


ARAŞTIRMA

ÖN TAKIM PARÇALARI

BOSCH 
İNOVASYONU,
Yakıt tüketimini %13’e 
kadar azaltıyor

68 MEYLE’DEN 
HABERLER....

48

ALMAN 
OTOMOTİV DEVİ 
ELRINGKLINGER 
BURSA’DAKİ YENİ 
ÜRETİM TESİSİNİ AÇTI

70
102

SCHAEFFLER’DEN 
İSTANBUL METROSU 
İLE DÜNYA TURU
1987’den bu yana İstanbul 
metrosunda kullanılan 
rulman Almanya’da 
sergilendi. 

44

“2016-YILIN EN
 İYİ TEDARİKÇİSİ”

Valeo Servis Türkiye, 
Grupoto Uluslararası Ticaret 
Grubu tarafından “2016-Yılın 
En İyi Tedarikçisi” seçildi

42

DELPHI İLE 

“BİRLİKTE BÜYÜYEREK 

HEP DAHA İLERİYE”

54

 HIDIRUSTA 
OTOMOTİV,  
“NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ 
İÇİN ÖNCE EĞİTİM”

64

İLK SİMKAN 
EXPRESS 
İŞ BİRLİĞİ

Simkan Otomotiv AŞ. İlk 
Simkan Express iş birliğini 
Muhittin Merih 
(OM Otomotiv) ile yaptığını 
duyurdu.

24
“FERODO ORİJİNAL 
EKİPMAN VE 
TEKNOLOJİLERİ 
EĞİTİM SEMİNERİ”

Ferodo’nun Türkiye 
bayilerinin satış ve satın 
alma ekipleri ile bir araya 
geldiği ‘Ferodo Orijinal 
Ekipman ve Teknolojileri 
Eğitim Semineri’ 
İstanbul’da gerçekleşti.

46

% 25 YAKIT 
TASARRUFU  
Continental ve Schae�er 
tarafından Ford işbirliğiyle 
üretilen 2. Nesil Benzin 
Teknolojili Otomobil % 25 
yakıt tasarrufu sağlıyor

50
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Röportaj

Ersan YALÇIN
İbrahim KENDİGELEN

Röportaj

Ömer Faruk MEYDAN

Tanıtım

Tanıtım

56

70

50

94
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NTN-SNR  
RULMAN VE  
HAREKETTE Kİ 
BÜYÜK OYUNCU

26 44 68 102 104VALEO 
İNOVASYON 
YARIŞMASI

YERLİ 
SANAYİYE KATKI!
‘EŞDEĞER PARÇAYLA’ 
TAMİR, YASALAŞIYOR

BSG 
SOSYAL 
SORUMLULUK 
PROJESİ 

BSG, 
ESKİŞEHİR’DE 
USTALARLA 
BULUŞTU

ART OTOMOBİL

MEYDAN GROUP

ERK OTOMOTİV

ÖZÇETE 
ŞİRKETLER GRUBU

1 Şubat itibarıyla

YAYINLARIMIZDAN ÖRNEKLER

5,000 t i ra j         Ebat:24x32          Per iyot Ayl ık 

sektörün nabzı burada atıyor. . .

Yedek Parça Dergisi olarak 11 yıllık deneyimli 
kadromuz ile yayınlanmakta olduğumuz 
dergimiz,5.000 adet basılmakta olup yayın 
içeriğimizde Binek Araç, Ticari Araç,Ağır Vasıta 
Yağ,Akü,Servis Ekipmanları,Tüm Otomotiv Yan 
Sanayii ile ilgili sekörde yer alan haber,yeni 
ürün,röportaj,tanıtım son kullanıcı bilgilendirme 
platformu yer almaktadır.

Yurtdışında faaliyet gösterip sektörle direkt 
teması bulunan noktalar, resmi kurum ve 
kuruluşlar, birlik, dernek ve federasyonlar,basın 
kuruluşları,reklam ajansları ve pr şirketleri,
distribütörler, oto tamir bakım servisleri,yetkili 
servisler,finans ve sigorta şirketleri,iletişim 
firmaları, havayolu şirketleri yayınlarımızı
ulaştırmak istediği hedef kitleler arasında 
yer alıyorlar.

Ayrıca yurtdışında katıldığımız fuarlarla 
dergimizde yer alan firmaları da tanıtma fırsatı 
buluyoruz.

Böylece geniş alanlara ulaştırdığımız dergimizle daha çok
firma ve markaya  ulaşma imkanına sahip oluyoruz
Ayrıca güncel sayılarımız www.yedekparcadergisi.com 
web sitemizden yayına alınmış olup datamızda 
yer alan yetkili kişilere online (e-mail) olarak
gönderimi sağlanmaktadır.



Ocak 2017– Şubat 2017 Dağıtım Planı:
3000 adet: İç Anadolu Bölgesi

2000 adet: reklam veren ithalatçı + imalatçı + toptan ve perakendeci grubu + aboneler +  sanayi siteleri,

resmi kurum ve kuruluşlar, birlik, dernek ve federasyonlar basın kuruluşları, reklam ajansları

 

Mart 2017– Nisan 2017 Dağıtım Planı:
1500 Adet: Marmara bölgesi 

2000 adet: Automechanika İstanbul Fuarı  

1500 adet: reklam veren ithalatçı + imalatçı + toptan ve perakendeci grubu + aboneler +  sanayi siteleri,

resmi kurum ve kuruluşlar, birlik, dernek ve federasyonlar basın kuruluşları, reklam ajansları

Mayıs 2017– Haziran 2017 Dağıtım Planı:
2000 Adet: Ege Bölgesi

2000 Adet: Marmara Bölgesi

1000 adet: reklam veren ithalatçı + imalatçı + toptan ve perakendeci grubu + aboneler 

sanayi siteleri, resmi kurum ve kuruluşlar, 

birlik, dernek ve federasyonlar basın kuruluşları,reklam ajansları

 

Temmuz 2017– Ağustos 2017 Dağıtım Planı:
1000 Adet: Karadeniz Bölgesi

1000 Adet: Doğu Anadolu Bölgesi

1000 adet: Marmara Bölgesi 

2000 Adet: reklam veren ithalatçı + imalatçı + toptan ve perakendeci grubu + aboneler 

sanayi siteleri, resmi kurum ve kuruluşlar,birlik,

dernek ve federasyonlar basın kuruluşları,reklam ajansları

Eylül 2017 – Ekim 2017Dağıtım Planı: 
1000 adet + 2000 adet: Doğu Anadolu Bölgesı + İç Anadolu Bölgesi

2000 adet: reklam veren ithalatçı + imalatçı + toptan ve perakendeci grubu + aboneler

sanayi siteleri, resmi kurum ve kuruluşlar, birlik,dernek ve federasyonlar basın kuruluşları, reklam ajansları

 

Kasım 2017 – Aralık 2017 Dağıtım Planı:
1000 Adet + 1000 Adet:  İç Anadolu + Ege bölgesi 

1000 Adet: Marmara Bölgesi

2000 adet: reklam veren ithalatçı + imalatçı + toptan ve perakendeci grubu + aboneler 

sanayi siteleri, resmi kurum ve kuruluşlar, birlik,dernek ve federasyonlar basın kuruluşları, reklam ajansları
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Yedek parçanın en cok kullanıldıgı yerler olan sanayii siteleri,gerek tamir gerekse servislerin oto yedek parça konusunda en
çok ihtiyaç duyulan noktaları.Bu bağlamda sanayi siteleri yedek parçaların en çok bulunduruldugu alanlar oldugundan dergimizinde 
bu noktalarda yer alması bizim için ve dergimizde bulunan firmalar için bir gerekliliktir. Bu sebeble  de oto sanayii sitelerinde bundan sonrada
hız kesmeden dağıtımı gercekleştirmeye devam edeceğiz

D e r g i  d a g ı t ı m ı m ı z  h e r  a y  o l d u g u  g i b i  b u  a y d a  y o ğ u n  v e  d u r d u r a k  b i l m e d e n  g e r ç e k l e ş t i

Dergimize yoğun ilği gösteren sanayi sitelerindeki 
USTALARA,YEDEK PARÇACILARA VE ÇALİŞANLARA 
                           
