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Otomotiv yenileme pazarı 
gelişimini sürdürüyor

Günden güne büyüyen araç parkı ile birlikte bağımsız yenileme pazarı 
da yükselişe geçti. Türkiye’de 2015 yılında araç satışları kendi rekorunu 
kırarken, yenileme pazarına olan ilgi ve ihtiyaçta da artış gözlemleniyor.

Otomotiv Yenileme Pazarı Eki 
Reel Sektör tarafından 

hazırlanmaktadır.

GAZETESİ’NiN ÜCRETSİZ İLAN EKİDİR

Araç sahipleri uzun 
süredir “Otomo-
bili yetkili servise 

mi yoksa özel servise mi 
götürmeli?” tereddütünü 
yaşıyor. Bir yanda oto-
mobillerini satın aldıkları 
markaların yetkili servis-
leri dururken, diğer yanda 
aynı kaliteyi ve hizmeti da-
ha uygun, daha ekono-
mik koşullarda sunan 
özel ve bağımsız 
servisler yer alıyor. 
Bir kısım tüketici, 
alışkanlıklarından 
vazgeçmek istemediği ve risk almak istemediği 
için daha yüksek bedeller ödeyerek servislerin 
kapısına giderken, otomobiline düşkün son tü-
ketici hala kendisi için en iyisini seçecek olan 
ustasına güveniyor.

AmAç yAnlış Algıyı yıkmAk
Araç üreticilerine ve bağımsız yenileme 

pazarına orijinal parça ve orijinal yedek parça 
üreten yan sanayiciler ile dağıtıcıları; son yıl-
larda yanlış algıları yıkmak için atağa kalktı. 
Sektörün birlik olup sesini duyurması, kendi 
eksikliklerini gidererek adil rekabet için hakla-
rını aramaya başlaması; gündemden düşmeyen 
konular arasında yer alıyor. Otomotiv Yenile-
me Pazarı Geliştirme Derneği de bu anlamda 
sektörün gelişmesi için çalışmalar yürütüyor. 
Hem sektörlerinin sorunlarını çözmek, hem 
de ilerleme kaydederek AB standartlarını 
yakalamak isteyen OYPG üyeleri, gerek yurt 
dışı gerekse devletin ilgili mercileri ile yoğun 
temaslarda bulunuyor.

OYPG yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, 
bu konuda en önemli süreç; son tüketiciyi 
bilinçlendirmek. Geçmişte özel servislerde ya-
şanan ve tüketicinin güvenini sarsan sorunlar 
artık oldukça nadir görülüyor. Bunun sebebi, 
bağımsız yenileme pazarı üreticilerinin çoğu-
nun aynı zamanda orijinal ekipman üreticisi 
olması. Aynı fabrikada, hatta aynı üretim hat-
tında üretilen, araç üreticisinin logosu bulunan 
orijinal parça; araç üreticisine ve yetkili servi-
sine dağıtılıyor. Aynı parçanın logosuz olanı 
da yenileme pazarına sunuluyor. Bu bilinçteki 
tüketici, cebini korumak için özel servislere 
yönelirken, otomobilini kendi ustasına emanet 
etmekte tereddüt yaşamıyor.

Bu konu sadece tüketiciyi değil, parça yeni-
leme pazarının büyük oyuncularından sigorta 
şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Hazine 
Müsteşarlığı’ndan gelen “orijinal parça ve 
orijinal yedek parça üreticisi tarafından üreti-
len orijinal parçaların tek bir “orijinal parça” 
tanımı altında kullanılması” deklarasyonunun 
ardından hem sigorta firmalarını hem de si-
gorta firmalarının müşterilerini büyük maddi 
fırsatlar bekliyor. 

‘EşdEğEr’ bilinci AktArılAcAk
Pazara olan güvenin sağlanması için  ön-

celikli konuların başında kullanıcılara, yani 
otomobil sahiplerine yenileme pazarındaki 
ürün ve hizmet kalitesinin OES seviyesine 
eşdeğer olduğunun anlatılması geliyor. Araç 
sahipleri pazarda eşdeğer parça olarak anı-
lan; yani parça üreticisi tarafından üretilen 
orijinal ürün yerine, araç markasının logosu 
bulunan orijinal parçalara yönelebiliyor. An-
cak parça üreticisi tarafından üretilen orijinal 
parça daha hesaplı ve tüketici lehine bir ürün 
olduğu için, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 
ülkemizde de her geçen gün daha fazla tercih 
ediliyor. Aynı zamanda satın alınan otomo-
bilde satış sonrası hak iddia eden otomobil 
üreticilerinin tekeline karşı serbest tamir 
hakkı için parça üreticisi tarafından üretilen 
orijinal parçanın tercih edilmesi gerektiğini 
savunanlar var. Halihazırda araç üreticileri, 
ürettikleri aracın yüzde 85’ini parça üreticile-
rinden temin ediyor. Sonuç olarak “aynı par-
ça, hizmet ve servis kalitesi için serbest reka-
bet koşulları oluşturulmalı, desteklenmeli ve 
son tüketiciye sunulmalı” görüşü önem kaza-
nıyor. Böylesi büyük hacimli bir pazarın hak-
kını vermek ve sektördeki tüm paydaşların 
bir araya gelip sorunlarını çözmesi için birlik 
olunmasının önemi de oldukça büyük.

AB standartlarını yakından takip eden 
Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derne-
ği’nin önemi de bu bağlamda artıyor. Sahte 
ürün ile mücadele edilmesi, güven, kalite, 
servis hizmeti gibi konuların son tüketici 
tarafından doğru anlaşılması için yapılması 
gereken çok şey var. Bu konuda da rekabet 
kanunlarını takip etmek ve bunları sektör 
temsilcileriyle paylaşmak, yenileme paza-
rına sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini 
yükseltmek için gerekli. Otomotiv Yenileme 
Pazarı Geliştirme Derneği (OYPG), yürüttüğü 
çalışmalar ile sorunlara çözümler üretirken, 
pazarın gelişimine de katkı sağlayan önemli 
derneklerin başında geliyor. 

mehtap@reelsektor.com.tr
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n OYPG hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?

Otomotiv Yenileme Pazarı 
Geliştirme Derneği (OYPG) bağımsız 
yenileme pazarının ülkemizdeki 
gelişimine ve büyümesine katkı 
sağlamak amacıyla 1995 yılında 
kurulmuştur. Bu alanda uluslararası 
arenada faaliyet gösteren, pazarda 
serbest ve adil bir piyasa rekabetinin 
korunması için Avrupa Birliği 
platformunda çalışmalar yapan 
FIGIEFA’nın üyesidir. Belli başlı 
faaliyetlerimiz arasında; devlet 
nezdinde yenileme pazarını temsil 
etmek, yenileme pazarındaki ürün ve 
hizmet kalitesini orijinal ekipmana 
yakışır seviyeye taşımak için 
çalışmalar yapmak, görsel ve yazılı 
medyada yenileme pazarının algısını 
doğru yönlendirmek gibi işler yer 
almaktadır.

n Derneğinize katılmak isteyen 
yeni üyeler için ne gibi şartlar 
bulunmaktadır?

Derneğimize; otomotiv 
firmalarına orijinal parça üreten yerli 
ve yabancı sermayeli yan sanayiciler, 
otomotiv yenileme (yedek parça) 
pazarındaki orijinal yedek parça 
üreticileri ve bu ürünleri otomotiv 
yenileme (yedek parça) pazarında 
satan, pazarlayan, dağıtan şirketler 
ve firmalar üye olabilirler.

Derneğimizin üye sayısı 1 Ocak 
2016 tarihinde 66 iken, Mart ayı 
itibariyle 83’e ulaşmıştır. Yenileme 
pazarının büyük bir çoğunluğunu 

derneğimize üye olan firmalar temsil 
etmektedirler.

n Bağımsız yenileme pazarı 
aktörlerine ne gibi tavsiyelerde 
bulunmak istersiniz?

Bağımsız yenileme pazarı, her 
geçen gün artan bir araç parkı 
ile büyümektedir. Bu pazara 
olan güveni arttırmak için AB 
gelişmelerini yakından takip edip, 
sektörümüzü Avrupa standartlarına 
taşıma konusunda herkesin özverili 
davranması gerekir.

Sektörümüzde “örgütlülük” 
eksikliği bulunmaktadır. Bu yüzden 
tüm yenileme pazarı aktörlerini 
derneğimiz çatısı altında görmekten 
memnuniyet duyacağımızı belirtmek 
isterim.

Orijinal ve eş değer parça 
kavramlarının tanımı, bu kavramların 
sigorta şirketleri ve son tüketiciler 
tarafından doğru anlaşılması 
konusundaki çalışmalara herkes 
katkıda bulunmalı. Yan sanayiciler, 
otomotiv firmalarına orijinal parça 
ve/veya sistemler üretmektedir. 
Orijinal yedek parça, yan sanayiciler 
tarafından orijinal ekipman kalite 
ve standartlarında üretilen ve araç 
üreticilerine sunulduğu gibi aynı 
zamanda yenileme pazarına da 
sunulan parça demektir. Bu kalite 
ve standartları yerine getiren yan 
sanayicilerin kendi markası ve 
kutusu içerisinde sattığı parçanın da 
“orijinal” olduğunu dağıtıcısından 
perakendecisine, tamircisinden 

araç kullanıcısına kadar herkese 
anlatmalıyız. Bağımsız yenileme 
pazarında araca monte edilen 
parçaya karar verenler çoğunlukla 
tamircilerdir. Bağımsız yenileme 
pazarı aktörleri olarak araç 
kullanıcılarını, OYPG üyelerinin 
ürettikleri ve/veya sattıkları 
parçaları satın almaları halinde 
araçları için daha güvenilir bir 
seçim yapmış olacakları konusunda 
bilgilendirmeliyiz.

OYPG olarak yenilenmiş 
ürünlerin kullanımı ve ithalatına izin 
verilmesi konusunda devletin ilgili 
birimleriyle çalışmalarımıza devam 
etmeliyiz. Ayrıca sahte ürün ile 
mücadele konusuna tüm firmaların 
ve kanun koyucuların hassasiyetle 
yaklaşması sektörümüzün geleceği 
açısından büyük önem arz 
etmektedir.

Mesut Urgancılar - OYPG Derneği Başkanı

Pazara güveni 
artırmak için herkes 
özveriyle davranmalı

Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği 
(OYPG) Başkanı Mesut Urgancılar; bağımsız 
yenileme pazarının güncel konjonktürünü 

yorumladı.

