




Onursal Başkan’ın Mesajı

Başkan’ın Mesajı

Kurt Başakıncı Zaman Çizelgesi

Biz Kimiz

Proje Hikayeleri

Dünyanın 60’dan Fazla Noktasında DAS

Honorary President’s Message

Message from the President

Kurt Başakıncı Timeline

Who are we

Job Stories

DAS in more than 60 countries 

Distributorships and Brands

Terex Cranes

Terex Port Solutions

Genie

Cimolai

Bronto, Manitex, Ormig

After Sales Services

Testimonials

Our Team

Distribütörlükler ve Markalarımız

Terex Vinçleri

Terex Liman Ekipmanları

Genie

Cimolai

Bronto, Manitex, Ormig

Satış Sonrası Hizmetler

Müşteri Görüşleri

Ekibimiz

02

04

06

08

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

34

IN
D

E
X



02

Değerli müşterilerimiz, şirketimizin 45 yıllık geçmişini zor da 
olsa özetlemek isterim. 1949 yılında başlayan iş kariyerimin 
ilk 19 yılı boyunca on iki farklı şirkette çalıştım. Son 
çalıştığım işyerinden ayrılarak, bir dostumdan kredi alıp ilk 

şirketimi 1969 yılında Ankara’da kurdum.  İşime dört elle sarılıyor, New 
York’taki GM Detroit Diesel Allison ile de iletişimimi sürdürüyordum. Bu 
arada Karayolları’ndaki son senemde altı yabancı uzmanın, Le Tourneau 
motorlu greyderler, skreyperler ve iticiler hakkında ders verdiği Karayolları 
Stajyerler Okulu’nda çalışmaya başladım. 

Karayolları’nın elindeki 400 adet Le Tourneau Westinghouse hafriyat 
makinelerinin hepsinde donanım olarak Detroit Diesel Motorlar vardı. 
Başlangıçta Detroit Diesel’den Donald Donovan’a tercümanlık yapıyordum. 
O, Detroit’e dönünce, yerine öğretmenlik yapmaya başladım.  Tüm 
bu birikmiş çabaların bir semeresi olarak, Detroit Diesel’in tek yetkili 
distribütörlüğünü aldım.

Daha sonra, P&H vinç şirketine bir mektup yazdım. Daha bütünsel ve 
planlı bir hizmet sunacağım anlaşılınca, bir yıl içinde P&H vinçlerinin de 
tek distribütörü oldum ve 1972 senesinde İstanbul’da bir irtibat ofisi açtım. 

1971 ile 1979 yılları arasında YSE ve diğer devlet kutuluşlarına bin dörtyüz 
adetin üzerinde Champion yol greyderi sattım ve bu distribütörlük en 
büyük mevduatım haline gelmişti. 1978 yılında ülkede vergi rekortmeni 
olmamı sağlayan ana unsur bu idi. Bunun dışında aynı yıllar içerisinde 
Dorsey Trailers gibi paletli traktör ve römorkların oluşturduğu ürün 
portföyüne sahip başka orta ölçekli distribütörlükler de aldım.  O yıllarda 
binin üzerinde Dorsey Trailer sattım ve bu pazara yaptığım bu güçlü giriş 
sayesinde Dorsey Trailer reklamları gazetelere verilecek kadar meşhur oldu.

Çabalarımız meyvelerini vermiş ve kaliteli hizmetin bizi taşıdığı seviye; 
engin ve başarılı bir kurumsallığın yolunu açmıştı. Artık yapılması 
gereken, bu başarıları geleceğe taşımaktı. Biz de öyle yaptık.

Bugünden geçmişe baktığımda, ‘en uzun yolculuklar bile ilk adımla başlar’ 
atasözünün ne kadar doğru olduğunu şu anda çok daha iyi anlıyorum.

DAS Otomotiv Onursal Başkanı

Onursal Baskan’ın Mesajı
Honorary President’s Message

Kurt Başakıncı
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Dear customers, I would be glad to share and make a brief 
summary of our company’s 45 years of history.  As Kurt 
Başakıncı, after working for twelve different companies, 
starting from 1949 till end of 1969, I quit the place I worked 

and formed my first company with one of my friends support. I really 
concentrated on my job and kept an open dialogue with GM Detroit Diesel 
Allison based in New York.  At the same time in my last year in General 
Directorate of Highways, I started to work in Highways School of Trainees 
where six experts gave lectures about the  Le Tourneau Motorgraders, 
Motor Scrapers and pushers.

General Directorate of Highways bought about 400 Le Tourneau 
Westinghouse Motorgraders and all had Detroit Diesel engines. Initially 
I was an interpreter  for Donald Donavan who worked for Detroit Diesel, 
and afterwards he was promoted to the Presidency of Detroit Diesel, he  
went back and I started to work as a trainer by replacing him. As a result 
of my correspondance and efforts, I was given a sole distributorship of 
Detroit Diesel for Turkey.

After all these, I wrote a letter to P&H Crane company and convinced 
them that I would be more successful and planned distributor than the 
current ones. As a result I acquired P&H Distributorship in 1972 and 
opened an office in İstanbul.

