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Başbuğ Grup İcra Kurulu Başkanı
Halit Başbuğ İle Söyleşi
Bu sektörde olmanızda ailenizin etkisi oldu mu?
Ailemin bu işe girmem konusunda bir zorlaması veya
yönlendirmesi oldu diyemem. Ülkemizdeki birçok aile
şirketi ile kıyasladığımda kendimi bu konuda oldukça şanslı
hissediyorum da diyebilirim. Bilindiği üzere ailenin işi olunca
genelde yönetim geleneği üstten alta doğru bir silsile ile
oluyor. Bizde de başlangıçta aklımda olmamasına rağmen
işin ihtiyaçlarında ve sektöre olan ilgimden dolayı aile işinde
görev almış oldum.
Başka bir sektörde çalışmak ister miydiniz?
Aile şirketimiz olmasaydı, araçlara olan ilgimden dolayı yine
otomotiv sektöründe olma ihtimalim yüksek olurdu. Ancak
alan seçimi yapar ve muhtemelen otomobilin teknolojiye
dokunan kısmında olurdum. Yani, bilgi teknolojileri ya da
Ar-Ge gibi birimlerde görev yapma ihtimalim çok yüksek
olurdu.
Size göre kendinizin Başbuğ’a kattığı en büyük değer
nedir?
Bu noktaya gelmek ekip işi gerçekten, bir vizyonunuz
var ve bu vizyona ulaşmak için herkes bir değer katıyor.
Ben de kurumun vizyonuna ulaşmak adına yetenek ve
yetkinliklerimle bütünün bir parçası olan kişiyim diye
düşünüyorum. Herkes ortak bir hedefe kilitlendiğinde,
benim ne değer kattığımdan öte, ‘bizim’ ne değer kattığımız
daha önemli oluyor.

Başbuğ serüveniniz ne zaman başladı, nasıl gelişti?
2005 yılında üniversiteyi tamamladıktan sonra, ithalat ve
ihracata başladığımız süreçte, ben de işin mutfağından
başlamak amacıyla Başbuğ’daki iş yaşantıma başlamış
oldum.
Hiç unutmuyorum, ilk işe başladığım gün, elime tüm
ürünlerin olduğu bir form verdiler ve “Frankfurt’a fuara
gideceğiz, bize bir katalog oluştur” dediler. Tabi o zamanlar,
şimdiki gibi bir Pazarlama Departmanı yoktu. Her işle sizin
uğraşmanız gerekiyordu, fotoğraf çekimi de buna dahil
olmak üzere. Katalog çalışmaları kapsamında fotoğrafları
baskıya vermek için matbaaya götürdüğümde, baskıcılar
fotoğrafları çok beğenmişler ve kimin çektiğini sormuşlardı.
Ben de “bünyemizde fotoğrafçımız var, iyi çekimler yapar”
diye geçiştirmiştim. Yedek parça, bu aşamadan sonra
hayatımın bir parçası haline gelmeye başladı. Bu çalışma
vesilesiyle yedek parçaları tanıdım, ürünlerin detaylarını
öğrenmeye başladım.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Öncelikli olarak sektörü; globalde ve Türkiye ölçeğinde
otomotiv satış ve satış sonrası hizmetler olarak ikiye ayırmak
gerekir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, ülkelerin olgunluk
seviyelerine göre çeşitli gelişim ve değişimlerin olduğunu
görüyoruz. Örneğin, Avrupa’ya baktığımızda, Norveç’te
elektrikli araçların satıştaki payı %40’lar seviyesinde
olduğunu, ‘hibrit elektrikli mobilite’ ile ‘otonom ve sürücüsüz
araçlar’ sektörün artan bir trend ile sektörün geleceğini
şekillendirdiğini görüyoruz. Bizde ise durum biraz farklı.
Hala kullanımda olan araçların %26’sı benzinli, %73’ü ise
dizel veya LPG’li. Elektrikli araçların payı henüz yok denecek
kadar az.

