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HOMER Haber Dergimizin 2. sayısında yeniden sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.  

Gerek yapmakta olduğumuz çalışmalar ve gelişmelerden sizleri haberdar etmek, gerekse uzmanı olduğumuz konularda 
sizlerle bilgi paylaşımında bulunmak, sizleri aydınlatmak amacı ile hazırladığımız HOMER Haber dergimizin Temmuz sayısında, 
geçtiğimiz süre içerisinde olgunlaştırdığımız ve uygulamaya başladığımız yeni faaliyetlerimizi sizler ile paylaşacağız. 

Profesyonel onarım ve yönetimi konusunda her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. Müşteri kurumlarımıza ve araç sürücülerine 
daha iyi hizmet vermek için yazılım ortamımızı ve uygulama süreçlerimizi geliştiriyoruz. HOMER ailesi olarak artık sigorta 
sürecinin en önemli paydaşlarından biri olan acenteler için de hizmet vermeye başladık. 

Sigorta acentelerinin hasar sürecinde sigortalılarına profesyonel destek veren merkezimiz ile artık acenteye özel hizmet 
üretiyoruz. Hem operasyonel süreçlerimizi hem de yazılım ortamımızı buna göre yeniden düzenledik ve geliştirdik.

HOMER olarak sigorta sektöründe müşteri memnuniyetinden ödün vermeden “sigortalıya hizmette yeni yaklaşımlar” başlığı 
altında, tüm paydaşların tasarruf edebileceği çözümler üretmekteyiz ve tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu 
bugünlerde bu hizmetlerin ülkemizde sigorta sektörünün gelişimine sağlayacağı katkının bilincindeyiz. Gerek merkezimiz ve 
gerekse servislerimiz ile birlikte bu bilinçle hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Bildiğiniz üzere HOMER Haber olarak her sayımızda iş ortağımız olan bir servisimizi ve servisimizin faaliyet gösterdiği şehrin 
hikayesini “Servis Noktalarımız” disiplin başlığı altında sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayımızda da değerli iş ortağımız Çetin Erdil ile 
bir röportaj gerçekleştirdik ve onun faaliyet gösterdiği Sakarya ilinin güzelliklerini sizler için derledik.

Ayrıca teknik ekibimizin hazırladığı bilgilendirici bölümler ve etkinlik sayfalarımızla da sizlere hoş ve bilgilendirici bir okuma keyfi 
sunmayı planladık.

Sevgilerimle

HOMER Genel Müdürü 

Haluk Yeşilbayraktar
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HOMER Auto Service Genel Müdürlüğü’nde yapılan 
“Sigortalıya Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Acente 
Hasar Yönetim Sistemi’nin” anlatıldığı toplantıya 
katılan acenteler “HOMER ile bir adım öndeyiz” dedi. 

Kahvaltıdan sonra acentelere HOMER’in uzun süredir üzerinde 
çalıştığı ve hayata geçirdiği “Homer Acente Hasar Yönetim 
Sistemi” anlatıldı. Acenteler ile HOMER’i bir araya getiren 
Abdurrahman Köse ile İsmet Küçüksarı, HOMER Acente Hasar 
Yönetim Sistemi’ni ilk kullanan acenteler arasında yer aldı.

“Sigortacı Mutlu, Sigortalı Mutlu”

Homer Auto Service Genel Müdürü Haluk Yeşilbayraktar, konuya 
ilişkin şunları kaydetti:

 “Sigorta şirketlerinin ve acentelerin hasar süreçlerini profesyonel 
bir anlayışla yöneterek sigortacıyı, ihtiyaçlarını en kısa zamanda 
sorunsuz bir şekilde karşılayarak sigortalıyı mutlu ediyoruz.

Türkiye’de araç onarım ve maliyet yönetim çözümleri üreten 
HOMER, 15 yıldan bu yana çok sayıda sigorta ve filo şirketine 
profesyonel ve bütünleşik hizmet veriyor. HOMER, tüm 
bileşenleri ile Türkiye’ye yepyeni anlayış getirdi. Acenteler 
sektörün bel kemiği konumundalar. Acenteler ile bizi bir araya 
getiren Abdurrahman Köse ile İsmet Küçüksarı’ya, acentelerin 

geleceği için yapmış olduğumuz bu projede bize destek oldukları 
için teşekkür ederiz. HOMER, Acente Hasar Yönetim Sistemi’ni 
anlatmak için farklı şehirlerde acentelerle bir araya gelmiş ve 
gelmeye devam edecektir.”

Acente Hasar Yönetim Sistemi nedir?

Yeşilbayraktar, Acente Hasar Yönetim Sistemi’ni şöyle özetledi:

“Acentelerimiz, yoğun iş temposunda sigortalılarının onarım 
ihtiyaçlarını baştan sona bütünleşik olarak kendi ofislerindeymiş 
gibi yönetmelerine yardımcı olan bu sistem ile bir taraftan 
Türkiye’de her nerede olursa olsun sigortalılarının yanlarında 
olurken, diğer taraftan uygun maliyetler ile otomobillere ait her 
türlü onarım ihtiyacına çözüm üretmiş oluyorlar.”

HOMER, tüm müşteri kurum ve araç kullanıcılarına verdiği hizme-
tin doğru, eksiksiz ve güncel uygulamalarla gerçekleştirilmesi 
konusunda Ar-Ge ve denetim uygulamalarını yoğunlaştırarak 
sürdürüyor. HOMER’de Servis Noktalarının uygulama ve hizmet 
standartları periyodik olarak denetleniyor. Network Geliştirme 
ve Denetim Müdürü Hasan Ayvaz’ın yönetiminde planlanan ve 
Servis Noktalarına ani olarak düzenlenen denetim ziyaretleri ile 
hizmetlerin sürekli aynı seviyede tutulması amaçlanıyor. Servis 
Noktası denetim ziyaretleri her noktada belirlenmiş kurumsal 
standartların eksiksiz olarak uygulanmasını hedefliyor. Belirlenen 
her uygunsuzluk tutulan rapor ve formlar, doğru uygulanana 
kadar takip ediliyor. HOMER için kurumsal uygulama ve hizmet 
standartlarının belirlenen noktaya belirlenen sürede getirilmesi 
ve sürekliliği Servis Noktasının devamlılığı için en önemli kriter.

HOMER Servis Noktalarında boya eğitim ve denetimleri devam 
ediyor

HOMER Servis Noktalarında uygulanan boya işleminin sorun-
suz şekilde gerçekleştirilmesi için kendi markası ile uygulamaya 

alınan boya alt malzemelerinin eğitimleri tüm Türkiye’de devam 
ediyor. HOMER Boya Eğitim ve Denetim Müdürü Nihat Zorlu 
eğitimci kimliği ve tecrübesi ile hazırladığı program kapsamında 
tüm HOMER Servis Noktalarında teknik personele eğitim veriyor. 
HOMER bu eğitimler ve ardından farklı zamanlarda yaptığı ani 
denetimlerle boya onarım ve onarım sonrası kalite standardını en 
üst seviyede tutuyor.

HOMER Servis Noktaları denetimleri tüm hızı ile 
devam ediyor

HOMER Sigorta Sektörü İstişare Toplantısı’nda 
acenteler ile buluştu

Sigortalıya hizmette yeni 
yaklaşımlar 

BİZDEN HABERLERBİZDEN HABERLER

HOMER Auto Service, 22-23 Haziran tarihlerinde Türkiye Sigorta 
Acenteleri Fedarasyonu (TÜSAF) ve Ordu Sigorta Acenteleri 
Derneği (ORSAD) işbirliği ile düzenlenen Sigorta Sektörü İstişare 
Toplantısı’nda acenteler ile birlikteydi.HOMER Auto Service Genel 
Müdürü Haluk Yeşilbayraktar, toplantıda ‘Sigortalıya Hizmette 
Yeni Yaklaşımlar’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi ve “Acente 
Hasar Yönetim Sistemi” uygulamasının detaylarını acentelere 
aktardı. Toplantı katılımcı acentelerin de ilgisiyle karşılandı.   

