BÜLTEN

OCAK-HAZİRAN

2020

45’LIK MARKA DAIMA BIR ARADA!
BÜYÜYEN LOJISTIK MERKEZI,
BÜYÜYEN HEDEFLER.
BSG, GENÇ VE BAŞARILI
ÖĞRENCILERIN HER ZAMAN YANINDA!

www.basbuggroup.com

Zamanında
Teslimat

Profesyonel
Hizmet Anlayışı

Koşulsuz Müşteri
Memnuniyeti

Yılların deneyimi, geleceğin
temeli burada. 2020’de yeni
başarılara merhaba!

www.basbuggroup.com

2

3

www.basbuggroup.com

22-23

içindekiler

10

04-05
BAŞKANIN MESAJI
BAŞBUĞ GRUP
İCRA KURULU
BAŞKANI
HALİT BAŞBUĞ

www.basbuggroup.com

BSG, MOSKOVA
AUTOMECHANIKA’DA!

18-19

06-07
14

45’LIK MARKA
DAIMA BIR ARADA!

12-13

BSG AUTO PARTS
ILE TEKNIK
İNOVASYON ÖDÜLÜ
UMAKİT’TE!

BAŞBUĞ VE
SCHAEFFLER ILE
USTA EĞITIMLERINE
HIZ KESMEDEN
DEVAM!

08-09

63’ten fazla ülkede
müşterilerine 100.000’den
fazla ürün çeşitliliği sunan
Başbuğ Oto Yedek Parça ve
LUK, INA, FAG markalarıyla
hizmet veren sektörün öncü
firmalarından Schaeffler;
Denizli, Diyarbakır ve Konya’da
ustalara özel eğitimler
gerçekleştirdi.

BÜYÜYEN
LOJİSTİK MERKEZİ
BÜYÜYEN
HEDEFLER!
Türkiye’nin 81 ili ve dünyanın
63’ten fazla ülkesindeki
müşterilerine kaliteli yedek
parça hizmeti sunan
Başbuğ Oto Yedek Parça,
İstanbul lojistik faaliyetlerini
artık 24.000 m2’lik yeni
merkezinden yönetiyor.

ALIŞVERIŞLERINI
TATIL BILETINE
ÇEVIRENLER
YAZ PLANINI
BAŞBUĞ ILE YAPTI!
Başbuğ Oto’nun tedarik
ettiği belirli markalardaki
ürünlerden yapılan
alışverişler sonrası Balkanlar
seyahati kazanan müşteriler
tatilin tadını doyasıya çıkardı.

OTOMOTİVDE
ARALIK 2019
SEKTÖR
SONUÇLARI
AÇIKLANDI.

36
BSG AUTO
PARTS EĞITIM
SEMINERLERI

Toplam pazar geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 23 azalarak 491
bin 909 adet düzeyinde
hesaplandı.

27
PSA GRUBU’NUN
YENI GÖZDESI
PEUGEOT 508

38-40

Yeni tasarımıyla kendine
hayran bırakan Peugeot
508 ile NEV Peugeot’da
tanışabilirsiniz.

İSPANYA

34-35

17
BSG, GENÇ
VE BAŞARILI
ÖĞRENCILERIN
HER ZAMAN
YANINDA!

21
BAŞBUĞ’UN
YILDIZ
TRANSFERLERIYLE
TANIŞIN!

4

32

Birçok sigorta şirketiyle
çalışmalarını sürdüren
ASEL Otomotiv’in çözüm
ortağı Bereket Sigorta’yla
yaptığımız röportaj.

ARACINIZI KIŞA
HAZIRLARKEN
DIKKAT ETMENIZ
GEREKENLER

28-29

İnsana tarihte bir yolculuk
yapıyormuş gibi hissettiren
İspanya’da gezilecek yerler
listesi…

Gezi

“Arabam için kış bakımı
yapmak istiyorum!”
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2020 yılında otomotiv sektöründe, ülkedeki büyümeye paralel
olarak, faizlerin bu seyirde devam edeceği öngörüsüyle,
büyümenin 2019 yılına göre bir miktar daha yukarı yönlü
olacağını söyleyebiliriz.
Otomotiv satış sonrası ve araç satışları ile ilgili yaptığımız
çalışmalarda, 5 yaş ve üzeri araçların yetkili servis dışı hizmet
ve parça alımlarının arttığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda,
yeni araç satışlarının rekor kırdığı 2015, 2016 ve 2017 yılları
göz önüne alındığında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde satış
sonrası pazarı için güçlü bir müşteri talebi beklentisinden
bahsedebiliriz. Diğer taraftan; son 2 yıldır yaşamakta
olduğumuz yeni araç satışlarındaki daralmanın 2023 yılına
kadar yükseliş trendine tekrar gireceğini düşünsek de
yaptığımız analizler doğrultusunda, büyümenin 2023 sonrası
yavaşlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

BAŞKANIN MESAJI

Yeni lojistik merkezimizle birlikte stok yapımızı
güçlendirerek, sektörün oyun kurucusu
firmalarından olma özelliğimizi bir kez daha
muhafaza etmenin mutluluğunu yaşarken; bu
sorumluluğun hepimizin yükünü bir kat daha
artırdığının farkındayız.
2019 yılında da 2018’de ilkini gerçekleştirdiğimiz,
yurt dışı ve yurt içi öğrenci yetiştirme programı
kapsamında 14 mezun verdik ve mezun
arkadaşlarımızdan 8’ini bünyemizde istihdam ettik.
Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve hizmet kalitelerini
artırmak için, Başbuğ Grup olarak eğitime oldukça
önem veriyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın
elektronik ortamda eğitim alabilecekleri BB
Akademik Platformu’nu kurarak dijital eğitimlerimize
başladık ve bu yıl içerisinde 125 eğitim
gerçekleştirdik.
Sosyal sorumluluk anlamında da bizlerin üzerine düşen
görevlerin farkındayız ve arkadaşlarımız oldukça fedakâr
bir şekilde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu yıl da
değişime ayak uyduranları desteklemeye devam ettik
ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden UMAKİT
grubunun yanında yer aldık. Şirket içerisinde yaptığımız
organizasyonlarda, birçok sivil toplum kuruluşu ile iş
birlikleri gerçekleştirdik ve 2020 yılında da bu kapsamda
çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız.
2020 yılı bizler için dijital teknolojilere yatırım yaparken;
verimlilik, kalite ve maliyet gözeten uygulamalara ağırlık
vereceğimiz bir yıl olacaktır. Gerek lojistik sistemlerimiz,
gerekse satın alma ve satış süreçlerimizde tüm bu
gerçekleri göz önüne alacağımız ve odak noktamızı
bu doğrultuda şekillendireceğimiz çalışmalar yapmak
ve çıktılarımızı katma değer üretecek sistemleri
kurgulayacak şekilde tasarlamak, 2020 yılının bizler
açısından en önemli konusu olacaktır.