Between 1971 and 1979 I also acquried Champion Road Graders 
Distributorship and sold over one thousand four hundred Road Graders  
to the General Directorate of Road, Water and Electricity and other 
government entities. The distrubutorship turned out to be the biggest 
account and it was a major factor in my being the Highest Tax Payer in the 
country in 1977, 1978 & 1979. 

Beside all these, I acquired other midsize distributorships like  Dorsey 
Trailers. As of that year I sold over one thousand Truck Tractors and 
Trailers and with this penetration to the market Dorsey Trailer became so 
famous that advertisements in newspaper were given.

Our efforts were fruitful and the quality of our service opened the way of 
being corporate. After that point, the only thing to do was taking those 
achievements to the future, and we did so.

When I look at the past from present, I understand the importance of the 
saying, “even the longest journeys start with the first step”.

Honorary President, DAS Otomotiv
Kurt Başakıncı



DAS Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

Baskan’ın Mesajı

Sevdiğiniz bir işle uğraşıyorsanız zamanın nasıl geçtiğini fark 
edemezsiniz. Şirketlerimizin 45 senedir faaliyet gösterdiği 
alanların çoğunda, şahsen yer aldığım ve gelişimine katkıda 
bulunabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. 

DAS Grubu olarak, sürdürebilir büyüme için organizasyonel yapılan-
malarımızı ve iş süreçlerimizi gözden geçirerek, daha verimli ve kârlı 
sonuçlara odaklandık. 

2012 yılı ülkemiz için olduğu kadar grubumuz için de başarılı bir yıl oldu. 
2013’e de çok hızlı başladık. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli 
yatırım alanları olan; enerji, alt yapı ve inşaat sektörlerine yönelik yurt 
içindeki ve yurt dışındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2018 
yılına kadar ilgi alanımıza giren yatırım alanları, Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) Afrika, Ortadoğu ve Körfez Bölgesini kapsıyor. 

DAS Grubu’nun stratejik vizyonunun dayandığı temeller, hedeflerimize 
ulaşmada bizleri güçlü kılan, mükemmeliyete odaklanmamızı sağlayan 
altyapı unsurları, DAS Grubu’nu strateji odaklı, gücünün ve ölçeğinin 
farkında bir şirketler grubu olarak konumlamakta ve bu da başlıca rekabet 
eşiğini oluşturmaktadır. Gururla ifade edebilirim ki, 2013 yılında ciromuz 

başta olmak üzere hemen tüm performans ölçütlerimizde hedeflerimizi 
bugünden aşmış bulunuyoruz. Bu şevkle, büyümemizi hızlandıracak ve 
sürekli kılacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. 

Değerli müşterilerimiz, yerli ve yabancı iş ortaklarımız ve değerli çalışma 
arkadaşlarım, DAS Grubu büyümeye ve tüm paydaşları için kalıcı değerler 
üretmeye devam edecektir. 

45 yıldır olduğu gibi, ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek büyümemize 
olan katkınızın devamını diliyor, işbirliğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.

04

 Message from the President 

Kerim Başakıncı
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Chairman, DAS Otomotiv

If you are in a business that you love, you cannot realize how time 
flies. I consider myself lucky for being able to participate personally 
in most of the fields  our companies has been operating  in the last 
45 years  and  to be able to contribute  to their respective  progress.

In order to sustain growth as DAS Group, we have concentrated in 
reviewing our organizational structuring and processes for more efficient 
and profitable end results.

2012 has been a successful year for our group as well as our country. We 
also got off to a fast start in 2013 as well. Our efforts in domestic and 
international markets continue rapidly in the investment areas as energy, 
infrastructure and construction in order to be able to reach our goals. The 
region we will focus in until 2018 will be namely CIS, Africa, Middle East 
and Gulf Area.

The fundamentals of Das Groups’ strategic vision which makes  us strong 
in obtaining our goals and infrastructure making us focus on perfection, 
are positioning ourselves  as strategy oriented company  and being aware 
of its power and scale through which the threshold of  very basics of 
competition is set.

I can declare with pride we have surpassed all of our targets mainly 
in volume as well as in other performance criteria. We will, with this 
enthusiasm continue investing to increase and sustain our growth rate.

Our esteemed customers, local and international business partners, and 
dear associates, DAS Group will continue to grow and create perpetual 
values for all shareholders. 

We wish your support to our growth to continue through preferring 
our products and services as in the last 45 years and thank you for your 
cooperation.

Kerim Başakıncı
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Kurt Başakıncı ekolü, 45 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, müşteri memnuniyeti ve üst 
düzey kaliteli hizmeti ön planda tutarak, müşterilerinin başarısı için çalışır.

As in the past 45 years the followers of Kurt Başakıncı work for their customers success 
considering the customer satisfaction and giving high quality service. 

