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Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız, hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz;
Uzun yıllardır gerek otomobil gerekse servis sektöründe edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak üzere HOMER Haber
Dergisi ile sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu derginin, aramızda bir iletişim köprüsü kuracağı ve
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böylelikle paylaşımlarımızın artacağı düşüncesi ile ilk sayımızla sizlerleyiz.
HOMER’in başarısına katkıda bulunan siz servis noktalarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve ekip
arkadaşlarımıza bu sayede teşekkür ediyoruz.
İlk sayımızda Bizden Haberler’i bulabileceğiniz, HOMER’in son dönem faaliyetlerini görebileceğiniz haberlerimizle
sizlerle oluyoruz. 2019 yılını HOMER için eğitim ve iletişim yılı olarak belirledik. Bu ay kadromuza yeni katılanlar
ve terfi edenlerin yanı sıra HOMER’in sigorta sektörü ile gelişen işbirliği hakkında ayrıntılara ilk sayımızdan
ulaşabilirsiniz.
Teknik bilgilerle hazırlanmış olan Otomobil Dünyasına Mercek ve Aracım bölümlerinde hybrid otomobilleri ve
elektronik direksiyonu konu alıyoruz. Röportaj konuklarımız olan HOMER Operasyonel ve Kurumsal İlişkilerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Uygun ve Ay Otomotiv Yetkilisi Nurettin Yükselay’ın yorumlarını keyifle
okuyacağınızı umuyoruz.
Tüm bunların yanı sıra Ankara’nın tarihi ve kültürel gezi rehberi, teknolojik gelişmeler ve kültür-sanat haberlerimiz
de bu sayıda sizlerle olacak.
Mutlu bir Şubat ayı geçirmenizi dileriz

HOMER Genel Müdürü
Haluk Yeşilbayraktar
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BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER

HOMER’de üst düzey
atamalar
HOMER Auto Servisler’de 2019 yılı itibariyle yeni
görevlendirmeler gerçekleşti. Yasemin Uygun
Operasyonel ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı’na atanırken; Ercüment Sarıağaç,
Sigorta Hasar Operasyon Müdürü unvanı ile görev
yapacak.
HOMER Auto Servisler’de 2012 yılından bu yana farklı
görevlerde çalışmış olan ve son olarak Operasyonel ve
Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Müdür görevini üstlenen
Yasemin Uygun 1 Ocak itibariyle Operasyonel ve
Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atandı.

2019, HOMER için eğitim
ve iletişim yılı olarak
belirlendi

2

018 yılını yeni binasına taşınma, gelişim ve yeni
hizmet organizasyonlarına ayıran HOMER, başarı ile
geçen bir yılın ardından, 2019 yılını eğitim ve iletişim
yılı olarak belirledi.
HOMER kurulduğu günden bu yana sektörün ilklerini
gerçekleştiren lider yapısı ve özverili çalışmaları ile sigorta
şirketleri ve kurumlara hizmet veriyor. Bu hizmet sürecinde
gerek Genel Müdürlük gerekse servis noktaları olarak
sadece sigorta şirketleri ve kurumların değil, tüm araç
kullanıcılarının memnuniyetini sağlamak üzere elinden
gelenin en iyisini yapmanın gereğine inanıyor.
Genel Müdürlük olarak bu sorumluluğun bilinciyle 2019
yılı eğitim organizasyonu oluşturulurken doğru iletişimin
HOMER’i anlatmanın en temel aracı olduğu inancıyla
iletişim konusuna öncelik verilmesi planlandı.
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Ocak ayında tüm “Servis Danışmanlarının İletişim Eğitimi”
ile start alacak olan program; yıl boyunca Elektrik,
Mekanik, Motor, Kaporta, Boya başlıklarında tüm servis
çalışanlarının sertifika programları ile devam edecek. Bu
programa paralel olarak Genel Müdürlük çalışanlarının
yine Ocak ayında başlayan bir program dahilinde farklı
kişisel gelişim eğitimlerine katılması planlandı.
Ayrıca HOMER eğitim ve iletişim yılı içeriğinde yenilikleri
ve gelişmeleri duyurmak, sigorta şirketleri, kurum ve
araç kullanıcılarına HOMER’i anlatmak için farklı iletişim
kanallarını kullanarak reklam ve tanıtım çalışmalarını yoğun
bir şekilde sürdürecek. HOMER, tüm bu planlamaların
sektörde genel olarak bir kalite artışı sağlayacağı, insana
verilen değer konusunda bir bilinçlendirme kazandıracağı
konusundaki sorumluluk ve heyecanla 2019 yılını
tamamlamayı hedefliyor.

Ercüment Sarıağaç ise 1 Ocak itibariyle HOMER Auto
Servisler’de Sigorta Hasar Operayon Müdürü unvanı ile
görevine başladı. Otomotiv ve sigorta sektöründe hasar
alanında uzun yıllar tecrübe kazanmış olan Sarıağaç,
son olarak 6 yıl Allianz Sigorta Genel Müdürlüğü’nde
Hasar Departmanı’nda farklı görevlerde çalışmıştır.