Haluk Yeşilbayraktar iki günlük toplantı hakkında şu notları 
paylaştı:

"Acentelerimizin, sigortalılarına daha iyi ve etkin hizmet ver-
ebilmeleri için HOMER olarak tüm birikimimiz ve alt yapımız ile 
profesyonel olarak verdiğimiz desteği detaylı bir şekilde kendiler-
ine anlattık. Acentelerimiz için hazırladığımız modülün tanıtımını 
yaptık. Quick Sigorta Genel Müdürü Sayın Ahmet Yaşar ve TÜSAF 
Başkanı Murat Büyükçelebi’nin de aktif katılımı ile ‘Hasar maliyet 
yönetiminde acentelerin rolü ve şeffaf uygulamaların’ sağlayacağı 
katkı üzerinde fikirlerimizi paylaştık. Muhteşem manzarası ile 
Boztepe’de gerçekleştirilen etkinlikte aynı zamanda ülkemizin 
en sakin ve huzurlu illerinden biri olan Ordu’da iki gün geçirmek 
bizler için dinlendirici oldu. ORSAD Başkanı Sayın Nevzat Yavuz 
ve ORSAD Bakan Yardımcısı Saliha Yılmaz’a gerçekleştirdikleri 
mükemmel organizasyon için teşekkür ederiz. Bir taraftan acen-
telere profesyonel destek sağlarken, diğer taraftan sigortalılar 
için Türkiye genelinde sunduğumuz güvenilir ve uygun maliyetli 
çözümler ile herkesin fayda sağladığı HOMER Acente Hasar 
Yönetim Sistemi’ne katılımın her geçen gün artmasından çok 
memnunuz."



RÖPORTAJ
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Özgeçmişinizden bahseder misiniz?

Sektöre 1999 yılında Doğuş Grubu’nda başladım. 
Sonrasında 8 yıl kadar da Opel yetkili servisi ve 
farklı yetkili servislerin hasar departmanlarında 
görev yaptım. Daha sonra HOMER’le yollarımız 
kesişti, 10 yılı aşkın süredir HOMER’de farklı 

departmanlarda görev aldım. Operasyon, müşteri ve kurumsal 
müşteri ilişkileri, sonrasında kurumsal müşteri ilişkileri 
operasyondan sorumlu yönetmen görevlerini yürüttüm. Bu yıl 
başı itibariyle de Kurumsal İlişkilerden ve Operasyondan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Aynı 
sektörde 3 farklı grupta tecrübelerim oldu, sektörün ihtiyaçları 
ve çözüm yöntemleri konusundaki gözlemlerimi görevimin 
gerektirdiği alanlarda değerlendirip tecrübelerimi çözüm üretmek 
için kullanıyorum.

Sizce HOMER’i hizmet bağlamında diğer araç onarım 
servislerinden ayıran avantajlar nelerdir?

Daha önce çalıştığım yetkili servislerde tek marka üzerine 
yoğunlaşıyorduk. Daha çok garantileri süren yeni araçlar ve 
arızalar geliyordu. Daha sonra HOMER’de özel servislerle tanışmış 
oldum.  HOMER özel servislerden oluşan bir bir servis ağı.  Merkezi 
olarak Türkiye’nin her yerinde standart hizmet veriyoruz. En 
büyük avantajlarımızdan biri müşterilerimize maliyet avantajı 
sağlıyor olmamız. Tek bir noktadan hem parçayı hem işçiliği hem 
de zamanı yönetebiliyoruz. Şu anda sektöre baktığınız zaman 
maliyetler çok yükseldi; buna bağlı olarak elbette herkes para ve 
maliyet düşünüyor. “Nasıl en uygun maliyetle araç yaptırabilirim”e 

yoğunlaşıyor. Bizimle çalışan müşterilerimiz ise hangi işe ne kadar 
ödeme yapacaklarını biliyorlar. Hiçbir zaman sürpriz bir ödeme 
ile karşılaşmıyorlar, ayrıca Türkiye’nin her yerinde yapılan 
onarım garantimiz altında. Filo şirketleri, sigorta şirketleri 
ve tabi acentelerin HOMER’den en çok faydalandığı nokta; 
tek bir nokta ile irtibata geçip bütün arabalarını hangi ilde 
olursa olsun aynı kalitede, aynı maliyetle, aynı operasyonel 
süreçle yönetebiliyor ve bilgi alabiliyor olmak. Tek tek illeri 
arayıp arabalarla ilgili bilgi almak yerine tek bir noktadan 
bu bilgilere erişebiliyorlar. Yazılım alt yapımız kuvvetli 
olduğu için yazılım gücümüzü de ortaya koyabiliyoruz. 
Parça tedariki konusunda ya da hasar yazılım 
konusunda kurumlar bir kullanıcı adı ve şifresiyle tüm 
arabalarının bilgilerine ücretsiz olarak ulaşabiliyorlar. 
İletişim konusunda da ciddi bir avantaj sağlıyoruz. 
Kısacası en önemli avantajlarımız; iletişim, maliyet 
ve zaman yönetimi diyebiliriz. 

HOMER dijital gelişim bazında kendini 
nerede konumlandırıyor, özellikle randevu 
alımından araçların takip sürecine kadar 
geçen tüm süreçlerde müşterilerinize 
verdiğiniz dijital hizmetler neler?

Teknopark’ta bir yazılım şirketimiz olması 
bizim için büyük avantaj. İhtiyaçlara göre 
kendi yazılımlarımızı geliştiriyoruz. 
Aslında burada sektöre de büyük 
fayda sağlamış oluyoruz. yıllardır 
geliştirmekte olduğumuz  mobil 
telefon uygulaması özellikle sektöre 

AİDİYETİ SAĞLAMANIN 
MEMNUNİYETTEN 
GEÇTİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUZ

HOMER Auto Service Operasyon ve 

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Yasemin 

Uygun; “Acentelerin HOMER’den en 

çok faydalandığı nokta; tek bir nokta 

ile irtibata geçip bütün arabalarını 

hangi ilde olursa olsun aynı kalitede, 

aynı maliyetle, aynı operasyonel 

süreçle yönetebiliyor ve bilgi 

alabiliyor olmak”

RÖPORTAJ
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8   HOMER HABER |  SAYI 02 9   HOMER HABER |  SAYI 02

bir yenilik getirdi.  Müşteri, sadece aplikasyonu 
indirip plakasını kaydediyor. Ardından,  ihtiyacı 
anında acil yardım butonuna bastığında birkaç 
dakika içinde ulaşıp, ekranda bulunduğu 
lokasyonu görüntüleyip kendisine gereken 
desteği veriyoruz, aracını servis noktamıza 
getirmek için randevu alabiliyor, aracı herhangi 
bir servis noktamızda ise kendisine aracıyla 
ilgili tüm süreçlere hakim olabiliyor, resimlerini 
görebiliyor dataya ulaşabiliyor, arabasını 
satacağı zaman oradaki mevcut resimlerden 
daha önce yaşadığı problemleri ve hasarları 
görebiliyor. Dijitalleşmeye önem veriyoruz,  tüm 
gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Dijital 
gelişmeleri kendi yazılımlarımızda  güncelleyerek 
uygulayabiliyor olmamız müşterilerimize ve 
sektöre avantaj sağlıyor. 