2019 Yılında Yaptıklarımız ve Gelecek
Vi̇zyonumuz

Başbuğ Grup olarak, 2019 yılında sektör ortalamalarının
üzerinde bir büyüme göstererek gerek iş gücü, gerekse
altyapı noktasında yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını
görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu periyotta artan
performansımızı, 2020 yılında da sürdürülebilir kılmak adına
tüm çalışmalarımıza yön veriyoruz.
Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda, 2019’un son
çeyreğinde PSA Grubu’nun yedek parça dağıtımı
konusundaki yeni stratejisi Distrigo’nun İstanbul (Avrupa
Yakası ve Trakya Bölgesi) ve İzmir (Ege Bölgesi) yedek
parça yetkili satıcılığı görevine başladık. Bu kapsamda
PSA Grubu’nun Türkiye yedek parça satışlarının önemli bir
kısmını gerçekleştirmek adına çalışıyor olacağız.

Halit Başbuğ

Başbuğ Grup İcra Kurulu Başkanı

Küresel Otomotiv Sektörü

bir raporda da 2023 yılına kadar global online yedek
parça satışının her yıl %6 büyüyeceği öngörülmektedir.
Ülkemizde her ne kadar bu trend daha yavaş gerçekleşse
de, artan dijital kullanımı doğrultusunda mobil ve web
tabanlı yaklaşımlar ile gün geçtikçe sektör bu doğrultuda
şekillenecektir.

Dünyadaki tüm dengelerin değişmesine tanık olduğumuz,
uluslararası ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemden
geçiyoruz. Piyasalar ticarette yaşanan değişimi anlamakta
ve buna göre davranmakta güçlük çekiyor.
Rekabetin arttığı, finansal kaynaklara erişimin zorlaştığı,
iş yapmanın küreselleştiği ve dolayısıyla rekabetin de
küreselleştiği bir dünyada verimlilik en önemli gösterge
hâline geldi. Kârlılığı temin eden en önemli unsurların
başında verimlilik gelmekte, şirketler de bunu göz önüne
alarak bu konuda çalışmalarını hızlandırmaktadır.
TÜSİAD’ın Samsung, Deloitte ve GFK birlikteliğiyle
Türkiye’de gerçekleştirilen güncel bir araştırmada,
şirketlerin teknoloji yatırımı yapıp yapmayacakları ve ne
sebeple bu yatırımları yapacakları konusunda, dijital
değişime teşvik eden sebeplere bakıldığında, en
önemli sebep olarak verimliliği artırmak (%21), rekabet
avantajını sağlamak (%19), müşteri ihtiyaçlarına hızlı
cevap verebilmek (%19) ile kârlılık (%12) ilk dört seçenek
olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma dijital değişimi;
dijital, sosyal, mobil ve yeni teknolojileri kullanarak,
müşterilere ve ekosisteme değer yaratacak, iş süreçlerini
geliştirecek ve tüm şirketin yetkinliklerini artıracak yeni
iş yapış ve yeni düşünüş şekillerine geçiş süreci olarak
tanımlamaktadır.
Alman araştırma şirketi Wolk GmbH tarafından yayımlanan
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Türkiye Otomoti̇v ve Satış Sonrası Hizmetler
Sektörü

24.000 m²’lik bir alanda hizmet veren, yeni
lojistik merkezimizi faaliyete açtık ve artık tüm
stoklarımızı bu merkezden yönetmeye başladık.
Gerek mal kabul, gerek ürünlerin toplanması
aşamasında yeni teknolojileri hayatımıza kattık.
Teknolojik ve dijital gelişmeleri bu merkezde
daha da hissedilir hâle getirecek uygulamalar
planlıyoruz.

Değişime Ayak Uydurmak

Değişim, her düzeyde örgütsel başarıya kararlı ve
yaratıcı katkılar yapan insanlar ile mümkündür. Depodaki
çalışma arkadaşlarımızdan, yönetimdeki arkadaşlarımıza
kadar; hep birlikte işlerimize daha fazla özen göstererek
daha aktif bir rol üstlenmemiz gereken bir dönemdeyiz
ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayız.
Değişimden rahatsız olmadan, değişime direnç
göstermeden, herkesin bir olarak mücadele sergilediği
ve bireysellikten ziyade takım çalışmasının öne çıktığı
bir yaklaşımı benimseyeceğiz. Bu yaklaşım metodu,
yaşamış olduğumuz değişime yön verebilmek adına
üzerimize düşen görevlerin başında gelmektedir.
2019 yılında edindiğimiz deneyimleri, 2020’de gelişimimiz
için kullanarak geleceği planlayacağız. İnancımız,
deneyimimiz ve başarıdaki istikrarımızla, Başbuğ Grup’u
45 yıldır olduğu gibi bu yıl da alın terimiz ve emeğimizle,
hep birlikte geleceğe taşımaya, siz değerli iş ortaklarımızın
da desteğiyle devam edeceğiz.
Satış sonrası hizmetler alanında ter döken siz değerli
paydaşlarımızla birlikte, hep beraber iyi bir yıl geçirmeyi
ve bunun için yüksek çalışma azmi ile işimiz için elimizden
gelenin en iyisini yapmayı arzu ettiğimizi belirtmek isterim.
2020 yılı itibarı ile 45. yılımızı geride bırakırken,
daima bir arada ve dayanışma içinde, arzu ettiğimiz
hedeflere ulaşacağımız inancıyla hareket ediyoruz.

Otomotiv sektöründe ise verimlilik açısından oldukça farklı
bir yılı geride bıraktık. Yılın başlarında sektörün daralmasına
dair yapılan yorumlara karşı oluşturulan stoklar, sektörün
ivmesini yavaşlattı.

Gerek dalgalı seyretmeyen kur
hareketleri, gerek ise kredi faizlerindeki
dengeleme ve bunların yanına eklenen
hurda teşvikleri ile sektör son çeyrekte
oldukça farklı bir ivme kazandı ve
yaklaşık 479.050 araç satışı ile yılı geride
bıraktı.
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Keyifli bir yemeğin ardından firmanın 45
yıllık büyümesinde özveriyle emek veren
çalışanlara takdim edilen plaket töreni
ile gece devam etti. Başbuğ Ailesi’nin
birlikte olmanın gücünü hissettiği
etkinlikte Türkiye’nin usta perküsyon
sanatçısı Gencer Savaş ve Bandosu,
geceye özel olarak hazırladığı gösteriyle
galaya damga vurdu. İlerleyen saatlerde
yapılan çekilişle çeşitli hediyelerin
verilmesinin ardından gece son buldu.

Aradan yıllar geçse
de plaklar, başka
bir deyişle 45’likler
asla eskimedi.
Müzik dinlemenin
günümüzdeki
en kaliteli yolu
hala plaklardır.
Başbuğ da
yıllardır kendi
sektöründeki
başarısıyla
bu izlenimleri
yansıtıyor.

