
Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen finansal 
kurumlar ve holdingler dışındaki tüm 
sektörleri kapsayan Fortune 500 
Türkiye listesine göre Türkiye’nin en 
büyük firmaları arasında Dinamik 
Otomotiv olarak 389. sırada yer 
aldık. 

14 Ekim tarihinde Conrad Hotel İstan-
bul’da gerçekleştirilen ödül gecesine 
katılarak sertifikamız ve ödülümüzü 
teslim aldık. Bizi bu büyük başarıya 
taşıyan müşterilerimize, iş ortaklarımı-
za ve tüm çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ederiz.

Kuruluş tarihimizden bugüne kadar her zaman daha ileriyi hedefleyen bir yapıda olduk. 13 global markanın 
2019 yılında bünyemize dahil olmasıyla birlikte Türkiye’nin açık ara en çok markasını temsil eden dağıtım şirketiyiz. 

2019 yılında zamanın ruhuna göre hareket ederek, temsil ettiğimiz markaların müşterimize yakın bulunabilirliğini 
sağlamak adına lojistik alanda yatırımlarımızı yaptık.  Bu çerçevede kaliteli ve hızlı dağıtımın iyileştirilmesine 
yönelik bünyemize Çayırova’da dağıtım depomuzu ilave ettik. Şu an çalışmaları devam eden 2020’nin ilk 
çeyreğinde Çorlu’da da mağaza konseptiyle bir lojistik merkezini hizmete açıyoruz. 1 merkez dağıtım, 16 sevkiyat 
deposu ve 250 kişilik satış kadrosu ile ülkemizin en uç noktasına ulaşıyoruz. 
  
Teknolojiye yaptığımız yatırım ile yeni oluşturduğumuz depo sistemimizde ASRS sistemini kullanmaya 
başlıyoruz. Türkiye’de “ilk” olarak insansız araçla otomatik ürün toplamayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
16 sevkiyat depomuzda 48 araçlık dağıtım filomuzla, 50 km çapına günde 3 servis, 100 km çapına günde
2 servis, 150 km çapına günde 1 servis ile hizmette lideriz ve bu hizmeti daha iyi vermenin amacındayız.  
Müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak tüm araç gruplarında çeşidi daha iyi duruma getirmek 
üzere Ar-Ge’ye yatırımı artırarak süreçleri hızlandıracağız.

Nisan ayında gerçekleşecek Automechanika fuarımızda yer alacak standımızda, yenilikler ve tüm gelişmelerden 
haberdar olmak üzere tüm tedarikçi ve müşterilerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir, bu 
vesile ile 2020 yılının sektörümüz için başarılı ve bereketli geçmesini temenni ederim.
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GLOBAL MARKALARIMIZDAKİ GELİŞMELER

2018 yılı itibarı ile yurt içi satışlarını Dinamik Otomotiv aracılığı ile 
gerçekleştiren Braxis International’in kuruluşu 1920’li yıllara 
dayanmaktadır. Balata’dan ABS sensörüne full çeşit ürün sunan   
Braxis, Premium kaliteyi uygun fiyatlarda müşteri ile buluşturuyor.

Tecdoc ve TecAlliance data sağlayıcısı olma özelliği ile ürün bilgilerine    
kolay erişim avantajı sağlıyor.

Dünyada kabul görmüş ECR 90 sertikasına sahip marka, sürekli   
genişleyen ürün yelpazesiyle fren sisteminde çözüm ortağı olmayı 
hedefliyor. 
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DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

2012 yılında Almanya’da doğan Kraftvoll Germany’nin şirket merkezi 
Münih’te olup lojistik deposu Frankfurt’ta faaliyet göstermektedir.

Kraftvoll Germany; yurt içi satışını, Türkiye genelinde 17 deposu ve 22 
satış ofisi bulunan, hızlı dağıtım ağı ile sorunsuz hizmet veren çözüm 
ortağı Dinamik Otomotiv ile yürütmektedir.

2019 yılında yapılan başvuru ile EAC belgesi almaya hak kazanan Kraftvoll 
Germany, aks grubu, akü, bagaj amortisörü, buji grubu, elektronik grubu, 
filtre grubu, fren aynası ve kauçuk grubu ile Dinamik Otomotiv’de aktif 
olarak satışa başladı. 2020 yılında ürün gamına eklenecek diğer gruplar 
ile büyüyerek Avrupa standardında üretilen ürünleri müşterileri ile 
buluşturmayı hedefliyor. 

Global Turboşarj üreticilerinden biri olan Jiangsu Easyland Corporation, 
Dinamik Otomotiv’i Türkiye’deki tek distribütörü olarak seçerek 
aftermarket pazarında güç ve kaliteyi bir arada sunmayı hedefliyor. 
Dünyaca ünlü markanın turboşarj ürünleri, 80’in üzerinde referans sayısı 
ile stoklarımızda yerini aldı.

