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Yeni ACTIVE technology formüllü
akaryakıtlarımız ile bir ilke daha imza atıyoruz

• Doğru Yakıt Sistemi BP İstasyonlarında!..
• Castrol ve Volkswagen’den yeni kampanya: Ne Yazıyorsa O!..
• Emniyet Günü organizasyonumuzda akredite müteahhitlerimizle bir araya geldik!

merhaba
Değerli Bayilerimiz,
BP Türkiye olarak 2019 yılının son çeyreğine sektöre
ve pazara damga vuracak iki önemli yeniliğe imza
atarak girdik. Sektörde bir ilk olan ACTIVE technology
formüllü akaryakıtlarımızı Türkiye pazarına sunarken,
hatalı yakıt dolumlarını minimum seviyeye indirecek
Doğru Yakıt Sistemimizi de istasyonlarımızda devreye
almaya başladık.
Dünyanın dinamiklerini yakından takip eden ve yeni
ihtiyaçları en iyi şekilde anlayan bir enerji şirketi olarak, bu alandaki talepler doğrultusunda geleceği şekillendiren teknolojiler üzerine yıllardır çalışıyoruz. Müşterilerimize ulaşım için akaryakıt, ısı ve ışık için enerji,
endüstri için elektrik, motorların hareket etmesi için
madeni yağlar ve günlük hayatımızda yer alan boya,
giysi ve ambalajlama için petrokimya ürünleri sağlıyoruz. BP olarak misyonumuz, dünyanın ihtiyaç duyduğu ısı, ışık ve hareketi sağlayabilmek.
Küresel bir enerji firması olarak dünya üzerinde,
downstream ve upstream olarak adlandırdığımız
işkollarımız dâhil enerjinin her alanına dokunduğumuz sadece 3 ülke bulunuyor ve bu 3 ülkeden birinin
Türkiye olması, BP için Türkiye’nin önemini de açıkça
ortaya koyuyor.
Bu misyonla çalışanlarımız, bayilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte 107 yıldır faaliyet gösterdiğimiz
Türkiye’de bugüne kadar birçok ilke imza attık. Eylül
ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni ACTIVE
technology formüllü akaryakıtlarımız ile başarılarla
ve ilklerle dolu bu 107 yıllık yolculuğumuza yepyeni
bir mihenk taşı ekledik.
Almanya’nın Bochum kentinde bulunan Global Akaryakıt
Teknoloji Merkezimizde 5 yılı aşkın bir süredir üzerinde
çalışılan ve 110 farklı test metoduyla 50 bin saatten
fazla süren motor ve araç deneme testinden geçirilen

yeni ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımızı Türkiye
pazarına sunmanın gururunu yaşarken, 2012’de tek depoda
42 km’ye kadar daha fazla yol vaadi ile lanse ettiğimiz BP
Ultimate Euro Diesel ürünümüzü de daha ileriye taşıdık.
Araç tipi ve durumu, sürüş şekli, hava ve yol gibi koşullara
göre farklılık gösterebilse de artık yeni ACTIVE technology
formüllü BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 km’ye
kadar daha fazla yol vaat ediyoruz. Tüketicilerin de ilgi ve
beğeniyle karşılayacağından emin olduğumuz ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımızla başlattığımız yeni dönemin hepimiz için başarılı ve bol kazançlı olmasını diliyoruz.
İleri teknoloji ürünü yüksek kaliteli yakıtlarımızla müşterilerimize araçlarında daha yüksek performans, daha
sağlıklı ve uzun ömürlü motor ile birlikte daha fazla, dolayısıyla daha ekonomik yol kat etme imkânı sunmanın yanı
sıra onlara daha iyi hizmet vermek için hatalı yakıt alımını
engellemek üzere tasarlanmış Doğru Yakıt Sistemimizi
de hayata geçirdik.
Doğru Yakıt Sistemi sayesinde sistemde kayıtlı olan
müşterilerimizin yanlış akaryakıt alımı sistem tarafından otomatik olarak engellenirken, bu sistem sayesinde
hatalı dolumun yol açtığı müşteri memnuniyetsizliği ve
şikâyetleri ile oluşan ciddi maliyetlerle birlikte ön saha
personellerimizin üzerinde yarattığı olumsuz etkileri de
ortadan kaldırmış olacağız.
Markamızın global gücünü arkasına almış bir Türk şirketi
olarak faaliyet gösterirken, tıpkı sektörümüze ve pazara
yeni bir yön verecek bu iki önemli yeniliğimizde olduğu
gibi, siz değerli bayilerimiz ile birlikte en yüksek kalitede
ürün ve hizmetlerimizle her zaman müşterilerimizin hayatına enerji getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden
devam edeceğiz.
Martin Thomsen
BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü
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Bu dönemde hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli yenilik olan ve hatalı yakıt
dolumlarını en aza indirmeyi hedefleyen Doğru Yakıt Sistemimiz ile ilgili bilgilere de yine ‘Akaryakıt/haber’ sayfalarımızda yer verdik.
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‘Akaryakıt/röportaj’ sayfalarımıza konuk olan İstasyon Yatırımlar Müdürümüz
Murat Kerem Kuban, şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda oluşturulan yeni çalışma bölgeleri ile birlikte genişleyen ekibi ve yeni çalışma sistemi
ile hedefleri hakkında bilgi verdi.

Atatürk Mah. Sedef Cad. 41.Ada

‘Portre’ sayfalarımızda konuk ettiğimiz Akaryakıt Lojistik Müdürümüz Nihat

No:23/34 Ataşehir 34758 İstanbul
Tel: (0216) 548 14 88

Törün, “BP’deki 29 yıllık iş hayatımda çok değişik krizler gördüm ve ekip

E-Posta: rota@rota-online.com

olarak bu krizleri yönetmek zorunda kaldık ama hepsinde insan ön plandaydı.
Bu, beni BP’ye bağlayan en önemli duygu oldu” derken, kendisini çok daha
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lece ortaya keyifle okuyacağınıza inandığımız bir röportaj çıktı.
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MATBAA

bilgileri ışığında hazırlanan 2019-2020 kış sezonu istasyon personeli ünifor-

Ömür Matbaacılık A.Ş.

malarımızı dergimiz aracılığıyla da sizlere tanıttık. Bu vesile ile yoğun geçe-

Beysan Sanayii Sitesi

ceğini umduğumuz kış sezonu boyunca tüm istasyon çalışanlarımıza yeni

Birlik Cad. No:20

üniformalarıyla sıcak, rahat ve keyifli mesailer; siz değerli bayilerimize de yeni

Haramidere 34524 İstanbul

müşteriler kazanacağınız verimli bir sezon dileriz.

Tel:(0212) 422 76 00

Her zaman olduğu gibi bayi röportajları, operasyonel mükemmelik uygulaBP Dünyası, BP Petrolleri A.Ş.’nin ulusal
düzeyde 3 ayda bir ücretsiz olarak
yayımlanan kurumsal dergisidir. BP Dünyası
dergisinde yayımlanan yazı ve fotoğrafların
her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek
de olsa BP Akaryakıt Petrolleri A.Ş.’nin
yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yazı ve
fotoğraflardan alıntı yapılamaz.

maları kapsamında istasyonlarımızda gerçekleştirilen çeşitli aktiviteler, Active
Team ve Eğitim ekiplerimizin çalışmaları, yeni yatırımlarımız, tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız ile yeni kampanyalarımız da sayfalarımızdaki yerini aldı.
Keyifle okumanız dileği ile...
Yeni ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımız ile bir ilke daha imza atıyoruz
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Seden Güller
Bayi İletişim Koordinatörü
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BP ve StoreDot,
dünyanın ilk
‘5 dakikada tam
dolum sağlayan
elektrikli araç
pili’ni tanıttı
StoreDot ve stratejik ortağı BP,
11 Haziran’da ilk defa, 2 tekerlekli bir
elektrikli aracın yalnızca 5 dakika içinde
tamamen şarj olduğunu gösteren bir
tanıtım gerçekleştirdi.

U

ltra hızlı şarj, BP’nin elektrifikasyon stratejisinin özünü
oluşturuyor ve şirket bu strateji doğrultusunda İleri
Mobilite Birimi (AMU) aracılığıyla bu alanda çalışan
bazı firmalara yatırım yaparak stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda geçen yıl, hem organik hem de
inorganik bileşiklerin tasarımı ve sentezine yönelik benzersiz bir metodolojiye dayalı olarak çığır açan teknolojiler
geliştiren StoreDot şirketiyle stratejik ortaklık gerçekleştiren BP, 11 Haziran’da StoreDot ile birlikte dünyanın ilk
‘5 dakikada tam dolum sağlayan elektrikli araç pili’ni Torrot
marka elektrikli scooter’ı şarj ederek tanıttı.
Elektrikli araçların ultra hızlı şarj edilmesi, sektörü elektrifikasyona hazırlamak ve taşımacılığın çevresel etkisini
azaltmak açısından kilit önem taşırken, ilk kez bir elektrikli
scooter’ı bu kadar hızlı ve tamamen şarj eden pil, ultra
hızlı elektrikli araç pillerinin ezber bozan potansiyelini de
ortaya koymuş oldu.
Sektör için bir dönüm noktası
Enerjisini, dünya genelinde kilit noktalarda evler, varış
noktaları ve şarj istasyonları arasında en hızlı, en elverişli
ağı geliştirme konusunda uzmanlaşmaya harcamayı taahhüt eden BP’nin İleri Mobilite Birimi’nin (AMU) direktörü
Jon Salkeld, “Ultra hızlı şarj etme, BP’nin elektrifikasyon
stratejisinin özünü oluşturmaktadır. İşte bu nedenle geçen
yıl StoreDot’a yatırım yaptık ve bugün bu teknoloji kanıtlama modelini destekliyoruz. Bu model, bir bütün olarak
sektör için ultra hızlı şarj dünyasının yakında mümkün
olacağını kanıtlıyor ve elektrikli araçlara daha geniş, küresel
bir teknolojik geçişi hızlandırmak için gereken altyapı ve
işbirliği çerçevesini yaratmaya yardımcı olma hedefimizi
destekliyor” dedi.
4
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ULTRA HIZLI ŞARJ
EDİLMESİ, SEKTÖRÜ ELEKTRİFİKASYONA
HAZIRLAMAK VE TAŞIMACILIĞIN ÇEVRESEL
ETKİSİNİ AZALTMAK AÇISINDAN KİLİT
ÖNEM TAŞIRKEN, İLK KEZ BİR ELEKTRİKLİ
SCOOTER’I BU KADAR HIZLI VE TAMAMEN
ŞARJ EDEN PİL, ULTRA HIZLI ELEKTRİKLİ
ARAÇ PİLLERİNİN EZBER BOZAN
POTANSİYELİNİ DE ORTAYA KOYMUŞ OLDU.

Ultra hızlı şarj pilleri ve altyapısıyla beş dakikada pil dolumunun elektrikli araçları kullanıcıların gözünde benzinli veya
dizel motorlu araçlar kadar çekici kılabileceğini ifade eden
StoreDot CEO’su Dr. Doron Myersdorf ise, “Torrot’un
iki tekerlekli bir elektrikli aracını kullanarak, bu teknolojinin dönüştürücü potansiyelini ilk defa gerçek bir uygulamada gözler önüne serdik. Bu potansiyel, gelecekte dört
tekerlekli elektrikli araçlara da uygulanacak. Bu gelişme,
sektör için önemli bir dönüm noktasıdır. Elektrikli araçların benimsenmesine yardımcı olmak için ortağımız BP
ile yakın işbirliği içinde teknolojimizi geliştirmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

yaygınlaştırmak için beraber çalışmaya devam edecek.

StoreDot’un ultra hızlı şarj pili teknolojisi, elektrikli araç
şarj sürelerini günümüzdeki yakıt doldurma süreleri kadar
kısaltma olasılığı sunuyor. Gerekli ultra hızlı şarj altyapısıyla
birleştiğinde ise elektrikli araç sahipliği deneyimini önemli
ölçüde iyileştirmesi, bu araçların daha erken benimsenmesinde kilit rol oynaması ve sonuç olarak taşımacılığın
çevresel etkisini azaltması bekleniyor. BP ve StoreDot, ultra
hızlı şarj pili teknolojisini geliştirmek ve sektör genelinde

Tanıtım için kullanılan elektrikli aracın 1948 yılından bu
yana faaliyet gösteren İspanyol üreticisi Torrot ise 2011
yılında günümüzün dünyasına ekolojik anlamda uyum
sağlayacak, teknolojik olarak geliştirilmiş araçlar tasarlama
macerasına atıldı ve bugün araçlarla kullanıcılar ve şehirler
arasında bağlantı kurarak etkin, güvenli, sürdürülebilir ve
akıllı şehirler sunan gelecek nesil elektrikli araçlar için
bağlantılı bir kişisel mobilite şirketi konumunda.
bp dünyas›
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İngiltere’deki BP
istasyonlarında
ultra hızlı şarj
özelliğini piyasaya
sunan BP
Chargemaster,
büyümeye devam
ediyor
İngiltere’nin önde gelen elektrikli araç şarj
şirketi BP Chargemaster, elektrikli bir aracı
bir BP istasyonunda ilk kez 150 kilovatla
çalışan ultra hızlı ünitesinde şarj etti. Bu
operasyon, tüm ülkeye yayılacak ultra hızlı
şarj altyapısı için planlanan ağın ilk ayağını
oluşturuyordu.

B

P Chargemaster’ın attığı en güncel adım, tüm Birleşik Krallık’ta ultra hızlı şarj ağı geliştirmek oldu.
Bu gelişme, BP’nin 10 yıldan uzun süredir devam
eden yenilikçi anlayışını sürdürmesine ve İngiltere’deki
elektrikli araç şarjı konusundaki gelişmelerde öncü konumunu korumasına hizmet ediyor.
BP’nin sürücülerin ihtiyaçlarına göre elektrikli şarj ya da
sıvı yakıttan yararlanmak için seçtiği yakıt kaynağı sağlayıcısı olmakta kararlı olduğunu belirten BP Üretim Sonrası
İşlemler CEO’su Tufan Erginbilgiç, BP Chargemaster’ın
gelişmeye ve hızla büyüyen bu yeni piyasayı en iyi şekilde
nasıl destekleyip bu piyasada nasıl başarılı olacaklarını
anlama yolunda kendilerine ışık tutmaya devam ettiğini
söyledi. Uygun ve güvenilir ultra hızlı şarj sisteminin,
İngiltere’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında
kritik bir role sahip olacağını ifade eden Erginbilgiç, “BP
Chargemaster’ın elektrikli araç şarj etme uzmanlığının,
tecrübesinin ve müşteri portföyünün BP’nin ülkedeki
akaryakıt istasyonlarıyla birleşmesi; İngiltere’nin ilk ultra
hızlı şarj ağını geliştirmemizi sağlayacaktır” dedi.
BP, yeni jenerasyon elektrikli araçlara uygun ve ultra
hızlı şarj imkânı sunan yeni 150 kilovat kapasiteli bu şarj
ünitelerini, İngiltere elektrikli araç piyasasının sürekli
büyümesini destekleyecek nitelikte görüyor. Yeni şarj
istasyonlarından iki tanesi, Ağustos ayı ortalarında BP’nin
Londra’nın batısında ve Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan Cranford istayonunda kurulurken 2021 yılı
6

bp dünyas›

sonuna kadar 400 ultra hızlı şarj ünitesinin ülke genelindeki farklı BP İstasyonlarına yerleştirilmesi yönündeki
planın ilk adımı da böylelikle atılmış oldu. Ultra hızlı şarj
ünitelerine bağlanabilen yeni araç modellerinin piyasaya
sunulmasıyla bu ağ büyümeye devam edecek.
Ultra hızlı şarj ünitesi kurulan istasyon sayısının ülke
genelinde artmasının İngiltere’nin elektrikli araç piyasasını
dönüştüreceğine inandıklarını belirten BP Chargemaster
Operasyonlar Müdürü David Newton, “Küresel araç
üreticileriyle sıkı bir ilişki içinde çalışarak elektrikli araç
sürücülerinin güvenle ve rahatlıkla ülkenin herhangi bir
yerinde araçlarını şarj edebilmeleri için çözümler üretiyoruz. BP istasyonları bu teknolojinin yerleştirilebileceği

en ideal yerler. Böylelikle sürücülerin bekleme süresinin
10-12 dakika olması öngörülüyor ve bu süre benzin ve
dizel yakıt kullanan sürücülerin ortalama bekleme süresi
olan 7 dakikadan çok da fazla değil” diye konuştu.
2008 yılında kurulan Chargemaster, 2018’de BP tarafından satın alınarak BP Chargemaster olarak adlandırıldı.
İngiltere elektrikli araç piyasası büyüyüp geliştikçe BP
Chargemaster da hızla büyümeye ve sunduğu hizmetleri
genişletmeye devam etti. Bugün itibarıyla kamuya açık
7 bin şarj noktası ile ülkenin en büyük elektrikli araç şarj
ünitesi ağı Polar’ı yönetirken ev, iş yeri ve kamuya açık
şarj noktaları için kapsamlı, esnek ve yenilikçi çözümler
sunuyor.

BP Üretim Sonrası İşlemler CEO’su Tufan Erginbilgiç, “BP
Chargemaster’ın elektrikli araç şarj etme uzmanlığının,
tecrübesinin ve müşteri portföyünün BP’nin ülkedeki
akaryakıt istasyonlarıyla birleşmesi; İngiltere’nin ilk ultra
hızlı şarj ağını geliştirmemizi sağlayacaktır” dedi.
bp dünyas›
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BP ve Renault
stratejik ortaklıklarını genişletiyor
BP, Castrol ve Renault; Formula 1 ortaklıklarını 2024 sonuna kadar olmak üzere iki yıl daha
uzatırken Renault Grup ayrıca, Castrol’ün 1 Ocak 2020 itibarıyla satış sonrası küresel
motor yağı değişim hizmetlerindeki ortağı olacağını açıkladı.

K

üresel motor yağı işlerini üstlenen Castrol ile birlikte
BP ve Renault Grup, 2017’de Formula 1 ortaklığı
ile başlayan başarılı işbirliklerini sürdürerek stratejik
ortaklıklarını 1 Ocak 2020’den itibaren genişletmeye karar
verdiler. Buna göre BP ve Castrol, Renault F1 Takımı ile
ortaklığını 2024’e kadar uzatacak. Böylece BP ve Castrol;
gelişmiş yakıt ve motor yağı, vites ve hidrolik yağlar, gres
ve fren sıvıları sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yüksek
performanslı endüstriyel motor yağlarını içeren geniş bir
yelpazeyi şasiler için Renault F1Takımı’nın Enstone’daki
teknik merkezine, motor için ise Viry-Châtillon’daki merkeze sunacak. Yeni Formula kuralları 2021’de yürürlüğe
gireceği için BP ve Castrol, Renault F1 Takımı’nın desteklenmesinde önemli bir rol oynuyor.
Renault Grup, Castrol’ü 1 Ocak 2020’den itibarıyla satış
sonrası küresel motor yağı değişim hizmetlerindeki ortağı
olarak da seçti. Renault bayilerine yeni bir Renault-Castrol birleşik markalı ürün yelpazesi satılacak ve böylece
8
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Renault sürücüleri de Formula 1 ortaklığı ile başlayan bu
başarılı işbirliğinden faydalanmış olacaklar. Her ikisi de
gelişmiş teknolojileriyle öncü niteliğinde olan BP-Castrol ve
Renault, uzmanlıklarını harmanlayıp Renault müşterilerine
iyileştirilmiş hizmetler sunmaya devam edecekler. Yağ
değişimi ve Formula 1 için kurulan bu güçlü teknik ortaklık
sayesinde ortaklar parkurda ve parkur dışında görülen
teknolojik sınırları da zorlamaya çalışacak. Dünyanın önde
gelen motor yağı markalarından Castrol ile birlikte Renault
Grup, Renault müşterilerinin ve bayilerinin en iyi hizmet
ve ürünleri alabilmeleri için güçlü bir ortaklık kuracaklar.
BP ve Castrol, emisyonları azaltabilen gelişmiş motor
yağları sunarken yakın geleceğin ulaşımında çığır açacak
yenilikler yaratmak için gerekli teknolojiyi de bünyesinde
barındırıyor. Renault Grup ve BP’nin güçlü ve gelişen
ortaklığı, her iki şirketin üstün becerilerini ve derin bilgilerini harmanlayıp hızla gelişen bu piyasada fırsatları
keşfetmelerini sağlayacak.
bp dünyas›
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EPDK’dan promosyonlara yeni düzenleme
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren
lisans sahiplerinin akaryakıt ve/veya otogaz satışına bağlı olarak herhangi bir adla ‘ayni
promosyon’ düzenleyemeyeceğini ancak, yakıt alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı
olarak araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kağıt mendil, ıslak mendil, cam
silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilebileceğini karara bağladı.

E

nerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), aldığı ‘Petrol
ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı’ ile akaryakıt ve otogaz piyasalarında
tüketicilere yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin
hususlara açıklık getirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni
düzenlemelerle, sektörde mevcut durumda yaşanan karışıklıkların ve aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yeni düzenlemeye göre, ilgili lisans sahipleri ayni promosyon adı altında hediye, eşantiyon, kampanya ve
benzeri adlarla verilen hiçbir eşyayı tüketiciye hediye
olarak veremeyecek. Ancak, belli bir miktar akaryakıt
ve/veya otogaz alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı
dağıtılan ve araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek
kağıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu
gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesi serbest olacak.

Ayrıca, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilen
hizmetlerin, akaryakıt ve/veya otogaz alımına bağlı olsun
veya olmasın, hizmet promosyonu kapsamında indirimli
veya ücretsiz olarak sunulması serbest tutulacak.
Öte yandan, lisans sahipleri üçüncü tarafların katılımı da
dâhil olmak üzere, finansal promosyon düzenleyebilecek.

2018’de akaryakıt sektöründen sağlanan
dolaylı vergiler 88 milyar liraya yaklaştı
PETDER tarafından hazırlanan rapora göre, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan
dolaylı vergiler 2018 yılında 87,7 milyar liraya çıktı.

P

ETDER, akaryakıt dağıtım sektörüne ilişkin
detaylı bilgi ve veriler içeren 2018 Yılı Sektör
Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, akaryakıt sektörünün parasal büyüklüğü 209,6 milyar liraya ulaşırken, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı
vergiler ise 2018 yılında 87,7 milyar liraya yükseldi.
Türkiye’de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergilerin toplamı, tüketime de bağlı
olarak 2018 yılına kadar her yıl artarken, uygulanmaya başlanan eşel mobil sistemiyle yaklaşık %5,4
oranında düştü. Tüketim verileri üzerinden yapılan
hesaplamalara göre 2018 yılında akaryakıt dağıtım
sektöründen sağlanan 87,7 milyar tutarındaki dolaylı
vergilerin 56,3 milyar lirasını ÖTV, 31,4 milyar lirasını
ise KDV oluşturdu. Akaryakıt dağıtım sektöründe,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisanslı
olarak 2018 yılı sonu itibarıyla 97 dağıtıcı ve 12 bin
828 istasyonlu akaryakıt bayisi faaliyet gösteriyor.

10
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Otomobil satışlarında rekor artış!
Otomobil Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre Eylül ayı otomobil ve hafif
ticari araç pazarı %82.35 artışla 41 bin 992 adet olurken, otomobil satışları bir önceki
yılın aynı ayına göre %100.67 oranında arttı.

O

tomobil Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı
2019 Eylül Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme raporuna göre, 2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif
ticari araç pazarı 41 bin 992 adet seviyesinde gerçekleşirken,
23 bin 28 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari
araç pazar toplamına göre satışlar, bu dönemde %82.35
oranında arttı.
Eylül 2019’daki otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı
ayına göre %100.67 oranında artarak 35 bin 308 adet oldu.
Hafif ticari araç pazarı da Eylül 2018’e kıyasla %23.03
oranındaki arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti.

ODD’nin 2019 yılı ilk 9 aylık değerlendirmesinde ise Türkiye
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının bir önceki
yılın aynı dönemine göre %39.3 azalarak 281 bin 309
adet olarak gerçekleştiği belirtildi. 2018 yılının ilk 9 aylık
döneminde toplam pazar 463 bin 456 adet olarak gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2019 yılının dokuz ayı sonunda geçen
yıla göre %36.92 oranında azalarak 228 bin 628 adet
olurken, hafif ticari araç pazarı da, 2019 yılı Ocak-Eylül
döneminde geçen yıla göre % 47.84 azalarak 52 bin 681
adet oldu.
bp dünyas›
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Yeni ACTIVE technology formüllü
akaryakıtlarımız ile bir ilke daha
imza atıyoruz!..
BP’nin uluslararası Ar-Ge tecrübesi ile geliştirilen yeni ‘ACTIVE technology’ formüllü
akaryakıtlarımızı 20 Eylül’de düzenlediğimiz lansman toplantısı ile tanıttık. Sürekli
kullanımda hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olan yeni
ACTIVE technology formüllü BP Ultimate Euro Diesel ürünümüz bir depoda 59 km*’ye
kadar daha fazla yol imkânı sunarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor.
12
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A

karyakıt Ülke Müdürümüz Martin Thomsen’in ev sahipliğinde
Türk akaryakıt sektörünün standartlarını yükseltmeye yönelik
çalışmalarımızı paylaştığımız lansman toplantımızı, 20 Eylül’de şirketimizin yerel ve uluslararası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdik.
Global boyutta dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği araştırma
ve geliştirme çalışmalarını uzun yıllardır devam ettiren şirketimiz,
basın toplantımızda tanıttığımız bu yenilikçi teknolojisi ile 107 yıllık
hikâyesine yeni bir mihenk taşı ekledi.

* BP Ultimate Euro Diesel’in temizleme gücü, bağımsız kuruluşça test
edilmiştir ve katkısız yakıtlara göre performans ve tasarruf faydaları
sağlanmasına yardımcı olur. Kazanılan faydalar ve gidilen mesafe;
araç tipi ve durumu, sürüş şekli, hava ve yol gibi koşullarca değişebilir.

Lansman toplantımızda konuşan Akaryakıt Ülke
Müdürümüz Martin Thomsen, “2012 yılında
tek depoda 42 km’ye kadar daha fazla yol vaadi
ile lanse ettiğimiz BP Ultimate Euro Diesel
ürünümüzü daha da ileriye taşıyoruz.
Artık ACTIVE technology formüllü yeni BP
Ultimate Euro Diesel ile tek depoda 59 km*’ye
kadar daha fazla yol kat edilebiliyor!” dedi.
bp dünyas›
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Türk akaryakıt sektörünün
standartlarını yükseltmeye yönelik
çalışmalarımızı paylaştığımız
lansman toplantımızı, 20 Eylül’de
şirketimizin yerel ve uluslararası
yöneticilerinin katılımıyla
gerçekleştirdik.