Yıllardır sergilediği başarı ve
kalitesiyle eskimeyen bir plak gibi
çalışanlarını mutlu ederken bir arada
da tutan firma, 2020 ile birlikte 45.
yılını geride bıraktı. Başbuğ Grup’un
tüm markalarının katıldığı geleneksel
gala yemeğinde, 45’lik konsepti
altında buluşuldu. Yemeğe 70’lerden
günümüze şarkılar eşlik ederken
etkinlik alanındaki tasarımlar da bu
yönde oluşturuldu.

www.basbuggroup.com

3-4-5 Ocak tarihlerinde
yönetim kurulu, departman
yöneticileri, satın alma ve
satış departmanlarının
katılım gösterdiği yıl sonu
değerlendirme toplantısı oldukça
verimli geçti.
8
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BÜYÜYEN

LOJİSTİK MERKEZİ

BÜYÜYEN HEDEFLER!
Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 63’ten fazla ülkesindeki müşterilerine
kaliteli yedek parça hizmeti sunan Başbuğ Oto Yedek Parça, İstanbul
lojistik faaliyetlerini artık 24.000 m2’lik yeni lokasyonundan yönetiyor.

B

aşbuğ Oto Yedek Parça;
2019 yılının başlarında
Opel’in yedek parça
yetkili satıcılığına başlaması,
bünyesine dahil ettiği DEPO
ve AISIN markaları başta
olmak üzere sektörün bir çok
önemli oyuncusu ile iş birliğine
girmesi, grup bünyesinde
yer alan BOES firmasının
PSA Grubu’nun yedek parça
dağıtımı konusundaki yeni
stratejisi Distrigo Projesi’ne

www.basbug.com.tr

dahil olmasıyla birlikte lojistik
merkezini büyütme kararı aldı.
İstanbul’daki lojistik merkezini
240.000 m 3’lük tek bir konuma
taşıyan marka, yeni lojistik
merkeziyle birçok yeniliğe de
imza attı.
Yeni lojistik merkezi için
kurulan teknolojik sistemlerle
birlikte, büyüyen hedefler
doğrultusunda yeni istihdam
alanları da oluşturdu.
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Kuruluşunun 50. yılında,
otomotiv satış sonrası
pazarının tüm ihtiyaçlarını
verimli ve entegre sistemler
kullanarak karşılayan lider
firma olma vizyonuyla hizmet
veren Başbuğ Oto Yedek
Parça, görevinin bilincinde
sürekli büyümeye ve gelişmeye
devam etmektedir.

3 ay gibi kısa bir sürede,
100.000’den fazla
referanstan oluşan
5.000.000’dan fazla
ürün yeni raflarında
yerini aldı.
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BSG, Moskova
Automechanika’da!
26-29 Ağustos tarihleri arasında Rusya’nın Moskova
şehrinde düzenlenen Automechanika MIMS 2019
Fuarı’na, Türkiye’nin öncü otomotiv satış sonrası markası
BSG Auto Parts da katıldı.
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Rusya’nın en önemli
otomotiv yan sanayi fuarına, Rusya ve Türki Cumhuriyetler

www.bsgautoparts.com

başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık
30.000 kişi ziyarette bulundu. Binek, hafif ticari ve ağır ticari
araçlara yönelik her tür yedek parça, ekipman, aksesuar
ve tamir-bakım ürünlerini sergileyen firmalar arasında
yer alan BSG Auto Parts, tedarikçi ve müşterileriyle aynı
atmosferde buluşarak verimli görüşmeler gerçekleştirdi.
12

BAŞBUĞ VE SCHAEFFLER
ILE USTA EĞITIMLERINE HIZ
KESMEDEN DEVAM!
ır

63’ten fazla ülkede müşterilerine 100.000’den fazla ürün çeşitliliği
sunan Başbuğ Oto Yedek Parça ve LUK, INA, FAG markalarıyla
hizmet veren sektörün öncü firmalarından Schaeffler; Denizli,
Diyarbakır ve Konya’da ustalara özel eğitimler gerçekleştirdi.

ak
Diyarb

Gün sonunda, verilen eğitime yönelik hazırlanan soruları doğru yanıtlayan
katılımcılara hediyeleri takdim edildi.

Seminerlerde; ürün
yelpazesi, kullanıcı hakları ve
ürünlerin doğru kullanımına
dair teknik bilgiler verilirken
eğlenceli anlar da yaşandı.

www.basbug.com.tr

li

Deniz

14

Konya
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BSG Auto Parts ile
Teknik İnovasyon Ödülü UMAKİT’te!
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT)
öğrencileri, BSG Auto Parts sponsorluğunda bir kez daha
ödüle ulaşmayı başardı.
Londra’da gerçekleşen ve 28 ülkeden 140 takımın katıldığı Shell
Eco-Marathon Europe 2019 yarışmasında UMAKİT
Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye’nin
gururu oldu. Genç mühendis adayları, Barbaros isimli hidrojen
enerjili araca, araçta kullanılan yakıt pili sisteminin verimini
arttırmak için yakıt pili termal ve oksijen yönetim sistemi, aracın
tekerlek içi motor sistemine vites özelliği kazandıran değişken
manyetik alanlı DC motor tasarımı ve hidrojen yakıt pilinde farklı
etkenlerden dolayı tepkimeye giremeyen hidrojen gazının ayrıştırarak
tekrar kullanılabilir hâle getiren yakıt pili egzoz yönetim sistemi ile
birlikte üç farklı proje geliştirerek 2’ncilik elde etti. Ekip, geçen yıl Şehir
Konsepti Hidrojen Enerjili Araç Kategorisi’nde Avrupa şampiyonu olurken,
bu yıl da Teknik İnovasyon Ödülü’nde Avrupa ikinciliği elde etti.
Ayrıca UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araçlarıyla verimlilik
yarışmasında 120 km/m3 skoruyla Avrupa’nın en verimli 6’ncı
aracı olmayı da başardı.

Başbuğ Oto Yedek Parça, yedek parça endüstrisinde alternatif
fiyat ve kalite seçenekleri üreten ve iş ortaklarının pazarda
verimli satış operasyonları yapmalarını sağlayan
TATCOM topluluğunun üyeleri arasında yer alıyor.

www.bsgautoparts.com
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BSG, Genç ve Başarılı Öğrencilerin
Her Zaman Yanında!
BSG Auto Parts; motorlu araçlar, bilişim, elektrik-elektronik ve metal teknolojileri gibi çeşitli alanlarda
eğitim veren Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Elektromekanik Bölümü 10. sınıf öğrencilerine
giyim sponsoru oldu. Öğrencilerimizin atölye derslerinde kullanacağı kışlık polar, sweatshirt ve pantolon
tedariki BSG tarafından sağlandı.

Başarıya giden yeni yollar açmaktan her zaman mutluluk duyan marka, gençlerin eğitimine olan desteğini
sürdürecek…

19
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ALIŞVERIŞLERINI TATIL BILETINE ÇEVIRENLER YAZ PLANINI BAŞBUĞ ILE YAPTI!
Başbuğ Oto’nun tedarik
ettiği belirli markalardaki
ürünlerden yapılan
alışverişler sonrası
Balkanlar seyahati kazanan
müşteriler tatilin tadını
doyasıya çıkardı.