Neden bağımsız 
yenileme pazarı?
Araç satın alımından sonra en iyi 

performansı elde edebilmek için 
düzenli tamir ve bakım süreçlerinin 

ihmal edilmemesi gerekiyor. Birçok 
değişik unsurdan oluşan karmaşık bir 
zincire benzeyen bu süreç, “otomotiv 
yenileme pazarı” olarak adlandırılıyor. 
Bu noktada yenileme pazarı zincirinin 
her safhasının büyük önem taşıdığını bir 
kez daha vurgulamak gerek. Çünkü her 
işlemci, yenileme parçalarının, tamir ve 
bakımının rekabetçi ve etkin olabilmesi 
için özel bir rol üstleniyor. Gerçek anlamda 
rekabetçi bir otomotiv yenileme pazarının, 
aracın tüm ömrü boyunca bütçeye uygun 
olabilecek bir hareketliliği sağlayabilmesi, 

ön koşul olarak tanımlanıyor.
Bugün, bir aracı oluşturan parçaların 

yüzde 85’i otomotiv yan sanayi 
tedarikçileri tarafından üretilmekte. Bu 
şirketler, aracın montajında kullanılmak 
üzere ürün temin ettikleri gibi, aynı 
ürünleri yenileme pazarına da sunuyor. 
Herhangi bir bakım, onarım ya da kaza 
sonucu ortaya çıkacak yedek parça 
ihtiyacı; yenileme pazarında ya “araç 
üreticilerinin yönettiği OES kanalı” ya da 
“birçok orijinal ürünün üretimini yapıp 
araç üreticisine tedarik eden ve nihai 
tüketicisi bağımsız servis ve/veya tamirci 
olan bağımsız yenileme pazarı” vasıtasıyla 
karşılanıyor. 

Araç üzerinden çıkan parça ile 
aynı kalitede olduğu için:  Orijinal 
parça üreticileri fabrikalarında 
sadece kendi ürünlerini değil, 
birçok araç markasının orijinal 
ürünlerini de üretiyor. Bu nedenle 
araç üzerinden çıkan orijinal 
parça ile orijinal parça üreticisi 
tarafından üretilen parça aynı 
kalitededir.

Daha ekonomik olduğu için: 
Orijinal parça üreticisi tarafından 
üretilen orijinal yedek parçanın, 
araç üreticilerine tedarik edilen 
orijinal parçadan daha ucuz 
olmasının sebebi; çok daha yüksek 
adetlerde üretilmesi ve bundan 
dolayı maliyetlerin azalmasıdır.

Tüketici lehine olduğu için: 
Tüketici serbest rekabet 
ortamında kendisine sunulan 
hizmet ve ürün çeşitliliği 
bakımından avantajlı durumdadır.

Serbest ticaret için: Bu 
konjonktür, verimlilik açısından 
hem üreticiye hem de tüketiciye 
fayda sağlamaktadır. 

Adil rekabet için: Haksız rekabet 
koşullarının ortadan kalkması 
mümkün olmaktadır.

Serbest tamir hakkı için: Tüketici, 
satın aldığı otomobilin tek sahibi 
olmalıdır. Dolayısıyla tüketicinin 
otomobilini özgürce ve istediği 

koşullarda tamir ettirme hakkı 
vardır.

Bir aracın yüzde 85‘i parça 
üreticileri tarafından 
üretildiği için: Orijinal yedek 
parça üreticilerinin otomobil 
üretimindeki rolü büyüktür.

Aracın gerçek sahibi, araç 
markası değil, tüketici 
olduğu için: Satış sonrası 
pazarda rekabetin en etkin 
şekilde varolması demek, son 
kullanıcıların seçim hakkını 
yetkili veya bağımsız kanallar 
arasında serbestçe eşit koşullarda 
kullanabilmesi ve otomobilinin tek 
ve gerçek sahibi olması demektir.

Peki araç sahibi son tüketici, neden parça üreticisi tarafından üretilen 
orijinal parçayı tehcih etmeli?

?
Orijinal Yedek Parça Tanımını Biliyor Musunuz ?

OYPG
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Büyüklüğü 12 milyar TL’ye ulaşan Türk 
otomotiv satış sonrası pazarının yüzde 35’ini 
oluşturan şirketlerin bir araya geldiği OYPG, 

Avrupa bağımsız yenileme pazarında rekabetin 
korunmasıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan 
FIGIEFA’nın yönetim kurulunda ikinci kez temsil 
edilme hakkı hazandı. Aynı zamanda Groupauto 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan OYPG 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyal Tarablus, 
Avrupa yenileme pazarında etkin bir çatı federasyon 
olan FIGIEFA’nın yönetim kurulu üyeliğine Haziran 
2015’te ikinci kez seçilmişti.

22 ülkede 29 derneğin temsil edildiği FIGIEFA, 
250 milyon aracın bulunduğu Avrupa’da bağımsız 
otomotiv yedek parça dağıtım şirketleri ve 
bağımsız operatörler adına otomotiv sektörüne 
hizmet veriyor. Satış sonrası pazarda etkin 
rekabeti hedefleyen OYPG de; uluslararası arenada 
tüketicinin tamir hakkı, bağımsız operatörler ile 
verilere ulaşma hakkı ve telematik regülasyonları 
çalışmalarına hız veren Brüksel merkezli 
FIGIEFA’nın bu çalışmalarından faydalanacak.

Pazar, araç Parkına Paralel büyüyor

FIGIEFA’da ikinci kez yönetim kurulu üyeliğine 
seçilen Eyal Tarablus, derneğin uluslararası 
başarısını ve sektörü değerlendirdi. Yedek parça ve 
işçilik toplamı ile perakende satış fiyatları dikkate 
alındığında, otomotiv satış sonrası pazarının 
Türkiye’de 12 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığını 
ifade eden Eyal Tarablus, “Bu pazarın yüzde 55’lik 
kısmını bağımsız yenileme pazarı oluşturuyor. 
OYPG ise bağımsız yenileme pazarına hakim 
şirketlerin oluşturduğu bir dernektir” dedi. Araç 
parkının büyümesine paralel olarak otomotiv yedek 
parça ve dolayısıyla bağımsız yenileme pazarının 
da büyüdüğüne dikkat çeken Eyal Tarablus, “2000 
yılında federasyona katılan OYPG, ilk defa 2012 
yılında yönetime seçilmişti. İkinci kez aynı göreve 
layık görülmek OYPG ve şahsım adına büyük bir 
onurdur” mesajını verdi. 

Avrupa’da yaşanan son gelişmeleri de 
değerlendiren Eyal Tarablus, eCall teknolojisi 
hakkında da bilgi verdi. Tarablus, 
açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: 
“2018 yılından itibaren tüm 
yeni otomobillerde zorunlu hale 
gelecek olan eCall teknolojisi, 

uzaktan araç teşhisi ve öngörülü bakım açısından 
oldukça kapsamlı sonuçlar doğurabilir, hatta 
müşteri hakları üzerinde büyük bir etkiye neden 
olabilir. FIGIEFA, tüketiciler ve bağımsız pazar 
katılımcıları için seçim özgürlüğünün korunması 
gerektiğini söylüyor. Her özel sürücü veya filo 
operatörü, kullanmayı düşündüğü telematik tabanlı 
uygulamayı araç üreticisinden mi yoksa bağımsız 
bir pazar sağlayıcısından mı edineceğine karar 
verebilmeli. Bunu mümkün kılmak için de telematik 
platformlarına uygun şekilde standartlaştırılmış 
arayüzler gereklidir. Rekabetçi üçüncü taraf 
sağlayıcıların, uzaktan araç iletişimi ve ağı 
ile ilgili kendi hizmetlerini ve ürünlerini 
sunabilmelerinin tek yolu budur. 
FIGIEFA, diğer menfaat gruplarıyla 
birlikte eCall Düzenlemesi ile Avrupa 
Komisyonu tarafından ‘birlikte çalışabilir, 
standartlaştırılmış, güvenli ve serbestçe 
erişilebilir bir platform’ için teknik 
temel koşulları yaratan bir talimat 

çıkarılmasını sağladı. 
Ancak bu, 

sadece ilk 
adımdır. 
Bu temel, 

önümüzdeki en az yirmi yıl boyunca araçlar için 
yenileme pazarında belirgin bir şekillendirmeye 
yol açacağından, FIGIEFA’nın katılımı kritik önem 
taşımaktadır.”

Bir diğer merkezi hususun da verilere uzaktan 
erişim olduğunu hatırlatan Eyal Tarablus, 
değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Araç 
üreticileri, uzaktan verilere erişimin kendilerine 
tam kontrol ve bağımsız yenileme pazarı 
aktiviteleri hakkında istihbarat sağlayacak şekilde, 
kendi sunucuları üzerinden gerçekleştirilmesi 
gerektiğine inanmaktadır. Bunun aksine 
bağımsız yenileme pazarı, birlikte çalışabilir 

ve standartlaştırılmış telematik araç üstü bir 
platformu desteklemektedir. Bu konseptte 
‘istihbarat’, araç içerisindedir. Yani, hem 
OEM hem de bağımsız pazar katılımcılarının 

uygulamaları, araç üstü verilere eşit bir 
şekilde erişebilir ve bu verileri doğrudan 

kendi sunucularına aktarabilir. Bu 
çözümün bir başka avantajı da, 
araç sürücüsünün araçtaki ekran 
yardımıyla ve serbest bir şekilde, 
aracının verilerinin kim tarafından 
ve ne amaçla kullanılacağını 
seçebilmesidir.”
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Uçaklardaki kara kutunun ağır vasıtalar için 
tasarlanmış bir versiyonu olan dijital takograflar; 
hafızasında bir yıllık araç kullanım süresi, hız ve 

bu konularda yapılan ihlalleri saklıyor. Sistem sayesinde 
eski nesil takograflara kullanıcılar tarafından yapılan 
yanıltıcı müdahaleler de ortadan kaldırılmış oluyor. 
Dijital takograf verileri elektronik ortama taşınabiliyor, 
analiz edilebiliyor ve saklanabiliyor.

Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği 
Dijital Takograf Komitesi tarafından aktarılan bilgilere 
göre söz konusu sistem, 2006 yılı itibariyle AB 
ülkelerinde bir zorunluluk haline geldi. Türkiye’de ise 
bu zorunluluk, AETR anlaşması gereği, uluslararası 
karayolu taşımacılığı yapan yeni tescil araçlar için 
16 Haziran 2010 itibariyle devreye alındı. Ayrıca 30 
Haziran 2014 itibariyle ülke içinde çalışacak yeni tescil 
araçlarda dijital takograf kullanımı da zorunlu hale 
getirildi.  

