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BP’nin müşterilerini düşünen projesi

‘Doğru Yakit Sistemi’
hizmete girdi!..

• Martin Thomsen: “Bugüne kadar büyüyerek geldik ve büyüyerek devam edeceğiz”
• BP FiloMaster ile BP Taşıtmatik müşterileri tüm giderlerinde avantajlı!..
• BP Türkiye, ‘Gelişim, Seninle’ projesi ile gençlerin yanında!..

MERHABA

Martin Thomsen

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü

Değerli Bayilerimiz,
Dünya maalesef 2020 yılına Çin’de başlayan
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile girdi. Bu virüs,
ne yazık ki dünya ülkelerinin çok büyük bölümüne yayılmış durumda.
Kuşkusuz sizler de bu konudaki gelişmeleri
herkes gibi yakından takip ediyor, hastalığa ve
salgının küresel ekonomiye etkilerine dair
gelişmeleri değerlendiriyorsunuz. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye, zamanında alınan önlemler sayesinde uzunca bir süre bu salgından
etkilenmemeyi başardı ve çok önemli bir
zaman kazandı. Dolayısıyla temel önlemleri
alarak ve bu önlemlere titizlikle uyarak sağlığımızı koruyabilir ve hastalığın ülkemizde yaygınlaşmasını önleyebiliriz. Hepinizden gerekli
önlemleri istasyonlarımızda eksiksiz almanızı ve
titizlikle uygulanmasını sağlamanızı rica ediyorum.
BP için 2020 yılı değişim döneminin başlangıcını oluşturuyor. Yeni Grup CEO’muz Bernard
Looney şirketimizin yeni vizyonunu ve stratejisini açıkladı. Yeni hedefimiz, 2050 veya daha
erken bir tarih itibarı ile sıfır emisyon şirketi
olmak. 2020 yılı itibarıyla bu yeni hedefimize
ulaşmak için gerekli dönüşümleri gerçekleştirmeye başlarken, bir yandan da mevcut operasyonlarımızı düzenli büyüme stratejimize uyumlu
bir şekilde sürdüreceğiz.
BP için stratejik öneme sahip olan Türkiye’de
bu sene de büyümeye devam edeceğiz.
Büyümenin merkezinde siz değerli bayilerimiz
yer alıyorsunuz. BP’nin alacağı her yeni inisiyatif sizler nezdinde kabul gördüğü takdirde ve
müşterilerimize yansıtıldığı takdirde, anlam
kazanıyor. Bu kapsamda, büyüme stratejilerimizi belirlerken de sizleri dinlemeye önem
veriyor ve beklentilerinize en iyi cevabı verebilecek projelere imza atıyoruz. 2020 yılında,
FiloMaster platformu, BP marketlerinde
göreceğiniz yeniliklerle karşınızda olacağımız
bir yıl olacak.
Bu sayı içerisinde benimle yapılan bir söyleşiyi de bulacaksınız. Keyifle okuyacağınızı
umuyor, hepinize sağlıklı, emniyetli ve bol
kazançlı bir yıl diliyorum.
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İÇİNDEKİLER
Değerli Bayilerimiz,
BP Türkiye olarak yeni yıla pek çok yenilik ile birlikte
girdik. Ülke genelindeki istasyonlarımızda 2019 sonu
itibarıyla devreye alınmaya başlanan Doğru Yakıt
Sistemimiz; Şubat 2020 itibarı ile tüm BP Taşıtmatik
müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz ve kendilerine akaryakıt dışı masraf kalemlerinde de önemli
avantajlar içeren teklifleri ücretsiz olarak sunan BP
FiloMaster uygulamamız; toplumsal konulara farkındalığı yüksek ve 21. Yüzyıl becerilerine sahip genç
bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata
geçirdiğimiz yeni sosyal sorumluluk projemiz Gelişim
Seninle, hepsi birbirinden önemli ve değerli olan bu
yeniliklerimizden öne çıkanlar.
Sizler tarafından da memnuniyetle karşılanan yeni
Doğru Yakıt Sistemi uygulamamızın işleyişine,
sağladığı faydalara ve kurulumuna ilişkin tüm sorularımızı Akaryakıt/Röportaj sayfalarımızda Pazarlama
Müdürümüz Seçil Okyay yanıtladı.
Sektörde ilklerin temsilcisi olan şirketimizin bir ilk’e
daha imza atarak geliştirdiği ve filo satışlar alanında
sektörde yepyeni bir sayfa açacak BP FiloMaster
uygulamamızın içeriğini ve detaylarını ise yine Akaryakıt/Röportaj sayfalarımızda Filo Satışlar Müdürümüz
Tarkan Toker anlattı.
2020 yılının bu ilk sayısında Portre sayfalarımıza
Akaryakıt Ülke Müdürümüz Martin Thomsen’i konuk
ettik. Kendisini daha yakından tanımanızı sağlayacak
sorularımızı içtenlikle yanıtlayan Ülke Müdürümüz
Thomsen, BP Türkiye’nin bugüne kadar hep büyüyerek geldiğini ve büyümeye devam edeceğini söyledi.
Ülke Başkanımız Joe Murphy, Başkan Yardımcımız
Hakan Ertürk ve Kurumsal İletişim Müdürümüz Eda
Gökay’ın katıldığı bir toplantı ile tanıtılan ve toplumsal
konulara farkındalığı yüksek, 21. Yüzyıl becerilerine
sahip genç bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı
hedefleyen yeni sosyal sorumluluk projemiz Gelişim
Seninle’nin ayrıntılarına BP Türkiye Haber sayfalarımızda yer verdik.
Departman bölümümüzde sektörün en iyilerinden
oluşan BP Türkiye Akaryakıt Satış Ekibini tanıttık.
Satış Müdürümüz Ersin Akmanoğlu, 2020 yılı önceliklerinin istisnasız hem satış hacminde hem de temsil
olarak istasyon sayısında büyümek olduğunu belirtti.
Acenta toplantımız, 2019 Yılı Bayi Temsilcileri Ulusal
Bayi Forumumuz, yeni yatırımlarımız, bayi ve acenta
röportajlarımız, kampanyalarımız, Active Team ve
Eğitim ekiplerimizin çalışmaları ve daha pek çok konu
ile yine dopdolu bir sayı hazırladık.
Keyifle okumanız dileği ile...
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BP 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.

bp dünyas›

3

GLOBAL

BP Grup CEO’su
görevini devreden Bob Dudley,
“Son 40 yılda
bu şirkete ve bu
sektöre hizmet
etmek hayatımın en büyük
ayrıcalığıydı.
Gerek BP’de
gerek BP dışında bulunan,
dünyanın dört
bir yanından
kendisini işine
adamış pek çok
insanla çalıştım
ve dünyaya
enerji sağlarken
birlikte başardığımız her
şeyden büyük
gurur duyuyorum” dedi.

GLOBAL

BP Grup’un yeni
CEO’su Bernard
Looney: “Bana
Yönetim Kurulu
tarafından güvenle bırakılan
bu sorumluluğu
üstlenmekten
şeref duyuyorum ve hem
yeni rolüm
hem de BP’nin
geleceği için
gerçekten
heyecanlıyım.
Şirketimizde
harika insanlarımız, muazzam
varlığımız ve
eylemlerimizi
yönlendiren bir
dizi temel değerlerimiz var;
ama hepsinden
önemlisi, daha
iyisini yapma
arzumuz var.”

BP Grup CEO’su Bob Dudley
görevini Bernard Looney’e
devrediyor
BP’de 9 yıldan uzun bir süresini grup CEO’su olarak geçirdiği 40 yıllık kariyer
yolculuğunu, şirketin 2019 yılsonu sonuçlarının teslim edilmesinden sonra, 4
Şubat 2020’de bitirerek 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla emekliye ayrılacak olan
Bob Dudley, CEO’luk görevini Bernard Looney’e devredecek.

S

on 9 yılı Grup CEO’su
olmak üzere BP’de 40
yıllık kariyere sahip olan
69 yaşındaki Bob Dudley, şirketin 2019 yılsonu sonuçlarının teslim edilmesinden sonra,
4 Şubat 2020’de CEO’luk görevinden ayrılırken 31 Mart 2020
tarihi itibarıyla da emekli olacak.
Grup CEO’su görevini ise Bob
Dudley’den, Upstream CEO’su
49 yaşındaki Bernard Looney 5
Şubat 2020’de devralarak Yönetim Kurulu’na katıldı.
Bob Dudley’in emekliye ayrılması ve görev devri ile ilgili açık4
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lama yapan BP Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Helge Lund,
“Bob, tüm kariyerini bu sektöre
hizmet etmeye adadı. Kendisi,
belki de BP tarihinin en zorlu
zamanlarında CEO görevine
getirilmişti. Görevi süresince
Deepwater Horizon petrol kazasından sonraki toparlanma sürecini yönetti. BP’yi daha güçlü ve
güvenli bir şirket haline getirdi ve
şirketin enerji sektörünün liderleri
arasındaki konumunu geri kazanmasına yardımcı oldu. Bu şirketin
ve elbette tüm bu sektörün ona
minnet borcu var” dedi.

