


Bugünün otomotiv pazarında başarının, yüksek adetlerde satış 
yapmaktan öte, iyi bir satış sonrası hizmet ile mümkün olduğuna 
şahit oluyoruz. Bu başarıyı sağlamak içinde dünyadaki değişim -
leri ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek oldukça 
önemli. Sektörün geleceğine baktığımızda 2025 yılına kadar 
otomotiv piyasasında neler ön plana çıkacağına yönelik global 
otomotiv yöneticileri 2017 anket verilerine göre; elektrikli 
araçların ilk sırada yer alacağını, dijitalleşmenin önemenin 
artacağını, hibrid teknolojilere yatırımın daha fazla olacağını, 
şirket birleşmeleri ile pazarda büyümenin kaçınılmaz olacağını ve 
big datanın (büyük veri) daha aktif kullanılması ile pazarda değer 
yaratma konularının ön plana çıkacağını öngörmekteyiz.

Bu değişimler sadece bağlantı ve satın alma alanlarındaki sürücü 
tercihlerinin gelişmesinin bir yansıması değil, otomobil üreticileri,
tedarikçileri ve perakendecilerin yeni iş modellerini belirleyerek, 
gelecekteki gelirlerini ve müşterilerini güvence altına almak için 
yaptıkları stratejileri bizlere gösteriyor.
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ÖNYAZI: DEĞİŞMEMEK İÇİN HALA DİRENİYOR MUYUZ ?

DEĞİŞMEMEK 
İÇİN HALA 
DİRENİYOR 
MUYUZ ?
HALİT BAŞBUĞ
BASBUG GROUP  İCRA KURULU BAŞKANI

Piyasayı yorumlarken bazı değişimlere yakından
göz atmak bazen oldukça önemli oluyor. buradan hareketle; 

Michelin, Fransız online lastik perakendecisi 
Allopneus'taki% 40 hisseyi satın alıyor ve 
ardından İngiliz lastik e-perakendecisi
Blackcircles'ı devralıyor,

Tüketicilerin araçlarını onarma, parça satın 
alma ve hizmetlere erişim noktasında ciddi 
temel değişiklikler meydana geliyor.

Şoförsüz araç teknolojileri hızla ilerliyor.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot,
online yedek parça satıcısı Mister Auto
ile ilgileniyor,

ABD merkezli servis şirketi OpenBay, araç 
bakım sorunlarını bir eklenti cihaz 
aracılığıyla algılayacak ve daha sonra yerel 
servislerden onarım tekliflerini otomatik 
olarak gönderecek bir uygulama başlatıyor,



Dijitalleşme İş Yapma Şekillerimizi Etkileyecek
İnternet üzerinden yapılan satışlarda, otomotiv yedek parça ve aksesuarlarının tek başına satışının, 2020 yılına kadar
Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da 20 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşması bekleniyor. Bu oran, toplam Aftermarket piyasasının
%9-10’luk kısmına denk gelmekte. Batıda yer alan pazarlar işlem hacmini artıracak olsa da, Çin ve Brezilya gibi yükselen pazarlar,
online yedek parça satışlarında büyük bir patlama gerçekleştireceği beklentisi mevcut.     
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Mobil Tabanlı Yeni Modellere Hazır Olun
Saha araştırmaları, makaleler, dergiler, seminerler gibi her 
türlü mecrada bahsi geçen bu teknolojik evrimin adına özünde 
dijital dönüşüm deniliyor. Peki büyük oyuncular bu konuyu 
konuşurken acaba bizim gündemimizde neler var? Eğer ayakta 
kalmak istiyorsak öncülerin adımlarını iyi takip etmeyi ve iş 
yapma şekillerimizi, siz müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile 
birlikte buna göre revize etmeyi bizlere düşen bir görev olarak 
görüyorum. 

ÖNYAZI: DEĞİŞMEMEK İÇİN HALA DİRENİYOR MUYUZ ?

GLOBAL AFTERMARKET
PİYASASI
(MİLYAR $)

148.12017

187.62020

251.72024

Bu eğilim, satış sonrası pazarın daha az yapılandırıldığı ve değer 
zincirinin üstünde bulunanların, özellikle dijital kanallar 
vasıtasıyla dağıtım sistemini yeniden tasarlamaları için daha 
fazla esnekliğe sahip olduğu gelişmekte olan diğer pazarlarda 
yakalanması muhtemeldir. Batıda yer alan pazarlarda bu 
husustan etkilenecektir. Goodyear gibi şirketler, doğrudan 
müşterilere yönlendiriyor ve son kullanıcıların bayi 
gerçekleştirme ile doğrudan satın alabilecekleri portallar 
kuruyor.

Basbug Group olarak, hızlı değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçları -
na paralel, gerek yazılım teknolojilerimizde, gerek ise dijital 
ortamlarda sürekli iyileştirmeler yapmakta, müşterilerimizin 
doğru parçaya, kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasına yönelik 
uygulamalar tasarlamaktayız. Bu kapsamda katalog uygulama -
mızı hayat geçirdik ve müşterilerimizin ihtiyacı olan parçayı 
kolaylıkla ve birçok alternatifi ile ucuza bulabileceği bir platform 
oluşturduk.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile daha iyi iletişim kurabilmek 
ve kendi süreçlerini daha iyi yönetebilmelerine olanak sağlamak 
amacı ile çok daha etkin bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 
uygulamamızı aktif hale getireceğiz. Tasarladığımız ve yeni 
hayata geçirmeyi planladığımız birçok uygulamalarımız ile 
sizlerin iş akışınızı kolaylaştıracak, doğru ve eksiksiz hizmet 
alabilmenize olanak tanıyacak çalışmalarımızı da yakın gelecekte 
sizlerle paylaşacağız.

