmeden büyümeye ve yatırımlarına 
devam eden RAPRO, 2018 yılında yüksek 
katma değerli ürünleri üretmek amacıyla Ar-Ge 
merkezi olma yolunda faaliyetlerine başladı. 

RAPRO, küresel otomotiv endüstrisinde dünya 
standartlarında lider bir oyuncu olmak için 
kauçuk ürün üretiminde ileri teknolojiye 
odaklanıp yüksek kaliteli ürün ve hizmette 
yenilikçi ve kalıcı çözümler sunmayı, kârlılığı 
artırıp maliyetleri azaltarak şirket değerini 
sürekli artırmayı amaçlıyor. Firma, ürün ve 
hizmetleriyle müşterilerinin, iş ortaklarının ve 
çalışanlarının geleceğinin şekillenmesinde rol 
almayı hedefliyor.

değer katıyor

Dünya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden 
otomotiv endüstrisinin gelişimine büyük kat-
kı sağlayan “aftermarket” piyasası, tüm dün-

yada 1 trilyon doları aşan bir pazar büyüklüğüne 
ulaşmış durumda. Sektörde faaliyet gösteren Türk 
firmaları da kaliteli, fiyat avantajına sahip, yenilikçi 
ve katma değerli ürünlerle, küresel rekabetin yoğun 
olduğu pazarlarda fark yaratmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi 
olan, orijinal ürün kanalı OEM’de onlarca dünya 
markasına hizmet veren Maysan Mando, kendi hat-
larına son 3 yıl içinde 100 milyon liranın üzerinde 
yatırım yaparak Türkiye ihracatının 12 yıldan beri 
“lider sektörü” olan otomotiv endüstrisine katkı 
sağlamayı sürdürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de “aftermarket” sektörünün ciddi bir 
gelişim ivmesi gösterdiğini kaydeden Maysan Man-
do Satış & Pazarlama Kısım Müdürü Artun Baran, 
gerek satış gerekse satış sonrası hizmetlerle 
birlikte sektörün küresel ekonomiden aldı-
ğı payın hızla arttığını kaydetti. Sektörün 
2017 yılını Türkiye’de rekorlarla tamamla-
dığını anımsatan Baran, teknoloji öncelikli 
dönüşüm süreçleri devam eden otomotiv 
sektörünün bu yıl Türkiye’de 1.7 milyon, 
dünyada ise 100 milyon üretim adedine 
ulaşmasının beklendiğini ifade etti. 

Dönüşüm ve Ar-Ge çAlışmAlArı 
büyük önem tAşıyor

2017 yılını üretim ve satış adedi 
olarak son derece başarılı geçirdikleri-

ni aktaran Baran, 2018 yılına dair beklentilerinin 
yüksek olduğunu belirtti. 2017 yılında Türkiye “af-
termarket” kapanış adedinin 1.300.000 seviyesinde 
olduğunu belirten Baran, 2018 Türkiye “aftermar-
ket” satış hedefini ise 2.000.000 adet olarak belirle-
diklerini vurguladı. 

“Büyük önem verdiğimiz Ar-Ge faaliyetleri kap-
samında know-how’ı tamamen şirketimize ait olan, 
tasarımın ve dayanıklılığın ön planda olduğu çevre 
dostu ürünlerimiz, küresel piyasalarda ciddi rağbet 
görüyor” diyen Baran, açıklamasını şu sözlerle sür-
dürdü: “Maysan Mando olarak tasarım anlamındaki 
yetkinliğimiz ve proses geliştirme kabiliyetimizin 
yanı sıra, geliştirdiğimiz ürünlerin yapısal ve ömür-
sel tüm testlerini kendi bünyemizde yapabilme 
gücümüz sayesinde rekabette öne çıkıyoruz. Ge-
leceğin pazar beklentilerini en iyi şekilde analiz 
ederek müşteri taleplerine en hızlı ve etkin şekilde 
yanıt verebilme gayretindeyiz. Ayrıca satış sonrası 
hizmetlerdeki güçlü yapılanmamız ve hızlı çözüm 
sunabilme yeteneğimiz de Maysan Mando’yu 
farklı kılıyor. Tüm üretim faaliyetlerimizde bugü-
nü değil, geleceği önceleyerek hareket ediyoruz.”

Maysan Mando olarak, tüm üretim 
faaliyetlerinde bugünü değil, geleceği 

önceleyerek hareket ettiklerini aktaran 
Baran, Türkiye “aftermarket” tarafında 
satış adetlerinin 8 yıl içerisinde %253 
büyüme gösterdiğini ifade ederek, di-
jital dönüşüm ve verimlilik odaklı ça-
lışmaları tüm hızıyla sürdüreceklerini 
sözlerine ekledi. 

