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Yedek Parça Magazine which we are publishing 
with a staff that has 14 years of experience, and 
which has a circulation of 4,000, includes news, 
interviews, presentations and end-user 
notification platform regarding Personal Vehicles, 
Commercial Vehicles, Heavy Vehicles, 
Oils, Battery, Service Equipment, All

Automotive Side-Industry and the related industries.
Entities which operate abroad and have a direct 
contact with the industry, official institutions and 
organisations, unions, associations and federations
news organisations, advertisement agencies and 
PR companies, distributors,automotive repair and 
maintenance services, authorisedservices, financing 
and insurance companies, communication companies 
and airlines are among our target audience

We also get the chance to represent the
companies listed inour magazine at the 
exhibitions we attend, abroad.

This provides us with the opportunity
have access to many companies and brand through 
our magazine that we deliver to large
masses. Our current issues are available on
www.yedekparcadergisi.com  and are sent to
individuals authorised
on our data over the internet (via e-mail).
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January 20  – February 20  Distribution Plan:
000 issues: Central Anatolian Region

2000 issues: advertising importer + producer + wholesale and retail group + subscribers + 
industrial sites, official institutions and organisations, unions, associations and federations news 
organisations, advertisement agencies

March 20 2 – April 20 2 Distribution Plan:
00 issues: Marmara Region

1 00 issues: advertising importer + producer + wholesale and retail group + subscribers 
industrial sites, official institutions and organisations, unions, associations and 
federations news organisations, advertisement agencies

May 20 2 – June 20 2 Distribution Plan:
2000 issues: Aegean Region
000 issues: Marmara Region

1000 issues: advertising importer + producer + wholesale and retail group + subscribers 
 industrial sites, official institutions and organisations, unions, associations and federations
 news organisations, advertisement agencies

July 20 2 – August 20 2 Distribution Plan:
1000 issues: Black Sea Region
1000 issues: East-Anatolian Region
1000 issues: Marmara Region
000 issues: advertising importer + producer + wholesale and retail group + subscribers 

industrial sites, official institutions and organisations, unions, associations and federations 
news organisations, advertisement agencies

September 20 2 – October 20 2 Distribution Plan:
000 issues: East-Anatolian Region + Central Anatolian Region

2000 issues: advertising importer + producer + wholesale and retail group + subscribers 
industrial sites, official
institutions and organisations, unions, associations and federations news organisations, 
advertisement agencies

November 20 2 – December 20 2 Distribution Plan:
1000 issues: Central Anatolian + Aegean Region
1000 issues: Marmara Region
2000 issues: advertising importer + producer + wholesale and retail group + subscribers
 industrial sites, official institutions and organisations, unions, associations and federations 
news organisations, advertisement agencies
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Industrial sites where spare parts are used the most are points of interest for both workshops 

and services when it comes to spare parts.therefore,as industrial sites are places where the highest number of

spare parts is available,it is a necessity for us and  for the companies featured in our,magazine to have our 

magazine be available at these points.we will maintain  our fast pace of distribution in the automotive industrial sites.

we thank you w
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magazine be available at these points.we will maintain  our fast pace of distribution in the automotive industrial sites.

we thank you

SNAPS FROM THE MAGAZINE DISTRIBUTIONS AT INDUSTRIAL SITES

T h i s  m o n t h ’ s  m a g a z i n e  d i s t r i b u t i o n  w a s  a s  h y p e d  a s  i t  i s  e v e r y  m o n t h

We would like to offer our thanks to the REPAIRMEN,SPARE PARTS SELLERS AND WORKERS 

for their keen ınterest in our mgazine 



w
w

w
.y

ed
ek

pa
rc

ad
er

gi
si

.c
om

 
w

w
w

.y
ed

ek
pa

rc
ad

er
gi

si
.c

om
 

w
w

w
.y

ed
ek

pa
rc

ad
er

gi
si

.c
om

 
w

w
w

.y
ed

ek
pa

rc
ad

er
gi

si
.c

om
 

w
w

w
.y

ed
ek

pa
rc

ad
er

gi
si

.c
om

 
w

w
w

.y
ed

ek
pa

rc
ad

er
gi

si
.c

om
 

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...

