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BAY‹LER‹M‹Z

eş zamanlı büyüyeceğiz”
FIAT A‹LES‹’N‹N YEN‹ ÜYELER‹NDEN MEDOS OTOMOT‹V,
2011’DE EN AZ YÜZDE 180 BÜYÜME HEDEFL‹YOR.
BAY‹M‹Z‹N GENEL MÜDÜRÜ FIRAT F‹DAN, FIAT ÇATISI
ALTINDA OLMAKTAN MEMNUN‹YET DUYDUKLARINI VE
MARKALARIYLA Efi ZAMANLI BÜYÜYECEKLER‹N‹
SÖYLÜYOR
Fiat ile bir araya gelme serüveninizi anlat›r m›s›n›z?
FDN Grubu olarak 21 y›ld›r otomotiv sektöründeyiz. Otomotiv sektörüne tek marka olarak bafllad›k ve uzun y›llar böyle devam ettik. Daha sonra kiralama sektörüyle de tan›flt›k ve Avrupa’n›n en büyük kiralama flirketi olan Europcar’›n Türkiye
distribütörlü¤ünü ald›k. Gerek Europcar’›n
mevcut araç portföyünü hem yurtd›fl› anlaflmalar›m›z hem de müflteri memnuniyeti için sürekli de¤ifltirmemiz gerekti¤inden gerekse de elimizde bulunan 150 bin
adet aktif müflteri portföyüne farkl› araç
alternatifi sunabilmek için yeni bir markada bayilik yapma aray›fl›na girdik. Bu aray›fl›n sonucunda pazar pay› en güçlü, bayilik a¤› en düzenli, son y›llar›n en fazla
yükselen markas› olarak gözümüze çarpan ve bölgemizde en fazla ihtiyac›n› hissetti¤imiz marka olan “Fiat”› tercih ettik.
Bu birlikteli¤in hem bize hem de Koç Grubu’na fayda sa¤layaca¤›na inand›k ve
inanmaya devam ediyoruz. fiu ana kadar
yan›lmam›fl olmam›z, bizi Koç Ailesi mensubu olarak ayr›ca gururland›r›yor.
Bayi yap›lanman›z hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Grup flirketlerimizin dördüncü, Medos
Otomotiv’in ise ilk plazas› flu anda Kartal
E5 yolu üzerinde yer al›yor. Toplam 4.500
m2 ‘lik alanda sat›fl sonras›, 2.000m2’lik
alanda da sat›fl faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2010 y›l›nda toplam 2355 araç sat›fl›
gerçeklefltiren bayimizin ayn› y›l 6518
araç servis girifli bulunuyor. 415 personelimizin çal›flt›¤› FDN Grubu’nda, Medos
Otomotiv olarak 51 personelimizle Fiat
markas›na hizmet ediyoruz. Geçti¤imiz y›l
60 milyon TL ciro yaparak ilk y›l hedefimize ulaflm›fl bulunuyoruz. 2011 için en az
yüzde 180 büyüme hedefliyoruz. Bayi yap›lanmam›zda bizi, grubumuzun getirmifl
oldu¤u avantajlarla di¤er firmalara karfl›
ön plana ç›karan; tüm flirketlerimize hizmet eden ve profesyonel ekiplerden oluflan ‹nsan Kaynaklar›, Bilgi ‹fllem, Hukuk,
‹dari ‹fller ve Pazarlama departmanlar›m›z›n bulunmas›, bu departmanlar›m›z› yöneten sekiz kiflilik bir yönetim kurulu ekibimizin olmas›.
Müflteri profilinizden bahseder misiniz? Kuruluflunuzdan bu yana
müflteri e¤ilimleri ya da pazara iliflkin gözlemleriniz nelerdir?
Aç›ld›¤›m›z günden bugüne 36 bin 455
müflteriye hizmet etti¤imizi görüyoruz.
Bu müflteri portföyünün yüzde 74’ü erkek, yüzde 26’s› kad›n. Da¤›l›m›n yafl
gruplar›na bakt›¤›m›zda 20-25 yafl aral›¤›nda yüzde 9, 26-31 yafl aral›¤›nda yüzde
23, 32-39 yafl aral›¤›nda yüzde 41, 40-50
yafl aral›¤›nda yüzde 21, 50 ve üzeri yafl