HOMER 2018’de sigorta
sektörü ile işbirliğini
artırdı
HOMER 2018 yılında önemli bir büyüme ivmesi sergiledi.
2018 yılını HOMER’in gelişimi açısından değerlendiren
HOMER Genel Müdürü Haluk Yeşilbayraktar, 2018’in
2017 yılında yaşanmış olan dolu hasarının etkileri ile
başladığını ancak Mart-Nisan ayından sonra normal günlük
programlarına hızla döndüklerini açıkladı. Yeşilbayraktar,
2018 yılında bir taraftan network sözleşmesi ile çalıştıkları
sigorta şirketlerindeki sözleşme sayılarını arttırırken
diğer taraftan sigorta şirketleri ile network üzerinde
sağlanabilecek onarım ve maliyet avantajları konusunda
görüşmelerini ve çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.
Yeşilbayraktar; “HOMER ailesi olarak bu dönemde fırsatçılık
yapmadan, sukünet içerisinde servislerimizi yönetmeyi
başardık. HOMER olarak ‘nitelik-nicelik’ kavramlarını
zaman düzleminde sürdürülebilir şekilde yükselterek bir
arada yaşamaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle kısa vadeli
agresif büyüme planı yerine networkü ve genel merkez
yapısını güçlendirerek ve geliştirerek kendimizden emin
şekilde 5 ve 10 yıllık planlarımız dahilinde yolculuğumuzu
sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. 2018 yılında HOMER

servis networkünün ulaştığı büyüklük ve teknik sonuçlar
hakkında bilgi veren Yeşilbayraktar, servis sayılarında
adetsel büyüme yerine servislerinde kurumsal dönüşüm
sürecine ağırlık verdiklerini belirtti. Servislerinin nitelik
olarak gelişimini amaçlayan çalışmalar yaptıklarını söyleyen
Yeşilbayraktar; “2018 yılında HOMER olarak üretimde
%29 gibi bir büyüme gerçekleştirdik. Sigorta sektörü için
ortalama dosya maliyetlerimiz yetkili servislere göre %40
ve özel servislere göre de %20-25 daha düşük olmuştur”.”
dedi.
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RÖPORTAJ
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TÜRKIYE’NIN HER
YERINDE VERDIĞIMIZ
HIZMETIN AYNI
KALITEDE OLMASI
ÇOK ÖNEMLI

H

OMER 2018 yılını nasıl geçirdi? 2019 yılı için planlamalarınız
neler?

Açıkçası genel olarak zor bir yıl olmasına rağmen 2018 yılı
bizim için oldukça hareketli ve verimli geçti. Öncelikle yılın
başında yeni Genel Müdürlük binamıza taşınarak hem
çalışma koşullarımızı iyileştirdik hem de önümüzdeki
dönem için planladığımız Ar-Ge ve eğitim çalışmalarımız için önemli
yatırımlar yaptık. Binamızda Ar-Ge çalışmaları için 1000 m2‘lik bir alanda
servis noktası faaliyetlerini bilfiil gerçekleştirdiğimiz, müşteri kabul, servis
sahası, ekipman ve çalışma sistemi ile tüm HOMER Servis Noktalarına
örnek olacak şekilde Merkez Ar-Ge Servis Noktasını faaliyete geçirdik.
Burada servis noktalarımızda araçlara yapılan uygulamaların en etkin,
en doğru yöntemle ve en uygun maliyetle gerçekleştirilmesi ile ilgili
Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz. Aynı zamanda bu alan, eğitim
çalışmalarımızı gerçekleştirebileceğimiz uygulamalı sınıf görevini
de üstlenecek.

HOMER Operasyonel ve Kurumsal
İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Yasemin Uygun;
“Önümüzdeki dönemde kurumsal
olarak verdiğimiz hizmeti bireysel
müşterilerimize de sunmak
istiyoruz”

Ben de HOMER ailesine katılmadan önce yaklaşık 10 yıl yetkili
servislerde çeşitli görevlerde çalıştım. Bu süreçteki gözlemlerim
ve tecrübelerimle şu anda servis noktalarımızın ihtiyaç ve
gerekliliklerini daha iyi tespit edebiliyorum. HOMER olarak
servis noktalarımızın Türkiye genelindeki yetkili servis kalitesi
standardında hizmet vermesi için bugüne kadar oldukça
çaba gösterdik. Şimdi 2019 yılında Merkez Ar-Ge servis
noktamızın uygulamalarını değerlendirerek en etkin, en
6
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RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

düşünmüyorum. Sigorta şirketini ele alalım; hasarın maliyetini
azaltabilmek, kendi şartlarını belirleyebilmek için her ilde birden
fazla, Türkiye genelinde onlarca, yüzlerce servisle anlaşma
yapmak gerekiyor. Bir merkezle görüşüp anlaşıyorsunuz, bir
anda Türkiye genelinde anlaştığınız şartlarda onlarca servis
sizin için çalışıyor. Hasar dosyanızı tek tek servisleri arayarak
kontrol etmek zorunda değilsiniz, merkezde arayacağınız bir
kişi dosyalarınızın tümünü size raporluyor, maliyetinizden
eminsiniz, aracın onarım süresinin takip edildiğinden
eminsiniz, aldığınız hizmetin garantisi var, tüm bu rahatlığı ve
güveni yaşamak varken neden eski uygulamaların sıkıntısını
yaşasınlar?

Sektöre kazandırdıklarımıza gelecek olursak, en önemlisi
çok farklı bir vizyon kazandırdık. Şirketimizin kurucusu halen
Genel Müdürümüz olan Haluk Yeşilbayraktar’ın yazılım kökenli
olması, sigorta şirketlerindeki bilgi işlem ve hasardan sorumlu
olduğu yıllardaki tecrübesi, uygulamaları ve ihtiyaçları yakından
bilmesi bizim her konuda çözüm sunabileceğimiz bir ortam
yaratıyor. Yarattığımız çözümler çoğu zaman alışılagelmiş
uygulamaların önüne geçiyor ve tercih ediliyor.