Industry-related
News
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Research
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Examinations
Commercial
Vehicles
New Product News
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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

birinciliği ödülünü Mercanlar Otomotiv aldı.

 Türkiye & Azerbaycan Genel Müdürü
 Serdar ASLAN, bayi sahiplerine
 y febi bilstein
mark çesinden, bayi y -
 telerinden, B2B
pr kadar bir ç k y -

 nerek mark ze kadar
. recini anla

DeğerlendirmeDeğerlendirme
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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 mark   ‘’ART (A t -

A  ç Dikiz A  K  e 
K retiy

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

Ersan YALÇIN  - ürün   etmek e 
Türkiye araç  daha  ürün 
hitap edebilmek  için rar   -

r yürütüy

Y  zamanda  Dikiz A  ürün ç -
zi e  K  ürün  eterek 
2017    Ayna e  K -

 ç  daha  bir ürün  hizmet 
erec  eyen süreçlerde t l r 

  ürün  -
  karal sires e etilak ,iililtieç nürü ,keretel

terilerimizin yetini üst düzeyde 

Müşteri memnuniyeti ve bu bağlamda  
Kalite politikanızdan bahsedebilirmisiniz?

Ersan YALÇIN  - teri yeti bizim için 
sürekli birinci öncelik r. Marka  marka 
yapan markaya  endir. Gü en y -

 teri yeti besler. te 
nedenle ART OT L  rak birinci önceli-

 her zaman teri yeti -
r.

Art Ot l A  OEM e OES tedarikçisi -
  ,nedemre ziat alsa netsires e nedetilak kar

mark   t   ürünlerin 
’ rdir.

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

 Art Ot l  Türkiye 
yedekparça sektöründe 25 Ana  ile her 

 ürünlerinin  e sa  k rdine 
ederek, her aya ürünlerini  için 

rekli pazarlama e reklam  
ermektedir. 

Peki; Marka bilinirliğini arttırmak için 
ne gibi faaliyetlerde bulnuyorsunuz?

Marka  yükselt-
mek için sektörün önemli der   marka-

 tüketiciler nezdinde  
için reklamlar eriy  pr sy  
y y

A  elimizdeki da  rak 
Perakendeci e re de 

  y y  Yeni  ürün 
 e kampany

t  mailler ar  ile tüm sektö-
re r z. 2017’de pazarlama e 
reklam  daha fazla 
bütçe e zaman a rarak l 
t n r r ze edec  e 
ürünlerimizin sa  yapan en fak 

etmeler ile  irtibatta  , hiz-
met kalitemizi en üst se yelere -
y

Art Ot l A   rak ‘’e-fa ra’’ya  tüm 
fa r r  bayilerimizin  siste-
mine t atik rak kaydedilmekte, E-Arsi de 

r.  r ket rak -
l z r ka r.

hakkında bilgi verir misiniz?

ket rak sektörde -
 k  f a  e  k

rekliliklerini yerine etirmek için tüm kadr -
   ile  -
 Dikiz A  e  K  ürün -

da sö aya de am edec

ART l yetkililerinden   Müdürü Sn. Ersan YALÇIN  e Sa  Müdürü Sn. ibrahim  ile 
   bir sö  rç rdik.  içtenlikle ce ap eren Sn.  e Sn. 

YALÇIN’a YedekParça der rak t r ediy

Ersan YALÇIN / İş Geliştirme Müdürü  

Bosch, trafik kazalarını önlemek  için 
teknolojiler geliştiriyor

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!

Bosch ‘sıfır kaza’ için çalışıyor

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 

sürücünün fren pedalına 

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. 

Otomotiv dünyasına 1995 yılında sunduğu ESP® (Elektronik Denge Sistemi) ile 
Avrupa’da bugüne kadar 190.000 kazayı önleyen Bosch Grubu, geliştirip ürettiği 
sürücü destek sistemleriyle bu yolda önemli adımlar atmaya devam ediyor. 