110 FARKLI TEST METODUNDAN VE 50
BİN SAATLİK MOTOR VE ARAÇ DENEME
TESTİNDEN GEÇEN YENİ ACTIVE
TECHNOLOGY FORMÜLLÜ BP ULTİMATE
AKARYAKITLARI, SÜREKLİ KULLANIMDA,
MOTORDA BİRİKEN KİRİ TEMİZLİYOR VE
KRİTİK MOTOR PARÇALARI ÜZERİNDE
KORUYUCU BİR BARİYER OLUŞTURARAK
YENİDEN KİR BİRİKMESİNİ ENGELLEMEYE
YARDIMCI OLUYOR.

14
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Lansmanını yaptığımız, BP’nin uluslararası Ar-Ge tecrübesi
ile geliştirilen ve motordaki kirle savaşan yenilikçi ‘ACTIVE
technology’ formüllü akaryakıt ürünlerimiz; Almanya’nın
Bochum kentinde bulunan BP’nin Avrupa’daki en büyük
global akaryakıt teknoloji merkezinde 110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç
deneme testlerinin sonucunda pazara sunuldu.
Lansman toplantımızda konuşan Akaryakıt Ülke Müdürümüz Martin Thomsen, yüksek akaryakıt kalitesinin ve
Ar-Ge çalışmalarının BP için önemine vurgu yaparak;
“Bochum’da yer alan Global Akaryakıt Teknoloji Mer-

kezimiz, müşterilerimize dünyanın dört bir yanında her
zaman daha iyisini sunmaya devam edebilmemiz için
100 yıldır yakıt üzerine testler gerçekleştiriyor. Her gün
100’e yakın teknisyen ve mühendis, yakıt ekonomisi ve
motor temizleme testleri yapıyor. Tüm bu çalışmalarımızın
sonucu da bugün burada lanse ettiğimiz kirle savaşan
yeni nesil akaryakıt çeşitlerimiz. 2012 yılında tek depoda
42 km’ye kadar daha fazla yol vaadi ile lanse ettiğimiz BP
Ultimate Euro Diesel ürünümüzü ise daha da ileriye taşıyoruz. Artık ACTIVE technology formüllü yeni BP Ultimate
Euro Diesel ile tek depoda 59 km*’ye kadar daha fazla yol
kat edilebiliyor!” dedi.
bp dünyas›
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ACTIVE technology formülünün temizleme gücü sayesinde sağladığı faydalara da dikkat çeken Akaryakıt Ülke
Müdürümüz Martin Thomsen, “Zaman içerisinde motorda
biriken kir, performansın düşmesindeki önemli bir etken
ve düşman haline gelir. Bu yeni teknolojimizin temizleme
gücü, performans katığı içermeyen yakıtlarla karşılaştırıldığında, kirle savaşan mükemmel temizleme kabiliyeti
sayesinde yumuşak sürüş gibi faydalar sağlıyor ve motorun
yeniymiş gibi çalışmasına yardımcı oluyor. Durmaksızın
5 yıl boyunca araç kullanımıyla eş değer bir sürede test
edilen ve 4 yılda 16 ülkede kullanılarak performansını
global ölçekte kanıtlayan bu teknolojimizi Türkiye pazarına
sunmaktan gururluyuz” diye konuştu.

16
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Akaryakıt Ülke Müdürümüz Martin
Thomsen, BP Global Akaryakıt
Teknoloji Direktörü Norbert
Neumann ve Akaryakıt Pazarlama
Müdürümüz Seçil Okyay, lansmanda
basın mensuplarının sorularını
birlikte yanıtladı.

Tüm BP akaryakıt ürünlerinde kullanılmaya başlanan
ACTIVE technology formülü, sürekli kullanımda, motorda
biriken kiri temizliyor, kritik motor parçaları üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak yeniden kir birikmesini engellemeye yardımcı oluyor. Bu yenilikçi teknolojinin kullanıldığı
BP akaryakıtları ilk dolumdan itibaren çalışmaya başlıyor
ve motorun mümkün olan en iyi şekilde performans göstermesine yardımcı oluyor.

YENİ ACTIVE TECHNOLOGY FORMÜLLÜ BP
AKARYAKITLARI ARACINIZIN MOTORUNUZU
TEMİZLEMEK VE KİRDEN KORUMAK İÇİN
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ MİLYONLARCA
KİRLE SAVAŞAN MOLEKÜL İÇERİR. ACTIVE
MOLEKÜLLERİ MEVCUT KİRE YAPIŞARAK
MOTORUNUZUN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN
UZAKLAŞTIRIR. KİR AKARYAKITLA KARIŞARAK
MOTORDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YANAR.
ACTIVE MOLEKÜLLERİ AYRICA MOTORLARDAKİ
TEMİZ METAL YÜZEYLERE YAPIŞARAK KİRİN
METALE YAPIŞMASINI ENGELLEMEYE YARDIMCI
OLAN KORUYUCU BİR KATMAN OLUŞTURUR.

18
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ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımıza özel
reklam filmi
Bir ilke daha imza atarak Türkiye pazarına sunduğumuz
ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımız için ‘ACTIVE
technology formüllü tüm BP akaryakıtları ile hayata kesin20
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tisiz devam’ sloganıyla özel bir reklam filmi de hazırlandı.
İlk olarak bayilerimizle paylaştığımız reklam filmimiz,
lansmanı takiben televizyon kanallarında dönmeye başlarken, tanıtım için ulusal radyolar ve sosyal medya da
kullanılıyor.
bp dünyas›
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Doğru Yakıt Sistemi
BP istasyonlarında!
BP Türkiye olarak değerli müşterilerimize
daha iyi hizmet vermek için hatalı dolumu
engellemek üzere dizayn edilmiş Doğru
Yakıt Sistemi’ni hayata geçirdik. Doğru
Yakıt Sistemi sayesinde ikmal esnasında
sistemde kayıtlı olan aracın plaka ve
yakıt bilgisi kontrol edilecek ve hatalı
dolum sistem tarafından otomatik olarak
engellenecek.

B

ilindiği üzere akaryakıt istasyonlarında zaman zaman
müşterilerin araçlarına yanlış türde akaryakıt dolumu
yapılabilmekte ve bu hatalı dolum vakaları müşteri memnuniyetsizliğinin yanı sıra marka değerine zarar verebilmekte, önemli maliyetler oluşturmakta ve ön saha görevlileri üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
BP Türkiye olarak değerli müşterilerimize daha iyi hizmet
vermek için hayata geçirdiğimiz hatalı dolumu engellemek üzere dizayn edilmiş Doğru Yakıt Sistemi ile birlikte, son 3 yıl içerisinde aynı akaryakıt tipinden sistemde
tanımlanan oranda alım yapmış müşterimizin aracının
plaka verileri ile kullandığı yakıt türü (motorin, benzin)
sistemde kayıt altına alınmakta, ikmal sırasında sistem
tarafından otomatik olarak eşleştirilerek kontrol edilmektedir. Böylece, kayıtlı olan müşterimizin yanlış akaryakıt
dolumu sistem tarafından uyarı verilerek önlenebilmektedir. Örneğin, sistemde kayıtlı benzin kullanan bir araca bir
sonraki alımda motorin ikmali yapılmaya çalışıldığında,
sistem pompada yanlış yakıt ikmali mesajı vererek ön
saha çalışanını durumla ilgili uyaracaktır.
Şikâyetlerin ve uyuşmazlıkların önüne geçmek, hatalı
akaryakıt dolumu sonucu gerek müşterilemizin gerekse
bayilerimizin zararlarını önlemek amacıyla hazırladığımız
Doğru Yakıt Sistemi’nin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, müşterimize ait araç plakasının yazar kasaya
doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

DOĞRU YAKIT SİSTEMİ İLE TEKNOLOJİYİ
KULLANARAK, MÜŞTERİLERDEN GELEN
YANLIŞ DOLUM KAYNAKLI SORUN
VE ŞİKÂYETLERİN MİNİMUM DÜZEYE
İNDİRİLMESİ, YANLIŞ DOLUMDAN
KAYNAKLI HASAR VE MADDİ
ZARARLARIN MİNİMUMA İNDİRİLMESİ
HEDEFLENMEKTEDİR.
22
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TANITIM VE PAZARLAMA

madeni yağlar

Castrol ve Volkswagen ortaklığının
yeni kampanyası:

‘Ne yazıyorsa o!’

“Volkswagen’in bir bildiği var.
Ne Yazıyorsa O!” mottosu ile
aracın motor kapağında yazan
yağ markasının kullanılmasının
gerekliliğinin vurgulandığı reklamda
usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan,
otomobil doktoru rolüyle yer alıyor.

Castrol ve Volkswagen 20 yılı aşkın birlikteliklerine yepyeni bir iletişim kampanyası
ile devam ediyor. Castrol’ü tercih ve tavsiye sembolü olan motor yağı kapağı ilk kez
iletişim unsuru olarak öne çıkıyor ve bir kampanyaya konu oluyor: ‘Ne yazıyorsa o!’

Y

er aldığı sayısız dizi, film ve tiyatro oyunuyla kendini
büyük kitlelere sevdiren Ahmet Mümtaz Taylan’ın
otomobil doktoru rolünde yer aldığı bu kurguda, “Volkswagen’in bir bildiği var. Ne Yazıyorsa O!” mottosu ile aracın motor kapağında yazan yağ markasının kullanılmasının
gerekliliği vurgulanıyor. Sosyal medyada #NeYazıyorsaO
hashtag’iyle yayınlanacak olan kampanya, radyo ve yazılı
mecraların yanı sıra farklı dijital mecralarda da yer alacak.

24
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile Castrol’ün 20
yılı aşkın süredir yürüttüğü global ortaklık kapsamında,
iki firma mühendisleri markaya ve otomobile en uygun
yağı üretmek için ortak çalışmalar yapıyor. Bu ortaklık
kapsamında dünya çapında, Volkswagen Grup bünyesinde yer alan çeşitli markalarca üretilen 10 milyon
aracın motor kapağında tercih edilen motor yağı olarak
Castrol markası yer alıyor.

bp dünyas›
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Anadolu Isuzu yola T
Castrol ile devam
ediyor

ürkiye’nin lider madeni yağ üreticisi Castrol ile ticari
araç sektörünün önde gelen markalarından Anadolu
Isuzu, 20 yıldan fazla bir süredir devam eden işbirliğini
uzatma kararı aldı ve yeni bir 5 yıllık sözleşmeye imza
attı. Anlaşma kapsamında Anadolu Isuzu araçlarının ilk
dolum yağları Castrol tarafından tedarik edilecek.

Türkiye’nin lider madeni yağ üreticisi
Castrol ile ticari araç sektörünün önde
gelen markalarından Anadolu Isuzu,
işbirliğine devam kararı aldı. İki markanın
imzaladığı 5 yıl süreli yeni anlaşma
çerçevesinde Anadolu Isuzu’nun ürettiği
tüm araçlarda ilk dolum yağı olarak
Castrol tercih edilecek.

26
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Anadolu Holding’in otomotiv grubu bünyesinde faaliyet
gösteren Anadolu Isuzu, yeni anlaşma doğrultusunda 2024
yılına kadar üretim hatlarında Castrol’ün ileri teknoloji ile
geliştirdiği motor, şanzıman yağları ve antifrizi kullanacak.
Castrol adına anlaşmayı imzalayan Castrol Türkiye,
Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül imza
töreninde yaptığı konuşmada, dünya genelindeki 7 Ar-Ge
merkezinde öncü teknolojileri ile her yıl yüzlerce yeni
ürün geliştiren ve test eden bir marka olarak dünyanın
lider araç üreticileri ile onlara özel motor ve motor yağları
geliştirdiklerini söyledi. Karagül, “Castrol olarak otomotiv
sektöründe olduğu gibi ticari araç motor yağları segmentinde de liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı devam

ettirmek ve büyütmek için yeni yatırımlarımız ve tabii ki
iş ortaklıklarımız bizim için çok önemli. Türkiye’de üretim yapan bir marka olarak, Türkiye’nin önde gelen ticari
araç üreticilerinden Anadolu Isuzu ile 20 yılı aşkın süredir var olan işbirlikteliğimizi 5 yıl daha uzatan böyle bir
anlaşmaya imza atmaktan Castrol Türkiye adına büyük
mutluluk duyuyorum” dedi.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise anlaşmaya ilişkin açıklamasında, Anadolu Isuzu’nun 100’ü
aşkın Ar-Ge personeli ile Türkiye’deki fabrikasında yüksek yerlilik oranı ile kamyon, kamyonet, otobüs ve
midibüs üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti. Arıkan,
“Markamızı toplu ulaşım sektöründe ve yük taşıma
segmentinde sürekli daha iyi bir konuma getirmek için
çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi büyütmek ve daha geniş
bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla kurduğumuz
ortaklıklar büyük önem taşıyor. Ticari araç motor yağları segmentinde lider olan Castrol ile yaptığımız bu
anlaşma her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli
bir örneği” diye konuştu.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin
Karagül imza töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’de
üretim yapan bir marka olarak, Türkiye’nin önde gelen ticari
araç üreticilerinden Anadolu Isuzu ile 20 yılı aşkın süredir var
olan işbirlikteliğimizi 5 yıl daha uzatan böyle bir anlaşmaya
imza atmaktan Castrol Türkiye adına büyük mutluluk
duyuyorum” derken, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul
Arıkan ise “Ticari araç motor yağları segmentinde lider olan
Castrol ile yaptığımız bu anlaşma her zaman kaliteli hizmet
sözümüzün önemli bir örneği” diye konuştu.
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madeni yağlar

“Fiyat ve
performans faydası
sağladığı için
Castrol’ü gönül
rahatlığıyla
müşterilerimize
önermekteyiz”
Otomotiv sektörünün yanı sıra inşaat sektöründe de
faaliyet gösteren Bahadır Grup’un Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Bahadır, “Türkiye’de VW ve Audi
bayilik teşkilâtının ilk temsilcilerindeniz. O yıllarda kaliteli
ve güvenli otomobillere özlem duyan müşterilere VW ve
Audi markalarını ulaştırmak çok önemli bir hamleydi. Biz
de bu organizasyonun bölgemizde ilk ve tek temsilcisi
olmaktan onur ve gurur duyduk” diyor.

Volkswagen ve Audi markalarını 1994’ten
beri Trabzon’da temsil eden Bahadır
Otomotiv’in Castrol ile işbirliği ilk
günden bu yana devam ediyor. Castrol
ile çalışmanın farkını güven, sadakat ve
bağlılık kelimeleri ile özetleyebileceğini
belirten Bahadır Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Bahadır, “Fiyat
ve performans faydası da sağladığı
için Castrol’ü gönül rahatlığıyla
müşterilerimize önermekteyiz” diyor.

Selahattin Bey, Bahadır Otomotiv’i kısaca tanıyabilir
miyiz? Şirketiniz ne zaman ve nasıl kuruldu; dünden
bugün nasıl bir gelişim izledi?
Bahadır Otomotiv 1994 yılında kuruldu. Kurulduğu andan
itibaren Doğuş Otomotiv ile Volkswagen ve Audi Yetkili Satıcı ve Servis sözleşmesi imzalayarak Karadeniz
Bölgesi’nde hizmet vermeye başladı. Türkiye’de VW ve
Audi bayilik teşkilâtının ilk temsilcilerindeniz. O yıllarda
kaliteli ve güvenli otomobillere özlem duyan müşterilere VW ve Audi markalarını ulaştırmak çok önemli bir
hamleydi. Doğuş Otomotiv’in yenilikçi hareketiyle Türk

otomotiv sektöründe muhteşem bir ivme yakalandı. Biz
de bu organizasyonun bölgemizde ilk ve tek temsilcisi
olmaktan onur ve gurur duyduk.
Bahadır Otomotiv’in bugünkü yapısı, hizmet sunduğunuz tesisin özellikleri ve içerisinde hangi birimlerin bulunduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şirketimiz 12 bin metrekare alan üzerine kurulu olup,
8 bin metrekare kapalı alanı ve 95 personeli ile VW ve
Audi marka otomobil satışı ile VW, Audi ve Seat marka
araçların yetkili servis hizmetini vermektedir. Ayrıca DOD

Akçaabat’ta Devlet Karayolu Sahil Caddesi üzerinde
toplam 12 bin metrekarelik bir alanda hizmet sunan
Bahadır Otomotiv, müşterilerine sıfır kilometre otomobil
satışı; 2’nci el otomobil alım ve satımı; VW, Audi ve Seat
marka otomobillerin bakım, onarım ve hasar işlemleri
ile trafik ve kasko poliçe hizmetlerini sunuyor.
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“CASTOL ÜRÜNLERİ; TEMSİL ETTİĞİMİZ VW,
AUDİ VE SEAT MARKALARININ ÖNERDİĞİ 1
NUMARALI MADENİ YAĞ MARKASI OLUP,
ARAÇLARIMIZIN MOTORLARINI UZUN VE
ZORLU KOŞULLARDA KORUYAN ÖZELLİKLER
İÇERMEKTEDİR.”

C

M

Y

İkinci El Araç Satışı ile birçok sigorta şirketinin satış ve
servis acenteliğini yürütmektedir.

CM

MY

Bahadır Otomotiv olarak bu tesislerde müşterilerinize hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
Sıfır kilometre otomobil satışı; 2’nci el otomobil alım ve
satımı; VW, Audi ve Seat marka otomobillerin bakım,
onarım ve hasar işlemleri ile trafik ve kasko poliçe hizmetlerini sunmaktayız.

CY

CMY

K

Castrol ile ne zamandan beri birlikte çalışıyorsunuz
ve bu işbirliğinin kapsamı nedir?
İlk kurulduğumuz günden bugüne Castrol ile birlikteliğimiz sürmektedir.
Castrol ürün ve hizmetlerinden hangilerini kullanıyorsunuz?
Castrol EDGE Professional ürünlerini kullanmaktayız.
Castrol ürünleri ve hizmetleri şirketinize ne tür avantajlar sağlıyor?
Castol ürünleri; temsil ettiğimiz VW, Audi ve Seat markalarının önerdiği 1 numaralı madeni yağ markası olup,
araçlarımızın motorlarını uzun ve zorlu koşullarda koruyan
özellikler içermesinin yanı sıra fiyat ve performans faydası da sağladığı için gönül rahatlığıyla müşterilerimize
önermekteyiz.
Castrol ile çalışmanın yarattığı farkı nasıl anlatırsınız?
Güven, sadakat ve bağlılık kelimeleri ile özetleyebilirim.
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2019 yılının ilk yarısı şirketiniz açısından nasıl geçti,
önümüzdeki dönem için öngörü ve hedefleriniz
nedir?
Markamızın müşteri odaklı sergilediği pazar çalışmaları
sayesinde 2019 yılı ilk 6 ay beklenilenin üzerinde hareketli
geçti. Düşüncemiz, ekonomik gelişmelerin ivmelenerek
2020’ye girmek ve pazarın artarak büyümesi yönündedir.
Önümüzdeki dönem için Castrol işbirliğinizden beklentileriniz nelerdir?
Castrol ile geçmişten gelen iş ortaklığımızın her yıl
güçlenerek büyümesi hem bizim hem Castrol’ün ortak
paydasıdır.

PORTRE

akaryakıt

“Beni BP’ye
bağlayan en
önemli duygu,
ön planda her
zaman insanın
olması”
BP’deki 29 yıllık iş hayatında çeşitli krizler
gördüğünü ve ekip olarak bu krizleri
yönetmek zorunda kaldıklarını belirten
Nihat Törün, bütün bu krizlerin yönetiminde
ön planda her zaman insanın olduğunu
ve kendisini BP’ye bağlayan en önemli
duygunun da BP’nin bu insan odaklılığı
olduğunu söylüyor.
Nihat Bey, ne zamandan beri Lojistik Departmanı’nda
görev yapıyorsunuz?
Yirmi yılı aşkın bir süredir Lojistik Departmanı’nda görev
yapıyorum.
BP Türkiye Ailesi’ne ne zaman katıldınız ve bugüne
kadar hangi görevlerde bulundunuz?
BP Türkiye Ailesi’ne 1991 yılında, tesislerden sorumlu
mühendis olarak katıldım. Aynı zamanda istasyonların
elektrik projelerinden de sorumluydum. Mühendislik dönemim sonrası şirket nakliyesi, tesis operasyonları ve bir
dönem de ikmal bölümünün yönetiminde görev aldım. Bu
görevlerime ek olarak, ATAŞ gibi ortaklıklarımızın bulunduğu bazı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerimi
de sürdürüyorum.
Çalışma hayatına nerede başladınız ve ilk işiniz neydi?
İş hayatına bir Türk şirketinde Ar-Ge ve bakım mühendisi
olarak başladım. Bu şirketteki son 1 yılımda şirketin yeniden yapılandırılmasında görev aldım.

“LOJİSTİK OPERASYONLARI
DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN ÇOK
DAHA GENİŞ BİR ALAN;
TEKNİK KONULARA HÂKİM
OLMANIN YANINDA HUKUK VE
YÖNETMELİKLERİ ANLAYABİLMEYİ,
İNSAN KAYNAKLARI VE EKİP
YÖNETİMİ GİBİ KONULARI BİLMEYİ
GEREKTİRİYOR.”

32

bp dünyas›

bp dünyas›

33

PORTRE

akaryakıt

“EMPATİ YAPMAK ŞART AMA BU, GEREKTİĞİNDE
RADİKAL BİR KARAR ALMANIZI ENGELLEMEMELİ
ÇÜNKÜ EMNİYETİN HASSASİYET TAŞIDIĞI BİR
ÜRÜN İLE ÇALIŞIYORUZ. YAPACAĞIMIZ BİR
HATA İLE İNSANA VE ÇEVREYE CİDDİ BİR ZARAR
VEREBİLECEĞİMİZİ ASLA UNUTMAMALIYIZ.”
Peki, çocukluk hayalinizi ve en çok ilham aldığınız
kişi ya da kişileri sorsak...
Babam gerçekten ilham alabileceğim şekilde örnek bir
bürokrat olmasına rağmen, benim en çok ilham aldığım
kişiler dayılarım ve eniştem oldu. Her biri kendi alanlarında
ilklere imza atmış, otorite sayılabilecek mühendislerdi.
Onları izleyerek büyümemin sonucu, tereddütsüz bir
şekilde mühendis olmak istedim.
Size göre, iş hayatına başlarken sahip olunması gereken en önemli üç yetkinlik nedir?
İlk sıraya sabırlı olmayı koyabilirim. Sabrı, her gün yeni
bir güne başlar gibi işe gelmek izliyor. Ve üçüncüsü de
ekip olmayı bilmek; bir hiyerarşi olmalı ama tek bir ekip
olabilmeyi hiçbir zaman unutmamalıyız.
Daha önce bulunduğunuz pozisyonlardan hangisi,
şu anki pozisyonunuz için en önemli deneyim oldu
ve en fazla katkıyı sağladı?
Aldığım her görev benim için ayrı bir deneyim kaynağı oldu;
her birinden yeni şeyler öğrendim. Lojistik operasyonları
düşünüldüğünden çok daha geniş bir alan; teknik konulara
hâkim olmanın yanında hukuk ve yönetmelikleri anlayabilmeyi, insan kaynakları ve ekip yönetimi gibi konuları
bilmeyi gerektiriyor. Kısaca, 360 derecelik bir alan ve her
an herhangi biri ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz.
Güne kaçta başlıyorsunuz ve sizin için sıradan bir
mesai günü nasıl geçiyor?
Sabahları saat 06:30’da kalkıyorum. Benim için gün kızımın
okula gitmesiyle başlıyor. Olabildiği ölçüde erken bir saatte
ofise gelerek o güne ait planlarımı gözden geçirmek isterim. Merkez Ofis’te olduğum sürece günüm toplantılarla
geçiyor. Hiç kimseye tavsiye etmem ama mesajlarımı
sürekli takip etme gibi kötü bir alışkanlığım var; bu da tabii
ki özel yaşantınızı etkiliyor.
İşinizin en sevdiğiniz yanı nedir?
Dinamik olması. Her an yeni bir konuyu çözmeyi, şirketin
tüm birimleri ile temasta olmayı ve bu kapsamda işinizi
yönetmenizi gerektiren bir bölüm. Kimi zaman yasal, kimi
zaman teknik, kimi zaman da personel ile ilgili konularla ilgilenmeniz gerekiyor. Farklı konularla ilgilenmek durumunda
olmak her ne kadar yıpratıcı görünse de aynı zamanda dik
kalmanızı sağlıyor.
Size göre en büyük başarınız nedir?
Bu konuda çok örnek verebilirim ama beni en çok heyecanlandıran Türkiye’de şirket nakliyesini ilk başlatan ve
bu işe önderlik eden kişi olmak diyebilirim. Hem ülkemiz
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1967 İstanbul doğumlu olan Nihat Törün, İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü mezunu. MBA’ini İTÜ’de tamamlayan
Törün, BP Türkiye Ailesi’ne 1991 yılında, tesislerden
sorumlu mühendis olarak katıldı. Nihat Törün evli ve 12
yaşında Ece adında bir kızı var.

“BENİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN
TÜRKİYE’DE ŞİRKET NAKLİYESİNİ
İLK BAŞLATAN VE BU İŞE ÖNDERLİK
EDEN KİŞİ OLMAK DİYEBİLİRİM. HEM
ÜLKEMİZ HEM DE ŞİRKETİMİZ İÇİN
YILLAR SONRA EMNİYETLİ VE ÜLKE
EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN
BİR OPERASYONU BAŞLATMIŞ
OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU.”
hem de şirketimiz için yıllar sonra emniyetli ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir operasyonu başlatmış olmak
çok güzel bir duygu.
BP’de çalışıyor olmak size neler kattı?
Çok şey. En başta insana ve çevreye önem vererek iş
yapılabileceğini görmek ve bunu sürdürmek çok önemli ve
güzel bir duygu. BP’deki 29 yıllık iş hayatımda çok değişik
krizler gördüm ve ekip olarak bu krizleri yönetmek zorunda
kaldık ama hepsinde insan ön plandaydı. Bu, beni BP’ye
bağlayan en önemli duygu oldu.

lini aşmak için ne yapılmalı, nasıl bir yol izlenmelidir?
Bence sakin olmalı ve karşı tarafı iyi anlamalısınız. Empati
yapmak şart ama bu, gerektiğinde radikal bir karar almanızı engellememeli çünkü emniyetin hassasiyet taşıdığı
bir ürün ile çalışıyoruz. Yapacağımız bir hata ile insana ve
çevreye ciddi bir zarar verebileceğimizi asla unutmamalıyız.
Ayrıca, her zaman iyi bir ekibinizin olması ve siz yokken
de işlerin yürüdüğünü görmeniz gerektiğini ekleyebilirim.