Jiangsu Easyland Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Bay Quan Liu, 
Dinamik Otomotiv’in Türkiye’nin lider otomotiv yedek parça tedarikçisi 
konumunda olduğunu belirterek şunları ifade ediyor: “Dinamik Otomotiv, 
ülke çapında tüm siparişler için aynı gün içinde dağıtım hizmeti sunarak, 
turboşarj’ı da içeren birçok ürünü 17 farklı lojistik depo aracılığı ile 
dağıtmakta ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Dinamik 
Otomotiv 22 satış ofisi, güçlü satış ekibi ve web tabanlı sipariş sistemi ile 
müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Jrone, Türkiye’deki markalarını 
ve ürünlerini tanıtmak hususunda Dinamik Otomotiv ile çalışmanın 
büyük bir başarı kazandıracağına inanmaktadır.”

Global Turboşarj üreticilerinden biri olan Jiangsu Easyland Corporation, Global Turboşarj üreticilerinden biri olan Jiangsu Easyland Corporation, 

YENİ EKLENEN DİĞER MARKALAR

DİNAMİK SATIŞ
Soluksuz şekilde süren bir maratonu ve güzel bir yılı daha geride bıraktık, başarının getirdiği 
keyifli bir yorgunluk ile.. Dinamik Otomotiv tetikleyici ve atılımcı ruhunu kendi isminde 
barındırıyor aslında…

Bugün Türkiye’de en geniş lokasyonda, en yüksek çeşitlilik, en hızlı servis ağı, en yüksek 
kalitede iletişim anlayışı ile müşterilerimize daima daha iyi hizmeti vermenin gayesi 
içerisindeyiz.

Satış divizyonu tüm uzman birimleri ile bugün 9.000 üzerinde müşterisine, ülkemizin her 
noktasında düzenli olarak ulaşmakta ve günlük hizmet vermektedir. Tüm müşterilerimiz ile 
her an diyalog halinde olarak, onların istek ve ihtiyaçlarına göre çok hızlı aksiyon alabilme 
kabiliyetine sahip olmanın ne kadar kıymetli bir hizmet anlayışı olduğunu çok iyi bilmekte ve 
buna göre sorumluluk almaktayız.

Baş döndürücü bir hızla değişmekte ve gelişmekte olan sektörümüzde, Dinamik Otomotiv’in 
tüm divizyonları, bulunduğu konumun hassas sorumluluğu çerçevesinde bu yönde 
çalışmakta ve bu alanda kendini sürekli olarak yenilemektedir. Donanım tarafında yapılan 
çok kıymetli ve inovatif yatırımların beraberinde, daima birbirini tamamlayan ve geliştiren 
(olmazsa olmazımız) yeni nesil uzman satış kadroları ile “müşterilerimizin çok güçlü bir 
çözüm ortağı olarak yanlarında yer almaya” devam edeceğiz.

Hakan Yeşilsu – Türkiye Satış Müdürü



LOJİSTİK TOPLANTISI

SLIM 4 SERTİFİKA TÖRENİ DİNAMİK OTOMOTİV - 
ORJİN OTOMOTİV

FILTRON TANITIM 
TOPLANTISI

LOJİSTİK DEPOLAMA ALANIMIZ 
HIZLA BÜYÜYOR
Dinamik Otomotiv olarak, yeni yatırımlarımızla lojistik alanda m2 
artırmanın yanında, teknolojik bir sisteme geçiş için tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık. Yönetim Kurulu Başkanı Selami Tülümen, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Adem Tülümen, Proje Danışmanları, departman 
yöneticileri ve tüm depo müdürlerinin katılımı ile 26-27 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirilen Lansman toplantısı ile Panter 2020 projesi 
ve yeni sistem bilgileri tüm detayları ile paylaşıldı.

Bu önemli yatırımların sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

Mevcut depolama alanına bir yenisini daha ekledik. Çayırova’da 50 bin 
palet kapasiteli, 26.000 m2’lik yeni kapalı depo alanı ile dağıtım 
hizmetine hız kesmeden devam ediyoruz. Tedarik zinciri ve lojistik 
süreçlerinin yenilenmesine yönelik proje çalışmaları devam etmekle 
birlikte sektörde bir ilk olarak insansız araç ile depolama sisteminin 
kullanımına yönelik çalışmalarımız son aşamaya geldi. 

2020'nin ilk çeyreğinde Çorlu'da aktif hale gelecek yeni depomuz ise. 
4.000 m2 büyüklüğünde. %50 palet %50 otomatik depolama alanı 
mevcut. Hızlı teslimat, kaliteli hizmet için yatırımlarımız artarak devam 
edecek.

Dinamik Otomotiv&Slimstock iş birliğinde 
gerçekleştirilen proje ile Slim4 programı 
eğitimini başarıyla tamamlayan 9’u KeyUser 
olan 27 kullanıcı sertifikalarını teslim aldı. 
Dinamik Otomotiv Genel Merkez’de 
gerçekleştirilen törende sertifikalarını alan 
tüm Dinamik Otomotiv çalışanlarına 
gösterdikleri çaba için, Slimstock ekibine ise 
katkıları için teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Orjin Otomotiv ve Dinamik Otomotiv Avrupa 
Bölgesi satış ekibiyle gerçekleştirilen iş 
geliştirme toplantısı oldukça verimli geçti.