Karlı, buzlu yollarda kaza yapmamak
Bosch teknolojisi ile mümkün!
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-
layan BSG, eğitimler sonrasında 3. günün akşam yemeği sonrası ustalar ile vedalaşarak 2016 
yılının son teknik eğitimini noktalandırmış oldu. BSG Satınalma Y öneticisi Serhat ASLAN 
2017 yılında da bu teknik eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. 

BSG “Doğru hizmet ve satış, doğru ürün bilgisi ile mümkündür” 
mottosundan yola çıkarak; BSG ürünlerini kullanan servis ve 
tamirhane noktalarına marka ve ürün eğitimleri vermektedir. BSG, 
bu kapsamdaki eğitimlerinin sonuncusunu Eskişehir’deki ustalarla 
buluşarak gerçekleştirdi.

BSG, ESKİŞEHİR’DE 
USTALARLA BULUŞTU. Serhat ASLAN

BSG Satınalma Yöneticisi

Organizasyonun düzenlenmesinde des-
teklerini esirgemeyen Sayın Ümit Alan 
(Ümit Otomotiv) Oto Sanatkarlar Derneği 
adına teşekkürlerini, BSG ailesini tem-
silen BSG Pazarlama Yöneticisi Cansu 
Özen, BSG Satın alma Yöneticisi Serhat 
Aslan ve BSG Teknik Sorumlusu Şahin 
Azmak’ a verdiği plaketler ile iletti. 

05-07 Aralık tarihleri arasında Eskişehir İli 
ve çevre illerden davet edilen ustalarla 
beraber Divan Hotel’de  gerçekleşen or-
ganizasyonda 3 Gün boyunca 260 usta-
ya BSG markası  ve ürünleri tanıtıldı. BSG’ 
nin kalitesini ilk ağızdan dinleyip sorula-
rına yanıt buldukları bu samimi organi-

edilmiş, devlet kredisi kullanmadan 1.811.300 m2 adada 850 sanayicinin bir 
araya gelerek kurdukları bir sanayi sitesidir.

BÜSAN 25.000 ÇALIŞANIYLA 
KONYA’NIN EN BÜYÜK 
FABRİKASI

-

-
-

-

-

-

-

850 işyeri, 25.000 çalı-
şanı 5.000 araç ile günde 35 binden 
fazla araç giriş çıkışı -

 Türkiye’de 
özel sanayi siteleri arasında 3.sırada yerini al-
maktadır

-

-

OTOMOTİV SANAYİ, 
ÜLKENİN CAN DAMARI

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

OTOMOTİV’İN LOKOMOTİFİ BÜSAN

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 

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, “MAZERET YOK, 
BÜYÜMEYE DEVAM” DEDİ!
Otomotiv Yedek Parça Dağıtım Sektörünün 
Lider Kuruluşu Martaş, köklerine bağlı olarak 
yenilediği kurumsal kimliğini, “Mazeret Yok, 
Büyümeye Devam” başlığı altında tanıttı.

Otomotiv yedek parça dağıtım 
sektörünün merkezi Martaş, köklerine 
bağlı olarak yenilendi.

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 hede�e, 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.

MARTAŞ, KÖKLERİNE BAĞLI 
OLARAK YENİLENDİ!
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MAYSAN MANDO

“MARKAMIZI RAKİPLERİMİZDEN 
AYIRAN EN BÜYÜK ÖZELLİK TÜRKİYE’ DE 
ÜRETİM YAPIYOR OLMAMIZDIR.” 

Firmanızın kuruluşu ve faaliyet alanı 
hakkında bilgi verir misiniz?

-

-
-

-

-

-
-

Kullanıcıya sunduğunuz ürün çeşitliliği hak-
kında neler söylersiniz? Otomotiv sektörüne 
ne hizmetler-ürünler sunuyorsunuz?

-

-

Firmanızın sektördeki pazar payı ve konumu 
hakkında bilgi verir misiniz?