Maalesef şu anda servis network sayısı sektörün ihtiyacının
tamamını karşılayabilecek durumda değil. Ancak uygulama
arttıkça hem yaygınlık hem de yetkinlik konusunda talepler
bizim gibi networklerin sayısını artıracaktır. Açıkçası biz
özellikle sigorta şirketlerinden bu talebin gelmesini bekliyoruz.
Şu anda en kapsamlı network hizmetini HOMER veriyor.
Sektörün ihtiyacını karşılayabilmek için bu kapsamlı hizmeti
verecek yapılara ihtiyacı var.

Herhangi bir servisin HOMER Servis Noktası olması için
ciddi kriterlerimiz var. Çünkü HOMER olduktan sonra hem
her servis noktasının hem de servis noktasına ulaşan araç
kullanıcılarının sürekli memnun olmasını istiyoruz. Uzun
soluklu işbirlikleri aynı dili konuşmayı sağlıyor bu da hizmet
kalitesi devamlılığı açısından çok önemli. Aday servis noktası
kullanım alanı, teknik yeterlilikler, donanım haricinde çalışmak
konusunda istekli davranış, iletişim yeteneği, kurumsal bir yapı
ile çalışma vizyonuna sahip olması ile değerlendiriliyor. Bir de
servis noktası sahibinin servis içerisinde bilfiil çalışıyor olması,
işin mutfağında hem çalışan hem sorumlu kişi olmasına
dikkat ediyoruz. 15 yıllık organizasyon, yazılım ve yönetim
tecrübemizin yanında bu yetkinlikte olan servis noktalarımızın
tecrübesi gücümüze güç katıyor.

“En kapsamlı hizmeti veriyoruz” dediniz. HOMER’in
hizmet ürünleri nelerdir? Bu sektöre neler kazandırdığınızı
düşünüyorsunuz?
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doğru hizmeti sunmak konusundaki
Ar-Ge çalışmalarımızı yoğunlaştırmak
ve özellikle araç onarımı konusunda
branşındaki en yetkin eğitimcilerle
yaptığımız kapsamlı yıllık eğitim
programı ile Mesleki Yeterlilik düzeyi en
yüksek servis netwokünü oluşturmayı
amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde
kurumsal olarak verdiğimiz hizmeti
bireysel müşterilerimize de sunmak
istiyoruz.

başlığında yoğunlaşıyor. Ardından
s e r v i s n o k t a l a r ı m ı zd a k i t e k n i k
personele mesleki eğitimler yıl boyunca
devam edecek. Eğitimler haricinde
bu yıl HOMER olarak biraz kendimizi
anlatmak istiyoruz.

2019 yılı ise bizim için eğitim ve iletişim
yılı. Hem servis noktalarımız hem de
Genel Müdürlük çalışanlarımızın Ocak
ayından itibaren başlayacak eğitim
programları hazırlandı. HOMER’i
anlatmanın en iyi yolunun iletişim
olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden
eğitimlerimiz de öncelikle iletişim

Halen sigorta şirketleri ve filo
şirketlerinin çoğunluğu oluşturduğu bir
müşteri portföyümüz var. Başlangıçta
servis networkü kullanımına karşı
alışkanlıklar ve tedirginliklere bağlı bir
direnç yaşandı, ancak şimdi sağladığımız
kolaylıkları yaşayan yöneticilerin işlerini
eski yöntemlerle yapmak isteyeceğini
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HOMER olarak sektörün servis
networküne bakış açısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Öncelikli olarak en temel amacımız “Yolculuk keyfinin
kesilmediği bir dünya” ve bunun için gereken her hizmeti
sunuyoruz. Bize araçla ilgili sorunun ulaştığı andan
itibaren aracın sorunsuz olarak yola devam edeceği ana
kadar sorumluluğumuz var. Aracı teslim ettikten sonra
kullanıcıdan aldığımız Memnuniyet Anketi “memnun” şeklinde
sonuçlanmışsa dosya kapanmıştır, memnun kalınmayan bir
durum varsa bu durumu ortadan kaldırdığımızda kapatırız
dosyayı.
Tabii ki bu süreç genel prensibimiz. Farklı kurumlarla, farklı iş
akışları ile ama aynı mantıkla çalışıyoruz. Bu süreci oluşturan
ve bu süreç haricinde kurumların taleplerine göre sunduğumuz
hizmet başlıklarımız; Hasarlı Araç Onarımı, Mini Onarım, Modül
Ekspertiz, Canlı Dosya İnceleme, Lastik Yönetimi, Çağrı Merkezi
Hizmetleri, Ağır Hasar Yönetimi, Yol Kenarı Yardım, Parça
Tedarik ve Yönetimi. Yani bir sigorta şirketindeki hasar servisine
her faaliyetinde destek sağlayabilecek hizmetleri veriyoruz ve
bununla birlikte tüm servis operasyonunu da yönetiyoruz.
Bildiğim kadarı ile bu hizmetlerin aynı yerden alınabileceği bir
başka network henüz yok.

HOMER Genel Müdürlük servis noktasını belirlerken nelere
dikkat ediyor?