                                                    teşekkür ederiz

SANAYİ SİTELERİNDEKİ DERGİ DAĞITIMINDAN KARELER 
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ARDIÇ OTOMOTİV 3

A.R.G. OTOMOTİV  35

ADA GROUP     66-67-68-69-70-71

AD-EKOL CIFAM  121

AD-EKOL CONTINANTAL 117

AD-EKOL ELITCAR 109

AD-EKOL GRAF 131

AD-EKOL PURFLUX FILTERS 113

AD-EKOL UFI FILTERS  125

ADRES PATENT 213

AKBİLYA RULMAN 162-163-164-165

A-N GLOW PLUGS 75

ANKA  137

ARL OTOMOTİV  217

ART OTOMOBİL AKSAMLARI 146-147

ARTEMİS 78-79 ÖN KAPAK

ASLAN KARDEŞLER OTOMOTİV 170-171

AUTOMECHANİKA AMERİKA 211

BALANSMATIC 214-215

BARIŞ AMBALAJ 173

BAŞARAN OTOMOTİV 133

BATI BOSS 202-203

BATI FREN 142-143

BAYRAKTAR 2

BSG KATLAMALI KULAKÇIK

DAVET OTOMOTİV 61

DAYCO 31

DE-GA EUROBUMP  100-101

DELPHI 47-49- Ö.K

DEVRAN MOTOR  127

DİTAŞ  ARKA KAPAK

DPH                            182-183

DURMAZ OTOMOTİV ( NON STOP ) 155

EDT OTOMOTİV                           KALIN GRAMAJ-128-129

EMRE OTOMOTİV 145

EQUIP AUTO PARİS  205

ERGUN HKS OTOMOTİV 153

ERK OTOMOTİV  53

ERKA 157

ETAP STAND 219

FUAT OTO YEDEK PARÇA 185

GENEL OTO 32-33

GÖRKEM (KRML) 134-135

HEBSE OTOMOTİV  123

HIDIR USTA 83

IŞIK GROUP 89-91-93-95

İKİLER OTOMOTİV FİLTRE 19-21

İNCİTAŞ  9-29

KALE BALATA 10--11

KARDEŞ ELEKTRİK 97

KING 12--17

KNORR BREMSE 13

KUZEY OTO 57-77-85

MAHLE 25

MAPA 106-107

MAYDANOZ 207

MAYSAN MANDO 4-5 Ö.K.

MESAY 194-195

MEYDAN OTOMOTİV ( SEVGİLİ ) 161

MEYLE 51

NARİN KAUÇUK 151

NISSENS ( BİG OTO ) 73

OPTİMAL 56

OTOCONTA 119

OTOKAR CONTA 158-159

OYSAN OTOMOTİV  6

PEGA SÜSPANSİYON 1

RAPRO 141

RENPAR 198-199

RIW 186-187

ROTA ( NSK GROUP ) 111

ROTAŞ Ö.K.İ.-193

SEGAL AUTOMOTIVE PARTS 179

SELÇUK OTEL 209

SİLKAR 103-105

SKF 36-37

SLİMSTOCK 59

SMARTTECH ( TEK AUTOMOTIVE ) 63

SMC OTOMOTİV  99

SNR - NTN 27

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI 149

TANPART ÖN KAPAK

TANSOY 114-115

TATCOM 87

TEKNOROT 223-224 A.K.İ.

THERMAX 169

TIRSAN YEDEK PARÇA 22-23

TOTİK OTOMOTİV  174-175

TURAN ZAİM 190-191

VAGNERSA OTOMOTİV 8

VALEO 38......44

WAI GLOBAL 65

WUNDER FİLTRE 139

YAVUZCAN 7

BRANDS MEDYA 
ADINA SAHİBİ
BARIŞ DEMİROL
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Boğaziçi Apt. 
No:5/1 Beşiktaş/ İSTANBUL

GENEL KOORDİNATÖR
Ümit ÇELİK
umit.celik@yedekparcadergisi.com

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan ÇELİK
ercan.celik@yedekparcadergisi.com

REKLAM MÜDÜRÜ
Yasin ÇELİK
yasin.celik@yedekparcadergisi.com

ART DIRECTOR,
Ercan ÇELİK
ercan.celik@yedekparcadergisi.com

GÖRSEL YÖNETMEN
Zeki OKUR
zeki.okur@yedekparcadergisi.com

GRAFİK - TASARIM
Bahar AVCI
bahar.avci@yedekparcadergisi.com

İNTERAKTİF DEPARTMANI
KEMAL APAYDIN
kemal.apaydın@yedekparcadergisi.com

REKLAM DEPARTMANI
Burak AYKAÇ
burak.aykac@yedekparcadergisi.com

Onur DEMİROL
onur.demirol@yedekparcadergisi.com

FİNANS DEPARTMANI
Yasin ÇELİK
yasin.celik@yedekparcadergisi.com

HUKUK DANIŞMANI
Av. Serdar ÖKTEM
info@serdaroktem.av.tr
Öktem Hukuk Bürosu

BASIM YERİ VE ADRESİ
Doğa Basım İleri Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti
İ.O.S.B Turgut Özal Cad. No:117 / 2A-2B  
İkitelli-Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212 407 0 900 (pbx)

YÖNETİM YERİ VE ADRESİ
Brands Medya-Yayıncılık-Tanıtım
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Boğaziçi Apt. 
No:5/1  Beşiktaş/ İSTANBUL
Telefon & Fax: +90 212- 23 88 555
212- 23 65 464

www.yedekparcadergisi.com
www.brandsmedya.com 
www.ticariaraclardergisi.com
info@yedekparcadergisi.com
bulten@yedekparcadergisi.com
info@brandsmedya.com

Tüm reklamların sorumluluğu

yazarlarına aittir. YEDEKPARÇA DERGİSİ 
parayla satılmaz . 

Opinions are the liability of writer. YEDEKPARÇA 
Magazine is distributed free of charge.
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TANITIM
DAVET OTOMOTİV
60

RÖPORTAJ
RIZA ȘAHİN
HIDIRUSTA OTOMOTİV 
GENEL MÜDÜRÜ

80

RÖPORTAJ
TANER KAVKACI
TATCOM YÖNETİM 
KURULU BAȘKANI

86

RÖPORTAJ
EROL AYSU

ȘAHİN MOTOR YATAKLARI 
(SMY) YÖNETİM KURULU 

BAȘKANI VE C.E.O’SU

148

RÖPORTAJ
SONGÜL SEZER

SLIMSTOCK TÜRKİYE 
MÜDÜRÜ

166

İNCELEME
YEDEK PARÇA 
SEKTÖRÜNÜN

SWOT ANALİZİ
116

ARAȘTIRMA

AMORTISÖRLER
196

TANITIM
NISSENS

72Formula 1’de 
Skf  Ve Scuderıa Ferrari                                               
İșbirliği.

36

54

Aktaș Holding, 
Amerika Mats Fuarı’nda 
‘AIrtech’ Markası ile 
Sahneye Çıktı

82

120

56

130

50

136

İstanbul 
Fuarı’nda
Salon (Hall) : 2   

30
Maysan Mando, 
Automechanika İstanbul 
Fuarı’na Yenilikçi Ürünleriyle 
İddialı Gidiyor

26
NTN-SNR,
Rulman ve Hareketteki 
Büyük Oyuncu

16
“King Motor Yatakları”  
Tecdoc‘un Resmi Veri 
Tedarikçisi

28
New York’tan İnci Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Perihan İnci’ye Ödül

Supsan A.Ș. 
Motor Test Merkezi 
Hizmete Açıldı

102
Schaeffler, Yeni Sabit 
Bilyalı Rulmanlarla, 
Standart Rulman İșini 
Güçlendiriyor

Otomotiv Sektöründe 
Bașarılı Olmanın 
Sırları

40
Valeo Servis Türkiye,
İș Ortakları ile Vizyon 2017 
Toplantısında Buluștu

Basbug Group Yöneticileri 
2016 Yılının 
Değerlendirmelerini 
Paylaștı

108
Dünya’da Otomobil 
Endüstrisinin Geleceği, 
2030’lu Hedefler

Optimal - Yenilik: Dörtlü 
Koruma İle Maksimum 
Sızdırmazlık

64
WAI
Oto Elektrik Aksamında 
Lider Firma.

58
NRF’de Tedarik Zinciri 
Yönetimi Artık Daha 
Kontrollü

76
Automechanıka Istanbul 
2017’De Özel Bölümler 
Yenilikleriyle Ziyaretçilerini 
Bekliyor

Otomotiv Yenileme 
Pazarı için Yardımcı Tahrik 
Sisteminde İnovasyon

Türk Otomotiv Sanayii, 
2017’De De İhracat Ve 
Üretim Rekoru Kıracak

Dergimizin siz değerli  takipçilerine Nisan 
sayımızdan merhabalar. 