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

Satış pazarlama organizasyonunuzdan 
bahseder misiniz? Ürünlerinizi daha çok 
nerelere pazarlıyorsunuz?

-

ben yürütmekteyim, bizim haricimizde 2 ar-

-

Maysan Mando’nun  Satış & Pazarlama Kısım Müdürü 

KIA, Daimler AG, Mercedes Benz Türk, Saf 

-

Markanızın Türkiye otomotiv sektörüne 
bakış açısı nasıldır?

O
-

-

-

-
-

liriz.

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

-

-

-

-

kanaatindeyiz.

Markanızın rakip markalardan ayıran 
özellikler nelerdir?

-
-
-

-

-
-

-

2 -

-
-

-

Baran, 2006-2008 yılları arasında Satış & Pazarlama Aftermarket 
sorumlusu, 2009-2011 yılları arasında Satış & Pazarlama 
OEM-Aftermarket Sorumlusu, 2011-2015 yılları arasında Satış 

Müdürlüğüne atanmıştır.

-

NTN-SNR, otomotivde 
uzmanlaşmış olup, 

üretiminin % 70’i otomotiv 
sanayisine ayrılmıştır ve 

hemen hemen ürünlerini tüm 
dünya otomotiv üreticilerine 

tedarik etmektedir. 

Merkezi Annecy, Fransa’da olan 
NTN-SNR Rulmanları, rulman -
da dünya lideri Japon Merkezli 
NTN Corporation’ın bir parça -
sıdır. NTN-SNR, EMEA bölgesi 
(Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) ve 
Brezilya için tüm NTN faaliyet -
lerinin yönetimi ve geliştirilme -
sinden sorumludur. 

OTOMOTİV BÖLÜMÜNÜN AKTİVİTELERİ

-
lece, NTN-SNR

-
-

-
-

NTN-SNR

-
-

NTN-SNR,

-
-

-
-
-

ZF AG’nin Aktif ve Pasif Emniyet Sistem -
leri Bölümü olan ZF TRW, sektörde eşine 
az rastlanan bir dönüm noktasını, Colette 
tipi fren kaliperlerindeki bir milyarıncı 
fren kaliperi üretimini kutladı.

MAHLE ve Scuderia Ferrari, önemli motor 
parçalarının geliştirilmesini ve tedarikini 
de kapsayan uzun vadeli bir işbirliği an -
laşması çerçevesinde, Formula 1 alanında -
ki işbirliklerini genişletti.   

Fren balatası üretmek amacıyla 1976 yılında İstanbul Maslak’ta kuru -
lan ve otomotiv sektörünün gelişmesi ve üretim miktarlarının artma -
sıyla 1980’li yıllarda yatırımlarına hız veren Kale Balata, faaliyetlerine 
1992 yılında taşındığı toplam 16 bin metrekare alana kurulu Gebze/
Kocaeli tesislerinde, 250  çalışanı ile devam etmektedir.  

SKF’in mühendislik laboratuarı, yarışlarda ve 
özellikle Formula 1’de sürtünme ve ağırlığı 
azaltarak tüm fonksiyonların en iyi şekilde 
çalışmasını sağlayan bir platformdur.

Kolbenschmıdt&pıerburg 
güvencesi ile asya araçla -
rının avrupa daki en güçlü 
markası  “herth&buss”  
artık Türkiye de…

Ali İhsan Kaya  
Yönetim Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Başkanı
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Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği 
(OYPG), 8 Haziran’da Olağan İdari ve Mali Genel Kurul 
toplantısını gerçekleştirdi. 89 üyesi ile günden güne 
gücünü arttıran dernek, yeni dönemdeki projeleri ile 
sektöre yön vermeye devam edecek

Freudenberg, dünya çapındaki üretim 
ağının güçlendirilmesi için Türkiye’de 
yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir yatırım 
gerçekleştirdi.

Türkiye amortisör sektörünün lideri 
Maysan Mando, Crowne Plaza’da ger -
çekleşen “Yan Sanayi Toplantısı’nda” 
tedarikçileri ile buluştu.