Özellikle kurumsal bağlamda müşteri 
memnuniyeti ve aidiyetini sağlamak için 
HOMER olarak uyguladığınız stratejilerden 
bahseder misiniz?

Hedefimiz %100 müşteri memnuniyetiyle 
çalışmak. Geçen yılki oranlara baktığımızda %95 
oranında müşteri memnuniyeti yakaladığımızı 
görüyoruz. Kurumlarla, sigorta şirketi ve 
acentelerle çalışıyoruz ama işimiz insan. Araç 
kullanıcısının Servis Noktamızdan memnun 
ayrılması bizim için çok önemli.

Biliyorsunuz sigortada poliçe hasar süreciyle 
başlıyor. Yani müşteri genelde elindeki poliçeye 
hasar olduğunda dikkatli olarak bakıyor. Burada 
bizim aidiyeti sağlamamızdaki temel nokta 
müşterinin son aşamada arabasını kapıdan teslim 
aldığında “Bir daha ben bu servisi tercih eder 
miyim, süreçten memnun kaldım mı?” sorularını 
olumluya çevirmek. Hedefimiz %100 müşteri 
memnuniyeti için tüm süreci merkezden her 
bir araç için yönetmek, gerekli bilgilendirmeleri  
merkezi olarak yapmak. Çok güçlü bir çağrı 
ve müşteri hizmetleri merkezimiz var. Her bir 
müşteri ve kurumun özel telefon numaralarıyla 
irtibata geçmesini, bilgi amasını sağlıyoruz. 
Yazılımımız sürekli mail yoluyla veya kısa mesaj 
yoluyla bilgilendirme gönderiyor. Mutlaka 
arayarak her müşteri için anket yapıyoruz. İlk 
önceliğimiz memnuniyeti sağlamak. Anket 
sorularımıza (herhangi birine) 5 üzerinden 3 ,5’un 
altında değerlendirme yapıldıysa onu şikayet 
olarak kabul edip sonuna kadar takip ediyoruz 
ve memnuniyete çevirmeye gayret ediyoruz. 
Aidiyeti sağlamanın memnuniyetten geçtiğini 
düşünüyoruz ve ona yoğunlaşmış durumdayız.

Sektörde hasar süreçlerinde acentelere nasıl 
bir rol düştüğünü düşüyorsunuz? Acentelerin 
bu alanda yarattığı katma değerden 
bahseder misiniz?

Aslında en büyük yük acentelerin üzerinde. 
Sigorta sektörüne baktığınız zaman en 
önemli nokta acente. Çünkü; poliçeyi kesiyor 
ve işi başlatıyor. Ama asıl olarak poliçe hasar 
ya da arıza olduğu anda değer kazanıyor ve 
hem acentenin hem de doğal olarak sigorta 
şirketinin görevini yerime getirme süreci 
o anda başlıyor. Acenteler şu anda 7/24 
hizmet verir durumdalar. Hasar olduğunda 
sigortalının aklına ilk önce acentesi geliyor. 
Sigorta şirketini dahi bilmeyebiliyor. Ama 
acentesini biliyor, anında arıyor ve yolda 
kalmış bile olsa acentesine haber veriyor. 
Burada acentenin rolü çok önemli ve 
aslında hasar yönetimine baktığımızda 
çok özveri gerektiren bir iş yapıyorlar. Biz 
de HOMER olarak onların çözüm noktası 
ya da çözüm ortağı olma hedefindeyiz. 
Acenteler hasar olduğu anda HOMER’i 
arayabilsin, her anlamında da destek 
alsın istiyoruz. Acentelerin sigortalısına 
olan sorumluluğu hep var olacak. Biz bu 
sorumluluğu profesyonel olarak paylaşmak 
istiyoruz. Buradaki  tek hedefimiz acentelerin 
üzerindeki o yükü alıp  merkezi olarak 
yönetilen bir network olarak tüm Türkiye’ye 
aynı kalitede hizmeti veriyor olmak. Sektöre 
de bu anlamda katkı sağlamış oluyoruz. 

Acenteler müşteri ilişkileri nedeniyle 
en çok hasar onarım konusuna önem 
veriyor, sizler  acentelerle iletişimle iş 
yapış süreçlerinizi nasıl ilerletiyorsunuz? 
Acentelere hasar onarım konusunda nasıl 
bir vaat sunuyorsunuz?

Acenteler sigortalılarıyla birbirlerine bağlılar. 
Yani sigortalı acentesini tanıyor. Sigortalı 
hasar onarım konusunda servis seçiminde 
de acenteden destek istiyor. üstelik bu 
destek talebi sadece yönlendirme değil 
tüm sürecin takibi konusunda oluyor ve 
bu artan araç sayılarını düşündüğünüzde 
sürdürülebilir bir durum gibi görünmüyor. 
Bizim bu konuda acentelerin üzerindeki yükü 
almak gibi bir vaadimiz var. Biz acentelerin 
sigortacılık faaliyetleri konusunda yaptıkları 
işlere müşteri sadakati sağlayacak katkı 
sunuyoruz. Sigortalılarının HOMER servis 
noktalarına geldiğinde ne gibi avantajlara 
sahip olacaklarını anlatıyoruz ve daha da 

önemlisi kendilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek 
acenteye özel çözüm üretiyoruz. Bu güne 
kadar her konuda olduğu gibi acenteler ile 
de iletişimimizi kurumsal platformlar aracılığı 
ile sağlıyoruz. Dernekler vasıtası ile irtibat 
halindeyiz. Acente toplantılarına katılıyoruz, 
orada yaptığımız çalışmalarımızdan ve 
projelerimizden bahsediyoruz. “Acente Hasar 
Yönetim (Destek) Sistemi” adını verdiğimiz 
yeni bir uygulamamız var. Uzun zamandır 
alt yapısını oluşturmak için çalışmalar yaptık.  
Acente Hasar Yönetim (Destek) Sistemi  ile  
acenteye özel uygulamalar yapabiliyoruz. 
Bu uygulama ile  sigortalı, acente ile kopmuş 
olmuyor; tam tersine  müşterisine çok daha 
detaylı   ve profesyonel hizmet vermiş oluyor. 
Müşteri, acentesinin hasar anından aracının 
teslim anına kadar geçen süreci profesyonel 
bir ekiple yönettiğinin farkında oluyor. Mayıs 
ayı itibariyle bu projeye İzmir’de başlıyoruz, 
birkaç gün içerisinde lansmanımız olacak. 

En son yaptığımız Mardin toplantısında da 
birçok acenteye ulaştık ve uygulamamızı 
çok olumlu karşıladılar, hatta bize katkıları 
oldu, bazı talepleri oldu. Onların çalışmasını 
yapıyoruz şu anda.  Burada acentelerin 
üzerindeki yükü alarak onlara destek noktası 
olmak ve Türkiye’nin hangi noktasında 
olursa olsun araç yönlendirdiklerinde 
çözüm sağlayacak bir partnerleri olduğunu 
bilmelerini istiyoruz.  Buradaki avantajlardan 
faydalansınlar istiyoruz. Çünkü söylediğim 
gibi poliçe hasarla başlıyor. Acenteler de 
bu konuda bizlerden destek almaya, bu 
avantajların farkına varmaya başladılar 
diyebiliriz. 

Hem sektöre hem de acentelere vermek 
istediğiniz mesajlar nelerdir?