Kurt Basakıncı Zaman Çizelgesi
Kurt Başakıncı Timeline
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DAS Otomotiv ve Jeneratör Ticaret Ltd. Şti. iş hayatında kırk beş yıllık  
tecrübesiyle, endüstriyel anlamda daima en iyi olanı, önde gelen mal 
ve hizmetleri müşterilerine sunmayı misyon edinmiştir. Şirketimizin 
vazgeçilmez hedefi, faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak ve attığı 
her adımda; müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları için katma değer 
üretmektir. 

DAS Otomotiv ve Jeneratör Ticaret Ltd. Şti., Terex Vinç ve Liman 
Ekipmanları segmentlerinin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan Yetkili Distribütörü olarak faaliyet göstermektedir. 
Terex ürünlerinin satış ve servisinden sorumlu olarak, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Irak, Rusya, bazı Afrika, Avrupa, Orta 
Doğu ve Asya ülkelerinin de dahil olduğu birçok ülkede çalışmalarını 
sürdüren Türk inşaat şirketlerine ve lokal firmalara hizmet vermektedir.

DAS Otomotiv, fabrika eğitimli teknisyen ve mühendisleri ile 
iş ortaklarının servis ve yedek parça ihtiyaçlarını sorunsuzca 

karşılamaktadır. Satış Sonrası Servis Hizmetleriyle sektörde hatırı 
sayılır bir konumda olan DAS’ın, servis ağında olan ülkelerin sayısı 
her geçen gün artmaktadır, hali hazırda 60’dan fazla ülke için kapsamlı 
servis ve yedek parça hizmeti sunmaktadır. 

DAS olarak temsil ettiğimiz Terex ürünleri; Arazi tipi vinçler, Yol 
tipi Vinçleri, Kamyon üstü vinçleri, Paletli Vinçler, Kule Vinçler, 
Teleskopik forkliftlerdir.

DAS Otomotiv, Terex Vinçleri dışında; Cimolai Marina Çözümleri, 
Terex Liman Ekipmanları, Capacity Terminal Traktörleri, Bronto 
SkyLift, Manitex, Genie Telehandlers ve Ormig markalarının da 
distribütörlüğünü eş zamanlı olarak sürdürmektedir. 

Ayrıca DAS Otomotiv’in, DAS Makina Kiralama Satış ve Ticaret Ltd. 
Şti. adı altında faaliyet gösteren ve Genie ile JLG markalı personel 
yükselticilerin kiralanmasıyla ilgilenen bir kardeş şirketi de mevcuttur.

Biz Kimiz
Who we are
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DAS Otomotiv ve Jeneratör Ticaret Ltd. Sti.’s mission, with its forty-
five years of experience, has always been to provide its customers with 
the best and outstanding goods and services in the industrial sector.  

DAS Otomotiv ve Jeneratör Ticaret Ltd. Şti. is the authorized 
distributor of Terex Cranes and Port Equipment in Turkey, 
Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan. Being responsible for 
sales and servicing of Terex products, DAS offers services to Turkish 
construction companies that operate in many countries including 
Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Iraq, Russia as well as many 
African, European, Middle Eastern and Asian countries.

DAS Otomotiv meets the service and spare part requirements of its 
business partners with its factory-trained technicians and engineers.  
Service network of DAS Otomotiv is expanding every day; we have 
provided parts and services to more than 60 countries as of today.

As DAS Otomotiv, the Terex products we offer are; All Terrain Cranes, 
Rough Terrain Cranes, Truck Mounted Cranes, Crawler Cranes, 
Tower Cranes and Telehandlers.

At the same time, DAS Otomotiv has Cimolai Marina Solutions, 
Terex Port Equipment, Capacity Terminal Tractors, Bronto SkyLift, 
Manitex, Ormig and Genie Telehandlers brand distributorships along 
with Terex Cranes.  

Furthermore, DAS Otomotiv also has an affiliated company, DAS 
Makina Kiralama Satış ve Ticaret Ltd Sti, under which Genie and 
JLG branded aerial equipments are rented.
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Proje Hikayeleri

Bakü Avrupa Olimpiyat Stadyumu
2012 yılının Ekim ayında, ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyatları’nın, Haziran 2015’de 
Azerbaycan’da yapılacağını öğrendik. Ekim ayında proje Tekfen’e verildi. FIFA standartlarına göre, 
planlanan sürede stadyumun bitmesi, rekor anlamına geliyordu. Zaman kısıtlıydı. Gerekli ekipman 
listeleriyle beraber tekliflerimizi sunduk. Ocak-Haziran 2013 tarihleri arası yapılan tüm ihaleleri 
kazanarak, projeye toplam 44 adet Terex ürünleri tedarik ettik. Teslimat ve kurulum tamamlandı, 
servis hizmeti halen sunuluyor.

Baku Olympic Stadium
In October 2012, we learned that the European Olympics would be held for the first time in Azerbaijan, 
on June 2015. The Project was awarded to Tekfen in October. According to FIFA standards, completion 
of such a stadium in this period would mean a record, and the time was limited. After preparing the 
necessary equipment lists, we submitted our offers. We won all the tenders between January and June 
2013 and managed to deliver 44 pieces of Terex equipment in total for the project. As of today, we have 
completed the delivery and installation of all units. 