Bir HOMER Servis Noktası networkümüze katıldıktan sonra
da takibimizdedir.
HOMER Genel Müdürlük olarak servis noktalarımıza verdiğimiz
çalışma prensipleri, eğitimler, teknik yeterlilik ve kurumsal
uygulama şartlarını dönemsel ziyaretlerle önceden belirlenmiş
bir kontrol listesi ile takip ediyoruz.
Hizmet kalitesinin aksamasına neden olacak herhangi bir
eksiklik tespit edilmesi halinde mutlaka en kısa sürede takip
ziyareti uygulayarak eksiklerin tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol ediyoruz. Bizim için Türkiye’nin her yerinde verdiğimiz
hizmetin aynı kalitede olması çok önemli. Bunu sağlamak
için Genel Müdürlük ve servis noktalarımızdaki tüm ekip
eğitimlerimize katılmak, gelişmeleri takip etmek, kendini ve
hizmeti sürekli geliştirmek zorunda olduğunun farkında, bu da
sanırım HOMER’in en büyük gücü.

9
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OTOMOBİL DÜNYASINA MERCEK

OTOMOBİL DÜNYASINA MERCEK

Otomotivde Ümit Veren
Teknoloji : HYBRİD
Latince sözcük Hybrid’in Türkçe
karşılığı “Melez”dir. Yani iki farklı
kökenin birleşiminin ürünüdür.
Çevre duyarlılığı politikasının
ve ekolojik dengelerdeki hızlı
değişimlerin ve aynı zamanda
azalan petrol rezervlerinin otomobil
dünyasına yansımasının en önemli
adımı otomobil üreticilerinin
Hybrid teknolojisine geçişi şeklinde
değerlendirilebilir.
B u a n l a m d a J a p o n ot o m o b i l
üreticileri öncü konumundadır.
Japonların örnek Hybrid
çalışmalarının ardından Avrupalı
üreticiler de aynı konuya önem
vermeye başladılar.
Hybrid, adından da anlaşılacağı gibi,
10
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“HYBRID,
ADINDAN DA
ANLAŞILACAĞI
GIBI, IKI
FARKLI TAHRIK
GÜCÜNÜN
KOMBINE
OLARAK
BIR ARADA
ÇALIŞMASI
DEMEKTIR”

iki farklı tahrik gücünün kombine
olarak bir arada çalışması demektir.
Hybrid uygulama şekli itibariyle iki
sınıfa ayrılabilir. İlki, içten yanmalı
motor ile Elektromotorun seri
bağlantısı şeklinde, ikincisi ise
paralel bağlantı şeklindedir.
Seri bağlantıda içten yanmalı
motorda oluşan yakıt kaynaklı
kimyasal enerji, ısı enerjisine ve
mekanik enerjiye dönüştürülür.
Jeneratör kaynaklı elektrik enerjisi
de sonuçta, elektromotor sayesinde
mekanik enerjiye dönüştürülerek,
aktarma organlarına tahrik gücü
olarak gönderilir. En önemli avantaj
olarak değerlendirilebilecek durum
ise içten yanmalı motorun jeneratör
için çalıştığı sürede en verimli
devir sayısında ve optimum devir
aralıklarında, sabit çalışan bir motor

“SERI BAĞLANTILI
HYBRID’IN
ÇALIŞMA
PRENSIBINE
BAKILDIĞINDA
AKTARMA
ORGANLARINA
TAHRIKIN
ELEKTROMOTOR
TARAFINDAN
SAĞLANMASI,
IÇTEN YANMALI
MOTORUN AKÜYÜ
DOYURMAK IÇIN
JENERATÖRÜ
ÇALIŞTIRMASI
GÖZE ÇARPIYOR”

gibi çalışabilmesidir. Bu çalışma şekli,
minimum egzoz emisyon değerlerine
ulaşılmasına zemin oluşturur.
Seri bağlantılı Hybrid’in çalışma
prensibine bakıldığında aktarma
organlarına tahrikin elektromotor
tarafından sağlanması, içten yanmalı
m o t o r u n a k ü y ü d oy u r m a k i ç i n
jeneratörü çalıştırması göze çarpıyor.
Bu anlamda geleceğin belirleyicisi
olarak değerlendirilebilecek olan,

paralel bağlantılı hybrid teknolojisinde
ise gerek elektromotor ve gerekse
içten yanmalı motor, birebir devreye
girebilecekleri gibi birbirlerini
destekleyerek de birlikte çalışabilme
yeteneğine ve çalışma prensibine
sahiptirler. Birlikte veya birebir çalışma
şekli, ihtiyaca göre sistem tarafından
yönetilerek belirlenmektedir. Paralel
çalışma esnasında, Tork ve Motor
Gücü her ikisinin toplamı halinde
akslara yansımaktadır. Bu durum aynı
zamanda, içten yanmalı motor için,
en az emisyon salınımı ve dolayısı ile

ekonomik bir sürüş sağlamaktadır.
Frenleme esnasında, boşta kalan
kinetik enerji ve jeneratöre dönüşen
elektromotor, aküyü doldurmak için
çalışırlar.