Peki trafikteki eski araçlar açısından durum nasıl?
“Karayollarında güvenliğin artırılması vizyonu” 

kapsamında Türkiye’de 1996 model ve sonrası 
araçlarda takılı eski nesil takografların, 5 yıllık bir 
program dahilinde dijital takograflarla değiştirilmesi 
hukukta tanımlı ve zorunlu hale getirilmişti. Çeşitli 
nedenlerle birkaç kez ertelenen bu değişim sürecinin 1 
Temmuz 2016 itibariyle start alması bekleniyor. 

ağır vasıtalara dikkat!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de 

yolcu taşımacılığında karayolu kullanım oranı yüzde 
87, yük taşımacılığındaki karayolu kullanım oranı 
ise yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de 
her bin kişiye düşen araç sayısı AB ülkelerine göre 
yüzde 38 daha düşük olmasına karşın, kazalarda araç 
başına ölüm oranı yüzde 83 daha yüksek. Yine resmi 
istatistiklere göre ağır taşıtlar, sayısal olarak toplam 
araçların yalnızca yüzde 5’ini oluşturmasına rağmen 
bu araçların sebep olduğu kazalar sonucu gerçekleşen 
ölümlerin oranı yüzde 30’un 
üzerinde seyrediyor. Yani, 
trafik kazalarında meydana 
gelen her 3 ölümden 1’ine, 
ağır vasıtaların karıştığı 
kazalar sebep oluyor. 2011 
yılında yayınlanan Avrupa 
Komisyonu Raporu’nda, ağır 
taşıtların karıştığı toplam 

kazaların yüzde 6’sının yorgunluktan kaynaklandığı; 
ölümlü kazalar içinde yorgunluk sebepli kaza oranının 
ise yüzde 37 olduğu açıklanmıştı. 

Araştırmalar gösteriyor ki, kazalara bağlı ölüm ve 
yaralanma riski, yeterince ölçülüp denetlenemeyen 
“uzun-yorucu araç kullanım süreleri”nden, “aşırı 
hız”dan ve “insani olmayan çalışma koşulları”ndan 
kaynaklanıyor. Ortaya çıkan sonuçtan, taşıma 
sektörüyle hiç ilgili olmayan ve karayollarında araç 
kullanan diğer insanlar da olumsuz yönde etkileniyor. 
AB ülkeleri, 2006 yılından bu yana kullanımda olan 
dijital takograf ile karayolu trafik kazalarında ağır 
vasıtalardan kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında 
azalmasını sağladı. Yani dijital takograf kullanımıyla 
birlikte kaliteli rekabet, insani çalışma şartları, ölüm ve 
yaralanmaların azalması gibi sonuçlar elde edilebilecek; 
Türkiye genelinde pozitif sosyoekonomik kazanımların 
önü açılacak. 

Uygulamayla birlikte pek çok maddi kazanım da 
sağlanabilecek. Dolaşımdaki araçlarda takılı eski nesil 
takografların dijital takograflarla değiştirilmesinin 
ekonomik sonucu; ağır vasıtaların neden olduğu 
kazaların sadece bir yılı kapsayan ekonomik boyutuyla 
karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkmakta: 
Beş yıllık süreçte gerçekleştirilecek dijital takograf 
değişim uygulamasının toplam maliyeti, yaklaşık 750 
milyon lira olarak hesaplanırken, bu araçların sebep 
olduğu kazalardaki yıllık bilanço 4 milyar lirayı buluyor. 
Ayrıca dijital takograflar sayesinde trafik denetim 
ekipleri birkaç dakika içinde hızlı ve etkin bir takograf 
deneyimi gerçekleştirebilecek; sürücülerin sosyal 

ve hukuki anlamda insani 
sürelerde araç kullanıp 
kullanmadıkları otoritelerce 
tespit edilebilecek. 
Yine sistem sayesinde 
taşıma firmalarının 
rekabet koşullarına uyup 
uymadıkları da ortaya 
çıkacak.

OYPG, uluslararası alanda 
Türkiye’nin sesi oldu

Bu bir ilan sayfasıdır

Otomotiv yedek parça sektörünün güçlü 
aktörlerinden Serdaroğlu Otomotiv; 
ürün çeşitliliği, satış öncesi ve 

sonrası hizmet kalitesi, Ar-Ge, güvenilirlik ve 
inovasyona dayalı gelişimini sürdürüyor. Her 
geçen gün büyüyen Türkiye otomotiv pazarının 
hızla gelişen ve değişen koşulları çerçevesinde 
ilkelerinden ödün vermeyen firma; “yükselen 
değer” konumunda bulunuyor. 

“Tecrübe ve güvenilirlik”, 1987 yılından 
bu yana Serdaroğlu Otomotiv’in en 
önemli sermayesi ve markası. 1966 yılında 
yedek parça sektörüne adım atan ve bu 

sene 50.yılını dolduran Mehmet Lokman 
Serdaroğlu’nun önderliğindeki bir aile 
şirketi olan Serdaroğlu Otomotiv; ikinci 
jenerasyona devir ve kurumsallaşmayı da 
tecrübeli çekirdek kadrosunun yardımlarıyla 
başarılı bir şekilde uyguladı. 

Öte yandan şirket, 2013 yılında başlattığı 
“Wonga” projesi ile kendi markasını 
yaratma ve yönetme konusunda da başarılı 
bir süreç geçiriyor; marka kalitesi ve 
bilinirliği uluslararası düzeyde giderek 
artıyor. Yıllardır distribütörlüğünü yaptığı 
birçok dünya markasının yanına 2014’te 

Çin’in önemli ve güçlü markalarından 
ODM’yi de ekleyen şirket; markanın Türkiye 
distribütörlüğünü kurguladığı uzman bayi 
ağıyla beraber üst düzey bir sorumluluk 
anlayışı ile yürütüyor. Serdaroğlu 
Otomotiv, 3.kez katılımcı olarak yer alacağı 
Automechanika Istanbul 2016 fuarında 
tüm müşteri ve tedarikçilerini ağırlayacak 
olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk 
duyuyor. Firma, ilk günkü amatörlükle 50 
yıllık tecrübeyi sentezleyip en iyi hizmeti 
sunma yolunda kararlılıkla ilerlemeye 
devam edecek. 

83 üyeli Otomotiv Yenileme 
Pazarı Geliştirme Derneği 

(OYPG), yenileme pazarında 
serbest ve adil rekabetin 

korunması adına uluslararası 
platformda çalışmalar 

yapan FIGIEFA’nın yönetim 
kurulunda “ikinci kez” temsil 

edilme hakkı kazandı.

Eyal Tarablus

serdaroğlu yoluna  
güçlenerek devam ediyor

Karayolu güvenliğinin kilit 
noktası: Dijital takograf

Teknoloji, insana değer katmak için her sektörde gelişiyor ve yenileniyor. 
Karayolu taşımacılığında güvenliğin artırılması amacıyla üretilen en son 

teknolojilerden biri de dijital takograf.
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n Öncelikle 
Hıdırusta’yı tanıyabilir miyiz? 

Otomotiv yedek parça sektörüne 1978 
yılında adım atan, 1997’den bu yana da ağır 
vasıtaların toptan yedek parça dağıtımında 
uzmanlaşan Hıdırusta Otomotiv A.Ş., bugün 
bulunduğu segmentin “en yüksek ciroya sahip” 
şirketi konumunda. Şirketimiz bugün İstanbul 
Başakşehir’deki merkezinin yanı sıra İstanbul 
Anadolu Yakası, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Samsun 
şubeleri ile Türkiye genelinde hizmet veriyor.

Motor, şanzıman, diferansiyel, elektrik, karoseri, 
şasi parçaları, treyler ve süspansiyon sistemi 
ürün gruplarında hizmet veren ve yıllardır MAN 
ve Mercedes-Benz yedek parçaları konusunda 
uzmanlaşan şirketimiz; artık DAF, Volvo, 
Renault Trucks, Scania, Iveco ve Ford Trucks 
marka ağır vasıtaların da yedek parça tedariği 

konusunda çözüm ortağı olmakta.
Bu kapsamda dağıtımını yaptığımız 

60’ı aşkın markayı ise şöyle sıralayabiliriz: 
AutoLinea, Bando, Behr, Beru, BF Germany, 
Blacktech, Bogra, Bosch, Breeze, Brio, Contitech, 
Corteco, Delco Remy, Delphi, Depo, Dinex, 
Ditaş, DT Spare Parts, Elring, Erich Jaeger, 
Euroricambi, FAG, Febi, FTE, Garrett, 
Gates, Glyco, Goetze, Haldex, Hella, 
Hengst, Holset, Kavlico, KKK-Schwitzer, Knorr 
Bremse, Kongsberg, Laso, Maysan Mando, Mekra, 
Monroe, Nissens, Norma, NTN, OE Germany, Orex, 
Parker Racor, Pobjeda, Prestolite, Sachs, Sampa, Sanz, 
Separ Filter, Seuffer, SKF, Supar, Textar, Valeo, VDO, 
Victor Reinz, Voith, Wabco, Webasto, ZF.

n Piyasayı domine eden toptancı firmalardan 
birisiniz. Bu başarının sırrı nedir? 
“Yedek Parça Deponuz” mottosuyla müşteri 

memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutuyoruz. 
İstanbul  Başakşehir’deki merkezimizin yanı 
sıra 5 şubemiz, ürün çeşitliliğimiz, deneyimli 
çalışanlarımız ve güçlü altyapımız ile olabilecek 
en hızlı hizmeti müşterilerimize sunmayı ilke 
ediniyoruz. 

İç piyasaya dönük faaliyetlerimizin yanı sıra 
global işbirliklerine de imza atıyoruz. Bu kapsamda 
aralarında Hıdırusta’nın da bulunduğu 10 şirket 
bir araya gelerek TATCOM A.Ş.’yi kurdu ve 
dünya otomotiv pazarının lider oyuncusu TEMOT 
INTERNATIONAL’ın hissedarı oldu. “Aftermarket 
Profesyonelleri Kulübü” olarak bilinen TEMOT 
üyeleri dünya genelinde sektörün gelişiminde 
önemli rol oynuyor.

n Şubelerinizi aynı zamanda lojistik merkez 
olarak konumlandırıyor olmanız size ne gibi 
avantajlar sağlıyor? 
2014 yılının son çeyreğinde başlattığımız şubeleşme 
çalışmalarımız hızla meyvelerini veriyor. 1 
merkez ve 5 şube depomuz, aynı zamanda gezici 
ekiplerimiz ile daha güçlü bir yapıya kavuştuk. 
Müşteri yelpazemizi de önemli ölçüde genişleterek 
2000 farklı lokasyona dağıtım yapabilir duruma 
geldik. 