Job Stories
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DAS Otomotiv Brezilya’da
Terex vinçlerin Türkiye distrübitörü olan DAS Otomotiv’in, yurtdışında teknik destek ve eğitim 
verdiği ülkelerden biri de Brezilya. Brezilya’nın en büyük inşaat firması Bardella, Brezilya’da 
Terex bayii olmasına rağmen, servis ve yedek parça talebinde DAS Otomotiv’i tercih etti. 
Şüphesiz bu tercihte DAS’ın, 24 saat içerisinde acil durumlara müdahale edebilmesinin rolü 
büyük. Bardella’nın DAS’ı diğer firmalara da tavsiye etmesi ileriye yönelik vinç yatırımlarımız 
için güçlü bir temel oluşturuyor. 

DAS Otomotiv is in Brazil
Beside being the authorized distributor of Terex in Turkey, DAS Otomotiv also gives technical 
support and training to customers in Brazil. Bardella, which is the biggest construction company 
in Brazil, chose DAS Otomotiv which can respond to urgent service and spare parts demands 
within 24 hours. Bardella also recommends DAS to other companies which helps us about our 
future investments.
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Etiyopya’da Eğitim ve Montaj
Terex Fransa’nın, 2011 yılında Drayport Interprice firmasına sattığı Stacker’ların montajı ve 
personel eğitimi ile ilgili Etiyopya’da servis sunuldu. Firma toplam 5 adet TCF 45 Stacker 
satın aldı. Bu Stacker’ların 3 adedi hemen, gerisi 2012 başında teslim edildi. Üç Stacker’ın biri 
Semara’da, diğer ikisi Majjo’da konuşlandırılacaktı. Semera’daki montaj 2 günde tamamlandı, 
eğitim bir gün sürdü. Daha sonra, ekibimiz Majjo’daki makinelerin montajını dört günde, 
operatör eğitimini ise bir günde tamamlayarak yurda döndüler.

Afganistan’daki Servise Övgü
Terex  Container  Stacker’lerinin montajı, işletmeye alınması ve operatörlerin eğitilmesi için 
için Afganistan’a giden  DAS Servis Uzmanları, Şubat ayının başında Shank’a varıp, üsse 
giriş işlemlerini yaptıktan sonra, Amerikan askerleri ile çadırlarda konakladılar. Ertesi gün 
montajla ilgili iş programı yapılmasını takiben, gerekli makina ekipmanları teslim edildi. 
Üç gün süren montajın ardından bir gün de operatör eğitimi verildi. Amerikalı görevlilerle 
uyumlu çalışmalarımız bize çok olumlu ve onore edici övgüler kazandırdı.

Praise to Service In Afghanistan
DAS Service Experts went to Kabul for erection of 2 TEREX Reach Stackers that were sold to 
a customer in Afghanistan in early February. DAS service team reached Shank with the help 
of 2 guides from the native residents, stayed with the US soldiers in the tents after completing 
necessary procedures of entry for the base and then, they delivered necessary machinery 
equipment upon planning of the work schedule for installation on the following day, and 
the staff training was provided within a day after installation which took three days, and 
finally, due the harsh winter conditions, they waited for the helicopter to arrive for 3 days to 
return, it was expressed that providing service even under the worst conditions is completely 
a different success story.

Installation And Staff Training In Ethiopia
Erection, technical and operator training was provided for the Stackers that Terex France 
sold to Drayport Interprice in Ethiopia at the end of 2011. The company purchased 5 units of 
TFC 45 Stackers in total. 3 of these Stackers were delivered immediately, and the remaining 
2 Stackers were delivered to Majjo. Three of the Stackers are located in Semara.  Installation 
of  all the machines was completed in less than a week. After a one day training to operators, 
our staff came back to Turkey.
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Impressions From Equatorial Guinea
Turkish contractor SUMMA were building a Congress Center Project in Equatorial Guinea, 
which was completed in 6 months, and they chose DAS to deliver 8 Terex Rough Terrain 
Cranes and 16 Genie Telehandlers and Aerial Work Platforms which have various capacities 
of lifting and height. Our After Sales Team did an excellent job and handed over all the units 
without any problems on time. Das service team provided 10 days of operator and technical 
training after delivery of machines. The partnership of SUMMA’s service crew helped us to 
move forward faster in this process.

Das Otomotiv Was In Eritrea
Das Oto service teams continue to support the 8 Terex cranes (6 Rough Terrain, 2 All Terrain) 
and 1 Manitex boom truck at Bisha Mine in Eritrea. Operator and technical training is provi-
ded on periodic basis as was as genuine parts supply. In spite of the difficult travel conditions, 
Das team has been servicing the customer for 4 years.