Maysan Mando 2018’de  
2 milyon satış hedefine odaklandı

Artun Baran 
Satış & Pazarlama 

Kısım Müdürü

türkiye ekonomisine

AD Ekol Otomotiv Genel Müdürü 
Hakan Ataoğuz, sektörün en büyük 
oyuncularına hem satın alma hem 
de lojistik hizmeti veren bir firma 
olarak “çekim merkezi” olarak 
konumlandıklarını vurguladı. Hitap 
ettikleri müşteri segmenti ekseninde 
gerçekleştirdikleri yatırımlar ve 
atılımlar hakkında bilgi veren Hakan 
Ataoğuz, şu bilgileri paylaştı: “Bizler, 
bağımsız yedek parça pazarında 
faaliyet göstermekteyiz. Bir diğer 
deyişle yetkili servisler dışında kalan 
pazara ürün ve hizmet sunmaktayız. 
Yetkili servislerde araçlara monte 
edilen ‘orijinal’ ürünleri, pazara 
üreticilerin kendi kutusunda ve uygun 
fiyatlarla arz ediyor, aynı ürünleri 
araç sahiplerine tasarruf imkanıyla 
ulaştırıyoruz. Tedarik sağladığımız grup 
firmalarımız, bulundukları bölgelerde 

en iyi hizmeti hem perakendecilere 
hem de servislere en uygun maliyetler 
ve en kapsamlı ürün çeşitliliği ile 
ulaştırabilme gayretindeler. Bu 
nedenle kurucu ortaklarımız olan Kına, 
Oto İsmail, Özaş ve Süleyman Otomotiv, 
yatırımlarına hız kesmeden devam 
etmektedirler.”

2017 yılında Belçika Brüksel’de 
yerleşik Auto Distribution International 

firmasına hissedar olduklarını 
hatırlatan Hakan Ataoğuz, söz konusu 
gelişmenin yarattığı vizyoner etkiyi şu 
sözlerle değerlendirdi: “Bu sayede 
hem ülkemizi böylesine büyük, köklü 
bir kuruluşta temsil etme şansını 
elde ettik hem de global arenada 
sektöre yön veren bir grupta söz 
sahibi olma yolunda değerli bir adım 
atmış olduk. Bayrağımızı Avrupa’nın 
başkenti Brüksel’de dalgalandırmak, 
hem sektörümüz hem de firmamız 
için bir gururdur. Öte yandan bu yıl, 
yeni ortaklarımız Aksay, Canlı, Davet 
ve Neko Otomotiv’in grubumuza 
katılmasıyla daha da güçlenerek 
büyümekteyiz.  İzmir’de yerleşik Japon-
Kore kökenli araçlarda uzman Altay 
Otomotiv’in de grubumuza katılmasıyla 
söz konusu araç segmentinde de daha 
güçlü bir konum elde ettik.”

Hakan Ataoğuz 
Genel Müdür
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Motor Aşin Otomotiv yedek parça 
serüvenine 1970’lerin başlarında 
Aşin Ticaret ünvanıyla Elazığ’da 

başlamış. Kurucusu babamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Suphi Aşçı – Hala işin 
başında... Dede mesleği lokantacılık. AŞÇI 
soyadının tarihçesindeki gerekçe de bu. 
O zamanlardan beri, aile olarak hizmet ve 
ticaret kavramını, o günün şartlarında icra 
etmek çok da kolay değil, ancak müteşebbis 
bir enerjiyle otomotivin daha canlanmadığı 
bir ilimizde yedek parça işine başlamak çok 
anlamlıdır. 

Ticari cesaretle azmin ve kovalamaktaki 
ısrarcılığın meyvesi kısa zamanda kendini 
gösteriyor. Aşin Ticaret bulunduğu 
lokasyonda ve çevre illerde kısa zamanda 
yedek parça ihtiyacına cevap veren 
güvenilir bir kurum haline geliyor. 
Müşteri memnuniyeti çerçevesinde 
yolda kalmış yüzlerce otobüsçü ve 
kamyona gecenin yarısında dükkanı 
açmak suretiyle hizmet verdikleri çok 
olmuş. Bu gelişimle kabına sığmayan 
firma 1975’lerin sonlarına doğru devler 
ligi İstanbul’da da bir şube açmaya karar 
veriyor.  Bir müddet 2 ayrı şubeli bir firma 
olarak devam etse de yorucu iş akışından 
dolayı kardeşler tüm şirketi İstanbul’a 
taşımaya karar verip Elazığ’daki ilk kuruluş 

yerini kapatıyorlar. 
İşte Firmamızın 
ilk kuruluş ve 
İstanbul ticaret 
hayatına adım 
atması bu şekilde 
gerçekleşmiştir. 

