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 Araç sahipleri pazarda eşdeğer parça 
olarak anılan parça üreticisi tarafından 

üretilen orijinal ürün yerine, araç 
markasının logosu bulunan orijinal 

parçalara yönelebiliyor. Ancak 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.

Çünkü geçmişte özel servislerde 
yaşanan ve tüketicinin güvenini sarsan 

kalite sorunları artık görülmüyor. 
Bunun sebebi Otomotiv Satış 

Sonrası Pazarı oyuncularının bir 
çoğunun orijinal ekipman 

üreticisi olması ve eşdeğer 
parça üreticilerinin üretim 

süreçlerine gelen 
denetlemeler ve 

standartlar...  

Otomotiv Satış Sonrası

 Nedir? 

Otomotiv Satış Sonrası

   Neden 
Eşdeğer Yedek Parça?

 Nedir? 

Araç tamir ve bakımı birçok değişik unsurdan oluşan karmaşık 
bir zincir gibidir. Biz bu zinciri ‘Otomotiv Satış Sonrası Pazarı’ 

olarak adlandırmaktayız. Bu zincirin her halkası, Otomotiv Satış 
Sonrası sektörünün rekabetçi ve etkin olması için önemli bir rol 

üstlenir. Rekabetçi bir Otomotiv Satış Sonrası Sektörü, aracın tüm ömrü boyunca 
uygun bütçeli ve kaliteli hizmet alabilmesinin ön koşuludur.

Günümüzde otomobil fabrikaları birer üretim 
tesisinden çok, montaj hattı haline gelmiş durumda. 
Aracın %85’ini oluşturan yedek parçalar ise OES’ler 
(Original Equipment Supplier) ve orijinal eşdeğer parça üreticileri tarafından 
üretiliyor. Aynı fabrikada, hatta aynı üretim hattında üretilen araç üreticisinin 
logosu bulunan orijinal parça, araç üreticisine ve yetkili servisine dağıtılırken 
aynı parçanın logosuz olanı da Otomotiv Satış  Sonrası Pazarı’na sunuluyor. 

Araç sahipleri uzun süredir 
otomobillerini yetkili servislere 
mi yoksa özel servislere mi 
götürmeli tereddütünü yaşıyor. 
Bir yanda otomobillerini satın 
aldıkları markaların yetkili 
servisleri dururken, diğer yanda 
aynı kaliteyi daha ekonomik 
koşullarda sunmayı vaad eden 
özel servisler yer alıyor. Orijinal 
parça kullanan yetkili servislerle, 
parça üreticisi tarafından 
üretilen orijinal parça kullanan 
özel servislerin “kahraman 
bakkal, süpermarkete karşı” 
mücadelesi bir süredir 
devam ediyor.

   Araç üzerinden çıkan parça ile 
aynı kalitede olduğu için,

Adil rekabet için,

Serbest tamir hakkı için,

Serbest ticaret için.

Daha ekonomik olduğu için,

Tüketici lehine olduğu için,

Bir aracın %85‘i parça üreticileri tarafından üretildiği için,

Aracın gerçek sahibi, araç markası değil, tüketici olduğu için,

Otomotiv Satış Sonrası oyuncuları yanlış 
bilinen algıları yıkmak için atakta.
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Otomotiv satış sonrası 
sektöründe, parça 

üretiminin yaklaşık yüzde 15’i 
araç üreticileri tarafından, 
yüzde 85’den fazla bölümü 
ise parça üreticileri tarafından 
sağlanıyor. Bu noktada sektörün 
en önemli hedefi kamuoyundaki 
“eşdeğer parça” algısını değiştirmek.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve 
Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıza Şahin, yıllarca 
Blok Muhafiyeti’ndeki açıklardan 
faydalanarak eşdeğer parça olarak 
ülkeye getirilen yedek parçalardan 
ötürü sektörün oldukça zarar 
gördüğünü belirtiyor.

TORBA YASA 
Torba yasa ile bu sorunun 

düzeltildiğini belirten Şahin, “Araç 
sahiplerinin yanlış bildiklerini 
düzelterek ceplerini korumaları 
için eşdeğer parça tercih etmesini 
sağlamalıyız” diyor. 

Otomotiv satış sonrası sektörünün 
birlik olarak sahte ve taklit parçaya 
savaş açmasının da önemli olduğunu 
söyleyen Şahin, bir diğer hedeflerinin 
ise üyeleri geleceğe hazırlamak 
olduğunu belirtiyor. 

2018’de sektörün Euro’daki yüzde 

65’lik artıştan etkilendiğini belirten 
Şahin, buna karşın 2019’a karşın 
temkinli ve iyimser bakış açısını 
koruduklarını söylüyor. 2017’deki 
finansal sonuçlara dönmenin zaman 
alacağını sözlerine ekleyen Şahin, 
şöyle konuşuyor: “2019’u konuşmak 
için önce 2018’i nasıl bitirdiğimize 
bakmak lazım. 2018 yılı, otomotiv 

sektörü için kendinden 
çok söz ettirdiği bir sene 
oldu. Bildiğiniz gibi 2018’in 
başından 2019’a kadar Euro 
yüzde 65 artış gösterdi. 
Euro ve dolar kurlarındaki 
bu oynamalar pazarımızı 
doğrudan etkiledi. 
Pazarımız derken otomobil 
üreticisinden, yedek parça 
tedarikçisine, satış sonrası 

hizmetlerinden, kiralamasına 
büyük bir sektörden bahsediyoruz 
ve bu oyuncuların tümü yaşanan 
gelişmelerden farklı ölçeklerde 
etkilendi. Ancak yine de 2019 yılına 
dair temkinli ve iyimser bakış açımızı 
koruduk ve dövizdeki hareketliliğin 
azalması ile sektörümüz önceki 
10 yılın ortalamasına göre kötü 
ancak geçen seneye göre daha iyi 
başladı. Tabii ki 2017’deki rakamlara 
dönmemiz zaman alacak ancak 
yılın kalanında da ciddi bir sıkıntı 
beklemiyoruz.”

“YENİ TRENDLERİN 
ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ”

Şahin, önümüzdeki dönemde 
dünyadaki yükselen otomotiv 
trendlerinin, elektrikli ve otonom 
araçların etkilerini Türkiye’de 
görmeyi beklediklerini belirtiyor. 
“Özellikle bu konuda kamu nezdinde 
hareketlilik yaşanacak” diyen Şahin, 
OSS Derneği olarak sektörünün 
çıkarları doğrultusunda bu alandaki 
çalışmalarını devam ettireceklerini 
belirtiyor. 2020’deki 6,5 milyar dolar 
hedefine ulaşmak için sıkı çalışmaya 
devam etmeleri gerektiğini de belirten 
Şahin, gelecekte otomotiv satış 
sonrası şirketlerinin karşılaşabileceği 
riskler olduğunu belirterek şöyle 
konuşuyor: “Regülasyonların Avrupa 
ile uyumu konusunda uluslararası 
Federasyon olan FIGIEFA ile çalışıyor 
ve gelişmeler ile ilgili sektörümüzü 
bilgilendirip ülkemize adapte 
etmeye çalışıyoruz. Eğer otonom 
ya da bağlantılı araçlara gerektiği 
gibi hazırlanmazsak firmalarımız 
gelecekte ciddi riskler ile karşı 
karşıya kalacak.”

“2019 İÇİN İYİMSERİZ”
Otomotiv sanayisinin gelişimine ciddi katkı sağlayan satış sonrası sektörü, 5 milyar doların 

üzerinde pazar büyüklüğüne sahip. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği 
(OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şahin, “Euro kurundaki artıştan etkilensek de 2019’a 

karşın temkinli ve iyimser bakış açımızı koruyoruz” diyor.
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Lepar Otomotiv, otomotiv yedek 
parça satış sektörünün Türkiye’de 

büyümesine katkı sağlayan başarılı 
şirketlerden biri. Şirket, ithalat, 
ihracat ve toptan satış alanlarında 
faaliyet gösteriyor. 1966 yılında Hüsnü 
Leblebici tarafından Tokat’ta kurulan 
Lepar Otomotiv, benimsediği doğruluk, 
dürüstlük ve çalışkanlık ilkeleri 
sayesinde hızla büyüyerek 1985 yılında 
İstanbul’a taşındı. İlk aşamada Ford 
kamyon, Ford Otosan minibüs ve Anadol 
ünite ve yedek parça satışı yapan Lepar 
Otomotiv, 1995 yılında faaliyetine Japon 
Kore araçları yedek parça satışıyla 
devam etme kararı aldı. 2006 yılında 
markalaşmanın önemini kavrayan ve 
müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek 
için Asahi marka silindir kapakları ile 
sektörde yenilikçi bir akım başlatan 
firma, tescilli markalarıyla otomotiv 
yedek parçada öncü şirketler arasında 
yerini aldı. Bu süre zarfında ithalat ve 
ihracat yaparak kendine daha da büyük 
hedefler koyarak ilerlemeye devam 
ediyor.

Lepar Otomotiv Genel Müdürü Nuri 
Leblebici, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Otomotiv yedek parça 
sektöründe nasıl bir anlayışla hizmet 
veriyorsunuz?

Lepar Otomotiv olarak Türkiye’de 
otomotiv yedek parça sektöründe 
müşterilerimizi memnun etmeye odaklı 
bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Bu 
bilinçle çağı yakalamayı ve teknolojik 
gelişmelere ayak uydurmayı kendimize 
görev edindik. Alt yapı çalışmalarını 
bizzat inşa ederek kurduğumuz depo 
otomasyon sistemi, B2B ve entegre 
çalışan ERP yazılımıyla hızlı, doğru ve 
zamanında teslimat yapmaktayız.

Sizin tam faaliyet alanınız nedir? 
Japon ve Kore menşeili Hyundai, 

Kia, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota, 
Honda, Mazda, Suzuki ve Tata marka 
araçlar için Motor aksamı başta olmak 
üzere, Diferansiyel, Şanzıman, Mekanik, 
Aydınlatma, Süspansiyon, Fren sistemleri 
ve Soğutma parçalarının satışını 
yapmaktayız. İhracat pazarlarında ASAHİ 
markasıyla tanınıyoruz. Başta Fransa, 
Tunus, Rusya, Balkanlar ve Avrasya 
olmak üzere 20’den fazla ülkeye aktif 
olarak ihracat yapıyoruz. Özellikle ihracat 
pazarında büyümenin kaliteli ürünleri 
uygun fiyata satmaktan geçtiğini bilen 
şirketimiz, bu standartları koruyarak yurt 
içi ve yurt dışı pazarlarında her geçen 
gün büyümeye devam ediyor. 

İşinin başında olan bir ekip, 2’nci 
ve 3’üncü jenerasyon aile bireyleri, 
çalışanlarımızla birlikte güven ve 
dürüstlükten vazgeçmeyen bir anlayışla 
50 yıldır müşterilerimize hizmeti görev 
bilmekteyiz. 1966’dan beri sektörün 
nabzını tutarak emin adımlarla 
yolculuğumuza devam etmekteyiz. 

Ürün gamınızda neler var?
Lepar Otomotiv olarak patentli 

olan ASAHİ, CCR, MİSSUBA, SURPASS 
markalı 6.000, toplamda 20.000’den 
fazla ürünü kaliteden ödün vermeden, 
en uygun fiyata müşterilerimize 
sunmaktayız. Ayrıca Japonya, Kore, 
Tayland’dan OEM, OES parça ithalatımız 
da bulunmakta.

 ASAHİ marka silindir kapaklarımızla, 
Japon ve Kore araçlarının yanı sıra 
Avrupa grubu araçları da dahil ederek 
30’dan fazla araç markasının 350 çeşit 
silindir kapaklarını müşterilerimizin 
hizmetine sunmaktayız  “Silindir Kapakta 
Kalitenin Adı” sloganıyla yeni çeşit 
silindir kapaklarını ürettirerek ar-ge 
çalışmalarına devam etmekteyiz. 

“BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Lepar Otomotiv, otomotiv yedek parça satış sektörünün Türkiye’de büyümesinde kemik rol 
oynayan başarılı şirketlerden biri. Lepar Otomotiv Genel Müdürü Nuri Leblebici, “Özellikle 
ihracat pazarlarında büyümenin kaliteli ürünleri uygun fiyata satmaktan geçtiğini biliyoruz. 

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda her geçen gün büyümeye devam edeceğiz” diyor.

LEPAR OTOMOTİV
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“MÜŞTERİYLE HER ZAMAN İLETİŞİMDEYİZ”
FUARLARA KATILIYORUZ Müşterilerimizle ilişkilerimizi her zaman 
canlı tutuyoruz. Lepar Otomotiv olarak bu yıl 9’uncu defa İstanbul 
Automechanika Fuarı’nda katılımcı olarak yerimizi alıyoruz. Bunun 
yanı sıra Frankfurt ve Şangay fuarlarına da katılıyoruz. 

HER GÜN ARTAN MÜŞTERİ Sadık müşteri kitlemizin yanı sıra her 
gün büyüyen mutlu müşteri tabanına sahip olmanın verdiği gururla 
yolumuza devam ediyoruz. 

AR-GE’YE DEVAM Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için 
aralıksız olarak Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde 
öncü olmayı, müşterilerimizin ihtiyaçlarını sektör standartları 
üzerinde karşılamayı ve müşteri memnuniyetlerini sürekli 
artırmayı hedefliyoruz.

Nuri Leblebici





Schaeffler, Avrupa’nın en büyük 
aile şirketleri arasında yer alıyor. 

2018’de yaklaşık 14,2 milyar Euro’luk 
satış gerçekleştiren şirket, yaklaşık 
92.500 çalışanı ile 50’den fazla ülkedeki 
170 noktada üretim tesisleri, Ar-Ge 
merkezleri ve satış şirketlerinden oluşan 
dünya çapında bir ağa sahip. 

Schaeffler Automotive Aftermarket 
Türkiye ve Azerbaycan operasyonlarından 
sorumlu Ülke Direktörü Abdullah 
Yavuz, Schaeffler Group’u geleceğe 
hazırlayan global projeleri “Agenda 4 
plus One” ile 2020 yılına iddialı hedeflerle 
hazırlandıklarını belirtiyor.

“İş hacmimiz arzu edilen cirosal ve 
kârlılık hedeflerinde büyümeye devam 
ediyor” diyen Yavuz, sektörde örnek 
gösterilen uygulamaları için şöyle diyor:

2016 yılında hizmete soktuğumuz 
Schaeffler Teknoloji Merkezi, sağladığı 
yüksek kaliteli eğitim ve satış sonrası 
teknik destek hizmetleri ile Türkiye 
otomotiv bağımsız yenileme pazarında 

kendi tesisinde ücretsiz eğitim hizmeti 
sağlayan örnek bir kuruluş. 900 
metrekare kullanım alanına sahip 
merkezde teorik-pratik eğitimler ve 
garanti hizmetleri müşterilere daha 
profesyonel bir şekilde sunuluyor. 
Otomotiv teknolojisinin her geçen gün 
daha kompleks ve teknolojik bir hale 
gelmesi ve onarımının sorunsuz şekilde 
yapılması için daha fazla profesyonel 
teçhizata ve personel eğitimine yatırım 
zorunluluk haline geldi. Schaeffler 

Automotive Aftermarket Türkiye olarak 
bu konuda farkındalığın artırılması için 
üyesi olduğumuz OSS Derneği ve TAYSAD 
gibi sektör temsilci kuruluşlarla da iş 
birliğini sürdürmeye önem veriyoruz. 
Ayrıca ülkemizdeki mesleki teknik 
okulların otomotiv onarımıyla ilgili 
bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere, 
yine bu konsept dahilinde Schaeffler 
Teknoloji Merkezi’mizde ücretsiz teknik 
eğitim programları sunuyoruz.

ONARIM ÇÖZÜMLERİ
Schaeffler Automotive Aftermarket 

onarım çözümleri araçların debriyaj, 
motor, şanzıman ve şasi sistemlerine 
yönelik olup içeriğinde tüm bağlantı 
ve emniyet elemanlarını da kapsıyor. 
Bu sayede olası montaj problemlerinin 
önüne geçerek profesyonel bir onarım 
hizmeti verilmesine katkıda bulunuyoruz. 

LuK markası ürün gamı; debriyaj 
setleri (RepSet, RepSet Pro, RepSet 
DMF, RepSet DMF SAC, RepSet 2CT)
şanzıman tamir kiti GearBOX, çift 
kütleli volanlar (DMF), debriyaj ayırma 
bileşenleri gibi onarım çözümlerini 
içeriyor. 

INA markası ile otomobiller, hafif 
ticari araçlar ve ağır vasıtalar için kayış 
tahrik sistemi parçaları, gergi rulman 
kitleri, supap mekanizma bileşenleri ve 
şanzıman ve diferansiyel rulmanları gibi 
çözümler sunuluyor. 

FAG ürün gamı ise yüksek 
hassasiyetli güvenilir tekerlek 
rulmanlarından kompakt tekerlek 
modüllerine kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. Ayrıca yeni bir projeyle, OE 
kalitesinde direksiyon sistemi parçalarını 
FAG markası altında bu yıl içinde Türkiye 
pazarına sunmaya başlayacak olmamızın 
da heyecanını yaşıyoruz.”

“3 ANA HEDEFE ODAKLANDIK”
Küresel çapta tanınmış otomotiv sektörü tedarikçisi olan Schaeffler, 2018’de yaklaşık 

14,2 milyar Euro’luk satış gerçekleştirdi. Schaeffler Automotive Aftermarket Türkiye ve 
Azerbaycan operasyonlarından sorumlu Ülke Direktörü Abdullah Yavuz, “Gelecek için 

mobilite stratejimiz ile e-mobilite, Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeye odaklandık” diyor.

SCHAEFFLER
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Abdullah Yavuz

“HEDEFİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK”
YOL HARİTASI Kurguladığımız yol haritasının ışığında ve uzun 
vadede yıllardan beri uyguladığımız çalışmalarla katma değerli 
hizmet sunma hedeflerimize, birçok kilometre taşını geride 
bırakarak, hızla yaklaştığımızı düşünüyorum. Bundan sonra 
gündemimizde bulunan en önemli dönüm noktası, sevkiyat 
hizmet hızı ve sevkiyat sistematiğimizi kusursuz sayılacak bir 
düzeye yükselterek müşteri memnuniyetimizi en yüksek seviyeye 
ulaştırmak olacak. 

YEREL DEPO PROJESİ Bu konudaki gelecek stratejimizdeki en 
önemli çalışmalardan biri, halihazırda Schaeffler Automotive 
Aftermarket merkezi yönetimince de desteklenip onaylanmış olan 
TR yerel depo projesini yakın zamanda hayata geçirmemiz olacak. 
Bu destekten dolayı da gerçekten mutluyuz ve bu heyecanla 
geleceğe daha umutlu bakıyoruz.”



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

GELECEK
İÇİN MOBİLİTEYE
YÖN VERİYORUZ



Bilstein Group, 2018’de dünya 
çapında 600 milyon Euro ciroya 

ulaşan dev bir oto yedek parça şirketi. 
Şirketin Türkiye’deki varlığı, 2010 yılında 
Ferdinand Bilstein TR Otomotiv Yedek 
Parça adıyla Türkiye’de de kurulmasıyla 
başladı. Ferdinand Bilstein TR Otomotiv 
Yedek Parça Teknik Eğitmeni Murat 
Çevik, Türkiye ile beraber aynı zamanda 
Azerbaycan’dan da sorumlu olduklarını 
söylüyor. Çevik, “Ana amacımız 1983’ten 
beri ürün satmakta olduğumuz bir 
pazarda müşteriye ve pazara daha yakın 
olmak, Türkiye’deki potansiyelini daha 
etkin kullanmak ve bu sektöre katkı 
sağlamak” diyor. 20 kişilik ekipleriyle 
satış, iş geliştirme, pazarlama, 
satış sonrası hizmetler, lojistik gibi 
departmanlarının yanına geçtiğimiz 
yıl “Teknik Eğitim” departmanını da 
koyarak sektörde eksikliği çekilen bir 
konuda öncü olmayı hedeflediklerini 
anlatıyor. Çevik, sorularımızı şöyle 
yanıtladı:

Bilstein Group, dünya ve Türkiye 
faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ferdinand Bilstein, 1844 yılıunda 
Ennepetal’de kuruldu. Uluslararası 
alanda, yaklaşık 2.100 çalışanı ile köklü 
bir aile şirketi olan Bilstein Group, yedek 
parça pazarında dünya çapında öncü bir 
uzman şirket. Yedek parça sektörünün 

tanınmış markalarından Febi, SWAG ve 
Blue Print markaları Bilstein Group çatı 
markası altında toplanmış durumda. 
Bilstein Group toplamda araç tamirinde 
kullanılan 60.000’den fazla farklı yedek 
parça sunuyor. 150’den fazla ülkeye 
ürünlerini dağıtıyor. 

Şirketin 175 yıllık deneyimi ile 
üzerinde en çok durduğunuz konu 
hangisi?

Firmanın şirketleşmesi 1844 
yılında olmasına karşın aslında ilk işe 
başlama tarihi 1818. Yani tecrübemiz 
daha uzun yıllara, 200 yıla dayanıyor. 
Bu süre zarfında en başından beri en 
çok odaklanılan konu kalite. Tüm ürün 
çeşitleri için kapsamlı ve tekrarlanan 
ürün testleri ile sağlanan aynı kalite 
standartları geçerli.

Bizde sürekli tüm yedek parçaların 
orijinal parça kalitesine sahip olup 
olmadıkları sorgulanır ve kontrol edilir. 
Bunun için merkezden kontrol edilen 
çeşitli kalite yönetimi bölümleri birlikte 
çalışır. Ürün gamına yeni bir parça  
dahil etmeden önce, Ennepetal’deki 
merkez ofisteki son teknoloji test 
laboratuvarlarında ayrıntılı numune 
testleri yapılır.

2018 cironuz ne kadardı? 2018 yılı 
nasıl geçti?

Bilstein Group, pek çok farklı ürün 
grubu ile bütün dünyada 2018 yılında 
toplam 600 milyon Euro ciroya ulaştı. 
Ferdinand Bilstein TR Otomotiv olarak 
ise 2018 yılı Türkiye’de ekonomik 
dalgalanmalar ve belirsizliklerle geçse 
de bizler beklenenin üzerinde bir 
performans gösterdik. 

“TÜRKİYE’DEKİ POTANSİYELİ 
ETKİN KULLANMAK İSTİYORUZ”

Ferdinand Bilstein TR Otomotiv Yedek Parça Teknik Eğitmeni Murat Çevik, “Ana amacımız 
1983’ten beri ürün satmakta olduğumuz pazarda müşteriye ve pazara daha yakın olmak, 

Türkiye’deki potansiyelini daha etkin kullanmak ve bu sektöre katkı sağlamak” diyor. 

BILSTEIN GROUP

“SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
MÜŞTERİYLE YAKIN İLİŞKİ Sanayideki tamirhane ve 
perakendecilere yaptığımız saha ziyaretlerimiz bizim için çok 
önemli. 2011 yılından beri toplamda 4.000’in üzerinde noktayı 
ziyaret ederek sorunlarını dinledik, ürünlerimizle ve pazarla ilgili 
fikir alışverişlerinde bulunduk. 

TEKNİK LİSEDE SOSYAL SORUMLULUK Ana hedeflerimizden birisi 
sektörün geleceğini düşünerek hareket etmek. Ferdinand Bilstein 
TR Otomotiv olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha 
önce motor ve malzeme yardımı yaptığımız teknik bir liseye geçen 
yıl da lift kurulumu yaptık. Bilstein Group sınıfı olarak adlandırılan 
motor atölyesine kurulan bu lift sayesinde öğrenciler teorik eğitim 
ile birlikte araç üzerinde tamir ve bakım uygulamalarını öğrenme 
ve yapma şansı yakalamış oldular. 

