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Geleceği Okuyabilmeliyiz

HALİT BAŞBUĞ
Başbuğ Grup İcra Kurulu Başkanı
Büyüme Devam Ediyor
2018 yılında global otomotiv satışları arzu edilen
seviyede artış göstermese de ülkemizin kendi iç
dinamikleri doğrultusunda araçlara olan talebin
sürekli arttığını görüyoruz. Sektörün gelecek
öngörüsüne bakıldığında; ülkemizde bu trendin
artmaya devam edeceği düşünülürken başta ABD
olmak üzere Avrupa pazarlarında ve diğer gelişmiş
ülkelerde otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin
yavaş ilerleyen bir büyüme beklentisi içerisinde
olduğunu söyleyebiliriz.
Global otomotiv satış sonrası sektörüne
baktığımızda ise durum otomotiv satışlarından biraz
daha farklı görülmektedir. Aftermarket pazarının
büyümesine oransal olarak bakıldığında, global
otomotiv aftermarket pazarında bu yıl içerisinde
toplam %4,8 dolaylarında bir artış olacağı tahmin
edilmektedir.

Sektörel Okumalar Bize
Yol Göstermeli
Aftermarket pazarı hepimizin bildiği gibi dağıtım
kanalı bazında perakendeciler ve toptan satış olarak
iki kısıma ayrılmıştır. Perakendecilerin 2025 yılına
kadar piyasayı domine etmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan, toptan dağıtım kısmında 2018’den
2025 yılına kadar olan gelirler açısından daha
güçlü bir büyüme oranı sergileyeceği bugün hem
globalde hem de Türkiye’de düşünülmektedir.
Global otomotiv satış sonrası gelirleri, özellikle
gelişmekte olan piyasalardaki büyümenin etkisiyle,
binek otomobil ve kamyonet parçaları ve servis
sağlayıcıları için yeni fırsatlar yaratarak 2018 yılında
ve ilerleyen dönemlerde biraz daha yükselecektir.
Frost & Sullivan Mobility Team tarafından
yayınlanan son raporda sektörün dünyada
büyümeye devam ettiği öngörülmekte ve buna
yönelik stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir.
Konuya Türkiye özelinde de bakıldığında tablo
bundan daha da farklı değildir. Gerek artan
otomobil üretimi, artan taşıt hacimleri, gerekse
artan km. sürüşleri gibi çeşitli büyüme faktörleri
tarafından desteklenen satış sonrası sektörü üzerine
yaptığımız analizler ve tahminler sektörün büyüme
trendini sürdüreceği şeklindedir.
Başbuğ Grup bünyesinde bizler de bu araştırmalara
paralel yılın ilk 6 ayında sektördeki büyümenin
oldukça üzerinde bir iyileşme sağladık. Bazı
konularda talebe yetişemediğimiz durumlar
gözlemledik ve bütçe ve alım sistemlerimizde yılın
ikinci yarısı için hedeflerimizde yukarı yönlü revizeler
gerçekleştirdik.

Sektörün lokomotifi olan şirketlerin yöneticileri
olarak geleceği öngörmek, stratejik düşünebilmek
ve değişimleri okumak bizlerin asli görevleri
arasında olması gerekir düşüncesindeyim. Sektörün
nereye evrileceğini anlamak için dünyadaki
değişimlerin neler olabileceği noktasında ortak
çalışmalar yapmakta fayda görüyorum. Buradan
hareketle dünyada petrol bazlı yakıtı doğrudan
kullanmayan araçlar, insan müdahalesi olmaksızın
yoğun şehir sokaklarında bile gidebilen araçlar,
sadece tek bir kişiye değil yüzlerce veya binlerce
kişiye hizmet etmek için tasarlanmış araç
sistemleri... Tesla gibi otomobil üreticilerinden,
Uber gibi platform ve yazılım sağlayıcılarına,
otomobil endüstrisini Google, Apple ve Intel gibi
yüksek teknoloji ürünü bir vitrine dönüştürmek
isteyen teknoloji devlerine kadar bu dönüşümlerin
desteklenmesi için alışkanlıkları tamamen ortadan
kaldıran firmaların sektörün dinamiklerini yeniden
şekillendireceği düşünülmekte ve yakın geleceğe
baktığımızda ise:
Otomotiv perakendeciliğine ve satış sonrası
ürünlere Amazon yaklaşımı, OEM’ler ve diğer
satış sonrası sektör paydaşları tarafından taklit
edilmektedir.
Gelişmiş, kompleks yapıdaki sensör bazlı
ürünlerin daha yüksek oranda benimsenmesinden
dolayı artan karmaşıklık ile Telematics, E-Ticaret
ve 3D baskı (Otomotiv parçalarının 3D baskısı gibi
yeni üretim teknolojileri, üretim maliyetlerini optimize
etmek için sektördeki büyük oyuncular tarafından
yaygın bir şekilde kullanılmakta ve yaygınlığı yakın
gelecekte daha da artacaktır) gibi unsurlar OEM
satış sonrası kanalının gelişiminde anahtar görevi
görecektir.
Daha iyi müşteri erişilebilirliği; B2B ağının
genişletilmesi, ürün ve hizmet portföyünün
genişletilmesi ile optimize edilebilecek potansiyel
verileri paraya dönüştürme yolları ön plana
çıkacaktır.
Satış ve servis hizmetlerinin dijitalleştirilmesi,
küresel oto yedek parça tedarikçileri kanalıyla
online dağıtım ağları ile ürünlerin piyasaya
sürülmesi konularında sektörün büyük oyuncularının
ciddi yatırımlar yapması, yakın geleceğin önemli
bir konusudur. Online satış sonrası pazar, Asya
Pasifik ülkelerinde özellikle Internet-of-Things (IoT)
açısından çok sayıda insanın dahil olduğu oldukça
yüksek bir potansiyele ulaşmış durumdadır.
Tüm bunlardan hareketle Başbuğ Grup’un
geleceğini planlamak, sektör ve dünyadaki
gelişmeleri takip ederek doğru hedefler belirlemek
için şirket üst yönetimi, yöneticiler, danışmanlar,
Başbuğ Grup strateji çalıştayı düzenledik. Grup ve
markalarımızın, sektörün ve yakın çevrenin SWOT
analizini derinlemesine tartıştığımız bu toplantıda
grubumuzun gelecek vizyonunu: “kuruluşumuzun
50. yılında, otomotiv satış sonrası pazarının
tüm ihtiyaçlarını verimli ve entegre sistemler
kullanarak karşılayan lider firma olmak” olarak
belirledik. Bu gaye-i hayalden hareketle geleceğe
dönük sağlam ve kalıcı adımlar atma kararlılığımızı
perçinledik.