Başta Genel Müdür Anıl Yücetürk ve 
Genel Müdür Yardımcısı Young Jun Jee 
olmak üzere; tedarikçi ilişkilerinde rol 
oynayan tüm yönetim kadrosu etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. Maysan Mando ve 
Yan Sanayi Firma yetkililerinin birbirini 
tanımasına katkı sağlayan bu özel 

-
rını paylaşma fırsatı yakaladı.

Otomotiv yedek parça sektöründe 27 
yıllık tecrübeye sahip olan Otomotiv 
yan sanayiinin önemli temsilcilerinden 
Tok Otomotiv,  Samsun’da müşterilerini 
tedarikçileri ile buluşturdu.

Anıl Yücetürk Deniz Yılmaz

Departman Müdürü

Young Jun Jee

DeğerlendirmeDeğerlendirme
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Doğan Otomotiv’in Ford yedek parça pazarında her geçen yıl 

Doğan Otomotiv Müdürü Sayın Doğan Doğanç,  teknolojileri takip 
ederek, en güncel şekli ile bünyelerinde yer verdiklerini belirtti. Bu 
doğrultuda  en son hayata geçirilen B2B sistemi ile müşterilerine 
maksimum hizmet kalitesi sunduklarını ifade eden Sn Doğan 

teşekkür ederiz.   

Otomotiv ve inşaat sektörlerinde Avrupa’nın 
önde gelen uzman tedarikçisi Berner, bu sene 
Türkiye’de 10. yılını kutladı.

22 Mayıs Pazar akşamı Konya’ya hareketle baş -
layan gezi programı, 23 Mayıs Pazartesi sabahı 
AYD’nin fabrikasının gezilmesiyle başladı. Fabrika -
nın tüm bölümleri gelen ziyaretçilere dolaştırıldı. 
Fabrika gezisi esnasında AYD tarafından fabrika ile 
ilgili geniş ve dataylı bilgiler paylaşıldı.

Ortadoğu’nun en büyük uluslararası otomotiv yedek parça 
fuarı olan Automechanika Dubai, 
Dubai Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi’nde 8-10 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşti.

Valeo Servis Türkiye ekibi,  bu büyük otomotiv yedek parça 
sergisinde en çok ilgiyi gören ve yüksek müşteri ziyaretine 
sahip olan 8. Salon’da yer aldı.

-

Otomotiv yan sanayiinin önemli temsilcisi, 
Türkiye amortisör sektörü lideri Maysan Man -
do,  2016 yılı geleneksel bayi iletişim toplantısı -
nı Barcelona’da gerçekleştirdi.
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20 yıllık bilgi birikim ile 2002 yılında Aile Şirketi olarak 
temelleri atılmış olan RENPAR OTOMOTİV’in ithalat ve 

gerçekleştirdik. Firmanın  kuruluşu, faaliyet alanları ve 
hizmetleri hakkında bilgiler veren BEKCE, REN-PAR’ın 

Sorularımıza içtenlik ile cevap veren Sn. YUSUF BEKCE’ye 
YEDEKPARÇA DERGİSİ olarak teşekkür ederiz.   

Kentpar  Otomotiv  CEO’ su  Syn. Ali 
Yavuz  KÜTÜK  Haziran  ayı  içerisin -
de  yaptıkları  yeni  fabrika  açılışı  ve  
iftar  programı  hakkında açıklamalarda 
bulundu.

İlk kez 1929 yılında 
Simmering® markası 
ile üretilen döner şaft 
keçelerinin geliştiril -
mesinden bu yana, 
Freudenberg Sealing 
Technologies yüksek 
teknoloji ve inovatif yak -
laşımı ile sektöre liderlik 
etmektedir.

TRW Aftermarket, Bağımsız Yenileme Pazarı’nın 
(IAM) en büyük uluslararası satın alma gruplarından 
biri olan TEMOT International tarafından “2015 Yılı -
nın Tedarikçisi” olarak ödüllendirildi. Bu ödül, TRW 
Aftermarket’in küresel yenileme pazarındaki lider 
Köşe Modülü (fren, direksiyon ve süspansiyon) parça 
ve sistem tedarikçisi konumunu pekiştiriyor.

