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Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

04.04.1976 yılında İstanbul’da doğdum. Ortaokul ve lise eğitimimi 
F.M.V.Nişantaşı Özel Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1998 yılında 
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Bu 
dönemde Bilgi Üniversitesi’nin University of Portsmouth ile beraber 
yürüttüğü program dahilinde University of Portsmouth İşletme Bölümü 
diplomasını da almaya hak kazandım. Yüksek lisans için yine İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’ni tercih ettim ve 2004 yılında MBA programını tamamlayarak 
mezun oldum. İş hayatıma 1996 yılında aile şirketimizde başladım. 2006 
yılında Otomotiv Yedek Parça sektörüne adım attım. Karland, Ditaş ve KYB 
firmalarında yöneticilik yaptım. Nisan 2015 itibariyle de DJ Auto Otomotiv 
ve Daihatsu Türkiye’nin Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 
üstlenmekteyim. Evli ve bir kız çocuk babasıyım. Motor sporları, otomobil 
modifikasyonu, futbol oynamak ve seyahat etmek sevdiğim hobilerimdir.

Genç yaşta bu kadar başarılı olmanın sırrını genç okuyucularımız 
için bizimle paylaşır mısınız? 

1996 yılında başlayan iş hayatım boyunca hep öğrenmeye açık oldum. 
Devamlı kendimi geliştirmek için çaba gösterdim ve çok çalıştım. Aile 
şirketimizde çalışırken hiçbir zaman patronculuk oynamadım, işe en 
başından başladım. Sabrettim ve başardım. Şirket ortağı olarak 2006 
yılında aile şirketimizden ayrıldığımda arkamda 10 sene içinde 55 ülke ile 
ticareti olan 35 milyon dolar ciroya ulaşmış bir firma bıraktım. 2006 yılında 
girdiğim otomotiv yedek parça sektöründe görev yaptığım tüm firmalarda 
işimi, ekibimi ve sorumluluklarımı hep kendi şirketimi yönetiyormuş 
gibi sahiplendim. Tecrübe ve bilgi birikimimden faydalanarak çalıştığım 
firmalara her anlamda katma değer sağlamaya çalıştım. Bu dönem 
içinde de hep yeni şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek, yöneticilerimin 
tecrübelerinden faydalanmak için çaba gösterdim. 

Otomobillerle kişisel olarak ne kadar ilgilisiniz?

Otomobillere olan merakım küçük yaşlarda başladı ve zamanla 
vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü. Ehliyetimi aldıktan sonra bir adım daha 
ileri giderek görsel ve mekanik araç modifikasyonuna gönül verdim. 
Bugüne kadar kullandığım birçok aracın görsel ve mekanik modifiyesini 
keyifle yaptım. En son Renault Megane RS aracımın yine Megane RS’in bir 
versiyonu olan R26.R’ın performans ve görüntüsüne getirdim. Bu işlemler 
esnasında birçok parça montajında da bizzat rol aldım. Türkiye’den temin 
edemediğim ekipmanları yurtdışından bizzat kendim getirdim.

Okulu bitirmeden aile şirketinizde çalışmaya başlamışsınız, bu 
durumun size ne gibi faydaları oldu?

1996 yılında aile şirketimizde çalışmaya başladığımda üniversite 2. sınıfı 
yeni bitirmiştim. Polipropilen çuval ve bu çuvalların üretiminde kullanılan 
makinaların ticaretini yapan iki şirketimizde çeşitli sorumluluklar aldım. Bu 
dönem bana iş hayatı, iş disiplini ve vizyon anlamında ciddi katkılar sağladı. 
Ayrıca kısa dönemde dış ticaret, ihracat-ithalat ve logistik konularında 
ciddi bir tecrübe kazanmama yardımcı oldu.

M. Can İNCEKARA
Genel Müdür
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 ‘Çalışmaya başladığımda üniversite 2. sınıfı yeni 
bitirmiştim’



Hatta bazı parçaları yurtdışından getirmek için günü birlik yurtdışına 
uçtuğum bile oldu. 2006 yılında profesyonel hayata geçtiğimde, otomotiv 
sektörünü tercih etmemdeki en önemli unsurdan biri otomobillere olan 
ilgim ve parçalarla ilgili bilgim oldu.