Dahası, Bosch önde gelen Çinli e-ticaret 
sitesinde TMall'ın online mağazasında ilk 
yıl satışı 9 milyon dolar gibi gerçekleşti 
ve çok hızlı bir giriş oldu.

Birçok otomobil şirketi ve tedarikçisi 
doğrudan son kullanıcılara ve işletmel -
ere satış yapmak amacıyla TMall.com'da 
dükkan açmaya başladı.

Bu düşünceden hareketle Basbug Group olarak bizler de yukarıda 
bahsettiğimiz dijitalleşme trendine ayak uyduracak uygulamaları 
hayata geçirmek için projeler üretiyor ve müşterilerimize daha 
kaliteli hizmet vermek için sürekli çalışıyoruz.

Dijital dönüşüm yolu ile sizlere verdiğimiz hizmet kalitemizi 
arttırmaya yönelik birçok adımı atarken, mevcut işimizi büyütme 
noktasında da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bugün geldiğimiz noktada, bünyemize kattığımız yeni markalar 
Maysan Mando, Kale Radyatör, Magneti Marelli, Teknorot ve araç 
grupları (Renault, Fiat) ile Türkiye pazarında yer alan araçların 
%85’ine hizmet verebilir durumdayız. Pazardaki araçların 
%100’üne hizmet verme misyonumuz doğrultusunda, yeni 
markaları ve araç gruplarını da bünyemize katacak adımlar 
atmaktayız ve zamanı geldikçe bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. 

Bu düşünceden hareketle Basbug Group olarak yukarıda
bahsettiğimiz dijitalleşme trendine ayak uyduracak uygulamaları 
hayata geçirmek için projeler üretiyor ve müşterilerimize daha 
kaliteli hizmet vermek için sürekli çalışıyoruz.

Şu bir gerçek ki; bu kadar değişimi bizler çok istemesek de o bizi 
bir şekilde değiştirmeyi biliyor.

Bol ve bereketli satışlarınız olsun.
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ÖNYAZI: DEĞİŞMEMEK İÇİN HALA DİRENİYOR MUYUZ ?



2018 DÜNYA PİYASASI
HEDEFLERİ
SERHAT ASLAN

HYUNDAI PEUGEOT
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Sektöre bakıldığı zaman da, otomotiv sektöründe
başarı grafiğinin artarak devam ettiği bir yıl oldu.
Sıfır araç satışlarının yükselmesi sektörde ikinci el 
otomotiv satışlarının da artışını beraberinde getirdi. 

2017 yılı markamız açısından verimliliğin ve ürün 
çeşidinin arttığı bir yıl oldu. Döviz artışları ve ürün 
hammadde fiyatları yüksekliğinin en çok hissedildiği
bir yılı geride bıraktık.

Yedek parça sektöründe satışı yapıldığı gibi servis 
noktalarında da sürekli kullanılan sarf malzeme 
çeşitlerinin tamamını ürün gruplarımıza ekledik. 
Burada sunduğumuz ürün çeşitliliği, rekabetçi fiyat ve 
üstün kalite ile BSG ürünleri kısa zamanda tüm
raflarda yerini almayı başardı.

BSG markası olarak 
11.000 ürünle 
başladığımız

2017 yılını %16’lık 
artış ile 12.700 

ürünle tamamladık.

DEĞERLENDİRME: BSG 2018 HEDEFLERİ

BSG’NİN 2018
DÜNYA PİYASASI
HEDEFLERİNİ
TASARLADIK
SERHAT ASLAN
BSG SATIN ALMA MÜDÜRÜ
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BSG SARF MALZEMELERİ TÜM RAFLARDA

Silikon Spray, Radyatör Çatlak Giderici,
Lastik Tamir kiti vb ürünler

Jan t & Lastik , Buğu Önleyici , Yağmur Ka ydırıcı ve
Araç Temizleyici  ürünler  (Şampuan / Cila Çeşitleri )

ARAÇ ÜZERİ

YEDEK PARÇA

TAMİR

TEMİZLİK

Cam suyu, Hidrolik yağı vb. ürünler. 

Balata Spreyi, Silikon, Sıvı conta vb. ürünler.

Kaliteli ürün, rekabetçi fiyat ve maksimum hizmet 
anlayışı ile yeni bir yıla merhaba demiş bulunuyoruz. 
BSG ailesi olarak biz; sürekli yenilenmeye açık, 
sektöre ve değişime ayak uyduran bir marka olarak en 
iyiyi yapmayı hedefliyoruz.
 
2018 yılının ülkemiz ve siz değerli iş ortaklarımız için 
huzur, başarı ve yükselen başarı grafikleri ile dolu bir 
yıl olmasını temenni eder, işlerinizde başarılar dilerim. 

Türkiye genelinde toplamda 6 farklı noktada düzen -
lenen “BSG Teknik Eğitimleri” ile ürünlerimizi 
kullanan servis noktalarına BSG kalitesini aktarma 
fırsatı bulduk. Sektörün ihtiyacı olan insan 
kaynağının en temel noktası olan otomotiv teknik 
liselerinde öğrencilere otomotiv sektörünün bugünü 
ve geleceğini anlatarak üzerimize düşen sosyal 
sorumluluk projelerini yerine getirdik.