Murat Çevik
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KALİTE
İLK GÜNKÜ HEYECANLA
Otomotiv yedek parça sektöründe, bir tedarikçiden daha fazlası

Doğru parçalar için doğru adres. 
1844’ten beri. Tutkuyla.

bilsteingroup.com



Orjin Automotive Bursa Hasanağa 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

15 bin metrekarelik yeni fabrikasını 
devreye aldı. Orjin Automotive Yönetim 
Kurulu Başkanı Kadri Öztürk, bu yeni 
yatırımla 2018 yılını önceki yıllara göre 
daha hareketli geçirdiklerini belirterek 
bu sayede üretimde, sevkiyatta ve 
depolamada yüzde 20 seviyesinde 
verimlilik kazandıklarını söylüyor.

Öztürk, “Tesislerimizi yaklaşık 
10 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle 
gerçekleştirdik. Aylık 400 bin adet talaşlı 
ve 120 bin adet saclı imalat kapasitesi 
ile çalışıyoruz. Kapasitemizi çok büyük 
oranda kullanıyor olup 7 bin çeşitten 
oluşan ürün gamına sahibiz” diyor.

Orjin Automotive Yönetim Kurulu 
Başkanı Kadri Öztürk, şirketinin 
ihracatını ve yeni döneme ilişkin 
planlarını şöyle anlatıyor:

İHRACATIN PAYI YÜZDE 80 
“Toplam üretimimizin yüzde 80’ini 

İtalya, Almanya, İngiltere, İsveç, İspanya, 
Belçika, Polonya, Romanya ve Rusya 

başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 
ihraç ediyoruz. Cezayir, Fas, Mısır 
başta olmak üzere Kuzey Afrika ve 
de Arjantin, Brezilya gibi yaklaşık  
toplamda  40 ülkeye ürün gönderiyoruz 
ve hedef ihracat payını en az yüzde 80 
seviyesinde tutuyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı 
yedek parça pazarına yönelik olarak 
binek ve hafif ticari 
araçlar için salıncak 
kolu, rotil, rotbaşı, 
rotmili ve z-Rot 
olarak adlandırılan 
süspansiyon ve 
direksiyon parçaları 
üretiyor ve pazarlıyoruz.

“2019 DAHA VERİMLİ GEÇECEK”
Özellikle döviz kurlarının hızlı 

değişmesinin maliyetlere ve de fiyatlara 
etkisinden dolayı 2018 yılı hepimizin 
bildiği gibi ekonomik açıdan zor bir 
yıl oldu. Ancak alınan tedbirlerin de 
desteği ile ve sektörün dinamizmi ile 
2019 yılının daha hareketli ve verimli 
geçeceğine inanıyoruz. Orjin Automotive 
olarak da reel bazda son 10 yılda her 
yıl yüzde 10-15 seviyelerinde büyüme 
kaydediyoruz. 2019 yılı sonunda ise 
ihracat ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 
yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. 
Sektörleri ile alakalı özellikle yurtdışı 
fuarları takibe alıyoruz. Özellikle yeni 
araçlara yönelik parça üretimimizi 

çeşitlendirerek yurt dışı 
pazarlarda daha da aktif 
olarak bu daralmanın 
etkilerini en aza 
indirgeyeceğimize 
inanıyoruz.

İki yılda bir 
düzenlenen Frankfurt 
Automechanika ve 

İstanbul’da her yıl düzenlenen 
Automechanika’ya katılıyoruz. Bu fuarlar 
sektörümüzde düzenlenen en önemli 
ve büyük fuarlar. 20 yıldır aksatmadan 
her iki fuarda da yerimizi alıyoruz. 
Nisan ayında da düzenlenecek İstanbul 
Automechanika fuarın da 

sektörle buluşacağız.”

“2019’DA YÜZDE 25 
BÜYÜME HEDEFLİYORUZ” 
Orjin Automotive Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Öztürk, 2019’da yüzde 25 seviyesinde 

büyüme hedeflediklerini söylüyor. Öztürk, yeni araçlara yönelik parça üretimini 
çeşitlendirerek yurt dışı pazarlarda daha aktif olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

ORJIN AUTOMOTİVE

“EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ ESNEK ÜRETİM”
AGRESİF PAZARLAMA Sektörümüzde aynı ürün gamında üretim 
ve satış yapan dünya ölçeğinde firmalar bulunuyor. Rakiplerimize 
karşı avantaj ve farklılığımız esnek üretim kabiliyeti, üstün ürün 
kalitesi, hızlı sevkiyat performansı ve dış pazara yönelik agresif 
pazarlama ve satış faaliyetlerimiz olarak öne çıkıyor.
AR-GE PROJESİ Ayrıca 2019 yılında Ar-GE merkezi olma 
projemiz de bizi birçok rakibimizden farklılaştıracak. Yakın 
geçmişte gerçekleştirdiğimiz ve TÜBİTAK tarafından  hibe desteği          
aldığımız hidrolik ve dijital kapama presi ve benzer projelerimiz 
ile bu yolda önemli bir adım attık.
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Serdaroğlu Otomotiv, 1987 
yılında otomotiv yedek parça 

piyasasının o zamanki kalbi 
denebilecek Taksim, İstanbul’da 
kurulmuş olup, 32 yıldır tüm 
Türkiye’ye binek araç grubunda 
yedek parça dağıtıcılığı ile 
gelişerek büyüyen bir firma. Global 
pazardaki gelişmeleri sürekli takip 
ettiklerini belirten Serdaroğlu 
Otomotiv CEO’su Ömer Lütfi 
Serdaroğlu 2019’un yatırımlarının 
sürdürülebilir olması açısından 
önemli bir yıl olduğu görüşünde. 
Serdaroğlu, “Dış pazardaki 
payımızı büyütme, iç ve dış pazarda 
e-ticaret alanında büyüme planımız 
var. AR-GE aşamasında olan birkaç 
projemiz de mevcut” diyor. 

Serdaroğlu Otomotiv CEO’su 
Ömer Lütfi Serdaroğlu ile hedeflerini 
konuştuk: 

Türkiye pazarında şirket olarak 
nasıl bir gelişime sahipsiniz?  

Bugün Kemerburgaz’daki 
merkezimizde faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. 2018’de yaptığımız yatırımlarla 
sektör dinamiklerine yön vermeyi ve 
daha rekabetçi bir politika izleyerek 
müşterilerimize daha entegre ve daha 
kaliteli bir hizmet vermeyi hedefledik.  
Genişleyen ürün yelpazemiz ve lojistik 
anlamında lokasyon avantajımızı 
kullanarak müşterilerimize tam 
zamanlı olacak şekilde kaliteli ürünlerle 
buluşturmayı hedefliyoruz. 

Bunun yanı sıra geniş kapsamlı 3PL 
anlaşmalarımızla günlük iş akışında 
yaşanan problemlere daha hızlı 
çözümler sunabiliyoruz. Bizim için en 
önemli dönüşümlerden biri 2011’den 

itibaren geliştirmeye çalıştığımız 
kurumsallaşma ve inovasyon 
faaliyetlerimiz oldu. Kurucumuz ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Serdaroğlu’nun sektördeki 53 yıllık 
bilgi birikimi ve pazarda duyulan 
saygı ve güvenirlik ciddi bir potansiyel 
vadediyordu. Özellikle pek çok 
firmanın sorun yaşadığı yönetimde 
ikinci jenerasyona geçişi ağır ama 
sağlam adımlarla uygulamaya çalıştık 
ve devam ediyoruz. Ara toptancı 
vasfından çıkıp pek çok distribütörlük 
anlaşması imzalama, şirket kurumsal 
kimliğini oluşturma ve kendi ‘Wonga’ 
isimli markamızı oluşturma faaliyetleri 
bu dönemde gerçekleşti. Bu, 
Serdaroğlu’na ivme kazandırdı. Ayrıca 
yurtiçi piyasanın haricinde ihracata 
yönelmeye başlayarak alternatif 
pazarlar oluşturmaya çalıştık.  
Kurumsallaşma önemli bir yer kaplasa 

da, bizi başarıya götüren amatör 
ruhumuzu, aile şirketi atmosferimizi 
kaybetmek istemiyoruz. 

Şirket olarak bu yıl ajandanızda 
önem verdiğiniz konular neler? 

Global pazardaki gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. 2018 yılı 
ihracat rakamlarına baktığımızda 
verimli bir yıl oldu. Yakaladığımız 
bu ivmeyi daha ileri taşımak adına 
birkaç proje üzerinde çalışıyoruz. 
Bu bağlamda Nisan ayında katılımcı 
olarak yer alacağımız Automechanika 
Istanbul Fuarı’nı da çok önemsiyoruz.

2019 yılı için hedefleriniz nasıl 
şekilleniyor? Hangi alanlara yatırım 
yapacaksınız?

2019, yatırımlarımızın 
sürdürülebilir olması açısından 
önemli bir yıl. Dış pazardaki payımızı 
büyütme, iç ve dış pazarda e-ticaret 
alanında büyüme planımız var. AR-GE 
aşamasında olan birkaç projemiz 
de mevcut. Çok önemsediğimiz 
projelerimizden biri yeni markamız 
‘Voller’. Araç bakım ürünlerinde 
piyasaya hızlı bir giriş yapan 
markamızı çeşitliliği ve kalitesiyle 
daha da büyütmeyi amaçlıyoruz. Bir 
diğer projemiz de müşteri sadakat 
programımız, ‘www. serdarogluclub.
com’ isminde bir portal kurduk. Ayrıca 
Ar-Ge ve pazarlama departmanımız 
ürün çeşitliliği konusundaki 
çalışmalarına ara vermeden devam 
ediyor. Uzun vadede hedefimiz, 
ülkemizde ve bölgemizde otomotiv 
yedek parça alanında yerimizi 
sağlamlaştırmak ve sürekli değişime 
açık olmak. 

“YURT DIŞINA ODAKLANACAĞIZ”
Binek araç grubunda yedek parça dağıtıcılığıyla gelişerek büyüyen Serdaroğlu 

Otomotiv’in bu yıl ajandasında dış pazarda payını büyütme, iç ve dış pazarda e-ticaret 
alanında büyüme planı var. Serdaroğlu Otomotiv CEO’su Ömer Lütfi Serdaroğlu, 

“Hedefimiz, ülkemizde ve bölgemizde otomotiv yedek parça alanında yerimizi 
sağlamlaştırmak ve sürekli değişime açık olmak” diyor.

SERDAROĞLU
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Ömer Lütfi 
Serdaroğlu





1990 yılında kurulan 
Ekol Otomotiv, 1991 

yılında Auto Distribution 
International (ADI) üyesi 
olarak uluslararası bir 
kimliğe kavuştu. Bugün 
17 şirketle 40 satış 
noktasında hizmet veren 
AD Ekol, 100’den fazla 
tedarikçiyle çalışıyor ve toplam 100 
bin metrekare üzerinde depolama 
alanıyla hizmet veriyor. 

Günümüzde bilgi işlem 
teknolojilerinde meydana gelen 
hızlı gelişmelerin otomotiv 
sektörüne etkisinden bahseden 
Ekol Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kına, “Bu 
nedenle şirketlerimiz bilgi işlem 
teknolojilerine devamlı olarak 
yatırım yapıyor. Bu sayede 
müşterilerimizde bizlerden aldıkları 
hizmetle kendilerini geliştirebiliyor. 
Müşterilerimize bu anlamda 
devamlı ve çok iyi hizmet vermek 
üzere yatırımlarımız sürüyor” diyor. 

Bilgi işlem 
teknolojilerinin 
gelişimine paralel 
olarak bu alanda 
daha fazla yatırım 
yapılması gerektiğini 
öngördüklerini de 
sözlerine ekleyen Kına, 
teknoloji alanında 

kendilerini geliştirmeye devam 
edeceklerini söylüyor. 

Kına’yla sektörü ve AD Ekol’ün 
hedeflerini konuştuk. 

Sektör ve siz şirket olarak 
2018’i nasıl geçirdiniz? Sektörle 
ilgili 2019 öngörünüz nedir?

