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İŞİMİZDE UZMANIZ
We are professional  in our business 

EN DEĞERLİ SERMAYEMİZ ÇALIŞANLARIMIZ
Our employess are our most valuable riches

GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ İLE DEĞER YARATIYORUZ
We create values through strong partnerships

Pazara hakim, müşteri ilişkileri yönetiminde uzman kadromuz size bir telefon kadar yakın…
We are at your service with our team, specialised in sales and customer relations.

61 ülkede yedek parça hizmeti sunan uluslararası satınalma topluluğu TEMOT INTERNATIONAL’ın hissedarıyız. 
We are shareholder of TEMOT INTERNATIONAL , which is an international spare parts purchase serves over 61 countries.

Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz.
We are ready to serve you with a wide product range and experienced sales team. 



YENİLİKÇİ, GİRİŞİMCİ ve ÖNCÜYÜZ
 We are innovative, entrepreneurial and  a pioneer

MİSYONUMUZ KOŞULSUZ MEMNUNİYET
Our mission is unconditional customer satisfication

DAHA İYİ YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ
We are working  to create a better future

Sektörümüzde nitelikli işgücü ve çevre duyarlılığı konusunda öncü olacak projeler geliştiriyoruz.
We are developing new projects about qualified workforce and environmental awareness as a pioneer in our sector.

Tüm iş süreçlerimize teknolojiyi entegre ediyor, yenilikçi adımlar atıyoruz.
 We are taking innovative steps and integrate technology in all of our business process.

Ürün ve hizmetlerimizi iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştırma temelinde şekillendiriyoruz.
We are forming all of our products and services on the basis easing the lives of our partners.



YEDEK PARÇA DEPONUZ 

Your Spare Parts Warehouse

“Yedek Parça Deponuz” misyonuyla Türkiye genelinde lojistik ağlar ören Hıdırusta’nın 
başarısının perde arkasında “güçlü altyapı”, “0 hata hedefi ile ilerleyen süreçler” ve 
“deneyimli işgücü” var. 20 bin metrekareyi aşan depolama alanına sahip olan şirket,  

“hızlı, hasarsız, hatasız gönderim” ilkesi ile lojistik süreçlerini yönetiyor. 

“Strong infrastructure”, “progressive processes with 0 error target” and “experienced workforce” 
are the main priciples behind Hıdırusta’s success, which has an important logistic network 

throughout Turkey with the slogan “ Your Spare Parts Warehouse”. The company, has a storage 
area exceeding 20 thousand square meters, manages its logistics processes with the principle of 

“fast, undamaged, error free”.

GÜÇLÜ TEKNOLOJİ ALTYAPISI

Strong Technology Infrastructure

Bilgi teknolojileri ile ilgili en yeni yönelimleri yakından takip eden Hıdırusta, ilk 
uygulayıcılardan biri olarak sektörünün gelişimine de öncülük ediyor. Tasarımından 

işlevselliğine kadar her alanda fark yaratan B2B sistemiyle iş ortaklarının  
hayatını kolaylaştırıyor. 

Closely following the latest trends in information technology, Hıdırusta leads the development 
of the industry as one of the first practitioners. From design to functionality, every area makes a 

difference, facilitating the life of business partners through its B2B system.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI 

Sustainable Success

Hıdırusta’nın hedefi alanında en rekabetçi ve en üretken hizmet kuruluşu olmak…  
Faaliyet gösterdiği tüm segmentlerde pazar lideri olma vizyonuyla yatırımlarına devam 

eden şirket, orta vadede Türkiye’nin toplam 10 farklı noktasında hizmet verir  
hale gelmeyi planlıyor. 

Hıdırusta’ s main target is to become the most competitive and productive service organization.
The company, which continues its investments with the vision of being the market leader in all segments 

in which it operates, plans to become a service provider in 10 different locations in the mid term.



HAKKIMIZDA

About Us

Otomotiv yedek parça sektörüne 1978 yılında adım atan, 1997’den bu yana da özellikle MAN ve Mercedes-Benz 
marka ticari araçların toptan yedek parça dağıtımında uzmanlaşan Hıdırusta, İstanbul / Başakşehir’deki merkezinin 

yanısıra Ankara, Gaziantep, Samsun, İzmir ve İstanbul Anadolu Yakası şubeleriyle hizmet veriyor.

Hıdırusta, “Yedek Parça Deponuz” sloganıyla 60’ı aşkın markanın geniş ürün yelpazesini iş ortaklarına sunuyor. 
Bulunduğu segmentin ‘en yüksek ciroya sahip’ şirketi olan Hıdırusta, 2015 yılı itibariyle hizmet verdiği araç gruplarına 

DAF, Volvo, Renault Trucks, Ford, Iveco ve Scania’yı da ekleyerek ürün yelpazesinde önemli bir dönüşüme imza attı. 
Şirket, 2017 itibariyle hafif ticari araçlar alanında da çözüm ortağı olmaya başladı.

Entered the automotive spare parts sector in 1978 and specialises in the wholesale spare parts distribution of MAN and 
Mercedes-Benz branded commercial vehicles since 1997, Hıdırusta serves with branches in Ankara, Gaziantep, Samsun, 

İzmir and Istanbul Anatolian side, in addition to its headquarters in Basaksehir, Istanbul. 

Hıdırusta, with its slogan “Your Spare Parts Warehouse”, offers to its business partners a wide range of products more than 
60 brands. Hıdırusta, being the company with the highest turnover in its segment, marked an important turnaround in its 

product range by adding DAF, Volvo, Renault Trucks, Ford, Iveco and Scania to its vehicle groups, it serves, in 2015. 

Today, the company also serves light commercial vehicles parts as a solution partner.
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