Bu firmanın yıkıcı bir etki ile başarı hikayesi yazmasının,
gerek sektörün gerekse bizlerin gözünü açmaya yardımcı
olduğunu söyleyebiliriz.
Online sektörde faaliyet gösteren oyuncular kategorisindeki
Amazon ve Alibaba hem sektör hem de sektör dışı oyuncular
için örnek olabilecek başarılı stratejiler sergilediler. İşe alış
süreçlerinden tedarikçiye davranış biçimlerine, müşteriyle
iletişimlerinden pazarlama yapılarına kadar, yeni pazarlara
girişlerine kadar arka tarafta çok ciddi çalışmaları olduğunu
gözlemliyoruz. Bu firmalar düşünüleninin aksine; pazara,
“doğru ürünü doğru fiyattan satıyorsan satmama şansın
yok” mesajını verdi. Nasıl pazarlayacağım, kim bu ürünü
alacak bu türden bir kaygı kalmadı. Aslında çalıştırdıkları
milyonlarca patron var. Her çalışanın Amazon’u kendi
işi gibi görmesini ve sahiplenmesini sağlayıp, bu ilkeyi
benimsettiler.

Yakın gelecekte sektörde önemli değişimlerin olacağı
aşikâr. Bunların başında elektrikli araçların hakimiyetinden
bahsedebiliriz. Fakat bu elektrikli araçların geleceğinin uzun
vadeli olmayacağını düşünüyorum. Nedeni ise; bugün hâlâ
tartışılmaya devam eden elektrikli araçların yakıt kaynağının
sürdürülebilir olup olmayacağıdır. Bu araçların yakıtlarının
bir şekilde temin edilmesi için gereken enerjinin nükleer
veya muadil santrallerden sağlanması sürecinde doğaya
vereceği zararın boyutu tartışma konusudur.
Ana faaliyet alanlarımızın değişimlerden etkileneceğini
biliyor ve geleceğe yönelik stratejiler üretmeye çalışıyoruz.
Bu değişime baktığımızda, sektörde “işini doğru yapanlar
değil, doğru işi yapanların” ayakta kalabileceğini
düşünüyorum. Doğru işi yapmak konusunda erken
davrananlar bunu fırsata çevirerek büyüyebilecek,
direnç gösterenler ise küçülme yoluna girecek ya da
doğal seleksiyon gereği yok olmaya mahkum kalacaktır.

Yapmaktan hoşlandığınız ya da sizin için tutku
olabilecek aktiviteler var mı?
Denize karşı aşırı bir ilgim var. Balık tutmak, zaman zaman
denizde seyahat yapmak beni oldukça rahatlatıyor.
Akvaryum ise benim için bir tutku diyebilirim. Kendi odamda
ve evimde akvaryumum da mevcut. Balıklarımı kendim
seçer, her gün yemlemeleriyle özellikle kendim ilgilenirim.
Kayak yapmak da diğer hoşlandığım aktivitelerden. Ailem
ile birlikte zaman buldukça kayak yapmaya giderim.

Sizce hangi markaların iletişim veya marka stratejisi
daha başarılı?
Birçok örnekten bahsedebiliriz fakat en göze çarpanı,
perakendecilikten en tepeye çıkan firmaların belki de en
başında gelen Euro Car Parts firmasıdır.

Küçükken olmak istediğiniz meslek var mıydı?
Hayvanları çok severim. Küçüklüğümden beri bir çok
hayvan besledim ve beslemeye devam ediyorum. Bu
hayvan sevgisinden olsa gerek, veteriner olmayı isterdim.
Sizi tanımayan birine kendinizi hangi kelimelerle, nasıl
tamamlarsınız?
Benim için sayılarla konuşmak oldukça önemli. Olaylar
arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, neyi niçin yaptığımızı
anlamayı önemserim. Aldığımız kararların neye hizmet
ettiğini, neden kaynak ve zaman ayırmamız gerektiğini
detaylıca anlamak isterim. Yönetim yaklaşımlarımda da
çalıştığım kişilerden bu tarz beklentiler içerisinde olurum. Bu
nedenle analitik ve sonuç odaklılık kelimeleri beni iyi ifade
eder diye düşünüyorum.