Helge Lund, Grubun yeni
CEO’su Bernard Looney ile ilgili
olarak da “Şirket gidişatını enerji
geçişine doğru yönlendirirken,
içinde bulunduğumuz şu günler,
değişim için mantıklı zamanlar.
Bernard’ta bizi bu dönüşüm
döneminde yönlendirmek için
gerekli tüm özellikler var. Enerji
sektöründe derin bir deneyimi
var; BP basamaklarından tırmanarak buralara geldi ve her zaman
güvenlik, operasyon ve finans
bakımından sağlam performans
gösterdi. Looney özgün, ileri
görüşlü, bir amaca bağlı olmayı ve

insanları tutkuyla seven ve BP’nin
enerji geçişini başarıyla tamamlamak için ne yapması gerektiği
hakkında net bir fikri olan bir lider”
açıklamasında bulundu.
BP’de başarılarla dolu 40 yıllık
kariyerinin ardından 31 Mart 2020
tarihinde emekliye ayrılacak olan
Bob Dudley ise, “Son 40 yılda
bu şirkete ve bu sektöre hizmet
etmek hayatımın en büyük ayrıcalığıydı. Gerek BP’de gerek BP
dışında bulunan, dünyanın dört
bir yanından kendisini işine adamış pek çok insanla çalıştım ve
dünyaya enerji sağlarken birlikte
başardığımız her şeyden büyük
gurur duyuyorum. Bernard, şirketi benden sonra yönetmek için
biçilmiş kaftan. BP’yi ve sektörümüzü herkes kadar iyi biliyor ama
ek olarak hem yaratıcı hem de
geleneksel çalışma yöntemlerine
bağımlı değil. Düşük karbonlu bir
geleceğe doğru geçişte BP’yi
özenle yönlendireceğine eminim”
şeklinde konuştu.
BP Grup’un yeni CEO’su Bernard Looney de şunları söyledi:

“Bob’la çalışmak büyük bir zevkti
ve CEO olarak onun yerini almak
benim için bir onur. Bana Yönetim
Kurulu tarafından güvenle bırakılan bu sorumluluğu üstlenmekten
şeref duyuyorum ve hem yeni
rolüm hem de BP’nin geleceği
için gerçekten heyecanlıyım.
Şirketimizde harika insanlarımız,
muazzam varlığımız ve eylemlerimizi yönlendiren bir dizi temel
değerlerimiz var; ama hepsinden
önemlisi, daha iyisini yapma arzumuz var. Bu arzunun derinliklerine
yönelmek ve Bob’un kurduğu
sağlam temelin üzerine toplumun daha temiz ve daha iyi enerji
yönündeki taleplerini karşılayacak
şekilde yeni katlar inşa etmek için
sabırsızlanıyorum.”
Bu arada halen Grup CEO Yardımcılığı yapan Lamar McKay de
Geçiş Operasyonları Direktörü
olarak görevine devam etmeyi
kabul etti. Yeni rolünde McKay,
yönetimin tam ve düzenli bir
şekilde devredilmesini temin
etmek için Kurul Başkanı’na ve
grup CEO’suna destek sunacak.

Bob Dudley’in BP
tarihinin en zorlu
zamanlarında
CEO görevine
getirildiğini ve
şirketin enerji sektörünün liderleri
arasındaki konumunu geri kazanmasına yardımcı
olduğunu belirten
BP Grup Yönetim
Kurulu Başkanı
Helge Lund, Grubun yeni CEO’su
Bernard Looney
için de “Şirket
gidişatını enerji
geçişine doğru
yönlendirirken,
içinde bulunduğumuz şu günler,
değişim için
mantıklı zamanlar. Bernard’ta
bizi bu dönüşüm
döneminde
yönlendirmek
için gerekli tüm
özellikler var”
diye konuştu.
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BP’den
PET atıklarının
dolaşımını
sağlayacak
yenilikçi
dönüştürme
teknolojisi:
BP Inﬁnia
BP Infinia adı verilen gelişmiş geri
dönüşüm teknolojisi sayesinde,
şu anda geri dönüştürülemeyen
polietilen tereftelat (PET) plastik
şişeler atık sahalarına atılmak ya da
yakılmak yerine yeni, saf kalitede
hammaddelere dönüştürülecek.

6
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B

P, ‘BP Infinia’ adında
gelişmiş bir geri dönüşüm teknolojisi geliştirdi.
Bu teknoloji sayesinde,
şu anda geri dönüştürülemeyen
polietilen tereftelat (PET) plastik
şişeler atık sahalarına atılmayacak
ya da yakılmayacak; bunun yerine
yeni, saf kalitede hammaddelere
dönüştürülecek.
BP tam ölçekli bir ticarileşmeye
gitmeden önce, ürettiği teknolojiyi
kanıtlamak için ABD’de 25 milyon dolar değerinde bir pilot tesis
inşa etmeyi planlıyor. BP Infinia
teknolojisini PET plastiklerinin geri
dönüştürülmesi için ezber bozan
bir gelişme olarak gördüklerini
belirten BP Downstream CEO’su
Tufan Erginbilgiç, “Bu teknoloji,
polyester sektöründe daha güçlü
bir döngüsel ekonomiyi sağlamada
ve yönetilmeyen plastik atıkları
azaltmada önemli bir sıçrama
tahtası görevi görecek” dedi.
İçecek ve katı yiyecek paketle-

mede en sık kullanılan plastik türü
olan PET, küresel uygulamada
yılda yaklaşık 27 milyon ton ve
bunun 23 milyon tonluk çoğunluğunu şişeler oluşturuyor. Her
ne kadar PET en sık geri dönüşüme tabi tutulan plastik türü olsa
da şişelerde kullanılan PET’in
%60’ından azı geri dönüşüm
için toplanıyor ve yalnızca toplam miktarın %6’sı yeni şişelere
dönüştürülmüş oluyor. Geri kalan
üzerinde ya ürünlerin atık haline

gelmeden önce geri dönüştürülüp bir kez daha kullanılması
anlamına gelen ‘aşağı dönüşüm’
yapılıyor ya da katı atık sahalarına
yollanıp yakılıyorlar.
BP Infinia teknolojisi, siyah
yemek tepsileri ve renkli şişeler
gibi geri dönüştürülmesi zor olan
plastik PET atıklarını, geleneksel
hidrokarbon kaynaklardan yapılanların yerine de kullanılabilecek şekilde geri dönüştürülmüş
hammaddelere çevirmek üzere
tasarlandı. Geri dönüştürülen
hammaddeler, tekrar tekrar geri
dönüştürülmeye müsait olan yeni
PET paketlemeleri için kullanılabilecek. Böylelikle aşağı dönüştürme ihtiyacı azalabileceği gibi,
plastik atıkların katı atık sahalarına
gönderilip yakılması uygulaması
da değişebilecek.
Petrokimyasal teknolojisinin
Ruhsatlandırma ve İş Geliştirme
Başkan Yardımcısı Charles Damianides, BP’nin bu teknolojiyi
tamamıyla geliştirip ticarileştir-

mekte kararlı olduğunu belirterek,
“Yükselen teknolojilerde uzun
yıllar boyunca edindiğimiz deneyimimiz ve kanıtlanmış bir başarı
geçmişimiz var ve bu yeniliğin,
nihayetinde her tür polyester atığın sonsuz sayıda geri dönüştürülebilmesine katkıda bulunacağına
inanıyoruz” dedi.
BP’nin yeni pilot tesisinin,
ABD’nin Illinois eyaletinin Naperville şehrindeki araştırma ve
geliştirme merkezinde açılması
planlanıyor. Tesisin, düzenli olarak teknolojiyi kanıtlamak üzere
2020’nin sonunda faaliyetlerine
başlaması bekleniyor.
BP, bu teknolojiyi tüm dünyada
kullanarak birden çok sayıda tam
ölçekli ticari tesis geliştirmekte
yatan potansiyeli görüyor. Belli
sayıda tesisle yola çıkarsa, BP bu
teknolojinin her yıl milyarlarca PET
şişe ve tepsinin katı atık sahalarında ya da yakım işlemlerinde
ortadan kaldırılmasını engelleme
ihtimali olduğunu öngörüyor.

ABD’nin Illinois
eyaletinin Naperville
şehrindeki araştırma
ve geliştirme
merkezinde açılması
planlanan pilot
tesisin düzenli olarak
teknolojiyi kanıtlamak
üzere 2020’nin
sonunda faaliyetlerine
başlaması bekleniyor.
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ADR kapsamında
Taşıt Uygunluk Belgesi
almak için süre uzatıldı
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık (TMKT)
Düzenleme Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2019
tarihinde sona eren Taşıt Uygunluk Belgesi
alma süresini, ülkedeki ekonomik süreç ve
sektörden gelen talepleri dikkate alarak 1
Temmuz 2020’ye kadar uzattı.

TANAP’ın Avrupa bağlantısı törenle açıldı
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa bağlantısı, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Edirne’nin İpsala ilçesindeki TANAP MS4 istasyonunda
30 kasım’da düzenlenen törenle açıldı.

2

1. Yüzyıl’ın en büyük enerji
projeleri arasında yer alan
Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı’nın (TANAP)
tamamlanan Avrupa bağlantısının
açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 30
Kasım’da Edirne’de gerçekleştirildi.
Edirne’nin İpsala ilçesindeki TANAP
MS4 istasyonunda gerçekleştirilen
törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı
Giorgi Gakharia, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya
Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev
ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, TBMM
Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
8
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Dönmez ve ilgili ülkelerin enerji bakanları ile aralarında BP’nin de bulunduğu
proje ortağı şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Gaz
Koridoru’nun ana omurgasını oluşturan TANAP’ın Avrupa bağlantı hattı
açılışı hayırlara vesile olsun. Bu proje
her şeyden önce ülkeler arasında
dostluğun sembolüdür. Biz TANAP’la
ülkemizin enerji kaynaklarını garanti
almakla beraber, Avrupa’ya güvenli
enerji taşıdık. Bu proje hayalden çıkıp,
gerçeğe dönüşmüştür. Bu projede 6
milyar metreküpü biz, 10 milyar metreküpü Avrupa kullanacaktır. Bundan
sonraki asıl sorun sınır hattından
ötede bulunan komşularımıza düşü-

yor. İnşallah TAP’ın da 2020 yılında
tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.
TANAP’ın Türkiye-Gürcistan sınırında, Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu;
Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt,
Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat,
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir,
Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir,
Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak
üzere 20 ilden geçiyor. 67 ilçe, 600
köy geçerek toplam uzunluğu 1.850
kilometreye varan ve yatırım miktarı
yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP,
Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor. TANAP’ta, SOCAR ve Güney Gaz
Koridoru A.Ş.’nin %51, BOTAŞ’ın
%30, BP’nin %12 ve SOCAR Türkiye
Enerji A.Ş.’nin % 7 hissesi bulunuyor.