Otomotiv yan sanayi sektörünün Türki -
ye’deki en büyük organizasyonu olan Auto -
mechanika İstanbul fuarının startı verilmek 
üzere. (Siz bu satırları okurken belki de ve -
rildi) YEDEKPARÇA DERGİSİ olarak bu yıl  
Automechanika İstanbul Fuarı’nda salon: 
2 C-250 nolu standda yer alıyoruz. Siz tüm 
okuyucularımızı ve takpçilerimizi standımız -

Otomotiv Yan Sanayii Sektörünün öncü 
dergisi olmanın verdiği sorumlulukla fuara 

büyük buluşmada üzerimize düşen göre -
vi hakkaniyetiyle yerine getirebilmek için 
hazırlıklarımızın sonuna gelmiş bulunmak -
tayız. Fuardaki çabamız sizlerin de gözleri -
nizden  kaçmayacaktır. 

Automechanika İstanbul Fuarı’nın sektö -
rümüz adına olumlu ve bol getirili olmasını 
temenni ederim. Her şey dilediğiniz gibi 
olsun.

Automechanika İstanbul Fuarı’nın değer -
lendirmesini yapacağım bir sonraki sayımız 
olan Mayıs sayımızda görüşünceye 
kadar hoşçakalın...

İçerik 
Sektörel Haberler
Ropörtajlar
Araştırma 
Otomobil Dünyası 
Gezi 
Firma Tanıtımları
İnceleme 
Ticari Araç
Yeni Ürün Haberleri

İçerik 
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İçerik 
Sektörel Haberler
Ropörtajlar
Araştırma 
Otomobil Dünyası 
Gezi 
Firma Tanıtımları
İnceleme 
Ticari Araç
Yeni Ürün Haberleri

İçerik 

ART OTOMOBİL,
Kapı Kolu Ürün Grubunu genişletiyor.

Otomotiv iç dış dikiz aynaları ile iç kapı kolları, dış kapı kolları, 

ART OTOMOBİL, kapı kolları ürün grubunu genişleterek toplamda 
829 referans  ile bayilerine hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili 
dergimize açıklamalarda bulunan ART Otmobil yetkililerinden İş 
Geliştirme Müdürü Sn. Ersan YALÇIN, şunları söyledi...

Art Otomobil Aksamları San Tic Aş olarak 
başarılarla dolu geçirdiğimiz 2016 yılını 
geride bırakarak 2017’ye yeniliklerle başla -
manın heyecanını yaşıyoruz. Şirketimiz ve 
uzman kadrolarımız ile ülkemize hizmet 
etmenin gururunu yaşarken, sektörümüze 
de çalışmalarımızla katkı sunmaya devam 
ediyoruz. 

Ticari olarak tüm sektörler gibi otomotiv 
sektörünün de olumsuzluklardan etkilen -
diği günümüz koşullarında, şirket olarak 
hede�erimizden geri adım atmadan yatı -
rımlarımıza devam ediyoruz, şirketimizi ve 
ticari faaliyetlerimizi genişleterek , tüm zor 
şartlara rağmen başarılı bir 2017 geçirmek 
istiyoruz. 

Uzmanı olduğumuz Araç İç-Dış Dikiz 
Aynalarının yanında, üretimini de 
yaptığımız Kapı Kolu Ürün Grubumuzu 
genişletiyoruz. 

Bu kapsamda;

- 401 Referans Kapı İç Açma Kolu, 
- 336 Referans Kapı Dış Açma Kolu, 
- 61 Referans Bagaj Açma Kolu, 
- 31 Referans Cam Açma Kolu,

Toplam 829 Referans Kapı Kolu Ürün Gru -
bu ile bayilerimize hizmet vermeye başla -
dık. 2017 yılı içerisinde sadece Kapı Kolu 
ürün çeşidimizi 2.000 referansa çıkararak 
pazardaki yerimizi almak istiyoruz.

Tüm bu çalışmaları kaliteden asla ödün 
vermeden, üretici kimliğimizi de dikkate 
alarak en üst seviyede kaliteyle pazara su -
nuyoruz. Ürünlerimizin tamamı ‘’E’’ Belgeli 
olup  diğer üretici belgelerine de sahiptir. 

Kutu-Ambalaj standartı ve etiketlemeler 
tamamen ART kurumsal kimliğine uygun 
olarak yapılmaktadır ve hem bayilerimiz 
hem de kullanıcılar tarafından tam olarak, 
doğru ürüne ulaşma imkanı sağlanmak -
tadır. Etiketlerimizde kurumsal logomuz, 
Oem numarlar, ürün detayları yer almak -
tadır.

Art Otomobil Aksamları Aş tüm ürünle -
rinde olduğu gibi Kapı Kolu grubunda da 
minimum stok seviyesini muhafaza ede -
rek, maksimum bulunabilirlik sağlama 

konusunda gerekli özeni göstermektedir. 
Şirketimizde Üretim-Kalite-Stok-Servis bir 
bütün olarak değerlendirilmektedir ve bun -
dan asla taviz verilmeyecektir. 

Sektörümüze hizmet vermeye devam 
ederken 2017 yılının tüm Otomotiv Sektörü 
ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Ersan YALÇIN / İş Geliştirme Müdürü  

 

Nexus Automotive 
International, İsviçre’nin 
Montreux şehrinde dü -
zenlediği ve 70 ülkeden 
300 temsilcinin yer 
aldığı Geleneksel Yıllık 
Toplantısında Dinamik 
Otomotiv Yılın Üyesi 
seçildi. Ödülü Dinamik 
Otomotiv adına Ada 
Group ve Nexus Otomo -
tiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selami 
Tülümen ve Nexus Otomotiv A.Ş CEO’su 
Ahmet Bosut aldı.

Törende bir konuşma yapan Selami Tü -
lümen, Nexus Automotive International 
Yılın Üyesi ödülünü aldıkları için gurur 
duyduklarını belirterek, Ada Group ve  Ne -

bir bir gerçekleştirdiğini ve bunun  yaban -
cı üyeleri ile birlikte, kalite standartları 
çerçevesinde yürütülen disiplinli çalışma 
ile başarıldığını belirtti.

21-22 Şubat Tarihlerinde Bursa Hilton Otel’de dü -
zenlenen FIAT Bayi Toplantısında,  Tofaş Türk Oto -
mobil Fabrikası A.Ş.’nin distribütörlüğünü yaptığı 
Magneti Marelli markasının 2015 yılı Türkiye satış 
birinciliği ödülünü Mercanlar Otomotiv aldı.

Otomotiv Yenileme Pazarının en önemli oyuncularından birisi olan febi 
bilstein markası, 2016 Bayi Toplantısını bayi sahipleri ile birlikte 19 Şubat 
2016 tarihinde Wyndham Grand Kalamış Hotel’de gerçekleştirdi. Almanya 
merkezde yerleşik bilstein group çatısı altındaki Ferdinand Bilstein TR 
Otomotiv tarafından düzenlenen bu toplantıda markanın bugünkü başa -

paylaşıldı.

 Selami Tülümen
 Ada Group ve Nexus Otomotiv A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Bosut
Nexus Otomotiv A.Ş CEO’su

 Türkiye & Azerbaycan Genel Müdürü
 Serdar ASLAN, bayi sahiplerine
 yapmış olduğu sunumda febi bilstein
markasının tarihçesinden, bayi yapı-
 lanmasına, saha aktivitelerinden, B2B
projesine kadar bir çok konuya deği-

 nerek markanın günümüze kadar
.gelen başarı sürecini anlattı

Değerlendirme
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İbrahim KENDİGELEN /Satış Müdürü 

“ART OTOMOBİL AKSAMLARI SAN TİC AŞ OLARAK  
SEKTÖRE HİZMET VERMEYE 
DEVAM EDİYORUZ.” 

Yalçın Bey Firmanızın faaliyet alanları 
hakkında bilgi verir misiniz?

Ersan YALÇIN  - Kendi markamız olan ‘’ART (Auto-

Aynaları, İç Dikiz Aynaları,Kapı Kolları ve Kapı 
Kolçakları üretiyoruz. 