Sektörün daha çok networke ihtiyacı var. 
Yurtdışına baktığımız zaman çok büyük 
networkler var. Bizim de HOMER olarak şu 
anda 68 servis noktamız (çözüm noktaları ile 
birlikte) var. Buradaki hedef; sigorta şirketleri, 
filo şirketleri, acenteler, kurumsal müşteriler 
ve aslında hasar ihtiyacı doğan herkes olabilir. 
3-4 arabası olan bir kurumsal müşteri 
de olabilir, onlarca arabası olan kurumsal 

müşteri de olabilir. Şu anda merkezi olarak 
kurumsal bir yapıyla yönetilen şirketlerin araç 
onarımları konusunda networklere ihtiyaç 
var. Gelecekte  network sayısının artacağını 
düşünüyorum, ancak biz de HOMER olarak 
bu vizyonun  öncüsü ve lideriyiz. Hem hasar 
yönetebilen hem mini onarım yapabilen, 
lastik operasyonel süreçlerini yönetebilen, 
parça tedariki yapabilen ve yazılım gücü olan 
tek şirketiz ve biz artacağını düşündüğümüz 
bu talebe gelecekte de cevap veriyor 
olmak için bütün gücümüz ile çalışıyoruz. 
Kendimizi her anlamda geliştiriyoruz. 
Henüz Türkiye bu yolculuğun başında ve biz 
vizyonumuz ile lider marka olarak geleceğe 
hazırlanıyoruz.  Acenteler de aslında artık 
bu tür organik yapılara ihtiyaçları olduğunun 
farkındalar. Daha önce anlatmak zor 
oluyordu. sigortalılarını kaybetmekten endişe 
ediyorlardı “müşteri beni bilir, beni tanır” 
gibi söylemleri oluyordu. Evet yine acenteyi 
tanısın yine acenteyi bilsin ama  sigortalıların 
hizmet beklentilerinin de zaman içinde  
değiştiğinin ve arttığının farkında olmaları 
gerekir. 

Bu noktada acenteler ile birlikte çalışarak, 
onların yükünü almak, istiyoruz. Arkalarında 
hissedecekleri Homer gücü ile daha 
profesyonel hizmet verecekler ve bu şekilde 
müşteri sadakatini arttırırken,  pazarlama 
alanına daha fazla vakit ayıracaklar. HOMER 
Türkiye’nin her yerinde, her noktasında. 1,5 
saatte bir HOMER var. Aslında kurumlar, 
sigorta şirketleri ve filo şirketleri için çok 
büyük bir avantaj bu. Bütün HOMER’ler 
birbiriyle bağlantılı çalışıyor. Servislerimiz 
markanın vizyonunun ve bu vizyonun 
vaatlerinin farkındalar ve sorumluluğunu 
taşıyorlar. Yani Sakarya’daki bir hasarda 
müşteri memnuniyetsizliği olduysa ve 
müşteri Kars’a gittiyse; Kars’taki servis 
mutlaka Sakarya’daki HOMER’in işini 
telafi eder. Biz kendi içimizde de  bir 
aidiyet duygusuyla çalışıyoruz. Bunun da 
sektörel anlamda çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Acenteler HOMER’den faydalanabilir, 
amacımız, mutlu sigortalı, mutlu sigortacı...



“AĞ BAĞLANTILI ARAÇLARIN
GELİŞTİRİLMESİ TÜM ÜRETİCİLERİN

GÜNDEMİNDE”

“SON YILLARDA OTOMOBİL 
TEKNOLOJİLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ 
BİR MESAFE GERİDE BIRAKILDI” 

OTOMOBİL DÜNYASINA MERCEK
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G e l e c e ğ i n  o t o m o b i l l e r i  d i y e 
adlandırabileceğimiz, son teknoloji ile 
donatılmış araçlar, özellikle Avrupa 
ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada 
yerini almaya başladı. 

Birçok otomobil üreticisi, bir taraftan 
çevre duyarlılığı ve enerji tasarrufu 
nedeniyle, katı kuralların uygulandığı 
EU ülkelerindeki üretim politikalarını 
değiştirmek zorunda kalırken, diğer 
taraftan, bilinçli müşterilerin taleplerini 
karşılayabilmek için, yaratıcı sistemler 
geliştirmek durumunda kalıyorlar. 
Özellikle ekonomik ulaşım imkanı, esnek 
trafik koşullarında kullanılabilecek ve en 

yüksek emniyet teknolojileri barındıran 
talepler, bilinçli müşterilerin en önde 
gelen beklentileridir.

Bu anlamda son yıllarda otomobil 
teknolojilerinde çok önemli bir mesafe 
ger ide bırakı lmışt ır.  Araçlardaki 
elektronik yönetim sistemleri, sınır 
tanımaz bir hızla geliştir i lmiştir. 
Günümüzde birçok, aktif ve pasif 
emniyet  s istemler i ,  Mult imedia 
sistemleri, motor ve yürür aksam 
yönetim sistemleri gibi sistemler, uzun 
zamandır kullanımda. Bu sistemler 
birçok konuda, sürücüden kumandayı 
almış durumdadır. Kısaca sıralamak 

gerekirse, park yerlerinin kısıtlı olduğu 
büyükşehirlerde, aracı park edebilmek 
ayrı bir beceri gerektirmektedir. Ancak 
yeni otonom veya yarı otonom park 
yardım sistemleri, bu sorunu aşmış 
durumdadır. Bu araçlar, kısıtlı park 
alanı ölçülerinde dahi problemsiz park 
edebilmektedir. Bunun gibi, şerit takip 
sistemleri, takip mesafe sistemleri, 
kullanıcıyı kritik durumlarda sesli veya 
titreşimli uyaran sistemler gibi emniyet 
sistemlerinin yanında, konfor alanında 
da kullanıcıyı evinde hissettirecek 
sistemler, üst sınıf araçların tamamında, 
neredeyse standart donanım haline 
gelmiştir. 

Geleceğin Otomobilleri
OTOMOBİL DÜNYASINA MERCEK

HOMER Network Geliştirme ve 
Denetleme Müdürü

Hasan AYVAZ

Ancak tüm bu konfor ve emniyet sistemleri dışında, EU Çevre Komisyonunun katı çevre kuralları ve gelecekte kısıtlı enerji gerçeği 
ile yüzleşmek, otomotiv dünyasını fosil yakıtlara alternatif kalıcı ve sürdürülebilir enerji arayışlarına doğru yönlendirmiştir. 

Avrupalı uzmanların görüşüne göre, 
gelecek on yılın sonu gibi yakın bir 
gelecekte, büyük şehirlerdeki yerleşim, 
nüfusun 3/2’sini kapsayacak. Bununla 
birlikte sıfır ve sıfıra yakın CO2 emisyon 
değerler inin minimum seviyelere 
çekilebilmesi için, klasik fosil yakıt 
tahrikli içten yanmalı motorların yanı 
sıra, akü veya katı oksit pilleri ile tahrik 
edilen sistemler geliştirildi. Görünen o ki, 
alternatifli kombine sistemler, gelecekte 
uzun bir süre, kombine bir şekilde 
kullanılmaya devam edecek.

Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobiller 
hızlı bir artış ile kullanılmaya başlanıyor

Bu anlamda Alman üreticiler, 2014 yılında 
17 modeli elektrikli tahrik sistemleri ile 
seri olarak üretmeye başlamıştır. 2015 
yılında bunlara ilave olarak 12 model 
daha eklenmiştir. Uzak doğu ülkelerinin 
üreticileri de bu kervana dahildir. Bu tür 
araçların geleceğini, hiç şüphesiz, ilk 
etapta yeni araç almak isteyen müşteriler 
belirleyecektir. Ülke politikaları da bu 

konuda avantajlı pozisyonlar yaratarak, 
bu tür araçların satışlarının başarılı 
olmasına yardımcı olacaktır.

Ülkemizde de Honda ve Toyota gibi bazı 
öncü diyebileceğimiz üreticiler Hybrid 
ile kombine içten yanmalı motorların 
satışlarında önemli sayılarda aracı 
dolaşıma katmıştır. Bu sayılar günden 
güne artarak devam etmektedir ve 
edecektir. 