T

ehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık (TMKT)
Düzenleme Genel Müdürlüğü, Taşıt Uygunluk
Belgesi alınması için bayilere tanınan sürenin 1
Temmuz 2020’ye kadar uzatıldığını açıkladı.
TMKT Genel Müdürlüğü, bayi sendikalarına da gönderdiği açıklamasında, “Bilindiği üzere, 24.04.2019 tarihli
ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin ‘Uygunluk Belgesi’ olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı geçici 1. maddesi kapsamında ‘2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke
sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli,
Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan saraçlarına taşıt
durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt uygunluk
Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata
göre Bakanlık Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan,
31/12/2019 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi
alması zorunludur’ hükmü amirdir. Ülkemizdeki ekonomik
süreç ve sektörden gelen talepler doğrultusunda taşımacılığın olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla söz
konusu maddede öngörülen süre 01/07/2020 tarihine
kadar uzatılmıştır. İlgililere duyurulur” denildi.
Bayi sendikalarından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda
da bayilerin 1 Temmuz 2020’den sonra herhangi bir
mağduriyet yaşamamaları adına araçları için bir an evvel
Taşıt Uygunluk Belgesi almak amacıyla girişimlerde bulunmaları istendi.
bp dünyas›
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“Bugüne kadar büyüyerek
geldik ve büyüyerek
devam edeceğiz”
BP Türkiye’de 2014 yılından bu yana görev yapan Akaryakıt Ülke
Müdürümüz Martin Thomsen, Türkiye’nin insana iş yaşamında
başarılı olmanın bir sınırı olmadığını ve başarı için birçok fırsatın söz
konusu olabileceğini öğrettiğini belirtiyor. Çok dinamik bir pazara
sahip olan Türkiye’nin BP için büyümekte olan bir ülke olduğunu ve
bu doğrultuda BP’nin de Türkiye’deki büyümesini sürdürdüğünü
ifade eden Thomsen, “Bugüne kadar hep büyürek geldik ve
büyüyerek devam edeceğiz” diyor.
Öncelikle, bayilerimizin ve
dergimizin okurlarının sizi biraz
daha yakından tanıyabilmeleri
için, kendinizi kısaca tanıtabilir
misiniz?
Alman asıllı bir baba ile Arjantin asıllı bir annenin Brezilya’da
doğmuş çocukları olduğumu söyleyerek başlayabilirim.. Üç erkek
çocuk babasıyım ve iyi bir eş
olduğumu düşünüyorum. Ailemle
vakit geçirmekten, dost ve arkadaşlarımlabirlikte olmaktan çok
hoşlanırım. Aile ile birlikte olmak
benim için gerçekten çok önemli.
Arkadaşlarım derken de 7 yaşından bu yana ilişkimizin kopmadan
devam ettiği arkadaş grubumdan
bahsediyorum. Spor yapmaktan,
özellikle takım sporlarından büyük
keyif alırım. İnsanlarla iletişim
içinde olmanın gerekliliğine inanırım. İnsanlarla iletişim içinde
olmak kişiye zenginlik katar ve
enerji verir.Bu nedenle,sporbenim
için terapi gibidir ve iş yaşamının
stresiyle biraz da bu sayede başa
çıkıyorum. Gerek ülke, gerek şirket ve gerekse çalışanlarla ilgili bir
şeyler yapmak bana her zaman
büyük keyif vermiştir.
İşhayatınıza nasıl ve ne
zaman başladınız?
Arjantin’in başkenti Buenos
Aires’teki ITBA’da (Technological
Institute of Buenos Aires/Buenos
Aires Teknoloji Enstitüsü) endüstri
mühendisliği okudum. Mezuniyet sonrası İspanya’da endüstri
Mühendisliği Yüksek okulunda
İşletme yüksek lisansını ayrıca
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ABD’nin Boston kentindeki Harvard Üniversitesi’nde yönetici eğitim programını tamamladım. Bir
süre stratejik danışmanlık yaptıktan sonra BP’ye katıldım ve BP’de
bugüne kadar strateji planlama,
perakende operasyonları, fiyatlandırma, birleşme ve devralmalar
ve sonolarak halen sürdürmekte
olduğum Türkiye Akaryakıt Ülke
Müdürlüğü gibi farklı pozisyonlarda görev aldım.
Önceki pozisyonlarınızdan
hangilerinin mevcut konumunuza en çok katkıda bulunduğunu ve size en yararlı deneyimi sunduğunu düşünüyorsunuz?
Hangi pozisyonun daha fazla
etkisi olduğunu söylemek çok
kolay değil, ancak şunu belirtebilirim ki şimdiye kadar görevlendirildiğim tüm pozisyonlarının her
birinden edindiğim birikimler ve
uzmanlıkla birleştirerek bu noktaya geldim ve genel müdürlük
pozisyonu için bu tecrübenin çok
önemli olduğuna inanıyorum.
Bence, stratejik bakış açısı ve
stratejik planlama ile operasyon
süreçlerinindenge içinde ele alınmasıişimizde başarılı olmamız için
büyük önem taşıyor. Rakamların
çok iyi okunması ve anlaşılması
gerekiyor. Bunun bayiler, ortaklarımız ve müşterilerimiz açısından ne anlama geldiğinin analiz
edilmesi gerekiyor. Çalışanların
kendilerini nasıl hissettikleri de
aynı derecede çok önemli. Ülke
Müdürlüğü görevine atanmamın

Alman asıllı bir baba ve Arjantin asıllı bir annenin
çocuğu olarak 9 Ekim 1971 tarihinde Brezilya’nın
Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Akaryakıt Ülke
Müdürümüz Martin Thomsen, Buenos Aires Teknoloji
Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu.
Mezuniyet sonrası İspanya’da MBA’ini (Master
Business Administration/İşletme Yüksek Lisansı),
ABD’de Harvard Üniversitesi’nde yönetici eğitim
programını tamamlayan Martin Thomsen, iş hayatına
stratejik danışmanlık yaparak başladı. Daha sonra
katıldığı BP’de farklı ülke ve pozisyonlarda görev
yaptıktan sonra 2014 yılında BP Türkiye’ye atanan
Martin Thomsen evli ve 3 erkek çocuk babası.

aslında bütün bunların harmanlanmasının bir sonucu olduğunu
söyleyebilirim.
Size göre, şimdiye kadarki en
büyük başarınız nedir?
Bir insanın hayatındaki en büyük
başarının iyi bir evlat, iyi bir eş ve
iyi bir anne ya da baba olabilmek
olduğunu düşünüyorum. Bunlara
başarılı bir profesyonel olma çabasını da ekleyebilirim.
BP gibi güçlü bir markayı
temsil etmek sizin için nasıl
bir duygu?
Bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyebilirim. Böylesine
büyük bir şirketin çalışanı olarak
görev yapma fırsatının verilmiş

olmasınınönemli bir ayrıcalık
olduğunu düşünüyorum. BP, 140
ülkede faaliyet yürüten çok büyük
bir şirket ve marka olarak da zaten
bu büyüklüğünü ve başarısını
yansıtıyor. Bütün operasyonlarını
insan ve çevre odaklı olarak son
derece disiplinli ve titiz bir şekilde
yürüten böylesine büyük bir şirketin temsilci ve yöneticilerinden biri
olarak seçilmek, benim için gerçekten çok büyük anlam taşıyor.
Öte yandan, onca büyüklüğü ile
birlikte BP, insanı kendisine çok
yakın hissettiren de bir şirket. Bu
hissiyatı veren ise çalışanlarıylaarasındaki ilişkidir.
Sizce BP’yi diğer akaryakıt
şirketlerinden farklı kılan özel-

likler nelerdir?
BP’nin bu açıdan sayabileceğim birkaç özelliği var; birincisi
çalışanları. BP’nin beş önemli
değerinden biri olan saygı çerçevesinde hareket etmek bizim için
çok önemli. Herkes için geçerli
bir kuraldır;iş arkadaşları olarak
birbirimize özenle yaklaşır ve birbirimizi önemseriz. Aynı durum
işortaklarımıza ve bayilerimize
olan yaklaşımımızda da geçerlidir. En az birincisi kadar önemli
olan ikinci özellik ise nasıl yaptığımızın da ne yaptığımız kadar
önem taşımasıdır. Biz, BP olarak
hem operasyonel hem de niteliksel olarak en yüksek standartları
hedefleriz. Bu hedefleri başarıyla
hayata geçirdiğimizde,hem iş

ortaklarımız hem çalışanlarımız
hem de müşterilerimiz açısından
başarılı olduğumuz anlamına gelir.
İş yaşamındaki en büyük zorluklardan biri insan faktörüdür.
Bu zorluğun üstesinden gelmek için önerileriniz nelerdir?
Sizce ne tür bir yöntem benimsenmelidir?
Büyük bir şirketin yönetiminde
olduğunuzda tabii ki size önemli
roller veriliyor ve bu da büyük bir
sorumluluğu beraberinde getiriyor. En büyük zorluk nedir, diye
soracak olursanız, bir ekibin yönetilmesi derim. Çünkü burada insan
faktörü devreye giriyor. Şirkette
ortak hedeflerimiz var ama neticede her birimiz işimizde başarılı
bp dünyas›
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olmak için biraraya geliyoruz. Bu
nedenle, şirketi büyütürken bir
yandan da çalışanların, yürütülen
faaliyetlerin ve şirket hedeflerinin
uyumlu bir şekilde yönetilip yürütülmesi gerekiyor. Tabii ki bunu
da başarıyla yapabilmek için çalışanları anlamak, her birinin geldiği
farklı geçmişlerin farkında olmak
büyük önem taşıyor. Ben kariyerime ilk başladığımda şuna inanıyordum: Tek bir görüş var ve o da
benim görüşüm! Kariyerimde ilerledikçe herkesin görüşünün önem
taşıdığını, hepsinin anlaşılması ve
dikkate alınması gerektiğini idrak
ettim. Bu nedenle düşüncelere
saygı ile yaklaşmak, başkalarının
fikirlerini ve bakış açılarını anlamak
aslında büyük bir şirkette görev
yapan bir yöneticinin benimsemesi gereken en önemli çalışma
tarzıdır.
BP Türkiye’ye ne zaman katıldınız?
1 Ocak 2014 tarihinde.
Şu anda hangi ülkelerden
sorumlusunuz ve bu ülkeler
arasındaki farklar nelerdir?
Türkiye, İsviçre ve Avusturya
olmak üzere üç ülkeden sorumluyum. Türkiye gelişmekte olan bir
pazar ve çok hızlı gelişmeler yaşanabiliyor. Aynı zamanda çok da
büyük bir ülke ve BP için de büyük
bir operasyon. İsviçre daha olgun
bir pazara sahip ve bu nedenle
daha küçük büyüme oranları söz
konusu. Alternatif yakıtlara geçiş
de bu ülkede önemli bir rol oynuyor. Avusturya ise daha mütevazı
bir büyüme oranına sahip olmakla
birlikte büyümeye yönelik kayda-