Karland Otomotiv, Ditaş, KYB gibi köklü firmaların yöneticiliğini 
üstlendiniz. DJ AUTO ile tanışma hikâyeniz nasıl oldu?

Karland’da Kategori Grup Yöneticisi, Ditaş’ta Pazarlama Müdürü ve 
KYB’da Genel Müdür olarak görev yaptım. KYB’daki görevimden ayrılmamı 
takiben DJ Auto’dan gelen teklif sonucunda Nisan 2015’te Genel Müdür 
olarak göreve başladım. DJ Auto firmasını ve ürünlerini yedek parça 
sektöründen zaten tanıyordum. Firmanın, Türkiye pazarına bakışı, verdiği 
önem ve potansiyeli bu görevi kabul etmemde büyük rol oynadı.

DJ AUTO ve ürünleri hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de otomotiv, finans ve sigorta sektörlerinde hizmet veren ALJ 
Holding bünyesinde bulunan DJ Auto, 2009 yılında İstanbul’da kuruldu. 
Yedek parça pazarına kendi markamız olan DJ Parts altında amortisör, 
fren balatası, fren pabuç balata, fren diski, fren sıvı hidrolikleri ve hidrolik 
parçaların yanısıra yine kendi markamız olan FBK altında fren balatası, 
pabuç ve yaprak balata ürünlerini sunmaktayız. Sahibi olduğumuz fren 
balatası fabrikası ile üretici kimliğimizi de pazara yansıtabilmekteyiz. DJ 
Parts markamız altında yeni ürün grupları geliştirip pazara sunmaya 
devam etmekteyiz. Bu markaların yanı sıra Denso distribütörümüz de 
bulunmaktadır. 2016 yılında iki yeni markamızı daha pazara sunacağız.
Türkiye çapında 12 değerli iş ortağımız ile çalışmaktayız. 

‘Müşterilerimizle uzun vadeli ve dinamik ilişkiler 
kurmayı hedefliyoruz’



Otomotiv yenileme pazarında kaliteli çözümler sunan küresel bir güç olma 
hedefiyle yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda stratejik hamlelerle büyümemizi 
sürdürdük. Sunduğumuz geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmetlerimizle istikrarlı 
bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 

Hizmet anlayışımız ürün satışından sonra da devam ediyor. Pazarlama ve 
satış sonrasında sunduğumuz destek, hizmetler ve garantilerle de her zaman 
müşterimizin yanında oluyoruz. Çünkü müşterilerimizle uzun vadeli ve dinamik 
ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Firma felsefemiz araçlarda her zaman kaliteli 
ürünler kullanılmasını sağlamak ve kaliteli servis ile daha uzun süre sorunsuz 
kullanım sağlayarak, müşterilerimizin memnuniyetini sürekli üst düzeyde 
tutmaktır.

2016 senesi için satış hacmi nasıl olacak ve gelecekle ilgili olarak ne gibi 
hedefleriniz var?

2015 yılında Türkiye siyasi ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadı. Tüm bu 
sıkıntılara rağmen otomotiv sektörü iyi bir büyüme ile yılı tamamladı. 2015 
yılındaki bu büyümenin 2016 yılına özellikle yedek parça pazarına önemli 
derecede faydası olacağı beklentisindeyim. Daha istiklarlı siyasi ve ekonomik 
ortam da iş hacmimizi arttırmamıza yardımcı olacaktır.

Şubat ayında DJ Auto merkez ofisimizi Ataşehir’e taşıdık ve hizmete soktuk. 
Tuzla’da yer alan 3.000 m2’lik depomuzda yüksek bulunabilirlik ve hızlı sevkikat 
ile müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutuyoruz. DJ Auto çatısı altında 
olan DJ Parts ve Denso markalarımıza, 2016 yılında FBK ve iki yeni marka daha 
ekleyerek, iş hacmimizi ve pazar payımızı arttıracağız. Mevcut markalarımızla 
beraber yeni iki markamızı 7-10 Nisan 2016 tarihlerinde Beylikdüzü Tüyap’da 
gerçekleşecek Automechanika İstanbul fuarında 8.Salon O5 no’lu standımızda 
pazara lanse ediyor olacağız.
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