Otomotivdeki bu gelişme hiç şüphesiz 
h ız  kesmeden devam edecekt i r. 
Yine çok yakın bir gelecekte, daha 
yoğun bir elektrik ve daha yoğun 
bir elektronik gündemde kalmaya 
kesinkes devam edecektir. Ağ bağlantılı 
araçların geliştirilmesi tüm üreticilerin 
gündemindedir.  Yani  otomobil ler, 
yürüyen bilgisayarlar olma yolunda hızlı 
adımlarla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz, 
bu yoğun sistemler kombinasyonunda, 
eğitim en önemli konu olarak otomotiv 
dünyasının gündemine oturmalıdır. Zira 
bu teknoloji ile baş edebilmek, eğitimsiz 
bir personel için mümkün değildir. Birçok 
test cihazının dahi yetersiz kaldığı teşhis 
ve doğru onarım, satış sonrasında aktif 

sanayi esnafını zorlayacak bir hızla 
yaklaşmaktadır. 

Sözün özü; otomotiv satış sonrasında 
sürdürülebilir şekilde var olabilmek 
ancak bu alanda eğitimli insan gücü ile   
mümkün olacaktır. Daha da önemlisi, 
satış sonrası onarımları konusunda arz-
talep dengesizliği olacağı çok açıktır. Bu 
da maliyetlerin yönetimi dahil birçok 
konuda yeni iş modellerini ortaya 
çıkaraktır.

Özetle; eğitime yatırım yapan gelecekte 
kazançlı çıkacaktır.



YOLCULUK KEYFİNİN KESİLMEDİĞİ BİR DÜNYAYOLCULUK KEYFİNİN KESİLMEDİĞİ BİR DÜNYA
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“Güçlü yazılım alt yapısı, yılların tecrübesi ve 

birikimi ile acenteler ve Homer Servis Noktaları 

artık sigortalıya daha yakın ve çözüm odaklı 

çalışıyor olacaklar”

2 yıla yakındır üzerinde çalışılan “HOMER Acente 
Yönetim Sistemi” hizmete girdi. Güçlü yazılım alt 
yapısı, yılların tecrübesi ve birikimi ile acenteler ve 
Homer Servis Noktaları artık sigortalıya daha yakın 
ve çözüm odaklı çalışıyor olacaklar.

HOMER, Türk insanına özel sigorta acentesinden 
beklenen yakın destek, güven ve garantili hizmet 
konusunda Türkiye’deki tüm sigorta acenteleri için 
“Acente Hasar Yönetim Merkezi” uygulamasını 
başlattı. 

HOMER, konu i le  i lg i l i  şu açıklamalarda 
bulundu: “Acentelerimiz, yoğun iş temposunda 
sigortalılarının onarım ihtiyaçlarını baştan sona 
bütünleşik olarak kendi ofislerindeymiş gibi 
yönetmelerine yardımcı olan bu sistem ile bir 
taraftan Türkiye’de her nerede olursa olsun 
sigortalılarının yanlarında olurken, diğer taraftan 
uygun maliyetler ile otomobillere ait her türlü 

onarım ihtiyacına çözüm üretmiş oluyorlar. Sigorta 
sektöründe 30 yılı, hasar onarım ve yönetim 
sürecinde 15 yılı aşan tecrübenin getirdiği birikimi, 
kendi yazılım şirketimizde geliştirdiğimiz güçlü 
yazılım alt yapımızla ve merkezi yönetim ile 
Türkiye’nin her yerinde standart ücret ve garantili 
onarım hizmetimizi, tüm Servis Noktalarımızda 
Türkiye’nin her yerindeki sigorta acentelerinin 
hizmetine sunuyoruz. Biliyoruz ki; sigorta acentesi 
sigorta sektöründeki öneminin yanında sigortalı 
için hasar anında hizmet konusunda vazgeçilmez 
bir güven kaynağıdır.

Sigortalı mutlu sigortacı mutlu

Taşıdığı sorumluluğunun bilincindeki tüm servis 
noktalarımız, Genel Müdürlüğümüzdeki deneyimli 
çalışanlarımız ile oluşturduğumuz onarım ve 
onarım yönetim süreci ile acentelerin müşterilerine 
olan profesyonel sorumluluklarını paylaşıyoruz.”

“HOMER ACENTE 
HASAR YÖNETİM 

SİSTEMİ” 
HİZMETE GİRDİ



“NETWORK 
SİSTEMİNE BAĞLI 

OLMAK BİR SERVİSİN 
DAHA SİSTEMLİ 

ÇALIŞMASINI SAĞLAR 
VE SERVİSİN İŞ 

İMKANI DAHA FAZLA 
OLUR”

SERVİS NOKTALARIMIZ SERVİS NOKTALARIMIZ

Meslek hayatınızdan ve firmanızın 
gelişim sürecinden biraz bahseder 
misiniz? 

Çetin Erdil Otomotiv 1986 yılında 
Sakarya ilinin Atatürk sanayi sitesinde 
100 m2'lik bir dükkanda kuruldu. O 
günlerde kazalı ve çürümüş araçların 
kaporta  tamir in i  yapmaktaydı . 
Günümüze yaklaştıkça sigorta ve 
otomotiv sektörü iç içe geçerek yeni 
hasarlı araç tamir pazarları oluştu.

Çetin Erdil Otomotiv olarak da bu yeni 
oluşan pazarlarda etkili olabilmek için 
kendimizi geliştirerek araçların kazaya 
uğramasından dolayı kusur oranlarına 
göre araçların hasar tutarını sigorta 
şirketlerinden yapmaya başladık. 
Bu arada zamanının başarılı sigorta 

şirketlerinden İsviçre Sigorta ile 
anlaşmalı servis sözleşmesi yaparak 
şirketin hasar onarım süreçlerini 
kolaylaştırdık.

Bu süreçte tüm sigorta şirketleri oto 
hasar servisleriyle anlaşmalar yapmaya 
başladı. Otomotiv ve sigorta sektörü bir 
anda büyük bir paydaş oldular.

Otomotiv sektöründe yetkili servislerin 
ve özel servislerin çoğalmasından dolayı 
rekabet başlamış oldu ve bu süreçte 
en iyi hizmeti veren servisler tercih 
edilmeye başlandı. Çetin Erdil Otomotiv 
olarak rekabet ortamında servisimizi 
günün şartlarına göre 1500 m2' ye 
büyüterek ve çalışan sayımızı da 15 
kişiye çıkartarak servisimizi büyütmüş 
bulunmaktayız.  Müşteri lerimize 

kaporta, boya, mekanik, elektrik, 
dolu, mini onarım ve plastik tamir gibi 
otomotiv ile ilgili tüm hasar onarım 
işlemlerinde çözümler sunmaktayız. Bu 
çözümleri en iyi şekilde sunabilmek için 
de 20 sigorta şirketiyle hasar onarım 
anlaşmamız bulunmakta.

Bu süreçte HOMER Auto Service ile 
nasıl tanıştınız?

Haluk Bey ile tanışmamıza İsviçre 
Sigorta ile anlaşmalı servis sözleşmemiz 
bulunması vesile olmuştu. Haluk Beyi 
iyi ki tanımışım diyorum. Kendisini 
bu sektörde bir çağ açmış kişi olarak 
görüyorum.

Servis networküne bağlı olarak 
çalışmanın farkı ve avantajı nedir?