İstanbul 
dönemi, firmamız 
açısından tam 
anlamıyla bir 
kurtlar vadisi. 
Sektörde 
kurumsallaşmış 
devler var. Az olan 
parça tedariğinde 
tüm köşeler 
kapatılmış. Güçlü 
sermaye olmadan 
ayakta kalmak çok 

zor. İşte bu dönemde tam bir ticari savaş 
süreci yaşanmış. Devler içinde sıyrılmak ve 
tutunabilmek için öne çıkarmanız gereken 
farklılıklar üretmeniz lazım. O günki adıyla 
Aşin Ticaret sektörün güvenilir esnafı 
olarak bir değer ortaya koyuyor. Müşteriye 
hizmette zaman mevhumuna takılmıyor. 
Kalitesiz veya taklit ve sahte ürünlerin 
yoğun olduğu o dönemlerde yüksek 
maliyetlere rağmen kaliteli ve orijinal ürün 
gamıyla sektörde dikkatleri üzerine topluyor. 
Anadoludaki ilk yedek parça tecrübesiyle 
çevre illerden de kazandığı dostluklarıyla 
70’li yılların sonlarında Anadolu’ya ara 
toptancı kimliğiyle mal sevk eden bir firma 

seviyesine gelmek, 
hep bu ticari etik 
değerlerdeki dürüstlük 
ve güvenin verdiği 
ivmeyle gerçekleşmiştir. 

1981 yılı – Firma 
ünvanını Motor 
Aşin Otomotiv A.Ş. 
olarak değiştirip 
ithalata başlayarak 
toptancılık yaptığımız 
ilk yıl. Lokomotif araç 
markamız Mercedes 
Otobüs. Çok yüksek 
maliyetli orijinal parçaya 
muadil, kalitesini 
ispat etmiş yan sanayi 
veya OES olarak parça 
tedarikinde bizim için 
bir milat. Her geçen gün 
yurt dışında bilinen bir 
markayla irtibata geçip 
zor ithalat şartlarında 
gereken peşin ödemelerle ürün tedariğinde 
çok zorlandığımız yıllar. Ancak pazarın 
çok ihtiyacı olduğu dönemde doğru marka 
ve doğru fiyatlama ile yine sektör içinde 
gerçekten çok iyi işler yaptığımız dönemler. 
Bu anlamda bilinen yedek parça tedarikçi 
devleriyle rekabet ettiğimiz yıllar.   
     
    
   
  

 

 
 

En büyük farkımız işinin başında olan bir 
ekip,  güven ve dürüstlükten taviz vermeyen 
bir hizmet anlayışı…

1980’in sonları, bir taraftan gelişen araç 
parkuru çeşitliliği ve sonucunda ihtiyaç 
duyulan parça isteğiyle marka çeşitliliğinde 
arayışın yoğun olduğu yıllar...

90’ların başlarında Motor Aşin ekibine 
2. jenerasyon olarak bizler katılıyoruz. Yurt 
dışı deyimi ve yabancı dil bilgisiyle de yurt 
dışı tedarikçi bulma konusunda ciddi ivme 
kazandığımız yıllar. 

95 yıllarında Alman grubu binek araç 
yedek parça toptan satıcılığına başladık. 
İlerleyen yıllarda ağır vasıtada ürün gamımıza 
Mercedes’in yanında MAN Scania Volvo 
DAF Grubu da giriyor. 2000 yılında şu 
anki merkez binamıza taşınarak istihtam 
sayımızı ve ürün çeşitliliğimizi 3-4 katına 
çıkardık. 2016’da Ankara şubemizi açtık. 
Aşin Motorlu Araçlar olarak Mercedes yetkili 
servisliğini aldık. Böylece şu an 130’dan 
fazla dünya devi markasıyla ilk el tedarikçisi 
olarak 180’den fazla çalışanımızla sektörün 
iddialı firmalarından biri olarak KALİTEDE 
GÜVENİN ADRESİ olma çizgimizi en üst 
düzeyde yurt içi ve yurt dışında devam 
ettiriyoruz. 

Her parçada biz varız
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Eğitimin önemi ve değeri, herkes tarafından 
takdir edilir. Eğitimin, eğitimden gelen kali-
tenin ve farklılığın geleceği her zaman daha 

parlaktır. Bu düşünceden yola çıkan Motor Aşin, 
günümüz terminolojisinde “iç müşteri” olarak yo-
rumlanan çalışma ekibine değer katarak, eğiterek 
bir yerlere getirmenin kutlu ideal olduğu vizyo-
nuyla AŞİN AKADEMİ’yi kurdu.

Temelleri 2016 yılında atılan AŞİN AKADE-
Mİ, “Eğitime Değer” sloganıyla yola çıktı. “Kişisel 
Gelişim”, “Kurumsal Bilinç”, “Teknik Eğitim” 
başlıklarıyla onlarca etkinliğe imza atıldı. “Dona-
nımlı bir çalışma ekibi, bir işletmenin en değerli 
mutluluk kaynağıdır” diyen firma yetkililerinin 
yorumuna göre üniversitelerle ve işinin uzmanı 
akademisyenlerle koordineli yürütülen bu çalış-
maa, kısa zamanda iyi bir seviyeye ulaştı ve mey-
velerini vermeye başladı. Firmanın 40 yılı aşkın 
tecrübesini sistematik ve stratejik bir şekilde genç 
nesillere aktarmaya, halihazırda kurum bünyesin-
de ve sektörde çalışan meslektaşlarına eğitim hiz-

metleri sunmaya odaklanan AŞİN AKADEMİ’nin 
hedefi, otomotiv yedek parça sektöründe “eğitim” 
denildiğinde akla gelen ilk kurum olmak. 