Kullanıcıya sunduğunuz ürün çeşitliliği 
hakkında neler söylersiniz? 
Bu kapsamda Geleceğe yönelik 

Ersan YALÇIN  - ürün grubumuzu  genişletmek ve 
Türkiye araç parkına daha geniş ürün gamında 
hitap edebilmek  için uluslararası iş ortakları-
mızla çalışmalar yürütüyoruz. 

Yakın zamanda Dış Dikiz Aynası ürün çeşidimi-
zi ve Kapı Kolu ürün grubumuzu genişleterek 
2017 yılında iş ortaklarımıza Ayna ve Kapı Kolla-
rında çok daha geniş bir ürün gamında hizmet 
vereceğiz. İlerleyen süreçlerde otomobil diğer 
aksamlarına doğru ürün gruplarımızı geniş-

  karalo sivres ev etilak ,iğililtişeç nürü ,keretel
müşterilerimizin memnuniyetini üst düzeyde 
tutacağız.

Müşteri memnuniyeti ve bu bağlamda  
Kalite politikanızdan bahsedebilirmisiniz?

Ersan YALÇIN  - Müşteri memnuniyeti bizim için 
sürekli birinci öncelik olmuştur. Markayı marka 
yapan markaya olan güvendir. Güven duygu-
sunuda müşteri memnuniyeti besler. İşte bu 
nedenle ART OTOMOBİL  olarak birinci önceli-
ğimiz her zaman müşteri memnuniyeti olmuş-
tur.

Art Otomobil Aş OEM ve OES tedarikçisi ola-
  ,nedemrev zivat alsa netsivres ev nedetilak kar

markası altında tedariğini sağladığı ürünlerin 
tamamı  ‘’E’’ Belgeli ürünlerdir.

İbrahim Bey ART Otomobil’in 
Satış pazarlama organizasyonunuzdan 
kısaca bahseder misiniz? 

 Art Otomobil A.Ş. Türkiye 
yedekparça sektöründe 25 Ana dağıtıcı ile her 
bölgede ürünlerinin dağıtım ve satışını koordine 
ederek, her noktaya ürünlerini ulaştırmak için 
gerekli pazarlama ve reklam çalışmalarına ağırlık 
vermektedir. 

Peki; Marka bilinirliğini arttırmak için 
ne gibi faaliyetlerde bulnuyorsunuz?

Marka bilinirliğimizi yükselt-
mek için sektörün önemli dergilerinde  marka-
mızın tüketiciler nezdinde bilirnirligini arttırmak 
için reklamlar veriyoruz, promosyon çalışmaları 
yapıyoruz 

Ayrıca elimizdeki dataları kullanarak 
Perakendeci ve Servislere de tanıtım 
çalışması  yapıyoruz. Yeni gelen ürün 
lansmanlarını ve kampanyalarımızı 
toplu mailler aracılığı ile tüm sektö-
re duyuyuroz. 2017’de pazarlama ve 
reklam çalışmalarımıza daha fazla 
bütçe ve zaman ayırarak bölgesel 
toplantılar organize edeceğiz ve 
ürünlerimizin satışını yapan en ufak 
işletmeler ile  irtibatta olacağız , hiz-
met kalitemizi en üst seviyelere taşı-
yacağız.

Art Otomobil Aş  olarak ‘’e-fatura’’ya geçtik, tüm 
faturalandırmalar  bayilerimizin muhasebe siste-
mine otomatik olarak kaydedilmekte, E-Arsivde 
saklanmaktadır. Bu çalışmalar şirket olarak ku-
rumsal kimliğimize değer katmaktadır.

hakkında bilgi verir misiniz?

Şirket olarak sektörde bulun-
duğumuz konumun farkındayız ve bu konumun 
gerekliliklerini yerine getirmek için tüm kadro-
muz, uzman personellerimiz ile uzmanı olduğu-
muz Dikiz Aynaları ve Kapı Kolları ürün grupların-
da söz sahibi olmaya devam edeceğiz.

ART Otmobil yetkililerinden İş Geliştirme Müdürü Sn. Ersan YALÇIN  ve Satış Müdürü Sn. ibrahim KENDİGELEN ile 
Firmaları hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Sorularımıza içtenlikle cevap veren Sn. KENDİGELEN’E ve Sn. 
YALÇIN’a YedekParça dergisi olarak teşekkür ediyoruz.

Ersan YALÇIN / İş Geliştirme Müdürü  

Günümüzde en önemli kaza nedeninin 
sürücünün zamanında frenleme yapa-
maması olduğu gerçeğinden hareketle 
Bosch Grubu, arkadan çarpmaları önle-
mede veya arkadan çarpmalı kazaların 
etkilerini en aza indirgemede yardımcı 
olacak Otonom Acil Frenleme Sistemi’ni 
geliştirdi. 

Otonom Acil Frenleme Sistemi, otomo-
bil çalışır çalışmaz devreye giriyor ve 
sürekli olarak öndeki trafiği analiz edi-
yor. Şehir içi ya da şehirler arası yollarda 
sürücüyü zamanında uyarıyor, yola yaya 
çıktığında ise çarpmayı engelliyor ya da 
kaza şiddetini azaltıyor.

Türkiye, son yılların en soğuk kış mev-
simini yaşıyor. Ülke genelinde etkili olan 
soğuk ve yağışlı hava, araç sahiplerine 
de zorlu anlar yaşatıyor. Her akşam ha-
ber bültenlerinde buz tutmuş yollarda 
kayarak bir başka otomobile ya da yaya-
ya çarpan otomobillerin görüntülerini iz-
liyoruz. Bu kazalar kimi zaman can kaybı 
kimi zaman da sadece maddi hasarla 
sonuçlanıyor. 

Trafik istatistikleri de arkadan çarpmalı 
trafik kazası sayısının bir hayli fazla oldu-
ğunu teyit ediyor. Bunun ağırlıklı nedeni 
kaygan yollar ya da sürücünün bir anlık 
dikkat dağılması olsa da teknolojiyle bu 
kazaları engellemek mümkün!

Dünyanın önde gelen otomotiv tedarik-
çilerinden Bosch, ‘sıfır kaza’ hedefiyle 
sürüş destek sistemlerini sürekli geliş-
tiriyor. Dünya genelinde yaklaşık 2.500 
Bosch mühendisi bu konuya odaklanı-
yor. Bosch Türkiye Mobilite Çözümle-
ri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan 
Tunçdöken, “Bosch için tek bir trafik 
ölümü bile çok fazla. Sıfır kaza hedefinin 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Dünyanın 
dört bir yanındaki insanların hayatlarını 
korumak için teknolojiler üzerinde çalışı-
yoruz” diyor.

Kısa süreli  dikkat dağınıklığı  veya kon-
santrasyon eksikliği arkadan çarpma 
için yeterli bir sebep olabilir. Saatte 80 
kilometre hızla seyahat eden bir sürücü, 

yalnızca bir saniyelik dikkat dağınıklığın-
da, yaklaşık 22 metre yol kat eder. Kritik 
durumlarda saniyeler, sürücünün arka-
dan çarpmadan kaçınıp kaçınamayaca-
ğını belirlemede önemli bir rol oynar. 

Kaza araştırmaları 
sonuçlarına göre arkadan 
çarpmalarda en önemli sebep, 
sürücünün fren pedalına 
yeterince güçlü basamaması 
veya hiç basmamasıdır. 

Buradan yola çıkan Bosch Grubu, arka-
dan çarpmaları önlemede veya etkileri-
ni en aza indirgemede yardımcı olacak 
Otonom Acil Frenleme Sistemi’ni geliş-
tirdi. Elektronik Denge Programı (ESP®) 
ile radar sensörleri bağlantısı üzerine ku-
rulu olan bu sistem, sürekli olarak öndeki 
trafiği analiz eder. Sistem, araç çalışır 
çalışmaz devreye girer, gece ve gündüz 
tüm hızlarda aktiftir. 
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Serhat ASLAN

Organizasyonun düzenlenmesinde des-
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-İbrahim AZMAN
Büsan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Özteknik Rulman A.Ş. firma sahibi

Ş. Reşat Dumanoğlu  Pablo Martin Garrido

Delphi Ürün ve Hizmet Çözümleri 
Türkiye Direktörü

Hartridge Global Satış ve Dağıtım 
Direktörü

       HK1400 Muadil CAMBOX 04.10.2016 Salı günü 
Delphi’nin İzmir Menderes’teki Eğitim Merkezinde 
Dizel Sektör temsilcilerine tanıtıldı. Hartridge, başta 
Delphi olmak üzere, Stanadyne, Cummins, Denso, 
Continental, Siemens gibi bir çok yakıt sistemi 
üreticisinin yetkili ekipman tedarikçisi konumundadır. 