YUSUF BEKCE  / Renpar İthalat ve İhracat Sorumlusu

Volkan Atilla
Corteco
Bölge Pazarlama ve 
Satış Müdürü

DeğerlendirmeDeğerlendirme
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Industry-related
News
Interviews
Research
Automotive World
Travel
Company
Presentations
Examinations
Commercial
Vehicles
New Product News

ContentContentContent
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SCHAEFFLER’DEN 

M 2 ’

Otomotiv ve endüstri sektörlerinin küresel 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel proje -
lerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Yüksek 

ürünleri, Panama Kanalı’nın ardından Osmanga -
zi Köprüsü’nde de kullanıldı.  Dünyanın en uzun 
dördüncü asma köprüsü olan Osmangazi’nin 
mafsal rulmanları ve burçları projeye özel olarak 
tasarlandı.

Daha fazla sipariş, daha fazla kargo ve evlere 
daha fazla ücretsiz teslimat: Büyüyen kargo 
pazarı, nakliye sektöründeki değişiklikleri 
beraberinde getiriyor. 

Gelecekteki her türlü satış sonrası hizmetleri -
ni de bu marka kapsamına dâhil edecek olan 
Knorr-Bremse, TruckServices markası ile her 
türlü ve her yaştaki ticari araca ilişkin teşhis, 
bakım ve tamir çalışmaları için güvenilir ve 
ekonomik çözümler sunma iddiasını destekle -
mek açısından genişletilmiş bir ürün portföyü 
sunuyor.

Yıllık 10 milyon adetlik supap üretim kapasitesi ile Türkiye’nin 
en büyük motor supabı üreticisi olan Supsan A.Ş. dünyanın 
en büyük otomotiv buluşmalarından biri olan Automechanika 
Fuarı’na katıldı. Fuarda 20 farklı ürün gamını sergileyen Supsan 
A.Ş., yeni nesil araçlar için geliştirdiği turbo ile fuara damgasını 
vurdu.

Simkan Otomotiv A.Ş. tam kadro yer aldığı 
Automechanika 2016 ’dan Türkiye’ye müjdeli 
haberlerle döndü.

söyleşi gerçekleştirdik.

Y.P: Firm
misi ?

S.A: Firmamız, 2003 yılında Roberto ve Patrizio Ragusin tarafından
Türkiye’nin ilk kauçuk parça üreticisi ve ihracatçılarından biri olan 
babaları Gian Giacomo Ragusin’in 45 yılı aşkın deneyimlerinden 
güç ve ilham alarak kurulmuştur.

İzmir Çamdibi’nde 2 bin m2’lik bir alanda faaliyetlerine başlayan 
RAPRO, bugün 21. Yüzyılın en son teknolojik olanaklarının 
kullanıldığı İzmir/Kemalpaşa’daki 17 bin m2’lik fabrikasında üretimine
devam etmektedir.   

Başta otomotiv OEM ve Aftermarket pazarı olmak üzere; beyaz 
eşya, denizcilik, tarım ve diğer çok sayıda sektör için soğutma, 
kalorifer, hava ve yakıt kauçuk hortumları, motor takozları, burçlar 
ve körükler üretmekteyiz. Aynı hattan hem ana sanayi hem de 
yenileme pazarını besleyen muhtemelen sektöründe Türkiye’deki 
tek üreticiyiz. Firmamız kuruluşundan itibaren küresel pazarda lider 
kauçuk parça üretim ve tedarikçisi olarak dünya çapındaki büyük 
markalar tarafından tercih edilmektedir. 

TS 16949, ISO 14001, ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip 

sektörünün ürünlerimiz ile ilgili talep ettiği bütün testleri kendi 
laboratuarlarında yapma kabiliyetine sahiptir. 