Şubelerimizdeki öncelikli hedeflerimiz 
müşterilerimizin stok yükünü hafifletmek ve 
bölgelerdeki iş ortaklarımıza avantaj sağlayacak 
çözümler sunmaktır.

n Kurumsal hedefleriniz ne yönde seyrediyor? 
Hıdırusta, önümüzdeki beş yıl içinde kendini 
nerede görüyor?

Sektörde ismimize de taşıdığımız “usta” 
misyonunun hakkını fazlasıyla vererek, faaliyet 
gösterdiğimiz tüm segmentlerde pazar lideri olma 
vizyonuyla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bir 
yandan şube sayımızı artırırken, diğer yandan hafif 
ticari araç sektörünün de yedek parçada çözüm 
ortağı olmayı hedefliyoruz.

Kısa vadede yeni bir şube yatırım planımız 
olmamakla birlikte, 2020 planlarımız çerçevesinde 
Türkiye’nin toplam 10 farklı noktasında hizmet 
verir hale gelmeyi hedefliyoruz.

n Ekonominin çarklarını harekete geçiren 
en önemli sektörlerden biri de otomotiv yedek 
parçaları. Sizce sektörün en önemli sorunu nedir 
ve nasıl bir çözüm getirilebilir?

2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret 
Odası’nda Meclis Üyesi olarak görev yapıyorum. 
Aynı zamanda 52 No’lu Kara Taşıtları, Yedek 
Parçaları ve Ekipmanları Meslek Komitesi’nde 
de aktif olarak görev alıyorum. Sektöre bu 
pencereden baktığımda, Türkiye olarak sadece 
araç üretiminde değil, aksam ve parça üretimi 
açılarından da markalaşma konusunda oldukça geri 
durumdayız. Bu nedenle yedek parça üretiminde 
patentli, markalı ve faydalı ürün geliştirmeye önem 
verilmesi, sektör olarak öncelikli başlıklarımızdan 
biri olmalı. İhracat yapılan ülkelerde de marka ve 
tasarım tescilleri için yönlendirmeler yapılması 
gerekiyor. Türkiye otomotiv yan sanayi, motor 
yenileme konusunda da altyapıya sahip. Parça 
fiyatlarının yanında nitelikli işgücü de büyük 
bir avantaj. İyi bir yasal düzenleme ve teşvik ile 
ülkemizin, Avrupa’nın motor yenileme merkezi 
ve otomotiv yedek parça tedarik üssü olması 
mümkündür.

5

Türkiye’nin yedek parça 
deposu: Ramazan Şahin

2020 yılında tüm ticari araçların lider yedek parça dağıtıcısı olma 
vizyonuyla yatırımlarına yön veren Hıdırusta Otomotiv A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ramazan Şahin; 
“Türkiye genelinde 2000 farklı noktaya hizmet veriyor; başarıya giden 

yolda iş ortaklarımızla birlikte yürüyoruz” dedi.

Bu bir ilan sayfasıdır
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teknolojiyle evrim 
geçiriyor
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Ahmet ESER, Cem ARDOS, Alpaslan TOPÇU

Simkan Otomotiv Pazarlama Müdürü 
Alpaslan Topçu, Bilgi Teknolojileri 

Müdürü Ahmet Eser ve Şubeler 
Koordinatörü ve Lojistik Operasyon 
Sorumlusu Cem Ardos; Simkan’ın 
sektördeki konumunu, teknolojik 

gelişmeleri ve güncel yatırımları anlattı.

n Simkan Otomotiv’i tanıyabilir miyiz?
AlpASlAn TOpÇu: “Orijinal ve kaliteli parça satmak 

toplumsal bir sorumluluk bilincidir” düşüncesiyle yola 
çıkan Simkan Otomotiv; 2005 yılında kurulan ve sağlam 
adımlarla ilerleyen bir şirkettir. Simkan; 100 kişilik 
profesyonel kadrosu, yaklaşık 9 bin metrekarelik depolama 
alanındaki güçlü stoku ve müşteri memnuniyetini her daim 
ön planda tutan yapısıyla öncü bir konumdadır. 

Günümüzde artık üretici-dağıtıcı-takıcı üçgeninde 
gelişen pazarda, dağıtıcı özelliğimizi daha da güçlü hale 
getirmek için alt yapımızı sürekli geliştiriyoruz. Çeşitlilik ve 
hızlı servis vazgeçilmezlerimiz.

24 bin aktif stokumuzla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 
ve Antalya’da oluşturduğumuz lojistik merkezler üzerinden 
3500’ün üzerinde noktaya ulaşıyoruz. Almanya ve 
Yunanistan’daki ofis ve operasyon merkezlerimiz ile bugün 
Avrupa’ya da hizmet veren bir şirket haline geldik.

Volkswagen-Audi-Seat-Skoda-Porsche başta olmak 
üzere, kullandığımız teknoloji sayesinde tüm araç 
markalarında yedek parça hizmeti verir hale geldik, şu anda 
ihtisaslaştığımız Alman araç grubunda pazar lideriyiz.

n Yedek parça satışlarında teknolojinin bugün geldiği 
nokta nedir?

AhmeT eSer: Simkan, kurulduğu günden bu 
yana kendini iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmak için 
geliştirmeye adamıştır. Teknoloji, artık hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası haline geldi. Otomobil sektörü de bu teknoloji 
dünyasını en iyi kullanan sektörlerden biridir. Araçlarda, 
kontrol sistemleriyle sürücüsüz kullanım olanağı sunacak 
kadar ileri seviyede atılımlar gözlemlenmektedir. 

Simkan Otomotiv olarak yedek parça sektörünün 
teknolojinin sunduğu tüm imkânları en üst seviyede 
kullanabilmesine özen gösteriyoruz. Yedek parça 
tespitlerinde yararlanılan katalogların artık dijital ortamda 
da kullanımı ile süreç daha kolay bir hal aldı. 

Türkiye’de hayata geçirdiğimiz benzersiz B2B, yani 

“business to business” sistemi ile  25 farklı araç markasında 
iş ortaklarımıza 40’ı aşkın dünya lideri “Oem” markası 
sunmaktayız. Böylece günün 24 saati arzu edilen araç 
markasına ait istenilen markanın ürünlerine kolayca 
ulaşılıp alım yapılabiliyor. B2B sistemimiz içinde sunmuş 
olduğumuz hizmetler ile parça tespiti konusunda üst düzey 
bir performans yakaladık. 

Öte yandan, en üst seviyede teknolojik altyapıya sahip 
olmak için ciddi Ar-Ge yatırımları yapmaktayız. Yenilikçi 
yapımız sektörde her zaman öncü bir rol almamızı sağladı, 
sektörün gelişimine katkı vermek gibi bir sorumluluğumuz 
olduğuna da inanıyoruz, elde ettiğimiz deneyimler 
ve teknolojilerle sektöre daha fazla değer katmak için 
Simkan Teknoloji A.Ş’yi kurduk. Bu oluşumda sektörel 
yazılım çözümleri ile daha fazla katkı sağlayacağımızı 
düşünüyoruz.

n Sektörde hizmet kalitesinin artırılması için atılan 
adımlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cem ArdOS: Yedek parça sektöründe hizmet, iki 
temele dayanmaktadır: İhtiyaç doğduğu anda talebi 
karşılayabilmek, yani bulunabilirlik ve doğru parçayı 
doğru adrese en kısa süre de teslim edebilmek. Türkiye’de 
gelişen depolama sistemleri ve kargo sektörü ile artık hizmet 
kalitesi de yükseliyor. Biz de bu konuda ciddi yatırımlar 
gerçekleştirmekteyiz. 2016 yılı lojistik ve depolama 
yatırımlarımız ile daha fazla bölgeye daha hızlı hizmet 
vermeyi amaçlıyoruz. 

Şu anda Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde depolama 
ve lojistik merkezleri oluşturmuş bulunmaktayız. Ana 
depomuzun kapasitesini 2 kata çıkaran bir yatırımımız 
oldu, ayrıca Ankara lojistik merkezimizi de hemen bu yılın 
başında hizmete açtık. Güçlü bir ERP altyapısı ile toplamda 
24 bin aktif stoku yönetiyoruz ki iş ortaklarımız bize bir talep 
yarattıklarında, bu talebi yüzde 100 müşteri memnuniyeti 
ile karşılayıp araç sahiplerinin araçlarına en kısa sürede 
kavuşmalarını sağlayabilelim.

Yedek parça sektörü

Mann - Filter’ın sektörel başarısını ve farkını, firmanın 
Satış ve Pazarlama Direktörü Onur Özyapıcı’dan dinledik. 

“Hedefimiz, 
daima yüksek 
müşteri 
memnuniyetini 
garanti 
etmektir”

n mann - Filter olarak otomotiv 
sektörüne yönelik hizmetlerinizden 
bahseder misiniz? 2015 yılı firmanız 
açısından nasıl geçti?

Öncelikle otomotiv, endüstriyel ve su 
filtrasyonu alanlarında hizmet verdiğimizi 
belirtmek isterim. Bu çerçevede 
geniş bir ürün ve hizmet yelpazemiz 
bulunmaktadır. Araçlarda motor kaputu 
kaldırıldığı anda görülen plastik aksamın 
neredeyse tamamını üretebilmekteyiz. 
Burada araç üreticisi ile beraber 
geliştirdiğimiz filtrasyon sistemlerinden 
bahsedebilirim: Otomotiv sanayi için 
filtreleme sistemleri, emiş manifold 
sistemleri, sıvı filtreleme sistemleri ve 
kabin filtreleri en bilinen ürünlerimizdir. 
Ayrıca portföyümüzde araç bakımlarında 
kullanılmak üzere yağ, yakıt, hava ve 
kabin filtre elemanları da yer almaktadır. 

Bizler için 2015 yılı, özellikle otomotiv 
yenileme pazarına odaklandığımız bir 
yıl oldu. Binek, hafif ticari ve ağır vasıta 
segmentlerinde rekabetçi fiyat politikası 
izledik. Kalite algısını yükseltmek 
için sektörel eğitim ve seminerlere 
yoğunlaştık. 

n mann - Filter’ı sektördeki diğer 
firmalardan farklı kılan özellikler 
nelerdir?