PORTRE | AKARYAKIT
değer bir potansiyeli olduğunu
söyleyebiliriz. İstasyonlar açısından gerek otobanlar üzerinde
gerekse şehir merkezlerinde iyi
bir ağa sahibiz. Ayrıca, Avusturya’da BP Shop’larımızın işletilmesi ve yönetilmesi açısından
stratejik ortaklıklarımız mevcut
ve sadakat programlarımız da
yürürlükte. Bayi sistemi açısından
baktığımızda ise Türkiye ile bu iki
ülke arasında farklılıklar olduğunu
görüyoruz. Türkiye’deki istasyonlarımızın yaklaşık %95’inin mülkiyeti bayilere aitken, İsviçre ve
Avusturya’da mülkiyeti BP’ye ait
olan istasyonların işletmesinin
franchising yöntemiyle bayilere
verildiği bir sistem var. Temel
farklılıklardan biri de bu.
BP Türkiye ve Türkiye genel
olarak size ne kattı?
Güzel bir soru. Türkiye’nin yalnızca bana değil, aileme de kattığı
çok şey var. Öncelikle bu mükemmel ülkenin çok güzel insanlara ve
yemeklere sahip olduğunu söylemeliyim. Ülke insanının gösterdiği
misafirperverlik ve özen muhteşem. Türkiye, bizi o kadar büyük
bir misafirperverlikle karşıladı ki,
benzerinin başka bir ülkedebulunabileceğindenemin değilim.Türkiye’de bulunmaktan her zaman
çok mutlu olduk ve mutlu olmaya
da devam ediyoruz. Aileye verilen
önem, yemek ve futbola düşkünlük gibi kültürel özelliklerin benim
kültürümle birebir örtüştüğünü
de söylemeliyim. Eğer insan ilişkilerine yatırım yapacak olursanız
karşılığını mutlaka fazlasıyla alıyorsunuz. İş yaşamıma kattıklarına
gelince; Türkiye bana özellikle iş

“Öncelikle 2020 yılında, stratejik olarak belirlediğimiz
alanlarda 35 ila 45 yeni istasyon açılması hedefimiz var.
Perakende satış hacmimizde geçen yıl sağladığımız
büyümeyi, 2020’de artırarak sürdürmek istiyoruz.
Ayrıca akaryakıtta müşterilerimize sunduğumuz
teklifleri daha da geliştirip ileriye taşımayı, pazarlama
ve market faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeyi, özellikle
istasyon marketleri alanında üstlenmiş olduğumuz
kaydadeğer rolü geliştirmeyi istiyoruz. Bunun yanı sıra
filo satışlarda da büyüme önceliğimiz var ve bunun için
filo müşterilerine yönelik yeni teklifler hazırladık.”
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yaşamında nelerin mümkün olabileceğini gösterdi. Son derece
dinamik olan bu ülke, aynı şekilde
dinamik bir pazara sahip ve çok
güçlü bir rekabet söz konusu.
Dolayısıyla durup dinlenmek
mümkün olmuyor; ara vermeksizin çalışmak gerekiyor. İnsanlar çok yenilikçi, çok çalışkan ve
tehditleri (riskleri) fırsata dönüştürebiliyorlar. Türkiye size, iş yaşamında başarılı olmanın bir sınırı
olmadığını ve başarı için birçok
fırsatın söz konusu olabileceğini
öğretiyor. İnsanların çalışkanlığı
ve tutkusuyla, göstermiş oldukları özveriyle gerçekten her türlü
başarı pekâlâ mümkün.
BP Grup’un stratejik öncelikleri nelerdir?
Çok yakın bir tarihte BP’nin
yeni CEO’muz Bernard Looney,
BP için yeni amacımızı ve stratejimizi duyurdu. BP olarak enerjiyi baştan tasarlayacağız, BP’yi
baştan yaratacağız ve dönüşüm
sürecinde de yüksek performans
için çalışacağız. Belirlenen yeni
amacımız, dünyamız ve insanlar
için enerjiyi yeniden tasarlamak.
Bu amaç kapsamında, BP 2050
veya daha erken bir tarih itibariyle sıfır emisyon şirketi olmayı
hedefliyor. Hedefe ulaşmak için
BP, daha odaklı ve daha entegre
bir şirket olmak adına temel bir
yapılandırma sürecinden geçecek.
Bu yüzden yeni bir yapıyı, yeni bir
liderlik ekibini ve hepimiz için yeni
çalışma şekillerini devreye alarak
önemli bir yeniden yapılandırmadan geçiyoruz. BP, dönüşüm
sürecinde de yüksek performans
göstermek konusunda kararlı.
Temel taahüttlerimizde herhangi
bir değişiklik olmadı. BP ayrıca
uzun vadede yatırımcılarına karşı
sürdürülebilir serbest nakit akışını
ve hissedarlara dağılımını arttırmak şeklindeki taahhüdünü yerine
getirmek konusunda da kararlıdır.
BP’nin Türkiye’deki büyüme
stratejilerini açıklayabilir misiniz?
Dünya üzerinde İngiltere ve
ABD’den sonra BP’nin tüm iş
ünitelerinin bulunduğu üç ülkeden
birisi Türkiye’dir. Dolayısıyla Türkiye, BP için stratejik bir öneme
sahip. BP, Türkiye’yi büyümekte

olan bir ülke olarak görüyor ve bu
doğrultuda Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. Üstelik bu
büyüme ülkenin akaryakıt pazarı
ile sınırlı değil. Bakü-Tiflis-Ceyhan
boru hattından taşınan ham petrolün ve TANAP boru hattından
Avrupa’ya aktarılan doğalgazın
devamı, petrokimyasallar konusundaki yatırımçalışmalarının sürdürülmesi ve madeni yağlardaki
lider markamız Castrol’ün hem
Türkiye’de hem de bölgede büyümesi hedefler arasında yer alıyor.
Düzenli büyümeye inanıyor ve bu
doğrultuda yatırımlarımıza devam
ediyoruz.
BP’nin 2020 yılı plan ve hedeflerinden de bahseder misiniz?
Öncelikle 2020 yılında, stratejik olarak belirlediğimiz alanlarda
35 ila 45 yeni istasyon açılması
hedefimiz var. Perakende satış
hacmimizde geçen yıl sağladığımız büyümeyi, 2020’de artırarak
sürdürmek istiyoruz.
Ayrıca akaryakıtta müşterilerimize sunduğumuz teklifleri daha
da geliştirip ileriye taşımayı, pazarlama ve market faaliyetlerimizi
artırarak sürdürmeyi, Istasyon
marketleri için uygulamaya başladığımız yeni konseptimizi tüm
Türkiye’ye yayarak farklılığımızı
paylaşmak istiyoruz .. Müşterilere teklif olarak sunulan sıcak
yiyecek/içecek ve atıştırmalık
gibi hizmetlerle öncü olmayı ve
yıldan yıla bu öncülüğümüzü
devam ettirmeyi hedefliyoruz.
Bunun yanı sıra filo satış kanalımızı da müşterilere özel tekliflerle geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu
kapsamda,. bir ilke imza attık ve
BP FiloMaster platformumuz ile
filo müşterilerimize tüm akaryakıt
dışı ihtiyaçlarını karşılamalarında
benzersiz avantajlar sunacağız.
Tüm bu girişimlerimizin başarılı
olabilmesi için en önemli önceliğimiz, bayilerimizle olan ilişkilerimiz.
bayilerimizin her biriyle 100 yılı
aşkın süredir önem verdiğimiz
yakın bağlarımız, bizleri bugünlere
taşıdı. Stratejilerimizi oluştururken
bayilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alıyor ve onları her
fırsatta dinlemeye çalışıyoruz. Bu
kapsamda, bayilerimiz ile fikir alışverişi yapmak içinbölgesel ve ulusal bayi forumları düzenliyoruz. BP

“Muhteşem bir ülkede son derece başarılı bir şirketin
yöneticiliğini yapmaktan gurur duymanın yanı sıra,
bana bu gururu yaşatan BP Türkiye çalışanlarının ve
ekibimin bir parçası olmaktan da çok büyük gurur
duyuyorum. Her biri, her gün yeni şeyler yapıp ekonomiye ve şirketin faaliyetlerine katkıda bulunmak
isteyen harika insanlar. Keza, en iyi ürün ve hizmetlerimizi kendileri aracılığıyla müşterilerimize sunma
şansını elde ettiğimiz çok değerli bayilerimizle de
gurur duyuyorum. İşlerine olan tutkularıyla her gün
ortaya koydukları gayretli ve özenli hizmetleriyle her
biri kendi istasyonlarında birer BP elçisi olarak görev
yapıyorlar.”

liderlerinin bayileri daha iyi anlamak için organize ettiğimiz saha
ziyaretlerini bu senede sürdürüyor olacağız ki planlarımız arasına
aldık. Bugüne kadar bayilerimizle
birlikte hep büyüyerek geldik ve
büyüyerek devam edeceğiz.
Son olarak bayilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız
veya eklemek istediğiniz bir
husus var mı?
Öncelikle Türkiye’ye, beni de bir
Türk gibi hissettirdiği için teşekkür
etmek isterim. Bunu söylüyorum
çünkü gerçekten muhteşem bir
ülkede son derece başarılı bir
şirketin yöneticiliğini yapmaktan
gurur duymanın yanı sıra, bana
bu gururu yaşatan BP Türkiye
çalışanlarının ve ekibimin bir parçası olmaktan da çok büyük gurur
duyuyorum. Her biri, her gün yeni
şeyler yapıp ekonomiye ve şirketin faaliyetlerine katkıda bulunmak

isteyen harika insanlar.
Keza, en iyi ürün ve hizmetlerimizi kendileri aracılığıyla müşterilerimize sunma şansını elde
ettiğimiz çok değerli bayilerimizle
de gurur duyuyorum. İşlerine olan
tutkularıyla her gün ortaya koydukları gayretli ve özenli hizmetleriyle her biri kendi istasyonlarında birer BP elçisi olarak görev
yapıyorlar. Günümüzde yaşanan
tüm zorluklara rağmen, bayilerimizin piyasayı doğru okumaları
ve bunlara karşı hızlı bir şekilde
aksiyon alabilmeleri sayesinde
operasyonlarımızı onlarla birlikte
güvenli bir şekilde sürdürüyoruz.
Türkiye’nin dinamiğini ve sahip
olduğumuz bayi kalitesini dikkate
alarak büyümemizi sürdürecek,
bu çerçevede geçmişte olduğu
gibi hem mevcut bayilerimize
hem de aramıza yeni katılacak
bayi dostlarımıza destek olmaya
devam edeceğiz.
bp dünyas›
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BP Türkiye, ‘Gelişim, Seninle’
projesi ile gençlerin yanında!..
BP Türkiye olarak; kendini geliştiren, toplumsal konulara farkındalığı yüksek ve
21. Yüzyıl becerilerine sahip genç bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla
yeni sosyal sorumluluk projemizi hayata geçiriyoruz.