Dijitalleşme Konusu
Zannettiğimizden
Daha da Önemli
Teknolojik gelişmelerin artan etkisi, pazarı
dijitalleşmeye yönlendiriyor. Satış sonrası
hizmetler dijitalleşiyor, parça ve hizmetler online
olarak satılıyor. Değer zinciri içerisinde tüm
oyuncular, Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM),
Orijinal Ekipman Tedarikçileri (OES), toptancılar,
sigortacılar gibi, online satış sonrası pazarın artan
eğilimine reaksiyon gösteriyor. Oto yedek parça
imalatında ileri teknolojilerin kullanılması, binek
otomobil üretimindeki artış ve oto tamir ve bakım
hizmetlerinin dijitalleştirilmesi gibi durumların pazar
büyümesini etkilemesi beklenen faktörlerin başında
geliyor.
Yazımı tamamlamadan önce, sizlerle hepimizin
son dönemde otomobil üreticisi olarak adını sıkça
duyduğumuz Nikola Tesla’nın hayatını anlatan
bir romandan ufak bir anekdotu paylaşmak
istiyorum. Nikola Tesla, bundan tam 121 yıl önce,
1897 yılında patent başvurusu yaptığı ‘kablosuz
elektrik iletimi’ adına çalışmalar yapmaktadır.
Tüm hayatı boyunca varlığını insanlığın gelişimine
adamış ve katma değer oluşturmanın dayanılmaz
cazibesiyle yaşamış bir insan olan Tesla, yatırımcısı
J.P.Morgan’dan aldığı bütçe ile bitmeyeceğini
düşündüğü projesinde tüm birikimlerini projenin
sonuçlanması adına harcar. Farklı sebepler
sonucu J.P.Morgan proje finansmanına devam
etmeyeceğini bildirir. Tesla bunun üzerine cevap
alamadığı sayısız mektup yazar. En son, 17 Şubat
1905 yılında sizinle paylaştığım aşağıdaki mektupla
belki de tarihe bir not düşmek ister:
“Şunu söylememe müsaade edin. Tüm zamanların
en muhteşem icadını geliştirdim. Filozofların uzun
yıllardır peşinden koştuğu felsefe taşı bu. İnşa
ettiğim tesisi bitirmem lazım, bu sayede tek bir
hamleyle insanlık çağlar atlayacak.
Bir kelebeğin kanatlarındaki güç, kaplanın
dişlerindekinden fazladır. Şu an dünya üzerinde bu
mucizeyi gerçekleştirebilecek o nadide bilgiye ve
yeteneğe vakıf tek kişi benim ve önümüzdeki yüz yıl
içerisinde benim gibi bir başkası gelmeyebilir! “
Bu anekdottan yola çıkarak hepimizin alacağı
dersler olmalı. Ne yazık ki, yıllar geçmesine
rağmen Tesla’nın hayallerini gerçekleştirebilecek
bir kişi daha gelmedi. Evet, hiçbirimiz belki bir
mucit değiliz. İnsanlığın kaderini değiştirecek
bir işle uğraşmıyor da olabiliriz. Fakat sektörün,
şirketlerimizin, daha mikro planda ailemizin,
kendimizin hayatını değiştirecek kararlar veriyoruz.
Bu yüzden; yine Tesla’nın deyimiyle burnunun
dikine giden bireylere, yeni fikirlere, katma değer
sağlamak isteyen firmalara ve gençlere ihtiyacımız
var. Bunlara değer verip dinlememiz ve fikirlerine
yatırım yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Başbuğ
Grup olarak, her zaman yenilikçi yaklaşımları ve
teknolojiyi yakından takip eden bir firma olmayı
önemsedik. Bunun yanı sıra; insan kaynağının
gelişimine, şirket süreçlerini geliştirmeye, müşteri
memnuniyetini artırmaya yönelik olarak sürekli
yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Tüm
iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve
özellikle rakiplerimizde sektöre değer katacak
her türlü uygulamayı ve öneriyi değerli buluyoruz.
Hiçbirimiz bir şeyleri değiştirmek için 100 yıl
boyunca belki de gelmeyecek birini beklememeliyiz.
Şirketlerimiz geliştikçe ülkemizin gelişeceğini, dünya
arenasında ülke olarak daha da güçleneceğimizi
düşünerek var gücümüzle çalışmaya devam
ediyoruz.

Yolumuz açık olsun.

01

İçindekiler

İçindekiler

içindekiler

06-09

01
BAŞKANIN MESAJI
2018 yılında global otomotiv
satışları arzu edilen
seviyede artış göstermese
de ülkemizin kendi iç
dinamikleri doğrultusunda
araçlara olan talebin sürekli
arttığını görüyoruz.
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İSTANBUL FUARI
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TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde, 5-8 Nisan
tarihlerinde gerçekleşen
Avrupa’nın öncü orijinal
ürün üreticisi ve satış
sonrası etkinliği olan
Automechanika İstanbul
Fuarı’na, Başbuğ Oto Yedek
Parça ve BSG Auto Parts da
katılım gösterdi.

DÜNYADA TEK
BİR PARÇA EKSİK
KALMASIN DİYE
Türkiye’nin 81 ilinde,
dünyanın ise 63’ten fazla
ülkesinde işinin uzmanı
güler yüzlü çalışanlarımız,
13.000’i aşkın parça
çeşitliliğimiz ve 365 gün
stok tedarikimizle
her an ve her yerde
hizmetindeyiz.
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GELENEKSEL İFTAR
ORGANİZASYONU

BAŞFORD’UN
HİKAYESİ
2002 yılında kurulan
Başford Oto Yedek Parça,
kurulduğu günden bugüne
‘en iyi hizmet’ ilkesiyle
İstanbul’daki 7500m2
depolama alanına sahip
binasından Türkiye’nin 81
ilindeki müşterilerine FORD
binek ve hafif ticari araçların
orijinal yedek parçalarını
ulaştırmaya devam ediyor.

SOSYAL
SORUMLULUK

SERVİS
RÖPORTAJLARI

Kızılay Kan Bağışı

Balatacı Mehmet Otomotiv
Tavşanoğlu Otomotiv
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Batmazlar Otomotiv
Aslan Kardeşler Otomotiv
Merkez Otomotiv

Çocuk Şenliği
Özel Koruncuk Gündüz
Bakımevi ve Şeyh Zayed
Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti

Başbuğ Grup’un her yıl
Ramazan ayında geleneksel
olarak düzenlediği iftar
yemeği, bu yıl Renaissance
Polat İstanbul Hotel’de
gerçekleşti.
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2016 yılında Başbuğ
ailesinin bünyesine dâhil
olan Asel Oto Yedek
Parça, sigorta şirketlerinin
araç yedek parça
tedariği alanında hizmet
vermektedir.

Başbuğ insan kaynakları,
iç iletişime değer katacak
faaliyetlerle çalışan
motivasyonuna tam destek
veriyor!
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NEV SİGORTA

UMAKİT Avrupa birinciliğini
göğüsledi.

Tahkim Komisyonu
sigortada uyuşmazlıkların
hızlı çözümlenmesi.
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SEKTÖRE DAİR
2018 yılı Ocak-Mayıs
döneminde toplam
üretim bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 2,
otomobil üretimi ise yüzde 7
oranında azaldı.

www.basbug.com.tr

ASEL OTO YEDEK
PARÇA SERÜVENİ

BAŞBUĞ GRUP’TA
ETKİNLİKLER
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BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
Araçlarla ilgili belki de
bilmedikleriniz.
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Automechanika İstanbul Fuarı

Automechanika İstanbul Fuarı

Automechanika

İstanbul’da Başbuğ Oto Rüzgarı
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde, 5-8 Nisan
tarihlerinde gerçekleşen
Avrupa’nın öncü orijinal
ürün üreticisi ve satış
sonrası etkinliği olan
Automechanika İstanbul
Fuarı’na, Başbuğ Oto
Yedek Parça da katılım
gösterdi.

Fuarın
Göz Bebeği
Otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya
getiren ve aynı zamanda da KOBİ’lere pazara giriş
imkanı sağlayan fuarda 1351 katılımcı, dünyanın dört
bir köşesinden gelen 45979 ziyaretçi ile buluştu. Türk
ve dünya endüstrilerini bir araya getiren fuar, Türkiye
için olduğu kadar tüm dünya ülkeleri için de önemli bir
buluşma platformu oluşturmaktadır.
1974 model Ford marka Anadol’un tüm parçaları
tekrar birleştirilerek fuar için özel olarak hazırlandı. İlgi
odağı olan Anadol’u telefonlarıyla çeken misafirlerin
#efsaneveben hashtagi ile sosyal medyadaki
paylaşımları güzel hatıralar bırakılmasına neden oldu.