Misafirler; Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek ülkelerinin tarihi,
kültürel yerlerini ve yerel lezzetlerini keşfe çıktı. Üsküp, Ohrid, Budva
ve Saraybosna çerçevesinde şekillenen gezi turunda Osmanlı’ya
dair pek çok izi de görme şansına da sahip oldular.

www.basbug.com.tr
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Ohridlilerin “Mavi İnci” olarak nitelendirdiği
Ohrid Gölü, Karadağ’ın Miami’si olarak anılan
Budva ve bugüne kadar birçok dinden milletin
yaşadığı “Avrupa’nın Kudüs’ü” Saraybosna
turunda pek çok tarihî yapı, meydan, çarşı,
sahil ve caddelerde adımlar atıldı.

Özel aktiviteler sonrası yerel
lezzetlerin de tadına bakan
müşteriler dolu dolu geçen
geziyi arkalarında bırakarak
Başbuğ’lu olmanın ayrıcalığını
bir kez daha yaşamış oldu.
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Türkiye pazarının tüm araç gruplarına hitap eden ASEL
Otomotiv Çözümleri “Hasar Varsa Asel Var” mottosu ve
“24 saatte teslimat” vizyonuyla hizmet veriyor.

Birçok sigorta şirketiyle çalışmalarını
sürdüren ASEL Otomotiv’in çözüm
ortağı Bereket Sigorta’yla yaptığımız
röportaj:
Bereket Sigorta ve yatırımlarına ilişkin bilgi
alabilir miyiz?
Bereket Sigorta, 1995 yılında kurulmuştur.
13 Ocak 2017 tarihinde açık ihale olarak imzalanan
satış ve hisse devir sözleşmesi ile TMSF’den
devralınmıştır. Ardından 154 yıllık köklü bir geçmişe
dayanan, 17 bölge birliği, 1625 kooperatifi yaklaşık
1 milyon çiftçi ortağı olan Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri’ne devredilmiştir.

Sigortacılık sektörünün ülkemizdeki mevcut
durumu ve vizyonu sizce nasıl?
Hangi sigorta kolları daha çok tercih ediliyor
ya da tercih edilmesi bekleniyor?
Ülkemiz sigortacılık sektöründe aktif olarak 63
şirket (Hayat Dışı 38, Hayat 5, Hayat Emeklilik 17,
Reasürans 3) faaliyette bulunmaktadır. Sektörümüz
GSYH’nin 34 katı tutarında, güvence vermiştir.
Prim üretiminin yaklaşık %40’ı motor branşından
gerçekleşmektedir.

Bereket Sigorta, çalışma prensibi olarak tüm
yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta,
en önemli ilke olarak bütün operasyon ve
anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami özen
göstermektedir.
Kasko, Trafik, Yangın, Mühendislik, Tarım, Sağlık,
Ferdi Kaza, Nakliyat, Hukuksal Koruma, Oto Dışı
Kaza, DASK ve Sorumluluk Sigortaları da dâhil
tüm branşlarda faaliyet gösteren Bereket Sigorta,
kurulduğu günden itibaren teknolojiyi en iyi kullanan
şirketlerden biri olmuştur.

www.asel.com.tr

Ülkemiz ekonomisinin gelişmekte olan ülkeler
statüsünde olması ve genç bir nüfusa sahip
olmamız sigortacılık alanında da kat edilecek yeni
hedeflerin olduğunu göstermektedir. Bununla
birlikte Tekâfül Sigortacılığı alanında yaşanan
gelişmeler sektörün gelişme potansiyelinin varlığını
koruduğunu göstermektedir.
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ASEL Otomotiv ile nasıl tanıştınız ve
ne zamandan beri çalışıyorsunuz?
Sektörün ve müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun
aksiyonları alarak güvenebilecekleri, ticari hayatları
boyunca iş ortaklığı yapabilecekleri bir kurum
olma hedefiyle Bereket Sigorta, hasar dosyalarına
konu araçların onarımlarında kullanılacak yedek
parça tedariki hususunda çalışma yaptığı esnada,
referans sahibi Asel Otomotiv ile tanışmıştır. 2018
yılından bu yana belirli markalar için çalışmayı
sürdürmektedir.

ASEL Otomotiv ile çalışmaya devam
etmenizdeki en güçlü sebep nedir, sizlere
sunduğu hizmeti değerlendirir misiniz?
Asel Otomotiv firması ile çalışmaya devam
etmemizdeki en güçlü sebeplerimiz; köklü geçmişi,
güçlü sermayesi, yedek parça konusundaki ciddi
yatırımları ve hizmet kalitesi olarak sıralayabiliriz.
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bsgautoparts

Yenilikçi Etkileşim
İçerikleri dalında
2019 Kristal Elma
Finalisti Instagram
hesabımızı takip
etmeyi unutmayın!
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PSA Grubu’nun Yeni Gözdesi

PEUGEOT

Sahip olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini
değiştiren Yeni Peugeot 508’in lansmanı,
NEV Peugeot’da gerçekleşti.

508

Uzunluğu ve tavan
yüksekliği azaltılan Yeni
Peugeot 508, artan
genişliğinin de etkisiyle
daha olgun ve dinamik bir
görünüm sergiliyor. Daha
keskin hatlara sahip yeni
dış tasarımı daha güçlü
bir duruş sergilerken,
her bir ayrıntısı büyük
bir titizlikle ele alınan iç
mekânı, ikonlaşmış Peugeot
i-Cockpit ® 'in gelişimini
gözler önüne seriyor.

Mükemmel yol tutuş özellikleri,
yüksek verimlilik seviyesine
sahip yeni motorları, sayısız
teknolojik donanımları ve ileri
seviyede kalite özellikleriyle Yeni
Peugeot 508, D segmentinin
standartlarını yeniden belirliyor
ve markanın sınıf atlama
stratejisini destekliyor.

Yeni tasarımıyla
kendine hayran
bırakan Peugeot 508
ile NEV Peugeot’da
tanışabilirsiniz.
İletişim: (0212) 270 06 38
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BAŞBUĞLULARLA EN ÖZEL ANLAR
Personellerimiz için
düzenlediğimiz motivasyon
etkinliğinde, mangal partisi
ve bando gösterisiyle enerji
depoladık.

Başbuğ Ailemize
yaptığımız küçük Bonibon
sürpriziyle gülümseten
anlar yaşadık.

Psikolog Doktor
Serdar Vatansever’in
‘’Mutsuz Olma
Sanatı’’ konulu
sohbetimizde
Başbuğ Ailesi
olarak iş hayatındaki
olumsuzlukları geride
bırakıp daha pozitif bir
yılı birlikte karşıladık.

Merkez binamızda
sanal gerçeklik
gözlüğüyle
oynadığımız, tatlı
mücadelelere
sahne olan
oyunlarla hep
birlikte eğlendik.

Çalışma arkadaşlarımıza
1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne
özel ikramlarda bulunduk.

www.basbuggroup.com
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RİJİNAL
MAN KALİTEMİZ.
MEMNUNİYETİNİZ.