S.A: Rapro 2005 yılında ilk ihracatını gerçekleştirmiş olup bugün 
üretiminin %85’ini 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Son 5 
yıl içerisinde yakaladığımız ivme ile birlikte ihracat cirosunu beş katına 
yükseltmeyi ve ihracat pazarlarında da aranılan bir marka haline 
gelmeyi başardık. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında 

kendi ürünlerimizi Çin’e satıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Y.P: Nasıl

S.A: Rapro olarak en önemli özelliklerimizden biri yeni ürün geliştirme 
konusundaki hassasiyetimizdir. Piyasadaki gelişen eğilim ve 
ihtiyaçları yakından takip ederek müşterilerimiz henüz talep etmeden 
ürün geliştirme sürecimizi tamamlayarak ürünü kataloğumuza ekleyip 
sunuma hazır hale getirme becerimizle öne çıkıyoruz. Her sene 
ortalama 1000 yeni ürünü kataloğumuza ekliyoruz.Önümüzdeki 

gurubundaki ürün çeşitliliğimizi artırarak Asya ve Avustralya 
pazarlarında da adından söz ettiren bir marka haline gelebilmektir. 
Bunun yanı sıra Güney Amerika pazarında da varlığımızı artırmayı 

yoruz.

RAPRO FAALİYETE GEÇİRDİĞİ YENİ LOJİSTİK 
MERKEZİ İLE HIZ KESMEDEN BÜYÜYOR...

Manisa Turgutlu’da bulunan 16 bin m2’lik Lojistik Merkezini
Temmuz 2016 itibariyle hizmete açmıştır.

Rapro Dış Tic. Md. Selim Aksoy

RAPRO Turgutlu Lojistik Merkezi

Hedef İhracatta İlk 1000...
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Fil Filtre bir yıla yakındır çalışmalarını 
yürüttüğü TSE onaylı eşdeğer yedek parça 
belgesini 28 Ekim tarihinde, TSE Genel 
Müdürlüğün de katıldığı törenle, TSE baş -
kanı tarafından almıştır.

Konu ile ilgili açıklama yapan Fil Filtre 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan 
Çirkin, “Bu belgeyi TSE kurumundan 

hem gururlandırmış hem de pazarda 
güvenilir ürün ürettiğimizin tescili olması 
açısından bizi ayrıca mutlu etmiştir” dedi.

TRW Ağır Vasıta Pazarlama Müdürü Dennis Christ şunları söyledi: “Ağır 
Vasıta işimiz, attığımız her adımda daha da güçlenmeye devam ediyor. 2015 
yılında, önemli pazarlarda yüzde 10’luk bir büyüme elde ettik. Bu büyümeyi 
ürün ve dijital alandaki stratejik gelişmelere borçluyuz.

“Kalabalık ve büyüyen bir pazarda böyle sonuçlar elde etmek çok önemlidir. 
Müşterilerimize komple Ağır Vasıta fren ürün gamını sunduğumuzda neler 
başaracağımızı düşünmek bizi çok heyecanlandırıyor.

 “Ağır Vasıta Yenileme Pazarı, uzun zamandır beklediği üst segment komple 
fren tedarikçisine 2016 yılında kavuşuyor. Bu marka TRW Proequip’dir.”

Türkiye ve dünya akü sektörünün önde gelen iki 
oyuncusu İnci Akü ve GS Yuasa, atılan imzalar 
sonucu güçlerini birleştirdi. İnci Akü A.Ş., Japon -
yamerkezli GS Yuasa Int. Ltd. ile gerçekleştirdiği 
ortaklık doğrultusunda, İnci GS Yuasa A.Ş. olarak 
yoluna devam ediyor.

Türkiye’nin alanında en büyük üreticisi olan AYD, geleneksel hale 
gelen yıllık değerlendirme ve istişare toplantısını bu yıl 04-06 
Şubat 2016 tarihleri arasında NG Sapanca Wellness & Convention 
Otel’de  gerçekleştirdi.
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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 O2 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
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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;  E zerinde 
k  yaz r -

r endir. T kalitemiz her 
r a an r.