Ş

irketimizin, gençlerin
kapasite gelişimlerine
destek olmak amacıyla
başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Gelişim,
Seninle’; Ülke Başkanımız Joe
Murphy, Başkan Yardımcımız
Hakan Türker ve Kurumsal İletişim Müdürümüz Eda Gökay’ın
katıldığı toplantıda tanıtıldı.
Kurumsal İletişim Müdürümüz Eda Gökay, toplantıda yeni
kurumsal sosyal sorumluluk
projemizi tanıtırken yaptığı
konuşmada, ‘Gelişim, Seninle’
projesinin Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi. BP’nin Türkiye’de ilk kez
bu anlamda sahaya indiğine

14
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‘Gelişim, Seninle’ kurumsal
sosyal sorumluluk projemizin
tanıtım toplantısına Ülke
Başkanımız
Joe Murphy,
Başkan Yardımcımız Hakan
Türker ve Kurumsal İletişim
Müdürümüz
Eda Gökay
katıldı.

dikkat çeken Gökay, “Gelecek
dönemin lideri olacak gençlerin
kapasite gelişimlerine katkı sağlamayı, kendilerini geleceğe
hazırlarken en büyük destekçileri olarak yanlarında aktif rol
almayı ve toplum için önemli
gördükleri projelerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz” dedi.
Dünyada birçok alanda olduğu
gibi enerjide de dönüşüm
yaşandığını ve bu dönüşümde
gençlerin mutlaka yer alması
gerektiğini ifade eden Ülke Başkanımız Joe Murphy ise, “Dönüşümde sürdürülebilir kalkınma
için bu tür sosyal sorumluluk
projelerini çok önemsiyoruz”
diye konuştu.

Dünyanın en geniş genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye’nin bu genç enerjisini geleceğe taşıma hedefiyle yeni bir
projeye başlamanın heyecanını
yaşadığımızı ve ‘Gelişim,
Seninle’ projesinin, odağında
üniversite gençleri olmak üzere
tüm gençlere hitap eden bir
kapasite gelişim projesi olarak
adlandırılabileceğini vurgulayan
Ülke Başkanımız Murphy,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öncelikli olarak yapmak istediğimiz; üniversite kulüplerindeki heyecanlı, organizasyon ve
yöneticiliğe hazır olan öğrencilerin bilgi birikimlerini ve 21.
Yüzyıl’da gerekli olan tüm yetkinlikleri geliştirerek toplumsal
konulara duyarlı, iş hayatına
hazırlıklı olarak yetişmelerini
sağlamak. BP Türkiye çalışanları
olarak gönüllülük esasıyla
öğrencilerle bir araya geleceğiz
ve iş hayatında edindiğimiz tecrübelerimizi onlarla paylaşacağız. Genç nüfusumuzun içinde
var olan geleceğin enerjisini ve
yüksek potansiyeli açığa çıkaracağımıza inanıyorum.”
“BP ve Castrol çalışanları, BP
bayileri ve Castrol distribütörlerinin
destekleri ile gönüllülüğü merkeze
alan yeni sosyal sorumluluk projemiz ‘Gelişim, Seninle’ 3 aşama-

dan oluşuyor. Dijital eğitim portalımız www.gelisimseninle.com
adresinde, gençlerin ilgi alanlarına
yönelik güncel haberler ve tanınmış isimlerin yazıları yayınlanırken;
yönetişim, kişisel gelişim, çalışma
yaşamına hazırlık, aktif sorumlu
yurttaşlık gibi başlıklarda dijital
eğitimler ve webinarlar (internet
seminerleri) yer alacak.
Türkiye genelinde toplam 20 ilde
135 üniversite kulübü ile birebir
iletişimde olunacak proje kapsamında düzenlenecek paneller, yüz
yüze eğitimler ve workshop’lar ile
2 yılda 100 binin üzerinde öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Dünyada enerji
dönüşümünün
yaşandığını ve
bu dönüşümde
gençlerin mutlaka yer alması
gerektiğini
ifade eden Ülke
Başkanımız
Joe Murphy,
“Genç nüfusumuzun içinde
var olan geleceğin enerjisini
ve yüksek potansiyeli açığa
çıkaracağımıza
inanıyorum”
dedi.

‘Gelişim, Seninle’ projemiz ile
aynı zamanda Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
kapsamında tasarlanan fikirler
hayata geçirilecek. Öğrenci
kulüpleri tarafından tasarlanan
bu projelerden seçilenler şirketimiz tarafından desteklenecek.
Şirket çalışanlarımız da gönüllü
koçluk, eğitmenlik ve mentörlük
yaparak sosyal sorumluluk projemizin tüm süreçlerinde etkin
rol oynayacak. İki yılın ardından
düzenlenecek Öğrenci Zirvesi’nde ise projeye dâhil olan tüm
gençler arasında deneyim paylaşımları sağlanacak.

bp dünyas›

15

“Ekibimiz sektörün en iyilerinden oluşuyor”
BP Türkiye Akaryakıt Satış Ekibinin sektörün en iyilerinden oluştuğunu belirten Satış
Müdürümüz Ersin Akmanoğlu, “BP kültürünü bilen, net hedefleri olan ve aynı zamanda
yaptığımız işte Bayilerimizi ve etik değerlerimizi önceliğimize koyarak başarı isteyen bir takımız.
Dolayısıyla benim için 2020 yılı önceliği, istisnasız hem satış hacminde hem de temsil olarak
istasyon sayısında büyümek” diyor.
Ersin Bey, kendinizi kısaca
tanıtabilir misiniz?
Mayıs 1973, İstanbul doğumluyum. Lisans eğitimimi Bilkent
Üniversitesi’nde, yüksek lisansımı
ise Marmara Üniversitesi’nde
işletme üzerine tamamladım.
Evliyim,1 kızım ve 1 oğlum var.
BP Ailesi’ne ne zaman katıldınız ve ne zamandan beri
Satış Müdürü olarak görev
yapıyorsunuz?
BP Türkiye’de çalışmaya 02
Ocak 2000 tarihinde, Kocaeli
Akaryakıt Saha Müdürü olarak
başladım. Türkiye Akaryakıt Satış
Müdürlüğü görevimi ise Kasım
2018’den itibaren yürütüyorum.
Satış Müdürü olarak görev
ve sorumluluklarınız hakkında
bilgi verebilir misiniz?
İstasyon akaryakıt satışı, BP
Türkiye’nin ana lokomotiflerinden
bir tanesi. Öncelikle 108 yıldır Türkiye’de bulunmamızın getirdiği
16
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sorumlulukla, sektörde bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da birçok konuda liderlik göstermeye devam edeceğiz. Ben ve
arkadaşlarımın birinci önceliği
herzaman için işimizi emniyetli
bir şekilde yaparak operasyonumuzu güvenle devam ettirmektir.
Bunun yanı sıra Avrupa’da BP’nin
geliştirdiği son teknoloji ürünlerin Türkiye pazarında tüketici ile
buluşturulması, BP değerlerinin
sadece şirket çalışanları ile değil
aynı zamanda değerli bayilerimiz
ve müşterilerimiz ile paylaşılıp
sahiplenilmesini sağlamak da
benim sorumluluklarım arasında.
Ayrıca ülkeme fayda getireceğini,
gelişmemizi destekleyeceğini
düşündüğümüz her proje veya
etkinliği BP Global’de paylaşarak
bunların Türkiye’ye imkân sağlamasını takip etmek de benim
önemli önceliklerimden. Bunların
yanında, elbetteki Satış Müdürü
olarak akaryakıt satışlarımızda
her sene gerçekleşen büyüme-

nin sürdürülebilirliği benim ve
ekibimdeki tüm arkadaşlarımın
ajandasındaki istisnasız en önemli
sorumluluklarından biridir.
Satış Departmanı nasıl bir
yapılanmaya sahiptir ve kaç kişilik bir ekip görev yapmaktadır?
BP Türkiye Akaryakıt Satış
Organizasyonu, bence BP’nin
Türkiye’deki gücünün göstergisi.
Biz organizasyonumuzda hiyerarşik düzenden ziyade daha çok
yatay yapılanmayı tercih ediyoruz.
Şöyle ki, ekipteki herkes, ast-üst
ilişkisinden ziyade, birbirini takım
arkadaşı veya aynı hedefe yürüyen kişiler olarak görür ve davranır. Bizim için saygı çok önemlidir
ve bunu istisnasız olarak çalışma
ortamımıza yansıtırız. 2020 yılı
büyüme ajandamız kapsamında
organizasyonumuzda da bazı
değişiklikler yaptık. Türkiye’deki
Bölge Müdürlüğü sayımızı 4’ten
5’e çıkarırken, Saha Müdürlüklerine de 3 yeni mıntıka daha

ekledik. Böylece hedeflediğimiz
büyümeye destek verecek çok
daha kuvvetli bir saha organziasyonu gerçekleştirmiş olduk. Bunu
yanısıra sahaya destek veren
Satış Destek Departmanımızda
da aynı şekilde 2019 yılı içerisinde
düzenlemeler yaptık ve 2020 yılı
itibarıyla Eğitim Ekibimiz de dâhil
olmak üzere, toplamda 76 kişilik
son derece donanımlı bir ekip ile
görev yapmaya devam ediyoruz.
Hızlı değişimlerin yaşandığı
bir sektörde satış politikalarınızı nasıl oluşturuyorsunuz?
Türkiye’nin, BP’nin operasyonuna devam ettiği pazarlar içerisinde en dinamiği olduğunu
söyleyebilirim. Açıkçası bu değişimler ve farklılıklar kendimizi
geliştirmemiz için çok önemli
fırsatlar yaratıyor. Gözlemlediğim kadarıyla Türkiye akaryakıt
pazarında bazı şirketler/yöneticiler tercihlerini o gün gerçekleşen
olayları veya durumları yönetme