Dünya genelinde farklı ülkelerde satış ofisleri ve 
lojistik merkezler kurarak, BSG markasının dünya -
daki tüm ülkeleri kapsayacak dağıtım ağının oluşu -
munu tamamladık. 63 ülkeye ulaşan ihracat 
ağımızın dahada artmasını sağlayacak bu stratejik 
hamle ile global pazarda da ivmemizin yukarı doğru 
tırmandığı bir yıl geçirmiş olduk.

DEĞERLENDİRME: BSG 2018 HEDEFLERİ
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BSG TEKNİK EĞİTİMLERİ BAŞARISI

DÜNYA’YA AÇILIMDA YENİ ŞUBELER

TURKEY
NETHERLANDS
RUSSIA

CHINA
DUBAI



Müşteri hedefini %100 tutturan ve
memnuiyette %98  puan alan
NEV Hyundai ’ye 2017 yılındaki
rakamlarını sorduk.

2017 yılında Nev Hyundai şube showroom’u
Haftalık: 80 / Aylık: 320 / Yıllık: 3840 kişi ziyaret etmektedir.

Nev Hyundai şubeyi günde 10 kişi telefonla aramaktadır. 

Müşteriler tarafından en çok merak edilen araç modelleri
i20, Tucson, i30 ’dur.

Test sürüş talepleri günde 4 test sürüşü yapıyor ve
ağırlıklı olarak i20 ve Tucson  için gerçekleştiriyoruz.

Müşteri profilimiz %30  filo araçları %70  bireysel olmak üzere ayırabiliriz.
 

Nev Otomotiv Satış Sonrası Türkiye‘de
 araç girişi bakımından en büyük ilk

servisinden
biriyiz.4

2İstanbul Avrupa
yakasında

İstanbul
genelde bayiyiz.

950
 11.440

Aylık olarak ortalama
araca hizmet vermekteyiz.

2017 yılında hizmet
verdiğimiz araç sayısı
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RAPOR: RAKAMLARLA NEV HYUNDAI

SELÇUK ESER
NEV HYUNDAI PAZARLAMA MÜDÜRÜ

RAKAMLARLA
2017 NEV
HYUNDAI

2017 yılında Nev Hyundai şube showroom’u
Haftalık: 80 / Aylık: 320 / Yıllık: 3840 kişi ziyaret etmektedir.

Nev Hyundai şubeyi günde 10 kişi telefonla aramaktadır. 

Müşteriler tarafından en çok merak edilen araç modelleri
i20, Tucson, i30 ’dur.

Test sürüş talepleri günde 4 test sürüşü yapıyor ve
ağırlıklı olarak i20 ve Tucson  için gerçekleştiriyoruz.



Zamansız Güvence
Yeni zamanlama kayışı ile
aşınma ve yıpranmalardan korunun.



Genel konjonktür olarak ise 2017 senesi ekonomik koşullar
açısından beklenenin de ötesinde zorlu geçti. Hem referandum hem 
de global finansal dalgalanmalar sebebiyle piyasanın biraz daha 
temkinli pozisyona geçtiği bir seneyi atlattık.

ALTERNATİFLERİDE DÜŞÜNEREK HAZIR OLMAYA ÇALIŞTIK
2016’yı kaparken de belirttiğimiz gibi krizlere hazırlıklı, bol 
alternatifli ve tedarikçilerimizle kazan – kazan prensibine bağlı bir 
strateji izlediğimiz için tüm global etkileri hasarsız bir şekilde 
atlatmayı başardık. Spesifik olarak ise tedarikçi deposu – Başbuğ 
deposu online entegrasyonunu devreye almayı başardık ve genel 
olarak stok dönüş hızımızı ideal seviyelere getirmeyi başardık .

2018 senesinde hem yeni tedarikçilerimiz hem de muhtemel yeni 
araç gruplarımızla sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeye 
çalışacağız. Teknolojinin ve araçlardan beklentilerin güçlü bir 
şekilde değiştiği dünyamızda, belki araçlardaki varlığından 
haberdar bile olmadığımız ürünler gelecekte güçlü satışlar 
yapmamızı sağlayabilecektir, bu sebeple makro ölçekte de yeni 
teknolojileri takip edip geleceğe yeni açılımlar anlamında yatırım 
yapmaya devam edeceğiz ve belki bazı sürpriz ürünler şimdiden 
raflarımızda yer almaya başlayabilir.

SAĞLAM BİR TEMEL BÜYÜMEDEKİ İLK KURAL
Eğer sağlam bir temeliniz varsa, binaya yeni katlar eklemek çok 
zor olmayacaktır, umarız 2018’de kat be kat başarılarımızı devam 
ettirip hem şirketimizin hem de ülkemizin büyümesine katkı 
sağlayacağız. Bu vesileyle tüm sektörel paydaşlarımıza bol 
kazançlı ve sağlıklı bir yeni yıl dilerim.

DEĞERLENDİRME: BASBUG GROUP TEKNOLOJİYİ TAKİP EDECEK 

2018 YILINDA 
BASBUG GROUP
TEKNOLOJİYİ
TAKİP EDECEK

ANDAÇ CANSEV
BASBUG GROUP SATIN ALMA YÖNETİCİSİ

Basbug Group satın alma olarak 2017’de de
kendini hem yerel hem de uluslararası alanda 
kanıtlamış değerli markalarımızın raflarımızda
bulunabilirliğini hiç azaltmadan satışlarımızı,
tedarik zinciri verimliliğini ve stok maliyetlerimizi 
geliştirmeyi vazife edindik.