HOMER Network Geliştirme ve
Denetleme Müdürü
Hasan AYVAZ
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YOLCULUK KEYFİNİN KESİLMEDİĞİ BİR DÜNYA
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Hasar Dosya
İnceleme

“HOMER olarak tecrübe, alt yapı ve ekip
olarak sigorta şirketleri için güvenilir
bir çözüm merkezi konumundayız”
Sigortacılıkta Hasar Dosyalarının
Uzman Hasar Kadrosu Tarafından
İncelenmesi
Hasar Dosya İncelemesi, sigorta
şirketleri açısından hasara ilişkin en
önemli işlemdir. Bu konu doğrudan
doğruya sigorta şirketini ilgilendirdiği
gibi sigortalının yarattığı tazminat
ile acenteleri, rücu olanağının
sağlayacağı etki ile diğer sigorta
şirketlerini de ilgilendirmektedir.
Doğru tazminat bedeli, hasara
ait net tespitlerin, dosyadaki bilgi
ve belgelerin, resimlerin, sürecin
değerlendirilmesinin doğru
yapılabilmesi ile belirlenebilir.
Aynı zamanda Hasar Dosya İnceleme
süreçleri fazlası ile hataya açık ve
profesyonelce yönetilmesi gereken
süreçlerdir. Peki; sigorta şirketleri
hasar dosyalarını neden dış firmalara
inceletmek ister?
Sigorta şirketi tarafından dosya
inceleme ihbarı alınır, eksper
12
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ataması yapılan aracın onarılıp
hasar faturası kesildikten sonra
eksper raporunun olumlu/olumsuz
olarak kapanması beklenmektedir.
Eksper raporu kapandıktan sonra
sigorta şirketlerinin üzerinde
dosya içeriğinin incelenmesi ile
ilgili bir zaman maliyeti, inceleme
aşamasında oluşabilecek hatalara
karşı sorumluluğun maliyeti ve dosya
hasar bedeli karşılığındaki tazminat
maliyeti olmak üzere farklı maliyet
unsurları mevcuttur. Tazminat
maliyeti haricindeki sorumluluklarını
profesyonel yapılar ile paylaşarak
ciddi tasarruf sağlar. Bu nedenle
sigorta şirketleri hasar dosyalarını
son onay ve ödeme durumuna kadar
olan yolculuğa taşıması için zaman
zaman konusunda uzman olan dış
dosya inceleyicilerinden destek
almak isterler.
Eksper raporu kapanan dosyaların,
evrak, resim, yedek parça
uygunluk ve işçilik kontrollerinin
yapılması, fatura ve diğer evrakların
incelenmesi, doğru işlemin yapılmış

olduğunun kontrolü, doğru parçanın
kullanılmış olduğunun kontrolü,
kullanılan parçanın maliyetinin
kontrolü işlemlerinin ardından trafik
dosyalarında kusur oranına, kasko
dosyalarında poliçe teminatlarına
göre incelemenin tamamlanarak
onaya sunulması adımları ile çalışır.
Sigortalıya ödemenin çıkartılması
sigorta şirketinin kararıdır.
Bu açıdan bakıldığı zaman HOMER
olarak tecrübe, alt yapı ve ekip olarak
sigorta şirketleri için güvenilir bir
çözüm merkezi konumundayız.
Öncelikle HOMER çatısı altında
sigorta şirketi kökenli, eksper
bürolarında görev yapmış ve
teknik açıdan son derece deneyimli
servis kökenli çalışanların bir arada
bulunduğu; yazılım, parça tedarik
ağı, operasyonel organizasyonun
bir arada yönetildiği bir ortamda
Hasar Dosya İnceleme konusunda
gücümüzü rahatlıkla ortaya
koyabiliyoruz.
13
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SERVİS NOKTALARIMIZ
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teçhizatlar var. HOMER’in servislerine yedek
parça desteği sağlaması da çok önemli bir
husus. Daha önce çok uzun süreler parça
bekliyorduk, ancak HOMER sayesinde Genel
Müdürlüğe bildirdiğimiz parça ertesi gün
elimize ulaşıyor. Böylece onarım süreci çok
daha hızlı oluyor. Bu çok güzel bir hizmet.
Zamanla küçük atölyelerde yapılan müşteri
aleyhine işlemler nedeniyle insanlar
buralardan uzaklaştı. Sanayi alanlarında
ya da küçük atölyelerde bu gibi durumları
kontrol etme şansı bulunmuyor. HOMER
servislerinde bu durumlar asla yaşanmaz.
Müşteri, aracını nasıl bıraktıysa o şekilde geri
alır. Kurumsal bir yapı değilseniz müşterilerin
araçlarını size teslim etmesi bir hayli zor. Bu
nedenle sektörümüzde güven ve müşteri
iletişimi çok önemli.

HOMER ILE
KURUMSAL BIR
YAPIYA KAVUŞTUK
Meslek hayatınızdan ve Homer Auto
Service ile tanışma sürecinizden
bahseder misiniz?
1972 yılında Ankara’da çıraklığa
başladım. 1979 yılında da ilk atölyemi
açtım. 40 yıldır Ankara’da, bu sektörün
içindeyim.
HOMER servisi olan bir tanıdığımın
referansıyla HOMER ile tanıştım.
Ankara’daki 3. servislerini açmak
istiyorlardı, Haluk Bey ile görüşmemiz
olumlu geçti. 2 yıldır HOMER Auto
Service olarak hizmet veriyoruz.
Ay Otomotiv olarak 2 yıl içinde çok
ilerleme kaydettik. Ufak bir alandan

800 metrekare alana geçtik ve kendi
açımızdan çok büyük bir atılım yaptık.

HOMER ile çalışmanın bir servise
katabileceği avantajlar sizce neler?

Çalışma süreçlerinizi düşündüğünüzde
HOMER Servis Noktası olduktan sonra
yaşamınızda ve mesleğinizde ne gibi
değişiklikler oldu?