Ekvator Ginesi’nden İzlenimler 
Önceden de işbirliği yaptığımız SUMMA A.Ş, Ekvator Ginesi’nde yürüttüğü ve 6 ay gibi kısa 
bir sürede tamamladığı Kongre Merkezi’nin inşaatında da DAS’ı tercih etti. DAS, Ekvator 
Ginesi projesi için, toplam 8 adet arazi tipi Terex vinç; ayrıca bunlara ek olarak, değişik 
kapasiteye sahip ve farklı yüksekliğe kalkan 16 adet Genie platform ve telehandler’den 
oluşan büyük bir teslimatı, bir hafta içinde kusursuzca gerçekleştirdi. Makinelerin 
teslimatından sonra yaklaşık 10 gün süren bir eğitim çalışmamız oldu. Müşterinin teknik 
ekibinin işbirliği ve kaydettiği  hızlı ilerleme bu süreçte bize çok önemli katkılar sağladı.

Eritre’den DAS Otomotiv Geçti 
DAS Otomotiv’in yolu, daha önce de defalarca servis hizmeti verdiği Eritre’deki altın ma-
deninden geçti. 12 adet Rough Terrain, All Terrain ve Manitex Truck Crane satışı gerçek-
leştirdiğimiz Eritre’de İlk iş olarak Terex AC120-1 mobil vinci ve operatörleri incelendi. 
Ardından, işe başlayan yeni ekibin makinelerin kullanımı ve özellikleri konusunda bilgi-
lendirilmesini içeren eğitim tarzı bir çalışma yapıldı. Ertesi gün Terex AC 300 Mobil vinçte 
çalışmaya başlanarak, yoğun arızaları çözebilmek için tespit çalışmaları gün boyu sürdü-
rüldü ve gün sonunda çalışmalar her zaman olduğu gibi başarıyla tamamlandı.
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SCOTLAND

1. TÜRKİYE 

2. K.K.T.C 

3. A.B.D

4. VENEZUELLA 

5. PANAMA

6. BREZİLYA 

7. BOSNA HERSEK 

8. SIRBİSTAN 

9. ROMANYA 

10. BULGARİSTAN 

11. KOSOVA  

12. ARNAVUTLUK  

13. UKRAYNA   

14. LETONYA 

15. LİTVANYA 

16. ÖZBEKİSTAN

17. AZERBAYCAN 

18. TÜRKMENİSTAN

19. KAZAKİSTAN 

20. ERMENİSTAN 

21. GÜRCİSTAN

22. RUSYA 

23. FAS 

24. CEZAYİR 

25. TUNUS 

26. LİBYA 

27. MALİ 

28. SENEGAL 

29. BURKİNO FASO 

30. GANA 

31. NİJERYA 

32. KAMERUN 

33. BOTSVANA 

34. MOZAMBİK 

35. EKVATOR GİNESİ 

36. GABON 

37. ÇAD 

38. ANGOLA 

39. G. AFRİKA CUMHURİYETİ 

40. TANZANYA 

41. UGANDA 

42. KENYA 

43. ETİOPYA 

44. ERİTRE 

45. ÜRDÜN 

46. IRAK 

47. SUUDİ ARABİSTAN 

48. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

49. KUVEYT 

50. AFGANİSTAN 

51. SAHALİN 

52. SİNGAPUR

53. PAKİSTAN 

54. BANGLADEŞ 

55. MALEZYA 

56. PAPUA YENİ GİNE 

57. İSKOÇYA 

58. HOLLANDA

59. BELÇİKA

60. İTALYA

61. YUNANİSTAN

62. İSPANYA

Dünyanın 60’dan fazla noktasında DAS

DAS Group, Terex Yetkili Distribütörü olarak hizmet verdiği; Türkiye, 
Türkmenistan, Azerbeycan, Kazakistan’ın yanısıra; ABD’den BDT 
ve Rusya’ya, Avrupa’dan Afrika ve Ortadoğu’ya kadar 63 farklı 
noktada köklü geçmişine dayanan başarılı faaliyetlerini sürdürüyor.  

Dünyanın Bir Ucundan Diğer Ucuna... 
Beside being Terex Authorised Distributor  in Turkey, Azerbaijan, 
Kazakhstan and Turkmenistan, DAS Group is also active in more than 
60 countries  from USA to CIS and Russia, Europe to Africa and Middle 
Eastern countries.

From One End of  the Globe to the Other...

DAS in more than 60 countries 
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SCOTLAND

Terex Yetkili Distribütörlükleri - Terex Authorised Distributorships

Hizmet Götürdüğümüz Ülkeler - Countries We Supply Services
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Distribütörlükler ve Markalarımız
DAS Otomotiv, Terex’in Vinç ve Liman Ekipmanları segmentlerindeki ürünlerini Türkiye ve 

müşterilerinin aktif olduğu diğer coğrafyalarda satışa sunmaktadır. Bunun yanı sıra, müşterilerinin 
diğer kaldırma ekipmanları ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sektörde önde gelen markaları ürün gamında 

bulundurarak satış ve satış sonrası hizmetleriyle müşterilerine önemli avantajlar sağlamaktadır.

DAS Otomotiv offers Terex Cranes and Port Equipment in regions where its customers are active.
In addition to cranes and port equipment DAS Otomotiv also provides additional valuable brands to cover 

other lifting needs of its customers.