Türkiye’nin lider uluslararası
otomotiv endüstrisi fuarı
Automechanika İstanbul’da,
kalite ve hizmetinden ödün
vermeden hızla kendini
geliştirmeye ve büyümeye
devam eden Başbuğ Oto
Yedek Parça da yer aldı.
Fuarda 1974 model Ford
marka aracıyla dikkatleri çeken
standa ilgi oldukça yoğundu.
Bu yıl 7. kez Automechanika
İstanbul’a katılan Başbuğ Oto,
konusunda uzman yetkilileriyle
misafirlerini karşılayarak
markaya ve sektöre ilişkin pek
çok görüşme gerçekleştirdi.
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Automechanika İstanbul Fuarı

İstanbul

Fuar Görüşleri

2018

Automechanika’da

SERHAT ASLAN

Yöneticilerden
Automechanika
Fuar Görüşleri

BSG Auto Parts’a Yoğun İlgi

BSG Auto Parts firması
da fuarı oldukça yüksek
katılımla bitirdi. Gerek stant
tasarımı, gerekse yapılan
aktivitelerle katılımcıların
odak noktalarından biri
oldu. BSG Auto Parts
markasına, Türkiye’den ve
Dünyanın birçok ülkesinden
katılımcılar büyük beğeni
ve ilgi gösterdi.

Dünyanın en büyük 3. aftermarket yedek parça fuarı olan
Automechanika İstanbul’u geride bıraktık.
Ziyaretçi ve katılımcı sayısının artarak devam ettiği bu fuar, hem
Türkiye otomotiv sanayisinin hem de İstanbul’un dünyaya açılan
penceresi olmaya devam ediyor.
Fuar süresince bir çok ülkeden gelen
yabancı iş ortaklarımızı ağırlama fırsatı
bulduk. Türkiye, otomotiv sektörü olarak
Avrupa ülkelerinin içindeki en ciddi
oyunculardan biri. İhracat rakamlarının
arttığı, yapılan yatırımlarla sektörü daha
yukarı taşıyacak bu ve benzeri fuarlarda
yer almaya devam edeceğiz. Bundan
sonraki yıllarda da ivmenin yukarı doğru
devam etmesi ümidiyle.

RAMAZAN COŞKUN

METİN TEMURLENK

(Satış Yöneticisi)

(Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi)

Başbuğ Otomotiv olarak; TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşen Automechanika İstanbul Fuarı’na, 2005 yılından
bu yana katılımcı olarak iştirak ediyoruz. 2018 Nisan ayında
gerçekleşen otomotiv fuarı, bugüne kadar iştirak ettiğimiz
fuarların içinde en fazla verim aldığımız yıllardan biri oldu.

Kesinlikle olmamız gereken bir organizasyon. Sadece yurt dışı
değil, yerli müşterilerin de yoğun iştirak ettiği bir organizasyon
olmaya başladı.

Gerek katılımcı gerek ziyaretçi
anlamında çok renkli, çok verimli
bir fuarı geride bıraktık.
Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı,
Türkiye’nin toplam ihracatının %18’lik
bir kısmını oluşturuyor. Bu payla otomotiv
endüstirisi Türkiye’nin 1 numaralı ihracat
sektörüdür. Biz de Başbuğ Oto Yedek
Parça olarak bu rakamlara katkıda
bulunmak istiyoruz.

13.000’den fazla ürün
referansıyla, dünyanın 5
kıtasından kaliteli ve güvenilir
ürünlerini müşterileriyle
buluşturan marka mevcut
ve potansiyel iş ortaklarıyla;
verimli ve etkili görüşmeler
sağladı.

(BSG Satın Alma Yöneticisi)

Bu fuarın bizimle çalışmak isteyen yeni müşteriler ile görüşme
imkânı sağladığını düşünüyorum.
Firma olarak her yıl gerek ürün bazında
gerek araç bazında kendimizi
geliştirdiğimiz için fuar organizasyonu
ile yenilikleri piyasamıza
duyurma imkânı buluyoruz.

BURÇİN ALP OĞUZHAN

ANDAÇ CANSEV

(İhracat Yöneticisi)

(Başbuğ Oto Satın Alma Yöneticisi)

Automechanika İstanbul Fuarı, otomotiv şirketlerinin ticaretleri
açısından önemli bir etkinlik noktasını temsil etmektedir. Avrupa
piyasası için Frankfurt’un ardından en önemli ikinci fuardır.

İki senede bir katılımcı olarak iştirak ettiğimiz fuar bu sene de
bizim için çok verimli geçti. Özellikle standımıza ilgi ve geri
dönüşler çok olumlu düzeydeydi.

Firmamız açısından, 2018 Automechanika İstanbul Fuarı çok
verimli ve başarılı geçmiştir.
Katılımcı sayısının fazla olması ve
yabancı ziyaretçi oranının yüksek
olması bizleri ayrıca memnun etti.
Standımıza Orta Doğu, Afrika,
Rusya ve Türki Devletlerden ziyaretçiler
oldukça ilgi gösterdi.
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Oto

Başford
Yedek Parça

Başford’un Hikayesi
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Binek ve hafif ticari orijinal yedek parçalarda
lider firma Başford.
2002 yılında kurulan Başford Oto Yedek Parça, kurulduğu günden bugüne ‘en iyi hizmet’
ilkesiyle İstanbul’daki 7500m2 depolama alanına sahip binasından Türkiye’nin 81 ilindeki
müşterilerine FORD binek ve hafif ticari araçların orijinal yedek parçalarını ulaştırmaya
devam ediyor.
Başford Oto Yedek Parça’nın uzman ve yetişmiş kadrosu, geniş satış temsilcisi ağı
ve online satış imkanının yanı sıra; bulunabilirlik ve hızlı lojistik ile sektörde lider firma
konumundadır.

www.basford.com.tr

Geleneksel İftar Organizasyonu

Geleneksel İftar Organizasyonu

Başbuğ Ailesi
Yemeğinde
Buluştu

İftar
Başbuğ Grup’un her yıl
Ramazan ayında geleneksel
olarak düzenlediği iftar yemeği,
bu yıl Renaissance Polat
İstanbul Hotel’de gerçekleşti.

Yemek öncesi konuşma
yapan Başbuğ Grup İcra Kurulu
Başkanı Halit Başbuğ;
Ramazan’ın birlik ve beraberlik
duygularının birleştiriciliğinden
bahsederek, Başbuğ Ailesi olarak
aynı iftar sofrasında olmaktan
dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Tüm davetlilere teşekkür ederek,
gelecek yıllarda da aynı masada
oruçlarını açmayı temenni etti.

Başbuğ Grup bünyesine ait;
BSG Auto Parts, Başbuğ Oto
Yedek Parça, ASEL, NEV Hyundai,
NEV Peugeot, NEV Sigorta,
NEV İkinci El, Başford firmaları
aynı masada buluştu. 350 kişinin
katıldığı iftar yemeğinde; tasavvuf
müziği dinletisi ile Ramazan ruhu
yaşatılarak davetlilerin beğenisi
toplandı.
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Honeywell Garrett’i Yakından Tanıyalım

Honeywell Transportation Systems
1-Honeywell Garrett After-Market
yapılanmanız ve faaliyetleriniz hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Honeywell Garrett After-Market yapılanması, OEM Turbo
Teknolojisinde küresel lider olan Honeywell Transportation
Systems şirketinin bir iş kolu olarak faaliyet göstermektedir.
Honeywell Garrett’in ise bir marka olduğunu ve Honeywell çatısı
altında faaliyetlerine devam ettiğini belirtmek isteriz.
Honeywell Garrett’in teknolojisi Transportation Sytems’in
altyapısından beslenmektedir ve aftermarket için özel
uygulamalar sunulmasına olanak sağlamaktadır.
Honeywell Garrett küresel olarak her müşterinin kolaylıkla
ulaşabileceği ve yardım alabileceği bir yapılanma sunmaktadır.
Distribütor ağımız sadece ürünlerimizi nihai müşterilerimize
ulaştırmakla kalmaz, ayrıca sunduğu eğitimler, müşteriler ile
ilişkiler ve Pazar’dan aldığı geri bildirimler ile inovasyona katkıda
bulunur.