2019 yılı plan ve hedefleriniz, bu hedeflere ulaşmanızda sizi ve ekibinizi zorlayabilecek riskler nelerdir?
Bu yılki pek çok projenin yanı sıra ATAŞ’ı daha iyi bir noktaya getirmek için de bir proje başlatmıştık ve bu proje
yeniden yapılanmayı da kapsıyordu. Şimdi yenilenmiş bir
ekiple birçok başarıya imza attığımızı görüyoruz. Proje
kapsamında daha atılacak çok adım var ama hepimiz biliyoruz ki, ekip olarak o adımları atmamız zor olmayacak.
Profesyonel yaşamda en sık karşılaşılan engellerden
biri de insan engeli olduğuna göre, sizce insan enge-

Çalışma hayatı dışında neler yaparsınız, nelerle uğraşırsınız?
Eşim Tülay ve kızım Ece ile vakit geçirmeyi, köpeğimiz
Zeytin ile oynamayı, seyahat etmeyi seviyorum. Kış mevsiminde kayak, fırsat buldukça yelken yapmak da beni
rahatlatıyor.
Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Evet; bu yıl iş hayatımda 32 yılı geride bırakmış oluyorum.
İşe girdiğim ilk günden bu yana hep pozitif olmayı seçtim.
İçinizde sıkıntı olsa da gülmeyi tercih etmelisiniz. Biraz da
günlük rutininizden çevrenize ve genç arkadaşlara zaman
ayırmalı, tecrübelerinizi onlara, sıkmadan aktarmalısınız.
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AYDIN ÖZDEMİR AKARYAKIT KUYUMCULUK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / PAMUKOVA, SAKARYA

1973 Sakarya doğumlu olan Aydın Özdemir, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Ticaret hayatına
1995 yılında atılan Aydın Özdemir, evli ve 3 çocuk babası.

“BP’nin doğru
tercih olduğunu
kısa sürede
anladık”
Sakarya Pamukova’da, İstanbul’u
Antalya’ya bağlayan D-650 Karayolu
üzerinde 2009 yılında hizmete açılan
Pamukova BP istasyonumuz, Özdemir
Tesisleri bünyesinde yer alıyor. Aydın
Özdemir Akaryakıt Kuyumculuk Turizm
San. ve Tic. Ltd. Şti. kurucusu ve
bayimiz Aydın Özdemir, “Tercihimizde
yanılmadığımızı hem müşteri sayısı hem
de memnuniyeti bazında kısa bir süre
içerisinde anladık. BP ile 2018’de 5 yıllık
bir sözleşme daha imzaladık. İsteğimiz çok
uzun yıllar birlikte çalışmak” diyor.
Aydın Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1973 Sakarya, Pamukova doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1995 yılında mezun
olduktan sonra ticaret hayatına atıldım. Evliyim; 2 erkek,
1 kız evladım var. En büyükleri bu yıl üniversite sınavına
girdi, en küçükleri ise henüz 6 yaşında.
Şirketinizin kuruluş hikâyesini ve bugünkü yapısı ile
faaliyet alanlarını anlatabilir misiniz?
Babam ve ağabeylerimle birlikte beyazeşya, konfeksiyon, mobilya ve kuyumculuk üzerine işler yaptığımız bir
şirketimiz vardı ve ben daha çok kuyumculuk işiyle ilgileniyordum. 2010 yılına kadar bu işin başında bulunarak
devam ettim. Bu arada, 2009 yılında, Pamukova’daki
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kendi şirketimi kurarak tesislerdeki istasyonu ve şehir
merkezindeki kuyumculuk işimizi aldım.
Ne zamandan beri BP Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile çalışmayı tercih ettiniz?
Özdemir Tesisleri’ndeki bu istasyonumuzu sıfırdan ve
daha başlangıçta BP ile anlaşarak açtık. İstasyonumuzun
BP logosu ile hizmet vermesini biz özellikle istemiştik ve
doğrudan BP ile görüşmüştük. BP’nin de olumlu yaklaşması ile istasyonu hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete
açtık. Tercihimizde yanılmadığımızı da hem müşteri sayısı
hem de memnuniyeti bazında kısa bir süre içerisinde
anladık. 2013’te günlük ortalama 5-6 bin litre olan satışlarımızı İstasyon Müdürümüz Asım Durak Bey ile birlikte
17-18 bin litrelere kadar yükselltik. BP ile 2018’de 5 yıllık
bir sözleşme daha imzaladık. İsteğimiz çok uzun yıllar
birlikte çalışmak.
Bayimiz Aydın Özdemir’in eşi Hatice Özdemir de
Özdemir Tesisleri’nde yöneticilik yapıyor.

neredeyse her eve bir beyazeşya ve mobilya sattığımız ve dolayısıyla potansiyeli tükettiğimiz düşüncesiyle
Pamukova dışından müşterilere de hitap edebilecek bir
işe girmemiz gerektiğine karar vererek Pamukova’dan
geçen D-650 Karayolu’nu değerlendirdik. Bu yol üzerinde
bir satış noktası oluşturmak bizi Pamukova dışından
müşterilere de açabilirdi. Böylece Özdemir Tesisleri’ni
hizmete açtık. Restoran, otel, toplantı ve düğün salonu
ile yerel ürünlerin satışı yapılan bir marketten oluşan
tesise bir akaryakıt istasyonu da ekleyerek akaryakıt
sektörüne de girmiş olduk. 2013 yılına kadar aile şirketi
olarak devam ettikten sonra ağabeylerimle işlerimizi
ayırmaya karar verdik ve ben Aydın Özdemir Akaryakıt
Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanıyla

İstasyonunuzun konumu, teknik özellikleri ve müşteri
profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
D-650 Karayolu; Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya,
Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya illerini
İstanbul’a bağlayan çok aktif bir güzergâh. İstasyonumuz
bu yol üzerinde Pamukova’nın Hayrettin Köyü mevkiinde dinlenme tesislerimizin bir parçası olarak hizmet
sunuyor. Yaklaşık 24 dönümlük oldukça geniş bir alan
üzerine kurulu olan ve kamyon ve TIR’lar için geniş bir
park alanı bulunan tesislerimiz, otel ve restoranıyla özellikle bu güzergâhı yoğun olarak kullanan ve Antalya ile
diğer illerden İstanbul’a meyve ve sebze taşıyan ağır
araç sürücüleri ile tüccarları ağırlıyor. Dolayısıyla istasyon
müşterilerimizin profilinde en önemli payı da bu grup
oluşturuyor. Yaz aylarında Avrupa ülkelerinden ziyarete
gelen gurbetçiler de sıklıkla buraya uğruyorlar. Ayrıca
bölgemizdeki çiftçiler de yakıt alımları için istasyonumuzu

Bir motosiklet tutkunu olan Aydın Özdemir, Türkiye
Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara
da katılıyor. Yukarıdaki fotoğraf, geçen yıl İzmir Urla’da
düzenlenen ve kategorisinde birincilik elde ettiği yarıştan.
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Yaklaşık 24 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan Özdemir Tesisleri’nde Pamukova BP’nin yanı sıra kamyon ve TIR’lar için
geniş bir park alanı, otel, restoran, toplantı ve düğün salonu ile yöresel ürünlerin satıldığı büyük bir market bulunuyor.

tercih ediyorlar. İstasyonumuzda 1’i otogaz olmak üzere
toplam 4 pompa adası ile yakıt satışı yapıyoruz.
Pamukova BP’de kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Pamukova BP’de 9 kişilik bir ekip görev yapıyor. Akaryakıt ve otogaz satışı, market ve araç yıkama hizmetlerini
sunuyoruz. Tesislerde görev yapanlarla birlikte toplam
45 çalışanımız var.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Hizmet sunduğumuz bölgede bize rakip olabilecek bir
istasyon yok. Hemen hemen hepsi kendi içlerinde aşırı

bir fiyat rekabeti ile satış yapmaya çalışan ve minör dağıtım firmalarının bayiliğini yapan, dolayısıyla kısa sürelerle
açılıp kapanan istasyonlar.
İstasyonların kârlılığı açısından akaryakıt dışı gelirlerin
artırılması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu konudaki düşünceleriniz ve varsa girişimleriniz nelerdir?
Komple bir dinlenme tesisi olarak bizim akaryakıt dışı
gelirler açısından zaten önemli yatırımlarımız mevcut.
Otelimiz çok kullanılıyor. Pamukova’nın ayvası çok meşhurdur ve sonbaharda festivali de yapılır. Bizim de ayva
ve ceviz yetiştirdiğimiz 5 dönümlük bir bahçemiz var ve
bu ürünlerimizi yerel ürünler satan marketimizde müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sakarya’ya özgü ıslama köfte
ve kabak tatlısı gibi lezzetleri de restoranımızda sunuyoruz
ve hayli ilgi görüyor.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir
sektörde kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kendime çok fazla vakit ayıramıyorum. Bir
motosiklet tutkunuyum ve boş vaktim olduğunda motosiklet kullanıyorum. Hafta sonları
motosikletle gezilere çıkıyorum, ayrıca Türkiye
Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen
yarışlara da katılmaya çalışıyorum. En son İzmir
Urla’da düzenlenen yarışa katıldım ve kategorimde birinci oldum.

Bayimiz Aydın Özdemir, İstasyon Müdürü Asım Durak ve
ön saha çalışanları ile birlikte
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Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi
öğrenebilir miyiz?
Bizim hedefimiz genel olarak her yıl büyümek ve
bir önceki yılın en az %5 ila 10 üzerine çıkmak.
Bu yıl sektörde çok daralma olmasına rağmen
satışlarımız geçen yılın üzerinde gidiyor. Ayrıca
satış yapabileceğimiz kanalları arıyor, firmalarla
görüşüyoruz.

BAŞKAN ULUPINAR PETROL VE LOJİSTİK SAN. VE TİC. A. Ş. / AFYONKARAHİSAR

bayilerimiz

“360 uygulaması
bayilerin iş yükünü
azaltıyor”
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 6.
Cadde üzerinde bulunan Afyon Organize
BP, Başkan Ulupınar Petrol bünyesinde
hizmet sunuyor. Şirket ortaklarından ve
Bayimiz Osman Ulupınar, BP’nin bu yıl
başında devreye aldığı 360 uygulamasının
bayilerin iş yükünü azalttığını ve hizmet
kalitesini artırdığını söylüyor.
Osman Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1977 Afyonkarahisar doğumluyum. Ortaöğrenimi tamamladıktan sonra, 90’lı yılların ortalarında babamın yanında
çalışmaya başlayarak genç yaşta ticaret hayatına atılmış
oldum. İlk günden beri de gece gündüz demeden yüksek
bir tempoyla iş hayatımı sürdürüyorum. Akaryakıt sektöründe 20 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyim. Evliyim
ve 3 çocuk babasıyım.
Şirketinizin kuruluş hikâyesini ve bugünkü yapısı ile
faaliyet alanlarını anlatabilir misiniz?
Şirketimizin kuruluşu 1994 yılına dayanmaktadır. Babam
Adem Ulupınar ve ağabeyim Hüseyin Ulupınar tarafından
kurulmuş olan aile şirketimiz lojistik ve akaryakıt sektörleri
başta olmak üzere restoran ve dinlenme tesisleri alanında
faaliyet göstermektedir. Ayrıca farklı alanlarda da ticari faaliyet ve hizmetlerimiz devam etmektedir.
Şirketiniz akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ne
zaman ve nasıl başladı?
Akaryakıt sektörüne 2000’li yılların başlarında, Afyonkarahisar-İzmir Karayolu 45’inci kilometrede bulunan
istasyonu faaliyete geçirerek adım attık.
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1977 Afyonkarahisar doğumlu olan Osman Ulupınar,
ticaret hayatına ortaöğrenimini tamamladıktan hemen
sonra babası Adem Ulupınar ve ağabeyi Hüseyin
Ulupınar’ın kurdukları şirkette atıldı. Akaryakıt
sektöründe 20 yılı aşkın süredir hizmet veren Osman
Ulupınar evli ve 3 çocuk babası.

Şirketiniz bünyesinde kaç akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların kaçında BP ile birlikte çalışıyorsunuz?
Başkan Ulupınar A.Ş. bünyesinde mülkiyetleri de bize
ait olan 3 akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Şirketimiz
sadece akaryakıt istasyonlarıyla değil, bu istasyonların
da içinde yer aldığı dinlenme tesisleri, restoran, oto lastiği, araç yıkama, kuaför ve market hizmetleriyle faaliyet
sürdürmektedir. BP ile Afyon Organize istasyonumuzda
birlikte çalışmaktayız.
Ne zamandan beri BP Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP
ile çalışmayı tercih
ettiniz?

BP ile birlikte çalışmaya yaklaşık 1 yıl önce başladık. Bu
birliktelikten fazlasıyla memnunuz ve uzun yıllar devam
edeceğinden hiç süphemiz yok. Tercihimizin BP’den yana
olmasının ana sebebi, müşterilerimize güçlü ve tecrübeli
bir şirketin çatısı altında kaliteli ve güvenilir yakıt sunabilmektir.
İstasyonunuzun konumu, teknik özellikleri ve müşteri profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
Afyon Organize BP istasyonumuz, şehrin en gözde noktalarından birinde bulunmaktadır. Afyonkarahisar Organize

Sanayi Bölgesi girişinde, trafiği yoğun ve müşteri potansiyeli yüksek bir güzergâh üzerindedir. Kentin ticari ve
ekonomik nabzının attığı bir alanda yer alan istasyonumuzda 1’i otogaz olmak üzere 4 pompa adası bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak OSB’de bulunan ticari işletmelere ait
şirket araçları ile bu şirketlerde çalışanların şahsi araçlarına, kendi şirketimizin bünyesindeki 40’tan fazla araca
ve bölgenin lider lojistik firması olmamızın getirdiği geniş
çevrenin sonucu olarak 300’den fazla ağır vasıtaya hizmet
vermekteyiz.
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“BP İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA YAKLAŞIK 1
YIL ÖNCE BAŞLADIK. BU BİRLİKTELİKTEN
FAZLASIYLA MEMNUNUZ VE UZUN YILLAR
DEVAM EDECEĞİNDEN HİÇ SÜPHEMİZ YOK.
TERCİHİMİZİN BP’DEN YANA OLMASININ
ANA SEBEBİ, MÜŞTERİLERİMİZE GÜÇLÜ
VE TECRÜBELİ BİR ŞİRKETİN ÇATISI
ALTINDA KALİTELİ VE GÜVENİLİR YAKIT
SUNABİLMEKTİR.”
Afyon Organize BP’de kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
İstasyonumuzda 18 kişilik bir ekip görev yapmaktadır.
Marketimiz, kamyon ve TIR’lara özel yıkama, yağlama
ve detaylı temizlik hizmeti sunan servis alanımız, lastik
bakım ve onarım ünitemiz, 80 tonluk hassas tartma özelliğine sahip kantarımız, 5 bölmeden oluşan self servis
araç yıkama ünitemiz ve bu ünitede bir adet oto süpürge
otomatımız vardır.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Hem gelişen hem de zorlaşan piyasa koşullarında müşteri potansiyelimizi ve satışlarımızı artırmak adına az önce
saydığım ve birçok rakibimizde olmayan hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız. OSB’ye farklı illerden ilk kez gelip
de bizden yakıt aldığı sırada sunduğumuz hizmetlerin
kalitesinden memnun kaldığı için sabit müşterimiz haline
gelen çok insan vardır. Güler yüzlü bir şekilde ve düzgün
bir hitapla müşterilerimizi karşılamak en öncelikli faaliyetimizdir. BP Ultimate ürünlerinin kalitesinin yanı sıra araç
camlarının temizlenmesi, yağ ve lastik basınç kontrolü gibi
hizmet tekliflerimizi aksatmıyor olmamızın da bizi bir adım
öne taşıdığı kanaatindeyiz.
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Aynı açıdan BP’nin yeni 360 uygulamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamadan yararlanıyor musunuz?
360 uygulamasının bayilere birçok açıdan faydası olacağını
düşünüyorum. Bayilerin iş yükünü azaltmasının yanında
pek çok başka kolaylık da sağlayarak hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyetini artıracağından eminim. Eğitimlerde birebir etkileşim halinde olunması ve uygulamaların
iş başında yapılması bilgi ve becerinin daha çabuk kavranmasını sağlıyor.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yoğun bir iş hayatım olmasına rağmen aileme ve kendime
zaman ayırmak durumundayım. Ailemle biirlikte çeşitli sosyal aktivitelerde bulunuyorum. Bu faaliyetler insanı hem
dinç tutuyor hem de iş hayatında daha enerjik olmasını ve
sistemli bir çalışma hayatı yürütmesini sağlıyor.

bayilerimiz
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1994 Mardin doğumlu olan Emrullah İlhan, 2013 yılında
Yakındoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
Bölümü’nde başladığı üniversite eğitimine iş nedeni ile
ara vermek zorunda kalmış. Bekâr olan Emrullah İlhan,
2014 yılından beri sektörde faaliyet gösteriyor.

“Gümrükyolu BP,
merkezi konumu ve
hizmet kalitesi ile
tercih ediliyor”
İstanbul Küçükçekmece’de Halkalı
Mahallesi Demirkapı Caddesi üzerinde
hizmet sunan Blue Petrol bünyesindeki
Gümrükyolu BP, oldukça yoğun bir
istasyon. Bayimiz Emrullah İlhan,
Gümrükyolu BP’nin merkezi konumunun
yanı sıra hizmet kalitesiyle de farklı
profil ve bölgelerden çok sayıda müşteri
tarafından tercih edildiğini söylüyor.
Emrullah Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1994 Mardin doğumluyum. Üniversite eğitimine 2013
yılında Yakındoğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç
Mimarlık Bölümü’nde başladım ancak, iş nedeni ile ara
vermek zorunda kaldım. 2014 yılından beri akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyor ve istasyon yöneticisi olarak
görev yapıyorum.

şıyorsunuz?
Sektördeki faaliyetlerimizi halen Neka Petrol ve Blue Petrol olarak iki ayrı şirket ile Adana ve İstanbul’daki birer
istasyonumuzla sürdürüyoruz. İstanbul’da Blue Petrol
bünyesindeki Gümrükyolu BP istasyonumuzda BP ile
çalışıyoruz ama Adana’daki istasyonumuzda da mümkün
olan en kısa sürede BP ile çalışmak istiyoruz.

Şirketiniz akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ne
zaman ve nasıl başladı?
Akaryakıt sektöründeki faaliyetlerimize 5 yıl önce,
Adana’da Neka Petrol’ü kurarak başladık. Neka Petrol’ü
kurduktan yaklaşık 6 ay kadar sonra ise İstanbul’da
Küçükçekmece’deki Blue Petrol’ü satın aldık.

Ne zamandan beri BP Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile çalışmayı tercih ettiniz?
Yaklaşık olarak 5 yıldır BP Bayisi olarak hizmet vermekteyiz. Türkiye standartlarında daha kaliteli ve güvenli hizmet
verdiğini gördüğümüz için BP’yi tercih ediyoruz.

Şirketiniz bünyesinde kaç akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların kaçında BP ile birlikte çalı44
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Gümrükyolu BP’nin konumu, teknik özellikleri ve
müşteri profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
Gümrükyolu BP istasyonumuz; Halkalı ve Gümrük

Yolu istikametinden gelen araçlar için Basın Ekspres
Caddesi’ne bağlanan tek yol olan Demirkapı Caddesi
üzerinde, oldukça merkezi bir konumdadır. Bu merkezi
konumunun yanı sıra kaliteden ödün vermeden sunduğumuz hizmet nedeniyle de farklı profil ve bölgelerden
çok sayıda müşteri tarafından tercih edilmektedir.
Üç bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan istasyonumuzda 1’i otogaz olmak üzere toplam 6 pompa adası
ile hizmet vermekteyiz.
İstasyonunuzda kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
İstasyonumuzda 16’sı ön sahada görevli olmak üzere
toplam 35 kişilik bir ekiple akaryakıt ve otogaz satışı,
market, otomatik ve elle köpüklü araç yıkama hizmetlerini
sunuyoruz.
bp dünyas›
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“MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN HER GÜN ÇAY
KAHVE İKRAMIMIZ VARDIR. KÖPÜKLÜ
ARAÇ YIKAMA HİZMETİNİ ÜCRETSİZ
OLARAK SUNUYORUZ. ÖZEL GÜNLER
İLE MİLLÎ VE DİNÎ BAYRAMLARDA
MÜŞTERİLERİMİZE ÇEŞİTLİ İKRAMLARIMIZ
OLUYOR. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE
ÖNEM VERDİĞİMİZ İÇİN AYRICA
İSTASYONUMUZDA BELLİ ARALIKLARLA
STANT KURUP MÜŞTERİLERİMİZİN
ŞİKÂYET VE GÖRÜŞLERİNİ ALIYORUZ.”
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Müşterilerimiz için her gün çay kahve ikramımız vardır.
Köpüklü araç yıkama hizmetini ücretsiz olarak sunuyoruz.
Özel günler ile millî ve dinî bayramlarda müşterilerimize
çeşitli ikramlarımız oluyor. Müşteri memnuniyetine önem
verdiğimiz için ayrıca istasyonumuzda belli aralıklarla stant
kurup müşterilerimizin şikâyet ve görüşlerini alıyoruz.
Aynı açıdan BP’nin yeni 360 uygulamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamadan yararlanıyor musunuz?
Henüz yeni bir uygulama; ilerleyen dönemlerde daha
fazla faydasını göreceğimize inanıyorum.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kendime pek fazla vakit ayıramıyorum çünkü haftanın
7 günü istasyonda oluyorum. İşimi sevdiğim ve bekâr
olduğum için bu fazla sorun olmuyor. Fırsat buldukça
spor yapmaya çalışıyorum.
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Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
2019 sonuna yetişir mi bilmiyorum ama istasyon alanımızı biraz daha genişletmek istiyoruz. Hedefimiz her
zaman satışlarımızı bir önceki yıla göre artırmak ve daima
ileri gitmek olduğu için çalışmalarımızı bu hedefimiz doğrultusunda sürdürüyoruz.

akaryakıt

HABER

‘BP Müteahhitleri Emniyet Günü’
organizasyonumuzda akredite
müteahhitlerimizle bir araya geldik
Yatırımlar ve SEÇ-G departmanlarımızın organize ettiği ‘BP Müteahhitleri Emniyet Günü’
etkinliğimizde emniyet kültürünü pekiştirirken, düzenlediğimiz yarışma sonucunda
kazanan müteahhitlerimizi de ödüllendirdik.

Y

atırımlar ve SEÇ-G departmanlarımızın ev sahipliği ile
akredite müteahhitlerimizin emniyet kültürünü pekiştirmek adına, Eylül ayında ‘BP Müteahhitleri Emniyet
Günü’ organizasyonu gerçekleştirdik.

başta olmak üzere, Yol Güvenliği ve ileri sürüş tekniklerinin deneyimlendiği aktivitelere yer verdik. Tüm gün
süren bu aktivitelerin sonunda düzenlediğimiz yarışmayı
kazanan müteahhitlerimiz ise ödüle lâyık görüldü.

Akredite müteahhitlerimizin farkındalığını artırmak adına
düzenlediğimiz organizasyonda ‘Emniyetin Altın Kuralları’

BP Müteahhitleri Emniyet Günü’nde ‘Sıfır Kaza’ hedefimizde
bizlerle beraber olan tüm müteahhitlerimize teşekkür ederiz.
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Kış sezonuna hazırız!..
2019-2020 kış sezonu için tasarlanan istasyon
personeli üniformalarımız, 360 programımız
kapsamında personel bilgi bankasındaki istasyon
çalışanı bilgileri ışığında hazırlanarak kreasyon
tanıtımı ile birlikte bayilerimize gönderildi.
50
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Müşterilerimizin satın alma kararını etkileyen en
önemli kriter, ilk izlenimdir. İlk izlenimin olumlu
olması için görsel açıdan çalışanlarımızın müşterilerimize temiz üniformalarla hizmet vermesi,
müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanmasının temel koşullarından biridir. BP Türkiye
olarak üzerinde durduğumuz konuların başında,
tüm istasyonlarımızda müşterilerimize standart
BP üniformasıyla hizmet verilmesi gelmektedir.
bp dünyas›
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Yeni 360 programı kapsamında, personel bilgi bankasındaki istasyon çalışanı bilgileri ışığında, üniformaları yazlık ve kışlık olmak üzere yılda 2 kez, bayilerimizin sipariş
vermesine gerek kalmadan gönderilmektedir. Bu sayede
üniforma temini konusunda bayilerimizin iş yükü de azalmaktadır.
2019-2020 kış sezonu için özel olarak hazırlanmış yeni
istasyon personeli üniformalarımızın, kreasyon tanıtımı ile
birlikte bayilerimize gönderilmesine başlanmıştır. Yoğun
geçeceğini umduğumuz kış sezonu boyunca tüm istasyon
çalışanlarımıza yeni üniformalarıyla sıcak, rahat ve keyifli
mesailer, bayilerimize de yeni müşteriler kazanacakları
verimli bir sezon dileriz.
52
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TANİTİM VE PAZARLAMA

akaryakıt

"kend�n�z� ve sevd�kler�n�z� mutlu
etmen�n en güzel yolu"

0 (536) 867 53 53
0 (552) 416 50 53

Türkiye olarak yıllardır sizlerin güvenli
Bize hayatı ve güvenmeyi BPulaşımı
için azimle çalışırken, hepimizin
güvenliği ve mutluluğu için doğduğumuz
beri yanımızda olan babalarımızdan
öğreten babalarımıza özel günden
ilham alarak bir Babalar Günü filmi hazırladık.
‘Babalar Günü’ filmimiz, İlk adımımızı attığımızda, ilk kez bisiklete
yüzmeyi öğrendiğimizde,
Facebook sayfamızda bindiğimizde,
kısacası hayatta attığımız her yeni adımda
yanımızda olan babalarımızın değerini anlafilmimizi, Babalar Günü’nde şirketimizin
takipçilerimizle buluştu tan
Facebook sayfasında yayınlayarak takipçile-

Yıllardır müşterilerinin güvenli ulaşımı için azimle
çalışan şirketimizin, hepimizin güvenliği ve mutluluğu
için doğduğumuz günden beri yanımızda olan
babalarımızdan ilham alarak hazırladığı Babalar Günü
filmi, hepimize her yeni adımımızda yanımızda ilk
babalarımızın olduğunu hatırlattı.