Yenilikçi, gelişime önem veren ve her zaman 
daha iyiye odaklanmış bakış açısı önderliğinde 
tüm tedarikçilerimizi ekibimizle bir araya 
getirecek şekilde planlamalar yapılmaya 
devam edilecek.

Dinamik Otomotiv öncülüğünde        
Temmuz ayının ilk haftası Trabzon 
bölgesinde gerçekleştirilen Filtron Filtre 
ürünleri tanıtım toplantısı yoğun ilgi gördü.

Gelişim, eğitimle olur anlayışımız ile ekibimiz kolej havasında çalışıyor. Yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayında "Zamanı yakala,
geliştir" konsepti ile ekibimize eğitimler gerçekleştirildi. Kerem Gümüşkanatlı hocanın verdiği eğitimde; iletişim strateji, planlama, takip,
delegasyon, ekip olma ve zaman yönetimi konuları ele alındı. Dinamik'le zamanın önünde ol, sürprizlere hazır ol.

BiZDEN HABERLER - LOJİSTİK

BiZDEN HABERLER - EĞİTİM ve TOPLANTILARIMIZ



DİNAMİK OTOMOTİV - 
GATES

SATIŞ HEDEF TOPLANTILARI

23 Temmuz tarihinde Ankara Hilton 
Garden’da Dinamik Otomotiv ve Gates 
işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim 
toplantısında Oem'e üretilen referanslar ve 
kayışlar ile ilgili teknik konular ele alındı. 
Oldukça verimli geçen toplantı sonrasında 
müşteriler ve firma yetkilileri akşam 
yemeğinde bir araya gelerek toplantıyı 
değerlendirme fırsatı buldular.

Mart ve Temmuz aylarında Dinamik Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, 
Türkiye Satış Müdürlüğü Yönetcileri, tüm Türkiye Bölge ve Şube Satış Yöneticileri, iç birim 
departman yöneticilerinin katılımları ile Genel Merkez binasında verimli toplantılar ve 
seminlerler gerçekleştirildi.

Sn. Hakan Okay hocanın renkli sunumu ile farklı becerilerde birbirini tamamlayan ekip üyeleri 
ile “BİZ” olmanın önemi ve doğru iletişimin başarıya etkisi üzerinde duruldu. 

Aralık ayının ilk haftası 26 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Çayırova Depo ve Tuzla 
Depo ziyaret edilerek otomasyon sistemindeki yenilikler ve teknoloji yatırımları hakkında bilgi 
paylaşıldı. Ziyaretler sonrası 2020 hedeflerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

UIB ZİYARETLER
Üyesi bulunduğumuz Uludağ İhracatçılar 
Birliği Heyeti ile birlikte Mart ayında 
Belerus, Haziran ayında Fildişi Sahili ve 
Gana, Kasım ayında ise Sırbistan 
ziyaretinde bulunarak otomotiv sektörü 
firmaları ile bir araya geldik. Firmalar ile ikili 
görüşmeler yaparak son gelişmeleri 
aktardık. 

Kurucu ortağı olduğumuz Nexus Global’in 
2019 Mart ayında Abu Dabi’de 
gerçekleştirilen forumuna katılarak 
dünyadaki ve otomotiv sektöründeki 
gelişmeler ile ilgili bilgi edindik. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selami Tülümen, Nexus 
Euroasia Genel Müdürü  Ahmet Bosut ve 
İthalat Müdürümüz Faruk Yıldız bölgedeki 
yerel müşteri ve tedarikçilerle de bir arada 
olma fırsatı yakaladı.

DYNAMIC EUROPE 
Merkezi Münih’te olan Dynamic Europe, 
2019 yılı itibariyle Almanya başta olmak 
üzere satış ve logistik operasyonlarına aktif 
olarak başlamış durumdadır.

Avrupa’daki firmalara yönelik B2B satış 
kanalı kullanılmakta ve müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her geçen 
gün geliştirilmektedir.

2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Automechanica İstanbul, 18-21 Eylül tarihleri 
arasında ise Güney Afrika'da gerçekleştirilen 
Automechanika Johannesburg fuarında 
yerini alanan Dynamic Europe, ziyaretçilerin 
yoğun ilgi gösterdiği standında markalar ile 
ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

NEXUS FORUM 

Dinamik Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Topal ile ihracat departmanı yöneticileri 2019 yılının Haziran ayında Automechanika 
Birmingham, Eylül ayında ise  Automechanika Frankfurt’u ziyaret ederek sektör ile ilgili gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu. 
Yıl içerisinde ayrıca; Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kosova, Almanya ve Rusya’daki müşterileri ziyaret ederek Dinamik Otomotiv yenilikleri ile ilgili 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

BiZDEN HABERLER - ZİYARETLER, FUARLAR