aral›¤›nda da yüzde 6 oran›nda genifl bir kitleye hitap ediyoruz. 2010 y›l› sat›fllar›m›z› inceledi¤imizde yüzde 34’ünün bireysel flah›s
müflterilerine, yüzde 28’inin KOB‹’lere ve
kalan yüzde 38’in de büyük filo müflterilerine yap›ld›¤› görülüyor. Kuruluflumuzdan bu
yana yapmam›z gereken ilk fleyin pazar› tan›mak oldu¤unu biliyoruz. Bu nedenle ilk
günlerden itibaren ba¤›ms›z çal›flan “Tarama Ekipleri”nden haftal›k, ayl›k ve üçer ayl›k
raporlar al›yoruz. Bu raporlar sayesinde hem
bölgemizin geliflimini takip ediyor hem de
hedef müflteri portföyümüze nokta sat›fllar
yap›p perakende ve filo sat›fllar›m›z› daha
efektif yönetebiliyoruz. 2011 y›l›nda da hedefimiz, bölgemizdeki pazar pay›m›z› art›rmak, Fiat markas›n›n mevcut pazar pay›n›
dolayl› olarak yükseltmek.
Müflteri memnuniyeti için özel uygulamalar›n›z var m›?
Bir flirketi yönetebilmenin en baflar›l› yolu,
tüm verilere hakim olmaktan geçiyor. Bu
yüzden Medos olarak bir sene önce bir
program gelifltirdik ve bu y›l›n bafl›nda tam
anlam›yla kullanmaya bafllad›k. Program›n
“Müflteri Portföyü Yönetimi Modülü”nü di¤er bayilere örnek gösterebiliriz. Bu modülle
müflterilerimize sürekli ulafl›yor, portföyümüzü aktif tutarak müflterilerin demografik
yap›s›n› güncelliyor, anl›k SMS ve mailing
bildirimleri yapabiliyor, müflteriye özel ID’ler
tan›mlayarak sadakat yap›lar› oluflturuyor ve
pazarlama alan›nda ciddi at›l›mlar gerçeklefltirebiliyoruz. Yine bu programla yapt›¤›m›z
s›n›fland›rma yöntemiyle reklam ve ürünlerimizi farkl› s›n›flara sunarak pazarlama bütçemizi daha do¤ru yönetebiliyoruz. Örnek olabilecek bir di¤er uygulamam›z ise istisnas›z
bir flekilde, flikâyet eden her müflterimizi
müdürümüz, dan›flman›m›z ve müflteri iliflkileri sorumlumuzla beraber ziyaret etmemiz.
Son olarak da flirketimizin interneti çok aktif
bir flekilde kullanmas›ndan bahsedebilirim.
Facebook ve twitter hesaplar›m›z› her gün
kullan›yor, buradan gelen müflteri taleplerine cevap veriyor, bazen yar›flmalar düzenleyip sordu¤umuz sorulara do¤ru cevap veren
üyelerimize hediyeler da¤›t›yoruz. Takip
edebildi¤imiz kadar›yla facebook sayesinde
dört, twitter sayesinde de bir adet araç satt›k. fiirketlerin internet alt yap›lar›na çok
önem vermesi ve bu kanallara odaklanmas›
gerekiyor. Müflteri memnuniyeti için özel
uygulamalar›n bafl›nda gelen “farkl›laflmay›”, internetten araç satabilmenin “standart” olaca¤› dönemde de¤il içinde bulundu¤umuz bu dönemde bir pazarlama arac› olarak kullanmak çok önemli diye düflünüyoruz.
Baflar› için öncelikli gördü¤ünüz
prensipler, kriterler nelerdir?
Bir iflte baflar›l› olabilmek, o ifli sevmek ve
seven kiflilerle yapmakla bafll›yor. Biz de
Medos Otomotiv olarak ifle alaca¤›m›z kifli-