Facebook takipçilerimizden
#ArabanaİsimVer
çağrımıza yüzlerce
yanıt geldi
BP Türkiye olarak sosyal medyada özel günlerin yanı sıra bayramlarda ve okula dönüş zamanlarında da takipçilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Yol güvenliği ile ilgili ipuçları vermeye devam ederken
eğlenceli içeriklerimizle onların güzel vakit geçirmesini sağlıyoruz.
2 Ekim ‘Arabana İsim Ver’ gününde yayınladığımız içeriğe sosyal
medyada yüzlerce takipçimiz arabalarının isimlerini paylaşarak yanıt
verdi. Siz de bu isimleri merak ediyorsanız ve BP’nin keyifli dünyasına
dâhil olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2019
2020

rimizle paylaştık.
Babalar Günü videomuz sosyal medyada 1
milyon 420 bin kişiye ulaşırken, çok sayıda
olumlu reaksiyon aldı. Babalar Günü’ne özel
hazırladığımız videomuzu BP Türkiye Facebook sayfası üzerinden izleyebilirsiniz.

KURUMSAL HEDİYE
Kurumsal hed�yeler �le çalışanlarınızı ya da müşter�ler�n�z� mutlu
etmek m� �st�yorsunuz? O zaman doğru adrestes�n�z!
İş başlagıçları, d�n� ve m�ll� bayramlar, ﬁrma kuruluş yıl dönümler�,
kıdem hed�yeler�, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü ve yılbaşı
g�b� özel günlerde günün anlam ve önem�ne özel k�ş�selleşt�r�leb�l�r
hed�yeler tasarlıyoruz.
Çalışanlarınızın veya müşter�ler�n�z�n özel h�ssetmes� �ç�n kupalara,
termoslara �s�mler�n� basab�l�r�z. F�rma logolu kalem, defter, kupa,
çanta, t�şört, bardak g�b� klas�k ama şık ürünlerle kutularınızı hazırlayab�ld�ğ�m�z g�b� özel �stekler�n�ze göre de hed�yeler�n�z� oluşturab�l�r�z.
Klas�kleşm�ş hed�yelerden uzaklaşıp k�ş�selleşt�reb�lmen�n keyﬁn�
çıkarın. Daha fazla �çer�k �ç�n �nternet s�tem�z� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

İnternet s�tes� �ç�n taratınız

www.konseptkutu.com
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TANİTİM VE PAZARLAMA

akaryakıt

BP ve Worldcard’dan yaza özel
muhteşem kampanya!
Anlaşmalı istasyonlarımızdan Yapı Kredi World kredi kartı ile
15 Eylül 2019’a kadar yaptıkları akaryakıt/otogaz alışverişleri
karşılığında müşterilerimiz 30 TL’ye varan BP Puan kazandı.

S

ayıları 700’ü aşan istasyonları ile Türkiye çapında
her gün 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veren
şirketimiz; Yapı Kredi Worldcard ile birlikte yürüttüğü
kampanya kapsamında 1 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri
arasında, kampanyaya dâhil istasyonlarından World kredi

kartı ile tek seferde ve farklı günlerde yapılan 125 TL ve
üzeri 4’üncü akaryakıt veya otogaz alışverişine SMS ile
katılım yapan müşterilere 25 TL değerinde BP Puan,
World Mobil’den katılım yapan müşterilere ise 30 TL
değerinde BP Puan kazandırdı.

Bonus’lular BP’de kazanıyor!
Bonus Kart sahipleri 1 Ekim-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Bonus üyesi BP istasyonlarından
yapacakları 4 defa 125 TL ve üzeri işlemlerden 25 TL, kampanyaya Bonus Flaş uygulaması
aracılığı ile katılmaları halinde ise 30 TL Bonus/indirim kazanacak.

B

P ve Garanti Bankası işbirliği, Bonus’lulara kazandırmaya devam ediyor. 1 Ekim-15 Kasım 2019 tarihleri
arasında geçerli olan yeni kampanyamız kapsamında Bonus
üyesi BP istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde 4
defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alımı yapan
Bonus Kart sahipleri, kampanyaya Bonus Flaş uygulaması
aracılığı ile katılmış olmaları halinde 30 TL, SMS ile katılmış olmaları halinde ise 25 TL Bonus/indirim kazanacak.
Kazanılan Bonus indirimleri 21-30 Kasım 2019 tarihleri

arasında yine Bonus üyesi BP istasyonlarında akaryakıt
ve/veya otogaz alımlarında kullanılabilecek.
Kampanyaya katılan diğer banka Bonus Kart sahipleri
de 21-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Bonus üyesi BP
istasyonlarında yaptıkları harcamalarda indirim alacak ve
bu indirim harcama yaptıkları kartlarının ekstresine yansıtılacak. Kampanyamıza ait ayrıntılı bilgiye bonus.com.tr
ve bp.com.tr internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

Sepetler istegelsin uygulamasından,
depolar BP’den doldu!
BP Club müşterileri online market uygulaması olan istegelsin’den yaptıkları
150 TL ve üzeri alışverişlerinden 25 TL değerinde BP Club puan kazandı.
“Sepetler istegelsin uygulamasından, depolar BP’den
dolsun!” sloganıyla 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli
olan kampanyamızda harcama şartlarını yerine getiren
müşterilerimize 01 Ekim 2019 tarihinde kampanya kodları gönderildi. Kampanya kodunu ISTEGELSIN, Ad,
Soyad ve Plaka bilgilerini aralarında boşluk bırakarak kısa
mesaj ile 2802’ye gönderen müşterilerimize 25 TL değerindeki BP Club puanları yüklendi. Yeni BP Club üyesi
kazandırmayı da hedefleyen ve 5.000 kişi ile sınırlı olan
kampanyamız kapsamında, BP Club üyesi olmayanlara
da anında üyelik oluşturularak hediye puanları yüklendi.
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ayı itibarıyla BP Club’da kartsız işlem dönemi
“BP Club’da Haziran
başladı. Artık, müşterilerimiz kısa bir kayıt işlemi
sonrasında kart taşımadan, ödeme sırasında sadece
telefonu numaralarını söyleyerek BP Club’da puan
kartsız işlem dönemi cep
kazanıp harcayabiliyor. 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri
lansman dönemine özel kampanya ile BP Club
özel bir kampanya ile arasında
üyeleri her 400 TL’lik akaryakıt alımı için 20 TL, top60 TL’ye varan puan kazanma fırsatı yakaladı.
başladı” lamda
Basın bülteni, radyo, sosyal medya, SMS, Yandex gibi

BP Club’da kartsız işlem dönemi başladı.
Kartsız işlem özelliğine kayıt olan
müşterilerimiz, 1 Haziran ile 31 Temmuz
2019 tarihleri arasında telefon numaraları
ile yaptıkları BP Club işlemlerinden her 400
TL’lik akaryakıt veya otogaz alımına 20 TL,
toplamda 60 TL’ye varan puan kazandı.

farklı mecralardan yapılan etkili iletişim desteği sayesinde
130 binden fazla müşterimiz kampanyadan faydalandı.
Bu müşterilerin yaklaşık 25 binini ise daha önce BP’den
alışveriş yapmayan yeni müşterilerimiz oluşturdu.
Kartsız işlem kolaylığına erişmek isteyen müşterilerimiz
KAYIT yazıp aralarında boşluk bırakarak AD SOYAD PLAKA
bilgilerini 2802’ye SMS göndererek kayıt olmaya ve BP
Club avantajlarından faydalanmaya devam ediyor.
bp dünyas›
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RÖPORTAJ

“TÜRKİYE, BP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE
VE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR. ELBETTE
BU BÜYÜK HEDEFLER SADECE İSTASYON
AĞIYLA İLGİLİ DEĞİL AMA İSTASYON
AĞI DA ÖNEMLİ AYAKLARDAN BİRİ. 2020
HEDEFİMİZ, İSTASYON SAYIMIZI 800’ÜN
ÜZERİNE ÇIKARMAK. BU DOĞRULTUDA
EKİP OLARAK EN UYGUN ADAYLARI
BULARAK BP AİLESİ’Nİ BÜYÜTMEK İÇİN
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ.”

“Tek amacımız, mevcut ailemizi
bir arada tutmak ve değer katacak
yeni üyelerle taçlandırıp büyütmek”
İstasyon Yatırımlar Müdürümüz Murat Kerem Kuban, ekip olarak tek amaçlarının
mevcut BP Ailesi’ni bir arada tutarak değer katacak yeni üyelerle taçlandırıp
büyütmek olduğunu ve bu konuda en büyük destekçilerinin de
her zaman olduğu gibi yine BP bayileri olacağına inandığını söylüyor.
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Öncelikle kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
13 Şubat 1971 İstanbul doğumluyum. Bekârım. Babam
emekli kurmay albay, annem stilisttir. Avukat olan kız
kardeşim ise yurtdışında yaşıyor. Babamın mesleği gereği
değişen görev yerleri nedeniyle ilkokula Erzurum’un Pasinler ilçesinde başlayıp İstanbul’da Kuzguncuk İlkokulu’nda,
ortaokula Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi’nde başlayıp
Kuzey Kıbrıs Türk Maarif Koleji’nde bitirdim. Lise eğitimimi Ankara’da Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladım ve üniversite eğitimine de Ankara’da devam ettim.
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Üniversiteden mezun

olup askerlik görevimi de tamamladıktan sonra iş başvurusu için hayatımın ilk özgeçmişini BP’ye göndermiştim.
Dolayısıyla BP benim iş hayatımdaki ilk gözağrımdır ve
muhtemelen de son gözağrım olacak.
BP Ailesi’ne ne zaman katıldınız ve bugüne kadar
hangi görevlerde bulundunuz?
BP Ailesi’ne 1999 yılının Ekim ayında katıldım ve 2019
itibarıyla 20’nci yılımı dolduruyorum. Şirketteki ilk görevim
İzmir-1 Mıntıkası Saha Müdürlüğü idi. Ardından Ankara-2
ve Bolu mıntıkalarında saha müdürü olarak görev yaptıktan
sonra Pazarlama Departmanı’nda görev aldım. Pazarlama
bp dünyas›
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“SEKTÖRDE HER KONUDA
MÜTEVAZI OLABİLİRİM
AMA BP’NİN İNSAN
KALİTESİ VE İŞ ORTAĞI
OLAN BAYİLERİNE VERDİĞİ
DEĞER KONULARINDA
SON DERECE İDDİALIYIM.
BAYİLERİMİZ DE BP’NİN
GEREK KURUMSAL OLARAK
GEREKSE ÇALIŞANLARI
OLARAK NETLİĞİMİZİ VE
DÜRÜSTLÜĞÜMÜZÜ GAYET
İYİ BİLİRLER.”

ekibi olarak 2006 yılında BP Ultimate yakıtlarını Türkiye’ye
getirerek lansmanını gerçekleştirdik ki bu, ürün çeşitliliği ve
farklılaşmak adına şirket için bir dönüm noktasıydı. 2007
yılında Avrupa Biyoyakıtlar İş Geliştirme Müdürü olarak
atandım. 2008 yılında geçtiğim Yatırımlar Departmanı’nda
dört yıl süreyle Ege Bölge Yatırım Proje Müdürü olarak
görev yaptıktan sonra ise 2012’de, şu an bulunduğum
pozisyon olan İstasyon Yatırımlar Müdürlüğü görevine
getirildim. 2016’da Ege Bölge Müdürü olarak şirket içindeki
kariyerime devam ettim ve 2018 sonu itibarıyla da ikinci
kez İstasyon Yatırımlar Müdürü olarak atandım.
Kaç kişilik bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz; ekipteki
görev dağılımı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yatırımlar Departmanı çok daha geniş bir kadrodan oluşmakla
beraber, İstasyon Yatırımlar Ekibi olarak 10 kişiyiz. Yatırım
proje müdürü olarak bana bağlı görev yapan 9 arkadaşım var.
Bu sayı geçen yıl 6’ydı ancak, şirketimizin büyüme stratejileri
doğrultusunda yeni çalışma bölgeleri oluşturarak kadromuzu
da genişlettik. Artık daha güçlü bir kadroyla hedeflerimiz
doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.
Ekip olarak üstlendiğiniz görev ve sorumluluklar
nelerdir?
İstasyon Yatırımlar Ekibi olarak temel görev ve sorumluluğumuz, mevcut bayilerimizle sözleşmelerimizin yenilenmesi ve BP Ailesi’ne yeni katılacak bayilerin sözleşmelerinin yapılmasıdır. Satış Ekibi’nin yöneterek bize
yönlendirdiği sözleşmeleri ilgili yasa maddeleri ile şirket
kural ve prosesleri açısından gereklerini yerine getirerek
sonuçlandırıp, yeni 5 yıllık süreçleri yönetmeleri için tekrar
Satış Ekibi’ne devrediyoruz.
İstasyon yatırımları açısından 2019 yılı nasıl geçiyor,
hedeflerinizi gerçekleştirebiliyor musunuz?
Biz ekip olarak, aynı hız ve büyüme arzumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii, ülkedeki ekonomik
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değişimlere ayak uydurmak durumundayız ve bunun
için hızlı bir adaptasyon gerekiyor. Bu kapsamda günün
koşullarına uygun ayarlamaları da hızlıca yapıyoruz. Türkiye, BP için çok önemli bir ülke ve büyük hedeflerimiz
var. Elbette bu büyük hedefler sadece istasyon ağıyla
ilgili değil ama istasyon ağı da önemli ayaklardan biri.
Önceki hedefimiz 700 istasyondu ve bu hedefi aştık.
Şu anda ülke genelinde 740 civarında BP istasyonu var
ve 2019 sonunda bu sayının 750 civarında olacağını
söyleyebilirim. 2018’de BP, istasyon yatırımları açısından sektörün en hızlı büyüyen şirketi durumundaydı;
2019 sonunda da bu özelliğini koruyacaktır. 2020’de ise
büyümemizin, sözleşmelerin yenilenme dönemi olması
nedeniyle çok daha hızlı olacağı kanaatindeyim. Öncelikli
hedefimiz doğru projeler ile doğru işler yaparak istasyon
sayımızı 800’ün üzerine çıkarmak. Bu doğrultuda ekip
olarak en uygun adayları bularak BP Ailesi’ni büyütmek
için elimizden geleni yapacağız.
Bu kadar önemli bir görevi üstlenen ekibin motivasyonu nedir?
Birbirimize olan inancımız, güvenimiz ve bağlılığımız.
Kendi çalışma bölgelerinden sorumlu olan her biri tecrübeli ve başarısını kanıtlamış 9 arkadaşım var ve gerçekten
tek bir vücut gibi hareket ediyoruz. Biz çok iyi bir takımız.
Ekip olarak en büyük motivasyonlarımızdan biri de koyduğumuz hedefe ulaşarak bu başarının keyfini yaşamak.
Benim en büyük kişisel hedeflerimden biri, şirketimde ve
sektörde iyi bir isimle anılabilmek ve şirketimizi arkadan
gelen arkadaşlarıma çok daha iyi bir noktada emanet
edebilmek. Genç çalışma arkadaşlarımı gelecek adına
doğru yetiştirebilmek için de elimden gelen çabayı gösteriyor ve onlara her türlü desteği vermeye çalışıyorum.
Hedeflerinize ulaşmakta sizi ve ekibinizi zorlayabilecek hususlar ya da riskler nelerdir?
BP, belli prensipleri olan, bu prensipler içerisinde çalı-

şan ve bunlardan ödün vermeyen bir şirkettir. En büyük
zorluğumuz sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin
BP seviyesinde bir SEÇ-G anlayışına sahip olmaması.
Biz emniyet standartlarımızın tam olarak sağlanamadığı
yerlerde ticaret yapmayı uygun bulmuyoruz. Hepimiz
işlerimizi bitirdikten sonra sağlıklı bir şekilde evlerimize ve
sevdiklerimize kavuşmak istiyoruz. Yaptığımız işlerde hem
kendimizin emniyette olduğunu bilmek hem de bizden
hizmet alan müşterilerimizi emniyetli ve mutlu bir şekilde
evlerine göndermek istiyoruz. Bizler sıfır kazaya inanıyoruz ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Bu, tabii ki istasyonlardaki altyapı standartlarımızın da
çok yüksek seviyede olmasını gerektiriyor. Bu da bize
maliyetler anlamında rakiplerimize göre bir dezavantaj
doğuruyor ama biz doğru iş yapıp geceleri rahat uyumayı
tercih ediyoruz diyebilirim kısaca bu konuda.

Son olarak, BP bayilerine iletmek istediğiniz bir
mesajınız var mı?
Bayilerimizle birbirimizi uzun yıllardır çok iyi tanıyoruz.
Sektörde her konuda mütevazı olabilirim ama BP’nin
insan kalitesi ve iş ortağı olan bayilerine verdiği değer
konularında son derece iddialıyım. Bayilerimiz de BP’nin
gerek kurumsal olarak gerekse çalışanları olarak netliğimizi ve dürüstlüğümüzü gayet iyi bilirler. Tek amacımız,
mevcut ailemizi bir arada tutmak ve değer katacak yeni
üyelerle taçlandırıp büyütmek. Bu konuda en büyük
destekçimizin de her zaman olduğu gibi yine bayilerimiz
olacağına inanıyorum. Bugüne kadar masaya hep çözüm
üretmek üzere oturduk ve hep el sıkışarak kalktık. Bu
güven ilişkisinin daha da artan bir samimiyetle devam
edeceğine inanıyor, ekip arkadaşlarımla bayilerimize
güveniyorum. Özellikle 2020 sürecinde hep birlikte çok
daha iyi yerlere geleceğimize de yürekten inanıyorum.

Öte yandan pazarı sadece biz belirlemiyoruz. Tatlı bir rekabet içerisinde olduğumuz rakiplerimizin izlediği politikalar zaman
zaman bizi de etkileyip öngörülerimizi
değiştirebiliyor. Buna rağmen, sistemli
çalışmamızın sonucu olarak çok büyük
zorluklar yaşamıyoruz. Pazardaki rekabet,
takip ettiğimiz en önemli konulardan biridir.
BP’de çalıştığınız süre içerisinde kişisel
olarak en gurur duyduğunuz başarınız
ne oldu?
BP’deki ilk görevim olan İzmir-1 Mıntıkası
Saha Müdürlüğü nedeniyle İzmir ve Ege Bölgesi, kurduğum dostluklarla benim için çok
özel bir hale gelmiştir. Ankara-2 Mıntıkası’na
geçmek üzere bu görevimden ayrılırken,
oradaki bayi dostlarımız benim için benden
habersiz olarak bir gece organize etmişlerdi.
Çok mutlu olmuş ve çok duygulanmıştım.
O gece kendilerine bir gün bölge müdürü
olarak geri döneceğime dair söz verdim ve
tam 14 yıl sonra da olsa hakikaten Ege Bölge
Müdürü olarak geri döndüm. Bu benim için
meslek hayatımdaki manevi anlamda en
büyük ve en keyif aldığım başarımdır.
İş dışındaki zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz, hobileriniz var mı?
Doğa yürüyüşleri yapmaktan, balık tutmaktan, çok değer verdiğim ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten büyük keyif
alıyorum. Ayrıca bir deniz tutkunuyum ve
yelken sporuna meraklıyım. Vakit buldukça
egzersiz yapmayı ve basketbol oynamayı çok
severim. Tam bir basketbol tutkunuyum. Lise
ve üniversite yıllarında bolca vakit ayırdığım
basketbola artık o kadar vakit ayıramıyorum
elbette ama zaman buldukça spor yapıyorum.
Beşiktaşlıyım ve fırsat bulabildikçe maçlarına
giderek takımımı desteklemeye çalışıyorum.

13 Şubat 1971
İstanbul doğumlu
olan Murat Kerem
Kuban, Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Kimya Mühendisliği
Bölümü mezunu. BP Ailesi’ne
Ekim 1999’da katılan Kuban,
şirketimizdeki 20 yıllık kariyerine
İzmir-1 Mıntıkası Saha Müdürü olarak
başladı. Aralık 2018’den bu yana İstasyon
Yatırımlar Müdürü olarak görev yapan
Kuban, bekâr.
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CANOĞLU PETROL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. / BAĞCILAR, İSTANBUL

1961 Şanlıurfa doğumlu olan Nevzat Canoğlu,
Dicle Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunu. Babası
Nedim Canoğlu’nun her türlü gıda, yağ, hububat
ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten
Nevzat Canoğlu, “Babamızın ender tecrübeleriyle ve
gururla devraldığımız bayrağı, kardeşlerimle beraber
babamızda gördüğümüz ticaret ve ahlak değerleri
çerçevesinde devam ettiriyoruz” diyor.

“BP ile beraberliğimiz 10 yıldır karşılıklı
dayanışmayla devam ediyor”
Canoğlu Petrol bünyesinde İstanbul Bağcılar’da hizmet sunan Güneşli BP
istasyonumuzu tanıtmak için görüştüğümüz Nevzat Canoğlu, “2009 yılından beri BP
bayisi olarak hizmet vermekteyiz. Marka güvenirliliği ve ürün kalitesinin ön planda
olmasından dolayı BP’yi tercih ettik ve bu beraberlik 10 yıldır karşılıklı dayanışmayla
devam ediyor” diyor.
Nevzat Bey, kendinizi kısaca tanıttıktan sonra şirketinizin kuruluş hikâyesini ve bugünkü yapısı ile
faaliyet alanlarını anlatabilir misiniz?
1961 yılında Şanlıurfa’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Dicle
Üniversitesi Elektrik Bölümü’nden mezun oldum. Ailemizde
geleneksel olarak devam eden ticaret faaliyetlerimizin temeli
Cumhuriyet’in kuruluşuna dayanmaktadır. Babamız Nedim
Canoğlu her türlü gıda, yağ, hububat sektörlerinde aktif
olarak bulunmuş olup, ayrıca inşaat sektöründe faaliyet
göstermiştir. Babamızın ender tecrübeleriyle ve gururla
devraldığımız bayrağı, kardeşlerimle beraber babamızda
gördüğümüz ticaret ve ahlak değerleri çerçevesinde devam
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ettiriyoruz. 1985 yılında altın imalatı ve ticaretinde boy gösterdikten sonra 1990 tarihinde kumaş ithalatına başladık.
Şanlıurfa ve Türkiye’nin çeşitli illerine toptan dokuma kumaşı
satışına başladık. 1996 tarihinde İstanbul Osmanbey’de
Canoğlu Tekstil’i açtık. 1997 tarihinde açtığımız un fabrikası
ile beraber gruplaşma yolunda ilk adımı atmış olduk. 2002
tarihinde iplik üretim fabrikası kurarak tekstil sektöründe
üretim aşamasına geçtik. 2007 yılında ise Şanlıurfa’da faaliyetlerimize inşaat ve beton üretim tesisini kattık. 2012
yılında beton tesisimizin devamı olarak mıcır ocağı tesisi
üretime başladı. Buna ek olarak Şanlıurfa OSB’de ön germeli
prefabrik yapı elemanları üretim tesisi olan Harran Prefabrik hizmete girdi. Grup firmalarımız Cansan İplik Paz. San.

ve Dış Tic. A.Ş., Canoğlu Petrol San. Tic. Ltd. Şti., Harran
Akaryakıt San.Tic. Ltd. Şti. ve Harran Beton İmalat Makina
A.Ş. olarak İstanbul ve Şanlıurfa’da çeşitli sektörlerde sanayi
faaliyetlerine devam etmektedir.
Akaryakıt sektöründeki faaliyetleriniz ne zaman ve
nasıl başladı?
Grup olarak akaryakıt sektöründeki faaliyetlerimizi Şanlıurfa’daki Harran Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti. ve İstanbul’daki
Canoğlu Petrol San. Tic. Ltd. Şti. ile 2009 yılından beri sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etme hevesi ile adım
atmış olduğumuz bu sektörde kalite, güven ve müşteri
memnuniyeti ilkeleriyle faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Ne zamandan beri BP Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile çalışmayı tercih ettiniz?
İstanbul’da bulunan istasyonumuzu şirket bünyemize
kattığımız 2009 yılından beri BP bayisi olarak hizmet
vermekteyiz. Dönemin şartları, marka güvenirliliği ve
ürün kalitesi ön planda olmasından dolayı BP’yi tercih
ettik ve bu beraberlik 10 yıldır karşılıklı dayanışmayla
devam ediyor.
Güneşli BP’nin konumu, teknik özellikleri ve müşteri
profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
İstasyonumuz İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden
Bağcılar’da bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan iş yerleri
bp dünyas›
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“RAKİPLERİMİZDEN BİZİ AYIRAN
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZ, HİZMET
ANLAYIŞIMIZ VE MÜŞTERİLERİMİZİ
ÇOK İYİ TANIMAMIZDIR. BUNUN YANINDA
BP’NİN MARKA BİLİNİRLİĞİ VE ÜRÜN
KALİTESİ BİZİ RAKİPLERİMİZE KARŞI
BİR ADIM ÖNDE TUTUYOR.”
ve semt sakinlerine hizmet vermektedir. İstasyonumuz
2 bin 500 metrekare üzerine kurulmuştur. Daha önce 4
adet pompa adası ile hizmet vermekteyken, 2017 yılında
yapmış olduğumuz tadilat ve yenileme yatırımımız ile ada
sayımızı 6’ya yükselttik. Marketimizi ve hizmet binamızı
da daha modern bir şekilde yeniledik. İstasyonumuzda
ayrıca 4 peronlu self servis oto yıkama ünitesi ve 1 adet
de büyük araçlar için yıkama ünitesi bulunmaktadır.
İstasyonunuzda kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
İstasyonumuzda 14 kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz. Ön sahada 8, markette 3 kişi vardiyalı olarak görev
yapmaktadır. Müşterilerimize akaryakıt satışı, market ve
oto yıkama hizmetlerini sunmaktayız.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Bölgemiz istasyon sayısı açısından çok yoğun bir bölgedir. Rakiplerimizden bizi ayıran en büyük özelliğimiz,
hizmet anlayışımız ve müşterilerimizi çok iyi tanımamızdır.
Bunun yanında BP’nin marka bilinirliği ve ürün kalitesi
bizi rakiplerimize karşı bir adım önde tutuyor. Bununla
beraber ciro ve hizmet kalitemizi arttırmak için firma ve
müşteri bazında yapmış olduğumuz kampanyalar ve
anlaşmalar bulunmaktadır.
Aynı açıdan BP’nin yeni 360 uygulamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamadan yararlanıyor musunuz?
360 uygulaması sene başında başlamış olup, satışı ve
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hizmet kalitemizi ActiveTeam ekipleri ile daha üst seviyelere çıkarmamızda bizleri destekleyeceğine inandığımız ve
zaman ilerledikçe daha da iyi olacağına düşündüğümüz
bir uygulamadır.
İstasyonların kârlılığı açısından akaryakıt dışı gelirlerin artırılması giderek daha fazla önem kazanıyor.
Bu konudaki düşünceleriniz ve varsa girişimleriniz
nelerdir?
Sektörün içinde bulunduğu dönem itibariyla minimum
kârlılıklarda olması, haliyle bizi de akaryakıt dışı gelirlerin
arttırılması noktasında çeşitli arayışlar içine sokmuştur.
Marketimizi daha da genişleterek ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Self servis yıkama ünitesi kurduk. Bunun gibi farklı
projeler arayışında bulunmaktayız.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sektörün özelliği ve zorluğu da bu, ama en önemli
özelliğimiz işimizi sevmemiz. Öyle ki, ailemizden de daha
fazla zaman ayırdığımız işimizi severek yaptığımız için
hiçbir zorluk bizi etkilemiyor.
Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Bizim değişmeyen tek hedefimiz var; her zaman iyi hizmet vermek, yaptığımız işi doğru ve dürüst yapmak, her
zaman bir adım daha ileri gitmek!..

bayilerimiz
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1976 doğumlu olan Kuzucuk Petrol ve Tarım Ürünleri Tic.
ve San. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Yamaç Kuzucuk,
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Bölümü mezunu. İzmir’de yaşayan Yamaç Kuzucuk evli ve
1 çocuk babası.