2018 yılı özellikle ağustos 
ayından sonra kurlarda ve 
faizlerde meydana gelen artışlar 
sebebiyle tüm sektörümüz için zor 
bir yıl oldu. Kurlardaki dalgalanma 
sektörümüzde fiyat yapısının 
bozulmasına ve faizlerdeki 
yükselme birçok şirketin nakit 
bulmada zorluklar yaşamasına 

neden oldu. Bu nedenle nakit 
akışının ayarlanmasında şirketler 
zorluklar yaşadı ve ödeme 
vadelerine veya piyasadan 
olan alacakların zamanında 
alınamamasına sebep oldu. 

Bütün bu zorluklara rağmen 
bağımsız otomotiv yedek 
parça sektörü nispeten diğer 
sektörlere göre şanslı olduğunu 
en azından piyasamızda 
yavaşlama olsa bile iş hacminde 
büyük bir daralma olmamıştır. 
2019 yılı için beklentimiz 
maalesef yüksek değil. 
Hedefimiz, iyimser senaryoya 
göre mevcudu koruma. Kurlarda 
istikrar ve faizlerde yeterli 
düşüşler olmadan büyüme 
planları yapmanın zor olacağını 
düşünüyoruz.

Şirketinizin bugün geldiği 
büyüklüğü ve pazardaki 
konumunu belirtir misiniz?

1990 yılında dokuz vizyoner 

“DÜNYA 
MARKALARININ 

BULUŞMA ADRESİ”
Bugün bünyesindeki 17 şirketle faaliyetlerini sürdüren Ekol Otomotiv, otomotiv yedek 

parçası pazarının önemli şirketlerinden. Son yıllarda en çok teknoloji yatırımlarına 
odaklandıklarını anlatan Ekol Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kına, bilgi işlem 
teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin sektörü de dönüştürdüğünü söylüyor. 

“Şirketlerimiz bilgi işlem teknolojilerine devamlı olarak yatırım yapıyor” diyor. 

EKOL OTOMOTİV

16



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, sektörün 
lider kuruluşlarından olan ADI, 
güçlü yapısı ve sahip olduğu 
organizasyon gücüyle AD Ekol’ün 
sektördeki konumunu zirveye 
taşıyor.

Şirketinizin ana faaliyet 
alanları ve hitap ettiği pazarlar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şirketimiz, sektörün en büyük 
oyuncularına oto yedek parça 
konusunda hem satın alma 
hem de lojistik hizmeti veren 
bir kuruluştur. Bizler bağımsız 
yedek parça pazarına ürün 
ve hizmet sunuyoruz. Tedarik 
sağladığımız grup şirketlerimiz, 
bulundukları bölgelerde en iyi 
hizmeti en uygun maliyetlerle 
gerek perakendecilere gerekse 
servislere ulaştırma gayreti 
içindeler.

Orijinal olarak tanımlanan ürünler 
ile sizlerin pazara sunduğunuz 
ürünler arasındaki fark nedir?

Yetkili servislerde araçlara monte 
edilen orijinal olarak adlandırılan 
ürünleri pazara üreticilerin kendi 
kutusunda uygun fiyatlarla satarak 
son tüketici olan araç sahiplerine 
daha uygun fiyatla aynı ürünü tedarik 
ediyoruz. Diğer bir deyişle bizlerin 

sunduğu ürünlerin üreticileri 
aynı, sadece yetkili servisler 
kendi temsil ettiği aracın 
markasının kutusunda biz ise 
aynı ürünü üreten şirketin 
kutusunda sunuyoruz.

Son dönemde özellikle 
üzerinde durduğunuz 
hizmetler, ürünler ve 
teknolojiler neler, bu hizmetler 
ve ürünler sektöre nasıl bir 
değer yaratıyor?

Günümüzde bilgi işlem 
teknolojilerinde meydana gelen 
hızlı gelişmeler sektörümüze 
yansıyor. Sürekli gelişen 
otomotiv teknolojisinde araçlar 
daha teknoloji donanımlı 
olduğundan doğru bilgiye 
zamanında ve hızlı ulaşabilmek 
sektörümüz için de önemli. 
Bu nedenle şirketlerimiz bilgi 
işlem teknolojilerine devamlı 
olarak yatırım yapıyor. Bu 
sayede müşterilerimiz bizlerden 
aldıkları hizmetle kendilerini 
geliştirebiliyor. Müşterilerimize 
bu anlamda devamlı ve çok 
iyi hizmet vermek üzere 
yatırımlarımız sürüyor. 
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Ekol Otomotiv Genel Müdürü N. Hakan Ataoğuz, Ardıç Otomotiv Genel Müdürü Fatih 
Ardıç, Ekol Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kına.

“PAZAR PAYIMIZI GELİŞTİRİYORUZ”
YENİ ALANLAR AD Ekol ve iş ortakları, yeni depo yatırımları, 
ürün yelpazesini çeşitlendirme, müşterilerine daha hızlı hizmet 
verebilmekle ilgili sürekli yatırım yapıyor. Yeni iş ortağımız Ardıç 
Otomotiv’le de ağır vasıta araç grubunda da hizmet vermeye 
başladık. Bu yıl da grubumuza katılacak yeni iş ortaklarımızla 
hem binek hafif ticari hem de ağır vasıta grubunda pazar payımızı 
geliştirmeyi hedefliyoruz. 

İŞ ORTAĞI ARTIYOR AD Ekol olarak müşterilerimize daha fazla 
noktadan hizmet verebilmek için iş ortağı sayımızı artırıyoruz. 
Ayrıca mevcut durumdaki depo alanlarımız ve stok miktarımız 
gelişerek devam ediyor. Bilgi işlem teknolojilerinin gelişimine 
paralel olarak bu alanda daha fazla yatırım yapılması gerektiğini 
öngörüyoruz. Verilecek hizmetin kalitesi, sürekliliği ve hızlı olması 
daha çok önem kazanacağından bu konuda kendimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz.



Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve 
Hizmetleri Derneği (OSS), 

yedek parça üreticileri, 
dağıtıcıları ve satış sonrası 
hizmet sağlayıcıları olarak 
200’e yakın üyesiyle sektörün 
çıkarları ve faydası için 
çalışmalarına devam ediyor.

OSS Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Sekreteri Ziya Özalp, 
çalışmalarını 2018’de hayata 
geçirdikleri komite yapısıyla başarılı 
bir şekilde yürüttüklerini belirterek 
“Yönetim kurulu üyeleriyle sık sık bir 
araya gelerek dernek faaliyetlerini 
değerlendirip sektöre yön veren 
önemli işlere imza atıyoruz” diyor.

“İŞBİRLİKLERİ YAPIYORUZ”
Automechanika markası ile 

önemli iş geliştirme projeleri 
yaptıklarını söyleyen Özalp, şöyle 
konuşuyor: “Automechanika Istanbul 
ve Automechanika Frankfurt gibi 

sektörümüzün önemli iki 
yurt içi ve yurt dışı fuarında 
üyelerimiz için oluşturduğumuz 
lounge alanları kendilerine 
iş faaliyetlerini yürütmeleri 
anlamında destek sağlıyor. Üye 
eğitimlerimiz hemen hemen 
ihtiyaç duyulan her konuda 
devam ediyor. 

Sektörel derneklerin 
tamamına yakınıyla 
yürüttüğümüz ortaklıklar 
sonucu yerli ve uluslararası 
konferanslarda yer alıyor ve 
sesimizi duyuruyoruz. Kamu 
nezdinde sektörün ve tabii ki 
araç sahiplerinin faydasına 
çalışmalar yürütüyoruz.  

“SEKTÖRÜ GELECEĞE 
HAZIRLIYORUZ”

Dernek olarak son yıllarda 
faaliyetlerimizi artırdık ve 
bahsettiğim gibi sektörün sesini 
birçok farklı noktada duyurmaya 

başladık. Sektörümüzü büyütmenin 
ve güçlendirmenin yolunun birlik 
olmak olduğunu iyi biliyoruz. Ayrıca 
sektörde geleceğe bakan, sektörünü 
yeni trendlere hazırlamak için hevesli 
yeni kuşaklar şirketlerin başına geçti. 
Dernek üyelerimiz arasında piyasada 
birbirleri ile rekabet eden firmalar 
olsa da büyüme ve yenilenme 
sürecinde birlik olmanın gücünün 
bilincindeyiz. Sanıyorum birçok   
firma bu sebeple aramıza katılıyor. 
Tabii ki derneğimizin, komitelerimizin 
ve çalışma gruplarımızın dernek 
üyeleri için sunduğu imkanların da 
etkisi var.” 

“BİRLİK OLMANIN 
GÜCÜNE İNANIYORUZ” 

OSS Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ziya Özalp, dernek üyeleri arasında piyasada 
birbirleriyle rekabet eden firmalar olsa da büyüme ve yenilenme sürecinde birlik olmanın 

gücüne inandıklarını belirtiyor. Özalp, “Sektörün geleceğine yön veriyoruz” diyor.

OSS
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Ziya Özalp

3 KRİTİK HEDEF
“SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ” 2019 hedeflerimizi üç ana başlık altında 
topladık. Bunlardan ilki, sektör büyüklüğü ile ilgili bir çalışma 
yapmak. Uluslararası bir firma ve sektör paydaşları ile yapılacak bu 
çalışmada, sektörün hangi adetlerde ve hangi büyüklükte olduğunu 
rakamlarla ölçeceğiz. 
“TÜRKİYE’YE DAVET EDECEĞİZ” Amerika ve Avrupa’da 
konsolidasyonunu başlatmış firmaları Türkiye’ye davet ederek, 
Türkiye’deki firmalara tavsiyelerde bulunmalarını sağlamak 
istiyoruz. 
“İNSAN KAYNAĞI” Mesleki eğitim kurumları ile daha yakın 
çalışmalarda bulunup sektörün insan kaynağı alt yapısını 
oluşturacağız.



Döner mil keçeleri alanında 
Türkiye’nin lider markası olan SKT, 

1955 yılında Bursa sanayisinin önemli 
isimlerinden Süleyman Beltan, Kemal 
Coşkunöz ve Talat Diniz tarafından 
kuruldu. Halen Diniz Holding bünyesinde 
sızdırmazlık elemanları üretimi yapan 
şirket, Türkiye’deki birçok OEM ve OES 
grubunun ana tedarikçisi konumunda. 
Yurtdışında da OEM ve OES müşteri 
grubu ile çalışmalarını sürdürüyor.

SKT Genel Müdürü A. Kaan Türkel 
sektörde lider konumda olduklarını 
belirterek devam eden yatırım 
projeleriyle sektörünün atılımcı, 
güçlü, dinamik ve fark yaratan firması 

olmayı sürdürdüklerini 
belirtiyor.  Türkel, “SKT 
olarak üretimimizi ISO 
9001 ve ISO:TS 16949 Kalite 
Sistemleri kapsamında 
Bursa’da entegre üretim 
tesisinde gerçekleştiriyoruz.  
Entegre tesis olmanın en 
önemli avantajı olan OEM 
standartlarında hızlı üretim 
ve sevkiyat performansımız tercih 
edilme sebebimiz” diyor. Türkel, şöyle 
konuşuyor: 

“SKT olarak Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 14 bin metrekare 
kapalı, toplam 20 bin metrekare 

alan üzerinde, 350’yi aşkın 
personeliyle başta otomotiv 
ve tarım sektörü olmak 
üzere birçok sanayi koluna 
hizmet veriyoruz. Başlıca 
ürünlerimizi kauçuk ve PTFE 
dudaklı döner mil keçeleri, 
piston keçeleri, u-cup ve 
titreşim sönümleyicileri 
oluşturuyor. Üretimimizin 

yüzde 50’sinden fazlasını 40’dan fazla 
ülkeye ihraç eden firmamız, Türkiye 
ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. 
Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya 
gibi otomotiv sektörünün lokomotifi 
olan ülkelere ihracat yapıyor.”

“ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 
50’SİNİ İHRAÇ EDİYORUZ”

SKT

A. Kaan Türkel



ART oldukça genç bir marka. Beş 
yıl önce kurulan markanın amacı 

dünyada dikiz aynası konusunda global 
bir marka haline gelmek. ART COO’su 
Emir Artar, dikiz aynası ürün çeşidini 
tek bir çatı altında toplayan dünyadaki 
çok az sayıda olan firmadan biri 
olduklarını söylüyor.