• Lojistik sistemimiz; s-
l distribüt t z

c ettikleri 
takdirde a çerisinde teslim almak-

r. 

• Çoklu uzmanlık; 
r

biraz daha k

• Dinamik Stok Yönetimi; Pazar dina-
miklerinin de r  e 
sür rak yeni refer
ne rak 
ürünlerimizin st kat z -
rak takip etmekte y
yapmakta eticesinde ürünleri-
mizi her r a

• Tech-Assist  yedek parça 
retini eya 

araçlar  yapan tüm piyasa 
akt föyümüzü 

a teknik anlamda dest a

r c
Türkiy y r, 
teknik n at bültenleri payla-

 A Techassist” web sitemiz 
üzerinden basit bir üyelik ba
teknik dest l tarafta da hizmete 

• Valeo Web Katalog; ” www. -
ce.c m” web sayf z -
lec ka htiy

r y

Neden Valeo 
Elektrik Ürünleri?

• Türkiye için uygun araç parkı;  K
 Alman, Fran-

 e Asy raçlar y -
r.

• OE ürünler; terna-
tör t  y
OE ürünlerdir.

• Yedek parça çeşitliliği;  Araç sahipleri-
k ternat r 

y t k
makina  yerine tamir yani sa-
dec n r celikli 

y kemizde 
yedek par r. 

k terna-
törler için k tör, stat r, r t r
m t t a
e k tör ç  yedek par

a T referans ile

• Rulmanlı kasnaklar; -
sinin en yeni üy a

ternatör k ’den 

tedir.

• Katalog çeşitliliği; -
f ka

r. K ka
yedek parça ka  kasnak 
ka  Yedek parça ka

c kasnak 
ka   ya r. 
Tüm ka F ersiy -

t k a r.

• Diğer uygulama ürünleri;  Binek araçla-

listemiz yel 
araçlar e deniz ar

r.

• Bursa alternator fabrikamız;
fabrik öz cekte üreti-
lecek ürünler biz ka r. 

zde ki dönemin önemli ar
at E ternatörleri fabrik zda 

üretilmektedir. 

Yenilikler

• Pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler; 
 e sa -

rak de rak Pazar dinamiklerini 
takip etmekte e talebin y

a

• Yedek parça ürün gamının tamamlan -
ması;

ternat r t referansla-
 yedek par terilerimize 
r r

yedek parça sa zda önc r 
ihtiy  e distribütörlerimiz
talepler re belirlemekteyiz.

• Asya grubu araçlar; zde ki 
dönemde özellikle Asy raçlar 
için pek ç  yeni refer terilerimize 

y r

• Yeni Katalog;  çerisinde k
makina (alternat r t ka -

 yenilenecektir.

• Bursa alternator fabrikası yeni ürün -
ler; fabrik z at a -
riyle F rd Ot  Tr t  e 
Panther ar ternatörleri üretilmeye 

r ‘da R ce 
e M  T raç-

ternat  F rd 
M F M  e K r

alternatörleri üretilmey ay r.  

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 
YATIYATIYA RIMLARA 

DEVAM EDİYOR...

Industry-related
News
Interviews
Research
Automotive World
Travel
Company
Presentations
Examinations
Commercial
Vehicles
New Product News

ContentContentContent
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Provide us with the opportunity to present our magazine and the companies featured
in our magazine to the companies that operate abroad and have a direct
contact with the industry.

Automechanıka İstanbul 

Automechanıka Shangaı

Automechanıka Frankfurt

Automechanıka Moskova

Automechanıka Dubai

Equıp Auto Paris

Equıp Auto Cezayir

The fairs we are attendingThe fairs we are attendingThe fairs we are attending
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Provide us with the opportunity to present our magazine and the companies featured
in our magazine to the companies that operate abroad and have a direct
contact with the industry.

Automechanıka İstanbul 

Autumechanıka Shangaı

Automechanıka Frankfurt

Autumechanıka Moskova

Autumechanıka Dubai

Equıp Paris

Equıp Cezayir

The fairs we are attendingThe fairs we are attendingThe fairs we are attending
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