“Disiplinli ekibimizin güler yüzlü hizmeti
ve BP markasının gücü bizi
rakiplerimizden ayırıyor”
Manisa’nın Salihli ilçesinde Ankara Yolu üzerinde hizmet sunan Sarıpınar BP’yi
bünyesinde barındıran Kuzucuk Petrol, BP Ailesi’ne bu yılın başında katıldı. Sektöre
1988 yılında BP ile birlikte girdiklerini hatırlatan Yamaç Kuzucuk, “Yeniden bir araya
geldiğimiz için mutluyuz. Disiplinli bir ekiple güler yüzlü hizmet sunuyor ve temizliğe
çok önem veriyoruz. Bu özelliklerimiz ile BP markasının gücünün bizi rakiplerimizden
farklılaştırdığını düşünüyorum” diyor.
Yamaç Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1976 doğumluyum. Anadolu lisesini bitirdikten sonra
ABD’de dil eğitimi aldım ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’ne girdim. Evliyim, bir kızım var. Şirketimizin yönetim kurulu
başkanıyım. Hem İzmir’de hem de Salihli’de yaşıyorum.
Şirketinizin kuruluş hikâyesini ve bugünkü yapısı ile
faaliyet alanlarını anlatabilir misiniz?
Şirketimiz ilk olarak tarım sektöründe faaliyet göstermek
üzere 1963 yılında kurulmuş olup akaryakıt sektörüne
1988 yılında BP Bayiliği alarak girmiştir.
Şirketiniz bünyesinde kaç akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların kaçında BP ile birlikte çalışıyorsunuz?
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Daha önce şirketimiz bünyesinde toplam 3 akaryakıt
istasyonu bulunuyordu ancak, bugün itibarıyla akaryakıt
sektöründeki faaliyetimize sadece tek istasyonla devam
ediyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi sektöre BP Bayiliği
alarak girmiştik ve zaman içerisinde o istasyonumuzu
devrettik. BP ile yeniden birlikte çalışmaya başlamamız
Ocak 2019’da, Sarıpınar istasyonumuz ile oldu. Yeniden
bir araya geldiğimiz için mutluyuz.

yaşayan yerel müşterilerimize 1’i otogaz olmak üzere
toplam 6 adet pompa adası ile hizmet vermekteyiz.

Sarıpınar BP’nin konumu, teknik özellikleri ve müşteri profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
İstasyonumuz Salihli Sarıpınar Mahallesi, Kırveli
Mevkii’nde Ankara Yolu üzerindedir. Ankara yönündeki
şehir çıkışında sağda bulunan ilk istasyondur. İzmir istikametinden gelerek Ankara, Afyonkarahisar ve Uşak istikametine giden binek ve ticari araç sürücüleri ile Salihli’de

Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Disiplinli bir ekiple güler yüzlü hizmet sunuyor ve temizliğe çok önem veriyoruz. İstasyon müdürümüz ve çalışanlarımız hem buralı oldukları hem de uzun yıllardır
bizimle çalıştıkları için yerel müşterilerimizi yakından

İstasyonunuzda kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Sarıpınar BP’de ben dâhil 12 kişilik bir ekibiz. Müşterilerimize yakıt satışının yanı sıra market, araç yıkama,
restoran ve oto lastiği servis hizmetlerini sunuyoruz.
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Size MEPSAN
Buhar Geri Dönüşüm Sistemlerini
Anlatıyoruz !
2010'dan itibaren Avrupa'ya Buhar Geri Dönüşüm Sistemli pompalarını ihraç
eden, 2016 senesiyle beraber patentli ve Avrupa direktiflerine uygun Buhar Geri
Dönüşüm Pompasını üreten Mepsan, çevreci ve ekonomik çözümlerini yeni
yönetmelik ile beraber sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor. %100 yerli üretim
Buhar Geri Dönüşüm Sistemi yakıt ikmali sırasında açığa çıkan benzin buharını
emerek çevreyi koruyor ve istasyonlar için tasarruf sağlıyor.

Hızlı ve Kolay Montaj

Monoblok Gövde
Gövdeye Entegre ve
Modüler Elektronik Ünite

Kompakt Boyutlar
%100 Yerli Üretim
Buhar Geri Dönüşüm Sistemi

Değişken Devirli Motor
Debi Değişimlerine
Anlık Uyum

Daha Az Kablolama
2014/99/EU
Avrupa Direktiflerine Uygunluk

EN 16321-1
Standartlarına Uygunluk

“SARIPINAR BP’DE BEN DÂHİL 12 KİŞİLİK
BİR EKİBİZ. MÜŞTERİLERİMİZE YAKIT
SATIŞININ YANI SIRA MARKET, ARAÇ
YIKAMA, RESTORAN VE OTO LASTİĞİ
SERVİS HİZMETLERİNİ SUNUYORUZ.”
tanırlar. Bu özelliklerimiz ile BP markasının gücünün bizi
rakiplerimizden farklılaştırdığını düşünüyorum.

güçlendiriyor, ürün çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz.
Araç yıkama, restoran ve oto lastiği servis hizmetlerimizin olması da bu anlamda katkı sağlıyor.

Aynı açıdan BP’nin yeni 360 uygulamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamadan yararlanıyor musunuz?
360 uygulamasından tabii ki faydalanıyoruz. Henüz yeni
bir uygulama olduğu için olumlu sonuçlarını önümüzdeki
dönemde daha net göreceğimizi düşünüyorum.

7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmir’de ailemle birlikte oluyor, onlarla birlikte bir şeyler
yaparak iyi vakit geçirmeye özen gösteriyorum.

İstasyonların kârlılığı açısından akaryakıt dışı gelirlerin artırılması giderek daha fazla önem kazanıyor.
Bu konudaki düşünceleriniz ve varsa girişimleriniz
nelerdir?
Akaryakıt dışı gelirlerimizi artırmak adına marketimizi

Son olarak 2019 yılı hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Cari müşterilerimizi titizlikle seçiyor ve 2019’da da ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Hedefimiz öncelikle
mevcut durumu korumak ve tabii ki mümkün olabildiği
kadar satışlarımızı bir önceki yıla oranla artırmaktır.
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ATEX
Daha fazla bilgi için tarayın

/mepsan.com.tr

@mepsanAS

www.mepsan.com.tr

/mepsan-a.s.

SEÇ-G

akaryakıt

Ön saha emniyetinin
önemi konusunda
farkındalığı
artırıyoruz!
Ön saha trafiğinin yaratacağı
tehlikeleri en aza indirmek, emniyetli
operasyonumuzun devamlılığını
sağlamak ve bu konuda önemli bir
farkındalık yaratmak için ‘Önsaha
Emniyeti Programı’nı Ağustos ayı
itibarıyla devreye soktuk.

Antakya Merkez BP

İstasyon operasyonlarımızda meydana gelen emniyetsiz durum ve kazaları incelediğimizde en sık karşılaştığımız olayların ön sahada meydana gelen araç
kazaları ve yaralanmalar olduğunu görmekteyiz.
Ön saha trafiğinin yaratacağı tehlikeleri en aza indirmek ve emniyetli operasyonumuzun devamlılığını
sağlamak için istasyon personelimizin her daim
uyanık ve araçlara yardımcı olması büyük önem
taşımaktadır. Hem maddi hem de manevi kayıpların
yaşanabileceği bu tür kazaların önlenmesine yönelik
alacağımız önlemlerin mutlaka sonuç vereceğine
inanıyoruz.

Eskisehir Organize BP

Bu doğrultuda istasyonlarımızda istasyon içi trafiğin
yaratabileceği riskleri önlemek ve bu konuda önemli
bir farkındalık yaratmak için ‘Önsaha Emniyeti
Programı’nı Ağustos ayı itibarıyla devreye soktuk. Bu
kapsamda hazırlamış olduğumuz farkındalık videosu
ile ön saha emniyeti için alınması gereken önlemler
konusunda da personellerimize bilgi verilmektedir.
Bu program çerçevesinde; Active Team, hem Akaryakıt Satış Personelimize hem de Market Satış
Personelimize ‘Önsaha Emniyeti’ konulu filmimizi
seyrettirmektedir. Ayrıca Eğitim Ekibimiz de istasyon ziyaretlerinde ve sınıf eğitimlerinde Sağlık,
Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) eğitim bölümünde ‘Önsaha Emniyet Programı’ üzerinde durup,
bu konudaki bilgi ve farkındalığı artırmaktadır. Saha
Müdürlerimiz de istasyon ziyaretlerinde ‘Önsaha
Emniyet Programı’nın farkındalığının artırılması için
istasyon personeli ile iletişimini bu konu üzerine
kurmaktadır.
Yürütülen program kapsamında, ilk 10 günde 115
istasyonumuzda 417 Önsaha ve Market Personelimize ulaştık. Amacımız, tüm istasyonlarımızdaki çalışanlarımızla birlikte ‘Emniyetli Operasyon’ devamlılığını sağlamak ve ‘Sıfır Kaza’ hedefine ulaşmaktır.
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Sarıgazi BP

Kızılelma BP

Buharkent BP

Gazino BP
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İzmir-1 Mıntıkası Eğitimleri

İstanbul Anadolu ve İstanbul Merkez Mıntıkaları Eğitimi

Samsun Mıntıkası Eğitimleri
Mersin Mıntıkası Eğitimleri

İstanbul Anadolu ve İstanbul Merkez Mıntıkaları Eğitimleri
İstanbul Avrupa-2 Mıntıkası Eğitimleri

Gaziantep Mıntıkası Eğitimleri
İstanbul Avrupa-2 Mıntıkası Eğitimleri

İstanbul Avrupa-2 Mıntıkası Eğitimleri
Ankara-1 Mıntıkası Eğitimleri

Ankara-1 ve Ankara-2 Mıntıkası Eğitimleri

Müşteri odaklı İstasyon Personeli
eğitimlerimiz devam ediyor!
2019 yılı istasyon personeli eğitimlerimiz müşteri odaklı bir şekilde ve çalışanlarımızın
müşteriyle iletişim becerilerini artırmaya yönelik amacımız doğrultusunda devam ediyor.

S

ınıf eğitimlerimize katılımın artması, çalışanlarımızın müşteriyle iletişim becerilerini artırmaya yönelik
amacımızın gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu yılki eğitim programlarımızın
temelini ilk izlenim, müşteri servis adımları, müşterilerimizi aktif dinleme ve yüz yüze iletişimde dikkat edilmesi
gereken konuları kapsayan içeriklerden oluşturduk. Bu
içeriğin istasyon çalışanlarının bilgi ve becerilerini etkili
bir şekilde artırması için görsel-işitsel araçlar kullanarak
etkin ve verimli bir eğitim programı uyguluyoruz.
Eğitim programlarımız istasyonumuzda hem müşteri
memnuniyetinin sağlanması hem de çalışanlarımızın
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Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) konularında daha duyarlı hale gelmesini sağlamaya yönelik iki
temel bölümden oluşmaktadır. Her iki eğitim programının istasyon çalışanlarımızın motivasyonuna ve servis
standartlarımızın geliştirilmesine katkıda bulunmasını
amaçlıyoruz.
Öte yandan görev tanımları doğrultusunda farklılaştırdığımız eğitim programları ile bir yıl boyunca eğitim
içeriklerimizi de güncelleyerek görev odaklı bir eğitim
yöntemini benimsedik. Bu anlayışın aynı zamanda istasyon yöneticilerimizin servis kalitesi ve diğer operasyonel
konularda işini kolaylaştırmasını hedefliyoruz.

Antalya Mıntıkası Eğitimleri

İstanbul Anadolu ve İstanbul Merkez Mıntıkaları Eğitimleri

2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla Akaryakıt Satış Personeli
Eğitim Programı’na 402 istasyonumuz katılmış ve 85
adet eğitim düzenlenmiş, bu eğitimlere 2.470 Akaryakıt
Satış Personelimiz katılmıştır. Yine bu yıl Market Satış
Personeli Eğitim Programı’na 312 istasyonumuz katılmış
ve 75 adet eğitim düzenlenmiş, bu eğitimlere ise 714
Market Satış Personelimiz katılmıştır.
Çalışanlarımızın motivasyonu, servis kalitesi standartlarımız, Gizli Müşteri performansları, Birlikte Kazanalım
Programı ve istasyonun eğitim durumu gibi konuların
istasyon yöneticilerimizle birlikte değerlendirildiği istasyon ziyaretlerimiz de Eğitim Ekibi tarafından devam

Denizli Mıntıkası Eğitimleri

etmektedir. 2019 yılı Agustos ayı itibarıyla 417 istasyonumuzda 2.667 çalışanımıza yönelik Servis Kalitesi ve
SEÇ-G konusunda ziyaretler yapılmıştır.
BP Express Shop’larımızda çalışan personelimizin eğitimlerine de Eğitim Ekibi tarafından devam edilmektedir.
Bu çerçevede 12 istasyonumuzda 5 adet eğitim düzenlenmiş ve 50 BP Express Shop&Wild Bean Cafe çalışanımızın eğitimleri tamamlanmıştır. BP Express Shop
eğitimlerinde Gıda Güvenliği ve Hijyen konuları başta
olmak üzere Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik konularında da katılımcılara eğitim verilmektedir.
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BP Active Team müşterilerimizin
beklentilerine yönelik hizmet
standartlarımızı yükseltmeye
devam ediyor!
İstasyon sahasında çalışan arkadaşlarımızın iletişim becerileri ve
servis standardımızı doğru uygulaması ile sadık müşteri sayımızı
artırmak her zaman en önemli hedefimizdir. BP Active Team, bu
hedefimiz doğrultusunda 2019 başından itibaren çalışanlarımızın
işbaşında ve servis odaklı geliştirilmesinde önemli bir görev
üstlenmiştir.

G

ünümüz müşterilerinin servis konusundaki duyarlılıkları ve beklentileri her geçen gün artmaktadır.
Müşterilerimize istasyon iletişim alanlarında ve diğer
platformlarda verdiğimiz mesajların yanı sıra bizi tercih
nedenlerinin başında çalışanların sunduğu servisin kalitesi ve standardı gelmektedir. İstasyon sahasında çalışan
arkadaşlarımızın iletişim becerileri ve servis standardımızı doğru uygulaması ile sadık müşteri sayımızı artırmak her zaman en önemli hedefimizdir. Bu doğrultuda
2019 başı itibarıyla çalışanlarımızın işbaşında ve servis
odaklı geliştirilmesinde Active Team önemli bir görev
üstlenmiştir.
Active Team’ın üstlendiği bu rol hem müşterilerimizin
hem de çalışanlarımızın memnuniyeti gibi birden fazla
amacı da gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu amaçlar;
• İstasyon çalışanlarımızın işbaşında servis odaklı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
• İstasyonda servis kalitesi konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması,
• Müşterilerimizin daha kaliteli bir servis anlayışından
faydalanması,
• İstasyon çalışanlarının Gizli Müşteri Programı aracılığı
ile servis kalitesi konusundaki farkındalığının artırılması,
• Ve tüm bu amaçların gerçekleşmesinde bir motivasyon
aracı olarak Birlikte Kazanalım Programı’nın yine sahada
işbaşında çalışanlarla paylaşılmasıdır.
Tüm bu amaçlar doğrultusunda Active Team, 2019 Ağustos ayı itibarıyla;
• 444 istasyonumuzda 571 adet Market Servis Kalitesi
aktivitesinde 1.023 Market Satış Personelimiz,
• 586 istasyonumuzda 748 adet Akaryakıt Servis Kalitesi
aktivitesinde 2.422 Akaryakıt Satış Personelimiz,
• 460 istasyonumuzda 568 adet İstasyon Servis Kalitesi
aktivitesinde 3.480 İstasyon Personelimiz,
• 128 istasyonumuzda 133 adet Servis Kalitesi Performans Arttırma aktivitesinde 447 İstasyon Personelimiz
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ile birebir iletişim kurmuş ve servis kalitesi adımlarının
üzerinden geçmiştir. Gerçekleştirilen aktiviteler ile tüm
istasyonlarımıza ulaşılmış ve toplam 7.372 personel ile
9.267 saat iletişim kurulmuştur.
Bu aktivitelerde hem aktif satış (BP Club, Hopi ve banka
kampanyaları gibi) hem de servis kalitesi konusunda
istasyon personelimiz ile birlikte sahada eğitimler gerçekleştirilmiştir. Çalışanlarımıza müşteri ile iletişimde
ve aktif satış konsunda önemli bir rol model ve rehber
olan Active Team ekibimiz bu misyonunu geliştirerek
devam ettirecektir.
bp dünyas›
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bayilerimiz

“Global çapta kurumsallaşmış bir marka
ile yola devam etmek hedeflerinize
ulaşmakta önemli bir rol oynar”
BP ile İstanbul Kamiloba istasyonunda iki yıl önce başlayan işbirliğini kısa sürede 5
istasyona taşıyan NG Petrolcülük’ün kurucusu Sabahattin Kılıçoğlu, “Büyüyen bir
şirket olarak bir dünya markası ile çalışmamız gerektiğini düşündük çünkü global çapta
kurumsallaşmış bir marka ile yola devam etmek daha ilkeli, sağlıklı ve kazançlı bir
şekilde hedeflerinize ulaşmakta önemli bir rol oynar. Nitekim BP’nin ürünlerinden ve
müşteri portföyünden de memnun kaldık ve işbirliğimizi genişlettik” diyor.
Sabahattin Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1962 Siirt doğumluyum. 1994-2000 yılları arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevini
yürüttüm. Sektör temsilcisi olarak meclis üyeliğim halen
devam ediyor.
Şirketinizin bugünkü yapısı ile faaliyet alanlarını
anlatabilir misiniz?
NG (New Generation) Petrolcülük Taahhüt Nakliye İnşaat
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. toptan ve perakende satış, ticari ve endüstriyel yakıtlar, madeni yağlar
gibi alanlarda faaliyetler göstermek üzere 2009 yılında,
Mersin’de kuruldu. Halen akaryakıt sektörünün yanı sıra
Mersin Serbest Bölge’de streç film, meyve ve sebze
poşetleri vb üretimi alanında sanayi faaliyetleri de yürütmektedir.
Akaryakıt sektöründeki faaliyetlerinize ne zaman ve
nasıl başladınız?

Akaryakıt sektöründeki faaliyetlerimiz oldukça eskiye
dayanıyor. İstasyon işletmeciliği baba mesleği olup, kendisi ilk akaryakıt istasyonumuzu Siirt’in Kurtalan ilçesinde
1962 yılında açmıştı. O günden beri devam ediyor. 1990
yılında işlerimiz nedeniyle Mersin’e yerleştik. Halen Mersin merkezli olarak farklı illerde istasyon işletmeciliğini
sürdürüyoruz.
Şirketiniz bünyesinde kaç akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların kaçında BP ile birlikte çalışıyorsunuz?
Şirketimiz bünyesinde toplam 9 akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bunların 5’inde BP ile birlikte çalışıyoruz. BP
Bayrağı altında hizmet veren istasyonlarımızın 2 tanesi,
geçtiğimiz aylarda hizmete açılan İstanbul-İzmir otobanı
üzerinde, Balıkesir’in Karesi ilçesi İbirler mevkiinde bulunuyor. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Kamiloba mahallesindeki istasyonumuz BP ile birlikte çalışmaya ilk kez başladığımız istasyondur. Konya Karapınar’daki istasyonumuzda
bu yılın başında çalışmaya başladık. Beşinci istasyonumuz

ise Mersin merkezde, eski otogarın karşısında olup birkaç
hafta içerisinde hizmete açılacak ki, muhtemelen dergimiz
baskıya girdiğinde açılmış olur.
Ne zamandan beri BP Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile çalışmayı tercih ettiniz?
BP ile birlikte çalışmaya 2 yıl önce, az önce söylediğim gibi
İstanbul Kamiloba’daki istasyonumuzda başladık. Büyüyen
bir şirket olarak bir dünya markası ile çalışmamız gerektiğini düşündük çünkü global çapta kurumsallaşmış bir
marka ile yola devam etmek, daha ilkeli, sağlıklı ve kazançlı
bir şekilde hedeflerinize ulaşmakta önemli bir rol oynar.
Nitekim BP’nin ürünlerinden ve müşteri portföyünden de
memnun kaldık ve işbirliğimizi genişlettik.
Karapınar-2 BP’nin konumu, teknik özellikleri ve
müşteri profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
Karapınar-2 istasyonumuz Konya’nın Karapınar ilçesinde,
Ulus Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunuyor.
İlçe çıkışında ve şehirlerarası otoyol üzerinde olması nede-

niyle oldukça hareketlidir. Bölge sakinlerinin önemli bir
kesimi tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için çiftçiler müşteri profilinde ciddi bir paya sahiptir. Otoyolu kullanan
araç sürücüleri de özellikle yaz aylarında ağırlıklı bir grup
oluşturur. Karapınar-2 BP istasyonumuzda müşterilerimize
biri otogaz olmak üzere toplam 4 pompa adası ile hizmet
sunmaktayız.
Karapınar-2 BP’de kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
Karapınar-2 BP’de istasyon müdürümüz Fırat Soyçiçek ile
birlikte toplam 10 kişilik bir ekip görev yapmaktadır. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ise market, kafeterya,
kamelyalı dinlenme alanı ve araç yıkamadır.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Sektörde çok ciddi bir rekabet var ve ne yaparsan yap
rakibin anında cevap verecek pozisyonu alıyor. Bunun neti-

1962 Siirt doğumlu olan Sabahattin Kılıçoğlu, 1994-2000
yılları arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis
Başkanlığı görevini yürüttü.
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Karapınar-2 BP İstasyon Müdürü Fırat Soyçiçek, temel
ilkelerinin müşteri memnuniyeti olduğunu ve müşterinin
aldığı üründen olduğu kadar sundukları hizmetten de
memnun kalması için çalıştıklarını söylüyor.

“SAĞLIK SEKTÖRÜ KAPSAMINDAKİ
ECZANELER BİLE BELLİ BİR SAATTE
KAPANIYOR VE SADECE NÖBETÇİ
ECZANELER AÇIK KALIYOR. KİŞİSEL
DÜŞÜNCEM İSTASYONLAR İÇİN DE
BENZER BİR SİSTEMİN UYGULANMASI
GEREKTİĞİ YÖNÜNDE.”
cesinde de istediğini elde edemiyorsun. Bu nedenle rekabette asıl olarak hizmet kalitesinin öne çıktığını düşünüyoruz. Bir akaryakıt istasyonu öncelikle müşterinin gözüne
güzel görünmelidir. İstasyona girdiğinde personelin kıyafetinin düzgünlüğü ve kendisini güler yüzle karşılaması,
kullanacağı tuvalet ve lavaboların düzen ve temizliği de
en baştan farklılık oluşturur. Biz de bunun bilincinde olarak
bütün bu hususlarda titizlik gösteriyor, en kaliteli hizmeti
sunmaya çalışıyoruz.
İstasyonların kârlılığı açısından akaryakıt dışı gelirlerin artırılması giderek daha fazla önem kazanıyor.
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Bu konudaki düşünceleriniz ve varsa girişimleriniz
nelerdir?
Akaryakıt dışı gelirleri artırmak giderek daha fazla önem
kazanmakla birlikte, bu doğrultuda yatırım yapabilmek için
öncelikle istasyonunuzun alanının müsait olması gerek.
Müsait alana sahipseniz geniş bir market, restoran, oto
lastiği servisi gibi gelirleri destekleyici yatırımlar yapabilirsiniz. Karapınar-2 BP’de bizim sınırlı bir alanımız olmakla
birlikte ürün çeşitliliğine ve raf düzenine önem verdiğimiz
marketimiz, kafeteryamız ve araç yıkama ünitemiz istasyon gelirlerimize önemli bir katkı sağlıyor.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Akaryakıt istasyonu işletmeciliği 7/24 çalışılan ender sektörlerden biri. Sağlık sektörü kapsamındaki eczaneler bile
belli bir saatte kapanıyor ve sadece nöbetçi eczaneler açık
kalıyor. Kişisel düşüncem istasyonlar için de benzer bir
sistemin uygulanması gerektiği yönünde. Mevcut haliyle
kendimize fazla vakit ayıramıyoruz, ayırabildiğimiz zamanı
da doğal olarak ailemizle birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz.
Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
Büyümek her zaman ilk hedefimiz. Piyasada sıkıntılı süreç
devam ettiği için 2019 satış hedeflerimize daha az risk
alarak ve sağlam adımlarla yürümeye çalışıyoruz.

bayilerimiz

KEMAL SEZAL VE OĞULLARI KOLL. ŞTİ. / KAHRAMANMARAŞ

Bayrağı babasından devralarak
1980’li yıllarda oğulları Safa ve
Fatin Rüştü ile birlikte şirketi
kuran Kemal Sezal.

“BP ile farklı bir bağımız var”
1920’li yıllardan bu yana akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Sezal Ailesi’nin
dördüncü kuşak temsilcilerinden Barbaros Sezal, Sanayi BP ve bu yılın başında hizmete
açılan Binevler BP hakkında bilgi verirken, Kahramanmaraş’ta yıllardır temsil ettikleri
BP ile olan bağlarını ise “Bunca yıldır BP markasına sadık kaldık çünkü farklı bir bağımız
var. Bu biraz forma aşkı gibi bir şey; BP’nin renklerini de kalitesini de seviyoruz”
sözleriyle açıkladı.
Barbaros Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1985 doğumluyum. Sütçü İmam Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği Bölümü mezunuyum.
Kemal Sezal ve Oğulları Kollektif Şirketi’nin dördüncü
kuşak ortaklarındanım. Evliyim, Safa ve Ömer Faruk
adlarında iki oğlum var.