Artar, “ART’nin amacı dünya 
üzerinde dikiz aynası konusunda 
globalleşen büyük bir marka 
olmadığının farkında olup bu amaç 
doğrultusunda ART markasını otomotiv 
sektöründe dikiz aynası ürün grubu 
konusunda global bir marka haline 
getirmek” diyor. 

Yeni kurulan ve her zaman 
gelişmekte olan bir şirket olduklarını 
belirten Artar, şirketinin geleceğe 
ilişkin hedeflerini şöyle anlatıyor:

“ART 2014 yılının Ağustos ayında 
kurulmuş olup daha önce yapılmamış 
dikiz aynası ürün çeşidini tek bir çatı 
altında toplayan dünyadaki çok az sayıda 
olan firmalardan bir tanesi. Türkiye 
pazarında müşterilerine çok geniş 
bir yelpazede ART markasıyla hizmet 
veriyor. ART’nin amacı dünya üzerinde 
dikiz aynası konusunda globalleşen 
büyük bir marka olmadığının farkında 
olup bu amaç doğrultusunda ART 
markasını otomotiv sektöründe dikiz 

aynası ürün grubu konusunda global 
bir marka haline getirmek. 

“2018 VERİMLİ GEÇTİ”
ART olarak yeni kurulan ve her 

zaman gelişmekte olan bir şirket 
olduğumuz için 2018 yılı bizim için 
verimli geçti fakat bazı ekonomik ve 
politik problemler bu gelişmeleri belli 
bir oranda yavaşlattığını söylemek daha 
doğru olur. 2019 yılı bizim şirketimiz 

adına yeniliklere devam etme, inovatif 
iş, yönetim modelleri ve iş geliştirme 
yılı olarak devam edecek. Cirosal 
büyümemizin yanında adetsel bazda 
da büyümeyi çeşitliliği arttırarak elde 
edeceğimizi düşünüyoruz. Otomotiv 
after market sektörü açısından 2019 
yılı daha ince eleyip sık dokunulması, 
dikkat edilmesi ve tasarrufa 
gidilmesi gereken bir yıl olacak diye 
düşünüyorum.

“ÇOK SPESİFİK ÜRÜN 
ÜRETİYORUZ”

Dikiz aynası otomotiv sektörü için 
çok spesifik bir ürün grubu. Ayrıca 
üretim prosesi zor ve uzmanlık 
gerektiren bir ürün. Bu sebeple bu 
ürün grubunu geniş çeşitlilikle yapmayı 
başarmak herkesin yapabildiği bir konu 
değil. ART bu ürün grubunu en geniş 
çeşitlilikle tek bir çatı altında toplayan 
ve müşterilerine en hızlı şekilde 
tedarikini sağlayan dünya üzerindeki 
tek firma. Bu değer önermeleri ART 
markasını rakiplerinden bir adıma öne 
çıkarıyor.

Önümüzdeki dönemde 
dijitalleşmenin katkısıyla entegre 
bir sistem oluşturarak “just in time’’ 
bir tedarik zinciri kurma hedefimiz 
bulunuyor. Bu sayede müşteri 
memnuniyetini, servis hızını ve 
kalitesini en üst düzeyde ve stok 
maliyetlerini en düşük seviyede 
tutmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bir diğer 
yandan her geçen gün genişleyen 
ürün gamımız otomotiv sektörü için 
yenilikler sağlıyor ve bulunabilirlik 
konusunda müşterilerimiz için büyük 
bir değer sunuyor.”

“HEDEFİMİZ GLOBAL 
BİR MARKA OLMAK”

Otomotiv sektöründe dikiz aynası ürün grubunda faaliyet gösteren ART COO’su Emir Artar, 
“Spesifik bir ürün gamında hizmet veriyoruz. Bu farklılığımızı yurt dışına taşıyarak dünya 

markası olma yolunda bir adım atmak istiyoruz” diye konuşuyor.

ART

Emir Artar
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Merkezi Brüksel’de bulunan 
FIGIEFA Avrupa’da yerleşik 

otomotiv satış sonrası pazarını 
temsil eden derneklerin 
çatı federasyonu. 1956 
yılında kurulan federasyon 
22 ülkeden 25 derneği 
ve uluslararası satın alma 
gruplarını temsil ediyor. 8 kişilik 
yönetim kurulu her 3 yılda bir yapılan 
seçimle delegelerin oylarıyla seçiliyor. 
Federasyon, araç yedek parça, servis 
ve onarım için piyasadaki serbest 
ticaret ve adil rekabeti korumayı 
amaçlıyor. 

Otomotiv Satış Sonrası Ürün 
ve Hizmetleri Derneği 2000 yılında 
FIGIEFA’ya üye oldu. Aynı zamanda 
OSS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Aslan, FIGIEFA yönetim kuruluna 24 
Mayıs 2018’de tüm delegelerin oy 
birliği ile seçildi. Aslan, Avrupa’daki 
çalışmaları şöyle anlatıyor:

SERBEST TAMİR HAKKI 
 “FIGIEFA Otomotiv satış sonrası 

pazarında adil rekabetin önemi, 
motorlu araç tüketicilerinin yararı 
ve bağımsız parça dağıtımının 
oynadığı kilit rol konusunda karar 
vericileri bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 
Bu amaçla araç teknolojisindeki 
yeni gelişmeleri ve araçların 
“yedeklene bilirliği” üzerindeki 
etkilerini ve araç yedek parça, servis 
ve onarım pazarını yakından takip 
ediyor. FIGIEFA 
işimizi yaparken 
uymamız gereken 
yasa ve tebliğlerin 
yasa yapıcılar nezdinde aleyhimize 
çıkmamasını ve/veya “Serbest Ticaret 
Adil Rekabet” ortamı için lehimize 
çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Bu 
nedenle işimizle birebir alakalı. 

Avrupa’da çıkan mevzuatlar 
Türkiye pazarı için de örnek 
oluşturuyor ve adaptasyon sürecinde 
bize yol gösteriyor. Her geçen gün 
daha karmaşık hale gelen yeni 
araçların parça bilgisine ulaşılması 
ve OE’lerin buna kısıtlar getirme 
çabası FIGIEFA’yı haklı olarak 
tüketicinin hakkını korumak ve 
serbest tamir hakkını savunmak için 
(Right To Repair) çabasını elzem 
haline getiriyor. Keza teknolojinin 
uyulması gereken düzenlemeler ve 
yasalardan önde gitmesi bu çabayı 
daha haklı ve değerli kılıyor. Bu 
nedenle FIGIEFA’nın faaliyetleri 
ülkemizde satış sonrası pazarın 
uyması gereken düzenlemeler 
anlamında önemli bir yer teşkil 
ediyor.”

“AVRUPA’NIN GERİSİNDE 
KALAMAYIZ!” 

Otomotiv satış sonrası pazarının Avrupa’daki çatı örgütü FIGIEFA Yönetim Kurulu Üyeliğine 
24 Mayıs 2018’de oy birliği ile seçilen OSS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aslan, “Avrupa’da çıkan 

mevzuatlar Türkiye pazarı için örnek oluşturuyor ve adaptasyon sürecinde bize yol gösteriyor” diyor. 

FIGIEFA
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SEKTÖRLE İLGİLİ AVRUPA’NIN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR
l Otonom araçlarda (sürücüsüz 
araç) güvenlik ve sorumluluklar. 
l Telematics (kısaca araç içi 
bilgileri izleyen çip) uygulamasında 
araç üreticilerinin tamir hakkı için 
haksız rekabet oluşturma riski
l TAR (Araç Tipi Onay Kaydı), 
Üretim aşamasından araç satış 
parça satış aşamasına yeni 
standart.  
l Genişletilmiş Araç (Extended 
Vehicle) tanımıyla araç içi verilere 

ulaşım. Bilgisine ulaşılamayan 
parça nasıl değişecek nasıl tamir 
edilecek? 
l BER Blok Muafiyeti Tebliğinin 
güncellenmesi 
l SMEunited (sektörün tarafları 
arasında adil dijitalleşme fırsatları 
konusu) 
l Solvit (Avrupa Birliği ve dışındaki 
ülkelerde şirketlerin çatışma 
durumunda devreye giren bir çeşit 
tahkim kurulu)





1978 yılında “Yedek Parça Deponuz” 
misyonu ile yola çıkan Hıdırusta 

Otomotiv, ağır vasıta yedek parçalarının 
toptan dağıtımı ile başlayan 
faaliyetlerine bugün genişleyen ürün 
yelpazesi ve Türkiye’nin her noktasına 
hizmet veren şubeleri ile devam ediyor.

Şirketin, İstanbul / Başakşehir’deki 
merkezinin yanı sıra Ankara, Gaziantep, 
Samsun, İzmir ve İstanbul Anadolu 
Yakası’nda şubeleri bulunuyor. Bu 
6 stratejik lokasyonu vasıtasıyla 
bugün Türkiye’nin 81 iline ‘yedek 
parça köprüleri’ kurduklarını belirten 
Hıdırusta Otomotiv Yönetim Kurulu 

Üyesi Hıdır Emre Şahin, “2 bin 100’ü 
aşkın farklı noktaya ulaşıyoruz. 
Yine toplamda 20 bin metrekarenin 
üzerindeki depolama alanımızla 
‘bulunabilirliği’ en üst seviyelere 
taşımaya odaklanıyoruz” diyor. 
Hıdırusta Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Hıdır Emre Şahin, şirketlerini 
ve gelecek hedeflerini şöyle anlattı: 

Bugün Türkiye pazarındaki 
konumunuzdan bahseder 
misiniz? Hizmetleriniz ve yenilikçi 
çözümleriniz neler?

Türkiye’nin “Yedek Parça 
Ustası” olmakla birlikte, “Yedek 

Parça Deposu” da olmaya da 
kararlıyız. Geçmişten bugüne uzanan 
tecrübemiz, güçlü ürün portföyümüz 
ve deneyimli çalışanlarımızla ağır 
vasıta yedek parçaları konusundaki 
ilk adres olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Ağır vasıta alanında; MAN, 
Mercedes-Benz, DAF, Volvo, Renault 
Trucks, Scania ve Iveco marka 
araçlar için motor, soğutma, yakıt, 
egzoz ve fren sistemleri, debriyaj, 
şanzıman, şaft, diferansiyel ve aks, 
jant, teker, bijon, süspansiyon, 
direksiyon, elektrik, kabin ve 
kaporta olmak üzere toplam 15 ürün 

“FIRSATLARI
TAKİP EDİYORUZ”

Hıdırusta Otomotiv, Türkiye’nin “Yedek Parça Ustası” olmanın yanında, “Yedek Parça 
Deposu” da olmaya da kararlı. Şirketin yönetim kurulu üyesi Hıdır Emre Şahin, önümüzdeki 

dönemde, teknolojinin getirdiği fırsatlardan yararlanmayı ve ürün portföylerini 
güçlendirmeyi hedeflediklerini söylüyor. “Tüm iş ortaklarımıza teknolojiye ve çağa uygun 

olarak, hızlı ve güvenilir hizmet vermek temel hedefimiz” diyor.

HIDIRUSTA
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grubunda 70’i aşkın yerli ve global 
markanın dağıtımını üstleniyoruz. 
Yaklaşık üç yıl önce bu alandaki bilgi 
birikimimizi hafif ticari segmentine 
de taşıdık. Bu alanda da hızla 
büyümeye devam ediyoruz. 

Önümüzdeki dönemde 
büyürken özellikle hangi alanlara 
odaklanacaksınız, hangi hizmet ve 
ürünleri pazarla tanıştıracaksınız?