2-Honeywell Garrett, Türkiye Otomotiv
Pazarı’nı nasıl görmektedir?
Honeywell Garrett olarak Türkiye otomotiv pazarını yakından
takip ediyoruz. Dünya otomotiv üretiminin 100 milyon adetlere
ulaşmasının beklendiği 2018 yılında Türkiye’deki üretimin 1.7-1.8
milyon adetlerini yakalaması süpriz olmayacaktır. Bunun 1 Milyon
adedinin otomobil üretimi olması beklenmektedir. Türkiye’nin
coğrafi avantajı ve ihracat odaklı üretimi düşünüldüğünde
otomotiv sektörünün uzun yıllar Türkiye’nin en önemli ihracat
kalemi olmaya devam edeceği tahmin edilebilir.
Vergi uygulamaları ve döviz kurlarındaki artışların pazarı
etkilemesi söz konusu olduğu halde 2018 öngörülerinin
yakalanması çok zor olmayacaktır.
Hem halihazırda Türkiye’de üretim yapan OEM’ler ve söz konusu
araçlardaki Turbocharger’ların garanti süresi bitiminden sonraki
yedek parça ihtiyaçları, Honeywell Garrett’in Türkiye pazarında
aktif rol oynadığı alanlar olarak kalmaya devam edecektir.

3-Başbuğ Oto Yedek Parça ile
işbirliğinizi nasıl değerlendirirsiniz?
Başbuğ ile iyi bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz. Yeni bir
distribütörlük anlaşması imzalayarak parçaların doğru kanallar ile
nihai müşterilere en hızlı şekilde ulaşabilmesinin temellerini attık.
Başbuğ’un Türkiye’deki alt yapısı, bayi ağı ve tüm Anadolu’daki
satış kanalları hızlı ve doğru parça tedariğini mümkün kılıyor.
Başbuğ’un kısa sürede belirlenen hedefleri yakalamış olması ve
çıtayı her geçen gün yükseltmesi memnuniyet verici.
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4-Türkiye’de büyüme beklentiniz nedir?
Aftermarket kanalında büyümenin planlanandan daha
hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Ancak döviz kurlarındaki
dalgalanmalar, ekonomik göstergeler her zamanki gibi belirleyici
faktörler olacaktır. Yılın ilk yarısını bitirdiğimiz bu zamanlarda
hedeflerimizin üzerinde satış gerçekleştirerek büyümenin önemli
sinyallerini vermiş olduk.

5-Müşterilerimize orijinal turbo
kullanmanın önemini hatırlatarak kopya
ürün kullanımının risklerini anlatabilir
misiniz lütfen?
Honeywell Garrett ‘’Orijinal üründe ısrarcı ol’’ sloganı ile bir
farkındalık ile birlikte orijinal ürün kullanımının gerekliliği ve kopya
ürün kullanımının yol açabileceği olumsuzlukları nihai müşteriye
ulaştırabilmeyi hedeflemektedir.
Kopya ürün kullanmak nispeten daha yaşlı araçlar için cazip
görünse de araç performansı, güvenliği ve sonradan ortaya
çıkabilecek olan gizli maliyetler göz önüne alındığında kesinlikle
uzak durulması gereken bir çözümdür. Turbo şarjlar 350.000rpm
dönüş hızlarına çıkabildiklerinden ve 1000 santigrat derecelik
ortamlarda çalışmak zorunda olduklarından dolayı yüksek
hassasiyetli ve dayanıklı parçalardan imal edilirler. Bu nedenle
üreticinin standartlarını sağlamaktan uzak bu kopya ürünler her
an arıza riski taşımaktadırlar.
Avrupa binek araç pazarına baktığımızda araçların %60’ının
turbo teknolojisini kullandığını görmekteyiz. Yakıt verimliliği ve
egsoz gazları ile ilgili üreticilerin sürekli iyileştirme yapmalarını
zorunlu hale getiren yeni yasalar, turbo teknolojisindeki yenilikleri
beraberinde getirmektedir.
Ayrıca Turboşarj’lar bir sistemin bütünleyici parçaları olarak
görev yaptığından, kopya ürün kullanımının ve bunun etkilerinin
sadece Turbo’da değil motor ve bileşenlerinde de görülmesi ve
komple sistemin hasar görmesi kaçınılmazdır.
Kopya ürün kullanımında görülen yaygın problemlerin başında
yeterli hava akışının ve basıncının sağlanamaması gelmektedir
ki bu aracın yeterli performansı yakalayamamasına, yakıt hava
karışımının istenilen değerde olmamasına, yüksek sıcaklıklara
çıkılarak turbonun ve motorun hasarlanmasına neden
olabilmektedir. Ayrıca turbo’nun belirlenen limitlerin üzerindeki
hızlara çıkması, çarkların yanarak hasarlanması, mil ve
rulmanların zarar görerek turboyu kullanılamaz hale getirmesine
neden olabilmektedir.
Sahte turbo’ların kullanılması ayrıca çevreye de zarar
vermektedir. Yeteri miktarda yannamış egsoz gazlarının
doğaya salınımına, düşük araç performansı ile daha fazla yakıt
tüketimine neden olmaktadır.
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Sosyal Sorumluluk
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Sosyal Sorumluluk

Projeleri

KIZILAY KAN BAĞIŞI

ÖZEL KORUNCUK GÜNDÜZ BAKIMEVi VE ŞEYH ZAYED
ÇOCUK EVLERi SiTESİ ZiYARETi

Kanın acil değil, sürekli bir
ihtiyaç olduğunun farkında olan
Başbuğ Grup, Türk Kızılay’ı için
düzenli olarak kan bağış günü
düzenliyor.
Türk Kızılayı’ndan; Başbuğ Grup
merkez binası ve Başford binasına
belirli rutinlerle gelen sağlık ekipleri
başka yaşamlara umut olması adına;
ihtiyacı olan kanı, gönüllü ve karşılık
beklemeden Başbuğ personelinden
topluyor.

ÇOCUK ŞENLİĞİ
Başbuğ Grup, Balıkesir Ören İlkokulu okul öncesi
grubunun Çocuk Şenliği’ne
tişört ve boya malzemesi
desteği sağladı.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden
yola çıkarak, tamamen çocuk
merkezli hazırlanan şenlikte;
tişört boyamadan, el baskısına,
ebru çalışmasından, oyunlara ve
yarışmalara kadar uzanan çeşitli
aktivitelerde çocuklarıyla gelen
tüm veliler de eğlenceli saatler
yaşadı.
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Şenliği düzenleyen Ören
İlkokulu Okul Öncesi
öğretmenleri, hem çocukların
hem büyüklerin aktif olarak
katılacakları ve eğlenecekleri
bir etkinliğe imza atmış oldular.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
ruhunu yansıtan bir etkinlik olan
el baskısı afişi, şenliğe katılan
büyük küçük herkesin el izi ile
oluşturularak 23 Nisan günü okul
bahçesinde sergilendi.

www.basbuggroup.com

Çocuk mutluluğunu göz önünde tutarak, ülkeye
yararlı çocuklar yetiştirmek amacıyla kurulan
çocuk yuvalarının vakıfların her zaman aynı ve
nakdi yardımlara gereksinimi bulunuyor. Sosyal
sorumluğunun bilincinde olan Başbuğ Grup,
yuvalardan ihtiyaç listelerini alarak merkez ve
şubelerinden ihtiyaçları karşıladı.
Özel Koruncuk Gündüz Bakımevi ve Şeyh
Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret ederek
hediyeleri iletti.
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Sponsorluk

UMAKİT

Avrupa Birinciliğini
Göğüsledi

BSG Auto Parts, ülkemize katma
değer sağlayacak ve bayrağımızı
dalgalandıracak etkinliklerde
sponsorluk çalışmalarına devam
ediyor. Uludağ Üniversitesi Makine
Topluluğu’nun (UMAKİT) enerji
tasarruflu araç yarışlarında malzeme
ve giyim sponsoru oldu.