Çalkantılı kur
nedeniyle ithalat 

satın almada
döviz kurlarını anlık 

kontrol ederek 
büyümeye gittik. 

DÖVİZDEKİ DENGESİZLİK SATIN ALIMA YANSIDI  
2016’yı yaklaşık 3,30 TL’lik bir ağırlıklı Euro ortalaması ile
kapatmışken , 2017 senesindeki ilgili değer 4,10 TL idi. Bunun 
yansıması olarak ithalat satın almada devamlı kontrollü bir 
büyüme ile gitmek durumunda kaldık. Hammadde ve ara 
komponentler olarakta yurtdışına bağımlı bir yerli yan sanay -
imiz olduğu için iç piyasada da aynı şekilde olumsuz etkilerini 
gördük.
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DENEYİMLİ BİR EKİP, İYİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

2018’E HAZIRIZ

Basbug Group bünyesinde olmaktan mutluyuz, 
gururluyuz. Otomotiv sektörü çok hareketli ve keyifli 
olan bir sektör. Otomotivin içinde bağımlı bağımsız 
aynı zamanda da sigorta sektöründe, müşteri mem -
nuniyeti esas bir portföy yönetimi yapıyoruz.

Tüm konularda yetkin ekibimizle müşterilerimizi tüm 
branşlarda bilgilendirerek ihtiyaçları doğrultusunda 
yönlendirmeyi hedefliyoruz.

2017 her zamanki gibi sektörde inişli çıkışlı, krizli bir 
yıl oldu. Bizim için olumlu yönlerini kullanarak, 
müşterilerimizide mağdur etmeden hedeflerimizi 
yakalayabildiğimiz bir yıldı. Müşteri ilişkilerini iyi 
yöneten, müşteriye hizmet odaklı bir acente olmanın 
avantajlarını her zamanki gibi hissettik.

SİZ YOKKEN EVİNİZDE NELER OLUYOR ?
En değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence 
altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.
Konut sigortası yaptırdığınızda binanızı, bina içerisindeki 
her tür sabit tesisatı ve evinizdeki  eşyalarınızı güvence 
altına alabilirsiniz. Kiracı olmanız durumunda da 
eşyalarınızı güvence altına alabilir hem de mülk sahibine 
karşı sorumluluklarınızı dahil edebilirsiniz. Konut sigorta -
ları sanıldığı kadar maliyetli değildir, küçük maliyetlere 
evinizi, eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Konut sigortasında bulunan ana teminatlar;
Yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm 
zararlar teminat altına alınır. 

Deprem, yer kayması, sel ve su baskını, cam kırılması ferdi 
kaza, hırsızlık, fırtına, kar ağırlığı, grev lokavkt, kargaşalık, 
halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler

Yangın mali mesuliyeti nedir?
Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından  
doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilece -
kleri zararları güvence altına alır. 

RÖPORTAJ: NEV SİGORTA SİGOR TA MÜDÜRÜ BURÇAK ATAY ERTEMUR

TÜM SİGORTA 
BRANŞLARINDA 
MÜŞTERİMİZ
MEVCUT

BURÇAK ATAY ERTEMUR
NEV SİGORTA MÜDÜRÜ

Hizmetlerimizde 
müşteri memnuniyetini 

en ön planda tutmak 
bizim önceliğimiz.

YENİ POLİÇELERDE
KOMBİ + KLİMA BAKIMI
HEDİYE EDİYORUZ!

Su tesisatı, elektrik işleri, çilingir 
hizmetleri, cam kırılması ve camcı 
hizmeti, ve benzeri tamir işleri ile 
ambulans hizmeti acil servis ve
irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.  

15www.nevsigorta.com  facebook.com/nevsigorta

ASİSTAN HİZMETLERİ



GELECEĞİN SATIŞ SORUMLULARI YETİŞİYOR
Türkiye’de 81 ilde, 80 marka ile 2000’in üzerinde, 
globalde ise 4 şube ve 60’tan fazla ülkede 300’ün 
üzerinde müşteriye hizmet veren Basbug Group, 
yabancı öğrencilere geleceklerine ışık tutacak bir
eğitim imkanı sağlıyor. 

10 AYLIK TÜM ALANLARDA EĞİTİM ALIYORLAR
Bu eğitimle Türkiye’de yüksek lisans yapan  ya da son 
sınıf öğrencisi olan yabancı uyruklu öğrencilere, 10 
aylık bir eğitim programı sonrasında, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde, hatta kendi ülkelerinde satış sorumlusu 
olmalarına imkan tanıyan bir program uyguluyor.

Cibuti, Bosna Hersek, Kazakistan, Tacikistan,Afganistan, 
Gana, Arnavutluk, Kırgızistan gibi ülkelerden Türkiye’ye 
eğitim için gelmiş öğrencilere ulaşan Başbuğ Oto Yedek 
Parça; dış ticaret eğitimi, uluslarası satış eğitimi, teknik 
eğitimler ve saha uygulamalarıyla tam zamanlı bir 
çalışan oluşturmayı hedefliyor.

Somalice, Almanca, Rusça, Özbekçe, Hausa, İtalyanca, 
İngilizce, Farsça, Tacikçe, Türkmence, Portekizce ve 
İspanyolca dillerinde dünyanın her yerinde distribütörü 
olduğu markaların ürünlerinin, yetiştirilecek öğrenciler 
tarafından satışı sağlanacak.

Program sonucunda başarılı öğrencilerden bir kısmı Başbuğ 
Oto Yedek Parça firması bünyesinde istihdam edilirken, 
diğer öğrenciler ise sektöre kazandırılmış olacak.