Önümüzdeki dönemde, 
teknolojinin getirdiği fırsatlardan 
yararlanmayı ve ürün portföyümüzü 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm iş 
ortaklarımıza teknolojiye ve çağa 
uygun olarak, hızlı ve güvenilir 
hizmet vermek temel hedefimiz… 
Bu kapsamda bilgi teknolojileri ile 
ilgili en yeni yönelimleri yakından 
takip ediyor, ilk uygulayıcılarından 
biri olarak sektörümüzün gelişimine 
de öncülük ediyoruz. Yakın zamanda 
tasarımından işlevselliğine kadar 
her alanda fark yaratacak yeni B2B 
sistemimizi ve global yedek parça 
kataloğu uygulamamızı devreye 
alacağız. Ürün portföyümüze de 
global markalar eklemeye devam 
ediyoruz. Özellikle savunma 
sanayine ve dizel teknolojilere 
yönelik ürün gruplarına ağırlık 
verdiğimizi söyleyebiliriz. 

Gelecek 5 yılda şirketin Türkiye 
pazarındaki hedefleri neler, bu 
hedeflere ulaşmak için önünüzde 
nasıl bir yol haritası var?

Sektörde ismimize de taşıdığımız 
‘usta’ misyonunun hakkını fazlasıyla 
vererek, faaliyet gösterdiğimiz tüm 
segmentlerde pazar lideri olma 
vizyonuyla yatırımlarımıza devam 
edeceğiz. Tüm ticari araçlar için 
“yedek parça” dendiğinde ilk akla 
gelen firma olmayı istiyoruz. Bu 
kapsamda orta vadede Türkiye’nin 
toplam 10 farklı noktasında 
Hıdırusta bayrağını dalgalandırmayı, 
300 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. 
Bir diğer önemli misyonumuz da 
sektörümüzün gelişimine katkı 
sunmak olacak. Kurucuları arasında 

yer aldığımız Türkiye’nin Öncü Yedek 
Parça Dağıtım Ağı olan TATCOM 
şemsiyesi altında güçlü adımlar atmayı, 
yönetiminde olduğumuz Otomotiv Satış 
Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği 
(OSS) ve İstanbul Ticaret Odası 52. 
Komite’nin çalışmalarında aktif görev 
almayı sürdüreceğiz. 

Son dönemde yoğunlaştığınız 
alanlardan biri de sosyal sorumluluk 
projeleri… Bu alanda ajandanızda 
hangi başlıklar var? 

İlk günden bu yana farklı projelerle 
daha çok insana dokunmak, değer 
yaratmak için çabalıyoruz. Son yıllarda 
sosyal sorumluluk projelerimiz 

“FIRSATLARI
TAKİP EDİYORUZ”
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daha çok ete kemiğe büründü 
ve kurumsal bir kimlik kazandı. 
Bu alandaki çalışmalarımızın ilk 
örneği Soma’da yaşanan maden 
kazası sonrasında Türk Psikologlar 
Derneği’nin çalışmalarına 
verdiğimiz destekti. 

Sonrasında mesleki eğitime 
verdiğimiz önemin bir göstergesi 
olarak Özel İkitelli OSB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
uzun soluklu bir işbirliğinin ilk 
adımını attık ve okulun Otomotiv 
Teknolojisi bölümünde öğrenim 
gören 600’ü aşkın öğrencisinin 
yıl boyunca öğrenim göreceği 
meslek kitaplarının baskısını 
üstlendik. Üç yıl önce “Nitelikli İş 
Gücü için Önce Eğitim” misyonu 
ile başlayan projemiz, öğrencilerin 
sektörü daha yakından tanıması 
adına gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonlarla devam 
ediyor. Bizim için büyük önem 
taşıyan projelerimizden biri 
de Türk Kızılay’ı iş birliği ile 
yürüttüğümüz kan bağışı 
organizasyonumuz. Her yıl Şubat 
ayında  “Sorumluluk Kanımızda 
Var” sloganıyla çalışanlarımızın 
ve iş ortaklarımızın geniş katılım 
gösterdiği bir kan bağışı etkinliği 
düzenliyoruz.  Bu sene üçüncüsünü 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde 
yaklaşık 500 kişiye ‘hayat vermenin’ 
mutluluğunu yaşadık. 2016 yılından 
bu yana hedeflerimizden biri de 
“yeşil”. Her yıl Orman Haftası 
boyunca aldığımız siparişleri fidana 
dönüştürerek gelecek nesillere 
miras bırakıyoruz. 
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HIDIRUSTA AKADEMİ’NİN AJANDASI
İŞ GÜCÜ EĞİTİMİ Hıdırusta Otomotiv olarak, rekabet 
üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden 
birinin; şirketle bütünleşmiş bir iş gücünün eğitimi ve 
geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla tüm eğitim ve 
gelişim faaliyetlerimizi Hıdırusta Akademi çatısı altında topladık. 
Bir ‘kurumsal üniversite’ misyonuyla faaliyetlerine başlayan 
Hıdırusta Akademi’de sunulacak programlarla çalışanlarımızın 
kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarını hedefliyoruz.

İLK PROJE Hıdırusta Akademi’nin ilk projesi; aynı zamanda 
sektöründe bir ilki temsil eden “Otomotiv Teknolojileri Eğitim 
Programı” oldu. Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve satış sonrası sektörünün global oyuncusu Schaeffler 
Automotive Aftermarket’in işbirliğiyle satış, satın alma ve 
lojistik departmanlarımıza yönelik Otomotiv Teknolojileri Eğitim 
Programını hayata geçirdik. Bu eğitim programında temel 
amacımız, çalışanlarımızın yedek parça konusundaki teorik ve 
pratik bilgilerini uzmanlık seviyesine taşımak ve böylece ticari 
alanda ürün bilgisi en yüksek takımı çıkarmak…

3 KURLUK PROGRAM Programımız Temel, Orta ve İleri 
seviye olmak üzere 3 kurdan oluşuyor. Katılımcılar her kur 
başına teorik ve pratik eğitimlerden oluşan toplam 54 saatlik 
eğitimden geçiyor. Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavlarda 
da başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanıyorlar. 
Eğitim programımızın ilk kuru geçtiğimiz Şubat ayında proje 
partnerlerimizin katıldığı bir sertifika töreni ile tamamlandı. 
Gelen talepler doğrultusunda açtığımız ikinci temel seviye 
sınıfımızda eğitimlerimiz devam ediyor. 

HIDIRUSTA





Üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek 
Türkiye sanayinin liderliğini yapan 

otomotiv endüstrisi, 13. Uluslararası 
“Automechanika Istanbul” fuarı için 
buluşmaya hazırlanıyor. Hannover 
Fairs Turkey Fuarcılık ve Messe 
Frankfurt Istanbul işbirliği ile 4 – 7 
Nisan’da TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan fuar 
öncesinde, sektörün önde 
gelen temsilcileri basın 
toplantısında buluştu.

Otomotiv Satış Sonrası 
Ürün ve Hizmetleri Derneği 
(OSS) Başkanı Rıza Şahin, 
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği Genel Koordinatörü 
(TAYSAD) Süheyl Baybalı, Tüm 
Otomotiv Bakım Dernekleri 
Başkanı (TOBFED) Serkan 

Bakırtaş, Tüm Elektrikli ve Hibrit 
Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı 
Berkan Bayram, Türkiye Akıllı 
Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) 
Başkanı Erol Yanar, Akümülatör ve 
Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 
(AKÜDER) Başkanı Abdurrahman 

Acar ve Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili 
Nisa Ersoy düzenlenen toplantıda 
Automechanika Istanbul’un, 
Türkiye’nin üretim potansiyelini en 
iyi şekilde temsil eden, uluslararası 
boyuttaki ticaret ve bilgi platformu 
olduğunu belirtti. Otomotivin dünya 
trendlerinden en çok etkilenen 
sektörlerin başında geldiğine dikkat 
çeken sektör temsilcileri, fuarın 
Türkiye’nin bu trendleri yakalaması ve 
fırsata çevirmesi için önemli fırsatlar 
yarattığını söyledi.

OTOMOTİV İHRACATI 
31,6 MİLYAR DOLAR 

Türkiye sanayi ihracatında 
otomotivin önemli bir yer tuttuğunu 
belirten Hannover Fairs Türkiye 
Genel Müdürü Alexander Kühnel ise 
üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden 
otomotiv sektörünün Türkiye’nin dış 
ticaret açığının kapanmasında önemli 
bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. 
Kühnel şöyle konuştu: “Türkiye 
otomotiv sanayi 2018 yılında 31,6 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir 
başarıya imza attı. Otomotiv sektörü, 
ülke ekonomisinin zor virajlardan 
geçtiği dönemlerde dahi sergilediği 
ihracat performansıyla önemli bir görev 
üstlendi. Türkiye otomotiv sektörü, 
Avrupa’nın hibrit otomobil üretim 
merkezi olma yolunda hızlı adımlarla 
ilerlerken yerli ve milli otomobil üretim 
sürecinin başlamasını heyecanla takip 
ediyoruz. Automechanika Istanbul 
ile Türkiye otomotiv sanayiinin bu 
gücünü kendi evinde tüm dünyaya 
göstereceğiz.”

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜCÜNÜ 
KENDİ EVİNDE GÖSTERECEK

Türkiye otomotiv sanayi 2018’de 31,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihi bir başarıya 
imza attı. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden otomotiv endüstrisi, 4-7 Nisan tarihleri arasında 

düzenlenecek dünyanın 3’üncü büyük otomotiv endüstrisi fuarı “Automechanika Istanbul”a 
hazırlanıyor. Sektör, gücünü kendi evinde dünyaya gösterme fırsatı bulacak.

AUTOMECHANIKA
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ÜRETİCİLER 50 BİN SATIN ALMACIYLA BULUŞACAK
SATIN ALMACILAR BULUŞMA Messe Frankfurt Istanbul Genel 
Müdürü Tayfun Yardım bu yıl 50 bine yakın satın almacıyı Türk 
üreticilerle bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek 
Automechanika Istanbul ile Türkiye otomotiv sanayine 
uluslararası rekabette güçlü bir platform sunacaklarını söyledi. 

600 BİN ZİYARETÇİ Yardım şöyle dedi: “Automechanika, 16 ülkede 
gerçekleşen 17 etkinliği ile dünyanın en başarılı fuar markası 
olma özelliğini taşıyor ve tüm dünyada yaklaşık 20 bin katılımcı ve 
600 bin ticari ziyaretçiyi temsil ediyor. 

DÜNYADA 3’ÜNCÜ SIRADA Türkiye’nin lider otomotiv endüstrisi 
fuarı Automechanika Istanbul’un, güçlü ekonomileri arkasında 
barındıran Frankfurt ve Şanghay’dan sonra dünyanın üçüncü 
büyük otomotiv endüstrisi fuarı olmasının ve Türkiye otomotiv 
endüstrisinin dünyaya açılan önemli bir kapısı olmasının haklı 
gururunu yaşıyoruz. 



100’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren, otomobiller, ticari 

araçlar, motosikletler ve marine 
araçları için yüksek kalitede madeni 
yağ üreten Motul markası MotulTech 
birimi aracılığı ile sanayi kullanımı 
için endüstriyel yağların özel 
formülasyon ile üretimi ve dağıtımını 
da gerçekleştiriyor. 160 yıldan 
uzun süredir ürünlerinin kalitesi, 
yenilikçiliği ile tanınan Motul, ayrıca 
sentetik yağ uzmanı. 1971 yılında 
Motul, havacılık endüstrisinden 
kaynaklanan ester teknolojisini 
kullanarak otomobil motorları 
için 300V olarak ünlenen yüzde 
100 sentetik yağ formülasyonunu 
deneyen ilk yağ üreticisi oldu. Yıllar 
içinde Motul, yarış dünyasındaki 
birçok takım ve üreticinin resmi 
tedarikçisi olarak geniş tecrübe 
kazanmış ve onun bu bağlılığı, 
teknolojik gelişimlere katkıda 
bulunmuştur. 

Uzun süredir Türkiye pazarında 
distribütörleri aracılığı ile faaliyet 
gösteren Motul, 2014 yılında irtibat 
bürosunu açtı. Alınan başarılı 
sonuçların ardından 2017 senesinde 
Türkiye’de şirketleşen Fransa 
merkezli madeni yağ devi Motul, 
ülkemizde Endüstriyel alanda 
faaliyetlerine 2019 senesinde hız 
vermeyi planlıyor. Bu konuda da 
Endüstriyel yağlar alanlarında tüm 
Türkiye genelinde satış-dağıtım ve 
teknik destek konusunda uzman iş 
ortakları arıyor.