Hedefimiz, daima yüksek müşteri 
memnuniyetini garanti etmektir. Bunun 
direkt hizmet kalitesiyle bağlantılı 
olduğuna inanıyoruz. Bu noktada iki 
temel faktörün bileşimi ön plana çıkıyor: 
Ürünlerimizin sahip olduğu orijinal 
donanım kalitesi ve müşteriye verdiğimiz 
sözleri tutmak. Satış sonrası hizmetler 
konusunda da iddialıyız. Müşterilerin 
beklentileri doğrultusunda yüksek 
ürün bulunabilirliği ve zamanında 
sevkiyat için Türkiye’de lojistik 
merkezi kurduk. Stoklarımızda olan 
ürünlerimizle ilgili teslim sürelerini 
geliştirdik.  Öğleden sonra 14:00’e kadar 
İstanbul içindeki müşterilerimizden 
aldığımız siparişlerimizi en geç ertesi 
sabah erken saatlerde müşterilerimize 

teslim etmiş oluyoruz. İstanbul dışındaki 
müşterilerimiz için ise kilometreye 
bağlı olarak yine en geç 24 saat 
içerisinde ürünlerimizin teslimatını 
gerçekleştirebilmekteyiz. Türkiye’de filtre 
sektöründe hem yerli üreticiler hem de 
küresel tedarikçiler faaliyet göstermekte. 
Bizi rakiplerimizden farklı yapan ise 
markamızın kalitesidir. Ayrıca vermiş 
olduğumuz hizmet ile fark yaratmaktayız.

n Otomotiv ve yan sanayisinde hangi 
firmalarla çalışıyorsunuz?

Ekip olarak sorumlu olduğumuz 
alan yenileme pazarıdır ve bu alanda 
faaliyet gösteren bir bayi teşkilatımız 
bulunmaktadır. Çalışmalarımızı direkt 
olarak bayilerimizle gerçekleştirmekteyiz. 
Ayrıca, fabrikamızdaki ekip ile araç 
üreticileriyle de bağlantı halindeyiz.

n Otomotiv ve yan sanayinin talep 
yoğunluğu nasıl?

Firma olarak her üreticiye göre ayrı bir 
sistem üretiyoruz. Bu da hem teknolojik 
gelişmeleri takip etmemizi hem de bu 
anlamda öncü olmamızı sağlıyor.

Yenileme pazarında ise beklentileri 
yüksek bir müşteri ağımız bulunmaktadır. 
Özellikle rekabetçi fiyatlandırma, 
daima daha üstün sevkiyat hizmeti 
ve ürün bulunabilirliği, yeni araçların 
gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde 
ürün çeşidinin zenginleştirilmesi gibi 
haklı beklentiler; bizleri daha iyiyi 
aramaya ve bulmaya teşvik etmektedir. 

Türkiye’de yedek 
parça sektörü son 10 
yıl içinde ciddi bir 

büyüme ve değişim içine 
girdi. Özellikle inşaat ve 
turizm sektörlerinin yarattığı 
iş hacmi ile her yıl artan 
ticari ve binek araç satışları, 
büyümenin önünü açtı. 

Konuyla ilgili 
değerlendirmelerini 
paylaşan Dönmez Motorlu 
Araçlar CEO’su Ragıp 
Dönmez, sektör firmalarının 
dış pazarlarda iş yapar 
hale gelmesiyle büyümeye 
artı bir değer sağlandığını 
belirtti. “Dönmez Motorlu Araçlar olarak 
50 yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz 
bu sektörün bir parçası olmaktan dolayı 
gurur duyuyoruz” diyen Ragıp Dönmez; 
şu sözleri kaydetti: “Uzun yıllar boyunca 
Mahle, Sachs, Euroricambi, Valeo, Behr, 
Elring, SKF gibi Avrupalı lider üretici 
firmaların ürünlerini, Türkiye pazarına 
en iyi, en hızlı servis güvencesi ve fiyat 
avantajıyla sunduk. Sektörümüzde yaşanan 
bu değişim konusunda da lider olan 
firmamız, günün sürekli gelişen ve değişen 
şartlarına hızla adapte olmayı başardı. 
2011’de Ankara, İzmir ve Gaziantep satış 
ofis ve depolarını açtık, servis ağımızı 
geliştirdik. Halihazırda, şubelerimizin 
getirdiği hızlı servis ağını B2B kurumsal 
satış kanalı ile birleştirerek kusursuz, 
güvenilir ve en hızlı hizmeti sağlamaktayız. 
Müşterilerimizin aradıkları ürünleri doğru 
ve hızlı bir biçimde bulabilmeleri için 
de e-ticaret sistemimizi sürekli olarak 

geliştirmekteyiz.”
Dönmez Motorlu Araçlar, 50 

yılı aşkın tecrübesi, uzun süren 
Ar-Ge ve yatırım planlaması 
sonucunda 2013’te DOCTOR 
markasını piyasaya sundu. 
Her üründeki her detayın ince 
ince düşünülerek planlandığı 
ve “öncelikle kalite, kalite ve 
yine kalite” denilerek üretilen 
DOCTOR, piyasada hak ettiği 
konuma erişti. 

“Uzun yıllardır 
distribütörlüğünü yaptığımız 
Avrupalı firmalarımızla yanyana 
satmaktan gurur duyacağımız 
kaliteli bir marka yaratmak, 

3. nesil tarafından yönetilen Dönmez 
Ailesi için en önemli noktalardan biridir” 
diyen Ragıp Dönmez, şöyle devam 
etti: “Piyasaya çıktığı günden itibaren 
gerek Türkiye pazarında, gerek yurt dışı 
pazarlarda çok ciddi bir ilgi ve beğeni 
gören DOCTOR markalı ürünlerimiz, 
firmamızın başarısı ve yapacağı 
yatırımlar için zemin oluşturmaktadır. 
Yaptığımız düzenli araştırmalar 
gösteriyor ki, müşteri memnuniyetine 
gösterdiğimiz özen ve sunduğumuz 
servisleri mükemmelleştirmeye yönelik 
çalışmalarımızın karşılığını almaktayız. 
Bu da bizleri, daha büyük bir şevkle 
çalışmaya yönlendirmektedir. Önümüzdeki 
günlerde gerçekleştirilecek Automechanika 
Fuarı’nda bizler de yer alıyor olacağız. 
Fuar sonunda yapacağımız çekiliş için 
katılımcılardan, iletişim bilgilerini içeren 
kartlarını ‘Doctor2016’ referansıyla fuar 
standımıza bırakmalarını rica ediyoruz.”

Ragıp Dönmez
Dönmez Motorlu Araçlar - CEO 

Türkiye’nin hızına 
yetişmeye çalışıyoruz

Onur Özyapıcı
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Binek ve ticari araçlar pazarına, araçların 
daha güvenli, daha çevre dostu ve daha 
teknolojik donanımlı olabilmesi için 

çözümler sunan Delphi Otomotiv, dünyanın lider 
teknoloji firmaları arasında yer alıyor. Dünyanın 
en büyük 25 otomotiv orijinal parça üreticisinin en 
büyük tedarikçilerinden biri olan Delphi, merkezi 

İngiltere Gillingham’da olmak üzere; 44 ülkede ana 
teknik merkez, üretim alanı ve çok sayıda müşteri 
destek hizmet birimi ile varlığını sürdürüyor. 
Firma; 2015 yılı global cirosunun 15.2 milyar 
dolara ulaşmış olmasıyla dikkat çekiyor. 

Delphi’nin Türkiye’deki varlığı ise, farklı 
işbirlikleri ile 1970’li yıllara kadar uzanmakta. 
Firmanın güç aktarma sistemleri ve Ürün ve 
Hizmet Çözümleri iş birimleri, 2001 yılında 
Delphi Otomotiv A.Ş. olarak hizmet vermeye 
başladı. 2011 yılında yapılan yeni yatırım 
ile 2013 Temmuz ayında faaliyete geçen 
ikinci dizel üretim merkezi sayesinde 
gelecekteki müşteri projelerine daha 
verimli bir üretim alanı oluşturabilmek 
hedeflenmişti.  Şu anda firma, İzmir 
Ege Serbest Bölgesi içinde yer alan 
dizel fabrikasında CR ray ve enjektör 
parçaları üretiyor. Dizel alanında 
uzmanlaşmış Delphi Otomotiv’in başlıca 
müşterileri ise Daimler, VW, PSA Peugeot 
Citroen, Ford, Volvo, Daedong, Greatwall ve 
JCB şeklinde sıralanıyor.

Türkiye’de üç fabrika
44 ülkede 160.000’i aşkın 

çalışanı bulunan Delphi’nin, ikisi 
İzmir’de ve biri Bursa’da olmak 
üzere toplamda üç fabrikasında 
5.000’i aşkın  çalışanı bulunuyor. 
Bu fabrikaların yanı sıra, açılışı 
2011 yılında yapılan bir de eğitim 
merkezi var. Söz konusu eğitim 
merkeziyle ilgili görüşlerini 
paylaşan Delphi Ürün ve Hizmet 
Çözümleri Türkiye Direktörü Ş. 
Reşat Dumanoğlu; tesisin Delphi 

Global Organizasyonu’nun 
en yeni ve en modern 
tesislerinden biri olduğunu 
kaydetti. Dumanoğlu, “Eğitim 

merkezindeki öncelikli 
hedefimiz, başta Delphi 
dizel yetkili servisleri 
olmak üzere, Türkiye 
genelinde satış sonrası alanında hizmet 
veren servis ve tamirhanelerin teknik 
elemanlarına eğitim sunmaktır. Her 
geçen gün hızla gelişen teknolojilere 
sahip modern araçlara hizmet sunmak 

için gerekli teknik ekipman ve cihazları 
tanıtmak adına faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Geride bıraktığımız 15 yıl 

boyunca ve özellikle son 2 yıl içerisinde 

iş hacmimizi büyütmeye devam 
ediyoruz ve bu yılki Automechanika 
katılımımızla Türkiye’deki büyüme 
trendine olan inancımızı gösteriyor 
olacağız” dedi. 

Geniş ürün PorTföyü
Delphi, frenden ön takıma, araç elektroniğinden 

motor yönetimine, arıza teşhisten dizel test 
cihazlarına dek uzanan satış sonrası ürün portföyü 
ve hizmetlerini, 7-10 Nisan 2016 tarihleri arasında 
gerçekleşecek Automechanika İstanbul’da, O17 
no.’lu standında sergiliyor olacak. Detaylı bilgiye 
www.delphiautoparts.com adresinden ulaşılabilir.