UMAKİT, hidrojen enerjili otomobiller
geliştiriyor. Son yıllarda uluslararası
düzeydeki yarışlarda da yer alarak
Türkiye’yi temsil etmeye başladı.
En uzun mesafede en az enerjiyle yol kat etme
temeline dayalı Shell Eco-Marathon Avrupa,
Temmuz ayında Londra’da düzenlendi. Türkiye
takımı kendi alanında 11 rakibi ile yarışarak Avrupa
birinciliğini göğüsleyen ilk Türk takımı olarak tarihe
geçti. Yerli hidrojen enerjili aracıyla 1 metreküp
hidrojen gazıyla 182.6 kilometre gitme başarısı
göstererek en verimli araç olmayı başardı.
Yaklaşık bir yıldır 13 kişilik ekiple yoğun bir tempoda
çalışan UMAKİT öğrencileri Barbaros isimli araçları
için harcadıkları emeğin karşılığını almış oldu.
UMAKİT, İstanbul’da; Shell Eco-Marathon Türkiye
ve Kocaeli’nde düzenlenecek olan TUBİTAK
Efficiency Challenge yarışlarında da enerji
tasarruflu araçlarıyla katılım gösterecek.
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Başbuğ Grup’ta Etkinlikler

Başbuğ Grup’ta Etkinlikler

Başbuğ Grup

2018
Futbol
Turnuvası

Birlikte mutlu olan kocaman bir aileyiz!
Kahvaltı Organizasyonu
Kurumların faaliyetlerini sürdürmeleri ve kaliteli bir çalışma
ortamı sağlamaları açısından bel kemiği niteliğinde olan
iç iletişim, başka bir deyişle; yönetimde kalite girişimi,
İletişimle başlıyor. Bunun bilincinde olan Başbuğ Grup;
personellerinin yaşadığı sorunları, talepleri ve çözümleri
kahvaltı günleriyle gündeme alıyor. Departmanların
yönetim kuruluyla doğrudan düşüncelerini paylaşabildiği
kahvaltı organizasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Başbuğ insan kaynakları iç iletişime değer katacak
faaliyetlerle çalışan motivasyonuna tam destek veriyor!
Başbuğ Grup’un 2 yıldır çalışanları
için özel olarak düzenlediği futbol
turnuvasına bu yıl da yoğun bir katılım
oldu.

Yaz Eğlencesiyle Gelir,
Keyifler Yerine Gelir
Harika bir yaza, mükemmel bir başlangıç için Başbuğ
Grup merkez binası bahçesinde yazın gelişi kutlandı.
Çalışanlar, lezzetli ikramlarla müzik eşliğinde yılın en uzun
günü olan 21 Haziran’da keyifli dakikalar geçirdi.

Başbuğ Grup bünyesine ait BSG Auto Parts,
Başbuğ Oto Yedek Parça, ASEL, NEV
Hyundai, NEV Peugeot, NEV Sigorta, NEV
İkinci El, Başford firmaları turnuva için
12 takım çıkardı. Deportivo, Şube Kartalları,
Raf City, Piston Villa, Diriliş Spor, Nev
Castle, Destek Spor, Werder Weremem, FC
Lokomotiv Sivas, Ac Mizan, Haddini Bilbao,
Olimpik Limon gibi takım isimleri oluşturarak
turnuvada birbirinden zorlu mücadeleler
verdi.

23 Nisan Resim Yarışması
Geleceğin ışığı çocuklarımızın 23 Nisan coşkusuna
Başbuğ Grup ortak oldu. İçlerindeki heyecanı, boya
kalemleri ve kağıtlarına döktüler. 23 Nisan kapsamında;
5-7 yaş aralığındaki çocuklar için, “23 Nisan ve Atatürk”
8-10 yaş aralığındakiler için “Hayalindeki Arabayı
çizer misin?” konulu resim yarışmaları düzenlendi. Sosyal
Kulüp tarafından her iki grupta da oylanan ilk üç resim
belirlenerek hediyeler gönderildi. Her katılımcıya teselli
armağanları da verildi.

Turnuvanın şampiyonu Deportivo
olurken; ikinciliği Raf City, üçüncülüğü
ise NEV Castle göğüsledi. NEV Castle
takımından 22 topu kaleye gönderen
İsa Karaca gol kralı oldu. Takımlara kupa,
madalya ve ödüllerini yönetim kurulu takdim
etti. Şampiyon Deportivo, turnuva sonrası
şirketler arası spor müsabakaları düzenleyen
İstanbul Corporate Games’teki futbol
turnuvasına katılarak iddaalı takımlarla
karşılaştı.

Şampiyon Takım Deportivo

Öğle molalarında personellerin dinlenirken eğlenmeleri
amacıyla haftanın belirli günleri dizi saatleri etkinliği
gerçekleşti. Çalışanlar, sinema salonu tadında
hazırlanmış konferans salonunda uluslararası
yapımlarda iddaalı filmleri patlamış mısır eşliğinde
izlerken molalarının keyfini sürdü.
2. Olan Takım Raf City
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Öğle Molası Film Arası

3. Olan Takım NEV Castle

www.bsgautoparts.com
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Başbuğ Grup’ta Etkinlikler

Mutlu ol,

Mutlu kal

Dünya Kadınlar Günü

Leblebi Dağıtım Günü
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Anneler Günü

Konya Şekeri
Dağıtım Günü

Sevgililer Günü

www.basbug.com.tr

Başlık

Sektöre Dair

Mayıs

2018

Otomotiv Sonuçları
Açıklandı

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, otomobil
üretimi ise yüzde 7 oranında azaldı.
Bu dönemde, toplam üretim 711 bin 999 adet,
otomobil üretimi ise 471 bin 634 adet düzeyinde
gerçekleşti.
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2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 311 bin 566
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı
ise yüzde 2 oranında azaldı ve 234 bin 645 adet olarak
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim
yüzde 9 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 7, ağır
ticari araç grubunda ise yüzde 34 seviyesinde arttı. 2017
yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 10
ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13 oranında azalırken, ağır
ticari araç grubunda ise pazar yüzde 20 arttı. Ağır ticari araç
grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması
son 3 yılda yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.
2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında,
otomobil ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde,
toplam ihracat 577 bin 820 adet, otomobil ihracatı ise 392
bin 522 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Mayıs
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle Dolar bazında
yüzde 18 artarken, Euro bazında ise yüzde 4 arttı.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,170
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil
ihracatı yüzde 10 artarak 5,588 Milyar
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 4,578
Milyar seviyesinde gerçekleşti.

KAYNAKÇA:

http://www.osd.org.tr/haberler/mayis-2018-otomotiv-sonuclari-aciklandi/
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Servis Röportajları
Balatacı Mehmet Oto Yedek Parça Ve Tic. Ltd. Şti.
Saraylar Mah. 155 Sok. No:18 Merkezefendi/ Denizli

Balatacı Mehmet
OTOMOTİV

Denizli

Kısaca firmanızdan bahseder
misiniz? Başbuğ Oto Yedek
Parça ile tanışma hikayeniz
nedir?