Motul Türkiye Endüstriyel 
Yağlardan sorumlu İş Geliştirme 
Müdürü Umut Hıra Türkiye’deki 
hedefleriyle ilgili şöyle konuşuyor: 
“Doğru ürün ve en üst kalitede 
hizmet anlayışı ile sektöre değer 

katmak hedefindeyiz. Özellikle 
üretim teknolojisinde yoğunlaşarak, 
tüm üretim girdilerini önemseyen 

özelleşmiş firmalar için özel çözümler 
üretmek anlayışı ile çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.”   

MOTUL YENİ İŞ ORTAKLARI 
İLE GELİŞME HEDEFİNDE

MOTUL
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Genel Oto 1954 yılında İstanbul 
Sirkeci’de kurulan, 65 yıllık bir 

şirket. Kurulduğu günden bugüne 
binek, hafif ticari ve ticari araçlar 
için birçok markanın binlerce 
ürününü İstanbul, Silivri, İkitelli ve 
Ankara şubelerinden Türkiye’nin 
81 şehrindeki müşterilerine 
ulaştırıyor.

Aynı zamanda, 110’a yakın 
yerli ve yabancı markanın 
distribütörlüğü ile 70 bine yakın 
güncel stoklu ürün gamını 
bünyesinde bulunduruyor.

İnsan kaynağına ve teknolojiye 
yatırım yaparak sektörde 
sürdürülebilirliği sağladıklarını 
belirten Genel Oto Yönetim Kurulu 
Başkanı Aziz Kahya, “Kuruma giriş 
yapan her veriyi analiz ederek 
avantaj ve dezavantajlarımızı hata 
ve kusurlarımızı değerlendiriyor 
ve raporlar yayınlayarak kurumun 
ve departmanların aksiyon alarak 
hedeflerine hızlı ve emin adımlarla 
ulaşmasını sağlıyoruz” diyor.

Kendi markalarına ait güncel 10 
binden fazla ürün gamını daha üst 
rakamlara çıkarmayı planladıklarını 

söyleyen Kahya, şirketini ve yeni 
yatırım planlarını şöyle anlatıyor:

“2019 DENGELENME YILI” 
Öncelikle 2018’de otomotiv 

ve satış sonrası yenileme 
pazarını etkileyen en önemli 
faktörlerden biri döviz kurlarındaki 
dalgalanmaydı. İthalat, ihracat ve 
iç pazarda zorlu günler yaşadıysak 

da sektör olarak toparlanma 
evresindeyiz. 2019 yılı ilk 
yarısı rakamlarına ve kendi 
verilerimizi incelediğimizde bu 
yılın bir dengelenme yılı olacağını 
düşünüyorum. 

Her geçen gün büyüyen bir 
pazarımız var ve bu büyüme 
aynı zamanda rakiplerimizin de 
sayısını arttırırken iyi hizmetle 

“GELECEK PLANLARIMIZA
EMİN ADIMLARLA 

YÜRÜYORUZ”
2018’de zor bir yıl yaşadıklarını 2019’un toparlanma yılı olacağını belirten Genel Oto 

Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Kahya, “2019 ajandamızda en önemli gündem maddemiz 
büyüme hedeflerimize risksiz ve maksimum karlılıkla ulaşarak gelecek planlarımıza 

emin adımlarla yürümek” diyor.

GENEL OTO
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kötü hizmetinde birbirinden 
ayırt edilebilmesine olanak 
sağlıyor.  Kazan kazan 
politikamız gereği müşterimizin 
ticaretini kendi ticaretimiz gibi 
görerek onlara en iyi ürünü en 
iyi fiyata sunmak için sürekli 
araştırma ve analiz yapıyoruz. 
Satış, pazarlama, lojistik ve 
teknoloji alanlarında yatırımlar 
yapıyor ve planlıyoruz. 

Bunun yanı sıra kendi 
markımız ile binek, hafif ticari, 
ağır ticari araç gruplarına 
yedek parça ve madeni yağ 
ürünlerimizle yurt içi ile global 
pazarda hizmet veriyoruz. Bu 
noktada ürünlerimiz Ar-Ge 
sürecinden başlayarak üretimi 
ile pazara ve iş ortaklarımıza 
sunumuna kadar olan 
süreçlerimizde ekibimiz her bir 
ayrıntıyı ince eleyip sık dokuyor. 
Markamız ile rekabetin her 
geçen gün arttığı pazarımızda 
kendimizi sürekli geliştiriyoruz 
iş ortaklarımıza, pazara, 
sektöre farklılık ve farkındalık 
sunmaya gayret gösteriyoruz.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ
Malum zorlu bir yıl yaşadık. 

2019 ajandamızda en önemli 
gündem maddemiz büyüme 
hedeflerimize risksiz ve 
maksimum karlılıkla ulaşarak 
gelecek planlarımıza emin 
adımlarla yürümek. Yurt 
içinde İstanbul Maslak, Silivri, 
İkitelli, Ankara’da bulunan ana 
depo ve şubelerimize 2020 
yılında 20 bin metrekare yarı 
otonom olarak modern bir 
merkez depoya geçiş yapmayı 
ve akabinde İstanbul Anadolu 
yakası, İzmir ve Gaziantep 
illerimizde şubelerimizi hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. Yurt 
dışında ise Çin’de bir ofis 
ve mevcutta faaliyette olan 
Yunanistan şubemizin yanı sıra 
Almanya’da bir şube açmayı 
planlıyoruz.
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“2019 DENGELENME YILI OLACAK”
ARAÇ SAYISI 23 MİLYONA YAKLAŞTI TÜİK 2019 Ocak ayı 
istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu 
itibarıyla 22 milyon 922 bin 164 oldu. Taşıtın yüzde 54,3’ünü 
otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, 
yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini 
minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar 
oluşturuyor. 

5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR TÜİK’in açıkladığı rakamlar ve 
otomotiv satış sonrası yenileme pazarı araştırmalarına göre 
sektörün Türkiye pazar büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolara 
yaklaşıyor. 



Rotbaşı, rotil, rotkolu, salıncak kolu, 
çeki kolu, stabilizatör kolu ve V 

çeki kolu gibi araç alt yapı parçalarını 
üretmek amacı ile 1972 yılında kurulan 
Ditaş, bugün yıllık 4,5 milyon adetlik 
üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük Orijinal Ekipman’a (OE) üretim 
yapan rot üreticisi. 

Ditaş’ın ‘Türkiye’nin ilk rot 
üreticisi’ ve Türkiye’nin en büyük 
araç üreticilerinin ‘A’ sınıfı tedarikçisi 
olduğunu söyleyen Ditaş Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas 
Üyesi Selim Baybaş, “Global pazarlarda 
hem orijinal ürün tedarikçisi hem de 
yenileme pazarında bilinen bir marka 
olma yolunda önemli adımlar atıyoruz” 
diyor.

Üretiminin yüzde 63’üçünü yurt 
dışına sattıklarını söyleyen Baybaş, 
Ditaş’ın direksiyon ve süspansiyon 
sisteminde geliştirdiği ürünlerin ABD, 
Almanya, İtalya gibi dünyaca ünlü 
markaların ürettiği araçlarda tercih 
edildiğini belirtiyor. 

Baybaş, “Niğde’den dünyaya 
ulaşım endüstrisi teknoloji trendleri 
paralelinde ürünler geliştiren ve 
ihraç eden yüzde 100 yerli bir Türk 
şirketi olarak bugün bunları sizlerle 

paylaşacak bir noktaya gelmiş 
olmaktan da büyük bir onur 
duyuyoruz” diyor.

Ditaş Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Murahhas Üyesi Selim 
Baybaş ile Ditaş’ın Niğde’den 
Amerika’ya uzanan başarı hikayesini 
konuştuk:

Ditaş’ın sektördeki yeri nedir? 
Hangi alanda üretim yapıyorsunuz?

Niğde’de 20 bin metrekaresi 
kapalı alan olmak üzere toplam 
252 bin metrekarelik bir alanda 
deneyimli ve eğitimli çalışanlarımızla 
üretim yapıyoruz. Müşteri isteklerini 
zamanında karşılayan tasarım 
kabiliyeti, saha şartlarında simüle 
eden prototip test tesisleri, 
modern ve yeni makine parkı, 
esnek üretim prosesleri ile kaliteli 
hizmet veriyoruz. Türkiye’de ticari 

araç üreticilerinin rot talebinin 
yüzde 80’ini, binek araçlarının da 
yüzde 15’ini karşılıyoruz. Yenileme 
pazarında da yüzde 25 paya sahibiz.

Otomotiv dışında hangi 
sektörlere üretim yapıyor 
musunuz?

2017’den beri sadece otomotiv 
değil, ulaşım endüstrisinin güvenilir 
çözüm ortağı olarak değer yaratmak 
stratejisi ile çalışmalarımıza yön 
vermeye devam ediyoruz. Savunma-
havacılık, demiryolu ve tarım 
endüstrisi sektörlerinde çalışmalar 
yapıyoruz. Bu yıl Endüstri 4.0 
kapsamında, robotik uygulamaların 
yaygınlaştırılması, akıllı ölçüm 
sistemleri ve üretim hatların 
dijitalleştirilmesi çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

Kaç ülkeye ihracat 
yapıyorsunuz? İhracatınızda artış 
oldu mu?

Direksiyon ve süspansiyon 
sistem parçaları üretiminde, 
yurtiçine olduğu kadar yurtdışı araç 
üreticisi firmalara da yüksek kaliteli 
orijinal ürün sağlıyoruz. 2018’de 

“YURT DIŞI
YATIRIMLARIMIZI

ARTIRACAĞIZ”
Niğde’den başta ABD olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Ditaş, 2018’de satış 

gelirini bir önceki yıla göre yüzde 31, ihracatını ise yüzde 42 seviyesinde artırdı. Ditaş 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Selim Baybaş, “2014’te ABD ve Rusya’da 

kurduğumuz şirketlerimizle yurt dışı yatırımlarımızda büyümeyi sürdüreceğiz” diyor. 

DİTAŞ
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satış gelirlerimizi bir önceki yıla 
göre yüzde 31 arttırdık, yurtdışı 
satışlarımız da 2017 yılına oranla 
yüzde 42 yükseldi. Anadolu’nun 
kalbi Niğde’de ürettiklerimizi başta 
ABD olmak üzere 30’dan fazla 
ülkeye ihraç ediyoruz. Son dönemde 
ABD ile birlikte Almanya ve İtalya 
ihracatta öne çıkan pazarlarımız 
arasında yer alıyor.

Ditaş’ı sektörde rakiplerinden 
ayıran en önemli özellikleri 
nelerdir?

Küresel vizyonla yönetilen 
Ditaş’ın, bu vizyonu destekleyen 
stratejisi sürdürülebilir ve kârlı 
büyümedir. Bunu, yurt içinde ve 
yurt dışında, teknoloji ve inovasyona 
yönelik kabiliyetlerimizi geliştirerek 
sağlayabileceğimizi biliyoruz. Bu 
anlamda, yeni müşteri ve gelecek 
dönemdeki potansiyel işbirliği 
fırsatlarının araştırılmasına devam 
ediyoruz.

Bu yılı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2019’a olumlu bakıyoruz, önemli 
projeleri ülkemize kazandırmanın 
peşinde yoğun girişimlerimiz var.  

Önümüzdeki dönem için en 
önemli hedefiniz nedir?

2014 yılında ABD ve Rusya’da 
kurduğumuz şirketlerimiz ile dünya 
pazarındaki satış ve pazarlama 
faaliyetlerimizi sürdürerek, yurt 
dışı yatırımlarımızda büyümeyi 
sürdüreceğiz. Ayrıca, Avrupa 
bölgesi ile ilgili stratejilerimizi 
operasyon boyutunda sürdüren ayrı 
bir satış ekibimiz de bulunuyor. 