Bugün AŞİN AKADEMİ, tüm çalışanlarının 
sahip oldukları yetenekleri en optimum seviyede 

kullanabilmesi için tüm fiziki ve 
teknik altyapıda gereken feda-
karlığı yapıyor. Proaktif, merkezi 
bir yapı olarak faaliyet gösteren 
AŞİN AKADEMİ, orta ve uzun 
dönemli stratejik hedeflere yöne-
lik çalışmalarının yanı sıra, şirket 
kültürünün gelişimine destek 
veriyor. Kurumsal stratejilerle 
eşgüdümlü yol alan eğitim mo-
dellerindne bazıları şu şekilde 
sıralanıyor: Yönetici Geliştirme, 
Yetenek Geliştirme, Otomotiv 
Yedek Parça Eğitim Modülleri, 
Liderlik ve Koçluk… 

AŞİN AKADEMİ

“Eğitime Değer” 
sloganıyla yola 

çıkan Motor 
Aşin, 2016 

yılında kurduğu 
AŞİN AKADEMİ 
ile çalışmalarını 

sürdürüyor.

Sosyal Kulüpler
2017 yılında, Motor Aşin’de çalışan “turn over” 
oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti. 2018 yılında AŞİN 
AKADEMİ’yle eş zamanlı olarak Sosyal Kulüp 
faaliyetlerine de hız verildi.
n Yabancı dil kulübünde eğitimler alan çalışanlar, 
yabancı eğitmenler ile İngilizce sohbet etme imkanı 
buluyor.
n Merkez yönetim binasının 6. katında bulunan 
spor salonunda firma çalışanlarından oluşan Aşin 
Basketbol Kulübü, periyodik olarak etkinliklerine 
devam ediyor.
n Bu yıl kurulan Aşin Atletizm Kulübü, Nisan ayında 
ilk müsabakasına (Vodafone Çeyrek Maraton 2018) 
katılarak firmayı temsil edecek.

Sektörün geleceğine yatırım

R

International  Brake Expert
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Küçükbakkalköy Mah. 
Demir Sokak, Piyale İş Merkezi No: 1 D:8 

Ataşehir / İstanbul
FAKS

0 216 575 03 56
TELEFON

0 216 575 03 58

1990’dan geleceğe...
8 ORTAK + 8 ÜYE, TOPLAM 16 İŞ ORTAĞI

1000+ ÇALIŞAN

300+ SATIŞ TEMSİLCİSİ

40 SATIŞ NOKTASI

100+ TEDARİKÇİ

5000+ AKTİF MÜŞTERİ

105.000 M2 TOPLAM DEPOLAMA ALANI

www.adekol.com

AK-İŞ FİLTRE OTOM. TİC. LTD. ŞTİ. / Ankara                                                                                  
ALTAY TAŞIT VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş. / İzmir 
ARICI OTOMOTİV TOPTAN OTO AKSAMI / Ankara                                                                             
BAYERLER MAK. SAN. TİC. A.Ş. / Kayseri  
GRUP IŞIK İÇ ve DIŞ TİC. YAT. A.Ş. / İstanbul 
ÖZNUR OTO OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / Bursa  
SELAMOĞULLARI OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş. / Konya  
SERDAROĞLU OTOMOTİV TİC.ve SAN. LTD. ŞTİ. / İstanbul 

AD Ekol, yeni ortaklarıyla 
gücüne güç katıyor

Türk otomotiv yedek parça sektörünün 
öncü kuruluşlarından AD Ekol, 
sektöre yön veren çalışmalarına ve 

bünyesine yeni ortaklar alarak büyümeye 
devam ediyor. 1990 yılında vizyoner 9 
toptancı iş insanının çabalarıyla kurulan 
Ekol Otomotiv, 1991 yılında Avrupa’nın 
en büyük ve en prestijli yedek parça 
organizasyonu olarak konumlanan Auto 
Distribution International (ADI) üyesi 
olarak uluslararası bir kimliğe kavuştu. 
Bu iş ilişkisi, 2017 yılında ortaklık 
boyutu kazandı. Bugün 45 ülkede faaliyet 
gösteren ADI, toplamda 14 milyar euro 
seviyesindeki cirosuyla global iddiasını 
ortaya koyuyor. 400.000 m2 toplam 
depolama alanı, 35.000 çalışanı, 11.000 
servis aracı ve 10.000 otomotiv servis 
noktasıyla alanının lider kuruluşlarından 
olan ADI, AD Ekol’ün sektördeki 
konumunu zirveye taşımaktadır.