BALATACI MEHMET OTOMOTİV
TAVŞANOĞLU OTOMOTİV
ÇAKIR OTOMOTİV
ERGÜN OTOMOTİV
BATMAZLAR OTOMOTİV
ASLAN KARDEŞLER OTOMOTİV
MERKEZ OTOMOTİV

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Citröen,
Peugeot gibi seçkin markaların yedek
parça desteğini veren firmamız 1962
yılında Mehmet Gürcanoğlu tarafından
kurulmuştur.
Müşteri memnuniyetini ilke edinerek
hizmet vermekteyiz. Bizlere gelen olumlu
dönüşler sayesinde uzun yıllardır otomotiv
sektöründe varlığımızı sürdürmekteyiz.
2007 yılında ise Denizli’de ikinci şubemizi
hizmete sunduk. Geçen zaman sürecinde
firmamız; prensipleri olan ‘doğruluk ve
dürüstlük’ kavramlarını pekiştirerek sadece
Türkiye sınırları içinde değil, küresel ölçekte
de büyümeyi hedeflemektedir.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
nasıl tanıştınız ve ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?

Başbuğ Oto Yedek Parça ile çalışmaya devam
etmenizdeki en güçlü sebep nedir, sizlere
sunduğu hizmeti değerlendirir misiniz?
Uzman kadrosu ile bizlere en iyi hizmeti sunması Başbuğ
Oto Yedek Parça’yı bizim için öncelikli kılmıştır.
Ürün çeşitliliği bakımından öncü gelen firmalar arasındadır.
Perakende şirketimizde satış yaptığımız 6 araç grubunun
parçalarını rahatlıkla tedarik edebiliyoruz. Başbuğ Oto Yedek
Parça’nın farklı lokasyonlarda bulunan depoları sayesinde
siparişlerimiz en kısa sürede tarafımıza ulaşıyor.

2010 Yılından beri memnuniyetle
çalışmaktayız.

Sizce yedek parça sektöründe
müşteri memnuniyetini
sağlamanın yolu
nereden geçiyor?
Müşteri taleplerinin doğru ve hızlı bir şekilde
karşılanmasıdır.
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Servis Röportajları

Servis Röportajları

Tavşanoğlu Otomotiv
Yeni Sanayi Sitesi 11. Sok 3/C Erzincan

Çakır Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.
Oto San. Sit. 2570. Sok. No: 45 Oto San. Ankara

Tavşanoğlu

Çakır

OTOMOTİV

Ankara

Erzincan
Kısaca firmanızdan
bahseder misiniz?

Kısaca firmanızdan bahseder
misiniz? Başbuğ Oto Yedek
Parça ile tanışma hikayeniz
nedir?

Firmamız Erzurum’da, 1976 yılında amcam
Zekai Tavşanoğlu tarafından kurulmuş
olup babam Uğur Tavşanoğlu tarafından
işletilmeye devam ettirilmiştir. Her marka
araç için hizmet vermekteyiz.
Şu an ağırlıkla BMW ve Mercedes yedek
parça ve servis üzerine hizmet vermeye
devam ediyoruz.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
nasıl tanıştınız ve ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?
Firmanın ismini sektörden duymuştum.
Özellikle Ford grubu ağırlıklı çalışan bir
firma algımız vardı. Mercedes, BMW
araç gruplarına da hizmet verdiğini ve
BSG markasını da duyunca o dönem
satış temsilcisi ile irtibata geçip Başbuğ
Oto Yedek Parça ile çalışmaya başladık.
Yaklaşık 3 yıldır çalışmaya devam ediyoruz.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
çalışmaya devam etmenizdeki
en güçlü sebep nedir, sizlere
sunduğu hizmeti değerlendirir
misiniz?
Yedek parça tedariğinde sıkıntı
yaşamadığım bir firma. Ürünler kaliteli,
zamanında teslimat işlerimizi rahatlatıyor.
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Başbuğ’un kendi markası
olan BSG Auto Parts’ı
da kullandıktan sonra
müşterilerimizden herhangi bir
şikayet almadım.
Başbuğ’un çalışma sistemi
gayet hızlı, istediğimiz ürün
en kısa sürede tedarik
edilmektedir, Erzurum
depoda bulunan ürün, bir gün
içerisinde elimize ulaşmaktadır.
Servis ve yedek parça
hizmeti verdiğimizden; hızlı
teslimat bizim için öncelikli
sıradadır. Başbuğ Oto Yedek
Parça’nın bu konuda yaptığı
çalışmalardan memnunuz.
BMW ve Mercedes olarak ürün
çeşitliliği bizi tatmin etmektedir,
ürün kalitesinin de çok iyi
olması nedeniyle firma ile
çalışmayı seviyoruz.

Sizce yedek parça
sektöründe müşteri
memnuniyetini
sağlamanın yolu
nereden geçiyor?
Öncelikle uygun fiyat ve
kaliteli ürün olması bizler
ve müşterilerimiz için çok
önemlidir. Firmanın ürünün
arkasında durması, garanti
ve iade konularında gereken
hassasiyeti sağlaması
çalışma için tercih edilen
nedenlerdir. Hızlı teslimat,
kaliteli ve sağlam ürün diğer
firmalara örnek teşkil edecek
düzeyde ve bizlerin de
tercih sebebidir. Bu yüzden
Başbuğ Oto Yedek Parça’ya
ve bu aileye teşekkür ederiz.

www.basbug.com.tr

Tanışmamız 1975 yılında çıraklık
dönemimizde İstanbul, Aksaray’daki iş
yerimizde gerçekleşti. 1989 yılında kendi iş
yerimizi kurduktan sonra 1998 yılından itibaren
Başbuğ Oto Yedek Parça ile çalışmaya
başladık. Başbuğ’un toptan serüvenine şu
an satış yöneticisi olan Ramazan Coşkun ile
başlayıp akabinde Ankara şube yöneticisi
Kazım Yüksel ile devam ettik. Başbuğ satış
destek ve satış temsilcileri ile rutin ziyaretlerini
gerçekleştirip sorunları ve çözümlerini
beraber istişare ederek daha da çözüm odaklı
başarılar sergilemektedir.

Yedek parçada markaya güven
önemli midir?
Elbette, markaya güven çok önemli. Sektörde
çok fazla marka olmakla birlikte BSG
Auto Parts ürünleri ön plana çıkmaktadır.
Gerek çeşitlilik, gerek kalite, gerek müşteri
memnuniyeti ve saha çalışmaları ile bu
perçinlemiştir. Herhangi bir sorun olduğunda
çözüm odaklı bilir kişisi ile sorunu sahada
çözmektedir. Bu da son tüketici için önemli bir
kavramdır. Bu sebeple bizler de ürün tedarik
ederken sorunları çözen markaları tercih
etmekteyiz.

Başbuğ Oto Yedek
Parça ile çalışmak
size ne ifade ediyor?
Başbuğ Oto Yedek Parça ile
çalışmak; kurumsal kimliği adı
altında bizlere sunmuş olduğu
ürün çeşitliliği, hizmet kalitesi,
fiyat politikası ve güler yüzlü ekibi
ile kurulan samimi ikili ilişkiler
anlamını taşıyor. 1998’den bu
yana çalıştığımızdan dolayı
sanki bir aile gibiyiz.

Kullanıcılara
hizmet verirken
ilk olarak neyi
önemsiyorsunuz?
Sektörümüze bakıldığında;
bir çok marka bir çok ürün
tedarikçisi bulunmakta.
Bununla birlikte bizim
satış politikamız; müşteri
memnuniyeti, sattığımız
ürünün arkasında
durabilmek, aldığımız
ürünleri doğru kaynaklardan
alıp son tüketiciye gönül
rahatlığıyla satabilmek
ve bu şekilde müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.
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Batmazlar Otomotiv Makina San. ve Tic. Ltd. Şti

Ergün Oto Yedek Parça İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:424 Seyhan / Adana

Ergün

Batmazlar

Adana

İstanbul

OTOMOTİV

OTOMOTİV

Kısaca firmanızdan bahseder
misiniz? Başbuğ Oto Yedek
Parça ile tanışma hikayeniz
nedir?

Kısaca firmanızdan
bahseder misiniz?
1999 yılında ilk dükkanımızı açtık. Yaklaşık 20
yıllık bir tecrübesi olan aile firmasıyız. Babamız
ve kardeşler olarak dükkanımızı işletiyoruz.
Ford marka araçlara servis ve parça hizmeti
sağlıyoruz.