İlerleyen yıllarda, şirket bünyemizde kurumsallaşma ile
birlikte departmanlar oluşturulmaya başladı, eksik olan
iş birimleri eklendi ve bugünkü adı ile Yurtdışı Satış ve
Bilgi Teknolojileri Departmanları ve Başford firmamız
organizasyonel yapıda bana bağlı olarak yer aldı.

www.basbuggroup.com
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YILLARDIR,

TÜRKİYE’NİN İSTİKRARLA
BÜYÜYEN GÜCÜ!

1974 yılında İstanbul Aksaray`da Ford Anadol marka otomobillerin yedek parçalarının toptan-perakende satışı ile ticari
hayatına başlayan Başbuğ Oto Yedek Parça A.Ş. 2 yıl sonunda Ford marka araç gruplarının yedek parçalarını da ürün
yelpazesine katarak ticari hayatındaki yükselişin ilk adımlarını atmıştır.
Başbuğ Oto Yedek Parça, Ford marka otomobillerinin Türkiye’de çoğalması ve yedek parça ihtiyaçlarının artmasıyla
1987’de İstanbul Aksaray’da 2000 m2 depolama alanına sahip yeni binasına taşınarak Türkiye’nin geniş bir bölgesini
kapsayacak şekilde toptan yedek parça satışlarına başlamıştır.

Zamanında
Teslimat

Profesyonel
Hizmet Anlayışı

Koşulsuz Müşteri
Memnuniyeti

Avrupa’nın önde gelen otomotiv ana sanayi üreticileri ile distribütörlük anlaşmaları yaparak ürün çeşitliliğine; kalite,
bulunabilirlik ve uygun fiyatı da ekleyerek Türkiye’nin bütün bölgelerini kapsayacak şekilde toptan yedek parça satışına hız
kazandırdı. Hızlı ve emin adımlarla büyüyerek müşterilerine daha iyi hizmet ve taleplere daha hızlı cevap verebilmek adına
2000 yılında İstanbul Hadımköy’de 12.000 m2 depolama alanına sahip merkez binasına taşındı.
Ford markası ile başladığı ürün çeşitliliğine ilerleyen yıllarda; Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Bmw, Peugeot,
Citroen, Hyundai, Kia, Audi, Seat, Skoda, Land Rover, Mini, Chevrolet, Fiat ve Renault grubu araçların yedek
parçalarını katan marka; 2019’da Subaru, Daihatsu, Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Suzuki’yi ekledi.

6.000 m2

3.000 m2

Depolama
Alanı

7.000 m2

Depolama
Alanı

3.000 m2

Depolama
Alanı

7.500 m2

Depolama
Alanı

Depolama
Alanı
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AUTOMECHANIKA 2018
MOSKOVA
FRANKURT
İki yılda bir düzenlenen; otomotiv
sektörü için ekipman, yedek
parça, aksesuar, yönetim ve servis
hizmetleri alanında dünyanın
en büyük uluslararası ticaret
fuarı ‘Automechanika’, bu yıl da
sektörün önde gelenlerini 11-15
Eylül tarihlerinde Frankfurt’ta bir
araya getirdi.

Dünyanın 63’ten fazla ülkesine kaliteli ve güvenilir oto yedek
parçaları ulaştıran BSG Auto Parts da sektörün nabzının tutulduğu
fuara katılım sağladı.

BSG Auto Parts, 27-30 Ağustos tarihlerinde
Rusya ve BDT ülkelerini kapsayan en geniş
kapsamlı otomotiv ve otomotiv yan sanayi
fuarı olan ve yılda bir kez düzenlenen
MIMS – Automechanika Moskova Fuarı’na
katılım göstererek birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Bu yıl 25’ncisi düzenlenen fuar; 70’i aşkın ülkeden 5 binden fazla
katılımcı firmanın etkileşimine olanak yarattı. BSG Auto Parts da
dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerini ağırlayarak, verimli
görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyük ilgi gören stantta, 500’ün üzerinde
farklı ülkelerden gelen misafirler ağırlanmış
olup hem mevcut müşteriler hem de aday
müşteriler ile verimli toplantılar gerçekleştirildi.

www.bsgautoparts.com
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OMUZ OMUZA

2019’A VİZYON GECESİ
Başbuğ Ailesi, birlikte olmanın gücünü hissettiği
ve gelecek yıl için ihtiyaç duyacağı motivasyonu
sağlayacak Omuz Omuza 2019’a
Vizyon Gecesi’nde buluştu.