üzerine kuruyorlar. Biz ise stratejilerimizi ve planlarımızı bugün
için değil her zaman ilerisi için,
uzun vadeli öngörüler ile yapıyoruz. Aksi takdirde gelişmeyi ve
büyümeyi değil, sadece bugünü
geçirmeye odaklanır duruma
gelinmesi kaçınılmaz olur.
Satış Departmanı açısından
2019 yılı nasıl geçti?
2019 yılının BP’nin Türkiye tarihindeki önemli yıllardan bir tanesi
olarak yer alacağına inanıyorum.
2018’den 2019’a geçerken karşılacağımız zorlukları ve olası
türbülansları dikkate alıp, aksiyon
planlarımızı belirleyerek yol haritamızı çizmiştik. Bu kapsamda da
belirtmeliyimki takım arkadaşlarımın istisnasız tamamı, bu özel
yılın yönetilmesinde ve alınan
kararların uygulanmasında son
derece özverili bir şekilde çalışarak hedeflediğimiz başarıya ulaşmamızda çok önemli rol oynadı.
Belirttiğim gibi, 2019 yılı bizim için

öncelikle mevcut piyasa şartlarını
dikkatli bir şekilde analiz ederek
operasyonun güvenli bir şekilde
devamını sağlamaya odaklandığımız bir yıl olmasının yanında,
tüm bunlara rağmen perakende
akaryakıt satışlarımızı bir önceki
yıla göre arttırdığımız bir yıl oldu.
Bunlara ilaveten 360 programı ile
birlikte geçmişte uyguladığımız
ama bir süredir ara verdiğimiz Bölgesel ve Ulusal Bayi Forumları
dâhil birçok önemli uygulamayı
devreye alma imkânı da bulduk.
Ayrıca büyüme ajandamızın desteklenmesi ve 2020 yılı önceliklerimize hazırlık olması açısından
yoğun bir şekilde organizasyonel
değişimlere öncelik vererek, yıl
içerisinde yapımızı oluşturduk.

1973 İstanbul
doğumlu olan
Akaryakıt Satış
Müdürümüz Ersin Akmanoğlu,
lisans eğitimini Bilkent
Üniversitesi’nde, yüksek
lisansımı ise
Marmara Üniversitesi’nde
işletme üzerine
tamamladı.
BP Türkiye’de
çalışmaya 02
Ocak 2000
tarihinde, Kocaeli Akaryakıt
Saha Müdürü
olarak başlayan
ve Kasım
2018’den bu
yana Akaryakıt
Satış Departmanı Müdürlüğü görevini
yürüten Ersin
Akmanoğlu
evli ve 2 çocuk
babası.

Size göre ekibinizin 2019’daki
en önemli başarısı neydi?
Bana göre ekibimin iki önemli
başarısı var. Birincisi, 2019 yılı
boyunca içinde bulunduğumuz
zorlu ve çok değişken şartlar dâhibp dünyas›
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BP Türkiye Akaryakıt Satış Ekibi

“2018’den 2019’a geçerken
karşılacağımız zorlukları ve
olası türbülansları dikkate alıp,
aksiyon planlarımızı belirleyerek
yol haritamızı çizmiştik. Bu
kapsamda takım arkadaşlarımın
istisnasız tamamı, bu özel
yılın yönetilmesinde ve alınan
kararların uygulanmasında
son derece özverili bir şekilde
çalışarak hedeflediğimiz
başarıya ulaşmamızda çok
önemli rol oynadı.”

Nazlı Mısırlı
Satış Destek Müdürü
Marmara Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden 1999 yılında mezun
olan Satış Destek Müdürü Nazlı
Mısırlı, “Yirmi yılımı geçirdiğim
BP Ailesi içerisinde en önemli
kazanımlarımdan biri, eşim Mutlu
Mısırlı ile tanışarak evlenmem
oldu. Şu anda 6 yaşında Ege isimli
bir oğlumuz var” diyor.
BP Türkiye’deki kariyerine 2000
yılında, Akaryakıt İş Ünitesi Taşıtmatik Bölümü’nde başlayan Nazlı
Mısırlı, Bayi Müşteri Hizmetleri
Bölümü’nde 6 yıllık bir tecrübenin ardından farklı işkollarını ve
vizyonlarını görmek adına Castrol’e geçiş yaptı. Castrol’de 13 yıl
boyunca sırasıyla Direkt Satışlar
İhale ve Satış Destek Uzmanı,
Endirekt Satışlar Satış Koordinatorü, Pazarlama Servisleri Müdürü,
Türkiye-Orta Asya ve Ukrayna İş
Destek Müdürü ve Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı.
Mart 2019 itibarıyla Akaryakıt Satış
Destek Müdürlüğü görevini üst-

linde Merkez Ofis’teki tüm arkadaşlarımın sahaya/operasyona,
karşılaştıkları her türlü sorunda
son derece başarılı bir şekilde
destek vererek operasyonun
hiçbir şekilde negatif bir durum
hissetmesine izin vermeden
çalışmasını sağlamış olmasıdır.
Bu sadece Saha Ekibinin değil,
Bayilerimizin de günlük operasyonlarında rahat bir çalışma
ortamı içinde olmalarına imkân
sağlamıştır. İkincisi ise Bölge
Müdürlerimizin liderliğinde
Akaryakıt Saha Müdürlerimizin
yıl içerisinde önceliklerini doğru
belirleyerek, küçülen akaryakıt
pazarında bir önceki seneye göre
toplam perakende satışlarımızı
arttırarak yılı kapatmış olmalarıdır.
2020 yılı plan ve hedefleriniz
nelerdir?
BP Akaryakıt Satış Departmanı olarak tevazu gösteremeyeceğimiz tek konu, ekibimizin
sektördeki en iyilerden meydana
geldiğidir. Çok uzun yıllardır Satış
Ekibinin içinde olanlar ile birlikte,
yeni katılmış arkadaşlarım da
dâhil olmak üzere, bizler BP kültürünü bilen, net hedefleri olan
ve aynı zamanda yaptığımız işte
Bayilerimizi ve etik değerlerimizi önceliğimize koyarak başarı
isteyen bir takımız. Dolayısıyla
benim için 2020 yılı önceliği,
istisnasız hem satış hacminde
hem de temsil olarak istasyon
sayısında büyümek. Sağlıklı ve
sürüdürülebilir bir büyüme için
2020 yılını önemli bir fırsat olarak
görüyorum.
18
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lenen Nazlı Mısırlı, kariyerine ilk
başladığı departmana yönetici
olarak geri dönmenin heyecanını
yaşadığını söylüyor.
Aile olarak fırsat buldukça yurtiçinde ve yurtdışında daha önce
görmedikleri yerleri gezmenin
en sevdikleri aktivitelerden biri
olduğunu belirten Nazlı Mısırlı’nın hobileri arasında hayatında
önemli yer kapsayan arkadaşları
ile vakit geçirmek, doğanın keyfini çıkartarak yürüyüş yapmak ve
film izlemek bulunuyor.
Nazlı Mısırlı, “Akaryakıt Satış
Destek Bölümü için büyüme
ajandamızla paralel büyüyen,
satış operasyonuna birçok farklı
alanında destek veren ve kendini
sürekli geliştiren yaklaşık 40 kişilik
bir departman diyebiliriz. 2020
senesinde de şirketin öncelikleri
ve hedefleri doğrultusunda Bayilerimize, müşterilerimize ve saha
teşkilatımıza destek vermeye
devam edeceğiz” diyor.

Aktan Sertoğlu
Akaryakıt Satışları Anadolu Bölge Müdürü

“Gözlemlediğim kadarıyla Türkiye akaryakıt pazarında bazı şirketler/yöneticiler tercihlerini o gün
gerçekleşen olayları veya durumları yönetme üzerine
kuruyorlar. Biz ise stratejilerimizi ve planlarımızı
bugün için değil her zaman ilerisi için, uzun vadeli
öngörüler ile yapıyoruz” diyen Ersin Akmanoğlu,
2019 yılının kendileri için mevcut piyasa şartlarını
dikkatli bir şekilde analiz ederek operasyonun güvenli
bir şekilde devamını sağlamaya odaklandıkları ve her
şeye rağmen perakende akaryakıt satışlarını da bir
önceki yıla göre arttırdıkları bir yıl olduğunu söylüyor.

BP Bayilerine iletmek istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı?
BP olarak 108 yıldır Bayilerimiz
ile Türkiye’de olmak bize gurur
veriyor. Bundan sonra da aynı
şekilde kendilerinden aldığımız
destek ve güçle hep birlikte operasyonumuzu daha mükemmel

hale getirmek için çalışıyor olacağız. 2020 hepimiz için çok önemli
bir yıl olacak ve aynı zamanda hep
birlikte çalışarak elde edeceğimiz kazanımlar ile çok daha mutlu
olacağımıza da eminim. Değerli
Bayi dostlarımıza emniyetli ve bol
satışlı bir yıl diliyorum.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü mezunu
olan Anadolu Bölge Müdürü
Aktan Sertoğlu’nun 16 yaşında
bir kızı ve 8 yaşında bir oğlu var.
BP Ailesi’ne 2000 yılında,
Bitüm Üretim Şefi olarak katılan
Aktan Sertoğlu daha sonra sırasıyla Denizli, Antalya ve Ankara
mıntıkalarında Saha Müdürü,
Yatırımlar Departmanı’nda Proje
Mühendisi ve Proje Müdürü olarak çalıştı. 2019 yılı Mart ayından
bu yana Akaryakıt satışları Anadolu Bölge Müdürü olarak kariyerini sürdüren Aktan Sertoğlu’nun
hobileri arasında spor yapmak,
doğa yürüyüşlerine katılmak,
daha önce hiç görmediği coğrafyalarda gezmek, arkadaşlarıyla
birlikte maça gitmek ve film izlemek bulunuyor.
Altı saha müdüründen oluşan
ekibiyle birlikte, içinde başkentimiz Ankara’nın da yer aldığı