Delphi Ürün ve 
Hizmet Çözümleri 
Automechanika 
İstanbul’da
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oyPG aCadeMy
Tarih: 7 Nisan 2016  Saat: 17.00 - 18.00
Yer: Tüyap - Karadeniz Salonu 
Açılış Konuşması: Rıfat PERAHYA, OYPG, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Konu: Operasyonel Filo Kiralama Sektörü 
Penceresinden Otomotiv Yenileme Pazarına 
Bakış 
Türkay OKTAY- LeasePlan, Genel Müdür - 
TOKKDER, Başkan 
Konu: Yeni Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti 
ve Bağımsız Yenileme Pazarı Açısından 
Fırsatlar
Dr M. Fevzi TOKSOY - ACTECON,  Yönetici 
Ortak

Türkiye yeniLeMe PaZarIna 
aVrUPa’dan bakIş 
Tarih: 7 Nisan 2016 Saat: 18.00 - 19.30
Yer: Tüyap - Karadeniz Salonu  
Moderatör: Mesut URGANCILAR, OYPG, 
Yönetim Kurulu Başkanı  
Konuşmacılar: Harmut RÖHL, FIGIEFA, 
Başkan / Fotios KATSARDIS, TEMOT 
International Autoparts Gmbh, Başkan 
& CEO / Hans EISNER, GROUPAUTO 
International, Başkan & CEO / Neil FRYER, 
TRW Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür

TaiSad SeMineri 
Tarih: 9 Nisan Cumartesi Saat: 14.00
Yer: Tüyap Büyükada Toplantı Salonu 
Konu: Eşdeğer Yedek Parça Belgelendirme
Konuşmacılar: TAİSAD Başkanı Hasan 
ATILGAN, TSE Genel Sekteri Mehmet 
BOZDAĞ ve TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri 

Merkezi Başkanı Mehmet Nihat KÖLÜK, 
TSE OTOMOTİV TEST GRUP BAŞKANI 
Bekir Sıddık KÖYLÜ ve TSE Otomotiv 
Belgelendirme Müdürü Sezai KOLAT

USTaLara eĞiTiM eTkinLiĞi  
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: 12. Salon - F 160

aĞIr VaSITa akS öLçüM 
TeknoLoJiLeri Ve LaSTik SerViS 
HiZMeTLeri WorkSHoP
Tarih: 7-10 Nisan 
Yer: 12. Salon -  F-154

MinyaTür ModeL MakineLer 
erSan doĞan
Tarih: 7-10 Nisan 
Yer: 11. Salon - C-205

Maybak MarMara araç 
yIkaMa bakIM kaPLaMa 
dernekLeri federaSyonU araç 
yIkaMa Ve bakIM eĞiTiMi
Tarih: 7-10 Nisan  
Yer: 14. Salon - E55

üniVerSiTeLerin araç 
TakIMLarI SUnUMLarI
Tarih: 7-10 Nisan   
Yer: Hall 13 - Üniversiteler Özel Bölümü 

karabük üniVerSiTeSi deMir 
çeLik enSTiTüSü MarGeM 
LaboraTUVarLarI yedek Parça 
TeST eĞiTiMi
Tarih: 7-10 Nisan   
Yer: 14. Salon - C-35 

f1 SiMüLaTör
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: Ana Fuaye

kLaSik yarIş oToMobiLLeri 
SerGiSi
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: 11. Salon 

yerLi oToMobiLLer GrUbU
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: 10. Salon 

eS GaraJ yarIş arabaSI 
ToPLaMa eTkinLiĞi
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: 14. Salon B - 233 

MakeT araçLar SerGiSi
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: 3. Salon   D – 205

oSMan arIk reSiM SerGiSi
Tarih: 7-10 Nisan   Yer: 10. Salon

automechanika Istanbul, 
sektörle 10. buluşmasına hazır
Messe Frankfurt İstanbul 

Uluslararası Fuarcılık 
Ltd. Şti ve Hannover Fairs 

Turkey Fuarcılık A.Ş. işbirliği 
ile düzenlenen Türkiye’nin 
lider otomotiv endüstrisi fuarı 
Automechanika Istanbul, bu yıl 
10. kez sektörün nabzını tutacak. 
Otomotiv sektörünün bölgedeki en 
kapsamlı etkinliği, İstanbul TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde 07-10 Nisan 2016 
tarihleri arasında kapılarını açacak. 
Her yıl 1500’ün üzerinde katılımcıyı 
ağırlayan fuarda bu yıl Almanya, 
ABD, Çin, Hindistan, Hong Kong, 

İran, İspanya, İtalya, Fas, Fransa, 
Güney Kore, Pakistan, Romanya, 
Singapur, Tayvan, Tunus ve bu yıl 
ilk kez olmak üzere Endonezya’dan 
toplam 17 ülke pavilyonu yer alacak. 

Fuarda Parça&Bileşenler, 
Elektronik Donanım&Sistemler, 
Aksesuar&Tuning, Onarım&Bakım, 
Bilgi Teknolojileri&Yönetim, Servis 
İstasyonu&Oto Yıkama olmak üzere 
6 kategoride ürünler sergilenecek. 
İlk kez geçtiğimiz yıl eklenen Yağ, 
Lastik, Akü, Truck Competence 
özel bölümlerinde ise büyüme 
gözlemleniyor.

önde GeLen dernekLerLe 
işbirLiĞi

Sektörün önde gelen dernek ve 
birlikleri tarafından desteklenen 
Automechanika Istanbul, bu yıl 
da Otomotiv Yenileme Pazarı 
Geliştirme Derneği (OYPG), Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD), Taşıt Araçları İhtisas 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TAİSAD), YEDPA, İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) ve Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
tarafından destekleniyor.

Automechanika Academy, sektöre yön veriyor
Automechanika Istanbul, otomotiv sektörünün en önemli konferanslarından biri olan Automechanika Academy ile sektöre ışık 

tutacak. Automechanika Academy kapsamında bu yıl öne çıkan etkinlikler şu şekilde:

Türkiye’de 15. yılını kutlayan Delphi Ürün ve Hizmet Çözümleri (DPSS), 7-10 
Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek Automechanika İstanbul’da, 

Salon 8 O17 no.’lu standında ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Ş. Reşat 
Dumanoğlu

Bu bir ilan sayfasıdır
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Firmanızı ve kuruluştan bugüne kat edilen 
mesafeyi dönemler itibariyle değerlendirir 
misiniz?

1975 yılında Türkiye’nin ilk süspansiyon ve 
direksiyon parçaları üreticisi olarak üretime başlamış 
olan AYD, gelişen kurumsal yapısı ve hızla büyüyen 
üretim gücü ile sektörüne ivme kazandırmıştır.

Bugün 36 milyonu aşan yıllık üretim kapasitesi, 
binek ve ticari grupta 18.000’den fazla ürün 
çeşitliliği ile dünya lideri konumunda olan 
firmamız; devam eden yatırım projeleri ile 
sektörünün fark yaratan firması olmayı 
sürdürmektedir. Ayrıca 50’den fazla 
mühendisin görev yaptığı; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimiz 
tarafından her yıl ortalama 750 çeşit yeni 
ürün pazara sunulmaktadır.
n Sizi diğer firmalardan ayıran 
özellikler nelerdir? 

AYD, yalın üretim yapısı ile tüm 
birimlerinde müşteri memnuniyetini 
esas almaktadır. Sürekli gelişmeye 
odaklı; sağduyulu bir yaklaşım 
benimseyen uzman ekibimiz ve 41 
yıllık deneyimimiz; büyümemizin en 
önemli faktörleridir.

AYD, ISO 9001 ve ISO:TS 
16949 Kalite Sistemleri kapsamında 
yaptığı üretimlerini Konya OSB’de 
6 fabrikadan oluşan entegre üretim 
kampüsünde 130.000 m2 kapalı, 
toplam 310.000 m2’lik bir alanda 
gerçekleştirmektedir.  Entegre tesis 
olmanın en önemli avantajı olan 
OEM Standartları’nda hızlı üretim ve 
sevkiyat performansımız; tercih edilme 
sebebimizdir. 2000 çalışanı ile bölge 
ekonomisinin can damarı firmalarından 
biri olan AYD, sektöründe dünyanın 
bir numaralı tedarikçisi olma hedefi ile 
yoluna devam etmektedir. Direksiyon 
ve süspansiyon parçalarında dünyanın 
en büyük entegre tesisine sahip olan 

AYD üretiyor, dünya kullanıyor
Sektöründe dünyanın önde 
gelen üreticilerinden biri olan 
AYD’nin başarı öyküsünü; 
Aydınlar Yedek Parça Yurt İçi 
Pazarlama ve Satış Müdürü 
Emrah İşbilir’e sorduk.

AYD, “Her Şey Tek Çatı Altında” prensibi ile 
üretimlerini sürdürmektedir.
n İhracat faaliyetleriniz hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

90’ların başında “AYD üretiyor, 
dünya kullanıyor’’ sloganı ile  ABD, 
Almanya, İngiltere, Fransa ve 
Rusya gibi otomotiv sektörünün 
lokomotifi olan ülkelere ihracata 
başlayan firmamız; günümüzde 
50’den fazla ülkeye AYD 
kalitesini  ihraç etmektedir. 
AYD, 2014 ihracat verilerine göre 
Türkiye genelinde tüm firmalar 

arasında 256., otomotiv sektörü 
sıralamasında ise 30. sıradadır. 

Ayrıca firmamız, İstanbul Sanayi 
Odası verilerine göre Türkiye’nin ilk 

500 büyük sanayi kuruluşu arasında 
yer almaktadır.
n Firmanızın faaliyet alanı ve 
üretim tesisleriniz  hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Otomotiv sektöründe tüm 
segmentteki araç grupları için 
direksiyon ve süspansiyon parçaları 
üretmekteyiz. Başarımızın sırrı, 
yapılan yatırımların ve inovasyon 
sürecinin devamlılığıdır. Bu kapsamda 

sektörde ilkleri daima bünyesinde 

gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşamaktayız. 
Sektörünün ilk ve en büyük çelik dövme fabrikası,  
AYD çatısı altında 12.000 m2 kapalı alanda hizmet 
vermektedir. Yine sektöründe bir ilke imza atan 
firmamız, sektöründe alüminyum dövme işlemini 
kendi bünyesinde gerçekleştirerek, tamamı yerli 
hammadde girişi ile Türkiye ekonomisine katkı 
sağlamaktadır. 

AYD entegre üretim kampüsünde çelik dövme 
ve alüminyum dövme tesislerinin yanı sıra sac 
salıncak, kauçuk-metal, kataforez fabrikaları ile 300 
CNC kapasiteli, binek ve ağır vasıta üretimi yapabilen 
talaşlı imalat fabrikalarımız bulunmaktadır. 

OEM standartları üzerinde üretim yapan 
firmamız, AYD markasının yanı sıra dünyanın önde 
gelen markaları için de ana tedarikçi konumunda 
yer almaktadır. Dünyanın en önemli markalarına 
ürün tedarik etmenin, AYD’nin ürün geliştirme ve 
inovasyon sürecine de olumlu katkıları olmaktadır.
n Peki firmanız, Türkiye otomotiv yan sanayi 
sektöründe nasıl bir konumda yer alıyor?