Ayrı ayrı çok değerli insanlar
olmalarının yanı sıra birbirlerini
tamamlayarak eşsiz bir bütünü
oluşturan Safiye Soyman ve
Faik Öztürk ile müzik ziyafeti
yaşandı.
Çiftin gerçekleştirdiği hediye
çekilişi sonrasında gece
son buldu.

Marriot Hotel Şişli’de, Başbuğ Grup
markalarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik
keyifli anlara sahne olarak tüm çalışanların
zihinlerinde güzel anılar bıraktı.

Firmanın 44 yıllık büyümesinde özveri ile
emek veren çalışanlara takdim edilen plaket
töreni ile gece devam etti.
Enstrümantal müzik dinletisiyle
misafirlerini karşılayan Omuz
Omuza 2019’a Gala Gecesi,
Başbuğ Grup İcra Kurulu
Başkanı Halit Başbuğ’un açılış
konuşmasıyla başladı. “Buradan
bakınca; gelecekten korkmayıp
omuz omuza geleceği fırsata
çevirmeye hazır güçlü bir ekip
görüyorum. Bu pırıl pırıl zekalar ve
bu büyük heves ile 2019’da başarı
ivmemizin hızla yükseleceğine
inancım tam.” diyerek gecenin
önemini vurguladı.

www.basbuggroup.com
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Uluslararası Satış Temsilcisi Yetiştirme Programı’nı
başarıyla tamamlayan ve BSG Auto Parts’ın bünyesine
kattığı çalışma arkadaşlarına sertifikalarını Yurt Dışı Satış
Müdürü Burçin Alp Oğuzhan verdi.

BSG Auto Parts’ın, Londra’da gerçekleşen Shell
Eco Marathon yarışlarında malzeme ve giyim
sponsoru olduğu Uludağ Üniversitesi Makine
Topluluğu (UMAKİT), Avrupa birinciliğini
getiren ilk Türk takımı olması nedeniyle
Başbuğ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail Başbuğ öğrencilere hediyelerini
takdim etti.
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TATİL KAMPANYASI
Tatil Planı Yapmayın, Biz Götürüyoruz!
Başbuğ Oto Yedek Parça’dan
belirli markalarda yapılan
alışverişlerde hedefe ulaşan
müşteriler, yurt içi ve yurt
dışında düzenlenen tatillere
katılım hakkı kazandı.

ANTALYA TATİLİ
Başbuğ, müşterilerine yurt içinde;
Antalya Kaya Belek Otel’de aileleriyle
birlikte 5 gün 4 gece ağırlayarak keyifli
bir ortamda tatillerinin bir parçası oldu.

BUDAPEŞTE - VİYANA - PRAG TATİLİ
Müşteriler, yurt dışında ise; Budapeşte, Viyana ve Prag şehirlerinde gerçekleştirilen
5 gün 4 gece süren gezi ile tarihi ve turistik bir keşfe çıktılar.

Tarihi kiliseler, meydanlar, restoranlar, müzeler, caddeler, tekne turları gibi çeşitli aktiviteleri barındıran
geziyi arkalarında bırakan müşteriler Başbuğ’lu olmanın ayrıcalığının keyfini çıkardı.

www.basbug.com.tr

14

PERSONEL VE YÖNETİCİ

EĞİTİMLERİ

Başbuğ Oto Yedek Parça’da eğitimler devam ediyor!

USTA

EĞİTİMLERİ
Başbuğ Oto Yedek Parça ve Schaeffler Group
Eğitim Seminerleri
Entegre otomotiv endüstrisinde küresel çapta lider firmalar olan Schaeffler Group ve
Başbuğ Oto Yedek Parça; Denizli, İzmir, Adana ve Ankara’da ustalara özel olarak düzenlediği
eğitimlerini tamamladı.
Eğitimlerde parçalara dair bilgilendirmeler yapılırken; yeni ürünlerden, kullanıcı haklarından
ve sağlıklı kullanımla ilgili detaylar hakkında da bilgiler verildi.