Otomobil yedek parçası, mekanik, 
şanzıman, motor ve elektronik parçalar 
üzerine uzmanlaşan AD Ekol, Türkiye 
bağımsız yedek parça pazarında hizmet 
vermenin ve çalıştığı ürünler çerçevesinde 
bu pazarın yaklaşık %25’ine sahip bir 
distribütör firma olmanın gururunu 
yaşıyor. Firma, gerek AD’nin anlaşmalı 
olduğu araç üreticilerine yedek parça 
temin eden yedek parça üreticilerinden 
ithalat yaparak, gerekse yurt içinde 
kalitesi onaylanmış otomotiv yedek parça 
tedarikçileri ile yıllık anlaşmalar bazında 
çalışarak tüm otomotiv yedek parça 
pazarına hizmet sunmaktadır. AD Ekol’ün 
sektördeki güçlü konumunu bu yıl daha da 
pekiştiren bir diğer unsur ise, sektördeki 
güçlü oyuncuların yeni hissedarlar olarak 
AD Ekol Grubu’na katılımı ile firmanın 
geleceğe emin adımlarla yürümesidir.

AK-SAY OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. / İstanbul 
CANLI OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / İzmir 
DAVET OTOMOTİV TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. / Ankara 
NEKO OTOMOTİV LTD. ŞTİ. / İstanbul

KINA OTOMOTİV TİC. ve SAN. A.Ş. / Ankara 
OTO İSMAİL OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. / İstanbul 
ÖZAŞ OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. / İstanbul 
SÜLEYMAN OTOMOTİV TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. / İstanbul

Diğer iş ortaklarımız

Kurucu ortaklarımız sırası ile

2018 yılı itibarı ile gruba hissedar olarak iştirak  
eden firmalar sırası ile

SOLUTIONS  
MADE IN GERMANY ™

www.febi.com

• Yedek parça sektöründe uzman tedarikçi
• Profesyonel araç tamiri için 34.000’den fazla parça
• Pek çok ürün grubu için kendi fabrikamızda üretim

Right First Time.
l 23.000’den fazla yedek parça

l 160’dan fazla ürün grubu 

l Orjinal Özelliklerinde & Yüksek Kalitede

Debriyaj | Kimlik | Kalite | Ürün Çeşitliliği | Kataloglama Sistemi

www.blue-print.comwww.swag.de

Şasi Teknolojisi

Elektrik

Ön Takım Teknolojisi

Fren Teknolojisi

SWAG Extra

Motor Teknolojisi

Sıvılar

Best Choice
for Spare Parts
Alman ve diğer Avrupa araç modelleri için 
25.000‘den fazla ortak yedek parça.
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TATCOM (Turkish Automotive Trade 
Community), aralarında 60 yılı aşkın 
tecrübesi ile otomotiv yedek parça satış 

ve dağıtım ağı konusunda gerek marka gerekse 
araç bazında uzmanlaşmış şirketlerin güç birliği 
yapması ile 2012 yılında faaliyetlerine başladı. 
Kuruluşundan kısa bir süre sonra dünyanın en 
büyük satın alma gruplarından biri olan TEMOT 
ile ortaklık anlaşması imzalayan TATCOM, çatısı 
altındaki Başbuğ, Dönmez, Genel Oto, Hıdırusta 
Otomotiv, Merkez Otomotiv, Motor Aşin, Obis, 
Otobilya, Oto Rulman, Simkan ve Üçel’den 
oluşan 11 iş ortağının konusunda uzmanlaşmış 
kadroları ile binek araçlar, ağır ve hafif ticari 
vasıtalar ile iş makineleri yedek parçalarının 
ithalat, satış ve pazarlamasını yürütüyor.

Tedarik zincirinden güç alıyor
TEMOT’un bugün 5 kıtada 69 ülkede hizmet 

veren OEM tedarik ağından güç aldıklarına 
dikkat çeken TATCOM Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Kavkacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Her 
bir iş ortağı branşında çok büyük bir dağıtım 
zincirine sahip olan TATCOM, 320 milyon euro 
ciro ile açık ara lider konumdadır. Ortalama 
220.000 metrekare depo alanı, 1200’den fazla 
çalışanı, 6000’i aşkın satış noktası ile sektördeki 
firmaların ana tedarikçisi olarak faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Liderliği uzun süre korumanın, 

lider bir topluluk olmak kadar önemli olduğuna 
inanıyoruz. Bu misyonumuz çerçevesinde 
otomotiv satış sonrası pazarında geleceğe 
yönelik adımlar atmaya ve pazarın gelişimine 
katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

TeMoT’un yöneTiMinde
Türkiye otomotiv satış sonrası pazarının 

uluslararası arenadaki gücünü pekiştirecek 
önemli bir adım attıklarının altını çizen 
Taner Kavkacı, TATCOM’un global 
organizasyonun yönetiminde de Türk bayrağını 
dalgalandırdığını vurguladı. Kavkacı, şu 
bilgileri verdi: “26-27 Eylül 2017 tarihlerinde 
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan 
son Genel Kurul Toplantısı’nda TEMOT 
International’ın üç yıl süreyle görev alacak yeni 
Yönetim Kurulu da belirlendi. TATCOM’u 
temsilen toplam 8 isimden oluşan Yönetim 
Kurulu’na seçildim. Bugün cirosu 10 milyar 
euroya ulaşan TEMOT International’ın 
yönetiminde görev almaktan büyük onur 
duyuyorum.”