Distributorships and Brands
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Yol Tipi Mobil Vinç
All Terrain Mobile Crane

DAS Otomotiv, Terex Vinçleri’nin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Yetkili Distribütörü 
olarak, müşterilerine satış ve satış sonrası hizmetlerini de sağlamaktadır. DAS Otomotiv, müşterilerinin 

işle ilgili tüm ihtiyaçlarını, tek bir tedarikçiden eksiksiz olarak temin etmesini sağlamak üzere; Terex 
Vinçleri’nin ürün gamındaki tüm vinç çeşitlerini temin etmektedir.

Arazi Tipi Mobil Vinç
Rough Terrain Mobile Crane

As Terex Cranes authorised distributor in Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan, DAS 
Otomotiv offers sales and after sales services to its customers. DAS Otomotiv handles all brands and types 

of Terex Cranes to customers for all their needs.
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Kule Vinç 
Tower Crane

Paletli Vinç 
Crawler Crane
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Terex vinçlerinin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan yetkili distribütörü olan
DAS Otomotiv, bu ülkelerdeki projelerde çözüm ortağı olarak hizmet sunmak üzere,

2013 yılında Terex Liman ekipmanlarını da ürün gamına katmıştır.
Şirketimiz, DAS Liman Ekipmanları adı altında hizmet vermektedir.

Terminal Traktörleri
Terminal Trucks

Konteyner İstifleyici
Reach Stacker

Forklift 
Forklift

DAS Otomotiv is also the official distributor of Terex Port Solutions since 2013 in Turkey, 
Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan and provides a wide range of port equipment.
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Mobile Liman Vinci 
Mobile Harbour Crane

RTG 
Rubber Tyred Gantry



Kompakt Teleskopik Forklift
Compact Telehandler

Teleskopik Forklift 
Telehandler
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DAS Otomotiv, müşterilerinin teleskopik forklift ve hidrolik personel yükseltici ekipmanı ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, iş güvenliğini en üst düzeyde tutan Genie ürünlerini ürün gamına katmıştır. DAS 

Otomotiv, Genie teleskopik forkliftlerinin yetkili distribütörüdür. 

DAS Otomotiv added Genie telehandler to its product range to meet 
customers’ telehandler and aerial work platform needs. DAS Otomotiv is 

the authorised distributor of Genie telehandlers.



JLG Makaslı Platform
JLG Scissor Lift

Hidrolik Personel Yükseltici
Hydrolic Platform
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DAS Otomotiv’in distribütörü olduğu İtalyan Cimolai markası sektördeki en güvenilir marine 
lift üreticisidir. Cimolai ürün gamında müteahhitlerin çeşitli şantiyelerde ihtiyaç duyduğu 

farklı endüstriyel çözümler de sunulmaktadır. 

Mobil Tekne Lifti
Mobile Marine Lift 

DAS Otomotiv is the distributor for Italian Cimolai brand which is the most reliable 
mobile marine lift manufacturer in the market. Cimolai has also provides industrial 

solutions in its product range for many different jobsites.
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Mobil Tekne Lifti
Mobile Marine Lift 
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DAS Otomotiv, müşterilerinin çeşitli kaldırma ekipmanları ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere, sektörde önde gelen markaları ürün gamında bulundurarak satış ve          

satış sonrası hizmetleri müşterilerine sunmaktadır.

Kamyon Üstü Platform
Truck Mounted Platform

Endüstriyel Vinçler 
Industrial Cranes

DAS Otomotiv provides sales and after sales services for valuable brands and aims to 
satisfy customer needs with several lifting equipment.



27

Kamyon Üstü Vinçler 
Truck Mounted Cranes
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Satıs Sonrası Hizmetler
After Sales Services
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After Sales Team aims to provide continuous 
customer support throughout the ownership 
process following the delivery, and commissioning

of a crane / equipment. We offer a worldwide extensive after-sales support 
with our factory-trained engineers and technicians to meet the requirements 
of our customers.

As After Sales Services, we can offer a wide range of services that consist of 
site maintenance contracts from 40 hours to 9.000 hours, full status reports 
on cranes, a systematic health check to highlight immediate and future 
maintenance requirements.

With the objective of minimizing downtime and loss of production, our 
service engineers and technicians respond to your emergencies promptly. Life 
span and the second hand value of the machine increases with genuine spare 
parts.

To meet your satisfaction, DAS After Sales Team provides start up and 
operator training and assists you with a solution oriented approach with your 
projects.
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“DAS Otomotiv, her müşterisine olduğu gibi bizlere de en kaliteli müşteri 
hizmetini sunmaktadır. Singapur’un en büyük vinçlerinden biri olan Terex 
AC1000 model vinci almamızda büyük katkısı olan DAS Otomotiv ile 
ilerleyen dönemde de ortaklığımızın devam etmesini diliyoruz.  Coğrafi olarak 
bize uzak olmasına rağmen en hızlı çözümü sunması DAS’ın bizler için en 
büyük artısı.”