Network sistemine bağlı olmak bir servisin 
daha sistemli çalışmasını sağlar ve servisin 
iş imkanı daha fazla olur. Kurumsallaşma 
daha yüksek seviyelerde olur. Bizim de 
bu noktada iş akışlarımız tabana yayılmış 
bir plan dahilinde gerçekleşiyor. Bunlar da 
network sistemine bağlı olarak çalışmanın 
avantajları olarak özetlenebilir.

Bir servis neden HOMER Auto Service 
çatısı altında çalışmalı?

Şöyle açıklamakta fayda var. Ülkemizde 
araç sayısın artması trafik ve kasko 
sigorta poliçelerinin çoğalması ve filo 
araçların çoğalması ardından tabii ki bu 
süreçte hasarların çoğalmasından dolayı 
Sigorta şirketlerinin hasar takip ve onarım 
maliyetleri arttı. Haluk bey HOMER AUTO 
SERVICE ‘i kurarak sigorta şirketlerinin ve 
filo şirketlerinin hasar maliyetlerini aşağıya 
çekmesini sağladı ve şu anda 20’nin 
üzerinde filo şirketi ve sigorta şirketine 
hizmet etmekteyiz. Bu sektörde bu tarzda 
işler yapan çok servis var ancak ben bu işi 
en iyi yapan kurumun HOMER olduğunu 
düşünüyorum. Gerek kurumsal yapısı gerek 
çözüm odaklı olması ve tüketiciyi mutlaka 
işin sonunda mutlu etmesi HOMER’İ 
birkaç adım daha öne taşıyor. Otomotiv 
sektöründeki 33 yıllık tecrübe ve 15 yıllık 
HOMER NETWORK’le olan iş ortaklığım 
bize çok katkı sağladı.

HOMER uygulamalarında, araç servise 
ulaştıktan sonra araç kullanıcısı hangi 
süreçleri yaşar?

Araç Homer servisine geldiği andan 
itibaren artık servisimizin güvencesinde 
olduğunu müşterimize anlatılır ve ardından 
müşterimizin telefonuna Homer servisler 
uygulamasını indirmesini söyler ve aracının 
onarım sürecinin oradan takip edebileceği 

anlatılır. Müşterimizi gitmesi gereken 
ikame adresine bırakmak için teklifte 
bulunulur. 

Biz servis olarak müşterimize telefon 
araması ve WhatsApp üzerinden aracın 
durumunu bildiririz. Servisimizde her 
araç onarım işlemi bittikten sonra aracın 
yıkama, temizlik işlemleri de yapılarak araç 
müşteriye teslim ederiz.
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HOMER’İ SEKTÖRDE 
ÇAĞ AÇMIŞ BİR FİRMA 
OLARAK GÖRÜYORUM

Çetin Erdil Otomotiv Firma Sahibi Çetin Erdil



ARACIM ARACIM
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XENON FAR
Sevgili takipçilerimiz ya da okurlarımız,

Homer Haber dergimizin her sayısında 
sizler için farklı bir yedek parça tanıtımı 
yapıyoruz. 

Bu sefer tanıttığımız yedek parçamız 
ise yaygın olarak kullanılan Xenon 
Farlar olacak. Öncelikle Xenon Far 
nedir? Bunun tanımını yapalım. Xenon 
Far, içinde yüksek miktarda xenon gazı 
bulunan mikro deşarj lambası olarak 
tanımlanabilir. 

Farlarda bulunan ışık cam tüp içerindeki 
yüksek basınç ile doldurulmuş olan 
xenon gazı ile elektrotlar arasındaki 
ark ve çakma sebebiyle ortaya çıkar. 
Xenon Farlar, klasik ampullere göre 3 
kat daha fazla ışık yayar. Ayrıca halojen 
ampullerin harcadığı gücün yarısı kadar 
güç harcamaktadır.

Xenon farların düşük güç ile çalışması 
aracın elektrik sisteminden daha az 
elektrik harcaması anlamına gelir. 
Xenon Farlar sürücüler için çok net bir 
sürüş alanı sağlar. Sürücüye normal 
farlara oranla çok daha güvenli ve gözü 
yormayacak bir sürüş olanağı tanırlar. 
Özellikle karanlıkta araç kullanımını gün 
ışığında araç kullanımı haline getiren 
Xenon Far, araç sürücüleri için büyük 
kolaylıklar sağlar. Xenon Farların bir 
özelliği de diğer sürücüleri rahatsız 
etmemesi olarak tanımlanabilir. Xenon 
Farlar, yerli ve yabancı tüm araçlara 
takılabilir. 

Gözleriniz ne kadar iyi görüyor olursa 
olsun gece trafiğe çıkmak çoğu zaman 
stresli ve yorucudur. Özellikle de yorgun 
bir günün ardından yola çıktıysanız… 
Direksiyonun başında iken yoldaki en 
küçük ayrıntıyı bile görmek çok önemli. 
İşte bu noktada otomobilinizin farları 
büyük önem kazanıyor.



“UYGULANDIĞI 
YÜZEYDE FİLM 

TABAKASI 
OLUŞTURARAK, 

YÜZEYİ 
FİZİKSEL VE 

KİMYASAL 
ETKİLERE 

KARŞI KORUYAN, 
DEKORATİF 

BİR GÖRÜNTÜ 
SAĞLAYAN 
KİMYASAL 

BİLEŞENE BOYA 
DENİR”
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Boya Nedir?

2K Akrilik Boyanın Kuruma Prensibi

Uygulandığı yüzeyde film tabakası oluşturarak, yüzeyi 
fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koruyan, dekoratif bir 
görüntü sağlayan kimyasal bileşene boya denir. Renkli 
veya şeffaf olarak uygulanır.

Boya temel olarak dört bileşenden oluşur: 

1) Bağlayıcılar

2) Pigmentler

3) Solventler

4) Katkı maddeleri

1) Bağlayıcılar 

İçine ilave edilen maddeleri bağlayarak, kuruduktan 
sonra boya filmi oluşmasını sağlar. Bağlayıcı boyaya 
sertlik, yüzeye yapışma, renk dayanıklılığı ve parlaklık 
gibi özellikler sağlar.

2) Solventler

Boyanın vizkozitesini ayarlar, boya kururken uçar ve 
boyanın yayılmasını sağlar. Boyanın üretiminde ve 
uygulamasında kullanılır.

3) Pigmentler

Doğal olarak veya sentetik yollarla elde edilen, boyaya 
renk veren malzemelerdir. Boyaya örtücülük sağlarlar.

4) Katkı maddeleri

Bu maddeler boyaya çok az ilave edilir ve boyanın 
özelliklerini iyileştirmek için kullanılır.

Oto Tamir Boyaları

Oto tamir boyalarında kullanılan 2 çeşit boya vardır. 
Eskiden kullanılan sellülozik ve sentetik boyalar artık 
kullanılmamaktadır.

1) Solvent Bazlı Akrilik Boyalar

2) Su Bazlı Akrilik Boyalar

1) Solvent Bazlı Akrilik Boyalar

 İki çeşit solvent bazlı akrilik boya vardır.

a) 2K Akrilik Boya (iki komponentli akrilik boya): Akrilik 
sertleştirici ve Akrilik tiner ile belli oranda karıştırılarak 
2 kat olarak uygulanır. Kat aralarında 10 -15 dakika 
beklenir.

b) Bazkat Boya (üzerine 2K vernik uygulanan boya): İki 
çeşit bazkat boya vardır. içinde metal türü pigmentler 

EĞİTİM

olan metalik boya olarak adlandırılır, içinde metal türü 
pigment olmayanda bazkat düz renk boya olarak adlandırılır. 
Akrilik tiner ile belli oranda inceltilerek 2 kat uygulanır. Kat 
aralarında 10 -15 dk. beklenir. Bazkat boya uygulaması 
bittikten sonra 15-20 dk. beklenir ve üzerine 2K Akrilik 
Vernik uygulanır. 2K akrilik vernik, akrilik sertleştirici 
ve akrilik tiner ile belli oranda karıştırılarak 2 kat olarak 
uygulanır. Kat aralarında 10 -15 dk. beklenir.

