
G iderek büyüyen ikinci el otomotiv pazarındaki ihtiyaçlara 
cevap vermek için satış kanallarını çeşitlendiren Otokoç 2. El, 
tedarik kanallarını geliştirerek bayilik ağı oluşturmaya başladı. 

Otokoç 2. El’in ilk bayisi Denizli’de açıldı. Bayi açılışı vesilesiyle 
düzenlenen tören Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Zolan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ali Y. Koç, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Bayi 
Sahibi ve Turkuaz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Zeybekci, 
Denizli yerel yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ali Y. Koç: “Otokoç 2. El markamızın büyüme hikâyesinin 
sektöründe referans kaynağı olmasını temenni ediyoruz”
Koç Topluluğu’nun neredeyse bir asır önce başlayan yolculuğuna, 
uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel büyüme vizyonu 
çerçevesinde devam ettiğinin altını çizen Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Otokoç 2. El’in ilk bayi açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, “Kuruluşumuzdan bu yana Topluluğumuzun en 
önemli iş kollarından biri olan otomotivi bu güçlü yatırım ve büyüme 
perspektifiyle ele alıyoruz. Otomotiv öyle bir sektör ki; üretimden 
satışa ve satış sonrasına uzanan, çok büyük bir değer zincirini, 
dev bir ekosistemi kapsıyor. Bu değer zincirinin nihai müşteriye 
doğrudan temas eden halkalarındaki yatırımlarımızı ve yeniliklerimizi 
de sürdürüyoruz. 
Otokoç Otomotiv’in bugün bir araya gelmemize vesile olan adımı 
da bunun bir örneği. Bayilik sistemini de devreye aldığımız ikinci 
el pazarında önemli hedeflerimiz var. Bu iddiamızı, Otokoç 2. El 
markamızla sağlam bir kurumsal temele oturtuyor ve ne mutlu 
ki, bugün ilk bayimizi Denizli’de açıyoruz. Topluluğumuzun diğer 
tüm faaliyetlerinde olduğu gibi, Otokoç 2. El markamızın büyüme 
hikâyesinin de sektöründe referans kaynağı olmasını temenni 
ediyoruz. Otokoç 2. El, teknolojiyle desteklenmiş, her koşulda 
müşteri memnuniyetini esas alan ve çevik bir yönetim anlayışıyla 
faaliyetlerini sürdürecek. Bu yıl içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında 
bayi teşkilatı yapılanmamızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

İnan Ekici: “2026 yılı sonuna kadar 30 civarında bayiye ulaşmayı 
hedefliyoruz” 
İkinci el otomobil sektörünün uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de tutarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, öncülük 
ve güven vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla 94 yıldır sektörde 
standartları belirleyen Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm 
sağlayan Otokoç 2. El’in de sektöründe ilk akla gelen marka olarak 
konumlandığını belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, 
“Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı gün nakit 
ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, 
temassız teslimat ve online satın alma gibi yenilikçi seçenekleriyle 2. 
el araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren Otokoç 2. 

El markamızla, Türkiye çapında 
25 lokasyonda hizmet veriyoruz. 
Otokoç 2. El olarak araç satın 
alırken veya satarken tüm 
süreçlerin en kolay, hızlı ve şeffaf 
şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, 
katma değerli hizmetlerimizle 
müşterilerimize her zaman 
yanlarında olduğumuzu 
hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra 
Türkiye’de 2021 yılında toplam 
24.000 adet satışın gerçekleştiği 
kurumsal ikinci el araç pazarında 
liderlik konumumuzu ve dünyada 
bölgesel bir oyuncu olma 
hedefine yönelik yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz.

Gelinen noktada, Otokoç Otomotiv’i daha da üst düzey bir büyüklüğe 
taşıyacak yeni bir atılımla karşınızdayız. Giderek büyüyen ikinci el 
sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme 
stratejimiz doğrultusunda, satış kanallarını çeşitlendirmenin ve 
bayilik ağı oluşturmanın ilk adımını bugün itibarıyla kıymetli şehrimiz 
Denizli’de atıyoruz. Bu adım Otokoç 2. El çalışanları için olduğu kadar, 
Denizli kentine ve halkına da katkı sağlayacak bir sürecin başlangıcı 
olma özelliği taşıyor. Otokoç 2. El’in bu yeni döneminin ilk durağı olan 
Denizli bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti 
ve yüksek performans ile gelecekte yurt genelinde açılacak yeni 
bayilerimiz için son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil 
edecek. Bu çerçevede, Otokoç 2. El satış kanallarını 2022 sonuna 
kadar 10, 2026 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 30 
civarında bayiye ulaşarak büyütmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Nihat Zeybekci: “Denizli’deki 
ikinci el otomotiv pazarını 2-3 
katına çıkaracağımıza olan 
inancımız tam” 
Bayi sahibi ve Turkuaz Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Zeybekci de açılışta yaptığı 
konuşmada, “Turkuaz Otomotiv 
bünyesinde Otokoç 2. El’in 
açılışını yapmaktan ötürü çok 
heyecanlı ve gururluyuz. Her 
ne yaparsak yapalım bugüne 
kadar en iyisini yapmaya çalıştık. 
Denizli, Türkiye’nin parlayan yüzü 
olacak diyerek, pek çok güzel 

işler yaptık. Denizli’nin ikinci el otomotiv pazar yeri olmasında da bu 
yatırımın önemli yeri olacak. Denizli’deki ikinci el otomotiv pazarını 
2-3 katına çıkaracağımıza olan inancımız tam. Otokoç markasının 
şehrimize gelişi büyük bir fırsat. Otokoç, Türkiye’nin en büyük ve 
itibarlı markalarından. Otokoç’un güvencesi, Turkuaz’ın itibarı ile ikinci 
el dendiğinde Denizli akla gelsin istiyoruz. Otokoç 2. El’in Denizli’ye 
çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, bu açılışın hepimiz için 
hayırlı olmasını temenni ederim” dedi. 

İkinci el araç satışında Türkiye’nin lideri konumunda bulunan 
Otokoç 2. El, giderek büyüyen ikinci el pazarındaki ihtiyaçlara 

cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi 
doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendirerek bayilik 
ağı oluşturmaya başladı. Otokoç 2. El’in ilk bayi açılışı, 

1 Nisan 2022 tarihinde Denizli’de gerçekleşti.
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