Program Başbuğ bünyesinde gereken yerini bulurken, 
sektöre de katkı sağlama hedefine ulaşacak.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Türkiye’de bir ilk olan “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yetiştirme 
Programı” oto yedek parça sektörünün vizyon sahibi firması 
olan Başbuğ Oto Yedek Parça tarafından gerçekleştirildi. 
Basbug Group İcra Kurulu Başkanı Halit Başbuğ, “Bu uygula -
mayla Başbuğ Oto Yedek Parça firmasının, dünyada var olan 
konumunu güçlendirmesini, haritada ulaşılmadık nokta 
kalmayacak şekilde büyümesini ve gelişmesini hedefliyoruz. 

Aynı zamanda sektöre farklı bir bakış açısı kazandırarak, 
eğitimli ve nitelikli işgücü oluşturma yolu ile, öğrencilere 
farklı bir iş sahası ve istihdam olanağı sağlıyoruz. Bu proje, 
gerek ülke ihracatımıza katkı sağlaması yönü ile, gerek ise 
sektöre katkısı açısından bizler için oldukça gurur vericidir. 
Biz farklı uluslardan gelen gençlerin, sahip olduğu dillere ve 
kültürlerine saygı duyarak onların kendi ülkelerinde, düzen -
lerinde iş sahibi olmalarına imkan tanıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

17www.basbuggroup.com   linkedin.com/company/basbug-group

Otomotiv yedek parçanın, sektördeki öncüsü olan 
Basbug Group şirketlerinden olan Başbuğ Oto Yedek 
Parça, üniversitelerdeki başarılı yabancı uyruklu
öğrencilere kendi ülkelerinde satış temsilcisi olma 
fırsatı sunuyor.

SOSYAL SORUMLULUK: BASBUG GROUP YABANCI ÖĞRENCİ PROGRAMI

BASBUG GROUP
YABANCI 
ÖĞRENCİ
PROGRAMI









Bir çöl şehri, her gidilecek egzotik yerler listesinin bir 
parçası olmayabilir. Özellikle de kum ve tozdan kaçma -
ya çabalamak gibi bir amacınız yoksa. Sıcaklık, uzun 
mesafeler bu seyahatte karşılaşacaklarınızdan bazıları. 

DOSYA: HOLLANDA

Sokak satıcıları, yılan dansçıları ve zamanı adeta 
durduran sihirbazlar; diğer yanda lüks otelleri ile bu 
şehir her iki dünyanın da en iyisine sahiptir.
Hem çok lüks hem çok basit oluşu ile çekici estetiğe 
sahip tarihi bir Fas şehri Marakeş. asortik bir ziyaretçi 
kalabalığı kışın içinde yazı yaşar. Eski binalar ve kırmızı 
duvarlara sahip surlar eski şehrin en önemli 
simgeleridir. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde 
görmenin pek de mümkün olmadığı bir manzaradır. 
Alışveriş severler, saymakla bitmeyen çeşitlilik ve bu 
renklerle dolu sokaklarla büyülenirler, hatta alışveriş 
sevmeyenler bile.. 

ÇÖLDE BİR CENNET

KIRMIZI BİR ŞEHİR, MAVİ BİR KASABA

Yılan dansçıları Jemaa el-Fnaa’da 
yüzlerce yıllık geleneği sürdürmeye 

devam ediyor.YILAN OYNATICISI

Bununlar birlikte Marakeş, bin yıldan uzun bir süredir 
gezginleri, tüccarları, kutsal adamları kendine çekmiş 
bir şehirdir. Tıpkı ateşe uçan kelebekler gibi. Bin yılın 
üzerinde bir süredir değişmeyen ve büyüleyici olan bir 
zamana benzer.
Marakeş yürüyerek keşfedilebilecek bir şehirdir. Fas’ın 
ilk başkenti olan şehir, eski şehir Medina ve yeni şehir 
Gueliz olarak ikiye ayrılmıştır. UNESCO tarafından 
koruma altına alınmış ilk meydan olan Jemaa El-Fnaa 
da Medina’da bulunmaktadır. Bu meydan yerel halk 
tarafından eski dönemde idamların gerçekleştirildiği 
yer olduğu için “Kıyamet Meydanı” ya da “ölülerin 
buluştuğu yer olarak anılmaktadır. Jemaa “cemaat” 
anlamına gelir, Fnaa kelimesin ise fnaa ya da fina’dan 
geldiği, caminin önündeki avlu anlamına geldiği söylen -
mektedir.. Gueliz ise modern binalar ve uluslarası 
markaların satıldığı dükkanlarla doludur.

Gueliz’deki kocaman caddeler, sağlı sollu turunç 
ağaçlarıyla doludur. Portakala benzeyen ama tadı acı 
olduğu için toplanmayan bu meyveler, yapraklarını 
kışın dökmeyen turunç ağaçlarının yemyeşil dalları 
üzerinde dolup taşar. Tüm şehre masalsı bir görünüm 
katar. Gueliz’deki turunç ağaçları size her an 
Marakeş’te olduğunuzu hatırlatmaktadır.

Bu turuncu-sarı şehir bilindiği gibi üzerinde yükselen 
karla kaplı, görkemli Atlas Dağları ile birlikte Sahra 
Çölü’nün bir ucundadır. Kırmız kilden yapılmış Medina 
sarayları ve toz pembeye çalan surları ile şehir adeta 
bir renk festivali gibidir. Tüm bu özellikleri ile Fas’ın 
unutulmaz deneyimlerdendir. Marakeş yalnızca turis -
tlerin bakmak için geldiği tarihin taşlaşmış parçaların -
dan ibaret değilldir. Aynı zamanda son derece modern 
izler de taşır. 