Isparta’dan Artivin’e, Sinop’tan
Karaman’a kadar uzanan geniş
bir coğrafyadaki 27 şehirde, 167
istasyonun sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Aktan Sertoğlu,
“Hem Bayilerimizin hem de BP
Merkez Ofis’in ekibimden ve benden beklentilerinin farkında olarak,
dört elle işimize sarılmaktayız.
Çok değerli Bayilerimizle birlikte,
başta SEÇ-G olmak üzere BP’nin
kurumsal prensiplerine sahada
uyarak ve uygulamasını da sağlayarak istasyonlarımızda müşterilerimize daha yüksek seviyede
hizmet sunmak, birincil görevimizdir. 2020 yılında ana hedefimiz ise
özellikle bölgemde BP istasyonunun bulunmadığı coğrafyalarda
network’ümüze yeni istasyonlar
ve Bayiler kazandırmaktır” diyor.
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A. Caner Hekimoğlu

Mehmet Aydın Özdemir

Akaryakıt Satışları Ege Bölge Müdürü

Akaryakıt Satışları Kuzey Marmara Bölge Müdürü

1971 İstanbul doğumlu olan
Ege Bölge Müdürümüz Caner
Hekimoğlu, İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu.
Evli ve 13 yaşında bir erkek
çocuk babası olan Caner Hekimoğlu, BP ile henüz öğrenciyken
staj vesilesiyle tanıştı ve Deniz
Yağ Satışları ile Muhasebe
departmanlarında geçici görevle
2 yıl kadar çalıştı.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Performans ve Raporlama Analisti
olarak BP Ailesi’ne resmen katılan Caner Hekimoğlu, bu görevinin ardından İkmal ve Dağıtım
Departmanı’nda Yardımcı Koordinatörlük görevini üstlendi. Daha
sonra 2001-2005 yılları arasında
Ege Bölge mıntıkalarında Saha
Müdürü, 2005-2008 yılları arasında BP Gaz’da Finans Departmanı Müdürü, 2008-2011 yılları
arasında Akaryakıt Performans
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1972 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğan Kuzey Marmara Bölge Müdürümüz Mehmet Aydın Özdemir, Saint Benoit
Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra
lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kimya mühendisliği
alanında tamamladı. Yüksek lisansını da aynı üniversitede işletme
alanında yapan Mehmet Aydın
Özdemir, iş hayatına da henüz
üniversitede öğrenciyken başladı.
Önce Henkel ve ardından Marshall şirketlerinde çalışan Mehmet
Aydın Özdemir, BP Ailesi’ne 1999
yılında katıldı ve bugüne kadar
sırasıyla Trakya, İstanbul ve Adana’da saha müdürlüğü, Entegre
Toptan Satışlar Koordinatörlüğü,
Filo satışlar Koordinatörlüğü ve
İstasyon Satışlar Anadolu Bölge
Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
BP Türkiye’de çalışmaya
başladıktan 1 yıl sonra, 2000
yılında evlenen Mehmet Aydın

Özdemir’in Demirhan adında 15
yaşında bir oğlu ve Defne adında
12 yaşında bir kızı var. Hobilerinin kitap okumak, tenis ve futbol
oynamak olduğunu belirten Mehmet Aydın Özdemir, Fransızca ve
İngilizce biliyor.
Mehmet Aydın Özdemir, “Beş
Saha Müdürü arkadaşımla beraber yönettiğimiz Kuzey Marmara
Bölgesi özellikle perakende satışların yoğun ve hizmetin ön plana
çıktığı istasyonların olduğu bir
bölge. Bölgenin sınırları doğuda
Gebze’den başlayıp tüm Trakya
bölgesini kapsamaktadır” diyor.

Eser Bozbey

Hande Ortaç

Akaryakıt Satışları Güney Bölge Müdürü

Akaryakıt Satışları Güney Marmara Bölge Müdürü

ODTÜ Kimya Mühendisliği
Bölümü’nden 2000 yılında mezun
olan Güney Bölge Müdürümüz
Eser Bozbey, yüksek lisansını
Sabancı Üniversitesi’nde işletme
alanında 2013 yılında tamamladı.
İş hayatındaki kariyerine Colgate Palmolive ile kimya sektöründe başlayıp, Sabancı Holding’in tekstil kolunda iş geliştirme alanında çalıştıktan sonra
BP Ailesi’ne 2002 yılında katılan
Eser Bozbey; Rafinaj, Satış,
Yatırım, Satış Destek, Eğitim ve
şirket işletmeleri operasyonları
birimlerinde farklı rollerde çalıştı.
Eser Bozbey, 2014 yılından beri
Güney Bölge Müdürü olarak
görev yapıyor.
Eşinin liderliğinde 2 oğlunun
gelişimlerini ve eğitimlerini desteklerken fırsat buldukça kitap
okumanın, tenis oynamanın ve
kışları kayak yapmanın başlıca
hobileri olduğunu belirten Eser
Bozbey, “İşine sıkı sıkıya sarılıp BP
ile omuz omuza çalışan bayilerimiz
ve ekiplerinin değerli katkılarıyla
20

ve Raporlama Kıdemli Koordinatörü, 2011-2019 yılları arasında
da Yatırımlar Departmanı’nda
İstasyon Ağı Planlama Müdürü
olarak görev yaptı.
Hobilerinin motorsiklete binmek, futbol ve Galatasaray olduğunu belirten Caner Hekimoğlu,
“BP istasyon ağının ve marka
bilinirliğinin en güçlü olduğu
bölgede çalışmak bir ayrıcalık.
Bu ayrıcalığı, büyüyen şirketin
hedefleriyle daha da yukarılara
çıkarmak ise üzerimize düşen en
önemli görev” diyor.

özellikle son 5 yılda fark yaratan bir
büyüme ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağladık. Türkiye’nin güneyinde konumlanan
bölgemizin her noktasında, türlü
müşteri beklentilerinin tamamını
aynı özveri ile sahiplenerek 2020
yılı içerisinde de faaliyetlerimizi
geliştirmeye saha teşkilatımızın
tüm üyeleriyle birlikte devam
etme arzusundayız. İstasyonlarımız ve bayilerimizle birlikte ticari
faaliyetlerimizde emniyetli operasyon, kaliteli servis ve müşteri
odaklı yaklaşımımızı hissettirerek
sektörde öncü olmayı, akaryakıt
dışı faaliyetlerimizle de sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve
bağlılığını arttırmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamı dinamik tutmak adına
sahada bayilerimizle sürekli temas
halinde günlük operasyonlarımızı
yürütürken merkezi aktivite, toplantı ve uygulamalarla da ortak
hedef bütünlüğümüzü müşterilerimize yansıtmayı ilke edinerek
çalışmalarımıza devam edeceğiz”
diyor.

1980 Adapazarı doğumlu olan
Güney Marmara Bölge Müdürü
Hande Ortaç, lisans eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini
ise Bilgi Üniversitesi Örgütsel
Psikoloji Bölümü’nde tamamladı.
Üniversite eğitimi boyunca 100
yıllık geçmişe sahip bir tiyatro
kulübü olan Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nda oyunculuk ve
yöneticilik yapan Hande Ortaç,
sanatla ilişkisini edebiyat alanında
sürdürüyor. Öyküler ve kurmaca
metinler yazan Hande Ortaç’ın
ilk öykü kitabı ‘Kankurutan’, 2011
yılında; ikinci öykü kitabı ‘Üç İki Bir
Kayıt’ ise 2015 yılında yayımlandı.
2010 yılından beri de internette
ücretsiz olarak ulaşılabilen e-dergi
(altZine.net) ve e-kitap (altKitap.
net) yayımlayan bir platformun
editörü ve yazarı olduğunu belirten Hande Ortaç, “Kitap okumak,
film izlemek ve futbol oynamak
son dönemlerde severek yaptığım aktiviteler” diyor.

BP Ailesi’ne Eylül 2019’da
katılan Hande Ortaç, daha önce
farklı sektörlerden uluslararası
şirketlerde operasyon ve marka
yönetiminden sorumlu olduğu
pozisyonlarda görev yaptı.
Türkiye’nin başlangıç tarihi olarak belki en eski, fakat her gün
değişen koşullarla en dinamik
sektöründe çalışmaya başladığı
için çok mutlu olduğunu söyleyen
Hande Ortaç, “Değişime uyum
ve belirsizlikle mücadale için köklü
ilişkiler ve güçlü bir güven bağı
kurmak en temel gerekliliktir.
Burada bayi ağımızla kurulan ilişkilerin ne kadar sağlam ve liyakate
dayalı olduğunu gördükçe gelecek
günlerin iyi haberler getireceğine
olan inancım da artıyor” diyor.

bp dünyas›
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BP FiloMaster ile BP Taşıtmatik
müşterileri şimdi sadece
akaryakıt giderlerinde değil,
tüm giderlerinde avantajlı!..

Sektörde yepyeni bir
sayfa açacak olan BP
FiloMaster, Şubat
ayında BP Taşıtmatik platformu üzerinden hayata geçirildi.
BP Taşıtmatik müşterilerine akaryakıt
dışı ihtiyaçlarını
karşılamalarında da
benzersiz avantajlar
sunan BP FiloMaster uygulamamız,
özellikle sektörel
basında geniş yer
buldu.

Filo müşterilerimizin akaryakıt giderlerinde tam kontrol sağlamalarının yanı sıra tüm yakıt
işlemlerinde kolaylık ve zaman kazandıran BP Taşıtmatik, şimdi sektörde yepyeni bir sayfa
açacak BP FiloMaster uygulamasıyla tüm akaryakıt dışı ihtiyaçlarını karşılamalarında da
benzersiz avantajlar sunarak müşterilerine destek veriyor. Sektörde ilklerin temsilcisi BP’nin bir
ilk’e daha imza atarak geliştirdiği BP FiloMaster’ın BP Taşıtmatik müşterilerine tamamen ücretsiz
olarak sunduğu avantajları, Filo Satışlar Müdürümüz Tarkan Toker ile konuştuk.
BP FiloMaster
aracılığıyla
BP Taşıtmatik
müşterilerine
sundukları
tekliﬂerin ihtiyaçlara göre
giderek çeşitleneceğini ve
zenginleşeceğini de belirten
Filo Satışlar
Müdürümüz
Tarkan Toker,
“BP FiloMaster
sekmesinde
ticari maliyetleri azaltmayı
pek çok alanda
destekleyen
birbirinden
cazip tekliﬂer
BP Taşıtmatik
müşterilerimizi
bekliyor” diyor.