YENİ EUI TEST ÇÖZÜMÜNÜ 
İZMİR’DE TANITTI

HK1400 CAMBOX 
bir çok ağır vasıta 
enjektörünün tamirini 
tek bir CAM parçası ile 
gerçekleştirebiliyor. 

Delphi Türkiye yöneticileri 
ve Hartridge Global Satış 
ve Dağıtım Direktörü, 
Pablo Martin Garrido, 
tarafından Türkiye‘nin farklı 
illerinden etkinliğe katılan 
temsilcilerin incelemesine 
sunulan HK1400, pratikliği, 
kolay kullanımı ve fiyat-
performans dengesi ile 
büyük ilgi topladı.
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Martaş, kurulduğu ilk günden 
bugüne, ‘Güven, Kalite ve İs-
tikrar’ üzerine kurduğu iş mo-
delini, “Dünden Bugüne Mar-
taş” sunumuyla, 200’ü aşkın 
kişinin katılımıyla Kartal, Tita-
nic Business Otel’de iş ortak-
ları ve çalışma arkadaşlarıyla 
paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hadi 
Özalp, Genel Müdür Ziya Özalp 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem 
Baver Özalp’in birlikte yaptığı 
sunum, Martaş’ın değişmez 
iş yapış modeli çerçevesinde, 
‘Güven, Kalite ve İstikrar’ de-
ğerleri çerçevesinde değer-
lendirildi.

Martaş Ailesi, Dr. Şaban Kızıl-
dağ ile ‘sektörel örnekler ve 
büyüme’ odaklı bakış açısıyla, 
“Mazeret Yok” dedi…

İlk gün etkinlikleri, aidiyet ve 
emek odaklı akşam yemeği or-
ganizasyonu kapsamında, 10-
15-20-25 yıl süreyle Martaş’ta 
görev yapan iş arkadaşlarına 
verilen teşekkür plaketlerinin 
takdimiyle son buldu.

Kurulduğu ilk günden bu yana 
güven, istikrar ve kalite pren-
sipleri çerçevesindebüyüyen 
Martaş, yeni kurumsal kimliğini 
yine aynı değerler üzerine geliş-
tirdi; geçmişinden ilham alarak 
köklerine bağlı olarak yenilendi.

İlk adımlarını attığı 1980’den, 
sektörel liderliğe uzanan bu-
günleri güven, istikrar ve kali-
te değerleri üzerine inşa eden 
Martaş; yenilenen logosunu da 
modern, geometrik ve net çizgi-
si ile tüm paydaşları için büyük 
önem taşıyan bu değerler üze-
rine kurguladı.

Martaş Otomotiv Genel Müdürü 
Ziya Özalp, logonun çok kısa sü-
rede aidiyetle benimsendiğine 
dikkat çekti; 

“Kurumsal kimliğimizi yenileme 
sürecinde hedefimiz; sürekli 
gelişen, sektöre ve kendine yatı-
rımlar yapmaktan kaçınmayan, 
büyüyen Martaş’ın köklerine 

bağlılığını, bizi biz yapan değer-
lere olan sadakatimizi göster-
mekti. Bu hedefle, köklerimize 
daha da sıkı tutunduk; geniş 
araştırmalar sonucunda, bunu 
gururla ifade edebiliriz ki, bizi 
tanımlayan güven , istikrar ve 
kalite değerlerimiz üzerine bir 
çalışma yaptık. Yenilenen ku-
rumsal kimliğimiz, bizi ve daha 
da önemlisi tedarikçilerimizi, 
çalışma arkadaşlarımızı olduk-
ça mutlu etti. Lansmanın ilk 
gününden itibaren ortaya çıkan 
bu sahiplenme ve aidiyet duru-
mu bizim bundan sonra da en 
önemli rehberimiz olacak.”

Geçmişinden aldığı ilhamı tüm 
saygınlığı ve samimiyetiyle 
yeni kurumsal kimliğine taşıyan 
Martaş, “M” harfini markanın 
ikonu olarak konumlandırırken, 
ilk günkü çizgisinden ve söyle-
minden ödün vermeden, tüm 
paydaşlarına yaklaşımını “Bir 
Parçanız da Biz Olalım” diyerek 
sürdürüyor.
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MAYSAN MANDO

“MARKAMIZI RAKİPLERİMİZDEN 
AYIRAN EN BÜYÜK ÖZELLİK TÜRKİYE’ DE 
ÜRETİM YAPIYOR OLMAMIZDIR.” 
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Türkiye’de amortisör üretimi yapan ilk şirket olan  
Maysan Mando’nun  Satış & Pazarlama Kısım Müdürü 
Artun Baran ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Artun Baran Kimdir?

-

-

-

-

-
-

Kısaca Maysan Mando
1969 yılında, Maysan adı ile kurulmuş 
olan Maysan Mando, Türkiye’de 
amortisör üretimi yapan ilk şirket 
olarak, Türkiye otomotiv piyasasının 
gelişiminde etkin bir rol oynamıştır. 
Şirket’in Çukurova Grubu bünyesine 
katılmasının ardından, 1976 yılında 
Oyak Renault, Tofaş ve Mercedes Benz 
Türk gibi başlıca OEM üreticileri de 
Şirket’in önemli müşteri listesindeki 
yerlerini almışlardır.

1997 yılında Güney Kore’li Mando 
Corporation ile yapılan ortaklık 
anlaşması kapsamında Şirket’in adı, 
yeni dönemin getirdiği kurumsal 
değişim/yönetim anlayışı ve tasarım/
üretim kapasitesindeki gelişimi 
yansıtacak şekilde Maysan Mando 
olarak değiştirilmiştir.

Artun Baran /  Satış & Pazarlama Kısım Müdürü
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24.07.1982 Ankara doğumlu olan Artun BARAN, Uludağ Üniversitesi 
İşletme bölümünden mezun olmuştur. Otomotiv sektöründe 
profesyonel iş hayatına 2006 yılında Maysan Mando’ da başlayan 
Baran, 2006-2008 yılları arasında Satış & Pazarlama Aftermarket 
sorumlusu, 2009-2011 yılları arasında Satış & Pazarlama 
OEM-Aftermarket Sorumlusu, 2011-2015 yılları arasında Satış 
& Pazarlama OEM-Aftermarket Şefi olarak görev almıştır. 
2015 yılı itibariyle şu anki görevi olan Satış & Pazarlama Kısım 
Müdürlüğüne atanmıştır.

-

NTN-SNR, otomotivde 

üretiminin % 70’i otomotiv 

hemen hemen ürünlerini tüm 
dünya otomotiv üreticilerine 

tedarik etmektedir. 

Merkezi Annecy, Fransa’da olan 
-

da dünya lideri Japon Merkezli 
-

-
-

OTOMOTİV BÖLÜMÜNÜN AKTİVİTELERİ

-
lece, NTN-SNR
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NTN-SNR

-
-

NTN-SNR,

-
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ZF AG’nin Aktif ve Pasif Emniyet Sistem-
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Maysan Mando Genel Müdürü Maysan Mando Genel Müdür 
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YUSUF BEKCE  / Renpar İthalat ve İhracat Sorumlusu
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İçerik 
Sektörel Haberler
Ropörtajlar
Araştırma 
Otomobil Dünyası 
Gezi 
Firma Tanıtımları
İnceleme 
Ticari Araç
Yeni Ürün Haberleri

İçerik 
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SCHAEFFLER’DEN 

M2 ’

Otomotiv ve endüstri sektörlerinin küresel 
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Y.P: Firm
misi ?

S.A: Fir  2003  Roberto ve   
  kauçuk parça üreticisi ve  biri 

  Giacomo  45   
r.

 Çam  2  m2  bir   
  21.     

 aki 17  m2   
r.   

 otomotiv OEM ve Aftermarket    
 k    ve  çok   sektör  

r  hava ve   kauçuk  motor  
ve    A   hem   hem 

     
tek       
kauçuk parça üretim ve     büyük 

r. 

TS  ISO  ISO 9001 ve OHSAS 18001  sahip 

        
r. 

S.A: Rapro 2005  k ihraca  gerçek irmi   bugü
üret   5   fa  keye ihraç etmekt r. S  5 

 içeris  yak m  ivme  kte ihracat ciros  be  ka a 
yüks tmeyi ve ihracat pa    bir marka e 

yi ba  k  u ey Amerika ve Avrupa pa ar a 

k  i  sa or  hak gururu u ya oru .