“DAS Otomotiv, serves us the best quality customer service like they always do 
to the other customers they already have. As Asia Crane, we woulde be glad to 
continue our partnership like we did with Terex AC1000 which is the biggest 
All Terrain in Singapore. Also the biggest advantage of DAS is, they are able 
to provide the fastest solution to us even though they geographically far away.”

Steven C.H. Poh 
Managing Director
ASIA CRANE

Steven C.H. Poh 
Genel Müdür
ASIA CRANE

Müsteri Görüsleri
Testimonials

“Since the beginning of our project in Equatorial Guinea in 2011 when we met, 
I am very satisfied with your assistance to us as DAS. I would like to thank you 
for the support you have always given to us when we had tough times in the 
subject of service and I believe that we will carry on the strong relationship 
between us in our other projects also.’’

Lütfü Süpürgeci
Purchasing and Logistics Group Manager
SUMMA

Lütfü Süpürgeci
Satınalma ve Lojistik Grup Müdürü
SUMMA

“Tanışıklığımızın başladığı 2011 yılındaki Ekvator Ginesi’ndeki projemizden 
bu yana, DAS olarak bize olan yardımlarınızdan son derece memnunum. Servis 
konusunda çok sıkıntılı zamanlarımızda bizlere vermiş olduğunuz destekten 
ötürü teşekkür ediyor, aramızda oluşan güçlü ilişkiyi diğer projelerimizde de 
sürdüreceğimize inanıyorum.” 
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“Heavy Crane olarak Azerbaycan’da yarattığımız farklılığın en önemli 
destekçisi DAS Otomotiv oldu. Gerek tüm ekipmanlarını tek firmadan 
sağlamak istediğimiz SOCAR projesinde, gerekse Bakü Olimpiyat Stadyumu 
projesinde bizlere sağladıkları kaliteli, güvenilir ve çözüm odaklı satış ve satış 
sonrası hizmetlerin bir sonucu olarak, ilerleyen dönemde de DAS ile birlikte 
büyük projelerde yer alacağımıza eminim.’’ 

“DAS, ekip olarak her zaman bize oldukça yakın ve samimi. Bunun yanı 
sıra DAS Otomotiv makine grubunun genişliği ve sunduğu güvence; İzmit 
Körfez Geçiş Projesine sağlayacağımız kule vinçlerinde Terex markasını tercih 
etmemizi sağladı. Ekonomik istikrara bağlı olarak; konforlu, emniyetli ve servis 
beklentilerinin daha ön planda olduğu kule vinç pazarında, DAS Otomotiv’in 
de desteği ile daha başarılı olacağımızı şimdiden görüyorum.”

“The most important supporter of the awareness we created in Azerbaijan as 
Heavy Crane was DAS Otomotiv. As a result of the quality, reliable and solution 
oriented sales and after-sales services they provided to us both in the SOCAR 
Project where we wanted to procure all equipment from one company and 
also in Baku Olympic Stadium Project, I am sure that DAS Otomotiv and us 
will be in great projects in the future.’’ 

“DAS is very close and sincere in its business approach. Nevertheless, the wide 
range of machinery group caused us to prefer Terex brand under the assurance 
of DAS Otomotiv for the tower cranes we are going to supply for Izmit Gulf 
transit project. In the tower crane market where comfort, safety and service 
expectations are more predominant in relation with economic stability, I have 
no doubt that we will be successful with the support of DAS Otomotiv.’’ 

Sattar Guliyev 
Genel Müdür 
Socar-Heavy Crane Alliance

Savaş Özdemir
Genel Müdür 
EKİNCİLER

Savaş Özdemir
General Manager 
EKİNCİLER

Sattar Guliyev 
General Manager 
Socar-Heavy Crane Alliance
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DAS Otomotiv, which provides services to more than 60 points as a company 
that has put its mark on significant projects abroad, offers us flawless service 
no matter wherever we are. Quality of cranes in the world market is now at a 
certain point and what really matters is the after-sales services. At this point, 
working with DAS, which is probably one of the best in the world, is very 
important for us. I have no doubt that we will put our marks also on future 
projects that are great and distinguished together with DAS, with which we are 
like a family now.’’ 

Erkan GÜRBÜZ
Sarılar International Transport Administrative Manager 
SARILAR International Transportation

“Yurt dışında önemli projelere imza atan bir firma olarak, 60’tan fazla noktaya 
servis sağlayan DAS Otomotiv, nerede olursak olalım bize kusursuz hizmet 
sunuyor. Dünya piyasasında artık vinç kalitesi belli bir standartta ve esas 
fark yaratan nokta satış sonrası hizmetler. Bu noktada belki de dünyanın en 
iyilerinden biri olan DAS ile çalışmak bizler için son derece önemli. Artık bir 
aile gibi olduğumuz DAS ile gelecekte de büyük ve fark yaratan projelere imza 
atacağımızdan hiç şüphem yok.’’ 