TİTREŞİM
KONTROL

SIZDIRMAZLIK

SİZE ORİJİNALİNİ SUNUYORUZ.
Corteco, Freudenberg Group

PAZARI İÇİN 19.000‘DEN

Her yıl Avrupa otomotiv endüstrisi
için 2 milyar adet sızdırmazlık keçesi

Vibrasyon kontrol ürün grubunda yıllık
1.7 Milyar €‘dan fazla ciro ile pazar lideri

Yeni model araçlarda tercih
edilen OE üreticisi

POLEN
FİLTRESİ

SIZDIRMAZLIK

TİTREŞİM
KONTROL

BİZİM ORİJİNAL
EKİPMAN KALİTEMİZ.
SİZİN MEMNUNİYETİNİZ.

BAĞIMSIZ YENİLEME PAZARI İÇİN 19.000‘DEN
FAZLA FARKLI ÜRÜN.

POLEN
FİLTRESİ

OTOMOTİVDE ARALIK 2019
SEKTÖR SONUÇLARI AÇIKLANDI
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam üretim yüzde 6 ve otomobil
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azaldı.
Bu dönemde toplam üretim 1 milyon 461 bin 244 adet, otomobil
üretimi ise 982 bin 642 adet olarak ilan edildi.
Toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet düzeyinde
hesaplandı. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 20
oranında azaldı ve 387 bin 256 adede gerilemiş oldu.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar
bazındaki yüzde 3 düşüşüne karşın, Euro bazında
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı 31,2 milyar dolar,
otomobil ihracatı yüzde 4 azalmayla 11,9 milyar
dolar miktarlarına erişti. Euro bazında otomobil
ihracatı ise yüzde 1 artarak 10,6 milyar euro
seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde
üretim yüzde 9 seviyesinde daralırken, ağır ticari
araç grubunda yüzde 18, hafif ticari araç grubunda
yüzde 8 oranında azalış gösterdi. 2018 yılı Ocak-Aralık
dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 33, hafif ticari
araç pazarı yüzde 32 ve ağır ticari araç pazarı
yüzde 38 azaldı.
2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet
bazında yüzde 5 düşüşe geçerken,
otomobil ihracatı yüzde 5 oranında daraldı.
Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 252
bin 586 adet, otomobil ihracatı ise 828 bin
744 adet düzeyinde seyretti.

Sizi Yoldan Ayırmaz
febi Ön Takım Parçaları

238’den fazla Ford marka araç modeli için
uyumlu Rot Başı

168’den fazla Ford marka araç modeli için
uyumlu Rot Mili

105’den fazla Ford marka araç modeli için
uyumlu Rotil

221’den fazla Ford marka araç modeli için
uyumlu Z-rot

febi Ford marka araçlar için uyumlu
Ön Takım parçaları SADECE
BAŞBUĞ OTO YEDEK PARÇA’da!!!

Kaynakça: http://www.osd.org.tr/haberler/aralik-2019-otomotiv-sonuclari-aciklandi/
www.basbug.com.tr
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SOLUTIONS
MADE IN GERMANY
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Aracınızı Kışa Hazırlarken
Dikkat Etmeniz Gerekenler
“Arabam için kış bakımı yapmak istiyorum!” diyorsanız, güvenli bir
sürüş için kış lastiğinden cam suyu kullanımına kadar dikkat edilmesi
gerekenleri mutlaka uygulayın.
Kış bakımıyla mevsimin olumsuz etkilerinden dolayı yaşanacak kaza, arıza gibi sonuçların yaşanma ihtimalinin
fazlasıyla önüne geçebilirsiniz. Aracınızın kış bakımını yaparken dikkat etmeniz gereken 6 önemli hususu sizler
için inceledik:

1. Kış Lastiği
Kullanımı Şart

Kış lastiklerinin yaz lastiklerine
göre daha derin olan dişleri,
yağışlı havalarda daha iyi bir
yol tutuşu sağlıyor. Aracınızın
kış bakımını yaparken 4 lastiği
de değiştirmelisiniz. Burada
önemli olan lastik dişlerinin aynı
derinlikte, yani 4 mm derinliğinde
olması. Kış aylarında çıkacağınız
yılbaşı tatilinde ya da şehir içi
yolculuklarınızda kış lastiği
kullanmanız ailenizin güvenliği
için atmanız gereken önemli bir
adım. Araçta bulundurmanız
gereken kar zincirinin çapı da
kullanacağınız kış lastiğinin çap
ölçülerine uygun olmalı.

2. Antifriz Bakımınızı
Mutlaka Yaptırın

Aracınızın radyatörlerindeki
suyun donmaması için antifriz
sıvısı kullanmalısınız. Sıfır
derece ve altına inen hava
sıcaklıklarında suyun donmaması
için radyatör suyuna donmaları
önlemek için eklenen antifriz,
aynı zamanda soğutma sistemini
kireçlenme, aşınma, pas gibi
olumsuz etkilere karşı korur.
Bu özelliğiyle yaz kış mutlaka
kullanılması gereken, oldukça
faydalı bir ürün. Düzenli antifriz
kullanımı ile soğutma sıvısı motor
içerisinde daha rahat dolaşır
ve daha etkili bir soğutma
gerçekleşir.

Araç bakımın yanında yaz kış fark etmeksizin
her şartta uymanız gereken kuralların; emniyet
kemeri kullanmak, hızlı gitmemek ve takip
mesafesini korumak olduğunu unutmayın.
www.basbug.com.tr
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3. Cam Suyu ve
Sileceklerinizi Kontrol Edin

Kış aylarında artan yağmur ve
kar gibi olumsuz hava koşullarına
bağlı olarak silecek kullanımı her
zamankinden daha fazla olmakta. Bu
nedenle kış bakımının önceliklerinden
biri de cam sileceklerinin ve
silecek suyunun kontrolü. Zira yaz
aylarında çok sık ihtiyaç duyulmayan
silecekler kuruyup şekil bozukluğuna
uğramış olabilir. Bu durumda
silecekleriniz işlevini tam olarak
yerine getiremeyeceğinden sürüş
sırasında görüş alanınız daralabilir.
Aşınmış cam sileceklerinizi, aracınızın
modeline uygun bir cam sileceği
ile yenilemelisiniz. Aynı zamanda
otomobilinizin cam suyu haznesinin
dolu olduğundan da emin olmalısınız.
Silecek suyuna ekleyeceğiniz
antifrizle aracınızın camlarındaki
buğulamayı da önleyebilirsiniz.

4. Farlarınızı Ayarlayın

Havaların erken kararması ve hava
sıcaklığındaki ani değişimlerin
sis oluşturmasıyla kış aylarında
farlarınızı daha sık kullanırsınız. Hatta
gündüz saatlerinde görüşün azaldığı
durumlarda da farlarınızı açmanız
gerekebilir. Aracınızın farlarında ve fren
lambalarında bir arıza olmadığından
emin olmalısınız. Aracınızda sis farı
yoksa araç modelinize uygun bir sis
farı taktırmanız da faydalı olacaktır.
Kış şartlarında toz, kar, çamur gibi
faktörlerin farlarınızı engellemesine
izin vermeyin. Araç farlarının temizliği,
daha sağlıklı bir aydınlatma anlamına
geliyor. Farlarınızla birlikte aracınızın
iç aydınlatma ayarları da kış bakımı
sırasında yapılmalı.