HOMER ile çalışmak öncelikle düzenli
çalışmak demektir. Sektörümüzdeki
insanlar bir boşlukta olduğu zaman
gelişi güzel çalışıyor. Ancak biz HOMER’e
bağlı olduğumuz için çalışmalarımızı ona
göre yönetiyoruz ve disiplinli çalışıyoruz.
Yeni araçlar genellikle küçük servislere
gelmez. Biz HOMER sayesinde yeni
araçları tanıyabiliyoruz. Homer servisi
olduğumuz için, buradaki güveni
HOMER sağlıyor. Müşteri memnuniyet
oranlarımızı da %90’a çıkarmış
bulunmaktayız. Ayrıca HOMER, teçhizat
anlamındaki eksiklerimizi tamamlıyor.
Yani yetkili serviste ne varsa bizde de o

HOMER ile çalışmaya başladıktan sonra
kurumsal bir yapıya kavuştuk. Daha
önce bir atölye gibi çalışıyorduk, şu anda
daha kurumsal bir firma olarak devam
ediyoruz. Daha güvenilir, daha temiz,
daha düzenli bir servis olarak hizmet
veriyoruz. İşimizi de çok seviyoruz ve
4/4’lük servis olma gayretindeyiz.

Servisinizin kaç araç kapasitesi bulunuyor?
Servisimiz eskiden çok küçük bir yerdi; 4
araçlık kapasitemiz bulunuyordu. İçeride
2 araç ile çalışırken diğer araçlar dışarıda
kalıyordu. Şu anda 40 iç, 40 da dış olmak
üzere toplam 80 araçlık bir kapasitemiz
mevcut. HOMER’le birlikte 2 yıl içerisinde
çok yol kat ettik, 4 araçlık kapasitemizi 80’e
çıkardık ve tüm araçlar güvenlikle kontrol
altında. Servisimizde gerçekleşecek herhangi
bir riske karşı 4 milyar TL’lik sigorta yaptırdık.
Meslekteki en önemli ilkemiz dürüstlük.
Sigortalı olsun olmasın, servisimize gelen
tüm araçların onarım ve maliyet hesapları
dürüstlükle yapılır.

Müdürlüğü bildiriyoruz ve hemen ardından
kendileri bize onarım maliyetlerini iletiyor.
Aracın tüm hasarları ve tamirat sırasındaki
tüm görüntüleri fotoğraflanarak sisteme
yükleniyor.
Onarım sonrasında Genel Müdürlükten
teslimle ilgili onay aldıktan sonra
müşterimize aracını teslim ediyoruz. Araç
servise geldiğinden çıkana kadar Genel
Müdürlükle irtibat halindeyiz. Her şey kayıt
altında; o yüzden diğer servislerden farklıyız.
Yetkili servislerde kimin ne yaptığı belirsiz
ama biz her aşamasını müşteriye ve sigorta
şirketine şeffaf olarak gösterebiliyoruz.

“KURUMSAL BIR
YAPI DEĞILSENIZ
MÜŞTERILERIN
ARAÇLARINI SIZE
TESLIM ETMESI BIR
HAYLI ZOR”

Onarım ihtiyacı olan bir araç servis
noktanıza ulaştığından itibaren nasıl bir
süreç başlıyor?
Araç servisimize ulaştığında öncelikle tüm
açılardan fotoğrafını çekiyor, kaza raporu,
ehliyet ve ruhsat gibi belgeleriyle birlikte
aracın kilometre ve benzin oranlarını
ekleyerek HOMER sistemine bir kayıt
açıyoruz. Bu aşamadan itibaren tüm süreler
HOMER Genel Müdürlüğü tarafından da
takip ediliyor. Aracın onarım ihtiyacını Genel
Ay Otomotiv Firma Sahibi Nurettin Yükselay
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Elektro
Mekanik
Direksiyon
Sevgili takipçilerimiz ya da okurlarımız;
Yeni bir yılda, yeni bir heyecanla dergimizin
ilk sayısını çıkarıyor bulmaktayız. Bundan
böyle her sayımızda sizlere otomobilin
bir parçasını tanıtıyor olacağız.
İlk sayımızda tanıtacağımız, ilk otomobil
parçası Elektro Mekanik Direksiyondur.
Öncelikle elektrikli direksiyon
sistemine geçilmesinin sebepleri
ve çalışma prensiplerine bakacak
olursak; geleneksel hidrolik destekli
direksiyonun aksine, elektro mekanik
direksiyon sistemi, tahrik gücünü
doğrudan motordan almaz. Bu nedenle
yakıt tasarrufu sağlanır. Yeni nesil
araçlarda yoğun olarak kullanılan elektro

16
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mekanik direksiyon, aynı zamanda daha
yumuşak bir manevra kabiliyeti sağlar.
Sistem, sürekli devrede değildir. Sadece
direksiyona kumanda edildiğinde,
elektro motor sayesinde devreye girer.
Hıza duyarlı olarak tasarlanan sistem
tamamen bir kontrol ünitesi (ECU)
tarafından kontrol edilir.
Enerji çekişi ihtiyaca uygun şekilde
gerçekleştiğinden, elektro hidrolik
servo direksiyon yakıt tasarrufu
yapılmasına yardımcı olur. Elektro
mekanik direksiyonlar çok daha az
enerji harcamasına rağmen hidrolik
direksiyonlardan çok daha hafiftir.
Sistemde; yağ deposu + elektrikli motor
+ direksiyon kumanda ünitesi bir arada
bulunur.