Ergün Otomotiv 1986 yılında Adana’da
kuruldu. Ford marka araçlara yedek
parça ve servis hizmeti sağlayan, 32
yıllık geçmişe sahip bir firmayız. Geride
bıraktığımız 32 yılda Adana bölgesinde
yedek parça satışında ve servis
hizmetlerinde öncü firmalardan biriyiz.
1986-2000 yılları arası Ford Otosan yedek
parça bayiliği, 1995-2000 yılları arasında
ise yetkili Ford servis hizmeti verdik. 2000
yılından sonra bölgenin en büyük özel Ford
servisi olarak hizmete devam ettik.
Şu anda 2 ayrı şube ile hizmet vermeye
devam etmekteyiz.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
nasıl tanıştınız ve ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?
Başbuğ Oto Yedek Parça ile 1987 yılından
beri çalışmaktayız. Tanışmamız
1980-1981 yıllarında İstanbul Aksaray’daki
dükkanınızda oldu. Başbuğ Oto Yedek
Parça kurucuları, Adnan ve Muzaffer
Bey’lerle o yıllarda tanıştık ve hala
dostluğumuz devam etmektedir.
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Org. San. Bağcılar Güngören San. Sit.10.Blok No:35/37 K. Çekmece / İstanbul

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
nasıl tanıştınız ve ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?
Başbuğ Oto Yedek
Parça ile çalışmaya
devam etmenizdeki
en güçlü sebep nedir,
sizlere sunduğu
hizmeti değerlendirir
misiniz?
Başbuğ Oto Yedek Parça ile
çalışmaya devam etmemizin
en önemli sebebi; sistemli ve
disiplinli oluşlarıdır. Ürün çeşitliliği
yeterli seviyede, hizmet süresi
hızlı, çalışan personellerin ciddi
ve saygılı olması aramızdaki
bağların sürekli ve sağlam
temellere dayanmasına sebeptir.

Sizce yedek parça
sektöründe müşteri
memnuniyetini
sağlamanın yolu
nereden geçiyor?
Sadece yedek parça
sektöründe değil, her
sektör için genel bir
yorum yapacak olursak;
memnuniyeti sağlamanın
en önemli unsuru başta
dürüstlüktür. Daha
sonra hizmet anlamında;
ürün çeşitliliği, vadefiyat ve satılan ürünün
arkasında durmak gelir.
Bu prensipte çalışan
tüm şirketler var olmaya
devam edecektir.

www.basbug.com.tr

Ford denince akla Başbuğ Oto Yedek Parça
gelir. Biz de yaklaşık 9 yıldır ticari ilişkimizi
devam ettiriyoruz. Başbuğ Ailesi’yle şu
an satış yöneticisi olan Ramazan Coşkun
vesilesiyle çalışmaya başladık. Memnun bir
şekilde de çalışmaya devam ediyoruz.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
çalışmaya devam etmenizdeki
en güçlü sebep nedir, sizlere
sunduğu hizmeti değerlendirir
misiniz?
Aradığımız her şey bulmamız, fiyatların
piyasaya göre uygunluğu, ürünlerin kalitesi,
müşteri diyaloğunun iyi olması, dağıtımın
hızlılığı. Her açıdan iyi hizmet aldığımızı
düşünüyorum.

Sizce yedek parça
sektöründe müşteri
memnuniyetini
sağlamanın yolu
nereden geçiyor?
Her şeyden önce hizmet
kalitesinin iyi olması. Dağıtım
hızı ve bulunurluk önemlidir.
Elimizde parça kalmamışsa
hemen Başbuğ Oto Yedek
Parça’yı arıyoruz. Günde iki defa
sabah ve akşam sevkiyatı olduğu
için parçaları kolayca tedarik
edebiliyoruz.

33

Servis Röportajları

Servis Röportajları

Aslan Kardeşler Oto ve Yedek Par. San. Tic. Ltd Şti.
Yunus Emre Bulvarı, Sanko San Sitesi, C2 Blok, Sultan Gazi / İstanbul

Aslan Kardeşler

Merkez

OTOMOTİV

OTOMOTİV

İstanbul

İstanbul

Kısaca firmanızdan
bahseder misiniz?

Kısaca firmanızdan bahseder
misiniz? Başbuğ Oto Yedek
Parça ile tanışma hikayeniz
nedir?

1985 yılından önce tamirhanemiz vardı,
onu kapatarak yedek parça sektöre giriş
yaptık. Fiat ve Renault grubu yedek parça
dükkanımızı açtık. Daha sonra Türkiye
pazarına yeni araç gruplarının girmesiyle
diğer araç gruplarının parçalarının da
satışını yapmaya başladık. Şu anda tüm
araç gruplarının parçalarının satışını
gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı itibariyle
Arnavutköy ve Kocasinan’da da şubelerimiz
bulunuyor.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
nasıl tanıştınız ve ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?
Piyasadan çok iyi bildiğimiz ve duyduğumuz
bir firmaydı. Biz de Ford grubunun parça
satışına başladıktan sonra
Başbuğ Oto Yedek Parça ile çalışmaya
başladık, yaklaşık 4 yıl oldu.
Ford grubuyla başlayarak şu an tüm araç
gruplarının parçalarının teminini
Başbuğ Oto Yedek Parça’dan sağlıyoruz.

1969 yılında İstanbul’da kuruldu. Yedek
parça sektöründe yaklaşık 50 yıllık bir
tecrübemizle Ford marka araç grubunun
parçalarını satıyoruz. İkitelli ve Dolapdere’de
de şubelerimiz bulunuyor. 2009 yılından beri
e-ticaret yapmaktayız.

Başbuğ Oto Yedek Parça
ile çalışmaya devam
etmenizdeki en güçlü
sebep nedir, sizlere
sunduğu hizmeti
değerlendirir misiniz?
Birinci sebep; hizmet. İkincisi ise;
bulunurluk. Bunların ikisinde de
Başbuğ Oto Yedek Parça’da çok
iyi durumda, sürekli çalışmamızın
nedeni de bunlardır.
Diğer firmalara göre
Başbuğ Oto Yedek Parça
hizmet kalitesi içerisinde ilk üçün
içerisinde yer alıyor. Dağıtım
süresi-hızı, ürün çeşitliliği ve
kalitesi tercih etmemize
neden olan etmenler.
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Merkez Oto Yedek Parça A. Ş.
Sanko Oto Sanayi Sit. C Blok No: 195 Sultangazi / İstanbul

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
nasıl tanıştınız ve ne zamandan
beri çalışıyorsunuz?

Sizce yedek
parça sektöründe
müşteri
memnuniyetini
sağlamanın yolu
nereden geçiyor?
Başbuğ Oto Yedek Parça
ile çalışma sebebim de
olan; hizmet kalitesi ve
bulunurluktur. Fiyat ikinci
plandadır. Fiyatlar birbirine
yaklaşıktır fakat hizmet
kalitesi farklılaşır.

www.basbug.com.tr

Başbuğ Oto Yedek Parça’nın da kurulduğu
yer olan İstanbul, Aksaray’da tanıştık. Komşu
firmalardık, yolun başından beri birlikteyiz
diyebilirim.

Başbuğ Oto Yedek Parça ile
çalışmaya devam etmenizdeki
en güçlü sebep nedir, sizlere
sunduğu hizmeti değerlendirir
misiniz?
Ürün çeşitliliği, bulunurluk, dağıtım
profesyonelliği ve hizmet ağı çalışmamızdaki
en büyük nedenlerdir. İstediğimiz her parçayı
hızlı bir şekilde bizlere ulaştırması Başbuğ’un
sektörün öncülerinden olmasını kanıtlıyor.
Aldığımız hizmetten çok memnunuz, hiçbir
zaman mağdur edilmiyoruz.