Y.P: Nas  

S.A: Rapro arak    biri   tirme 
 hassasiyet r. P    ve 

iht  yak  takip  t   t  et
 tirme  t   kat  p 

 r  getirme   ç k . Her 
 1000      

  i   Asya ve A
     bir marka  r. 

    Amerika    

2

T  Aksoy

RAPRO T
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SORUMLULUK BİLİNCİ İLE 
ORTAK ADIMLAR
BAŞARIYI GETİRİR.

Skopar’ın yeni bir başlangıca  adım 
attığı şu günlerde,  skopar’ın 
Yöneticisi Sayın Nedim BÜKER  ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Skopar’ın hedefleri ile ilgili bilgiler 
veren  Sayın Büker’e, YEDEK PARÇA 
SERVİS EKİPMANLARI DERGİSİ 
olarak teşekkür ederiz.

KISA KISA
İşinizin en sevdiğiniz 
özelliği nedir? 
Dinamizmi

Hangi sporlarla 
ilgileniyorsunuz? 
Yüzme, Su Topu ve futbol 

Hangi web sitelerini düzenli 
olarak ziyaret ediyorsunuz? 
Sektörü ve gündemi takip 
edebildiğim tüm yurtiçi ve 
yurtdışı web siteleri. 

Hangi takım taraftarısınız? 
Galatasaray 

En son hangi filmi 
izlediniz? 
The Theory of Everything - 
Stephen Hawking 

En son okuduğunuz kitap? 
Bir Strateji Ustası - Peter 
Drucker 

En sevdiğiniz yemek?
Enginar

Nedim BÜKER / Skopar Yöneticisi

Nedim Büker ile,

-

-

-

-

-

MARKANIN ÜRÜNLE 

İLGİLİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE 

BULUNABİLİRLİĞİNİN 

TAM VE EKSİKSİZ OLMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

-

-

-

“2016-YILIN EN İYİ 
TEDARİKÇİSİ”

VALEO SERVİS TÜRKİYE, GRUPOTO ULUSLARARASI TİCARET GRUBU 
TARAFINDAN “2016-YILIN EN İYİ TEDARİKÇİSİ” SEÇİLDİ

Grup Oto bu yıl Portekiz’de 
19. Düzenlenen Uluslararası 
Tedarikçileri toplantısında 
Valeo Servis’i ödüllendirdi.

8,5 milyarlık satışa sahip Uluslararası Tica-

ret Grubu’nun Başkan ve CEO’su Hans Eis-

ner, bu değerli ödülü Valeo Servis Başkanı 

Eric Schuler ve yönetim ekibine takdim etti. 

GAU tarafından verilen bu ödül, tedarikçisi 

ile uzun vadeli bir ortaklık kapsamında, hem 

binek hemde ağır vasıta araçlar için kusur-

suz ürün ve hizmet sunma kapasitesi açısın-

dan bir sembol olarak kabul edilmektedir.

 

50’den fazla tedarikçi “Lojistik”, ”Pazarla-

ma”, ”Kalite”, ”Satış” ve  en çok dikkat çeken 

“Yılın en iyi tedarikçisi” olmak üzere 5 farklı 

kategoride yarışırken; Valeo Servis, Grup 

Oto’nun 35 üyesi tarafından dünya çapında 

elde edilen büyümelerine desteklerinden 

dolayı özellikle kutlandı.

Satış sonrası ürün ve hizmetler uzmanı 

Valeo Servis, 2017 yılı yeni stratejisi “We 

Care For You” “Değerimiz Sizsiniz” ile güç-

lendirilen, kusursuz bir katma değerli ortak-

lık sağlayarak gelecek dönemin kurallarını 

belirleyecek ve Grup Oto’yu Çin ve Meksika 

ile büyüyen ailesiyle birlikte desteklemeye 

devam edecektir.

Dünyadaki tüm araç üreticilerinin partneri olan Valeo, bir otomotiv tedarikçisidir. Bir teknoloji firması 
olarak, C emisyonlarının azaltılmasına ve sezgisel sürüşün geliştirilmesine katkıda bulunan yeni-
likçi ürünler ve sistemler sunmaktadır. Grup, geçtiğimiz yıl 14.5 milyar Avro ciro elde etmiş ve orijinal 
ekipman ön satışlarından gelen gelirinin yüzde 10’undan fazlasını Ar-Ge’ye yatırmış durumdadır. 148 
üretim tesisi, 19 araştırma merkezi, 35 geliştirme merkezi ve 15 dağıtım platformu bulunan Valeo, 
dünyanın dört bir yanındaki 32 ülkede 88.800 çalışana sahiptir. Euronet Paris’e kote olan Valeo, aynı 
zamanda CAC 40 endeksine de kayıtlıdır. 

KASIM 2016

042 HABER

www.valeoservice.com
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Fren Sistemlerinde 
tüm ürünler tek 
adreste
Valeo, çok ürünlü uzmanlık tecrübesini fren 
sistemlerinin her parçasına taşımıştır: Fren diski, 
fren balatası, fren pabucu ve fren hidrolikleri. 
Valeo Fren etkin ve konforludur, bir fren uzmanı 
olarak tüm profesyonel beklentileri karşılar.

Valeo’nun çok ürünlü uzmanlığı hakkında 
daha fazla bilgi için:
www.valeoservice.com
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NEDEN VALEO ?

Neden Valeo?

• Kalite;  En önemli nokta ürünün üzerinde 
Valeo markası yazdığında pazarda oluş-
turduğu güvendir. Tartışılmaz kalitemiz her 
ürün grubunda önemli bir avantajdır.

• Lojistik sistemimiz; Valeo Servis İs-
tanbul distribütorleri stoğumuzda bulunan 
ürünleri öğleden önce sipariş ettikleri 
takdirde aynı gün içerisinde teslim almak-
tadırlar. 

• Çoklu uzmanlık; Valeo Servis günden 
güne her ürün grubunda iddialı olduğunu 
biraz daha kanıtlamaktadır

• Dinamik Stok Yönetimi; Pazar dina-
miklerinin devamlı olarak değişmesi ve 
sürekli olarak yeni referansların eklenmesi 
neticisinde pazarlama departmanı olarak 
ürünlerimizin stok kategorisini düzenli ola-
rak takip etmekte ve uygun değişiklikleri 
yapmaktayız. Bunun neticesinde ürünleri-
mizi her daim bulunabilir kılmaktayız.

• Tech-Assist ; Bağımsız yedek parça 
pazarında ürünlerimizin ticaretini veya 
araçlarda değişimini yapan tüm piyasa 
aktörlerine geniş ürün portföyümüzü 
tanıtmayı, teknik anlamda destek olmayı 

eğitimler esnasında “Valeoscope “ isimli 
Türkiye pazarına uyarlanmış dökümanlar, 
teknik ve montaj talimat bültenleri payla-
şacağız. Ayrıca “Techassist” web sitemiz 
üzerinden basit bir üyelik başvurusu ile 
teknik desteğimizi dijital tarafta da hizmete 

• Valeo Web Katalog; ” www.valeoservi-
ce.com” web sayfamız üzerinden ulaşabi-
leceğiniz online kataloğumuz ile ihtiyacınız 
olan her bilgiye anında ulaşabilirisiniz.

Neden Valeo 
Elektrik Ürünleri?

• Türkiye için uygun araç parkı;  Komple 
makina ürün gamımızın %93’ü Alman, Fran-
sız ve Asya grubu araçlara uygun ürünler-
den oluşmaktadır.

• OE ürünler;  Sunmış olduğumuz alterna-
tör ve marş motorlarının tamamına yakını 
OE ürünlerdir.

• Yedek parça çeşitliliği;  Araç sahipleri-
nin alışkanlıklarına bakıldığında alternator 
yada marş motoru arızasında komple 
makinayı değiştirmek yerine tamir yani sa-
dece sıkıntılı parçanın değişiminin öncelikli 
olduğunu görüyoruz. Bu durum ülkemizde 
yedek parçanın önemini arttırmaktadır. 
Sağladığımız komple makinaların alterna-
törler için konjektör, stator, rotor gibi, marş 
motorları içinse marş otomatiği, marş dişlisi 
ve kollektör gibi pek çok yedek parçasını 
sağlamaktayız. (Toplamda 500 referans ile)

• Rulmanlı kasnaklar; Valeo elektrik aile-
sinin en yeni üyesi. 2014 Kasım ayı itibariyle 
sunduğumuz alternatör kasnakları  100’den 

büyük ilgi görmektedir.