5. Tüm Filtreleri Gözden
Geçirin

Aracınızda bulunan hava, yakıt ve
kapı filtreleri de kış bakımına ihtiyaç
duyar. Kışlık ve yazlık olmak üzere
2 farklı konumu bulunan hava
filtresi kış konumuna alındığında,
aracınızın motoru kış boyunca daha
verimli çalışır. Motor etrafında ısınan
hava, motor içine alınarak aracın
daha çabuk çalışması sağlanır. Kış
şartlarında geç çalışan bir araba
istemiyorsanız, hava filtrelerinizi
yenilemelisiniz. Kış şartlarında araç
deposundaki yakıtın borularda
donma riski de bulunuyor. Bunun
nedeni, yakıt filtresine giren suyun
donmasıdır. Yakıt deposunun
yarısından fazlasını dolu tutmak
ve yakıt deposuna ayda 1 kez buz
önleyici koymak donma riskinin
önüne geçecektir. Kışın araç
içinde klima ve kalorifere ihtiyaç
duyabilirsiniz. Bu nedenle bakım
sırasında polen filtresini değiştirerek
aracınızın klima ve kaloriferinden
daha iyi performans alabilirsiniz.

6. Aracınızın Kış
Malzemelerini Hazırlayın

Evinizde olduğu gibi aracınızda da
mutlaka kış hazırlığı yapmalısınız.
Reflektör, el feneri bulundurmanız
ağır kış şartlarında yolda kaldığınız
durumlarda güvenliğinizi sağlar. Yedek
bir kış lastiği, kar zinciri, takoz, buz
kazıyıcı, çekme halatı da olumsuz
hava şartları baş gösterdiğinde ihtiyaç
duyabileceğiniz malzemeler arasında.
Battaniye, şarj cihazı, mum, uzun süre
dayanabilecek yiyecekler ve temiz
su gibi kişisel ihtiyaçlar da kışın yolda
kalma durumunda yaşamsal anlamda
büyük önem taşıyor.

Bunları da Gözden Kaçırmayın!

• Aracınızın frenleri eşit oranda tutmalıdır. Bir tarafın daha baskın çekmesi havanın kuru ya da yağışlı olması
farketmeksizin tehlikeli kaymalara sebep olabilir.
• Aracınıza iyi bir cilalama yaptırarak kışın metal aksamlarda çürümelerin meydana gelmesini ve kirlerin araca
yapışmasını önleyebilirsiniz.
• Akü, soğuk motoru çevirmek için daha fazla enerji harcar. Kış bakımında akü kontrolü yaptırarak kullanılmış
aküyü şarj ettirebilir ya da yenileyebilirsiniz.
• Olası kaçaklara karşı egzoz sisteminizi kontrol ettirebilirsiniz.
• Yaz aylarında genişleyen V kayışını kış aylarında germeniz mümkünse gererek kullanmalısınız. Aksi bir
durumda kayışı değiştirme yoluna gidebilirsiniz.
• Aracınızın arka camındaki rezistansın buğulanmalara karşı sağlıklı çalışması gerekir. Sorunluysa, rezistans
onarılmalı ya da değiştirilmelidir.
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BSG Auto Parts Eğitim Seminerleri
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak otomotiv satış sonrası
pazarının tüm ihtiyaçlarını, kaliteli hizmet anlayışı ve rekabetçi fiyat
avantajıyla karşılama misyonuyla faaliyet gösteren BSG Auto Parts,
ustalara özel eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

2019’un ilk aylarında İzmir, Uşak ve
Saraybosna’da düzenlediği seminerleri
Trabzon, Samsun ve Ordu’da sürdüren
BSG Auto Parts ekibi, katılımcılara sektöre ve
markaya dair detaylı bilgilendirmeler yaptı.

ORDU

TRABZON
Otomotiv ve otomotiv satış sonrası sektörünün günümüzdeki durumu ve
gelecek beklentilerine ilişkin söyleşi havasında geçen eğitim seminerleri
2020’de de devam edecek.

Biriktirdiğimiz mavi kapaklarla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin kampanyasına destek
veriyoruz. Engelsiz bir yaşama giden yolda, ihtiyaç sahiplerinin umuduna umut katıyoruz!

SAMSUN
www.bsgautoparts.com
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Gezi
İSPANYA
Avrupa’nın güneybatısında bulunan ve göz kamaştırıcı doğal
güzellikleri ile görenleri büyüleyen bir ülke olan İspanya’nın, sanatı,
kültürü, mimarisi ve mutfağıyla dünyanın en harika ülkelerinden biri
olduğuna hiç şüphe yok. Flamenko, domates festivali ve boğa güreşi

dendiğinde akla ilk gelen ülke olan İspanya, Akdeniz’deki konumu
nedeniyle medeniyetlerin birleştiği bir ülke olarak karşımıza çıkıyor.
Resmî adıyla İspanya Krallığı, hem tarihî güzellikleri hem sıcak iklimi
ve sıcak insanlarıyla misafirlerine renkli bir dünya vadediyor.

İnsana tarihte bir yolculuk yapıyormuş gibi hissettiren İspanya’da gezilecek yerler listesi…
Casa Mila

Barselona
Modern mimari örneklerinden Sagrada
Familia ile hafızalara kazınan Barselona,
Gaudí’nin sanatını yansıtan Park Güell, Casa
Mila ve Casa Batlló, şehrin kalbinin attığı
La Rambla Caddesi; Picasso’nun eserlerini
inceleyebileceğiniz Picasso Müzesi, Port
Vell yakınlarında konumlanan Barselona
Akvaryumu ve dünyanın en iyi futbol kulüpleri
arasında yer alan FC Barcelona’nın mabedi
Camp Nou dahil olmak üzere gezilecek
birçok popüler durak sunuyor.
www.basbug.com.tr

Sagrada Familia
Sagrada Familia, İspanya’nın Barselona
şehrinde bulunan ve modern mimarinin
öncülerinden sayılan Antoni Gaudí’nin 1883
yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvayın
altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir
bazilikadır. Yapımı hâlen devam etmektedir.
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Park Güell
1900-1914 tarihleri arasında, Güell Ailesi’nin
soyluluk göstergesi olarak yaptırılmıştır. Park,
1923’ten sonra halka açılmıştır. Ana girişte
taştan yapılmış mantarları anımsatan, kubbe
biçimli çatıları olan iki yapı bulunuyor. Yapıların
birinde bir kule mevcut.