1985 Kahramanmaraş doğumlu olan Barbaros Sezal, Sütçü
İmam Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği
Bölümü mezunu. Kemal Sezal ve Oğulları Kollektif
Şirketi’nin dördüncü kuşak ortak ve yöneticilerinden olan
Barbaros Sezal evli ve 2 çocuk babası.
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Sezal Ailesi olarak, BP ile çok uzun yıllara dayanan
bir işbirliğiniz olduğunu biliyoruz. Bu köklü işbirliğinin ne zaman ve nasıl başladığını, hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini, kısaca hikâyesini
sizden dinleyebilir miyiz?
Bu sorunun yanıtını aslında babam çok daha doğru bir
şekilde verebilirdi ama ben de bildiğim kadarıyla yanıtlamaya
çalışayım. Dediğiniz gibi BP ile çok uzun yıllara dayalı bir
işbirliğimiz var. Mobil’den BP’ye geçen bayilerdeniz. Bunca
yıldır da BP markasına sadık kaldık çünkü farklı bir bağımız
var. Bu biraz forma aşkı gibi bir şey; BP’nin renklerini de kalitesini de seviyoruz. Şirketimizin hikâyesine gelince, 1920’li
yıllara kadar uzanıyor. Büyük dedem Tevfik Sezal’ın gazyağı
ve madeni yağ satışı işine girmesi ile başlıyor, dedem Kemal
Sezal’ın Kahramanmaraş’ın tenekelerle gazyağı satışı yapılan bu ilk istasyonunu devralması ve 1980’li yıllarda oğul-

Kemal ve Barbaros Sezal
kardeşlerin babası Safa Sezal,
planlarını da kendisinin çizdiği
Binevler BP’nin inşaatında,
kendi adını taşıyan torunu
Safa ile birlikte.

ları babam Safa ve amcam Fatin Rüştü ile Kemal Sezal ve
Oğulları Kollektif Şirketi’ni kurmasıyla devam ediyor. Bugün
dördüncü kuşak temsilcileri olarak ben, ağabeyim ve amcamın oğlu şirket yapısını değiştirmeden sürdürüyoruz çünkü
tüm malvarlığınız ile sorumlu olduğunuz için kollektif şirketi
en dürüst şirket yapısı olarak görüyoruz. Dört kuşaktır da
sadece akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyoruz.
Bu işbirliğini şimdi yeni bir istasyonla taçlandırdınız.
Bu yeni yatırımın hikâyesini de öğrenebilir miyiz?
Evet, işbirliğimizi yeni istasyonumuz Binevler BP ile taçlandırdık. Burası bir takas ile gündeme geldi. Havaalanı girişindeki Erkenez istasyonumuzu kapatınca arsasını devlete

Otomobillere düşkün olan Safa Sezal’ın büyük oğlu Kemal
Sezal, bulunması zor çeşitli parçaları bir araya getirerek
pick-up’tan dönüştürdüğü off-road aracıyla birlikte. Evli
ve 2 çocuk babası olan Kemal Sezal, bazı eksikleri de
tamamlayarak TOFSED’den onay alıp kendi yaptığı araçla
yarışlara katılmayı amaçlıyor.

verdik ve karşılığında yine arsa olarak burayı aldık. İnşaatını planını çizerek babam yaptı ve personel odasından
pompaların duracağı yere kadar her şeyi planladı. Hizmete
açtığımızdan bu yana üç dönemdir tam puan alıyoruz. Özel
günlerde aktivitelerimiz oluyor. 23 Nisan’da bir organizasyon şirketi ile çalıştık; balon ve bayrakların yanı sıra Maraş
Mado’nun hazırladığı küçük sütlü tatlıları dağıttık. Bizim
çocuklarımız da yine bizim kontrolümüzde bazı araçlara
satış yaptılar. Müşterilerimizin çok beğendiği bu etkinliğimize yerel basın da çok geniş bir şekilde yer verdi. Bir
de hiç kimsenin önemsemediği 24 Temmuz Gazeteciler
Günü’nde yerel gazeteleri ücretsiz olarak müşterilerimize
dağıttık ve bu gün hakkında müşterilerimizi bilgilendirdik.
Bu etkinliğimiz sonrası yerel basından ciddi bir gazeteci
müşteri grubumuz oldu ki daha önce bizi tanımıyor ve
yakıtlarını bizden almıyorlardı.
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Kemal Sezal ve Oğulları
Kollektif Şirketi’nin
dördüncü kuşak
ortak ve yöneticileri
Kemal Sezal (solda),
Şems Sezal (ortada)
ve Barbaros Sezal
bir arada.

İstasyonlarınızın konumu, teknik özellikleri ve müşteri profilleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Halen biri küçük sanayi sitesinin girişinde, diğeri de yeni
bir yerleşim yeri olan Binevler’de olmak üzere iki akaryakıt istasyonumuz var. Sanayi BP istasyonumuz yaklaşık
1.400, Binevler BP istasyonumuz ise 2.400 metrekarelik
alana sahip. Sanayi BP’de 4 akaryakıt pompa adası, Binevler BP’de 4 akaryakıt ve 2 otogaz pompa adası ile hizmet
veriyoruz. Konum itibarıyla Sanayi BP’de müşteri profilimizi ağırlıklı olarak sanayi sitesindeki firmalar ve müşterileri oluşturuyor. Binevler BP’de ise karma bir müşteri
profili ile daha çok binek araçlara hizmet sunuyoruz.

Aslında vakit ayıramıyorum. İstasyon açıldığından beri
sabah 7:30’dan gece yarısına kadar buradayız. Sürekli
sahada olup istasyonun kontrol ve bakımlarıyla uğraşıyoruz.
Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
2019 hedefimiz kapattığımız istasyondaki satışlarımızı
yakalayabilmek. Tabii çok zor bir hedef; henüz emekliyor ama yürütüp koşturtacağız zaman içerisinde. Dört
dönem üst üste tam puan almak da bir diğer hedefimiz.

İstasyonlarınızda kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
Binevler BP’de ön sahada 10, yıkamada 1, markette 2
kişi görev yapıyor. Ayrıca tedarik konuları ile ilgilenen bir
market müdürümüz ve bir de şoförümüz var. İki istasyonumuz da tek şirket çatısı altında faaliyet gösterdiği için
personel ihtiyacına göre istasyonlar arasında aktarma
yapabiliyoruz. Ayrıca babam Safa Sezal, Binevler BP
istasyonumuzda; amcam Fatin Rüştü Sezal ise Sanayi
BP istasyonumuzda durarak bizlere yardımcı oluyorlar.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Satışları artırmak için amcamın oğlu Şems Sezal veya ben
sürekli sahada oluyor, müşteri taleplerini dinliyoruz. Bu
doğrultuda tüm bankalarla anlaşarak POS cihazlarını aldık,
dolayısıyla müşterilerimiz tüm banka kampanyalarından
faydalanabiliyorlar. Marketimizi büyük tuttuk ve ürün çeşitliliği ile tuvalet temizliğine çok önem veriyoruz. Araç yıkamada birinci sınıf köpük ve cilâ kullanıyoruz. Ayrıca yıkama
ünitesine müşteri talepleri doğrultusunda oto süpürge
de koyduk. Sanayi BP istasyonumuzun marketinde ise
oradaki müşteri grubuna uygun ürünlere ağırlık verdik.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Bu yıl başında hizmete açılan Binevler BP istasyonunda bir
organizasyon şirketi ile birlikte gerçekleştirilen 23 Nisan
etkinliği, yerel basında da geniş bir şekilde yer almış.

bayilerimiz

TUR-PET TURGUTLU PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / TURGUTLU, MANİSA

“BP ile çok güzel anılarımız var”
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1987 yılında hizmete açılan Turgutlu BP istasyonunun
sahibi ve Tur-Pet Turgutlu Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kurucusu Sami Atlı,
“BP ile başladık. Sonrasında da hep BP ile devam ettik, çünkü çok güzel bir ortam vardı.
Otuz yılı aşkın süredir birlikte çalışıyoruz, çok anımız vardır” diyor.
Sami Bey, kendinizi kısaca tanıttıktan sonra şirketinizin kuruluş hikâyesini ve bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
1950 Manisa, Turgutlu doğumluyum. İTÜ İnşaat
Fakültesi’nden 1973 yılında mezun olduktan sonra 8
yıl kadar devlet memurluğu, sonrasında bir süre inşaat
mühendisliği ve çeşitli inşaat işleri yaptım. Akaryakıt sektörüne bir arkadaşımla birlikte 1987 yılında girdik. O dönem
Turgutlu’da toplam 3 istasyon vardı ve üçü de şehrin İzmir
çıkışındaydı. Biz dördüncü istasyonu ilk kez Ankara çıkışında ve BP olarak açmıştık. 1992 yılında ortaklıktan ayrıldık. İnşaat faaliyetlerimizi de 2000 yılında sonlandırdık.
İstasyon işletmeciliğinin yanı sıra halen 200 dönümlük
bir alanda zeytincilik yapıyoruz. İki erkek, bir kız çocuğu
babasıyım. İki oğlum da ODTÜ’den mezun ve elektronik
mühendisi; Büyük oğlum burada benimle, küçük oğlum
Ankara’da çalışıyor. Kızım ise serbest muhasebeci.
1950 Manisa doğumlu olan Sami Atlı, İTÜ İnşaat Fakültesi
1973 yılı mezunu. Yaklaşık 8 yıl devlet memurluğu yapan
ve sonrasında inşaat sektöründe çalışan Sami Bey,
akaryakıt sektörüne 1987 yılında girdi. Halen Turgutlu’da
2 istasyon sahibi olan Sami Atlı evli ve 3 çocuk babası.
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Şirketiniz bünyesinde şu anda kaç akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların kaçında BP ile
birlikte çalışıyorsunuz?
Şu anda iki istasyonumuz var ve bu istasyonumuzda
başlangıçtan beri BP ile çalışıyoruz.

Niçin BP ile çalışmayı tercih ettiniz?
Başlangıçta açmak istediğimiz bu istasyona BP sıcak baktı
ve BP ile başladık. Sonrasında da hep BP ile devam ettik,
çünkü çok güzel bir ortam vardı. Otuz yılı aşkın süredir
birlikte çalışıyoruz, çok anımız vardır. Örneğin eski Satış
Müdürü Sadık Bey çok iyi bir insandı, unutamadığımız biridir.
Turgutlu BP’nin konumu, teknik özellikleri ve müşteri
profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
Turgutlu BP, Ankara Asfaltı Salihli Çıkışı üzerinde birinci
kilometrededir. İstasyonun alanı 3 bin 950 metrekare olup
1 otogaz, 3 akaryakıt pompa adası bulunmaktadır. Ayrıca
küçük bir marketimiz ve hem otomatik hem de elle araç
yıkama ünitelerimiz vardır. Daha önce yan tarafta bir lokantamız da vardı ama 4 yıl önce kapattık. Şimdi hedefimiz bu
binayı yıkıp marketimizi lokantanın altına taşımak. Mevcut
marketimiz çok küçük olduğu için fazla ürün bulunduramıyoruz. Müşteriler de içinde rahatça hareket edemedikleri
marketlere girmek istemiyorlar. Müşterilerimiz ağırlıklı
olarak yerel ve binek araç sahibidir ama çiftçi ve transit
müşterilerimiz de oluyor; %75’i sabit müşterimizdir.

Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Rakiplerimizden farkımızı hizmet kalitemiz ile ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir de Turgutlu’daki en eski iki istasyon
işletmecisinden biriyiz, dolayısıyla halk bizi tanıyor. Ayrıca
elle yıkama hizmetini de 1 TL gibi çok düşük bir ücret
karşılığında veriyoruz.
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TUR-PET TURGUTLU PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / TURGUTLU, MANİSA

“RAKİPLERİMİZDEN FARKIMIZI HİZMET
KALİTEMİZ İLE ORTAYA KOYMAYA
ÇALIŞIYORUZ. BİR DE TURGUTLU’DAKİ
EN ESKİ İKİ İSTASYON İŞLETMECİSİNDEN
BİRİYİZ, DOLAYISIYLA HALK BİZİ
TANIYOR.”
Aynı açıdan BP’nin yeni 360 uygulamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamadan yararlanıyor musunuz?
360 uygulaması bu yılın başında başladı; Active Team zaman
zaman ziyaret edip bize yardımcı oluyor. İyi bir uygulama.
Bu istasyonda kaç kişilik bir ekip görev yapıyor?
Büyük oğlum Abdullah ile birlikte 17 kişilik bir ekibimiz
var. Ön sahada 8, markette 3 çalışanımız vardiyalı olarak
görev yapıyor. Ağırlıklı olarak çiftçilere hitap eden diğer
istasyonumuzda ise 6 kişilik bir ekibimiz var.
7/24 hizmet sunmak durumunda olan bir sektörde kendinize ayırabildiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kitap okumak gibi klâsik uğraşlarım var tabii ama boş
vaktimi genel olarak çiftçilik ile uğraşarak değerlendiriyorum çünkü ağaçları çok seviyorum. Ayrıca uğraştığınız
bir şeyin karşılığını alıyor olmak da çok güzel.
Son olarak 2019 yılı hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Genel olarak şartlar belli ve tüm sektörlerde bir daralma
var. Büyük kentlerde şehiriçi istasyonlar daha az etkileniyor veya etkilenmiyor olabilir ama taşra istasyonlarının
yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. 2019
yılında mevcut durumu korumaya ve yeni müşteri edinmeye çalışıyoruz.
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Sami Atlı’nın ODTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu olan
büyük oğlu Abdullah Atlı, yüksek lisansını da Londra’da
tamamlamış. Şimdi Turgutlu’da babası ile birlikte çalışan
Abdullah Atlı için Sami Bey, “Hesap kitap ve banka işleri
gibi yükleri üzerimden aldı. İşlerimizle ilgili tüm kararları da
birlikte veriyoruz” diyor.

OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

akaryakıt

BP istasyonlarında
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’
coşkuyla kutlandı
Alara BP

Aksu BP

Alara BP

Anamur BP

Kırıkhan BP

Aşgarbeyli BP
Halkalı BP

Köseköy BP

Avcılar BP

Babaeski BP

Bolluca BP

Bulancak BP

Erciyes BP

Çarşamba BP
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Gaziantep BP

Cakmaklı BP

Falez BP

Gümrükyolu BP

Kayseri Merkez BP

Bostancı Güney BP
Mahmutbey-M BP

Kurttepe BP

Buğdaylı BP

Kiremithane BP

Alara BP

Mersin-M BP

Mıdık BP

Derbent BP
Nizipyolu BP

Olimpiyat BP

Omaniye Organize BP

Phselis BP

Sefaköy BP

Silivri BP

Şarkışla BP

Tatvan BP

Firuzköy BP

Gümüşkavak BP

Toyota BP

Tütünçiftlik Guney BP

Tütünçiftlik Kuzey BP

Ünye BP
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OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

akaryakıt

Tütünçiftlik
istasyonlarımızdan
örnek uygulama

Canik BP

TEM Anadolu Otoyolu üzerinde karşılıklı olarak
hizmet sunan Tütünçiftlik Kuzey ve Tütünçiftlik
Güney istasyonlarımız, 2019-2020 eğitimöğretim yılının başlaması nedeniyle içinde bir
hikâye kitabının da yer aldığı kırtasiye paketi
hediyesi ile öğrencilere başarılar dilerken örnek
bir uygulamaya da imza attı.
Atakum BP

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM Anadolu Otoyolu üzeri Tütünçiftlik mevkiinde karşılıklı olarak hizmet sunan Tütünçiftlik Kuzey
ve Tütünçiftlik Güney istasyonlarımız, 09 Eylülde başlayan 20192020 eğitim-öğretim yılı kapsamında örnek oluşturacak çok güzel
bir uygulamaya imza attı. Yeni öğretim yılında öğrencilere başarı
dileklerini, özel olarak hazırladıkları hediye kırtasiye paketi ile iletti.
Tütünçiftlik istasyonlarımızın personelleri tarafından dağıtılan
hediye kırtasiye paketleri; bir hikâye kitabı ile içerisinde 2 adet
kurşun kalem, 1 adet kırmızı kalem, 1 adet silgi ve 1 adet kalemtraş
bulunan bir kalem kutusundan oluşturuldu. Bu anlamlı ve örnek
uygulama nedeniyle Tütünçiftlik istasyonlarımızın yönetim ve personeli ile saha müdürümüzü kutluyor, işlerinde başarılar diliyoruz.

Samsun
istasyonlarımızda
19 Mayıs etkinliği

Samsun Mıntıkası’nda hizmet veren bayilerimiz tarafından işletilen istasyonlarımızda Gazi Mustafa Kemal’in
Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıktığı
tarih olan ve daha sonra bizzat kendisi tarafından Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlere armağan edilen 19
Mayıs, 100’üncü yılında ayrı bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Gazi
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı tarih olan
19 Mayıs’ın 100’üncü yılı, Samsun Mıntıkası
bayilerimiz tarafından ayrı bir gurur ve
coşkuyla kutlandı.

Yelken bayraklarla donatılan istasyonlarımızın personelleri, müşterilerimize gün boyunca 19 Mayıs 100. Yıl
logosu ve Atatürk baskılı tişörtlerle hizmet verirken, bayrak da dağıttılar. Derbent BP istasyonumuzda ise müşterilere, bayimiz tarafından 19 Mayıs’ın 100’üncü yılına özel
olarak hazırlatılan 100. Yıl temalı kupalar hediye edildi.
Derbent BP

Canik BP
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Samsunyen BP

Derbent BP
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TEŞVİK PROGRAMI

akaryakıt

Gizli Müşteri’deki başarılarından
ötürü Erciyes BP ve Kayseri Merkez
BP istasyonlarımızın almaya hak
kazandıkları ödülleri Aytekin Aydemir
ve Hasan Boyraz’a takdim edildi.

Fırat İzmir BP

Birlikte Kazanalım Programı ile hem
çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin
memnuniyeti artıyor!

Gizli Müşteri Programı’nda başarılı
ola BEKDİK istasyonumuzdan Özay
Ünal’a GM ödülü takdim edildi.

Kumarlı Yeni BP istasyonumuzun
Gizli Müşteri değerlendirmeleri
sonucunda kazandığı ödül, Barış
Molu’ya takdim edildi.

Çalışan memnuniyeti, müşterilerimiz ile iletişim ve müşteri memnuniyetini
doğrudan etkileyen bir etkendir. Dolayısıyla Birlikte Kazanalım Programı’nda
başarılı olan her çalışanımız aslında müşteri memnuniyeti konusunda da
önemli bir başarı elde etmiş demektir.

İ

stasyon çalışanlarımıza yönelik uygulanan Birlikte Kazanalım Programı, yenilenmiş içeriği ile çalışnlarımızın bağlılık ve motivasyonlarının artırılmasında önemli bir işleve
sahip. 360 Programı’nın bir parçası haline gelen programımız kısa sürede önemli bir program olarak çalışanlarımız
tarafından benimsenmiştir.

aslında müşteri memnuniyeti konusunda da önemli bir
başarı elde etmiş demektir.

Birlikte Kazanalım Programı ile iki temel amacımız bulunmaktadır. Birincisi Ultimate satışları ile birlikte istasyon
satışını arttırmak, ikincisi ise istasyon çalışanlarımızın
aidiyet duygusunu geliştirmektir. Aidiyet duygusu ile çalışanlarımızda markamıza olan bağlılık ve sadakatin artması
beklentilerimiz arasındadır.

Satış Teşvik Primi bölümünde, program kapsamında yapılan hesaplamalar doğrultusunda, en iyi ilk 75 istasyonumuzun İstasyon Müdürlerine ve müşteri ile iletişimde olan
personelimize prim verilmektedir. Saha Müdürlerimiz tarafından belirlenen dönemsel satış hedeflerine ulaşmak ile
beraber, istasyonumuzun Gizli Müşteri değerlendirmelerinde 90 puan ve üzeri alması ve Önsaha Satış Personelimizin Ultimate ürününü gizli müşteriye önermesi beklenmektedir. Tüm istasyon çalışanlarımızın hedefleri konusunda
farkındalıklarını artırmak için program boyunca her iki haftada bir SMS ile hedeflerine ulaşmak için günlük olarak
ne kadar satış yapmaları gerektiği paylaşılmaktadır. Bu
SMS’ler ile istasyon hedeflerinin üzerinde bir performans
sergilenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca İstasyon Müdürlerimize ve bayilerimize haftalık olarak hedef durum raporu
e-posta ile gönderilmekte ve istasyonumuzun pompa
satış hedefleriyle ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.

Günümüzde çalışan memnuniyetinin iş performansı üzerindeki olumlu etkileri çok açıktır. Bu memnuniyet aynı
zamanda performans yönetimini kolaylaştırmakta, şirket
içinde takdir kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Öte yandan istasyon çalışanlarımızın başarılarının ödüllendirilmesi ve bu yönde yapılan iletişimin artırılması da
çalışan memnuniyeti üzerinde etkili olmaktadır. Çalışan
memnuniyeti, müşterilerimiz ile iletişim ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen bir etkendir. Dolayısıyla Birlikte Kazanalım Programı’nda başarılı olan her çalışanımız
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Birlikte Kazanalım Programı 3 temel bölüme ayrılmaktadır.
Birincisi Satış Teşvik Primi, ikincisi Servis Kalitesi Teşvik
Primi ve üçüncüsü ise İstasyon Müdürü Başarı Primi’dir.

Muradiye BP

Yozgat Bayimiz Hasan Karaca ve
Alper Karaca’ya GM ödülü takdim
edildi.

Servis Kalitesi Teşvik Primi bölümünde, program kapsamında yapılan hesaplamalar doğrultusunda, en iyi ilk 100
istasyonumuzun İstasyon Müdürlerine ve tüm müşteri
ile iletişimde olan personelimize prim verilmektedir. Gizli
Müşteri değerlendirmesinden 90 puan ve üzeri almak
dışında, Gizli Müşteri değerlendirmesinde bulunan ve
müşteri istek ve taleplerinde önemli bir yere sahip olan
tuvalet temizliği de yer almaktadır. Gizli Müşteri değerlendirmesinde tuvaletle ilgili kriterden tam puan alınması bu
primin kazanılması için ön şarttır. Ayrıca Birlikte Kazanalım
Programı döneminde müşteriye yönelik en az bir aktivite
yapılmış olması şartı da eklenmiştir. Servis Kalitesi Teşvik
Primi’nde grup bazlı prim modeli uygulanmakta olup, müşteri şikâyeti en az olan ve müşteriye yönelik en fazla aktivite yapmış olan istasyon sıralamada öne geçmektedir.

Yıl boyunca Satış Teşvik Primi ve Servis Kalitesi Teşvik
Primi hesaplamalarında en iyi ilk 5 istasyonun tüm çalışanlarına tatil ödülü verilecektir.

İstasyon Müdürü Başarı Primi’nde ise iki dönem üst üste
100 puan alan istasyonlarımızın İstasyon Müdürlerine özel
prim verilmektedir.

Başarılı olan tüm istasyon çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyor ve bir sonraki dönemlerde başarılarının
devamını diliyoruz.