lerde sahip oldu¤u tecrübeden önce ifli
ve sektörü sevip sevmedi¤ine bak›yoruz. Otomotiv öyle bir sektör ki ifli sevmeyenler çok uzun süre bu sektörde kalam›yor. Bu yüzden ekibimiz her gün ifle
bafllarken ilk günkü gibi kendini heyecanl› hissetmeli ve hedeflerine ayn›
flevkle odaklanmal›. Bireysel baflar›lar
da bu aflamada kendili¤inden geliyor.
Ekibimizi baflar›ya ulaflt›rmak için gerçekçi ve ulafl›labilir günlük, haftal›k, ayl›k, y›ll›k hedefler belirliyor, bu hedefleri
anl›k olarak takip edebilmelerini sa¤l›yoruz. Baflar›n›n en büyük k›sm› da hedeflere ulaflmam›zla ve ulaflt›¤›m›z baflar›lar›n paylafl›m›yla sa¤lan›yor. Ortada bir
baflar› varsa bu baflar› flirketimizce mutlaka paylafl›l›yor ve baflar›da pay› olan
herkes maddi ve manevi kazanç sa¤l›yor. Müflteri yönetimindeki baflar›m›zda
da flirket olarak tek bir cümleye odaklan›yoruz: “Eski müflteriyi elde tutmak
yeni bir müflteri kazanmaktan daha
ucuzdur”.

Gelecek hedeflerinizi bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Medos Otomotiv olarak yak›n gelecekteki
ilk hedefimiz, otomotiv sektöründe ismini
duyurmufl, markas›n› en iyi flekilde temsil
eden, örnek ve baflar›l› bir bayi olmak. Befl
y›l içinde Türkiye’de en fazla Fiat marka
araç satan bayiler aras›nda ilk befle girmeyi, bu hedefi gerçeklefltirirken CSI
(Müflteri Memnuniyeti Anketi) raporlar›na göre en baflar›l› bayiler aras›nda ilk üçte olabilmeyi ve bunun sürdürülebilir olmas›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz.
Son olarak iletmek istedi¤iniz bir mesaj›n›z var m›?
Farkl› bir fikir ortaya koyup uygulad›¤›n›zda hemen ard›ndan iki fley yapmak çok
önemlidir. Birincisi bu fikri bir süre yaflat›p meyvelerini toplamak, ikincisi de hemen farkl› bir fikir daha düflünüp hayata
geçirmek. Ifl›k h›z›yla geliflen sektörümüzde yetkili sat›c›lar, bayiler, distribütörler ve yöneticiler olarak sürekli farkl›laflmal› ve kendimizi gelifltirmeliyiz.
Son olarak belirtmek isterim ki Fiat markas›n› seçti¤imiz ve bu çat› alt›nda oldu¤umuz için çok memnunuz. Markan›n
hem uluslararas› hem de ulusal stratejilerini göz önüne ald›¤›m›zda, gelece¤inin
çok parlak, baflar›s›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu görüyoruz. Türkiye’de pazar›n yüzde
15’ini elinde bulunduran markam›z›n pazar pay›n› hep birlikte daha yukar›lara tafl›yaca¤›z ve markam›zla efl zamanl› büyüyece¤iz.

Tunalar Otomotiv geleceğin
yeteneklerini ortaya çıkarıyor

Fiat Bayimiz Tunalar Otomotiv, sosyal
sorumluluk bilincini art›rmak ve çocuklar›n geliflimine katk›da bulunmak amac›yla Trabzon ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün
katk›lar›yla 1-29 Nisan tarihleri aras›nda
resim yar›flmas› düzenledi. Devlet ve
özel ilkö¤retim okullar›nda e¤itim gören
3., 4., 5. ve 6. s›n›f ö¤rencilerinin kat›ld›¤› yar›flmada eserler, serbest resim kategorisinde ya¤l› boya, sulu boya, kuru

boya, pastel boya, guaj boya ve di¤er
malzemeler kullan›larak 35x 50 cm’lik
resim kâ¤›d›na yap›ld›.
Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan oluflturulan bir komisyonun de¤rlendirmesiyle ilk üçe giren resimlerle birlikte tüm
çal›flmalar, 10 May›s’ta Sö¤ütlü Tunalar
Otomotiv Fiat Plaza’da sergilenmeye
baflland›. Sergi aç›l›fl›nda yap›lan kokteyl
ile dereceye giren ö¤rencilere ö¤retmenler nezaretinde ödülleri takdim edildi. Yar›flmada birinci olan ö¤renciye ve
okuluna birer adet masaüstü bilgisayar;
ikinci olan ö¤renciye bir adet netbook,
okuluna bir adet masaüstü bilgisayar;
üçüncü olan ö¤renciye de bir adet netbook ve okuluna bir adet masaüstü bilgisayar arma¤an edildi.