2) Su Bazlı Bazkat Boyalar

Otomobil fabrikalarında ve oto tamir boyası olarak su 
bazlı boyaların kullanımı çevreye ve insan sağlığına 
solvent bazlı boyalara göre daha az zararlı oldukları için 

her geçen gün artmaktadır.  Su bazlı boyalar bazkat olarak 
üretilmekte, bu nedenle üzerine solvent bazlı 2K akrilik 
vernik uygulanmaktadır. Su bazlı 2K akrilik vernik çalışmaları 
yapılmaktadır. Bazı firmaların ürünleri piyasaya çıkmıştır, 
ancak yeteri kadar parlak olmadıkları için kullanımı yaygın 
değildir. 

Su bazlı bazkat boya su bazlı inceltici ile uygun oranda 
inceltilerek 2 kat uygulanır. Kat aralarında 10 -15 dk. 
beklenir. Bazkat boya uygulaması bittikten sonra 15-20 
dk. beklenir ve üzerine 2K Akrilik Vernik uygulanır. 2K akrilik 
vernik, akrilik sertleştirici ve akrilik tiner ile belli oranda 
karıştırılarak 2 kat olarak uygulanır. Kat aralarında 10 -15 
dk. beklenir.
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SAKARYA
Sakarya İstanbul’a yakınlığı ile özellikle hafta 
sonları İstanbulluların mesire alanı olarak 
kullandığı ve dinlenmek için kaçtığı şehirlerden 
biridir. Özellikle Sapanca, Karasu, Taraklı ve 
Geyve ilçeleri en çok ziyaretçi alan ilçelerdendir. 
İl merkezi bir gün içinde rahatlıkla gezilip 
görülebilir, ancak çevre ilçelerdeki doğal 
güzellikleri görüp yaşayabilmek için bir haftanızı 
ayırmanız gerekebilir.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunan Dikmen 
Köyü’nden doğan ve Sakarya’nın Karasu 
ilçesinden Karadeniz’e dökülen 810 km 
uzunluğundaki şehirle aynı ismi taşıyan Sakarya 
nehri de şehre can vermektedir.

Muhteşem doğasına karşın Sakarya bir sanayi 
şehridir. Sanayiye dayalı bir ekonomisi vardır. 
Faal nüfusun %65’i tarım sektöründe, %15’i 
sanayi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde 
çalışır. Türkiye’nin hızla gelişen bir ilidir.

Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım 
alanları arasında yer alır. Modern tarım yapıldığı 
için verim fazladır. Çok çeşitli tarım ürünleri 
yetişir. Başlıca tarım ürünleri: Buğday, arpa, 
mısır, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, 
soğan ve tütündür. Sebze üretimi bol ve çeşitlidir. 
İstanbul’un sebze ihtiyacının çoğunu bu bölge 
karşılar. Yazlık, kışlık ve turfanda sebzeleri 

çoktur. Meyve de bol ve çeşitlidir. Başlıcaları; 
elma, armut, ayva, erik, kiraz, şeftali, ceviz, 
fındık, kestane, çilek, üzümdür. Sapanca’da 
meyvecilik Geyve’de bağcılık ileridir. Sakarya 
ili Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. 
Patates ve şekerpancarı iki önemli ürünüdür. 
Patates denilince akla Adapazarı gelir. Aşağı 
Sakarya Havzası bol yağmur alır. Ormanlar 
bakımından zengin olduğundan bu su depolanır 
ve akarsular düzenli beslenir.

İlin tarihi eserleri arasında MS 558-560 
yılları arasında dönemin Bizans İmparatoru 
Justinianus tarafından inşa ettirilen Justinianus 
Köprüsü bulunmaktadır. Köprü Beşköprü 
mevkiinde bulunduğu için bugün adı Beşköprü 
olarak anılmaktadır. Çark Deresi üzerinde 365 
metre uzunluğundaki köprü 1995 yılında taşıt 
trafiğine kapatılmıştır. 12 kemeri bulunmaktadır.

GEZİ GEZİ

“SAKARYA İSTANBUL’A 
YAKINLIĞI İLE 

ÖZELLİKLE 
HAFTA SONLARI 

İSTANBULLULARIN 
MESİRE ALANI 

OLARAK KULLANDIĞI 
VE DİNLENMEK 

İÇİN KAÇTIĞI 
ŞEHİRLERDEN 

BİRİDİR. ÖZELLİKLE 
SAPANCA, KARASU, 

TARAKLI VE GEYVE 
İLÇELERİ EN ÇOK 
ZİYARETÇİ ALAN 
İLÇELERDENDİR”

İl merkezinde görülmesi gereken bir diğer 
yer ise 17 Ağustos 1999 depreminin izlerini 
detayları ile gözler önüne seren Deprem 
Müzesi’dir. Yapımına 2000 yılında başlanılan 
müze 2004 yılında ziyaretçilere açılmıştır. 
1967 ve 1999 depremlerinin öncesi ve 
sonrasına ilişkin fotoğraflar sergilenmektedir. 
Ayrıca suni depremler yaratan elektronik 
bir stant ve sismograf gibi depremle ilgili 
tanıtımlar yapılmaktadır.

Müze gezmekten keyif alan ziyaretçiler 
için Sakarya Müzesi de iyi bir duraktır. 
Sakarya müzesi Atatürk Evi olarak da bilinir. 
1922 yılında Atatürk bu binada annesi ile 
buluşmuştur. 1967 depreminde oldukça 
hasar almıştır. 1983 yılında aslına uygun inşa 
edilmiş, 1999 depreminde içindeki eserlerin 
aldığı hasarlar nedeniyle ziyarete kapatılmış, 
2004 yılında tekrar ziyarete açılmıştır.

İlin merkez ilçesi Adapazarı’nın en canlı yeri 
Çark Caddesidir.  Günün her saati canlı olan 
caddede cafe, restoran, bar ve hediyelik eşya 
dükkanlarının yanı sıra bir seyahat esnasında 
ihtiyaç duyulabilecek her şeyi bulabileceğiniz 
dükkanlar bulunmaktadır. Eskiden trafiğe 
açık olsa da cadde günümüzde araç trafiğine 
kapalıdır.

Sokak sokak gezmeyi sevenler için bir diğer 
alternatif ise tarihi Uzun Çarşı’dır.  

Doğal güzellikleri ile çok sayıda turist alan 
alanların başında Sapanca Gölü gelmektedir. 
Gölün büyük bir kısmı Sakarya, batı kısmı 

ise Kocaeli ili sınırlarındadır. Bir zamanlar 
Marmara Denizi’nin bir parçası olan göl, 
zamanla denizden ayrılıp tatlı su gölü haline 
gelmiştir. Sapanca Gölü’nde 14 çeşit balık 
bulunur. Senede 100 tona yakın balık avlanır. 
Tatlı su levreği, yayın, turna ve sazan balığı 
başlıcalarıdır.

Karasu ilçesi sınırlarındaki Karasu Plajı 15 km 
uzunluğu ile Türkiye’nin 2. En uzun plajıdır. 
Karadeniz kıyısı olması nedeniyle tehlikeli 
olmasına karşın yaz aylarında iğne atsan 
düşemeyecek derece kalabalık olan plajda 
bulunan kumun bazı romatizmal hastalıklara 
iyi geldiği de söylenmektedir. Şehir merkezine 
2 saatlik bir mesafede bulunmaktadır.