• Katalog çeşitliliği;  Elektrik ürün ga-
mımız ile ilgili an itibariyle 3 farklı katalog 
bulunmaktadır. Komple makina kataloğu, 
yedek parça kataloğu ve rulmanlı kasnak 
kataloğu. Yedek parça kataloğumuz 2015 
yılında güncellenmiş, rulmanlı kasnak 
kataloğumuz ise 2015 yılında yayınlanmıştır. 
Tüm kataloglarımızın PDF versiyonları dist-
rubütörlerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır.

• Diğer uygulama ürünleri;  Binek araçla-

listemizde bulunmaktadır), endüstriyel 
araçlar ve deniz araçları için de ürünlerimiz 
bulunmaktadır.

• Bursa alternator fabrikamız;  Bursa 
fabrikamız da özellikle gelecekte üreti-
lecek ürünler bize büyük güç katacaktır. 
Önümüzde ki dönemin önemli araçlarında 
olacak Fiat Egea alternatörleri fabrikamızda 
üretilmektedir. 

Yenilikler

• Pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler; 
Valeo Servis pazarlama ve satış departma-
nı olarak devamlı olarak Pazar dinamiklerini 
takip etmekte ve talebin yoğun olduğu 
ürünleri sunabilmek için çalışmaktayız 

• Yedek parça ürün gamının tamamlan -
ması;
olan alternator ve marş motoru referansla-
rın tüm yedek parçalarını müşterilerimize 
sunabilir olmaktır. Günden güne artan 
yedek parça sayımızda önceliği pazar 
ihtiyaçlarına ve distribütörlerimizden gelen 
taleplere göre belirlemekteyiz.

• Asya grubu araçlar;  Önümüzde ki 
dönemde özellikle Asya grubu araçlar 
için pek çok yeni referansı müşterilerimize 
sunuyor olacağız.

• Yeni Katalog; 2016 yılı içerisinde komple 
makina (alternator ve marş motoru ) katalo-
ğumuz yenilenecektir.

• Bursa alternator fabrikası yeni ürün -
ler; Bursa fabrikamızda Şubat ayı itiba-
riyle Ford Otosan için Transit, Custom ve 
Panther araçlarının alternatörleri üretilmeye 
başlamıştır. Ekim 2016 ‘da Renault Fluence 
ve Megane HB; Toyota Suv modeli araç-
larının alternatörleri, 2018 yılında ise Ford 
C-Max, Focus, Mondeo ve Kuga araçlarının 
alternatörleri üretilmeye başlayacaktır.  

           

Valeo denilince hepimizin aklına ilk gelen ürün grubu debriyaj olsa da, dönen 
sistemler (alternatör ve marş motorları) Valeo markasının “hızla büyümekte” 
olan debriyaj harici diğer 13 ürün grubundan bir tanesidir. 2015 yılı rakamlarını 
2014 yılı ile karşılaştırdığımızda Valeo Servis’in sadece Türkiye’de alternatörlerde 
%74, marş motorlarında %38, sağladığımız yedek parçalarda ise %28 
büyüdüğü görülmektedir. Yani aslında hızla büyümek tabiri elektrik sistemleri 
için oldukça yerindedir. Altını çizerek söylemek gerekir ki bu büyüme Valeo 
ailesi için süpriz değil sadece bir başlangıç olarak görülmektedir. 2016 yılının 
başı da göstermektedir ki bu trendimiz aynı şekilde devam etmektedir.

www.valeoservice.com

Orijinal ekipmandaki güçlü liderliği ile
Valeo marş motoru ve alternatör için
yenileme pazarındaki en iyi sunumlardan
birine sahiptir.

Daha fazlası için www.valeoservice.com

Elektrik Sistemleri
Uzmanınız Valeo’ya Güvenin

›

MARŞ MOTORLARI VE

ALTERNATÖRLER

Sinan DEMİRTAŞ
Ürün Müdürü

“90 YILLARDAN BERİ  
TAİWANLI FİRMALARLA 

İŞ YAPIYORUZ. 28 
FİRMANIN TÜRKİYE 

DİSTİRBİTÖRLÜĞÜNÜ 
YAPMAKTAYIZ.”  

Kaporta saç imalatı zor bir imalat bu işe 
nasıl girdiniz sizi iten nokta neydi ?

Biz MEYDANGROUP olarak uzun yıllardır bu 
işte derin bir tecrübeye sahip bir firmayız. 
1990’lı yıllardan beri uzak doğu ülkelerin -
den ithalat yapan bir firmayız ben şahsım 
olarak Taiwana Türkiye’den ilk gidenlerden 
biriyim ve 90 yıllardan beri  Taiwanlı firma -
larla iş yapıyoruz. Uzun yıllardır 28 firma -
nın Türkiye distirbitörlüğünü yapmaktayız 
bu firmalar o ülkenin en büyük  firmalarıdır. 

KAPORTA  konusun da derin bir tecrübe -
miz vardır. Türkiye’de KAPORTA parçaları -
nı satan en geniş ürün yelpazesine sahip 
47.000 çeşit ürünle Türkiye’de kaza aksamı 
parçalarda en iyi çeşidi takip eden ve ürün 
bulunurluğu her zaman var olan bir fir -
mayız. 48 farklı marka 1217 çeşit kasa tipi 
olan farklı araç markalarına hitabeden bir 
firmayız. 

“TÜRKİYE’DE 3.573 
ADET BAYİİMİZ 

BULUNMAKTADIR. 
HAKKARİ YÜKSEK 

OVADAN EDİRNE KAPI 
KULEYE KADAR HER 

ŞEHİRDE VARIZ.”

Meydan GROUP öyle kolayca meydana 
gelmiş bir firma değildir. Hep alın teri ile 
kazanılmış iş gücünün Türkiye’deki örnek -
lerinden bir tanesidir. Bu tecrübe bize artık 
imalata girmemiz gerekliliği getirdi. 

Biz uzun yıllardır düşünüyorduk ne imalat 
etsek diye artık imalatçı olmak istiyorduk 
ve çok güzel kurumsal yapıda kurulmuş iyi 
bir satış ekibimiz var. Türkiye’de 3.573 adet 
bayiimiz bulunmaktadır. Hakkari yüksek 
ovadan Edirne kapı kuleye kadar her şehir -
de varız. Sanayisi olan kazalarda da varız. 

“İŞTE İŞİN EN KEYİFLİ 
YERİ BURASI. BİR ÜRÜNÜ 
ÜRETMEK KADAR GÜZEL 

BİR İŞ YOKTUR.”

Müşterilerimizle çok iyi iş ilişkilerimiz var. 
Her zaman müşterilerimizin yanındayız ve 
beraber fikir alış verişi yaparız, onların fikir -
leri bizi her zaman ileriye taşımıştır. Fikirle -
rine her zaman saygı ile bakarız. KAPORTA 
FABRİKASI’NI BURSA’DAN ALDIK KONYA 
YA TAŞIDIK. Bursa’da faaliyet gösteren bir 
firmanın kalıplarını ve bazı preslerini aldık, 
Konya ya taşıdık ve işe koyulduk. Biz bu işi 
Türkiye’de en iyi nasıl yaparız diye önce 
kendimize bir yol haritası çizdik. Bu konu -
da çok iddialıydık, ya Allah dedik yeni pres -
ler aldık, Almanya’dan  13 adet robot aldık, 
komple elektro statik tozboya fırınları kur -
durduk. Yeni punta makineleri ve daha bir 
çok yeni yatırımlar yaparak üretmeye baş -
ladık.  İŞTE İŞİN EN KEYİFLİ YERİ BURASI. 
Bir ürünü üretmek kadar güzel bir iş yoktur, 
ürettiğiniz zaman aldığınız haz dünyanın 
en güzel anlarından biridir. 