Yurt dışında hedef pazarlarınız 
arasında hangi ülkeler yer alıyor?

Hedef pazarımızda önceliğimiz 
dünya otomotiv ticaretinde en fazla 
söz sahibi olan, teknolojinin önde 
olduğu ABD ve Avrupa ülkeleri. Bu 
bölgelerdeki büyüme hedeflerimizin 
odağında yüksek teknoloji ve 
alternatif malzeme çalışmaları var. 

“YURT DIŞI
YATIRIMLARIMIZI

ARTIRACAĞIZ”
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“2018’DE GELİRLERİMİZİN 
YÜZDE 4’ÜNÜ AR-GE’YE AYIRDIK”

571’İNCİ AR-GE MERKEZİ Türkiye’nin 571. Ar-Ge merkeziyiz. 
Niğde’de kurduğumuz Arge Merkezimiz Laboratuvar, Test Merkezi, 
Prototip Atölye ve ofis olmak üzere toplam 1.270 metrekare alanda 
faaliyet gösteriyor.

“ÖNEMLİ GELİŞMELER ELDE ETTİK” 2018’de gelirlerimizin 
yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayırdık. Tasarım doğrulama (test&analiz) 
yetkinliğimiz ve ağırlık azaltmaya yönelik alternatif malzeme 
çalışmalarımızda önemli gelişmeler elde ettik. 

“3 PATENT ALDIK” 3 patentimiz, 7 patent başvurumuz var. Kapsamlı 
bir yetenek yönetimi programımız var. İnovasyon çalışmalarımızı 
INOSUIT programı ile kurum kültürüne entegre ettik. Ayrıca, 
bilimsel 12 akademik yayın ile mühendislikte rekabetçiliğimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. Yetkin insan kaynağımız ile çözümler 
geliştiriyor, geleceğe ve yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz.



Maysan Mando, Türkiye’nin ilk ve 
en büyük amortisör üreticisi. 

Çukurova Holding ve Güney Koreli 
Mando Grubu’nun iştiraki olan yarım 
asırlık bir firma. Türkiye’de üretilen araç 
adedi ihtiyacından daha fazla amortisör 
üretiyor. Binek araçlardan hafif ticari 
araçlara, otobüslerden demiryolları ve 
askeri uygulamalara kadar geniş bir 
ürün yelpazesi bulunuyor.

Mando Corp.’un ise dünya üzerindeki 
23 üretim lokasyonu, 7 AR-GE Merkezi, 
7 satış ofisi ve 6 araç test sahası 
bulunuyor. Hala holding Güney Kore’nin 
en büyük şirketlerinden biri, iştiraki 
olan Mando ise 6 milyar dolarlık ciroya 
sahip. Mando Hyundai, Tesla ve birçok 
diğer ana araç üreticisinin otonom araç 

sistem ürünlerini geliştirmesini ve 
üretimini gerçekleştiren, Türkiye’de ise 
Maysan Mando’nun yüzde 50 ortağı olan 
şirkettir.

Maysan Mando Genel Müdürü 
Anıl Yücetürk, Türkiye’de pazar 
lideri olarak son 4 yılda yüzde 400 
büyüme gösterdiklerini belirterek 
“30 milyon dolarlık yeni yatırımla 30 
bin metrekarelik toplam alandan 
oluşacak yeni fabrikamızın inşaatı 
tüm hızıyla devam ediyor” diyor.

Yücetürk, 2018’de 2017’ye göre 
otomobil satışlarında yaşanan 
yüzde 35’lik daralmanın tüm 
otomotiv sanayisini etkilediği 
için satış sonrası ürün ve 
hizmet sağlayıcılarını da 

doğrudan ilgilendirdiğini belirtiyor. 
Yücetürk, “Yaşanan daralmaya rağmen 
sektör olarak çalışmaya ve üretmeye 
devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl tüm 
bu problemlere rağmen istihdamı 
kısmayarak, yatırımları durdurmayarak, 
sadece ekonomik önlemlerle yolumuza 
devam ettik” diyor.

Maysan Mando Genel Müdürü Anıl 
Yücetürk ile yeni yatırım planlarını ve 
sektörü konuştuk:

Sektörle ilgili 2019 öngörünüz 
nedir? Toparlanma bekliyor musunuz?

Sektörel açıdan 2019 yılından 
beklentimiz son derece yüksek. Bu 
noktada tedbiri elden bırakmadan, 
iyimser bir bakış açımız var. 
Nitekim 2018 sonu itibariyle ÖTV ve 
KDV’de yapılan indirimler sayesinde 
otomobil satışlarında yaşanan 
ivmelenme ve döviz kurundaki 

dalgalanmanın nispeten azalması, 
sektörümüzün gelişimi için de umut 

verici oldu. Özellikle seçim sürecinin 
ardından, önümüzdeki tabloyu çok daha 
net göreceğimize inanıyorum. 

Son dönemde yaptığınız en önemli 
yatırımlar neler oldu? 

Ürün yelpazemize kattığımız yeni 
ürünlerin de etkisiyle gerek yurtiçinde 
gerekse de dünya pazarlarındaki 

“YERLİ OTOMOBİLE 
KATKI SAĞLAYABİLİRİZ”

Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör 
üreticisi olarak teknoloji geliştirme ve AR-GE odaklı büyüme hamlelerini geliştirmeye 

devam edeceklerini söylüyor. Yeni yatırımlara odaklandıklarını söyleyen Yücetürk, 
“30 milyon dolarlık yeni yatırımımızla 30 bin metrekarelik toplam alandan oluşacak 

yeni fabrikamızın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor” diyor.

MAYSAN MANDO
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Toplam üretimimizin yüzde 70’lik bölümünü OEM üreticilerine 
gerçekleştiriyoruz. Geriye kalan yüzde 20’lik bölümüyle 
yurtiçi aftermarket talebini karşılarken, kalan yüzde 10’luk 
bölümünü de Avrupa başta olmak üzere; Rusya, Orta Doğu 
ve Türki Cumhuriyetlere ihraç ediyoruz. 2029 yılına dek yol 
haritamızı, Ar-Ge ve inovasyon öncelikli gelişim stratejilerine 
göre şekillendirmiş durumdayız. Diğer yandan, yerli otomobille 
ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Maysan Mando olarak, 
Türkiye’nin arabası için her türlü katkıyı sağlamaya da hazırız.

“AR-GE VE İNOVASYON 
ÖNCELİKLİ STRATEJİMİZ”



mevcut satışlarımızı her geçen gün 
artırıyoruz. Bu çerçevede, kendi 
hatlarımızda son 3 yıl içinde 100 
milyon TL’nin üzerinde bir yatırım 
gerçekleştirdik. Bu yatırımlar hem 
şirketimize hem de ihracat anlamında 
ülkemize önemli katkılar sağladı. 

Bununla birlikte Almanya’da 
yapım çalışmalarını tamamlayarak 
Türkiye’ye getirdiğimiz ve hiçbir atığı 
olmayan, tamamen çevre dostu krom 
kaplama hattını da yakın zamanda 
devreye aldık. Bu yeni bir sistem ve 
Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. 
Bu tür yatırımlar, şirketimizin büyüme 
hedeflerine çok ciddi katkılar sağlıyor.

Son dönemde hangi ürün ve 
teknolojilere odaklanıyorsunuz?

Sektörel gelişimi ele aldığımızda, 
tüm dünyada gelişen otomotiv 
trendleri, elektrikli araçlar, otonom 
araçlar, dijitalleşme, nesnelerin 
interneti ve yapay zekâ gibi 
kavramların ülkemizde de son 
yıllarda sıklıkla dile getirildiğini 
görmekteyiz. Çünkü sektörün 
geleceği tamamen bu kavramlar 
doğrultusunda şekillenecek. Biz 
de Maysan Mando olarak özellikle 
büyük önem verdiğimiz AR-GE 
çalışmaları kapsamında tamamen 
geleceğin teknolojilerine odaklanmış 
durumdayız. Gelinen noktada Maysan 
Mando olarak, yapacağımız yenilikçi 

çalışmalarla ülkemizin ve sektörün 
gelişimine en yüksek düzeyde katkı 
sağlamayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde 
büyürken özellikle hangi alanlara 
odaklanacaksınız?

Tüm iş süreçlerimizdeki inovatif 
düşüncelerimiz doğrultusunda, ürün 
geliştirme ve tasarıma odaklanmış 
durumdayız. Üretimde dijitalleşme 
ve teknoloji geliştirmeye odaklanmış 
durumdayız. Örneğin fabrikamızı 

kağıtsız hale getirip tüm operasyonel 
süreçlerimizi yazılımlara aktarma 
yönünde ciddi adımlarımız bulunuyor. 
Ayrıca fabrikamızdaki tüm süreçlerin 
birbirine entegrasyonunu dijital hale 
getirmek gibi çalışmalarımız da var.

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde 
hareket ederek verimlilik esaslı ve 
tasarım öncelikli ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz. Bunun yanında, 
özellikle üretimde sıfır hata prensibiyle 
hareket ederek, proses mükemmelliğini 
hedefliyoruz.  Teknoloji yatırımlarımız son 
sürat devam ediyor. Software açısından 
SAP, MAS, E-FLOW, VSRM, PLM, Bimsa 
gibi alanlara yönelik etkin çalışmalar 
yürütmeyi hedefliyoruz.

2019 ajandanızın ana gündem 
maddeleri nelerdir?

Ürün yelpazemize kattığımız 
yenilikçi ürünlerin de katkısıyla, 2018 
yılında ülkemizde ve global pazarlarda 
mevcut satışlarımızı her geçen gün 
daha iyi seviyelere taşımayı başardık. 
2019’da amacımız, bunu çok daha iyi 
seviyelere ulaştırmak olacak. Türkiye’de 
ilk kez yüzde 100 yabancı sermaye ile 
elektrikli direksiyon kolonu ve elektrikli 
direksiyon kutusunu üretmek için yatırım 
çalışmalarımız devam etmekte.  Bu yıl için 
ajandamızdaki ana gündem maddelerinin 
başında, kuşkusuz yeni fabrikamıza 
taşınma süreci yer alıyor. Bununla birlikte, 
bu yıl şirketimizin 50’nci yılı olduğu 
için buna özel çalışmalarımız da ana 
gündem maddelerimiz arasında. Bursa’da 
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yapımı süren yeni fabrikamıza, bu yıl 
içerisinde taşınmayı hedefliyoruz. 

Yerli otomobil projesi sizi nasıl 
etkileyecek?

Türkiye şu anda yerli otomobilin yüzde 
80’ini yapacak altyapıya sahip. Türkiye’nin 
arabası için yeni yatırımlarımızla 
birlikte bu oran yüzde 85’e ve halen 500 
olan istihdam sayımız 1000’e çıkacak. 
İleriye dönük hedeflerimizin içinde 
2023 itibariyle, 15 milyon adetlik satışa 
ulaşarak Türkiye’deki ilk 100 şirketin 
içerisine girmek adına çalışmalarımızı 
kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
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“YENİLEME PAZARINDA SEKTÖR LİDERİYİZ”
MARKALAŞMA VİZYONU Global ölçekte markalaşma vizyonumuz 
doğrultusunda ilk adımlarını attığımız yurtiçi bayilik sistemimizi 
2007 yılı itibariyle kurduk. Bayi organizasyonumuzda 29 bayi 
ile yenileme pazarında yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. 
Yaklaşık 3.500 farklı referans ile 2010 yılından bugüne yüzde 254 
büyüme kaydettiğimiz yurtiçi yenileme pazarında, 2013 yılından 
beri pazar lideri olarak yolumuza devam ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME Know-how’ı tamamen bize ait olan 
AR-GE odaklı üretim anlayışımızda, sürdürülebilir başarıya 
odaklandık. Maysan Mando olarak geleceği şekillendirirken AR-GE 
ye çok önem veriyoruz. İlk günden bu yana da pazarda adım adım 
büyüyerek, ülkemizde pazar lideri haline geldik, dünyanın da bu 
alanda en büyük aktörlerinden biriyiz. 

Anıl Yücetürk
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