Acella Yaylası doğal güzelliğinin etkileyiciliği 
nedeniyle artık bir yerleşim merkezi haline 
gelse de görülmeye değer. Geniş ve iğne 
yapraklı ağaçların oluşturduğu yaylada bir 
orman gölü bulunur. Enişte Deresi yaylanın 
su ihtiyacını karşılar.

2013 yılın Orman ve Su işleri Bakanlığı 
tarafından tabiat parkı ilan edilen Doğançay 
Şelalesi bozulmamış doğası ile eşsiz bir 
güzellik sunar. Geyve ilçesi Maksudiye 
köyündeki Doğançay Şelalesi denizden 
600 metre yükseklikten 3 kademede akar. 
Ziyaretçiler için şelalenin etrafında doğa 
yürüyüşü yapmak için trekking parkurları 
bulunmaktadır.

Sakarya ili  sizi bekliyor....
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Hidrojenle çalışan araç büyük ilgi gördü

Ankara’nın ilk teknoloji fuarı olan I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde hizmet verdi. Fuarda 
hidrojenle çalışan araç, tüm ilgiyi topladı. Hidroket Fizart’ın ‘Pars’ isimli 
ve hidrojenle çalışan aracı saatte 87 kilometreye kadar hız yapabiliyor. 
‘Pars’ adlı otomobilin Ankara-İstanbul arası mesafeyi kat etmesinin 
maliyeti, yaklaşık 5 lira olarak açıklandı. Hidrojenle çalışan otomobil, 
Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından yapıldı.

Güneş enerjisiyle çalışan otomobil 725 kilometre hıza ulaştı

Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği, güneş enerjisi ile çalışan 
‘The Lightyear One’ otomobili tanıtıldı. Güneş enerjisiyle çalışacak yeni 
üretilen otomobil saatte 725 kilometre hıza ulaşabilecek. 2015 yılında 
Hollanda’daki Eindhoven Üniversitesi’nden bir grup öğrenci ilk olarak 
bir yarışma için geliştirdiği ve güneş enerjisi ile çalışan ‘Stella Lux’ aile 
otomobilinden sonra bu otomobilin enerji tasarrufu daha yüksek ve daha 
fazla hız yapabilen bir versiyonunu geliştirdi. ‘Lightyear One’ adıyla satışa 
çıkarılacak otomobillerin 149 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satılması 
bekleniyor.

Otomobillerde akıllı far dönemi

Alman mühendislerin geliştirdiği yeni akıllı far teknolojisi büyük ilgi 
görüyor. Mercedes, LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 
2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti. Ancak 
şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir 
aydınlatma vaat ediyor. HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 
milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar 
aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

Michelin’den yeni havasız lastik teknolojisi

Michelin, General Motors ile birlikte geliştirdiği havasız lastik 
teknolojisi Uptis ile bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Michelin’den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında yaklaşık 
200 milyon lastik her yıl patlama, yol risklerinden kaynaklanan 
hasarlar veya dengesiz yıpranmaya yol açan uygunsuz hava basıncı 
sonucunda erkenden hurdaya çıkıyor.

Çevre dostu lastik teknolojileri geliştirerek doğayı koruyan Michelin, 
Uptis ile inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırıyor. 
Böylelikle lastik yenileme veya yedek lastik üretimi için ham madde 
kullanımının azalmasını sağlayarak, çevresel tasarruf sağlıyor.

Konser: Eda Baba&Hüsnü Arkan&Birsen 
Tezer

Büyülü sesiyle Birsen Tezer, modern zamanların ozanı 
Hüsnü Arkan ve son dönemlerin dikkat çeken ismi Eda Baba, 
4 Ağustos Pazar günü Atlantis Yapım organizasyonuyla, 
ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi’de…

Eda Baba 

2008 yılında müzikal anlamda ilk sahne deneyimlerini 
yaşamaya başlayan Eda Baba, son zamanlarda Youtube 
üzerinden yayınladığı şarkı yorumlarını konserlerine 
taşıyor. Repertuarına dahil ettiği her şarkıyı kendine has 
yorumlamasıyla beğeni toplayan müzisyen, dinleyicilerin 
keyifle eşlik ettiği parçalarda onlarla duygusal ve müzikal 
bir ortaklıkta buluşuyor. İlk olarak kurucularından olduğu 
“Eski Bando” grubuyla birlikte eski 45’likler konseptinde 

şarkılarını dinleyicileriyle buluşturan Eda Baba, grup ile 2014 
yılında “Renkli Şeyler”, 2016 yılında “İstanbul Beyrut Paris” 
albümlerini yayınladı. 

Hüsnü Arkan 

Temmuz 1991’de “Bir Yalnızlık Ezgisi” isimli ilk solo 
albümünü yayımlayan Hüsnü Arkan, Emin İgüs’ten sonra 
1993’te “İstavrit” albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci 
olarak Ezginin Günlüğü’ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 
1993’ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin 
mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda “Ölü Kelebeklerin 
Dansı”, “Menekşeler Atlar ve Oburlar”, “Uzun Bir Yolculuğun 
Bittiği Yer”, “Uyku”, “Mino’nun Siyah Gülü”, “Hırsız ve Burjuva”, 
“Gülhisarlı Terziler” adlı yedi romanının yanında Hiçe Doğru 
ve “Naş” adlı iki şiir kitabı yayınladı. 

Birsen Tezer 

İlk albümü ‘’Cihan’’ı 2009 yılının Temmuz ayında yayınlayan 
Birsen Tezer uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı 
müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre Tankal 
(elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç Öndemir 
(akustik gitar) ile yola ikinci albümleri ‘’İkinci Cihan’’ ile devam 
ediyor.

TEKNOLOJİ ETKİNLİK

Sergi: Sagalassos İçin

Anadolu’nun en geç keşfedilen antik kentlerinden biri olan 
Sagalassos, çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinin ziyareti 
ile yeni bir keşfe hazırlanıyor. 20 Haziran-31 Ağustos tarihleri 
arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda gerçekleşecek 
olan “Sagalassos İçin” başlıklı sergi bir sosyal sorumluluk 
projesi olmanın yanında sanat dünyasının ilgisini bu antik 
kente çekmeyi de planlıyor.

Bozlu Art Project, her yıl geleneksel hale getirdiği temalı yaz 
sergilerinde bu yıl Sagalassos’u konu ediniyor. Tarihi antik 
çağlara kadar uzanan, Büyük İskender’in geçtiği, Anadolu 
aydınlanmasının yeşerdiği topraklara bir kez daha bakıp 
günümüzün koşulları ile yeni ilhamlar yaratmanın yanında, 
Sagalassos Roma Hamamı’nın ayağa kaldırılması için yedi 
sanatçı bir araya gelerek Sagalassos Vakfı’nın yönlendirmesi ile 
geçmişe ışık tutmanın yollarını arıyor. 20 Haziran–31 Ağustos 
tarihleri arasında Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım 
Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih 

Zeki’nin yer aldığı bu sosyal sorumluluk projesi, Sagalassos 
Vakfı’nın desteği ile antik kenti ziyaret eden sanatçıların 
Sagalassos’tan etkilenerek ürettikleri yeni yapıtları veya bu 
sergide yer almasını arzu ettikleri yapıtlardan oluşuyor. Sergide 
yer alan yapıtların satışından elde edilecek gelir Sagalassos 
Vakfı’nın aracılığı ile antik kentin Roma hamamının ayağa 
kaldırılması için kullanılacak. Tarihin günümüze armağan ettiği 
Sagalassos’u yeni fikirler ve dünyalar ile buluşturarak geleceğe 
taşımayı amaçlayan sergiyi 31 Ağustos 2019 tarihine kadar 
Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda görebilmek mümkün.