2019 yılının ilk iki döneminde toplam 348 istasyonumuzda Birlikte Kazanalım Programı çerçevesinde 968
adet istasyon aktivitesi yapılmıştır. Bu akitivitelerin
müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi açıktır. Ulusal
bayramlarda ve özel günlerde yapılan bu aktivitelerin
sayısının artması, müşterilerimizin sadakati ve tercihleri açısından da önem taşımaktadır.
2019 yılının ilk iki döneminde 222 istasyonumuzda
317 istasyon müdürümüz ve 2.460 personelimiz satış
teşvik primi almaya hak kazanmıştır.
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acentalarımız

BP PETROLLERİ A.Ş. GÜLSUYU İSTASYONU / MALTEPE, İSTANBUL

“BP’de her
konuda destek
alabileceğiniz bir
muhatabınız var”
Maltepe Cevizli’de Orhangazi Caddesi
üzerinde hizmet sunan Gülsuyu BP
istasyonumuzun acentası Hüsamettin Akgöz,
acenta olarak müşteri ve satışa yönelik
projelerini rahatlıkla uygulayabildiğini
söylerken, “BP’de her konuda destek
alabileceğiniz bir muhatabınız var; ayrıca,
fikirlerinize saygı duyuluyor ve size yol
gösteriliyor” diyor.
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Hüsamettin Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1983 Çorum doğumluyum. İlk ve ortaöğrenimimi
Çorum’da tamamladım. Halen Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde okuyorum.
Evliyim, 2 çocuğum var. Akaryakıt sektöründe çalışmaya
başlamadan önce bir süre bir süt ürünleri işletmesinde
satış danışmanlığı, ardından da Küçükyalı’da bir kafenin işletmeciliğini yaptım. 2000 yılının Nisan ayında bir
akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladım ve halen
bu sektörde acenta olarak çalışmaya devam ediyorum.
Acenta olmaya nasıl karar verdiniz ve ne zaman
acenta oldunuz?
2000 yılında çalışmaya başladığım akaryakıt istasyonunda 2007 yılında yönetici oldum ve 5-6 yıl sonrasında
aynı istasyonda acentalığa geçtim. İstasyonun sözleşme
süresi bittiğinde bayrak değişimi oldu ve yeni firma benden 5-6 ay kadar beklememi istedi. Bu arada BP’ye acen-

talık başvurusunda bulunmuştum; görüşmeye çağrıldım
ve olumlu geçen görüşmeler sonrasında 5 Şubat 2017
tarihi itibarıyla BP’de acenta olarak göreve başladım.
Akaryakıt istasyonunda yönetici olarak kendi fikirlerinizi
uygulayabileceğiniz alanlar sınırlıdır, oysa acenta modelinde kendi işinizin patronu gibi oluyorsunuz; elbette
bazı kriterler var ancak, işinizi geliştirebileceğiniz alan
ve imkânlar çok daha fazla. Müşteri ve satışa yönelik
projelerimi rahatlıkla uygulayabiliyorum. Acenta olmak
istememin nedeni de buydu.
Başka bir firmanın acentası olarak da görev yapmışsınız, BP acentası olmanın farkı nedir sizce?
Öncelikle BP’de her konuda destek alabileceğiniz bir
muhatabınız var; ayrıca, fikirlerinize saygı duyuluyor ve
size yol gösteriliyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum
yaşamadık. Bazı şeyleri iyi yaptığımı ve operasyonu devraldığım döneme göre ciddi bir fark yarattığımı düşünüyorum. Gülsuyu BP olarak geçen yıl Gizli Müşteri’de

1983 Çorum doğumlu
olan Hüsamettin
Akgöz, 19 yıldır
akaryakıt sektöründe
çalışıyor. İstasyon
müdürlüğü ve bir
başka dağıtım
firmasında acentalık
görevlerinde
bulunan Akgöz,
Şubat 2017’den
beri Gülsuyu BP
istasyonumuzun
acentalığını yapıyor.
Aynı zamanda
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
İşletme Bölümü’nde
okuyan Hüsamettin
Akgöz, evli ve 2
çocuk babası.
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BP PETROLLERİ A.Ş. GÜLSUYU İSTASYONU / MALTEPE, İSTANBUL

ikincilik aldık. Sağ olsunlar, çabamızı gördükleri için ikinci
bir istasyonu da önerdiler ve Kasım 2018’de Maltepe
merkezdeki istasyonun acentalığını da üstlendim.
Gülsuyu BP ne zaman kuruldu ve ne zamandan beri
acenta modeliyle hizmet sunuyor?
Gülsuyu BP, 2015’ten beri acenta modeliyle hizmet sunan bir
istasyon ancak, öncesi hakkında çok net bilgiye sahip değilim.
İstasyonun konumu, teknik özellikleri ve müşteri
profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
İstasyonumuz Maltepe ilçesi Cevizli mahallesinde, E-5 ile
Bağdat Caddesi’ni birbirine bağlayan Orhangazi Caddesi
üzerinde yer alıyor. Toplam alanı 1.850 metrekare olan
istasyonumuzda 4 akaryakıt, 1 otogaz pompa adası ile 5
akaryakıt ve 1 otogaz tankı bulunuyor. Müşteri profilimizin en büyük bölümünü binek araç kullanıcıları ile taksi
sürücüleri oluşturuyor.
Gülsuyu BP’de kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Toplam 11 kişiden oluşan ekibimizde 8 kişi ön sahada, 3
kişi markette vardiyalı olarak görev yapıyor. Müşterilerimize akaryakıt ve otogaz satışı, araç yıkama ve market
hizmetlerini sunuyoruz. Şu anda küçük bir market ile
hizmet veriyoruz, genişletilmesi gerekiyor.
Rakiplerinizden farklılaşmak adına ne tür çalışmalar
yürütüyorsunuz?
Bu bölgede, yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergâhta 12 istasyon var. Rakip sayısı bu kadar fazla olduğunda müşteri
memnuniyeti anlamında herhangi bir hata yapma lüksünüz olmuyor. Sahada hizmeti çok iyi sunmanız, bölgeyi
iyi bilmeniz ve potansiyel müşterilerle tanışarak iletişim
kurmanız gerek. Biz de bölgede ziyaretler gerçekleştirerek
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kendimizi tanıttık. Bu tanışma sonucu istasyonumuzu
deneyen müşterilerimiz de aldıkları hizmetten memnun
kaldılar. Bu işin kalbi sahadır. Bu yüzden de sahada çalışan
ekip çok önemlidir. Müşteriler de sürekli değişen personel istemiyor zaten. Ben insanları kazanarak yönetmeye
özen gösteriyorum. Onları iyi dinleyip anlamak, sosyal
aktiviteler düzenlemek ve bir aile olma hissi vermek bu
açıdan çok önemli. Ekibimizin %80’i daha önce çalıştığım şirketten getirdiğim arkadaşlardır ve herkes birbirine
destek verir. Özetle, ekip olarak müşterilerimize kusursuz
bir hizmet sunmaya büyük özen gösteriyoruz ve rakiplerimizden sunduğumuz hizmetin kalitesi ile ayrılmak
istiyoruz. Öte yandan, BP’nin de zaten özel bir müşteri
kitlesi bulunuyor ve onlar her zaman BP’yi tercih ediyor
ama bir kesim müşterinin önceliği ise fiyat oluyor. Bu
yüzden rakiplerin fiyat politikasını da izlemek gerekiyor.
BP’nin yeni 360 programı hakkındaki düşünceleriniz
nedir? Bu uygulamada eksik bulduğunuz herhangi
bir şey var mı?
360 kapsamlı ve güzel bir program. Ödüllendirme ile
ilgili bölümde daha etkin bir rekabet ortamı oluşturacak düzenlemeler yapılabilir ve istasyon personelleri bu
rekabet ile ilgili olarak daha kısa aralarla bilgilendirilerek
motivasyonlarının artırılması sağlanabilir.
Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
Öncelikle yıl sonunda, belirlenmiş olan satış hedeflerimizi
en az %90-95 oranında yakalamış olmayı hedefliyoruz.
Ayrıca Gizli Müşteri değerlendirmelerinde başarılı olmayı,
SEÇ-G açısından hiçbir sıkıntı yaşamamayı da hedefliyoruz
tabii. Bu doğrultuda yılın son çeyreğini de olumlu bir şekilde
tamamlamak için çalışırken piyasadaki daralmanın sona
ermesini ve bunun da satışlara yansımasını umut ediyoruz.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden
Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede altın madalya kazandı.
RM İstanbul olarak Türk Atletizminin altın yıldızına
sponsor olmaktan gurur duyuyoruz.

www.rmistanbul.com
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acentalarımız

“Yılın son 3 ayını
%20 artışla
kapatmayı
hedefliyoruz”
İstanbul’un Fatih ilçesinde 30 yılı aşkın
süredir faaliyet gösteren Kızılelma BP,
2017 yılından bu yana acenta modeliyle
hizmet sunuyor. İstasyonun acentalığını
Ekim 2018’de devralan Ramazan Gürsoy,
“Devraldığımızdan bu yana satışlarımız
her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre artış
göstererek devam ediyor. Son çeyrekte
depara kalkacağımıza inanıyorum. Yılın son
3 ayını, bir önceki yılın son 3 ayına oranla
%20 artışla kapatmayı hedefliyoruz ve ekip
olarak bunun için gayret gösteriyoruz” diyor.
Ramazan Bey, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1986 İstanbul, Fatih doğumluyum. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Evliyim
ve ikiz çocuk babasıyım. Ağustos ayında 4 yaşına giren
ikizlerimizden oğlumun adı Emir, kızımın adı ise Arya.
Acenta olmaya nasıl karar verdiniz ve ne zaman
acenta oldunuz?
Ben akaryakıt istasyonlarında çalışmaya market satış elemanı olarak başladım ve yaklaşık 12 yıllık bir süre içerisinde
sırasıyla saha şefliği, istasyon müdür yardımcılığı ve istasyon müdürlüğü görevlerinde bulundum. Bir dönem ara
vererek 3 yıl kadar kendi işimi yaptım. Kendi işimi yaptığım
zaman diliminde acenta sistemini duyarak araştırdım. BP
gibi büyük ve kurumsal bir firma ile çalışmanın sağlayacağı
güveni düşünerek acenta olmaya karar verdim. Sonuçta,
kendi işini yapmaya devam ediyorsun. Satış tecrübem
olduğu için kendime güvendim ve Kasım 2016’da Pendik
BP’de acenta olarak göreve başladım. Kızılelma BP’ye ise
Ekim 2018’de geçtim. Kızılelma BP’nin doğduğumdan beri
yaşadığım Fatih’te olması bana cazip geldi.
Kızılelma BP istasyonu ne zaman kurulmuş ve ne
zamandan beri acenta modeliyle hizmet sunuyor?
Kızılelma BP istasyonu 30 yılı aşkın bir maziye sahip ve
bu sürenin çok büyük kısmında BP logosu altında hizmet
vermiş. Acenta sistemiyle işletilmeye ise 2017 yılı başlarında geçmiş. Bölgede pek fazla akaryakıt istasyonu
olmadığı için semt sakinleri tarafından da benimsenmiş
bir istasyondur. Acenta sistemine geçtikten sonra satışları
oturmuş. Ben istasyonun üçüncü acentasıyım. Devraldığımızdan bu yana da satışlarımız her ay, bir önceki yılın
aynı ayına göre artış göstererek devam ediyor.
İstasyonun konumu, teknik özellikleri ve müşteri
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profili hakkında bilgi verebilir misiniz?
İstasyonumuz Haseki Sultan Mahallesi’nde Kızılelma
Caddesi üzerinde 1.750 metrekarelik bir alanda 2 otogaz
ve 4 akaryakıt adası ile hizmet veriyor. İstasyon alanımız
küçük olduğu için büyük araçlara pek uygun değil; bu
nedenle müşterilerimizi taksi ve diğer küçük ticari araçlar
ile binek araç sürücüleri oluşturuyor.
Kızılelma BP’de kaç kişilik bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Ekibimiz 18 kişiden oluşuyor. 7/24 çok hareketli bir istasyon olduğu için geniş bir kadromuz var. İstasyonumuzda
otogaz ve akaryakıt satışının yanı sıra market, oto yıkama
ve Castrol Yağ Değişim Merkezi ünitemiz ile madeni yağ
değişim hizmetlerini sunuyoruz.
Müşterilerinizin BP’nin kampanyalarına ilgisi nasıl?
En fazla ilgiyi hangi kampanyalara gösteriyorlar?
BP çok güzel kampanyalar gerçekleştiriyor ve biz de bütün
bu kampanyaları müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca Kızılelma BP olarak biz de bölgemizde bulunan Cerrahpaşa,
Samatya ve Çapa gibi önemli hastaneleri ziyaret ederek
bu hastanelerde görev yapan doktorlar ve çalışanlara

“ACTİVE TEAM SAYESİNDE İSTASYON
PERSONELİMİZ TÜM EĞİTİMLERİ SAHADA
UYGULAMALI OLARAK ALIYOR. BÖYLECE
GİZLİ MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİNDE,
SATIŞ HEDEFLERİMİZDE VE HER ALANDA
BP STANDARTLARINI SAĞLAMAKTA
BAŞARILI OLUYORUZ.”
1986 İstanbul
doğumlu olan
Ramazan Gürsoy,
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü
mezunu. Market
satış görevlisi
olarak girdiği
sektörde istasyon
müdürlüğüne uzanan
12 yıllık tecrübesine
güvenerek acenta
olmaya karar veren
Ramazan Gürsoy evli
ve 2 çocuk babası.
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özel olarak BP Club üzerinden %5 indirim sağlayan bir
kampanya düzenledik ve memnuniyetle karşılanan bu
kampanyamız hayli ilgi görüyor. Hopi kampanyası da tüm
Türkiye’de olduğu gibi bizim müşterilerimizin de yoğun
olarak ilgi gösterdiği bir kampanya.
Sizce BP’yi rakiplerinden farklı kılan özellikleri nelerdir?
BP, Türkiye’de akaryakıt sektörünün en köklü firmalarından ve 100 yılı aşkın süre faaliyet gösterip de hem
güvenlik hem de kaliteyi koruyup daha ileriye taşımak hiç
kolay değildir. BP bunu başarmış olmasıyla rakiplerinin
önüne geçmiş bir marka. Müşteriler de bunun farkında
oldukları için BP’yi tercih ediyorlar.
BP’nin yeni 360 programı hakkındaki düşünceleriniz
nedir? Bu uygulamada eksik bulduğunuz herhangi
bir şey var mı?
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360 uygulaması çok iyi oldu. Biz yeni personel aldığımızda
eğitimde zorlanıyorduk. Active Team göreve başladığından bu yana istasyonumuza 4-5 kez eğitim için geldi.
Bu sayede istasyon personelimiz tüm eğitimleri sahada
uygulamalı olarak alıyor. Böylece Gizli Müşteri değerlendirmelerinde, satış hedeflerimizde ve her alanda BP
standartlarını sağlamakta başarılı oluyoruz. Active Team
ziyaretlerinin artarak devamını diliyoruz.
Son olarak 2019 yılı yılsonu hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
2019 yılı bizim açımızdan bir önceki yıla kıyasla daha iyi
geçiyor. Son çeyrekte depara kalkacağımıza inanıyorum.
Yılın son 3 ayını, bir önceki yılın son 3 ayına oranla %20
artışla kapatmayı hedefliyoruz ve ekip olarak bunun için
gayret gösteriyoruz. Sektördeki daralmaya rağmen yılı
güzel kapatacağımıza, hedeflerimizin üzerine çıkacağımıza inanıyorum.

YATIRIMLAR

akaryakıt

Yeni Yatırımlarımız

Yeni Yatırımlarımız

İSTASYON ADI: ALTINOVA BATI BP / YALOVA

İSTASYON ADI: OLİMPİYAT BP / İSTANBUL

BAYİ UNVANI: BP PETROLLERİ A.Ş.

BAYİ UNVANI: TANKAR ENERJİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YENİ
İSTASYON

YENİ
İSTASYON

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ACAR

SAHA MÜDÜRÜ
ERHAN KUR

PROJE MÜHENDİSİ
BÜŞRA MENEMENCİOĞLU

Projenin Mimarları

ACENTA GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
MUTLU MISIRLI

PROJE MÜDÜRÜ
OZAN SARICI

SAHA MÜDÜRÜ
MURAT KARACA

İSTASYON ADI: ALTINOVA DOĞU BP/ YALOVA

İSTASYON ADI: RİZE BP / RİZE

BAYİ UNVANI: BP PETROLLERİ A.Ş.

BAYİ UNVANI: İNANÇ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

YENİ
İSTASYON

YENİ
TRANSFER

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ACAR
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SAHA MÜDÜRÜ
ERHAN KUR

PROJE MÜHENDİSİ
BÜŞRA MENEMENCİOĞLU

PROJE MÜHENDİSİ
ALİ ALPER ÇELİK

Projenin Mimarları

ACENTA GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
MUTLU MISIRLI

PROJE MÜDÜRÜ
ONUR BUDAK

SAHA MÜDÜRÜ
EMRE ERDOĞAN

PROJE MÜHENDİSİ
ÖZKAN ÇAKMAK
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yatırımlar

Yeni Yatırımlarımız

Yeni Yatırımlarımız

İSTASYON ADI: KOCATEPE BP / AFYONKARAHİSAR

İSTASYON ADI: İNEGÖL ÇEVREYOLU BP / BURSA

BAYİ UNVANI: SOLİDO AKARYAKIT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

BAYİ UNVANI: DÖRT AS PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

YENİ
TRANSFER

YENİ
TRANSFER

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
TAMER HANEFİOĞLU

SAHA MÜDÜRÜ
GÜVENÇ CANDAN

Projenin Mimarları

PROJE MÜHENDİSİ
ÖZKAN ÇAKMAK

PROJE MÜDÜRÜ
SEDAT ŞENOL

SAHA MÜDÜRÜ
YASİN PERÇİN

PROJE MÜHENDİSİ
KEREM TATARİ

İSTASYON ADI: ÇARŞAMBA BP / SAMSUN

İSTASYON ADI: SARIPINAR BP / MANİSA

BAYİ UNVANI: GÜNSAN AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

BAYİ UNVANI: KUZUCUK PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

YENİ
TRANSFER

YENİ
TRANSFER

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
ONUR BUDAK
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SAHA MÜDÜRÜ
EMRE ERDOĞAN

Projenin Mimarları

PROJE MÜHENDİSİ
ÖZKAN ÇAKMAK

PROJE MÜDÜRÜ
OSMAN ÖNCEL

SAHA MÜDÜRÜ
BURAK BALİ

PROJE MÜHENDİSİ
KEREM TATARİ
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yatırımlar

Yeni Yatırımlarımız

Yeni Yatırımlarımız

İSTASYON ADI: ÇAMLI BP / İZMİR

İSTASYON ADI: KOZAN YENİ BP / ADANA

BAYİ UNVANI: MARŞE TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİ UNVANI: FETTAH FERHAN AÇICI

YENİ
TRANSFER

YENİ
TRANSFER

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
OSMAN ÖNCEL

SAHA MÜDÜRÜ
BURAK BALİ

Projenin Mimarları

PROJE MÜHENDİSİ
KEREM TATARİ

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR

SAHA MÜDÜRÜ
FERHAT ÇELİK

PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ

İSTASYON ADI: BATTALGAZİ BULVARI BP / KAYSERİ

İSTASYON ADI: SAKARYA BULVARI BP / ANTALYA

BAYİ UNVANI: BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİ UNVANI: İBRAHİM TEMİZ AKARYAKIT NAKLİYAT GIDA TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.

YENİ
TRANSFER

YENİ
TRANSFER

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR
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SAHA MÜDÜRÜ
ATALAY DÜZKAYA

Projenin Mimarları

PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR

PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ
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Milyonerler
kenti

Grossmünster

Zürih
Çok sayıda milyonere ev sahipliği yapan
ve dünyanın en pahalı kentleri arasında her
zaman en üst sıralarda yer alan Zürih; kıyısına
kurulduğu ve adını taşıdığı gölü, içinden geçen
Limmat Nehri ve yüzlerce yıllık dokusunu
bozmadan koruduğu eski şehir merkeziyle
ziyaretçilerine unutulmaz bir gezi yaşatmak için
gereken zenginliğe de fazlasıyla sahip.

Ç

alışanların ortalama maaşının 7 bin avro olduğu ve
dünyanın en pahalı kentleri arasında her zaman üst
sıralarda yer alan Zürih, çok sayıda milyonere de
ev sahipliği yapıyor. Nüfusunun yaklaşık %30’u İsviçre
vatandaşı olmayan bu küçük ama kozmopolit kent, aynı
zamanda dünyanın en güvenli şehirlerinden biri.
Zürih Gölü kıyısında kurulu İsviçre’nin en büyük kenti
Zürih, her mevsim ayrı güzel olduğu için her zaman
ziyaret edilebilir. Kente 10 kilometre uzaklıkta bulunan
Zürih Havaalanı’nda yönlendirme tabelalarını takip ederek hemen alt kattaki tren istasyonuna inerek, trenle
kent merkezine en kolay ve rahat yoldan ulaşabilirsiniz.
Kenti gezmek için ise hemen hemen bütün şehri dolaşan
tramvayı kullanabilirsiniz.
Zürih turunuza başlamak için en ideal nokta, Burkiplatz
Meydanı. Meydanda sırtınızı Zürih Gölü’ne verdikten
sonra karşınızda eski şehre uzanan güzergâhı bulacak
ve bu güzergâhta ilerlerseniz, eski şehrin Limmat Nehri
boyunca uzanan bütün güzelliklerini görebileceksiniz.
Bu güzergâh üzerinde sizi önce kentin simgesi haline
gelmiş çift kuleli Grossmünster kilisesi karşılayacak. Adı
büyük manastır anlamına gelen Romanesk tarzdaki bu
protestan kilisesi, 16. Yüzyıl’da yapılmıştır ve kulesine
186 basamaklı dar bir merdivenle çıkılmaktadır. Dilerseniz
kilisenin kulelerinden birine çıkarak kenti yukarıdan seyredebilirsiniz ancak, bunun için bir giriş ücreti ödemeniz
gerekiyor. Grossmünster, mart ve ekim ayları arasında
haftaiçi 10:00-18:00, kasım ve şubat ayları arasında ise
sadece cumartesi günleri 10:00-17:00 arası açıktır.
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Grossmünster’in hemen yakınında bulunan köprünün
nehrin diğer yakasına bağlandığı noktada ise, şehrin bir
diğer simgesel yapısı olan Fraumünster Kilisesi yer alır.
Bu kilise, bin yıldan fazla süredir tefekkürü ve sessizliği
simgeleyen bir mekân olmuştur. 853 yılında inşa edilen
kilisenin yerinde eskiden aristokrat sınıfındaki kadınların kaldığı bir manastır bulunuyordu. Genelde Marc
Chagall’ın tasarladığı vitray pencereleri ve güney transept
bölümündeki gül penceresi ile bilinen Fraumünster, hem
Romanesk hem de Gotik mimarinin özelliklerini taşımak-

Küçük kasabaları,
metrelerce yükseklikten
akan suları, gölleri,
yüzlerce köprüyü, 55 kadar
tüneli ve ormanlarla bezeli
yemyeşil bir doğayı kapsayan
Bernina Ekspres güzergâhı,
Unesco Dünya Kültür Mirası
listesinde yer alıyor.
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İç mekânı da son derece etkileyici
bir görünüme sahip olan ve
çeşitli opera, bale ve tiyatro
etkinliklerine ev sahipliği yapan
Zürih Opera Sarayı’nda mevcut
bir gösteriye denk
gelirseniz kaçırmamanızı
ve bu atmosferi
yaşamanızı
tavsiye ederiz.

Dünyanın en pahalı mağazalarının sıralandığı
Bahnhofstrasse Caddesi’nde yapacağınız
bir yürüyüş ise Zürih’in neden milyonerler
şehri olarak anıldığını daha iyi anlamanızı
sağlayacaktır.

tadır. Kilisenin bodrumunda bir de müze yer alıyor ve
içerisinde Zürih’teki reformasyon hareketine dair bilgi
alabileceğiniz birçok eser bulunuyor. Ayrıca, hediyelik
eşya dükkânından çeşitli hediyelikler veya kartpostal
alabilirsiniz. Avrupa’nın en büyük duvar saatine saatine
sahip olan St. Peter Kilisesi de bu bölgede bulunmaktadır.
Kentin tarihini yansıtan muhteşem mimamireye sahip eski
yapıları görmek ve kentin gerçek ruhunu solumak için vaktinizin çoğunu ‘Old Town’ olarak adlandırılan eski şehir kısmına

ayırmalısınız. Dünyanın en iyilerinden biri olan ve dünya
çapında üne sahip yıldızları ağırlayan Zürih Opera Binası da
bu bölgede, Grossmünster’e yakın bir konumda yer alıyor.
İç mekânı da son derece etkileyici bir görünüme sahip olan
ve çeşitli opera, bale ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği
yapan bu binada mevcut bir gösteriye denk gelirseniz de
kaçırmamanızı ve bu atmosferi yaşamanızı tavsiye ederiz.
Zürih Gölü ile Limmat Nehri kıyısında çok sayıdaki kafe,
bar ve restorandan birinde bir şeyler yiyip içerek hem

Landes Museum
(Ulusal Muze)

Fraumünster
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dinlenebilir hem de manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.
Limmat Nehri’nin doğu kıyısında sadece yayalara açık
olan ve Ortaköy’ü anımsatan Niedorf Sokağı’nda ise
sanatlarını icra eden müzisyenler ve ressamları izleyebilir
veya dinlenmek için bu sokaktaki kafe, bar ve restoranları
da tercih edebilirsiniz. Dünyanın en pahalı mağazalarının
sıralandığı Bahnhofstrasse Caddesi’nde yapacağınız
bir yürüyüş ise Zürih’in neden milyonerler şehri olarak
anıldığını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

turuna katılmak için sabah 07:00 gibi Zürih’ten kalkan trenle
Chur kasabasına geçmek. Chur’dan 08:32’de kalkan kırmızı
Bernina Ekspres, sizi yaklaşık 4,5 saat süren rüya gibi bir
yolculuğa çıkaracak. İtalya’nın sınır kasabası Tirano’ya kadar
olan bu yolculuk süresince size muhteşem bir doğa eşlik
edecek. Küçük kasabaları, metrelerce yükseklikten akan
suları, gölleri, yüzlerce köprüyü, 55 kadar tüneli ve ormanlarla bezeli yemyeşil bir doğayı kapsayan Bernina Ekspres
güzergâhı, Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Zürih’e gelmişken eğer bir de meşhur İsviçre Alpleri’ni
görmek isterseniz, yapmanız gereken bir Bernina Ekspres

Zürih’e İstanbul’dan Pegasus, Türk Hava Yolları ve AtlasJet; İzmir ve Ankara’dan ise Sun Express ile uçabilirsiniz.
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lezzet durakları

Ev yapımı yemek konseptine sahip restoranın mönüsünün
yıldızı, elbette Zürih’e özgü bir lezzet olan Zürcher
Geschnetzeltes. Bu lezzetli yemek; kuşbaşı doğranan
dana etinin krema, mantar ve beyaz şarapla yapılmış sos
eşliğinde servis edilmesiyle ortaya çıkıyor. Yemeğe İsviçre
mutfağının bir diğer önemli lezzeti olan ve rendelenmiş
patateslerin kızartılmasıyla oluşan Rösti eşlik ediyor.

İsviçre lezzetlerinin Zürih’teki adresi

Zeughauskeller
İsviçre mutfağının, özellikle de Zürih’in en ünlü yemeklerinden Zürcher Geschnetzeltes
ve Rösti’yi denemek için en doğru adres, kent merkezinde 70’li yıllardan beri hizmet
veren Zeughauskeller.

D

ünyanın en zengin ve refah seviyesi en yüksek
ülkelerinden biri olan İsviçre’de, hemen her şey
gibi yemek fiyatlarının da cep yaktığını hatırlattıktan sonra Zürih kentinde ülke mutfağının en ünlü lezzetlerini lâyıkıyla tadabileceğiniz restoranların başında
oldukça köklü bir tarihe sahip olan Zeughauskeller’in
geldiğini söyleyebiliriz.
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Kent merkezinde, Bahnhofstrasse (Bahnhof Caddesi)
üzerinde, çeşitli silah ve savaş ekipmanlarının depolanması ve onarılması için 1487 yılında inşa edilmiş olan
ve bu özelliği nedeniyle Zeughaus adını alan mekânda
eski silahlar halen dekorasyon amaçlı olarak kullanılıyor.
Ülkenin efsanevi kahramanlarından Wilhelm Tell’in yayının
da bir zamanlar burada sergilendiği söyleniyor.

Zeughauskeller’i 1974 yılında Kurt Andreae ile birlikte devralan Willy Hammer tarafından 2000 yılına kadar başarıyla
yönetilen restoranı, günümüzde Willy Hammer’ın yeğeni
Tony Hammer ve 2011’de kendisine katılan kız kardeşi
Gabriela A. Hammer, 80 kişilik bir ekiple birlikte çalıştırıyor.
Ev yapımı yemek konseptine sahip restoranın mönüsünün yıldızı, elbette Zürih’e özgü bir lezzet olan Zürcher
Geschnetzeltes. Bu lezzetli yemek; kuşbaşı doğranan
dana etinin krema, mantar ve beyaz şarapla yapılmış
sos eşliğinde servis edilmesiyle ortaya çıkıyor. Yemeğe

İsviçre mutfağının bir diğer önemli lezzeti olan ve rendelenmiş patateslerin kızartılmasıyla oluşan Rösti eşlik
ediyor. Eşlik eden bir diğer lezzet ise elbette tercihe bağlı
olarak ev yapımı enfes biralar.
Şnitzelleri de enfes olan Zeughauskeller’de öne çıkan bir
diğer seçenek de sosis spesiyalleri. Genel olarak ülkenin
en iyi ve en lezzetli sosislerini sunmakla tanınan restoranda farklı damak tatlarına hitap eden çeşitli sosisler,
Zeughauskeller mutfağında taze hazırlanmış efsanevi
patates salatası ile birlikte servis ediliyor.
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En sportif station wagon

Audi C8 RS6

Dünyanın en sportif ve en hızlı station wagon modelleri arasında ön sıralarda yer alan
Audi RS6, C8 kodlu yeni kasası ile ortaya çıktı. Muhteşem bir aile otomobili olan Audi C8
RS6, önceki C7 RS6 Performance versiyonundan daha hızlı bir 0-100 km/s değerine sahip.