TATCOM zirveye 
Adını yAzdırdı 

Taner Kavkacı, TATCOM Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv yedek parça 
sektörünün önde gelen 

stratejik organizasyonu Temot 
International’ın hissedarı olan 

TATCOM; 11 üyesi, güçlü tedarik 
ağı ve 320 milyon euroluk satış 

gücüyle açık ara önde. 

Dünyanın önde gelen otomotiv yedek 
parça tedarikçilerinden NGK’nın yıl 
boyunca düzenleyeceği ve 1200’ün 

üzerinde servis noktası ve perakendeciye 
ulaşması hedeflenen seminerlerin ilk dördü 
geride kaldı. Seminer ile ilgili tanıtımlar 
sırasında servis ve perakende noktalarına 
yapılan ziyaretlerle markanın 3500’e yakın 
noktaya doğrudan ulaşması hedefleniyor. 
Adana, Antalya, Kocaeli ve Bursa seminer-
leri büyük ilgi görürken, seminerinin içe-
riğinde detaylı teknik bilgilendirmeler ve 
yeni ürün uygulamaları yer alıyor. NGK ve 
NTK markalarının “online” eğitim platformu 
TekniWiki (www.tekniwiki.com) ile ilgili bir 
bölümün de yer aldığı seminerlerde katılım-
cıların hem verimli hem de eğlenceli vakit 
geçirmesi sağlanıyor.

Seminerin ilk bölümünde ateşleme/kız-
dırma bujileri ile birlikte oksijen sensörleri, 
egzoz gazı sıcaklık sensörleri ve hava akış 
metre ve basınç sensörleri üzerine 3 saatlik 
detaylı bilgi paylaşımı sağlanıyor. Almanya 
ve Japonya’da bulunan NGK|NTK uzman-
larının hazırlamış olduğu ilginç teknik 
bilgiler, arıza tespiti ve pratik çözümler me-
kanikerlerin ilgisine sunuluyor. Teknik de-
tayların paylaşıldığı modülün sunumunu, 
Japonya ve Almanya’da NGK|NTK ürünleri 
ile ilgili çeşitli teknik eğitimlere katılan 
ekibin teknik konular konusundaki en de-
neyimli üyesi Ümit Şahin gerçekleştiriyor. 
Aynı zamanda 5 ülkenin ticari yönetimi ve 
koordinasyonundan sorumlu olan Şahin, 
eğitimlerle ilgili şu paylaşımda bulundu: 
“Gerçekleştirdiğimiz dört eğitim modülün-
de ustalarımızla karşılıklı bilgi paylaşımını 
da içeren mükemmel bir ortam oluştu. Tek-
nik eğitim modülünün verimli olabilmesi 

için katılımcı sayısını genel seminerimize 
göre oldukça sınırlı sayıda tutmamız gereki-
yor. Ancak ziyaret ettiğimiz şehirlere daha 
sonra sadece eğitim modülümüzü tekrar 
sunarak teknik paylaşımlarımızı daha da 
artırmayı hedefliyoruz”. Teknik modülün 
ardından gerçekleştirilen ve geniş katılım 
sağlanan sunumlarda ise şehirlerdeki pe-
rakendeci ve ustalara, firma ve ürünler ile 
ilgili genel bilgilendirmede bulunuluyor. 
Daha sonra geçilen akşam yemeğindeki ke-
yifli sohbetlere, çeşitli hediyelerin verildiği 
çekiliş renk katıyor.

NGK Spark Plug GmbH Güneydoğu 
Avrupa Satış Sonrası Genel Müdürü Tu-
fan Baysal, eğitim ve seminer ile ilgili 
şunları söyledi; “Çok verimli ve başarılı 
seminerler yaptık. Düzenlediğimiz 
Teknik Eğitim ve Seminer ile ustalarımıza 

ve perakendecilerimize daha yakın 
olmayı amaçlamıştık ve hedefimize 
fazlasıyla ulaştık. Otomotiv ile ilgili ürün 
çeşitlerimizin çok geniş marka ve modelde 
kapsama alanı olması, ateşleme ve kızdırma 
bujilerinde, oksijen ve ısı sensörlerinde öncü 
olmamız özellikle vurgulamaya önem verdi-
ğimiz konular oldu. ‘Marin’, çim biçme, ağaç 
testeresi gibi ‘Küçük Motorlar’, ‘Motosiklet/
ATV’ ürün grupları dışında havacılık ürün-
leri, jeneratörler gibi daha birçok ürünün 
geniş uygulama alanlarımız olduğunu pay-
laşmamız son derece faydalı oldu. Usta ve 
perakendecilerimizin ilgisine ve gösterdik-
leri ev sahipliğine çok teşekkür ediyoruz. 
Sonuç olarak distribütörlerimizin de oldukça 
faydasını göreceğine inandığımız bu eğitim 
seminerlerine yeni şehirlerle birlikte devam 
edeceğimiz için çok heyecanlıyız.”
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NGK’nın Almanya 
şubesi NGK Spark Plug 
Deutschland GmbH 
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NGK Spark Plug Europe, 
EMEA bölgesinin  

