
Doğuş Otomotiv’de bir süre önce 
ciddi bir yeniden yapılanma 
hayata geçirildi. Birçok birim 
birleştirilirdi. Yöneticilerin gelir 
sistemi ile pazarlamacıların prim 
uygulaması farklılaştırıldı.
Öğrendiğimize göre önümüzdeki 
günlerde bu yapılanmanın yeni bir 
ayağı devreye girecekmiş. Yani firmada 
taşlar henüz yerine oturmamış. 
Yapılacak yeni yönetim şemasında 
genel müdürlük sayısı indirilecekmiş. 
Öğrendiğimize göre, bu aşamada ilk 
olarak grubun ağır ticari araç markası Scaina ile 
Volkwagen ticari araç bölümü birleştirilecekmiş. 
Yeni yapılanma ile her iki grubun tek çatı altında 
yönetilmesi planlanıyormuş. Diğer yandan Volkswagen, Skoda 
ve Seat (Skoda ortaklık yapısı nedeni ile dışarıda tutulabilir. 
Almanya'daki yapılanma ise bu üçlü şeklinde) markalarının da tek 

bir genel müdürlük altında yönetilmesi 
planlanıyormuş. Bunların dışında 
Audi, Bentley, Porche ve Lamborghini 
gibi lüks sınıfındaki markalar bir 
başka genel müdür yönetimine 
bırakılacakmış. Bu yapılanma ile üç 
genel müdürlük boşa çıkacakmış. 
Şu aşamada hangi genel müdürlerin 
yeni dönemde görevde kalacağını, 
hangileri ile yolların ayrılacağını 
öğrenemedik. Bu konuda kulislerde 
konuşulanları da önümüzdeki 
günlerde okurlarımızla paylaşacağız. 

Diğer yandan reklam ve pazarlama bütçelerinin 
kısılması sonucu araç satışında ciddi bir ivme kaybı 
olmuş. Buna bağlı olarak yeni prim uygulaması da 

devreye girince bayilerden çok sayıda satışçı ayrılma noktasına 
gelmiş. Prim ödenmemesi ve yan haklardaki azalmanın satışçı ve 
pazarlamacıların ayrılmasında etkili olduğu söyleniyor.
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Geçen hafta Antalya’da meydana gelen şiddetli fırtına 
hortuma dönüşünce, ne yazık ki can ve ciddi mal 
kayıplarına neden oldu. 
Kenti vuran hortum, tarım dışında en çok Antalya Havalimanı’nda 
Tailwind, Corendon, Sun Express ve Onurair’e ait uçaklara 
zarar verdi. Konuyu araştıran arkadaşımız Kerem Köfteoğlu, 
rüzgarın savurduğu aprondaki yer hizmetleri araçları ve 
havada uçuşan nesnelerin en fazla hasarı Onurair’in Airbus 
tipi uçağının motoruna verdiğini öğrendi. Havacılıkta hasarların 
nasıl ödeneceğini de araştıran arkadaşımız, ilginç bir kiralama 
sisteminin devrede olduğunu gördü.
Uçakların motorları tek tek kiralanabiliyormuş. Dolayısıyla bazen 

ortaya gövdesi başka, 
motoru ise başka 
bir şirket tarafından 
kiralanmış uçaklar 
çıkabiliyormuş. 
Havacılıkta uçak 
motorlarının fiyatı, tipi ve 
yaşına göre değişmekle 
beraber 5 milyon 
dolardan başlıyormuş. 
Öğrendiğimize göre, 
Onurair uçak motoru 
kiralamasını en fazla 
yapan şirketlerin başında 
geliyormuş.  
Bu arada uzmanların 
hasar tespiti için gerekli 

çalışmalara başladığı belirtiliyor. Uzmanların araştırmalarını iki 
hafta içinde tamamlaması bekleniyormuş. Havacılıkta uçak tam 
sigortalıysa, sigorta şirketi hem motoru zarar gören şirkete hem 
de o motoru kiralayıp uçamayan havayolu şirketine ödeme 
yapıyormuş. Toplam hasarın ne kadar olduğunu ise önümüzdeki 
günlerde öğrenebilecekmişiz…

Doğuş Otomotiv’de taşlar hala yerine oturmadı

Motor kiralanabiliyormuş!..
İstanbul Sultanahmet’te, Fatih Sultan Mehmet 
döneminden kalan tarihi İshak Paşa Hamamı’nın 
satışıyla ilgili olarak son zamanlarda yazılan ve ortalıkta 
dolaştırılan söylentiler kafaları karıştırıyor.
Mülk sahibi ortaklar, önce hamamı 3 milyon dolara satışa 
çıkardığını ilan etti, sonra satıştan vazgeçildiği söylentileri yayıldı. 
Bunun üzerine ‘Satılık’ ilanının üstündeki numarayı arayıp bilgi 
istedik. Hamamın üç ortağı bulunduğunu ve işleri onlar adına 
yürüttüğünü belirten avukat, fiyatın 3.5 milyon dolar olduğunu, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan ve hamam 
ile eş değerde olan arsa ya da başka bir gayrimenkulle takas 
yapılabileceğini söyledi. Avukat, hamam için yabancı şirketlerden 
de çok sayıda satın alma teklifi geldiğini vurguladı. Hamamla 
ilgili durumu yorumlayan piyasa uzmanları “Restoran veya 
kafe olarak işletilebilecek mekanla ilgili olarak galiba müşteri 
kızıştırılıyor” diyor. Hamamla ilgili olarak iki ilginç bilgiye daha 
ulaştık. Hamam, 2014’te 6 milyon dolardan satışa çıkarılmış. Tura 
Turizm’in kurucusu Erkunt Öner’in hamamın sahiplerinden biri 
olduğu söylentileri var. Bunun üzerine Öner’i arayıp işin aslını 
sorduk. Öner, hamam isimlerinin karıştırıldığını belirterek şu bilgiyi 
verdi: “2000’li yıllarda Sultanahmet’teki Sokullu Paşa Oteli’ni satın 
aldığımızda, yanındaki Sokullu Paşa Hamamı’nı da satın almıştık. 
Bu hamamda hala yüzde 5’lik hissemiz var. Satışa çıkarılan 
bizimki değil, İshak Paşa Hamamı’dır. İsimler karıştırılıyor.”

Müşteri mi kızıştırılıyor?
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