A

udi ilk RS6 modelini 2002 yılında C5 kodlu kasasıyla üretmiş ve bu model ile süper spor otomobil
performansına sahip bir station wagon hedeflemişti. 2013 yılında üretilen 4.0 TFSI motora sahip C7
RS6, ilk kez 4 saniyenin altına düşen 0-100 km/s değerine
ulaştı. Otomobilin 2015’te piyasaya sürülen Performance
versiyonu ise 3,7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 305
km/s azami hız gibi muazzam değerlere sahipti.
Şimdi ise sırada yepyeni C8 kasa ile RS6 yolculuğu var.
Standart A6’ya göre daha kaslı ve heybetli görünümünü
RS body kitinden alan otomobilin kalbinde yine 4.0 litrelik
TFSI motor kullanılıyor ve 600 PS’lik bu motor 800 nm
tork üretirken 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede
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çıkyor. Elektronik sınırlandırılmış maksimum hızı 250
km/s olan bu muhteşem station wagon’un 0-200 km/s
hızlanması ise 12 saniyenin sonunda tamamlanıyor.
Audi mühendisleri RS6’da hız kadar yakıt ekonomisine
de odaklanmışlar. Silindir kapama teknolojisi sunulan V8
ünite de 2, 3, 5 ve 8 numaralı silindirler sürüş moduna
bağlı olarak kapanabiliyor ve yakıt tüketimini düşürüyor.
Yeni nesil V8 dizel motorlarında kullanılan 48 voltluk hafif
hibrit sistemi (MHEV) RS6’nın turbo benzinli ünitesinde
de kullanılmış ve 12 kw’a kadar ek güç sunan bu mini
elektrikli motor 55 ila 160 km/s hız aralığında gaz pedalına aşırı güç uygulamadan elektrikli sürüş sağlayabiliyor.
MHEV sistemi ayrıca dur-kalk trafikte 21 km/s hıza kadar

sıfır yakıt tüketimi ile sürüş olanağı da sunuyor.
Önde ve arkada led aydınlatma ekipmanlarına sahip
C8 RS6; 13 temel renk seçeneği, 5 mat renk opsiyonu
ve Audi exclusive ürün gamında sınırsız kişiselleştirme
imkânı bulunduruyor. 21 inçlik 10 kollu jantlar ile 275/35
ebatlı lastikler standart, 22 inçlik jantlar ve 285/30 ebatlı
lastikler ise opsiyonel olarak sunuluyor.
Hızlı olmasının yanı sıra 40:20:40 oranında katlanabilen arka
koltuklara sahip yeni Audi RS6’nın 560 litrelik bagaj alanı, bu
sayede 1.680 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni kasa Audi RS6 için
yeniden geliştirilen RS seramik fren sistemi, çelik sistemlere
göre 34 kg daha hafif olmasıyla araca ekstra avantaj sağlıyor.
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Ayvalık
Yaz turizmi açısından Kuzey Ege’nin kalbi olarak tanımlanabilecek Ayvalık; muhteşem
koy ve plajları, çam ormanları ve zeytinlikleri, Rum evleri ve kiliseler ile bezeli dar
sokakları, deniz ürünleri ve Ege mutfağı ağırlıklı restoranlarıyla her yıl yurtiçinden ve
yurtdışından binlerce tatilciyi konuk ediyor.

A

ile Cunda Adası’dır. Bu adayı şehre bağlayan köprü ise
Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü olarak bilinir. Alibey Adası
dışındaki tüm adalar 1995 yılında milli park ilan edilmiş
ve yerleşim yasaklanmıştır.

Balıkesir’in Kuzey Ege kıyısında çam ormanları ve zeytinliklerle çevrili gözde ilçesi Ayvalık’a bağlı irili ufaklı
22 ada vardır. Bu adaların en büyüğü Alibey, diğer ismi

Ayvalık, yat turizmi açısından da önemli bir noktadır. Teknelerin güvenle bağlanabileceği çok sayıda korunaklı koya
sahip olması nedeniyle yatçılar tarafından tercih edilen
Ayvalık, başta Ayvalık Setur Marina ve Sadan Yat Çekek
Yeri gibi liman işletmeleri ile yat turizminde de önemli
bir yere sahiptir. Söz yatlar ve teknelerden açılmışken,
bir gününüzü mutlaka Ayvalık ya da Alibey limanlarından
katılabileceğiniz tekne turuna ayırın. Cunda Gezi Tekneleri
Derneği web sitesinden her bütçeye ve tercihe uygun
teknelerin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ntik çağlarda Cisthna, Taliani ve Kydonia olarak
adlandırılmış çok eski bir yerleşim merkezi olan
Ayvalık’ın bilinen tarihi 1623 yılına kadar uzanıyor.
Yerli Rum ahalinin 1821 yılında Yunan ayaklanmasına
katılması sonucu büyük kısmı boşaltılan şehir, daha sonra
dönmelerine izin verilmesine rağmen uzun bir dönem
eski canlılığına kavuşamamış. O günlerden zamanımıza
neoklasik mimarinin ender örneklerinden kentsel bir doku
oluşmuştur. Yerleşim düzeni amfi tiyatro şeklinde olan
Ayvalık’ta sokaklar ve birbirine bitişik evler gerçekten
görülmeye değer.

Küçükköy (Yeniçarohori)

Alibey (Cunda) Adası

Eski bir Rum köyü olduğu için tipik Rum mimarisini
yansıtan Küçükköy, büyüleyici bir güzelliğe sahip.
Eğitim, bilim, sanat ve tasarım odaklı; sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanabilen bir köy olarak
konumlandırılan Küçükköy’de iki müze, onlarca
sanat galerisi ve atölyesi bulunuyor. Küçükköy
Belediyesi tarafından desteklenerek oluşturulan ve
gönüllülerin geliştirdiği Küçükköy Kent Müzesi’nde
yer alan birçok tarihi obje, burada yaşamış insanlar tarafından müzeye bağışlanmış. Merkezde
yer alan Kadınlar Sokağı’nda köyün kadınları tarafından yapılan ev yapımı sütlü kaymaklı Boşnak
turşusu, salça gibi gıda ürünleri ile el işlemelerini
bulabilirsiniz.

Mavi bayraklı plajları, tarihi evleri, renkli sokakları,
Rahmi Koç Müzesi, Taksiyarhis Klisesi, Saatli Cami,
Panaya Kilisesi, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı,
Ege’nin enfes lezzetlerini sunan restoranları, tekne
turları ile şehrin göz bebeğidir. Ayvalık’a gelen turistlerin çoğu bu yüzden Cunda’da konaklamayı tercih
etmektedir.

Ziyaretçilerine turistik faaliyetler açısından birçok seçenek
sunan Ayvalık’ta hiç kuşku yok ki akla ilk gelen eşsiz
güzellikteki plajları oluyor. Plaj denince ilk akla gelen ise
100 metre ene sahip 7 km uzunluğundaki kumsalı ve
berrak denizi ile Sarımsaklı oluyor. Uçsuz bucaksızmış
gibi görünen Sarımsaklı plajı kıyı şeridinde çok sayıda
konaklama tesisi, kafeterya ve restoran da bulunuyor.
Alibey Adası, Altınova, Duba ve Badavut plajlarının yanı
sıra el değmemiş enfes koyları da turistlere harika bir
deniz keyfi yaşatıyor.

Taksiyarhis Anıt Müzesi
Ayvalık’ın ilk kilisesi olan Taksiyarhis Kilisesi ilk olarak
15. Yüzyıl’da küçük bir kilise olarak inşa edilmiştir.
Güney bahçe girişinin üzerindeki 1753 tarihli kitabe,
üç kubbeli iki katlı bazilikal planlı ikinci dönem yapıya
ilişkindir. Girişin üzerinde yer alan 1844 tarihli kitabeden ise üçüncü dönem bazilika yapısının beşik
tonozlu ve üst taşıyıcılarının tamamıyla ahşap olarak
inşa edildiği anlaşılmaktadır. 2012 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak 2013’te Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğüne bağlı olarak hizmete açılmıştır. Dışı sade bir
görüntüye sahip olan müzenin içi çok etkileyici olup
zaman zaman sergi ve müzik dineltileri gibi etkinliklere
de ev sahipliği yapmaktadır.
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Su sporları dalında Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı
Ayvalık Yelken ve İhtisas Kulübü’nün faaliyet gösterdiği
bu şirin kıyı kentinde çeşitli dalış merkezleri de dalış
eğitimi almak isteyenlere hizmet veriyor. Ayvalık 3 Sea
ve İda Dalış Merkezi, deneme dalışı yapmak isteyenler
için uygun adresler.
Ayvalık lezzetleri
Ayvalık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de Ayvalık
Tostu’dur ama bu kadar zengin mutfağı olan bir yere
gelip buraya özgü lezzetleri tatmadan dönmek olmaz.
Ayvalık’ta enfes Girit mutfağını deneyimleyeceğiniz yerlerin başında Alibey Adası, yani Cunda gelir. Bir akşamınızı muhakkak, Girit yemekleri yapan bir restorana ayırın.
Cunda Körfez Restoran bu açıdan adanın en iyilerinden.
Bay Nihat Restoran, Lal Girit Mutfağı, Tik Mustafa’nın
Yeri de tercih edilebilecek mekânlardan sadece birkaçı.
Ayvalık’a özgü Papalina balığının lezzetine varmak için en
uygun zaman ağustos sonu ve eylül başıdır. Dondurma

Casa Del Pera Pansiyon Kucukkoy

Agios Yannis Kilisesi
Cunda Adası’nın tepelerinden birinde
yer alan ve 15. Yüzyıl’da inşa edildiği
düşünülen kilise ve şapel mübadele
ile birlikte terkedilmiş. 1944 yılında
meydana gelen bir depremle büyük
hasar görmüş ve çatısı çökmüş. Uzun
süre öylece Agios Yannis Kilisesi ve
Değirmeni 1989’da birinci derecede
arkeolojik sit alanı ilân edilmiş. 1997
yılından beri Rahmi Koç Müzesi’ne
bağlı bir müze olarak hizmet veren ve
içinde freskler de bulunan kilise, kitaplık olarak kullanılıyor. Sayıları 1.300’ü
aşan kitaplar ise Emekli Büyükelçi
Necdet Kent’e ait olup oğlu Muhtar
Kent tarafından bağışlanmış ve kitaplığa da eşi Sevim Kent’in ismi verilmiş.
Bu nedenle Sevim ve Necdet Kent
Kitaplığı olarak da anılan yapıda oturulup çay, kahve gibi şeyler de içilebiliyor.
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Ayvalık’ta bir
akşamınızı
muhakkak, Girit
yemekleri yapan
bir restorana
ayırın. Cunda
Körfez Restoran bu
açıdan adanın en
iyilerinden.

seven biriyseniz Ayvalık’ın sakızlı dondurmasını ilk yapanlardan İmren Pastanesi uğranması gereken yerlerden
birisidir. Güler Tatlıhanesi’ne uğrayıp lor tatlısı yemeyi
de ihmal etmeyin. İtalyan mutfağına meraklı olanlar için
doğru adres ise L’Arancia. Pizza Uno, Ayna Restoran,
Adamis Zeytinyağlı Ev Yemekleri, Vino Şarap Evi de
adaya gelenlerin sıkça tercih ettiği yerler arasında. Son
olarak, kahvesini geleneksel yöntemlerle taş havanlarda
döverek hazırlayan Taş Kahve’de kahve keyfi yapmadan
dönmeyin.
Nerede kalınır?
Cunda merkeze yürüme mesafesinde olmasına rağmen
kalabalık ve gürültüden uzak konumu, huzurlu atmosferi,
özenle hazırlanan odaları ve zeytin ağaçlarıyla dolu bahçesi ile Cunda Battalos Küçük Otel misafirlerine sessiz
ve dingin bir tatili yaşatırken anlaşmalı Kesebir Plajı ile
deniz keyfini de ücretsiz sunuyor. Kendine ait koyu ile
balayı oteli konseptindeki Ortunç Otel, misafirlerine lüks
bir tatil hizmeti veriyor. Patriça koyunda kendine ait plajı,
deluxe ve suit oda seçenekleri, serinleme havuzu, ferah
odalarıyla Cunda Mola Otel ise karavan ve çadır keyfini
yaşamak isteyen müşterileri için lüks çadır ve karavan
konaklama hizmetinin yanı sıra plajında profesyonel kano
kiralama ve kürek dersleri olanağını da sunuyor.

Bit Pazarı ve Antikacılar Çarşısı
Her cumartesi 09:00-19:00 arası Barbaros Caddesi
8 ve 9’uncu sokaklarda kurulan bit pazarına Ayvalık
halkının yanı sıra Dikili, Bergama, Akhisar, Edremit,
Balıkesir, Bursa gibi çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçi geliyor. Ayrıca Ayvalık’ta yaklaşık 40 antikacı bulunuyor. Her cuma saat 12:30’da Antikacılar Çarşısı’nda
herkese açık listesiz müzayedeler oluyor. Ayvalık’a
gittiğinizde yolunuzu buraya da düşürmelisiniz.

Ayvalık’tan ne alınır?
Zeytini ve zeytinyağı ile ünlü Ayvalık’ta ister kendiniz
için ister hediyelik olarak alabileceğiniz en iyi şey, hiç
kuşkusuz zeytin ve zeytinyağıdır. En çok tercih edilen
ürünlerden biri de zeytinyağlı doğal sabundur. Lorlu ve
sakızlı kurabiyesi de sıkça tercih edilen ürünler arasındadır.
@negezdinbeözlem

Artura Gallery Küçükköy
Patriça koyunda kendine ait
plajı bulunan Cunda Mola
Otel, lüks çadır ve karavan
konaklama hizmetinin yanı
sıra plajında profesyonel
kano kiralama ve kürek
dersleri olanağını da sunuyor.
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AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN / AHMET ÜMİT
Yapı Kredi Yayınları (Polisiye / 224 Sayfa)

B

İSTANBUL / EMRE KONGAR

aşkomser Nevzat, karmaşık cinayetleri çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor.
Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış
gibi görünse de hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat
gibi vicdanlı polisler olduğu sürece karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır. Cinayetleri çözmek
için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan Başkomser Nevzat, belki de en
çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız
Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka...

mre Kongar, bu kitapta bizi kişisel tanıklık ve renkli anıları eşliğinde bir İstanbul yolculuğuna çıkarıyor. Bu
yolculukta İstanbul’un, başta Yahya Kemal Beyatlı olmak üzere, sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle zenginleşen yakın tarihinin yanı sıra kentin bağrına 1950’lerden sonra saplanan hançerler de var. Cadde genişlemesi
uğruna yıkılan yapılar… Yerleşim için katledilen yeşil alanlar bunlardan bazıları… İstanbul’a ağıt mı yakmalı yoksa
her şeye karşın umudu mu yeşertmeli? Bu sorunun yanıtı ve ufuk açıcı saptamalar Kongar’ın bu yapıtında…

TÜRK HAVA KUVVETLERİ TARİHİNDE ASTSUBAYLAR /
SALİM DİKDURAN

KALBİMİN KENDİNE GÖRE NEDENLERİ VARDI / HİLÂL ÖZCAN

İş Bankası Kültür Yayınları (İnceleme Araştırma / 496 Sayfa)

Artemis Yayınları / İclâl Aydın Kitap Kulübü (Roman / 302 Sayfa)

T

rtemis Yayınları bünyesinde kendi adıyla oluşturulan kitap kulübünden çıkan Hilâl Özcan’ın ‘Kalbimin
Kendine Göre Nedenleri Vardı’ adlı kitabını, İclâl Aydın, “Hilal Özcan bugüne dek biriktirdiklerini aktarmak için bir kitap yazmakla onu tanımayan pek çok insana faydası olacak adımlar attı. Bu birikimin doğal bir
sonucu olan bu kitabı okurken hem bir aşk hikâyesinde hem de bir düşünceler denizinde yol alacaksınız.
Elinizde mutlaka bir kurşun kalem olsun. Zira altını çizeceğiniz çok satır olacak... Sonra, ikinci okuyuşunuzda
renkli bir kalem kullanın. Kitaba dönüp baktığınız farklı zaman dilimlerinde hangi farklı satırların sizi etkilediğini
hayretle göreceksiniz” sözleriyle tanıtıyor. Kitabın tanıtım bülteninde ise şu satırlar yer alıyor: “Ona göre aşk
bu dünyaya ait değil. Sanki başka bir gezegende yaşıyor ve doğası ölümsüz. Bize yüzünü gösterdiği, içimize
düştüğü anda, aslında bizi de o ölümsüzlüğe çağırıyor. Ama biz bunu anlamıyoruz. Başka bir evrenin varlığı
olan aşkı bu dünyada yaşatmaya çalışıyoruz. Bu da suyun olmadığı bir gezegende çiçek ekmeye benziyor. Biz
aşkın öldüğünü zannediyoruz ama aslında aşk sadece bu dünyada ölüyor. Ve eğer onu yaşatmak istiyorsak,
onu bu dünyada tutmakta diretmek yerine, aşkın kendi âlemine geçmemiz gerekiyor.”

ürk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşundan bugüne ordu içinde farklı isimlendirmeler ve sınıflandırmalarla
yer alan astsubaylar, Türk ordusunun vazgeçilmez unsuru olmuşlardır. İlk dönemlerden itibaren ordunun
disiplin içinde ve belli bir nizamda düzenlenmesi için görevlendirilen çavuşlar daha sonraları Büyük Selçuklu
ve Osmanlı devletlerinde askeri kumandanlık, idari ve diplomatik elçilik yapmış; divan günlerinde devlet
protokolünün uygulanmasına yardımcı olmuş ve devlet için önemli işleri takip etmişlerdi. Teknik gelişmelerle
birlikte astsubayların ordu içindeki yeri de yeniden şekillenmeye başladı. 1900’lü yılların başından itibaren
zanaatkâr personele duyulan ihtiyaç, küçük zabit olarak sınıflandırılan astsubaylar tarafından karşılanmaya
çalışıldı. Öncelikle kara ordusundaki ve donanmadaki teknik sınıflarda yetiştirilen küçük zabitler, 1911 yılından
itibaren Türk askeri havacılığının teşkilatlandırılmasıyla kuvvet içinde yer aldılar. 1916’ya kadar idari ve teknik
branşlarda çalışan astsubaylar, akabinde Türk hava gücüne pilot olarak hizmet etmeye başladılar. Birinci Dünya
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda çeşitli cephelerde makinist ve pilot olarak bulundular. Türk Hava Kuvvetleri
Tarihinde Astsubaylar, Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşundan itibaren havacı personel arasında yer alan hava
astsubaylarının gördükleri eğitimleri, teknik ihtisaslaşma sürecindeki gelişmeleri, Türk askeri ve sivil havacılığına
olan katkılarını anlatan bir kaynak olacaktır.

SİMİT EKONOMİSİ / KATE RAWORTH
Tellekt Yayınevi (İş, Ekonomi, Pazarlama / 376 Sayfa)

K

ate Raworth, Simit Ekonomisi’nde miras aldığımız tahripkâr endüstriyel ekonomileri yenileyici ekonomilere
dönüştürmek ve mevcut fikirlerin en iyilerini bir araya getirerek sürekli evrim geçiren yeni bir ekonomik
zihniyet yaratmak için yedi hedef ortaya koyuyor. 21’inci Yüzyıl’ın ekonomik düşüncesinin kalbine büyümeden
ziyade gelişmeyi, adaleti ve hakkaniyeti yerleştirerek, bize ev sahipliği yapan dünyayı idare etme sanatına
sürdürülebilir hedeflerle yön verebileceğimiz yepyeni bir resim çiziyor! Dr. Mahfi Eğilmez’in sunuş yazısı ile.

Remzi Kitabevi (Anı, Anlatı / 224 Sayfa)

E

A

SOSYAL İNOVASYON VE KURUMSAL İMAJ / DR. ÖZLEM ÇERÇİ
Palet Yayınları (Sosyoloji / 192 Sayfa)

K

urumların rekabet avantajı sağlamak için uzun zamandır imaj geliştirme uygulamalarından yararlandığı bir
gerçektir. Son zamanlarda ise yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişimlerin bir sonucu olarak
bu faaliyetlere yeni bir boyut eklenmiş, kendi kelime anlamı da ‘yenilik’ olan inovasyon teriminden ‘sosyal
inovasyon’ kavramı türemiştir. Sosyal inovasyon, sosyal sorunlara yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşmak, sonucunda kar sağlayabilecek olsa da kamu yararı odaklı yola çıkmaktır.

PARA & PSİKOLOJİ / DR. TUĞBERK ÇİTİLCİ
TAVUKLAR ŞAPKA TAKAR MI? / ZEKİYE ÇOBAN
Erdem Çocuk (Çocuk / 96 Sayfa)

Z

ekiye Çoban’ın Eylül 2019’da yayınlanan çocuk kitabında hayatın içinden yirmi sevimli öykü yer alıyor. Bu
öykülerin kahramanları, hayatımızın içinde karşılaştığınız insanlar. Yardımseverlik, fedakârlık, paylaşma,
sevinç, hüzün, iyilik, arkadaşlık, kardeşlik, hayvan sevgisi, çevre sevgisi gibi birçok değeri içeren öykülerde
çocuklar kendi yaşantılarından izler bulacak. Unutmayın, yaşadığımız hayat aslında birçok sevimli öyküyle doludur.
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Beta Yayınevi (İş, Ekonomi / 125 Sayfa)

P

ara, beyin kimyasallarınızı değiştirmeye başladığında artık yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Para &
Psikoloji, finansal piyasalarda karar alıcı rolünde olan piyasa profesyonelerinin yatırım kararı analizinde
hangi davranışçı faktörlerden etkilendiğini ve bu faktörlerin analizini ele alıyor. Dr. Tuğberk Çitilci, Türkiye’deki
en kapsamlı davranışçı finans kitabına imza atarak piyasa profesyonelleri ve akademisyenlere yol gösterici bir
kaynağı okurlara sunuyor. Aynı zamanda piyasa uygulamalarına bilimsel destek vererek dünyada ilk kez yapılan
bu araştırmayı da gün ışığına çıkarıyor.
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María Pagés, ‘An Ode To Time’
gösterisiyle 30 Kasım’da CRR’de
Flamenko’nun çağdaş bir dans olarak yükselişinde öncü rol oynayan ve tüm dünyada
‘sonsuz kollu dansçı’ olarak ünlenen María Pagés, topluluğu ile birlikte 30 Kasım’da
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na konuk olacak. Sanatçı, ‘An Ode To Time / Zamana
Övgü’ isimli gösterisiyle İstanbullu izleyicilerin karşısına çıkacak.

1

990 yılında kurduğu dans topluluğu ile Flamenko
geleneğini New York’tan Hindistan’a, Meksika’dan
Japonya’ya uzanan geniş bir coğrafyada tanıtan
María Pagés, Endülüs Madalyası’ndan Ulusal Dans
Ödülü’ne birçok prestijli ödülün sahibi oldu. Sevilla’da
dünyaya gelen ve sanatı sınırları olmayan bir yaratıcılık
alanı olarak gören Pagés, global dans panoraması içinde
kendine çok özel bir yer edindi. Flamenko dilinin temel
kodlarını kullanarak kendine özgü bir tarz oluşturdu ve
yenilikçi koreografileriyle kültürel algı farklarını yenmeyi
hedefleyerek insanlar arasında iletişim ve köprü kurmaya
çalıştı. “Flamenko; kültürlerin, ırkların ve dinlerin buluşmasının nasıl ortak bir yankı yaratacağının çok açık bir
örneğidir” diyen Pagés, birçok sanatçıya ilham olurken
sanatseverlerin ve eleştirmenlerin de övgüsünü topladı.
2019 Sevilla bienalinde
‘En İyi Gösteri’ seçildi
Sanatçının topluluğu ile İstanbul’da sahneleyeceği ve 2019 Sevilla bienalinde ‘En İyi
Gösteri’ seçilen ‘An Ode To Time/Zamana
Övgü’ gösterisinin özünü ‘zaman’ olgusu oluş-

turuyor. Gösterinin dramaturgu ve söz yazarı El Arbi El
Harti ile içinde yaşadığımız zamana, yaşarken edindiğimiz
tecrübelere odaklanan Pagés, hazırladığı koreografi ile
yaşam, ölüm, yeniden doğma, umut gibi kavramları tasvir
ediyor. Jorge Luis Borges, Plato, Marguerite Yourcenar
gibi yazarlardan esin bulan Pagés izleyicisini, neşe, sevgi,
ütopyalar, melankoli, korku, savaş gibi farklı kavram ve
konular arasında duygusal bir gezintiye davet ediyor. Gösteri için özel olarak Rubén Levaniegos tarafından hazırlanan
müzikler; Vivaldi, Händel, Sergio Menem, David Moñiz,
Isaac Muñoz gibi bestecilerin eserlerinden ve geleneksel melodilerden besleniyor. The Washington Post’un
“Flamenko divaları arasında ışıldayan bir
elmas” sözleriyle andığı María Pagés
ve topluluğunun Cemal Reşit Rey
Konser Salonu’ndaki bu özel gösterisini kaçırmamak için 30 Kasım
akşamını ajandalarınıza not
edin.

Fabrizio Paterlini
iki konser ile
İstanbul’da
İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik
bestecisi Fabrizio Paterlini, 6 ve 7 Kasım
tarihlerinde İKSV Salon’da vereceği
konserlerde İstanbullu müzikseverler ile
buluşacak.

P

iyanoyu ‘kendi iç dünyasını en iyi şekilde yansıtabildiği enstrüman’ olarak tanımlayan İtalyan müzisyen
ve çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini,
90’lardan bu yana farklı disiplinlerde üreten, ürettikçe de
evrilen ve gelişen bir yapıya sahip. Kendi ismini verdiği
plak şirketiyle 2007’de ilk solo piyano albümü ‘Viaggi in
Aeromobile’yi yayımlayan sanatçı, o tarihten bu yana her
yıl ortalama bir albümle dinleyicileriyle buluştu. 2014’te
yayımladığı albümü ‘The Art of Piano’ gerçek bir piyano
şaheseri olarak tanımlandı. 2017’de yayımlanan albümü
‘Secret Book’; yaylılar, piyano ve elektronik altyapının
birlikteliği ile en komplike Fabrizio Paterlini albümü olarak
nitelendi. Paterlini, 2018 yılında ise dört yıl aradan sonra
solo piyanoya dönüşünü müjdeleyen ‘Winter Stories’
albümünü sevenleriyle buluşturdu. Daha önce 2015’te
yine İKSV Salon’da beş yıldızlı bir müzik ziyafeti sunan
İtalyan piyanist, bu kez iki gece üst üste sahne alacak.
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