Erkan GÜRBÜZ
Sarılar Uluslararası Nakliyat İdari Müdürü
SARILAR Uluslararası Nakliyat

Müsteri Görüsleri
Testimonials

“DAS Otomotiv, which quickly and urgently supplied us the equipment we 
needed in our copper complex construction in Kazakhstan where we were 
short of time, gained our endless trust by repeating the same success also in the 
after-sales services. I thank you very much for your fast and quality services 
you provided to us. I strongly believe that we will put our signs on successful 
projects also in the future with a mutual feeling of confidence.’’

Turhan Tecimer 
Equipment and Shipment Coordination Manager
ALARKO

“Zaman kısıtlılığı yaşadığımız Kazakistan’daki iki projemizde ivedi bir 
şekilde bize gerekli ekipmanları ve desteği sağlayan DAS Otomotiv, aynı 
başarıyı satış sonrası hizmetlerinde de göstererek sonsuz güvenimizi kazandı. 
Bizlere sunmuş olduğunuz hızlı ve kaliteli hizmetinizden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Gelecekte de karşılıklı güven duygusuyla başarılı projelere imza 
atacağımıza yürekten inanıyorum.”

Turhan Tecimer 
Ekipman ve Sevkiyat Koordinasyon Müdürü
ALARKO
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“Your positive approach to understand the requirements and satisfaction of 
customers is an important factor that we choose Terex Demag Crane brand. 
Delivery and after sakes services of DAS team persisting positive approach, 
confirmed our appropriate decision.’’ 

“Under the leadership of Mr. Kerim Başakıncı, DAS become synonymous 
for us with notions of high quality, detailed personal attention and constant 
dependability. For my part, I appreciate very much how DAS goes the extra 
step ensuring total satisfaction to the most minute details.’’

“Müşteri ihtiyaçlarını anlayan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan pozitif 
yaklaşımınız, yatırımlarımızda temsilcisi olduğunuz Terex Demag vinçlerini 
seçmemizde önemli bir etken olmuştur. Teslimat ve sonrasında tüm DAS 
ekibinin katılımı ile devam eden pozitif yaklaşımınız, isabetli seçim yaptığımız 
konusundaki görüşümüzü güçlendirmiştir.”

“Sayın Kerim Başakıncı liderliğindeki DAS; bizim için yüksek kalite, detayda 
kişisel ilgi ve devamlı güvenilirlik kavramları ile eş anlamlı bir hale gelmiştir. 
Toplam müşteri memnuniyetini en küçük detayları ile sağlamak konusunda 
DAS’ın ne kadar büyük adımlar attığını ben şahsen takdir ediyorum.’’

Engin KUZUCU
Genel Müdür
HAREKET Ağır Nakliyat Ltd. Şti.

Kemal GÜLERYÜZ
Genel Müdür
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

Kemal GÜLERYÜZ
Board Member, General Manager
Gülermak Heavy Industries Construction Inc.

Engin KUZUCU
General Manager
HAREKET Heavy Lifting and Project Transportation Co.  
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Ekibimiz
Our Team
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Endüstriyel alanda daima önde gelen ürün ve hizmetleri sunarken, prensiplerimizi koruyarak,
hizmet ve ürettiğimiz her alanda, daima en iyisini sunmaya devam edeceğiz.

We will continue to provide industry leading goods and service to our customers and promoting
Das brand values without compromising customer service.



DAS OTOMOTİV VE JENERATÖR TİC. LTD. ŞTİ.
YÖNETİM - BOARD 

Gardenya Plaza 5, Kat : 2, 34758
Ataşehir, İstanbul / Türkiye 

Tel : +90.216 548 13 40-41-42-43-44
Fax: +90.216 456 57 08

DAS OTOMOTİV VE JENERATÖR TİC. LTD. ŞTİ.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER - AFTER SALES 

Gardenya Plaza 5, Kat : 4, 34758 
Ataşehir, İstanbul / Türkiye

Tel : +90.216 548 13 40-41-42-43-44
Fax: +90.216 548 13 45

DAS OTOMOTİV VE JENERATÖR TİC. LTD. ŞTİ.
SATIŞ - SALES 

Gardenya Plaza 5, Kat : 9, 34758
Ataşehir, İstanbul / Türkiye

Tel : +90.216 456 57 05-06-09
Fax: +90.216 548 13 46

DAS MAKİNA KİRALAMA SATIŞ
PLATFORM RENTALS 

Gardenya Plaza 5, Kat : 11, 34758
Ataşehir, İstanbul / Türkiye

Tel : +90.216 456 57 05-06-09
Fax: +90.216 548 13 46

DAS LİMAN EKİPMANLARI A.Ş.
PORT SOLUTIONS 

Gardenya Plaza 5, Kat : 2, 34758
Ataşehir, İstanbul / Türkiye

Tel : +90.216 548 13 40-41-42-43-44
Fax: +90.216 456 57 08

DAS KRAN AZ
Haydar Aliyev Street 95, International

Trade Center AZ 1029 Bakü / Azerbaijan
TEL: + (994) 12 566 08 89

DAS KRAN KZ
Suiunbay Av. 66-68, 050050

Almaty /Kazakistan
TEL: + (7) 701 707 30 99

DAS TÜRKMENİSTAN
TEL: + (993) 626 24 946