JEMAA EL-FNAA / GUELİZ



Güneş, Atlas dağlarına veda edip önünde usulca 
süzülürken Jemaa el Fnaa Meydanı’ndan yayılan ışığın 
ve sesin şiddeti de yükselir. Nane çayının çok alışık 
olmadığınız tadı her yudumda nerede olduğunuzu 
hatırlatması için masada durur. Manzaranızın tam 
karşında şehrin ortasına yerleştirilmiş bir masal kulesi, 
Kutubiye Cami. Dağlardan gelen serinliğin şehrin ara 
sokaklarını yavaş yavaş yayıldığı, içinize çektiğiniz her 
nefeste ya çölü ya da baharat kokusunu duyduğunuz 
ama hiç aromasız, öylesine nefes almadığınız bir yer 
Marakeş.

Peki ne yenir Marakeş’de?
Tajin & Kuskus. Bu ikiliden Marakeş’te her fırsatta 
tatmak lazım elbette. Ama bu yemekler hani uzaktan 
kokusunu duyarsın, iştahın kabarır ya öyle değil. 
Meydandaki yemek kokusu nedense iştah açıcı değil, 
ama yanlış anlaşılmasın, kötü de değil. Bu duruma 
yemeklerde alışık olmadığımız bir sürü baharat 
kullanmaları sebep oluyor. 

MUTLAKA GEZİN
Kutubiye Camii, Ali Bin Yusuf Medresesi, Bahia 
Sarayı, Museum of Moroccan Arts (Dar Si  Said), 
Bab Agnaou, Badi Sarayı, Saadi Mezarları, Marakeş 
Müzesi,Fotoğraf Evi, Le Jardin Secret, Jardin 
Majorelle, Matisse Sanat Galerisi.
Marakeş her seyahat severin hayatlarında mutlaka 
bir kez görmesi gereken şehirlerden biri. Hayal 
gücününün size ele geçirmesi, denizden gelen tıpkı 
bir siren sesinin çağrısıyla yola çıktığınız zaman 
bu, geri dönüşünüzün başlangıcıdır.

SOUQ (PAZAR ALANI)

MARAKEŞ’İN KAPILARI

DOSYA: MARAKEŞ

Güneş, Atlas dağlarına veda edip önünde usulca 
süzülürken Jemaa el Fnaa Meydanı’ndan yayılan ışığın 
ve sesin şiddeti de yükselir. Nane çayının çok alışık 
olmadığınız tadı her yudumda nerede olduğunuzu 
hatırlatması için masada durur. Manzaranızın tam 
karşında şehrin ortasına yerleştirilmiş bir masal kulesi, 
Kutubiye Cami. Dağlardan gelen serinliğin şehrin ara 
sokaklarını yavaş yavaş yayıldığı, içinize çektiğiniz her 
nefeste ya çölü ya da baharat kokusunu duyduğunuz 
ama hiç aromasız, öylesine nefes almadığınız bir yer 
Marakeş.

Peki ne yenir Marakeş’de?
Tajin & Kuskus. Bu ikiliden Marakeş’te her fırsatta 
tatmak lazım elbette. Ama bu yemekler hani uzaktan 
kokusunu duyarsın, iştahın kabarır ya öyle değil. 
Meydandaki yemek kokusu nedense iştah açıcı değil, 
ama yanlış anlaşılmasın, kötü de değil. Bu duruma 
yemeklerde alışık olmadığımız bir sürü baharat 
kullanmaları sebep oluyor. 

MUTLAKA GEZİN
Kutubiye Camii, Ali Bin Yusuf Medresesi, Bahia 
Sarayı, Museum of Moroccan Arts (Dar Si  Said), 
Bab Agnaou, Badi Sarayı, Saadi Mezarları, Marakeş 
Müzesi,Fotoğraf Evi, Le Jardin Secret, Jardin 
Majorelle, Matisse Sanat Galerisi.
Marakeş her seyahat severin hayatlarında mutlaka 
bir kez görmesi gereken şehirlerden biri. Hayal 
gücününün size ele geçirmesi, denizden gelen tıpkı 
bir siren sesinin çağrısıyla yola çıktığınız zaman 
bu, geri dönüşünüzün başlangıcıdır.

HASAN CAMİİ

CHEFCHAOUEN MARAKEŞ ÇEŞMELERİ

DOSYA: MARAKEŞ

MAJORELLE BAHÇELERİ



Peugeot NEV 2017 yılı satış rakamları ve iletişim
kurduğu müşteri sayısı ile Türkiye’deki benzer bir çok
rakibini geride bıraktı.

NEV PEUGE OT SATIŞ
 
Nev Peugeot Şube Showroomu ziyaret eden müşteri adedi 
Haftalık 32 kişi /Aylık 126 kişi / Yıllık 1507 kişi

Nev Peugeot Şubeyi günde kaç kişi telefonla aramaktadır.  
Ortalama bayi aranma sayısı   80
Satış odaklı alınan arama           8

Müşteriler tarafından en çok sorulan araç modelleri.
3008, 5008, 2008

Test Sürüş Talepleri ve Test Sürüşü 
3008 ve 2008 modelleri ağırlıklı olmak üzere günlük ortalama
4 test sürüşü isteği almaktayız.