Madri̇d

Prado Müzesi

Ünlü Katalan Mimar Antoni Gaudí’nin bütün
eserleri biraz uçuk, biraz sıra dışı ancak
bunların en ilginçleri arasında ilk sıralarda yer
alan modernist stili 8 katlı apartman Casa
Mila uçukluğu kadar mimarın üstün dehasını
da göstermesi açısından önemli. La Pedrera
(Taş Ocağı) ismiyle de tanınan yapı 1900’lü
yılların başında şehrin varlıklı isimlerinden
Pere Mila ve ailesi için yapılmış.

İspanya gezilecek yerler listesinin olmazsa
olmazı başkent Madrid, sanat eserleri ve
koleksiyonlar ile ünlü Prado Müzesi’nden
Madrid Kraliyet Sarayı’na, Almudena
Katedrali’nden Antik Mısır kültürüne ait Debod
Tapınağı’na kadar sizi kültürel ve sanatsal bir
yolculuğa çıkarma gücüne sahip.

1900-1914 tarihleri arasında, Güell ailesinin
soyluluk göstergesi olarak yaptırılmıştır. Park,
1923’ten sonra halka açılmıştır. Ana girişte
taştan yapılmış, mantarları anımsatan kubbe
biçimli çatıları olan iki yapı bulunuyor. Yapıların
birinde bir kule mevcut.

Madri̇d Krali̇yet Sarayı

Almudena Katedrali

Cordoba

Katedral planı XIII. Papa Leo döneminde
yapılmıştır. Bina tamamlanana kadar katedral
Jesuit College Church of San Isidro’da
bulunmaktaydı. Almudena Katedrali’nin en
önemli özelliklerinden biri 1993 yılında II. Papa
Kohn Paul tarafından vakfedilmesi ve Papa
tarafından vakfedilen tek katedral olmasıdır.
Neoklasik ve gotik mimari özelliklerinin iç
içe kullanıldığı katedralde tavan süslemeleri
ve 16. yüzyıldan kalma sunak taşı oldukça
görkemlidir. Katedral bünyesinde bulunan
küçük müzede katedral hazineleri görülebilir.
Yapının kule kısmından şehir manzarası ve loş
mahzen de görülmeye değerdir.

İspanya’nın tarihî kentlerinden biri olan
Cordoba, adeta geçmişin izlerini taşıyan
duraklardan; tarihte birçok farklı dine ev
sahipliği yapan bu kentte Kurtuba Cami,
Roma Köprüsü, Sinagog ve Endülüs Müzesi
gibi mimariler de bunu kanıtlar nitelikte.
Rengârenk Eski Şehir Caddesi, Viana Müzesi
ve 8. yüzyıldan bu yana korunmayı başaran
Kraliyet Sarayı da Cordoba’da gezilecek
yerler arasında bulunuyor.

Madrid Kraliyet Sarayı (Palacio Real),
18. yüzyılda Madrid’de yapılan bir saraydır.
Sarayın yapıldığı tepede bulunan kraliyet
kalesi 18. yüzyılda yanınca onun yerine
V. Felipe tarafından bir sarayın inşa edilmesi
emri verilmiştir. Madrid Kraliyet Sarayı
eşsiz mimarisinin yanı sıra görkemli iç
dekorasyonuyla da dikkat çekmektedir.
Sarayın iç düzenlemesi III. ve IV. Carlos’un
eseridir.
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Kurtuba Cami

Medina Azahara

Kurtuba Cami, Endülüs Emevileri zamanında İspanya’nın Cordoba
şehrinde yapılan ve temelini 785’de Endülüs İslam Devleti’nin kurucusu
I. Abdurrahman’ın atmış olduğu oldukça ihtişamlı bir camidir. Kurtuba
Cami’nin en önemli yerleri eşsiz güzellikteki mihrabı ve minberidir.

Sonradan halifeliğini ilan eden 3. Abdulrahman tarafından 936 yılında
yapımına başlanan, saray, cami, evler ve bahçeler içeren şehir, bugünkü
Cordoba kentinin hemen dışında yer alıyor. Eğer Cordoba’da konaklama
yapacaksanız buraya gece gidilmeli. Yüzlerce lamba ile aydınlatılan
yapılar, bahçeler ve yolların gece görüntüsü nefes kesici.

BU LEZZETLERİ DENEMEDEN DÖNMEYİN

Barselona İspanya’nın en canlı ve renkli şehirlerinin başında geliyor. Tarihî yapıları ve sıcak atmosferiyle
ziyaretçilerine keyifli bir tatil yaşatan Barselona ayrıca Katalan mutfağının kendine özgü lezzetlerini tadabileceğiniz
şehirlerden biri. Deniz ürünleri ağırlıklı İspanyol ve Katalan mutfaklarında, Akdeniz mutfağından esintiler bulmanız
da mümkün. İşte Barselona’da tadabileceğiniz lezzetler…

Paella

Picada

Katalan mutfağının ünü dünyaya yayılan yemeği paella, midye
ve karides gibi deniz ürünlerinin pilavla ve baharatlarla birlikte
karıştırılarak pişirilmesi esasına dayanıyor.

Kavrulmuş badem ve kuruyemiş çeşitlerine sarımsak ve maydanoz
eklenerek pişirilen picada lezzetli bir Katalan yemeği, denemek
isteyenlere tavsiye edilir.

Faves Ofegades

Tapas

Yöresel bir yemek olan faves ofegades; bezelye, jambon ve kuru
baklanın bir araya getirilerek pişirilmesi ile yapılıyor.

www.basbug.com.tr

Bir nevi meze olarak tanımlanabilen tapas, Akdeniz türü bir atıştırmalık olarak
İspanyolların en çok tükettiği yiyecekler arasında. Ekmek dilimlerinin üzerine
farklı sebze, et ve deniz ürünü gibi malzemelerin konulması ile oluşan tapası
her köşe başında bulabileceğiniz tapas restoranlarında tadabilirsiniz.
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BİZİ TAKİP EDİN!
Fırsat ve kampanyalardan ilk siz haberdar olun!

basbuggrouptr
bsgautoparts
basbugotoyedekparca
hyundainev
nevpeugeot
nevsigorta

basbuggroup
basbugotoyedekparca
bsgautoparts
nevhyundai
nev.peugeot
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MAGAZİN

Kapsamlı
Oto Yedek Parça
Çözümleri
"Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 63’ten fazla
ülkesindeki müşterilerimize güven ve
kalite sunuyoruz."

w w w. b s g a u t o p a r t s . c o m

Ailemize Hoş Geldiniz
Kaliteli ve güvenilir ürün yelpazesiyle müşterilerine uzun yıllar güvence sağlayan Başbuğ Ailesi,
her geçen gün daha da büyüyor.

Oto Yeşiller
41 yıllık tecrübesiyle Fiat marka
araçlara orijinal yedek parça ve
aksesuar hizmeti sunan Oto Yeşiller,
Başbuğ güvencesini 2019 Temmuz
ayından bu yana Adana Seyhan’da
müşterilerine sunuyor.