Bir dünya markası olan AYD, Türkiye’deki 
araç parkının %99’una hitap eden ürün çeşitliliği 
sayesinde binek ve hafif ticari araçlarda %50 pazar 
payı ve ağır vasıta araç gruplarında %80 pazar payı ile 
ülkemizde de lider konumda bulunmaktadır.
n Yurtiçi satış pazarlama organizasyonunuzdan 
bahseder misiniz?

Yurtiçi Pazarlama Müdürlüğümüz Pazarlama, 
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler bölümlerinden 

oluşmaktadır. Yurtiçi müşterilerimiz, AYD 
markasının dağıtımını yapan bayi kanalı ve özel 
marka müşterilerimizden oluşmaktadır. Ayrıca 
bayilerimiz aracılığı ile ihaleler yoluyla resmi 
kurumlara satışlarımız da mevcuttur. 

AYD, Türkiye pazarında hizmet vermeye 
başladığı ilk günden bu yana satış sonrası hizmetlere 
son derece önem vermektedir. Ticari çalışma 
yaptığımız müşterilerimiz ile tüm Türkiye’deki 
perakende ve servis noktaları; satış sonrası 
hizmetler ekibimiz tarafından düzenli olarak 
ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerde AYD ürünleri 
ve  kalite prensipleri  hakkında detaylı bilgiler son 
kullanıcılara aktarılmakta; talep, öneri ve varsa 
şikayetleri alınmaktadır. Teknolojik imkanlar da 
kullanılarak alınan her türlü bilgi, anlık olarak 
fabrikamızda ilgili birimlere iletilmektedir.  
Dolayısıyla tüm talepler çok hızlı bir şekilde 
cevaplanabilmektedir. Ziyaretlere ait tüm bilgiler 
veri tabanımızda kayıt altına alınmakta ve düzenli 
raporlamalar ile pazarın nabzı tutulmaktadır. 
Ayrıca bölgesel olarak düzenlenen fabrika gezileri 
ile sektörün en önemli oyuncuları olan perakende 
ve servislere üretim sistemlerimiz ve teknolojimiz 
hakkında bilgiler verilmektedir. 

Günümüz pazarlamasının en önemli ayağı 
olan satış sonrası hizmetler birimleri, ürünlerin 
son kullanıcılar tarafından tercih edilmesini 
sağlayan destek unsurlarıdır.  Bu inançla tüm 
AYD çalışanları satış sonrası hizmetlere gereken 
önemi vermeye devam edecek ve çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürecektir. Ayrıca yurtiçindeki 
bayilerimiz ile perakende ve servis noktalarındaki 
son kullanıcılarımız için gelişmiş katalog 
programımız, “newsletter” çalışmalarımız devam 
etmektedir. Yakında hizmete girecek olan mobil 
uygulamalarımız ile son kullanıcıların ürün 
hakkında tüm verilere ulaşması sağlanacaktır.
n AYD’nin yerli otomobil projesine bakış açısını 
öğrenebilir miyiz? 
Türkiye gerek OEM gerek yan sanayi olarak yerli 
otomobil üretecek tüm argümanlara sahiptir. 
Oluşturulacak ortak bir platformda dünyadaki 
rakipleriyle rekabet edebilecek kalite ve teknolojik 
altyapıda yerli otomobil üretmek mümkün 
görünmektedir. Yılların vermiş olduğu tecrübe 
ile AYD olarak, Ar-Ge faaliyetleri, tecrübeli 
personel yapısı, üretim yeterlilikleri ve en önemlisi 
tasarım kabiliyeti sayesinde yerli otomobil projesi 
kapsamında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu 
yerine getirebilecek düzeydeyiz. Uzun yıllardır ülke 
ekonomisine önemli katkılarda bulunan firmamız, 
Türkiye’nin en  önemli projelerinden biri olan yerli 
otomobil projesi içinde olmaktan gurur duyacaktır.

Emrah İşbilir
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n Firmanızı tanıyabilir miyiz? 
Sadece bir otomotiv tedarikçisi değil, 

aynı zamanda bir teknoloji firması olan 
Valeo, CO2 emisyonlarının azaltılmasına 
ve sezgisel sürüşün geliştirilmesine 
katkıda bulunan yenilikçi ürünler ve 
sistemler sunuyor.   

Geçtiğimiz yıl 14.5 milyar euro 
ciro elde eden Valeo, orijinal ekipman 
satışlarından gelen gelirinin yüzde 
10’undan fazlasını Ar-Ge’ye yatırmış 
durumdadır. 134 üretim tesisi, 17 
araştırma merkezi, 35 geliştirme merkezi 
ve 15 dağıtım platformu bulunan Valeo, 
29 ülkede 82 bin 800 çalışana sahiptir. 
Euronet Paris’e kote olan Valeo, aynı 
zamanda CAC 40 endeksine de kayıtlıdır. 

Valeo 1989 yılında Bursa’da Transtürk 
Fren-Debriyaj ortaklığı ile Türkiye 
faaliyetlerine start verdi. Bugün ise Valeo 
Otomotiv’in Bursa’da; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından Haziran 
2011 tarihi itibariyle onaylanmış olan 
bir Ar-Ge Merkezi ve debriyaj, volan, 
hidrolik transmisyon, alternatör, klima, 
radyatör/fan ve silecek sistemleri üretimi 
yapan dört ayrı fabrikası ve Valeo 
Servis’in İstanbul’da bir lojistik platformu 
bulunmaktadır. 2015 sonu itibariyle Valeo 
Türkiye’nin çalışan sayısı 1230’dur.

n Valeo Servis olarak hangi 
yönlerinizi ön plana çıkarıyorsunuz?

Valeo Servis’in geniş ve etkin 
bir bayi ağı bulunmaktadır. Bu ağ 
aracılığıyla orijinal ve bağımsız yenileme 
pazarlarına binek araçlar için 14 ürün 
grubunda ve ağır vasıta için 8 ürün 
grubunda orijinal ürünler sunuyoruz. 
Bu ürünlerde tamir, kaza, bakım ve ağır 
vasıta grupları başta geliyor. Türkiye 
haricinde aynı zamanda Orta Doğu 
bölgesinden de sorumluyuz. Toptancı 
müşterilerimiz vasıtasıyla tamircilere ve 
araç sahiplerine multispesiyalist, yani 
çoklu uzmanlık stratejimiz çerçevesinde 
kaliteli ve rekabetçi ürünler sunmak ana 
hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda 
ürün gamımızı ve kapsama oranımızı 
geliştirmeye odaklanıyoruz. 

n Valeo’nun çoklu uzmanlık 
stratejisini nasıl tanımlıyorsunuz? Bu 
strateji size ve müşterilerinize ne gibi 
destekler sağlıyor?

Valeo’nun en büyük farkı, geniş 

bir ürün yelpazesine sahip olmasıdır. 
Çoklu uzmanlık stratejimiz ile bakım, 
tamir, kaza, ağır vasıta ve sürüş destek 
alanlarında 40 bini aşkın parçayı tek 
elden, en ekonomik ve en optimal şekilde 
toptancı müşterilerimize sunabilmekteyiz. 
“Multi-specialist” kavramının arkasındaki 
en önemli itici güç ise OEM pazarındaki 
varlığımız. Başta Avrupa olmak üzere 
Kuzey Amerika’dan Asya’ya kadar tüm 
bölgelerde faaliyet göstermekteyiz. 
Sonrasında bu ürünleri yenileme pazarına 
eş zamanlı olarak sunuyoruz. İlgili ürün 
portföyünü OEM için kendi üretmediğimiz 
ancak orijinal ekipman alanındaki bilgi 
ve birikimimiz sayesinde yenileme 
pazarının ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz 
veya tanımladığımız başka ürünlerle 
zenginleştirerek tek elden sağlama şansını 
elde ediyoruz. 

Dijital ortamDan teknik Destek
n Teknik konularda  müşterilerinize 

ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
Bağımsız yedek parça pazarında 

bizimle ticaret ya da araçlarda değişim 
anlamında işbirliği içinde bulunan 
tüm piyasa aktörlerini portföyümüzü 
tanıtmak, teknik anlamda destek olmak ve 
kendilerini eğitmek istiyoruz. 

Bu aktivite hem satış öncesi 
hem de satış sonrası faaliyetlerden 
oluşmaktadır. Amacımız, gezici ekip 
olarak adlandırdığımız teknik destek 
saha sorumluları ve teknik eğitim 
elemanlarıyla gerek perakendeci gerek 
tamirci seviyelerinde bu talebe yaygın 
olarak cevap verebilmektir. Ziyaret ve 
eğitimler esnasında “Valeoscope” isimli 
Türkiye pazarına uyarlanmış dökümanları, 
teknik ve montaj talimat bültenlerini 
paylaşıyoruz. Ayrıca teknik desteğimizi 
“Techassist” adlı web sitemiz üzerinden 
basit bir üyelik başvurusu ile dijital olarak  
da hizmete sunduk. Türkçe içeriği bu 
yıl içinde tamamlayacağız. Yıl sonunda 
bir teknik destek hattı şeklinde çağrı 
merkezimizi de hizmete sunacağız. 

n Ürün yelpazeniz ve ileriye dönük 
hedefleriniz hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Ürün yelpazemizde “tamir pazarı”  
dediğimiz teknik ürünlerin olduğu; 
debriyaj, elektrik parçaları, alternatör, 

marş motoru bölümümüz var. “Termal 
döngü” dediğimiz, aracın soğutmayla 
ilgili bütün ihtiyaçlarını Valeo tek elden 
karşılayabiliyor. Bakım grubunda ise 
silecekte orijinal ekipman kalitesinde çok 
bilinen, özellikle Alman araçlarda çok 
talep edilen SWF bulunuyor. Aynı şekilde 
fren balatalarımız ve disklerimiz de büyük 
talep görüyor. 

10 yaş üzeri araçlar için debriyaj ve 
radyatör grubunda Valeo Classic serisini 
ekonomik bir alternatif olarak, Valeo 
First serilerini de yine tüm araçlarda 
silecek  ve fren gruplarında  ekonomik 
seri olarak sunuyoruz .  Valeo olarak ağır 
vasıta alanında da başta debriyaj, radyatör  
ve fren başlıklarında oldukça etkiniz. 
Bu dağıtım kanalını binek ve hafif ticari 
araçlarda olduğu gibi ayrı bir kategori 
olarak ele alıyoruz. 

Valeo Servis olarak orta vadede hem 
yeni ürünleri hem de kapsama oranını 
düzenli arttırarak ve yeni hizmetlerle 
harmanlayarak çift basamaklı büyümemizi 
sürdüreceğiz. Kampanyalar, eğitimler 
ve iletişim planları oluşturmaya devam 
edeceğiz. Ayrıca yeni dağıtım kanalları 
olan modern dağıtım, internet ve sigorta/
leasinge özgü çözümler getirmeyi de 
sürdüreceğiz. 

n Sektörün geleceğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz; sizce var olan 
fırsatlar ve riskler nelerdir?