sorumluluğunu üstlendi

Almanya’nın Duisburg 
kentindeki yeni Bölgesel 

Dağıtım Merkezi açıldı 20
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NGK Spark Plug 
Deutschland şirketi, 
NGK Spark Plug Europe’a 
dönüştürüldü19
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Yenileme pazarına 
yönelik NGK 

ateşleme bobinlerinin 
lansmanı yapıldı 20
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NTK egzoz gazı sıcaklığı 
sensörleri sunuldu20
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Yenileme pazarına 
yönelik ilk lambda 
sensörü satışa sunuldu19
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Yenileme pazarına 
yönelik NTK MAP/MAF 
sensörlerinin lansmanı 
yapıldı20
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Fransa Orleans’daki üretim 
tesisleri ve Almanya  

Ratingen’deki Teknoloji 
Merkezi faaliyete geçti
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çeşidi olan V-Line 
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ABD’nin önde gelen 
ateşleme bobini ve 

sensör üreticilerinden 
Wells şirketi satın alındı 20
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NTK – GÜCÜNÜ HASSASİYETTEN ALAN

Hava kütle 
ölçer (MAF) 
sensörleri

Manifold/Şarj 
basıncı (MAP) 

sensörleri

Oksijen 
sensörleri

Sıcaklık 
sensörleri

NGK – GÜCÜNÜ PERFORMANSTAN ALAN

Kızdırma 
bujileri

Ateşleme 
bobinleri

Ateşleme 
kabloları

Ateşleme 
Bujileri

ÜRÜN 
PORTFÖYÜ

NGK | NTK, yenileme pazarı için geniş bir ürün yelpazesini sunar. Dört pazara (otomotiv, motosiklet, küçük motorlar ve marin) sekiz 
ürün grubunda 60 binden fazla ürün uygulaması sağlıyoruz.

İki güçlü markası ve aralarında seçim yapabileceğiniz sayısız ürünüyle NGK | NTK, dünyanın en büyük buji ve oksijen sensörü te-
darikçisidir. NGK Ignition Parts marka ürünler – ateşleme ve kızdırma bujilerinden ateşleme bobinlerine ve ateşleme kablolarına 
kadar– performansta en üst düzeyi temsil ederken, hassasiyet gerektiren ürünlerin markası NTK Vehicle Electronics, motorlu araçlara 
yönelik elektronik ürünler ve müthiş iş fırsatları sunar.

Yaptığımız her şey, getirdiğimiz her yenilik, ürettiğimiz her ürün, nihai hedefimizi yansıtır: Hassasiyet yoluyla performans, performans için 
hassasiyet.

VEHICLE
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NGK seminer turları 
büyük ilgi görüyor
Otomotiv satış sonrası sektörünün önde gelen ateşleme ve araç elektroniği 
parçaları üreticisi NGK Spark Plug GmbH’ın NGK ve NTK markaları için 
Türkiye genelinde düzenlediği eğitim seminerleri son hız devam ediyor.

NGK Spark Plug 
hakkında
Yönetim merkezi Nagoya, Japonya’da 
olan NGK Spark Plug, dünyanın önde gelen 
otomotiv tedarikçilerinden biridir. Ateşleme 
ve sensör teknolojisi alanlarında uzmanlaşmış 
şirket, bütün dünyada gerek orijinal ekipman 
müşterilerine gerekse yenileme pazarına ürün 
sağlamaktadır. Kırmızı logolu NGK Ateşleme 
Parçaları marka şemsiyesi altında ateşleme 
bujileri, kızdırma bujileri, ateşleme bobinleri 
ve buji kabloları yer alırken yeşil logolu NTK 
Araç Elektroniği marka şemsiyesi altında 
lambda (oksijen) sensörleri, hava kütle ölçer 
ve manifold mutlak basınç sensörleri, egzoz 
gazı sıcaklık sensörleri ve NOx sensörleri 
kapsanmaktadır. Birçok ülkede fabrikaları ve 
ticari organizasyonları bulunan şirket, toplam 
14.500 çalışanıyla yılda yaklaşık 3.1 milyar euro 
ciro elde etmektedir. Tüm kıtalarda faaliyet 
gösteren NGK’nın 41 grup firması, 24 üretim 
tesisi ve 5 teknoloji merkezi bulunmaktadır. 
Merkezi İstanbul’da bulunan Güney Doğu 
Avrupa Satış Sonrası yönetim merkezi, 
kendilerine bağlı 11 ülkenin yönetiminden 
sorumludur.

Tufan Baysal
NGK Spark Plug GmbH 
Güneydoğu  Avrupa Satış Sonrası 
Genel Müdürü
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KOMİTELERİMİZ

İletİşİm Komİtesİ

Komite Lideri: Ziya ÖZALP

Komitenin Amaçları
Derneğin faaliyetlerinin üyelere ve sektör 
paydaşlarına farklı iletişim araçları ile 
duyurulmasını,
OSS’nin toplum ve paydaşlar gözünde 
güvenilir, bilgili, tecrübeli ve itibarlı bir kuruluş 
olarak algılanmasının sağlanmasını,
Sektöre ışık tutacak araştırma projelerine 
liderlik edilmesini, katkı sunulmasını,
Sektörün gelecek kuşakları için bugünden bir 
platform oluşturulmasını amaçlar.