Mutlulukla karşıladığımız yeni müşterilerimizden bazılarını tanıyalım;

Yakut Otomotiv
7 aydır Başbuğ Ailesi mensubu olan
Yakut Otomotiv; Peugeot, Fiat, Toyota,
Renault, Hyundai, Opel, Audi,
Volkswagen, Citroën, Ford ve Honda
markaları için müşterilerine yedek
parça çözümleri sağlıyor.

Doğan Otomotiv
İstanbul Kartal Sanayi’de; BMW,
Mercedes, Mini ve Land Rover
marka araçların yedek parçalarını
sunan firma, faaliyetlerine 2019
Eylül ayında başladı. Doğan
Otomotiv ilk günlerinden beri
Başbuğ güvencesiyle çalışıyor.

Ceyhan Otomotiv
Hüseyin Özel ve Serkan Özel’in
işlettiği Ceyhan Otomotiv, ailemize
2019 Eylül’de katıldı.
Mersin’de Audi, Volkswagen, Skoda
ve Seat marka araçların yedek parça
tedarikinde hizmet veriyor.

Oto Yarman
Osman Yarman tarafından 1983’te
açılan, günümüzde Mustafa Yarman
ve Cihangir Yarman tarafından işletilen
Oto Yarman; Renault ve Dacia marka
araç gruplarında orijinal yedek parça
hizmeti sağlıyor. Adana’da
müşterilerine hizmet veren firma
yaklaşık bir yıldır Başbuğ ile çalışıyor.
Erensan Keçe
Faruk Dolunay’ın 2009’da açtığı,
bugünlerde ikinci kuşak olan Hasan
Dolunay ve Eren Dolunay’ın yönettiği
Erensan Keçe, 2019 Temmuz ayı
itibarıyla ailemize katıldı. Erensan
Keçe, yirmiden fazla araç grubuna
hitap eden ürünleriyle Mersin’de
faaliyet gösteriyor.

Fima Otomotiv
2006 yılından bugüne Antakya’da;
Seat, Volkswagen, Toyota, Hyundai,
KIA, Honda, Suzuki, Mazda,
Mitsubishi, Skoda, Nissan ve Audi
markalarının yedek parçalarını
müşterileriyle buluşturan Fima
Otomotiv, 1 yıldır Başbuğlu.

Karakaş Otomotiv
Opel, Jeep, Renault, Tofaş, Fiat, Alfa
Romeo marka araçlara yedek parça
tedariki sağlayan Karakaş Otomotiv
Hatay Antakya’da ikamet ediyor. 26
yıllık deneyim sahibi firma yaklaşık bir
yıldır Başbuğ ile çalışıyor.
Karakaya Otomotiv
2004’ten beri faaliyet gösteren ve
yaklaşık 1 yıldır Başbuğ ile çalışan
Karakaya Otomotiv, Mutlu Karakaya
tarafından Pendik Oto Sanayi’de
Renault, Fiat ve PSA Group
markalarının yedek parça tedarikini
sunuyor.

Kızılay Kısmet Oto
Müşterilerine Adana Seyhan’da
kapılarını açan üyemiz yaklaşık bir
yıldır Başbuğ güvencesiyle Fiat marka
araçların orijinal yedek parça ve
aksesuar hizmetini sunuyor.

GAP Otomotiv
Sektöre 2019 Nisan ayında
Diyarbakır’da katılan GAP Otomotiv,
hizmet vermeye başladığı ilk
zamanlarından beri markamızla
çalışıyor. 1.200 m²’lik bir alanda tüm
araç grupları için yedek parça ve
servis hizmeti veriyor.

Oto Murat
Ankara’da iki farklı noktada Renault,
Fiat, Ford ve Hyundai araç gruplarına
perakende yedek parça ve aksesuar
satışı yapan Oto Murat, 2019 Mayıs
ayında aramıza katıldı.

Nurani Otomotiv
Mekanik, kaporta, boya, periyodik bakım ve
yedek parça hizmeti sunan Nurani Otomotiv,
2019 Ekim ayında ailemize katıldı. Otomotiv
sektöründeki deneyimiyle kaliteli, ekonomik ve
garantili hizmet vermeyi kendine ilke edinen
marka, Diyarbakır’daki müşterilerini bekliyor.

SANAYİDEN
HABERLER
TAYFUR
OTOMOTİV
Yıllardır Ankara 88. Sanayi Sitesi’nde
faaliyet gösteren Tayfur Otomotiv,
müşterilerine daha geniş bir alanda
daha fazla ürün yelpazesinde hizmet
sunabilmek adına dükkânını büyütme
kararı aldı. Hayırlı olmasını dileriz.

OTO ÜNLÜ
Ankara Yeni Sanayi’de Fiat
araç grubunda perakende
yedek parça tedariki sağlayan
firma, İvedik Merkez Sanayi
şubesinde Renault marka
araç grubunu portföyüne
katarak faaliyetlerine
devam etmektedir.

CEYPAR OTOMOTİV
İkitelli Güngören Sanayi’de 30 yılı aşkın
süredir Opel ve Volkswagen markalı
yedek parça satışı gerçekleştiren
Ceypar Otomotiv’in sahibi Kemal
Ceyhan, kabak tatlısı konusunda rakip
tanımıyor. Ceyhan, İstanbul satış
temsilcimiz Mustafa Koçali ile kolları
sıvayıp yine bir lezzet şölenine imza
attı.

GAZİANTEP
ACIOĞLU FIRINLI ET LOKANTASI
Küsget Sanayi Sitesi’ndeki lokanta,
Gaziantep usulü lahmacunu ve
sakız kebabı ile meşhur. 1961 yılında
kurulan işletme, geleneksel tatları
bugünlere taşıyor.
ANKARA
ÇAKIR OTO
Ankara Şaşmaz
Sanayi’deki
müşterimiz Çakır Oto’nun
sahibi Sefer Çakır,
çalışanlarına ve komşu
esnaflara her ay geleneksel
olarak kendi elleriyle kabak
tatlısı yaparak ikramda
bulunuyor. Bu ayki tatlı
ikramına Ankara bölge
müdürümüz Kazım
Yüksel de katıldı.

DENİZLİ
MACAR TOSTÇUSU
Denizli İkinci Sanayi’de bulunan
tostçu, başta Macar Tostu olmak
üzere köftesi ve soslu
tavuğuyla da sanayi
esnafının uğrak
yerleri arasında.

DİYARBAKIR
PETEK PASTANESİ
1979 yılından bu yana Diyarbakır
3. Sanayi’de hizmet veren
Petek Pastanesi, kahvaltı, börek ve
poğaçada en çok tercih edilen
adreslerden biri. İmalathanesi ve satış
mağazası birlikte olan pastane,
sanayi esnafının ve çalışanların sabah
kahvaltılarında sıklıkla gittikleri
bir lezzet istasyonu. Kıymalı kol böreği ve
su böreği ise en sevilen ürünlerinden.

İSTANBUL
MUHO USTA KARADENİZ
PİDE SALONU
Yedpa Ticaret Merkezi’nde
odun ateşinde pişen pidelerini
müşterilerine sunan restoran,
geleneksel lezzetlerden
vazgeçemeyenleri ağırlıyor.