PERSONEL EĞİTİMLERİ

Genel merkezde 4 gün boyunca süren Microsoft Office Programları Eğitimi sonrası
Başbuğ personeli sertifikalarını aldı.

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ
Yöneticilerin davranışsal ve yönetsel
yetkinliklerini geliştirmeye yönelik
çalışmalar sürdürülüyor.
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Türkiye Sakatlar Derneği ile
Nev Oto El Ele

PEUGEOT SUV

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN YOLLAR
SİZİ BEKLİYOR...

NEV Oto, 26-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Türkiye
Sakatlar Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda;
130’un üzerinde katılımcıyla bir araya geldi.

Keyifli bir yemek
sonrasında, Türkiye’deki engellilerin
karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini
içeren programa eşlik edildi. Program
sonrasında, katılımcılarla araçlar
hakkında detaylı bilgi paylaşılarak test
sürüşleri gerçekleştirildi.
Böylesi duyarlı bir derneğe destek
vermekten mutluluk ve gurur duyan
NEV Oto, engelli bireylerin yanında
olmaya devam
edecek.

PEUGEOT SUV 3008’İ SEÇMENİZ İÇİN 3 NEDEN
İLHAM VEREN TASARIM

www.nevoto.com.tr
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3008İLE

SINIRLARINIZI GENİŞLETİN

SÜRÜŞ DENEYİMİ

YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİ

T. 0212 270 06 38 | bayi.peugeot.com.tr/nev
Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 51 4.Levent / İSTANBUL

nevpeugeot

nev.peugeot

ULUSLARARASI SATIŞ TEMSİLCİSİ

YETİŞTİRME PROGRAMI
Türkiye’de bir ilk!

Türkiye’de bir ilk
olma özelliği taşıyan
ve Türkiye’de eğitim
alan yabancı uyruklu
öğrencileri kapsayan
“Uluslararası Satış
Temsilcisi Yetiştirme
Programı”nın ilki
başarıyla tamamlandı.
Başbuğ Oto Yedek Parça,
Türkiye’de öğrenci olan
yabancı uyruklu gençleri
dünyanın birçok ülkesinde
satış sorumlusu olma imkanı
tanıyan bir uygulama ile
geleceğin satış sorumlularını
yetiştiriyor.
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Cibuti, Tacikistan, Gana,
Nijerya, Batı Afrika,
Arnavutluk, Malawi,
Kırgızistan, Sudan
ülkelerinden programa
katılan öğrenciler 10 aylık
bir eğitim sürecine girdi.
Yoğun eğitim programının
ardından başarılı olan 3
öğrenciye Avrupa, Asya
ve Afrika kıtalarında görev
alması adına satış temsilcisi
görevlerini yürütmek için iş
teklifinde bulunuldu.
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Eğitimlerin kattıklarından son
derece memnun olduklarını
belirten ve yeni görevlerine
başlayan öğrenciler
Başbuğ’a teşekkürlerini iletti.
Başbuğ Oto Yedek Parça,
ülkemize katma değer
üretmek ve öğrencileri
meslek sahibi yapma bilinci
ile programlarını genişleterek
devam ettirecek olup,
2019 yılında Türk
öğrencileri de sürece
dahil edecek.