2017 yılı hedefimizi %115  olarak gerçekleştirdik.
Müşteri memnuniyetinde %.98.96  başarı puanı aldık.
 

NEV PEUGE OT SERVİS
 
Nev Peugeot Servisimiz kaç müşteriye hizmet vermektedir 
(Haftalık 30 / Aylık 593 / Yıllık 7000)

Nev Peugeot Servisi günde 75-80  kişi telefonla aramaktadır.

En çok Servis Hizmeti Verilen Müşteri Profili.
(Filo & Bireysel & Ticari)

Ortalama Müşteriye Araç Tesli Süresi (2:00 saat)

PEUGEOT 3008

BAYİNİN TAVSİYE EDİLMESİ KATEGORİSİNDE

TÜRKİYE 1.Sİ OLMUŞTUR

Türkiye’de bulunan 51 Peugeot servisi arasından;

EYLÜL AYINDA EKİM AYINDA KASIM AYINDA
97,50 PUANLA 99,50 PUANLA 100 TAM PUANLA

 PEUGEOT NEV
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ANA DİSTRİBÜTOR - BAŞBUĞ OTO YEDEK PARÇA
www.basbug.com.tr/T: 0212 886 90 60 E: info@basbug.com.tr



BASBUG GROUP bünyesindeki en önemli iş yüküne sahip 
bölüm olan bilgi-işlem; firmanın satış yaptığı firmalar ile 
bağlantısından, müşteri ile olan iletişimine, stok 
takiplerinden, web sayfalarının çalışmasına kadar bir çok 
farklı göreve sahip.

Basbug Group büyük bir firma, alt markaları bileşenleri 
ve müşterileri.. Büyük bir firmanın online çözüm üreticisi 
olmak nasıl bir duygu?

Büyük bir firmanın “online” çözüm üreticisi olmak büyük  
sorumlulukları getirdiği gibi her gün gelişimimize katkı 
sağlıyor. Her gün farklı deneyimlerle karşılaşıp problem -
leri nasıl aşacağımızı öğretiyor. Sadece problemler değil 
şirketimize sağladığımız her yenilik aslında kendimize de 
“her gün bir yeni bilgi kapsamında” gelişimimizi de 
destekliyor. Bu sebeple büyük bir firmada çalışmak her 
çalışanı motive edeceği gibi bizi de motive ediyor ve her 
gün şirkete zevkle gelmemizi sağlıyor.

Zorlandığınız oluyor mu?
Ara ara gelen fantastik taleplerin dışında sürekli gelişen, 
yenilenen, değişen teknolojilere, metodolojilere karşı 
sürekli öğrenme ve araştırma içerisinde olmak bazen 
yorucu olabiliyor. Öğrenmenin verdiği keyif ise aşılması 
gereken zorlukları aşmamız konusunda bize yardımcı 
oluyor.

Kaç kişilik bir ekipsiniz ?
Donanım birimimiz 2 çalışan 1 stajyer, yazılım birimimiz 4 
çalışan ve 1 stajyer olmak üzere toplam 8 kişilik bir ekibiz.

IT Departmanı ne iş yapar?
Donanımsal sorunlara çözümler üretir, felaket senaryolarına 
hazırlıklar yapar, yazılımsal taleplere yönelik geliştirme sağlar, 
oluşan hataların çözümlerini bulup çözüm üretir.  Bilişim ile 
ilgili taleplere kurum içi danışmanlık sağlar.

Firmanın kendine ait bir iletişim sistemi var mı? 
Oluşturulmak istenen taleplere yönelik İdari İşler ve Bilgi İşlem  
gibi talep sistemlerimizin dışında Spark isimli açık kaynak 
kodlu iç iletişim ağımız mevcuttur.

Bilgi İşlem Departmanı bir şirketin eli ayağı size en çok ne 
zaman ihtiyaç duyuluyor?
Günlük rutin işlerin sekteye uğraması durumunda, donanımsal 
arızalarda, her gün yapılan işlerin daha kolay insan hatası 
olmadan yapılabilmesi için geliştirme ihtiyaçlarının olması 
durumlarında kullanıcı hatalarına çözüm üretilmesi duruma -
larında IT derpatmanına sıklıkla ihtiyaç duyulur.

IT Departmanına ait projeleriniz var mı? 2018’de şirkette 
yenilikler olacak mı?
B2B sitemizin alt yapısının değiştirilmesi, raporlama ekran -
larının dışardan hizmet aldığımız ekiplerle oluşturulması, 
ekran ara yüzlerinde iyileştirme, mobil responsive desteği gibi 
planlanan iyileştirme çalışmalarımız ve projelerimiz mevcuttur.

RÖPORTAJ: BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI
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YENİLİKLERİ
ÖĞRENMEK
GEREKİYOR



2017 yılında başlatılan İnsan Kaynakları Yeniden Yapılanma 
sürecinde;

2018’de insana odaklanmaya devam edeceğiz. Öncelikli 
gelişim alanlarımız Liderlik, Ekiplerimizin Yetkinliklerinin 
Gelişimi, Geribildirim Kültürü ve Yüksek Performans ve 
Verimlilik. Tabi ki her yıl en önemli odağımız mutlu çalışanlar.

Eğitimler gelişim için sadece bir araç ve bir başlangıç noktası. 
Bunu hep vurguluyoruz.  Asıl gelişim eğitimden sonra 
öğrenilenleri hayata geçirme egzersizleriyle gerçekleşiyor.  
Değişim ve gelişim istekliliği tam da bu noktada önem 
kazanıyor. Bu yüzden ekibimizin gelişimini sadece birkaç 
günlük eğitimlere bağlamak yerine, günlük işimizin her anını 
birer gelişim deneyimi olarak kullanmalarını hedefliyoruz.