 
Çalışma Grupları ve Başkanları

Kurumsal İletişim Çalışma Grubu
Anıl YÜCETÜRK

Üye İlişkileri Çalışma Grubu
Ömer SERDAROĞLU

Genç Liderler Çalışma Grubu
Burak ŞENER

•

•

•

•
İletişim Komitesi 

Kurumsal İletişim Çalışma Grubu Toplantısı

Üye İlişkileri Çalışma Grubu Toplantısı

TEKNOLOJİ Komİtesİ

Komite Lideri: Mutlu PEKSAYGILI

Komitenin Amaçları

Otomotiv satış sonrası pazarındaki dijitalleşme 
adımlarını global ölçekte takip eder,
Dijital takograf alanında kamuoyunu 
bilgilendirici adımlar atar ve lobi faaliyetleri 
yürütür,
Telematik konusunda Avrupa’daki adımları ve 
mevzuatları yakından izler.

Çalışma Grupları ve Başkanları

Dijital Takograf Çalışma Grubu
Vahap TAN 

Telematik Çalışma Grubu
Numan ERDOĞAN

Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
Ahmet ESER 

KOMİTELERİMİZ

Teknoloji Komitesi Çalışma Grupları Toplantıları

•

•

•
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EĞİTİM Komİtesİ

Komite Lideri: Serdar ASLAN 

Komitenin Amaçları

• Yıllık eğitim planı ve takvimi oluşturulması,

• Ulusal ve uluslararası seminer  organizasyonları,

• Teknik eğitim işbirliği çalışmaları,

• Üniversite işbirlikleri,

• İlgili bakanlıkların istihdam ve mesleki yeterlilik konularındaki çalışmalarına destek verilmesi.

KOMİTELERİMİZ

Eğitim Komitesi Toplantısı

MEVZUAT & KAMU İLİŞKİLERİ Komİtesİ

Komite Lideri: Halit BAŞBUĞ

Komitenin Amaçları

Sektörü ilgilendiren mevzuat ve 
düzenlemelerin takibinin yapılması,
Mevzuat iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına 
doğrudan katkı sunulması,
Mevzuattan kaynaklanan problemlere 
karşın ilgili kamu otoriteleri ile görüşmelerin 
yapılması,
İlgili kamu otoritelerine sektör görüşlerinin 
sunulması komite çalışma alanlarındandır.

 
Çalışma Grupları ve Başkanları

Sigorta Çalışma Grubu
Ayhan DAYOĞLU

Marka Koruma Çalışma Grubu
Emirhan SİLAHTAROĞLU

Yasal Düzenlemeler Çalışma Grubu
Edip ERDUR

KOMİTELERİMİZ

Sigorta Komitesi Toplantısı

•

•

•

•
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2018 Planlananlar

Üye sayısının arttırılması ile sektörün 
çoğunluğunun temsili faaliyetlerine devam 
edilmesi, 

Sektördeki gelişmeleri değerlendirmek 
üzere üye buluşmalarının gerçekleştirilmesi, 

Sektörü ilgilendiren mevzuat ve düzenlemeler 
konusunda kamu otoriteleri ile yakın ilişkilerin 
geliştirilmesi, temsil faaliyetlerinin artırılması, 

Komitelerimizin etkin çalışmaları ile ulusal 
ve uluslararası platformlarda ses getirecek 
projelere imza atılması, 

FIGIEFA iletişim kanalının güçlendirilmesi, 
üyelerimize Avrupa otomotiv satış sonrası 
pazarındaki gelişmeler ile ilgili düzenli olarak 
bilgi akışı sağlanması, 

Diğer sektörel derneklerle olan ilişkilerin 
pekiştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi, 

Dernekler ve rekabet hukuku alanında uzman 
bir avukatlık firmasından hukuk danışmanlığı 
hizmeti alınması,  

Otomotiv Satış Sonrası Pazarı ile ilgili 
üyelerimizden sektör geneline kadar uzanan 
bir veri tabanı oluşturulması ve sektörün 
gelişim sürecini üyelerimizle paylaşmak üzere 
araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, 

Yetişmiş ve bilinçli iş gücü için sektörü 
ilgilendiren konularda öncelikle üyeleri ve 
çalışanlarına olmak üzere konunun uzmanları 
tarafından yılda en az 3 farklı eğitimin 
düzenlenmesi,

İletişim faaliyetlerinin ve basın ile ilişkilerin 
artırılarak devam ettirilmesi, 

Kaynak yaratma projelerine ağırlık verilmesi, 

En az bir tane sosyal sorumluluk projesinin 
hayata geçirilmesi,

Dernek merkezinin yeni bir lokasyona 
taşınması, 

Her geçen gün büyüyen derneğimizin artan 
ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak idari 
personel sayısının artırılması.

2018 BÜTÇE
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