17
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EĞİTİM

“HOMER Hasar Danışmanları,
İletişim Eğitimleri”’nin ilki
19-20 Ocak’ta Genel Müdürlük
binasında yapıldı
“HASAR
DANIŞMANLARININ
KEYIFLE
TAMAMLADIĞI
ILK PROGRAMDA
ILETIŞIMIN
TEMELLERI
ÜZERINDE
DURULDU”
2019 yılını eğitim ve iletişim yılı olarak belirleyen
HOMER, bu çerçevede eğitim faaliyetlerine başladı.
HOMER Hasar Danışmanları, İletişim Eğitimleri’nin ilki
19-20 Ocak tarihlerinde Genel Müdürlük binasında
gerçekleştirildi. Bu eğitim HOMER’in tüm Türkiye’de sesi
ve yüzü olan servis danışmanlarının bildiklerinin altını
çizmek, sahip oldukları samimi, yardımsever ve çözüm
odaklı yapıyı daha iyi yansıtabilmelerini sağlamak
amacıyla hazırlandı.
Eğitime katılan hasar danışmanlarının hizmet kalitesi
standartlarını yükseltmesinin yanında, farklı illerden
çalışanların bir araya gelerek aralarındaki bilgi ve teknik
birliği sağlamak da eğitimin amaçlarından birisiydi.
Hasar danışmanlarının keyifle tamamladığı ilk
programda iletişimin temelleri üzerinde duruldu. Kişisel
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ve kurumsal imaj, kendini tanıma, doğru mesaj verme,
iletişimde hatalar, telefonda iletişim gibi başlıkların yanı
sıra Hasar Danışmanı – Müşteri ilişkilerinin de daha
doğru yönetilmesi konusunda teorik ve pratik eğitimler
uygulandı.

GEZİ

GEZİ

çayhaneler ve antikaya meraklıysanız
gezebileceğiniz antikacılar keyifli bir gün
geçirmenizi sağlayacaktır. Kale ve kale
çevresinin Ankara’da gün batımını en iyi
izleyebileceğiniz yer olduğu söylenebilir.

ANKARA
Ankara’ya ilk seyahatiniz olacak ise;
Merkez’de ziyaret edilmesi gereken
yerlerin başında Ulu Önderimiz Atatürk’ün
Anıt Tepe’de olan kabristanı olmalıdır. Ulu
Önderimizin bir Ankara seyahatinde Anıt
Tepe’ye bakarak bu tepeye ne güzel Anıt
olur demesi üzerine, vefatından sonra kabri
bu tepeye yapılmıştır. Anıtkabir, Atatürk
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin bulunduğu
yapıyı gezerken Cemal Gürsel ve İsmet
İnönü’ye ait kabirleri de görebilirsiniz.
Çankaya’da bulunan ve şehrin simgesi
konumunda olan Atakule seyahatiniz
sırasında 2. durağınız olabilir. Atakule’deki
seyir terası ve alışveriş merkezi sizin için
cazip olabilir. Özellikle seyir terasından
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görebileceğiniz Botanik Park Manzarası
sizler için keyifli olacaktır. Bunun yanı sıra
alışveriş ve yemek için de Atakule iyi bir
alternatiftir.

“ANKARA, 1920
YILINDAN BERI
MODERN TÜRKIYE’NIN

BAŞKENTIDIR. İÇ
En önemli müzelerimizden Anadolu
ANADOLU BÖLGESI’NDE
Medeniyetleri Müzesi de Ankara’da
gezilmesi gereken yerler arasında öncelikli YER ALMASI NEDENI ILE
sıralardadır. Özgün koleksiyonu ile dünya
ANKARA’NIN BULUNDUĞU
çapında bir üne sahip olan müzede,
Anadolu’da var olmuş medeniyetlere ait KONUMUN TÜRKIYE’NIN
bulgular sergilenmektedir. Kale ve kale
KALBI OLDUĞU DA
çevresi de mutlaka görülmelidir. Hititler
döneminde yapıldığı bilinen Ankara
SÖYLENEBILIR”
Kalesi görülmeden geçilmemelidir.
Özellikle soluklanıp çay içebileceğiniz

Altındağ Belediyesine bağlı
Hamamönü’nün de kentin tarihi yönünü
keşfetmek için mutlaka görülmesi
gerektiğini düşünüyoruz. El Ürünleri
Pazarı’nda otantik eşyalar bulabilirsiniz.
Gezmeye geleneksel el sanatlarının
tanıtıldığı Sanat Sokağı’ndan veya
Mehmet Akif Ersoy Müzesi ile hemen
yanındaki Taceddin Dergâhı’ndan
başlayabilirsiniz.
Tarihte biraz daha geriye gitmek
isterseniz Augustus tapınağı iyi bir
seçim olacaktır. Duvarlarının bir kısmının
günümüze ulaşabildiği yapının kapısı
ise bütünlüğünü halen önemli ölçüde

koruyor. 25. yy. gibi inşa edildiği bilinen
yapının merkezde olması nedeni ile
ulaşımının da kolay olduğu ve mutlaka
görülmesi gerektiği kanaatindeyiz.
TBMM binalarını Ankara’ya kadar
gitmişken görmeden geçmek olmaz. 1.
TBMM binası Kurtuluş Savaşı Müzesi
olarak, 2. TBMM binası ise Cumhuriyet
Müzesi olarak halka açılmış olup
tarihimizin dönüm noktasına şahitlik
etmiş yapılardır.Ankara gezilecek
yerler listenize Mogan Parkı da dâhil
edebilirsiniz. Burada şehrin sahip olduğu
doğal güzelliklere şahit olma imkanına
kavuşacaksınız. Ankara halkının denize
hasret olması nedeni ile rahat nefes
alınabilecek, piknik yapılabilecek ve
menüleri aracılığıyla zahmetsizce yemek
yenilebilecek mekanlar oluşturulmuş.
Ayrıca spor alanlarının da bulunduğu
parkta yer alan deniz fenerine çıkıldığında
gölün enfes manzarası da görülebiliyor.
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TEKNOLOJİ