İnsan kaynaklarında başarılı olmak için, şirketin tüm 
dinamiklerine sahip olmak gerektiğine inanıyoruz. İş 
süreçleri tasarlamak, hangi doğru insanı nereye almak 
gerektiğini bilmek ve o insanı tutundurmak şirketin tüm 
süreçleri bilmeden çok zor. Bu sebeple mümkün olduğunca 
sahada olmaya devam edeceğiz.

İnsanları değiştirmeye ve geliştirmeye daha doğrusu 
farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Onlar açısından 
bakıldığında çok sevimli bir iş olmayabilir. Çok sevdiğim bir 
yazıda İK’cıları kalecilere benzetirler. Kalecinin de yaptığı 
değil yapmadığı görünür. Kaleci olarak maçın içinde onlarca 
gol kurtarırsınız, hiç kimse kalkıp skor tabelasına bir şey 
yazmaz. Ama bir tane hata yaparsınız hemen onu gider 
yazarlar.

www.basbuggroup.com

RÖPORTAJ: MORAL VE MOTİVASYONUN ÖNEMİ

MESLEKİ BİLGİ 
DONANIMI
BAŞARININ 
ANAHTARIDIR

SEVEN BAYGIN
BASBUG GROUP 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

Faaliyet alanlarımızda lider olabilmenin en önemli ön 
şartlarından biri yeterli mesleki donanım ve güçlü 
yetkinliklere sahip insan kaynağından geçiyor.

Lider çalışanlar, şirketlerini de lider konumda tutuyor. 
Sürekli büyüyen farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 
stratejisinde sektör liderliğine vurgu yapan, büyük 
hedefleri olan dinamik bir organizasyonun parçasıyız. 
Böyle bir organizasyonun parçası olmak ve bu yapının 
değişim hızına adapte olmak her birimize büyük 
sorumluluklar getiriyor.

En önemli sorumluluğumuz da stratejimiz ve 
hedeflerimizi iyi anlayıp kendimizi ve ekiplerimizi buna 
göre hızla geliştirmektir.

Çalışanlarımıza değerli olduklarını hissettirmek, ortak 
kültür oluşturmak, yenilikçi ve sürdürülebilir İK 
uygulamaları yaratmak en önemli hedeflerimiz arasında 
yer alıyor.

Yaptığımız iş zor bir iş. İnsan konusu matematiksel bir 
doğrusu olmayan ve herkesin bildiği kolaylıkla yorum 
yaptığı bir konudur. Benim işimle ilgili bütün 
yöneticilerin bir fikri vardır. Onları ikna etmeniz ve 
kendinize inandırmanız gerekiyor. 

BASBUG GROUP’TA
MOTİVASYON VE 

ÇÖZÜME YÖNELİK 
YATIRIM YAPIYORUZ
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İnsan Kaynakları da öyledir. Şirketlerde her zaman 
yapmadıkları görünen bir fonksiyondur. Yaptığı uzun 
vadede görünen, uzun vadede göründüğü zaman da 
onun yaptığı unutulan bir pozisyon. Böyle bir işi 
yapmak için de her şeyden önce sevmek lazım.

Ayrıca şirket stratejisiyle uyumlu bir İK stratejisini 
oluşturmak, bu doğrultuda birim performanslarımızı 
arttırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Ücret ve yan haklarla ilgili piyasa araştırmalarımız 
devam ediyor. Yine önümüzdeki dönemde 
yöneticilerimizin liderlik becerilerini
geliştirmek üzere gelişim programlarının 
oluşturulması üzerine planlamalar yapıyoruz.

SOSYAL
AKTİVİTE

KULÜBÜ

www.basbuggroup.com

RÖPORTAJ: MORAL VE MOTİVASYONUN ÖNEMİ 

İK sisteminin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi 
için gereken iletişimi kurmaya ve alt yapıyı sağlayamaya 
çalışıyoruz.

Çalışan motivasyonunu artırmak için yapacağımız 
çalışmaların başında Sosyal Aktivite Kulübü geliyor. Bu 
kulüp çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda her ay 
düzenli olarak, o ayın etkinliğini gerçekleştirecek. Sosyal 
sorumluluk projelerinde görevler alacak, gezi ve 
etkinlikler organize edecekler. İK olarak desteklediğimiz 
kulüp aktiviteleri dışında çalışanlarımız için ayda bir gün 
sinema etkinliği düzenleyerek, genel müdürlük binamız 
içinde yer alan alanları daha etkin kullanmayı 
hedefliyoruz.

Anlaşmalı kurumlardan çalışanlarımız için özel 
indirimler alarak personel motivasyonunu artırmak adına 
yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor. Tüm 
şirket çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleşen yıllık 
vizyon gecemiz dışında, çay sohbetleri, kahve sohbetleri, 
boza ikramları, özel gün kutlamaları ve anlık tatlı 
sürprizlerimiz gibi aktiviteler de çalışanlarımızın 
motivasyonunu artırması için yaptığımız organizasyonlar 
içinde yer alıyor.
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Başbuğ, Ford binek ve ha�f ticari araçların yedek
parçalarının orijinalini, muadilini ve yan sanayisini

bulundurmaktadır.
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OSS ÜRÜN VE HİZMETLERİ DERNEĞİ YENİ YÖNETİM İLE YENİ DÖNEME BAŞLIYOR