BAŞARIYLA

BİRLİKTE YÜKSELDİKLERİMİZ!
44 yıldır özveri ile çalışarak Başbuğ Grup’un yükselişinde
pay sahibi olan maviden beyaz yakaya geçen tüm arkadaşlarımızı en
içten dileklerimiz ile kutlarız.
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Rota Sosyal Kulüp
Rota Sosyal Kulüp
Faaliyetlerine
Devam Ediyor!
Rota Sosyal Kulüp,
Başbuğ Grup çalışanları
tarafından farkındalık
projeleri, etkinlikler ve sosyal
faaliyetler düzenleyen
gönüllülük esasına dayalı
çalışma grubudur. Bir yıldır
faaliyet gösteren kulüp,
rotanın Başbuğ olduğundan
yola çıkılarak oluşturuldu.
Rota Sosyal Kulüp;
çalışanlar arasındaki bağın
güçlenmesi, şirket içi ve
dışında çalışma hayatının
zorluklarını hafifletebilme
misyonuyla hareket
etmektedir. Başbuğ’un bir
aile olduğunu, başarının
ve kazancın paylaşmaktan
geçtiğini hatırlatan,
huzurlu ve güven dolu
çalışma ortamı oluşması
için faaliyetlerine devam
etmektedir.

Rota Sosyal Kulüp Gelecek Planları:
Ofisten Mutfağa etkinliği,
şirket çalışanlarından oluşan
ekiplerin katılacağı yemek
yapma yarışmasında; yaratıcılık,
takım oyunu ve zaman yönetimi
gibi becerilerin sergilenmesi
planlanmaktadır.
İstanbul Comporate Games
2019 Yarışmaları: Firma
içerisinde gerçekleştirilecek
yarışmalarda şampiyon olan
takım ve kişilerin, şirketler arası
spor müsabakaları düzenleyen
İstanbul Corporate Games’te;
drangon yarışı, futbol ve tavla

turnuvasında katılım göstermesi
tasarlanıyor.
Futbol Turnuvası: Başbuğ’un
2 yıldır çalışanları için özel olarak
düzenlediği ve tüm markalarında
yer alan çalışanların katılımıyla
gerçekleşen futbol turnuvası, bu
yıl Rota Sosyal Kulüp faaliyetleri
arasında yer alacak.
Bowling Turnuvası: Tüm grup
markalarının katılımını kapsaması
planlanan turnuvada kıyasıya bir
rekabetin olduğu eğlenceli ve
samimi bir havanın yaşanması
düşünülmektedir.

Başbuğ çatısı altında 30 kişilik bir katılımla başlayan
turnuva çekişmeli mücadelelere sahne oldu.
Turnuva şampiyonu Emin Taylan Zent
ödülünü aldı.
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Dünya
Kahve Günü

Çikolata Dağıtımı

Mutlu Ol,

Mutlu
Kal!

İltifat Günü

Dünya Ekmek Günü
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Sektöre Dair
Aralık 2018 Otomotiv Sonuçları Açıklandı!

2018 yılında toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 9, otomobil
üretimi ise yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim
1 milyon 550 bin 150 adet, otomobil üretimi ise 1 milyon 26 bin
461 adet düzeyinde gerçekleşti.
2018 yılında toplam
pazar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
35 azalarak 641 bin
541 adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu
dönemde otomobil
pazarı ise yüzde 33
oranında azaldı ve 486
bin 321 adet olarak
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2018
yılında üretim yüzde 5
seviyesinde azalırken, hafif
ticari araç grubunda da yüzde
6 seviyesinde azaldı , ağır
ticari araç grubunda ise yüzde
6 seviyesinde arttı. 2017 yılına
göre ticari araç pazarı yüzde
41, hafif ticari araç pazarı
yüzde 42 ve ağır ticari araç
pazarı yüzde 33 azaldı. Ağır
ticari araç grubunda göreceli
olarak kısıtlı seviyede kalan
bu azalış baz etkisi kaynaklı
olup, pazar daralması son 3
yılda yüzde 60 seviyesinde
gerçekleşti.

2018 yılında bir önceki yılın
aynı dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında
geçen yıla göre yüzde 1
oranında azalırken, otomobil
ihracatı yüzde 5 oranında
azaldı. Bu dönemde, toplam
ihracat 1 milyon 318 bin 869
adet, otomobil ihracatı ise
875 bin 147 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2018 yılında bir önceki yıla
göre, toplam otomotiv ihracatı

paritedeki değişim sebebiyle
Dolar bazında yüzde 11
artarken, Euro bazında ise
yüzde 6 arttı. Bu dönemde
toplam otomotiv ihracatı 32,2
Milyar $ olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde
5 artarak 12,4 Milyar $
seviyesinde gerçekleşti. Euro
bazında otomobil ihracatı ise
aynı seviyede kalarak 10,5
Milyar seviyesinde gerçekleşti.

