


Firmamız otomotiv sektöründe tam 38 
yılı geride bırakmıştır. İlk günkü azim ve 
heyecanımızla kaliteli, aynı zamanda 
bütçe dostu çözümler sunmaya devam 
ediyoruz. Bu uzun ticaret yolculuğu-
muzda, her geçen gün yeni bir hizmeti 
ve çözümü müşterilerimize sunmayı 
hedef haline getirmiş bulunmaktayız.

Cancan Oto; Oto Dizayn, Vip Özel 
Oto Tasarımı, Oto Aksesuar, Kamu/
Kurumsal Araçları, Engelli Oto Tasarımı, 
Oto Döşeme gibi hizmetleri alanında 
uzman ve tecrübeli personelleri ve son 
derece profesyonel yönetim anlayışı ile 
sürdürmektedir. Aynı zamanda Mercedes 
Benz  gibi  bir çok dünya markası’nın  
ticari grubunda (VAN-Partner)  partner 
grubu iş ortağıdır.  

Kurucumuz olan Gazi KIZILTEPE bu 
sektörün mutfağından yetişmiş, üstün 
gayret ve çabası ile firmamızı şu an 
sektörün en önemli firmalarından biri 
haline getirmiştir.

Halihazırda 5 şube ve 120 kişilik 
kadrosu ile Cancan Oto, kaliteli ve hızlı 
çözümler sunmaya devam etmektedir. 
Şirketimiz Ankara/Şaşmaz’daki merkez 
ofisimizden yönetilmektedir. 1

Our company has left behind 38 
years in the automotive industry. We                                   
continue to offer quality, at the same 
time budget-friendly solutions with our 
determination and enthusiasm on the first 
day. In this long trade journey, we have 
made a goal to offer our customers a new 
service and solution every day.

Cancan Auto administers, services such 
as Auto Design, Vip Special Auto Design, 
Auto Design for Disabled People, Auto 
Upholstery, Auto Accessory and  Public / 
Corporate Vehicles with an experienced 
professional staff by sustaining a  
professional – manner of rule. It is also 
a group partner in the commercial group 
of many global brands such as Mercedes 
Benz (VAN-Partner).

Gazi KIZILTEPE, our founder, has been 
trained in this sector’s kitchen and with 
his superior efforts and efforts, he has 
succeeded in making our company one 
of the most important companies of the 
sector.

At present, Cancan Oto continues to          
offer high quality and fast solutions with 
its 5 branches and 120 employees. Our         
company is managed from our head         
office in  Ankara/Şaşmaz.

“Hayallerinizi Sınırlandırmayın”
Do not limit your dreams
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Alanında uzman ekibimizle, en iyi olanı 
%100 müşteri memnuniyet ilkesi doğrultusunda 

her ayrıntıyı titizlikle düşünerek yapıyoruz.




