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A vrupa menşeli dizel motorlar, 
gazlı motorlar ve agregalar için 
yedek parça ve aksam alanında 

uzman bir firma olarak kendini kanıtlayan 
OE Germany, geniş ürün yelpazesini, 
kalitesini ve deneyimini Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu çok sayıda dünya 
ülkesine taşıyor. Endüstriyel ve ticari 
araç sektörlerinde dizel ve gazlı motor 
aksamlarına yoğunlaştıklarını söyleyen 

OE Germany Bölge Satış Müdürü Eric 
Botella, “OE Germany markası altında en 
yüksek kalitede yedek parçalar satıyoruz. 
Hedefimiz tüm pazarların kalite ve hizmet 
gerekliliklerini karşılamak” diye konuşuyor. 
Botella’nın verdiği bilgilere göre OE 
Germany, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, 
Scania, DAF, Renault, Deutz, Cummins, Iveco 
gibi farklı motor markaları için geniş yedek 
parça yelpazesine sahip. 

Şirketin stoğunda yarım motor, karter, krank 
mili, kam mili, biyel kolu, piston, gömlek, 
silindir kapağı, devirdaim, yağ pompası, yağ 
soğutucu, direksiyon pompası, volan, conta 
kiti, kompresör parçası gibi farklı parçalar 
bulunduruyor.

OE GERMANY’Yİ ZİYARET ETTİK 

Satınalma ve Planlama Müdürümüz Uğur Tıraş ile İthalat Operasyon Uzmanımız Yasin Keskin, OE Germany’i Almanya’daki 
merkezinde ziyaret ederek, Bölge Satış Müdürü Eric Botella ile biraraya geldi. 

Yaklaşık 10 yıldır otomotiv satış 
sonrası pazarına yüksek kalitede 
yedek parça tedariği sağlayan 
OE Germany, en büyük üçüncü 
pazarı olarak konumlandırdığı 
Türkiye’de ekonomik krize rağmen 
hedeflerinde geri adım atmadı. 
OE Germany Bölge Satış Müdürü 
Eric Botella, “Hedefimiz, Hıdırusta 
Otomotiv gibi seçkin iş ortaklarımız 
sayesinde bu zor süreçte her yıl 
yüzde 10 büyümek” diyor. 

Türkiye’de 
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Eric BotElla 

Yelpazelerini sürekli genişletiklerinin altını 
çizen Botella, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“D2676 için silindir kapağı, OM651 için yarım 
motor, Actros için direksiyon pompaları 
gibi yeni motorlarda kullanılan parçalar 
geliştiriyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmak için ürün geliştirmelerimizi aralıksız 
sürdüreceğiz.”

“HIDIRUSTA, SEÇKİN 
İŞ ORTAKLARIMIZ ARASINDA”
Türkiye pazarına yönelik bakış açıları ve 
hedefleri hakkında da değerlendirmelerde 
bulunan Botelli, “Türkiye, bizim üçüncü 
büyük pazarımız ve Hıdırusta Otomotiv de 
dünya çapındaki seçkin ortaklarımızdan bir 
tanesi. Ancak Türkiye ve komşu ülkelerinde 
yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar 
nedeniyle pazar son 2 yıldır daralıyor. 

Suriye, İran ve Suudi Arabistan’ın durumu, 
ABD, Rusya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler 

gibi yaşanan siyasi gelişmeler, Türkiye’de iş 
geliştirme alanını olumlu yönde etkilemiyor. 
Öte yandan küresel çapta yaşanan bir 
durgunluk da söz konusu. Bütün bunlar 
ışığında, iş ortaklarımızdan beklentimiz kendi 
pazar paylarını korumaları ve faaliyetlerine 
devam edebilmeleri” diyor.

Hıdırusta Otomotiv ile olan işbirliklerinden 
duyduğu memnuniyeti de dile getiren 

Botelli şöyle konuşuyor: “Bu işbirliğimizden 
onur duyuyoruz ve mükemmel ortaklık 
nedeniyle müteşekkiriz! Günlük işler, 
iletişim, birlikte iş yapmak gerçekten keyifli! 
Gelecekte, şirketlerimizin birbirlerinin 
hizmetlerinden yararlanmaya devam 
edebileceğine inanıyoruz. Hedefimiz, seçkin 
ortaklarımız sayesinde, bu zor süreçte iddialı 
bir hedef olduğunu bilmemize rağmen, her 
yıl %10 büyümek.”