ETKİNLİK

Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu
Chevrolet Silverado pickup
Lego Technic ekibi tarafından 1 milyon adedin üzerinde lego parçasından
oluşan Bugatti Chiron sonrası, şimdi de Lego ve Chevrolet iş birliğinde
gerçek boyutlu bir başka lego modeli inşa edildi: 2019 Silverado 1500
LT Trail Boss. Lego Silverado, özel eğitim almış 18 kişi tarafından 2
bin saatte bir araya getirildi. Gerçek Silverado’nun 2 tonun üzerindeki
ağırlığına karşın lego parçalarından oluşan modelin ağırlığı 1.5 ton olarak
ölçülüyor.

Almanya’daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor
Almanya’nın ulaşım kaynaklı emisyon salınımını düşürmek için alacağı
kararlar arasında ülkedeki tüm otobanlara hız sınırı getirmek de yer alıyor.
Sunulacak teklifler arasında akaryakıt fiyatlarına uygulanan vergileri ciddi
oranda yükseltmek, elektrikli araç satışlarına kota getirmek ve otobanlarda
hız sınırı uygulamasını başlatmak gibi önemli kararlar bulunuyor. Teklif mart
ayında meclise sunulacak. Kabul edilirse Almanya’daki tüm otobanlara 130
km/s sınırı getirilecek.

Araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü değişikliği
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle,
araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık “ağır
kusur” olmaktan çıkarken, kusurun “hafif” kusur olarak sayılacağı
bildirildi. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında
bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.
Önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene
tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabilecek.

Uber bisiklet ve scooterları otonom hale getirecek
Amerika’da bir salgın haline gelen ve kısa bir süre öncede Avrupa’ya
taşınana elektrikli scooterların ardından, şimdi de otonom, yani
kendi kendine gidebilen scooterlar gündeme geldi.
Taksi uygulaması ile faaliyete başlayan ve günümüzde otonom
araçlar konusunda çalışmalara devam eden Uber, bisiklet ve
scooter paylaşımı programına otonom teknolojisini entegre etmek
için çalıştığını açıkladı. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde kurulan
‘Micromobility’ birimi, scooterlara ve bisikletleri için otonom
yazılımlar geliştirmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamada,
güvenlik, sürüş deneyimi ve elektrikli scooterların verimliliğini
artırmak üzere Ar-Ge faaliyetleri yürütüleceği bildirildi.
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Sergi: Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi Bey’in SSM Resim Koleksiyonu’nda yer
alan eserleri ve sanatçının bunları yaparken kullandığı
tekniklere dair bilgiler, “Görünenin Ötesinde Osman
Hamdi Bey” sergisiyle sanatseverlere sunuluyor. İki
yılda tamamlanan “Osman Hamdi Bey Tablolarının
Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu” projesinin
bulgularına dayanan sergi, sanatçının boya uygulama
tekniklerini, kullandığı malzemeleri ve eserlerin
geçirdiği restorasyon çalışmalarını izleyicilere
aktarmayı hedefliyor. Sergi 1 Nisan 2019 tarihine
kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete açık olacak.

Konser: Barış için Müzik Orkestrası - Neşeli
Pazarlar

ENKA Kültür Sanat, heyecanını ve hevesini
birleştirmiş çocuklardan oluşan Barış İçin Müzik
Orkestrası ile Tiyatro Buluşmaları’na eşsiz
bir müzik şöleni ile devam ediyor. Sosyal ve
ekonomik olanakları kısıtlı çocukların sanatsal
yaşama katılım hakkı önündeki engelleri
kaldırmaya ve müzik duyarlılığının kazanılmasına
olanak sağlıyor. El Sistema ve Sistema Europe
programlarının Türkiye temsilcisi olan Barış
İçin Müzik Orkestrası, her yıl farklı ülkelerde
verdikleri konser ile dünya çocuklarına klasik
müzikle sesleniyor. 3 Mart Pazar günü ENKA
Oditoryumu’nda gerçekleşecek “Neşeli Pazarlar”
konserinin 5-16 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz
olacağını unutmayın.

Tiyatro: Bir İnsanı Sevmekle Başlar Her Şey
‘İşte o benim. Ben, sandallar içinde bir sandal, denizler içinde bir deniz,
insanlar içinde birİnsan, Sait Faik.’
Sivriada gecelerinden Burgazada’nın lodoslu sabahlarına, oradan yağmurlu
bir gecede Atikali’ye, oradan şehrin yüreği Beyoğlu’na, efsanevi Haliç’e,
hayatın hızlı yaşandığı Yorgiya’nın mahallesine, oradan Galata köprüsüne
buram buram deniz ve edebiyat kokan bir İstanbul ve öykü yolculuğu…
Sait’in peşinde Sotiri, kalbinde Eleni, yanı başında Orhan Veli, düşlerinde
Panço, bir elinde kalem kâğıt, bir elinde rakı kadehi, ayaklarının dibinde kum,
balık, martı ve gözlerinde insan sevgisi…Kara Kutu oyuncularıyla bir kez
daha seyirciyle buluşuyor sevgili Sait Faik. Bir İnsanı Sevmekle Başlar Her
Şey oyunu Tatavla Sahnesi’nde 6 Şubat – 3 Nisan arasında sahnelenecek.
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