ARACINIZIN CAM FİLMİNİ

KENDİNİZ DE ÇIKARABİLİRSİNİZ!
Cam filmini kendiniz de kolayca sökebilirsiniz. Biraz dikkat
ve doğru teknikle aracınızdaki cam filmini 4 farklı teknikle,
kendi ellerinizle sökebilirsiniz.

Antifrizli
Cam
Suyu

Camsil

Saç
Kurutma
Makinesi

Sabunlu
Su

KAYNAKÇA: http://www.osd.org.tr/haberler/ekim-2018-otomotiv-sonuclari-aciklandi/?Preview=LI1KQURF1ZTS0YV
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KAYNAKÇA: https://www.tasit.com

Cam filmini sökmek biraz beceri,
biraz zaman istiyor.
Filmi sökerken veya kalıntıları
temizlerken istenmeyen bölümlere
su sızmasını önlemek için havlu
kullanmayı unutmayın.
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Araç Temizliği

Nasıl Yapılır?

Kimi kimyasallar size zarar verdiği gibi aracınıza da zarar
verebilir. Arabanızı kendiniz yıkayacaksanız,
işte bilmeniz gereken 9 kilit konu:
Bebek Şampuanı

Okuyun ve Önerileri Yapın

Arabayı yıkamaya vaktiniz olamasa bile kuş pisliklerini
bebek şampuanıyla hızlı ve kolay temizlemek mümkün.
Bebek şampuanı bebekler için bile zararsızken,
aracınız için de öyle olduğuna şüphe yok. Şampuan,
kuş pisliğinin üzerine uygulandığında hızlı bir şekilde
çözülmesini sağlar.

Jant Temizliği

Boyayı Çizmeyin

Aracı yıkamaya başlamadan önce ilk olarak
tekerlekler ve jantların temizlenmesi gerekiyor.
Araç yıkandığı sırada en son tekerleklerin
yıkanması aracı yeniden kirletiyor. Bu nedenle ilk
önce tekerlekler yıkanmalı ve araç yıkandıktan
sonra tekerlekleri durulamak temiz
olmasına yetecektir.
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Kullanılan araç bakım ürünlerinin talimatlarını
okuyun. Bazı araç bakım ürünleri üzerinde en iyi
sonuçları elde etmek için ipuçları bulunabiliyor.

Aracı yıkarken kullanılan materyallerin yanı sıra
giyilen kıyafetler de önemli. Yıkama sırasında
parmaktan çıkarılmayan yüzük, pantolon fermuarı
ve aracı çizebilecek diğer malzemelerin kullanılması
otomobili yıkarken boyanın kalkmasına ya da
çizilmesine neden olabilir. Bu nedenle otomobili
yıkarken araca zarar verebilecek malzemeleri
kullanmamak önemli.
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İç-Dış İnce Detaylar

Paspas Altları

Dışarıdan güzel görünen bir aracın
içinin de temiz ve güzel olması şart. Bu
nedenle detayların temizlenmesi biraz
daha fazla zaman alabilir. Süpürge
ile aracın içi temizlenirken, deri ve
kumaş temizleyiciler ile aracın koltukları
temizlenmelidir.

Suyu Kontrol Edin

Yıkama sırasında su doğru
miktarda ve basınçta
kullanılmalı. Bunu sağlamak
için birden çok ayarlanabilir
püskürtücü kafa kullanmayı
deneyebilirsiniz.

Paspaslar yüzeysel olarak temizlemek
hiçbir işe yaramaz. Özellikle paspaslar
temizlenirken tamamen araç içerisinden
çıkarılarak taş gibi parçalar tamamen
çıkarılmadır. Araç içerisinde paspasların
bulunduğu bölge ise süpürge ile tekrar
temizlenmelidir.