KONYA’DA DEV YATIRIM KAPORTA FABRİKASI KURULDU  

Ömer Faruk MEYDAN
MEYDAN GROUP 
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin otomobil imalatında iddialı şehri Konya yatırıma doymu -
yor. Her geçen gün gelişen ve büyüyen Şehir artık bir tarım şehri de -
ğil bir imalat merkezi oldu otomobil konusunda çok başarılı imalatlar 
yapan ve dünyanın 120 den fazla ülkesine ihracat yapan şehir gele -
cekte Çin ile rekabet edecek yapıyı kurdu. Dünyanın bir çok ülkesinin 
en ünlü markalarına oem üretimi yapan yüzlerce binlerce fabrikası ile 
dünya ya kafa tutuyor her zaman rekabete açık olan Konyalı imalat -
çılar her zaman son teknoloji ile büyüyor ve kendisini yeniliyor ve Yeni 
organize sanayiler kuruluyor bacalar tütüyor istihdam sağlıyor beyaz 
yakalıların sayısı her geçen gün artıyor “Gelecekte biz Konya olarak 
yerli otomobilimizi biz üreteceğiz” diye çok iddialı konuşuyorlar ve 
tabi ki haklılar çok çalışıyorlar hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar 
ve üretiyorlar satıyorlar ülkeye döviz girdisi sağlıyorlar.

İşte bu başarının altında tabi ki azim dürüstlük ve çalışmak yatıyor 
MEYDAN GROUP yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Meydan  ile 
yaptığımız görüşmede bizlere çok önemli bilgiler verdi “Biz MEYDAN 
GROUP olarak 47 yıllık geçmişi olan ve 47 yıldır otomotiv yedek par -
ça işi ile uğraşan bir firmayız. Benim babam oto yedek parça hurda -
cısı idi rahmetli babam ile 1970’li yıllarda birlikte çalıştık ve o dönem 
bizim ülkemizde bir aracın çamurluğu kaputu yoktu bir aracın kapı 
kolu bile yoktu bu tip parçaları yalnız hurdacılar satardı insanlar gelir 
ikinci el alır aracına takardı ve o dönem yedek parçanın yenisi çok 
pahalıydı insanların alım gücü de yoktu yani daha doğrusu ülkemiz 
fakirdi ve bu işi yapan insanlar % 200 karla satış yapıyorlardı. Acen -
teciler hep yabancı uyruklu insanlardı az karları sevmiyorlardı hep 
çok para kazanmaya alışmışlardı. Rakipleri yoktu isteyen istediği fi -
yata satış yapıyordu kimse onlara hesap soramazdı çünkü tek onlar 
vardı.  Ama zaman geldi bu yelpaze değişti Türkler yavaş yavaş bu 
işe girmeye başladı ve çok başarılı olundu. İstanbul    Taksim bu işin 
merkezi idi daha sonra Aksaray oluştu ve Türkler bu işi layığı ile yap -
maya başladı diğer şehirlerde de oto yedek parça acenteleri açılma -
ya başladı ve çığ gibi büyüdü gelişti ve bu günlere geldik.”

“48 FARKLI MARKA 
1217 ÇEŞİT KASA 

TİPİ OLAN FARKLI 
ARAÇ MARKALARINA 

HİTABEDEN BİR FİRMAYIZ.”

             MEYDAN GROUP YATIRIMLARA DEVAM EDİYOR...

Faruk Meydan Bey’e YEDEK PARÇA DERGİSİ olarak bu 

Ben bazen fabrikaya giderim, üretimin 
başında dururum, bir saçın saç olarak 
girip motor kaputu olarak veya çamur -
luk olarak üretildiğini görmek güzel bir 
duygudur. İşte ben bu işi severek yapı -
yorum, işini sevmeyen eşini de sevmez 
bizim Anadolu tabiridir 

“KENDİ KALIP 
HANEMİZİ KURACAĞIZ, 
KALIPLARI KENDİMİZ 

ÜRETECEĞİZ.”

İşleri büyütmeyi 
düşünüyor musunuz ?

Evet işlerimizi büyütüp gideceğiz yeni 
kurulan 5. Organize Sanayi Bölgesin -
den 100.000 mt kare arsa aldık buraya 
tam komplike otomasyon son sistem 
bir fabrika kuracağız. Kendi kalıp hane -
mizi kuracağız, kalıpları kendimiz ürete -
ceğiz. Şimdi dünyanın bir çok ülkesine 
kalıp yaptırıyoruz, bu para ülkemizde 

kalacak daha hızlı kalıp yapıp daha çok 
satış yapacağız.  

“HEDEFİMİZ EN AZ 
50 ÜLKEYE İHRACAT 

YAPMAKTIR”

Faruk bey yurt dışına ihracat 
yapıyor musunuz?  
Yapıyorsanız Kaç ülkeye ? 

Yurt dışında 10 dan fazla ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Avrupa ülkelerine bile satış 
yapıyoruz, hedefimiz en az 50 ülkeye 
ihracat yapmaktır. 

OEM üretiminiz var mıdır?

Şu anda OEM üretimi yapmıyoruz ama 
gelecekteki hede�erimizin içerisinde 
Türkiye’de üretilen araçlara OEM olarak 
üretmektir. Ayrıca yerli otomobilin par -
çalarına da şimdiden talibiz. 

After market satışlarınız iyimidir? 
Türkiye’nin ihtiyacını 
karşılayabiliyor  musunuz ?

Türkiye’de after market satışlarımız çok 
iyidir. Ürettiğimizi satıyoruz ülkemizden 
döviz çıktısının ününü kesiyoruz. 

Garanti süreniz nedir ?

Tüm üretimini yaptığımız ürünlerin ga -
ranti süresi iki yıldır. 

MEYDAN GROUP olarak Çin’le rekabet 
edebiliyor musunuz ?

Evet Çin ile rekabet edebiliyoruz ve 
Çin’de kendi şirketimiz var Çin’e direk 
ihracat yapıyoruz Çin’de Türkiye’de üre -
tilen otomobiller var onların kaput, ça -
murluk ve bazı parçalarını biz satıyoruz 

Son sözleriniz nedir ? 

Türkiye’deki tüm dostlara yerli üretilen 
ürünler almalarını ve imalat yapmalarını 
öneririm. 

MEYDAN GROUP 
YATIRIMLARA 

DEVAM EDİYOR...
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K a t ı l ı m ı n ı  g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z  f u a r l a rKatılımını gerçekleştirdiğimiz fuarlar

Yurtdışında faaliyet gösterip sektörle direkt teması bulunan

firmaları katıldıgımız fuarlarla dergimizi ve dergimizde yer alan

markalarıda tanıtma fırsatı buluyoruz.

Automechanıka İstanbul 

Automechanıka Shangaı

Automechanıka Moskova

Automechanıka Dubai

Equıp Auto Paris

Equıp Auto Cezayir

Spare Parts Iran Tahran 
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K a t ı l ı m ı n ı  g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z  f u a r l a rKatılımını gerçekleştirdiğimiz fuarlar

Yurtdışında faaliyet gösterip sektörle direkt teması bulunan

firmaları katıldıgımız fuarlarla dergimizi ve dergimizde yer alan

markalarıda tanıtma fırsatı buluyoruz.

Automechanıka İstanbul 

Automechanıka Shangaı

Automechanıka Moskova

Automechanıka Dubai

Equıp Auto Paris

Equıp Auto Cezayir

Spare Parts Iran Tahran 



Yoğun katılımın gerçekleştiği fuar kapsamında 
YEDEK PARÇA DERGİSİ olarak sadece fuar 
alanında 7000 adet dergi dağıtımını ilk elden 
gerçekleştirerek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
sektörümüzün en güçlü sesi olduk.

YEDEKPARÇA DERGİSİ OLARAK
AUTOMECHANIKA İSTANBUL FUARI’NDA

FARK YARATTIK.
Otomotiv yedek parça sektörünün en prestijli organizasyonlarından olan Automechanika İstanbul 
Fuarı’na BRANDS MEDYA olarak katılımcı olarak katılıp YEDEKPARÇA Dergimizi FUAR 
ZİYARETÇİLERİ VE KATILIMCILARI ile buluşturduk.  

YEDEKPARÇA DERGİSİ Ailesi olarak  
Salon 2 C-250 nolu standımızda katılımını 
gerçekleştirdiğimiz Automechanika İstanbul 
fuarı’nda otomotiv yan sanayi sektörünü 
güçlü bir şekilde temsil ederek YEDEKPARÇA 
Dergisi olarak birkez daha fark yarattık! 

Standımıza yoğun ilgi gösteren tüm sektör 
temsilcilerine teşekkürler...  

Bizi takip etmeye devam edin!

Automechanika İstanbul Fuarı’nda 

GURURUNU 
YAȘADIK.

YEDEKPARÇA DERGİSİ olarak  Salon 2 C-250 nolu standımızda ziyaretçilerimizi ağırladık.