Sizce yedek parça
sektöründe müşteri
memnuniyetini
sağlamanın yolu
nereden geçiyor?
Şu an en önemli şey fiyat,
sonrasında ise garantidir.
Firmanın yaptığı satış
geliştirici kampanyalar
satın almalarda çok etkili
oluyor. Ayrıca, sorunlu
bir ürün çıktığında bunun
telafisini hemen yapabiliyor
olması bizler açısından çok
önemlidir.
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Nev Sigorta

TA

TAHKİM KOMİSYONU

Sigortada

Uyuşmazlıkların Hızlı Çözümlenmesi

Sigortalı ile riski üstlenen taraflar arasında uyuşmazlıklar
olabilmektedir. Bu tür uyuşmazlıklar adli yargı mekanizması
ile çözümlenmektedir. Ancak, sigortacılık alanında ihtisas
mahkemelerinin olmaması yargı sürecinin uzun zaman
alması ve masraflı olması sigortalıların mağduriyetine neden
olmaktaydı. Zararın telafisinin uzun zaman alması da sigortanın
var olma amacına aykırılık teşkil etmektedir.
Tahkim Komisyonun amacı; genel yargının iş yükünü
hafifletmek ve tüketicinin hak aramasını kolaylaştırmaktır.
2007’de yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi
ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim
Komisyonu, uyuşmazlık başvurularını 2009‘da
kabul etmeye başlamıştır.
Uyuşmazlık yaşanılan sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim
Komisyonu’na üye ise ve başvuruda bulunulduğunda sigorta
kuruluşu talebi tamamen veya kısmen reddettiyse veya talebe
başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü (trafik sigortasında 15
gün) içinde yazılı olarak cevap vermediyse başvuru formu
eksiksiz doldurulup belgelerle birlikte komisyona şahsen ya
da postayla başvuruda bulunabilinir. Komisyonun başvuruyu
değerlendirmeye alabilmesi için zorunlu sigortalar hariç,
uyuşmazlık konusu rizikonun ilgili kuruluşun üyelik tarihinden
sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir.
Zorunlu Sigortalarda ise kuruluşun Komisyona üye olup
olmadığına bakılmaksızın, 2013’den sonra ortaya çıkan
uyuşmazlıklar için Komisyona başvuru yapılabilmektedir.
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Komisyona başvuru şartları
Sigorta kuruluşları ile uyuşmazlığa
düşen hak sahiplerinin, Komisyona
başvurmadan önce sigorta kuruluşuna
başvurarak tazminatın ödenmesini talep
etmeleri gerekmektedir. Sigorta kuruluşu
tarafından talebin tamamen veya kısmen
reddedilmesi veya talebe 15 iş günü
içerisinde yazılı olarak cevap verilmemesi
halinde komisyona başvurma imkânı
bulunmaktadır.

Sigortalılar için avantajları ise,
Sigorta Tahkim Komisyona şahsen veya
vekil aracılığıyla başvurulabilmektedir.
Komisyona gelerek ya da posta yoluyla
da başvuru yapılabilmektedir. Ödeme
yapıldıktan sonra başvuru formunun
komisyona ulaşması ile dava açılmış
olacaktır.
Uyuşmazlık tutarına bağlı olarak 100 TL,
250 TL ve 300 TL gibi başvuru ücretleri
alınmaktadır. Uyuşmazlıklar Mahkemelere
oranla çok daha hızlı sonuçlanmaktadır.
Komisyona gelen bir başvuru ortalama 3
ayda karara bağlanmaktadır.

www.nevsigorta.com.tr

Oto

Asel Oto Yedek Parça Serüveni

Asel

Yedek Parça

2016 yılında Başbuğ ailesinin bünyesine dâhil olan
Asel Oto Yedek Parça sigorta şirketlerinin araç
yedek parça tedariği alanında hizmet vermektedir.
Depo dahil olmak üzere 14 personeli ile büyük
bir özveriyle çalışmaları devam etmektedir. Aktif 13
sigorta şirketiyle çalışmalar sürmektedir. Başlangıçta
sadece FORD marka araçların orijinal, diğer marka
araçlarının da eşdeğer ve logosuz parça tedariği ile
sektöre başlamış olup zaman içerisinde PEUGEOT
markasının da orijinal parça tedarikini de dâhil ederek,
yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Tedarik sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi, e-posta
ve telefon aracılığıyla müşterilere ve eksper ofislerine
gerekli desteğin tam ve anlaşılır şekilde verilmesi
sebebiyle, müşterilerden ve anlaşmalı olduğu sigorta
şirketlerinden olumlu geri sonuçlar alarak eksperlik
ofislerinin tedarikçi firmalar kapmasında öncelikli tercihi
olmayı başarmıştır.

Sigorta şirketlerinin FORD ve PEUGEOT marka
araçlı müşterilerinin kaza yapmasından sonra;
e-posta veya otoanaliz sistemi üzerinden hasarlı
parçalarının referans talebi karşılanması ve otoanaliz
sistemi üzerinden talep edilmesiyle İstanbul içinde 2
servis aracıyla, İstanbul dışındaki müşterilere kargo
şirketleriyle teslimat sağlanmaktadır.
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Bunları Biliyor Musunuz?

Araçlarla ilgili belki de

bilmedikleriniz
Her arabanın ortalama 30 bin farklı parçası bulunuyor!

Türkiye’de gereksiz yere sık sık çalınan kornaları örneğin New York’ta çalmak yasak! Gerçekten acil durumlar
hariç elbette...
Rusya’da kirli araçları yolda görmeniz düşük bir ihtimal; zira para cezası var!
Yüksek fiyatı düşünüldüğünde bir Bugatti sahibi aslında 84 araba, 3 jet ve hatta bir de yat alabilirmiş!
Araç kazalarından her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin insan hayatını kaybediyor!
Sürücüler mesajlaşırken kaza yapma olasılığını 23 kat birden artırıyor!
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sürücüsüz otomobiller yaygınlaştığında araç kazaları
yüzde 90 oranında azalacak!
Bilinen ilk motorlu araç kazası 1891 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde meydana geldi.
Yapılan ilk arabalarda direksiyon yoktu. Onun yerine iki tane kol vardı sağdakini çekince sağa soldakini
çekince araba sola gidiyordu ve motoru çalıştırmak için bir çalıştırma demirine ihtiyaç duyuluyordu.
Ortalama olarak bir arabada 914 metre kadar elektrik kablosu vardır.
Arabalardaki hava yastıkları saatte 200 milde patlar.
Ortalama olarak bir insan tüm hayatının iki haftasını trafik ışıklarının değişmesini bekleyerek harcar.
Bugün yollardaki arabaların hemen hepsinin geri dönüşümü yapılmıştır. Demir ve çelik içerikleri sayesinde.
ocağa ihtiyacınız yok. Bir araç motoru üzerinde de yemeğinizi pişirebilirsiniz!
Dünya genelinde bir aracın ömrünün yüzde 95’i park halinde geçiyor!
Avrupa yasalarına göre elektrikli araçların yapay ses çıkarması zorunlu! Sebep ise yayaları olası araç
kazalarından korumak!
Ralph Teetor tarafından geliştirilen hız sabitleyici (Cruise Control) yakıt tasarrufu sağlayan bir sistem. Ancak
ilginç olan bu icadı yapan Teetor’un doğuştan görme engelli olması...
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BİZİ TAKİP EDİN!
Fırsat ve kampanyalardan ilk siz haberdar olun!

basbuggrouptr
bsgautoparts
basbugotoyedekparca
hyundainev
nevpeugeot
nevikinciel
nevsigorta

www.basbuggroup.com

basbuggroup
basbugotoyedekparca
bsgautoparts
nevhyundai
nev.peugeot
nevsigorta