Sektörümüz, cazibe merkezi olmayı 
sürdürüyor. Oldukça hızlı bir büyüme 
potansiyeline sahibiz. Ancak Türkiye’de 
kişi başına düşen araç sayısı, dünya 
ortalamasının halen çok altında. Diğer 
yandan kaza oranlarının düşmesi, parça 
ömrünün uzaması gibi yapısal olarak 
parça tüketimini azaltan faktörler var. 
Lider sektör oyuncuları giderek kompleks 
hale gelen bu sektörde parça bulunurluğu, 
doğru parça bilgisine hızlı ulaşım ve 
tedarik zinciri hizmetlerinin artarak ön 
plana çıktığının farkındalar ve yatırımlarını 
da bu alanlara kanalize ediyorlar. 
Özellikle toptancı seviyesinde çalışanların 
eğitimleri ve “büyüyen organizasyonlarda 
kurumsallaşma” kavramı önümüzdeki 
dönemde daha da değer kazanacak. Riskler 
ise finansman, stok ve alacak yönetiminin 
etkin bir şekilde yapılmadığı durumlarda 
doğacak. 
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Dünyadaki tüm 
araç üreticilerinin 

partneri olan 
Valeo’nun Türkiye 
Ülke Direktörü ve 

Valeo Servis Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika 

Bölge Direktörü 
Burak Akın, sektörde 

edindikleri konumu, 
“multi-specialist” 

stratejisini ve genel 
konjonktür üzerine 

değerlendirmelerini 
paylaştı. 

Çok Ürünlü Uzmanlık 
Valeo’nun genlerinden gelen 
bir özelliktir.
Dünyanın önde gelen otomotiv sistemleri tasarımcı ve sağlayıcılarından  
biri olan Valeo, tüm dünyada 120’den fazla ülkede binek araçlar için 14,  
ağır vasıta için 8 ürün grubunda yenileme pazarına hizmet vermektedir. 
Valeo’nun çok ürünlü uzmanlığı hakkında daha fazla bilgi için
www.valeoservice.com

Valeo Servis,
Orijinal ekipman liderliğinden
yenileme pazarında mükemmelliğe
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“Bağımsız yenileme pazarı 
varsa rekabet de vardır”
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n Firma yapınızı, felsefenizi ve 
uluslararası platformda sizi siz yapan 
özellikleri öğrenebilir miyiz?

172 yıllık bir geçmişi olan, 1844’ten 
bu yana faaliyet gösteren Almanya 
merkezli bir topluluğuz. 2015 itibariyle 
1.650’yi aşkın çalışanı bulunan ve 500 
milyon euro ciro yapan, 6. kuşağın 
yönettiği bir aile şirketiyiz. 

Dünya üzerinde 19 farklı noktada 
organizasyonumuz bulunmakta, 
bunların 15’inde kardeş şirketler faaliyet 
göstermektedir. Merkezde bulunan 
fabrikamızla ciromuzun %12’sini 
OEM araç bandına parça tedariği ile 
gerçekleştirmekteyiz. Ferdinand Bilstein 
TR Otomotiv, OYPG Derneği’ne 2012 
yılından beri üyedir, aynı zamanda 
Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, Ocak 
2015’ten bu yana Alman - Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası’na da üyeyiz.

n Bilstein Group çatısı altında 
yer alan markalar ve ürün / 
hizmet yelpazeniz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Ana merkeze bağlı kardeş kuruluş 
Ferdinan Bilstein TR Otomotiv 
olarak 2011 yılından beri Türkiye’de 
faaliyet göstermekteyiz. Bu çerçevede 
bilsteingroup çatı markamız altında febi, 
SWAG ve Blue Print markalarımızla 
ve 78.000 referans ile sektörün 
OE kalitesinde ürün ihtiyacını 
karşılamaktayız. Ana ve büyük 
toptancılara ürün satıyor, ancak ürünün 
üstün özelliklerini pazarda perakendeci 
ve servis çalışanlarına bizzat kendimiz 
anlatıyoruz. Bu da bizi farklı kılıyor.

n Farklı markalarınız sektörün 
hangi ihtiyaçlarına yanıt veriyor, nasıl 
konumlanıyor?

Hasar ve kaporta parçaları hariç 
hemen hemen diğer tüm bakım ve 
onarım parçalarını sunabilmekteyiz. 

Febi ve SWAG markalarımız Avrupa 
araçlarına; Blue Print markamız Asya 
ve Amerikan araçlarına yöneliktir. 
Parçayı ister kendimiz üretelim ister OE 
tedarikçisinden alalım; çok sıkı testler, 
laboratuvar kontrolleri ve düzenli 
denetimler gerçekleştirmekteyiz. 
Bu sayede iade oranımız binde üç 
seviyesindedir, yani yok denecek 
kadar azdır. Fiyat olarak konumlama 
anlamında OE (orijinal araç bandına 
ürün veren) kalitesinde ama OE’den 
çok daha hesaplı ürün sunabilmekteyiz. 
“Tek başına güçlü takım olarak 
yenilmez” sloganımızla katma değer 
sağlamaya ve global başarımızın bir 
parçası olmaya çabalıyoruz.

n Sektörün şu anki konumu 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Araç markaları aslında aracın 
sadece %15’ini kendileri üretirler. 
Kalan %85’lik kısım denetledikleri 
tedarikçilerden alınmaktadır. Markalar 
bu parçaları sadece birleştirirler. Ama 
maalesef yine aynı araç üreticileri, 
bu gerçeği unutup kendilerinin araç 
markası kutusunda satmadığı parçaları 
düşük kaliteli veya güvenilmez olarak 
gösterme çabası içindedir. Zira sıfır araç 
satışlarında daralan kâr marjları, araç 
markalarını yedek parçaya yöneltmiştir. 
Bu da “Serbest Ticaret Adil Rekabet” 
kuralına ters düşmektedir. Bağımsız 
yenileme pazarı var ise rekabet de 

vardır. Rekabet ise kalite ve gelişim 
için tüketici lehine vazgeçilmez bir 
unsurdur.

n Bilstein Group bu yıl ne gibi 
yatırımlar gerçekleştirecek?

Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinden 
sorumlu kardeş kuruluş olarak 2020 
yılı sonuna kadar ciro olarak 25 
milyon euro’yu aşmak istiyoruz. 
Diğer yandan proje olarak 2016 
yılında Endüstri Meslek Liselerinin 
Otomotiv Bölümleri’ne destek vermek 
hedefindeyiz. Bu çerçevede halen bir 
lise ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Bu projeyi ilerleyen dönemlerde başka 
liselere de taşımayı amaçlamaktayız. 

n Sizce sektörün en büyük sorunu 
nedir ve nasıl bir çözüm getirilebilir?

Sektörün en büyük sorunu nitelikli 
iş gücü ve eğitim eksikliğidir. Bugün 
sektör, gelir anlamında gençlerin 
beklentilerini karşılayacak seviyeye 
geldi. Bizim gibi markaların, meslek 
okullarında etkin tanıtım yapması ve bu 
sektöre istihdamı teşvik etmesi şarttır. 
Enflasyonun 15 yıl öncesine göre düşük 
olduğu günümüz ortamında KOBİ’ler, 
önceliği maliyet düşürme konusuna 
odaklamaktadır. Elbette bu yanlış bir 
yaklaşım değildir ancak sadece maliyet 
düşürmeye değil, müşteri tarafına 
ve değişen pazar koşullarına da aynı 
derecede önem verilmesi gerekiyor.

145’i aşkın ülkede en güvenilir markalar arasında yer 
alan Bilstein Group’un Türkiye & Azerbaycan Genel 
Müdürü Serdar Aslan, sektörün konumu ve yatırım 

stratejileri hakkındaki sorularımızı yanıtladı. 

Serdar Aslan

Martaş, yedek parça 
dağıtımında 35. yaşını kutladı
Türkiye’den Orta Asya’ya kadar 

çok geniş bir coğrafyanın yedek 
parça ihtiyacını karşılayan Martaş 

Otomotiv Yedek Parça A.Ş., sektördeki 35. 
yıl kutlamasını Auto Martasow etkinliği ile 
gerçekleştirdi.

Martaş Otomotiv’in bine yakın iş ortağı, 
çalışanı, üreticileri ve sektör temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen dev buluşmada 
konuşan Martaş Otomotiv Yedek Parça 
A.Ş. Genel Müdürü Ziya Özalp, “6 milyar 
dolarlık büyüklüğe sahip Türkiye yedek 
parça sektöründe istikrar, sadakat ve güven 
gibi aile değerlerini koruyarak 35. yılımızı 
tamamladık. Martaş olarak yatırımlarımızda 
sürdürülebilirlik, otomasyon ve 
teknolojiye odaklanıyoruz. 2016 yılında da 
yatırımlarımızı artırmayı ve öncü rolümüzü 
sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özalp 
ise şu sözleri kaydetti: “Koşulsuz müşteri 
tatminindeki esas nokta; verilen sözü 
tutmak ve piyasadaki şartlar nasıl gelişirse 
gelişsin, bu sözlerin arkasında dimdik 
durmaktır. İşte, tam da bu noktada Martaş 
Otomotiv bu duruşunu her defasında ve 
kararlı bir şekilde tekrarlayarak piyasadaki 
liderliğini sürdürüyor.”

Avrupa’nın en büyük yedek parça 
organizasyonlarından Auto Distribution 
International’ın (AD) Türkiye’deki üyesi 

Ekol Otomotiv’in kurucu ortağı olan Martaş 
Otomotiv Yedek Parça A.Ş., Türkiye yedek 
parça sektörünün en büyük oyuncuları 
arasında yer alıyor. Martaş Otomotiv, 200’ü 
aşkın çalışanıyla 200’e yakın markanın 
dağıtımını 20 bin metrekarelik lojistik 
merkezinden gerçekleştiriyor. 

EtkinliktE ForMula 1 hEyEcanı
Etkinlik kapsamında davetliler, Formula 

1 simülatörleri ile İstanbul Park pistinde 
yarışma heyecanı yaşadı.  Volkicar yarış 
otomobili, davetlileri heyecanlandıran 
gösteriler yaptı. Açık alanda ise katılımcılar, 
paintball etkinliğini tecrübe etme imkanını 
buldu. Diğer yandan davetliler, gün 
boyu süren çekilişlerle sürpriz hediyeler 
kazanma şansını yakaladı. Destekleyen 
firmalar etkinlik kapsamında stant açarak 
gün boyunca katılımcılarla buluştu. 
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