Kurutma Tekniği

Arabayı kurutmak için
yumuşak bir havlu kullanmak
kolaylık sağlayacaktır. Havlu
ovmaya gerek olmadan sıvıyı
emeceği için aracı kurutmak
daha kolay. Hatta aracın
tavan kısmını kurulamak
havlu ile daha kolay
olacaktır.
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Su Tuzakları

Araçta kurutma yaparken
kapılar, kaput ve bagaj
açıldığında parçaların
kenarlarında su parçaları
birikebilir. Bu alanlarda kalan
su kuruduğu zaman boyaya
zarar verir. Bu tuzaklara
düşmemek için dikkatli
olmakta yarar var.
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Yeni Hyundai
Tucson
NEV Hyundai
Showroom’unda
sizleri bekliyor!

1.6 Litre 136 Ps Dizel Motor

4x4 Çekiş Sistemi

7 ileri DCT Şanzıman

www.basbug.com.tr
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BİZİ TAKİP EDİN!
Fırsat ve kampanyalardan ilk siz haberdar olun!

basbuggrouptr
bsgautoparts
basbugotoyedekparca
hyundainev
nevpeugeot
nevsigorta

www.basbuggroup.com

basbuggroup
basbugotoyedekparca
bsgautoparts
nevhyundai
nev.peugeot
nevsigorta

Pratik Bilgiler
KIŞ KAPIDA!
ARACINIZLA YOLDA KALMAMAK İÇİN 6 BASİT ÖNERİ
Karda kışta arabayla yolda kalmak çok daha zor. Bu basit ipuçları kışın zor şartlarında
hayat kurtarıyor. Karda kışta güvenle araç kullanmak istiyorsanız yola çıkmadan önce
bu kontrolleri mutlaka yapmanızı öneriyoruz.

Lastikler

Hava 7 dereceden düşük olduğunda, aracınızda kış lastiği yoksa hem bu lastikler soğukta
sertleştiğinden yol tutuş bozuluyor, hem de fren mesafesi çok uzadığından kaza riski artıyor.
Kaygan zeminde lastik basıncının doğru olması da hayati önem taşıyor, mutlaka kontrol edin.

Kış Bakımı

Kışa girmeden bir bakım yaptırmak, ufak tefek arızaların keyfinizi kaçırmasını önler. Zaten
bu dönem neredeyse tüm araba markaları servis kampanyaları başlatıyor. Farlar ve fren
balataları/diskleri TÜV raporlarına göre en çok arızalanan parçalar. Kırık ampuller ve temassızlık
sorunlarına, fren disklerine baktırmak için en iyi zaman.

Akü ne durumda?

Soğuk hava aküye daha fazla yük bindiriyor. Akünün şarjının tam olduğundan emin olmak ve
değişmesi gerekiyorsa değiştirmek kışın yolda kalmamanın altın kurallarından.

Buzlu camlara son

Yaz kış kullanılması gereken bir ürün olan antifrizi cam suyuna biraz eklerseniz camlar
buzlandığında anında çözebilirsiniz. Kışın arabada bir kutu bulundurmak iyi bir fikir. Buzları
çözmek için cama kaynar su dökmeyin çünkü ısı farkı camda minik çatlaklara yol açabiliyor.

Kapalı parkınız yoksa?

Kışın arabayı açık alana park etmeniz gerekiyorsa oto brandası aracı kardan korumakta çok
işinize yarayabilir, bir tane edinmenizi öneririz.

Yol yardımı

Ne gerek var demeyin, acil durumda tek kontak tek numara ile sorunu çözebilmek paha
biçilemez. Aracınız yeni değilse, çok hesaplı fiyatlara Tur-Assist gibi kuruluşlardan yol yardımı
hizmeti alabilirsiniz. Çoğu paketin içinde oto çilingir, lastik desteği, çekici hizmeti, yakıt
desteği ve nakil hizmeti bulunuyor.
Tüm bunların yanı sıra hava şartlarına uygun sağduyulu bir sürüş tarzı olmazsa olmaz. Ayrıca
arıza lambalarının ne anlama geldiklerini bilir ve yakıt tasarrufu ipuçlarını alışkanlık haline
getirirseniz kışın da sürüş keyfi yaşamamak için hiçbir sebep kalmamış olur.