Tarkan Bey, yeni BP FiloMaster programını tanıtmadan
önce, ticari müşterilere filo
çözümleri sunan BP Taşıtmatik
kanalının hikâyesini özetleyebilir misiniz?
BP Taşıtmatik, BP Türkiye
olarak filo müşterilerimize akaryakıt giderlerinin tam kontrolünü
sağlamak üzere 1998 yılında
sunduğumuz bir çözüm ve yaklaşık 22 yıldır tüm kullanıcılarının
akaryakıt tüketimlerinin a’dan z’ye
kontrolünü sağlamaya ve muhasebeleştirme kolaylıkları sunmaya
devam ediyor. Halen 750 civarındaki istasyonumuz ile çok daha
rekabetçi bir şekilde Türkiye’nin
dört bir köşesinde filo müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya
devam ediyoruz.
Filo Satışlar’ın pazarlama
ajandası kapsamında Şubat
ayında hayata geçen ve BP
Taşıtmatik müşterilerinin akaryakıt dışı giderlerine de destek
olmayı hedefleyen yeni dijital
platformunuz ‘BP FiloMaster,
tam olarak nedir?
BP Taşıtmatik platformu üzerinden Şubat 2020 itibarı ile tüm
iş ortaklarımızın kullanımına
sunduğumuz BP FiloMaster’ı,
kullanıcılara çeşitli sektörlerdeki
ihtiyaçlarına daha iyi maliyetler ile
ulaşmalarını sağlayan bir avantajlar paketi olarak tanımlayabiliriz.
BP FiloMaster ile BP Taşıtmatik
müşterilerimize ofis giderlerinden
sigortaya, kurumsal eğitimden
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sağlığa, araç kiralamadan seyahate pek çok masraf kaleminde
çok avantajlı teklifleri ücretsiz
olarak öneriyoruz.

ürün ve servisleri bu platformda
farklı markalar ile BP Taşıtmatik müşterilerimizin tercihlerine
sunuyoruz.

Ticari müşterilerin filo
çözümleri için akaryakıt dağıtım şirketlerinden beklentileri
nelerdir ve BP FiloMaster
platformu ile BP Taşıtmatik
müşterilerine ne tür kolaylıklar sağlamayı planlıyorsunuz?
Öncelikle, bir ticari müşterinin
araç filosu için bir akaryakıt dağıtım şirketinden beklentisi geniş
bir istasyon ağı ve ticari olarak iyi
şartlardır. Bu temel beklentinin
yanına, biz şimdi sektörde çok
ciddi fark yaratacak bir yenilik
getiriyor ve benzeri olmayan bir
teklif sunuyoruz.
Ticari müşterilerin çeşitli masraf kalemleri var ve doğal olarak
akaryakıt dışı ihtiyaçlarını da
uygun maliyetler ile karşılamayı
hedefliyorlar. İşte, BP FiloMaster da bu noktada devreye giriyor. Bir şirketin ihtiyacı olabilecek satınalma kalemlerini daha
avantajlı fiyatlar ile BP FiloMaster
platformumuzda, BP Taşıtmatik
müşterilerimiz ile buluşturuyoruz.
Şirketlerin satınalma ihtiyacı olan

BP FiloMaster platformu
içerisinde hâlihazırda ne tür
teklifler mevcut?
On farklı sektörden oluşan teklif modelimizin Aracınıza Özel
sekmesinde, BP Taşıtmatik üyemiz olan ticari oluşumlara akaryakıta ek olarak öncelikle araçlarının
ihtiyacı olan diğer konularda da
avantajlı teklifler sunuyoruz. Bu
kapsamda araç bakımı ve ekspertiz raporu hizmetlerimiz mevcut. Ayrıca, Araç Kiralama sekmesinde, bu alandaki ihtiyaçları
doğrultusunda iki ayrı kiralama
firmasından avantajlı tekliflerimiz
bulunuyor.
Kurumsal Eğitim sekmesinde, BP Taşıtmatik üyesi ticari
müşterilerimizin ofis giderleri ve
ek olarak çalışanlarının gelişimi
için kullanılabilecek İngilizce
kursu; Elektronik-Teknoloji sekmesinde ofisleri için akıllı ve uzaktan aydınlatma, iklimlendirme,
güvenlik, kamera sistemleri, printer kullanımı; Mobilya-Mutfak
sekmesinde yine ofislerde ihtiyaç

duyulan akıllı ev aletleri için iki ayrı
markadan sunduğumuz avantajlı
tekliflerimiz mevcut.
Kurumsal hayatın bir parçası
olan çiçek, çikolata gibi hediyeleri
öngörerek bu ürünlerin avantajlı
olarak alınabileceği tekliflerimiz,
Hediye sekmesinde yer alıyor.
İşletmenize Özel başlığı
altında, tüm müşterilerimizin
elektrik ihtiyacını tespit ederek bu
alanda ve aynı noktadan motivasyonla ofis dezenfektasyonu için,
ayrıca şirket araçlarının en etkin
şekilde kullanımını takip etmek
istedikleri için de araç takibi ve
her ticari oluşumun basit ihtiyaçlarından biri olan kargo ihtiyacının
avantajlı olarak karşılanabilmesi
için tekliflerimiz bulunuyor.
Sağlık sekmesi altında ticari
oluşumların en önemli parçası
olan insan faktörünü göz önünde
bulundurarak check-up hizmeti
için teklif sunuyoruz.
Seyahat sekmesinde ticari
hayatın önemli ihtiyaçlarından
uçak bileti ve konaklama gibi
alanlarda avantajlar sağlayan
tekliflerimiz mevcut.
Yine ticari oluşumların hem
mevcut varlıkları hem de çalışanları için oluşan sigorta ihtiyaçlabp dünyas›
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“Bir şirketin ihtiyacı olabilecek
satınalma kalemlerini daha
avantajlı fiyatlar ile BP
FiloMaster platformumuzda,
BP Taşıtmatik müşterilerimiz
ile buluşturuyoruz. BP
FiloMaster ile BP Taşıtmatik
müşterilerimize ofis
giderlerinden sigortaya,
kurumsal eğitimden sağlığa,
araç kiralamadan seyahate
pek çok masraf kaleminde çok
avantajlı teklifleri ücretsiz olarak
öneriyoruz.”
rını öngörerek oluşturduğumuz
Sigorta sekmesinde yer verdiğimiz avantajlı tekliflerle de BP
Taşıtmatik üyelerimizin hayatını
kolaylaştırmayı hedefliyoruz.
BP FiloMaster’dan faydalanmak isteyen ticari müşterilerin
hangi adımları takip etmesi
gerekiyor?
Ticari müşterilerimiz kullanıcı adını ve şifresini kullanarak

www.bptasitmatikonline.com
sitemize girdikten sonra karşısına
çıkacak olan BP FiloMaster sekmesini tıklayarak farklı sektörlerden sunulan avantajlardan istediğini, verilen bir promosyon kodu
ile kullanabiliyor. Kullanım ve erişiminin özellikle sade ve hızlı olması
için bu şekilde kullanıcı dostu bir
model oluşturmaya gayret ettik.
BP FiloMaster sekmesinde ticari
maliyetleri azaltmayı pek çok
alanda destekleyen birbirinden
cazip teklifler BP Taşıtmatik müşterilerimizi bekliyor.
BP FiloMaster’dan yararlanmanın ana şartının ‘BP Taşıtmatik müşterisi olmak’ olduğunu
anlıyoruz. Peki, BP Taşıtmatik
müşterisi olmak isteyen ticari
bir müşterinin hangi adımları
takip etmesi gerekiyor?
BP Taşıtmatik üyesi olarak hem
akaryakıt giderlerinde tam kontrol
sağlayarak tüm yakıt işlemlerinde
kolaylık ve zaman kazanmak hem
de BP FiloMaster’ın ücretsiz olarak
sunduğu hemen hemen tüm masraf kalemlerinde birbirinden cazip

teklif avantajlarından yararlanmak
isteyen ticari müşteriler; 216 alan
koduyla 5712504, 5712507 ve
5712020 numaralı telefonlarımızdan veya www.bptasitmatik.com
web sitemiz üzerinden bizimle
irtibat kurduktan sonra ilgili arkadaşımız ile görüşebilir ve anlaşma
imzalandıktan hemen sonra BP
Taşıtmatik ile BP FiloMaster dünyasının avantajlarından yararlanmaya başlayabilirler.
Son olarak 2020 yılı öngörü
ve hedeflerinizi paylaşabilir
misiniz?
Ekonomik olarak 2019, özellikle de otomotiv sektörü için
iniş çıkışlı bir yıldı ve biz de işimizi
ekonominin değişkenliği nedeniyle oldukça dikkatli bir şekilde
yönettik. 2020’nin daha iyi olacağını düşünüyoruz ve bunun
sinyallerini de almaya başladık.
BP olarak 2020 yılı hedefimiz ülke
genelinde 800 istasyona ulaşmak
ve hattâ 800’ü aşmak. Böylece
daha farklı noktalarda farklı sektör
ve müşterilere ulaşarak çok daha
iyi hizmet sunmak istiyoruz.
bp dünyas›

25

AKARYAKIT | HABER

HABER | AKARYAKIT
Emir Özdemir

Akaryakıt Operasyonu
SEÇ-G Danışmanı

Jonathan Kent

Etik ve Uyumluluk
Danışmanı

Acentalarımızla
enerjimizi
tazeledik!
Acentalarımız ile 6-7 Kasım 2019
tarihlerinde Dedeman Bostancı
İstanbul Hotel & Convention Center’da
gerçekleştirdiğimiz toplantımızda
2020 hedeflerimizi paylaşırken
enerjimizi de tazeledik.
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acenta istasyonumuzdan 58
acenta ve istasyon yöneticimizin katıldığı toplantımızı 6-7
Kasım 2019 tarihlerinde Dedeman Bostancı İstanbul Hotel &
Convention Center’da gerçekleştirdik.
Toplantımızın açılış konuşması
Acenta İstasyonları Satış & Akaryakıt Dışı Gelirler Müdürü Arda
Uncu tarafından yapıldı. Acenta
sisteminin her geçen yıl büyüyen
bir yapı olduğunun altını çizen
Arda Uncu, BP Acentalarının operasyonel mükemmellik hedefi
doğrultusunda, müşteri mennuniyeti ve servis kalitesi konusunda
özel bir rol ve sorumluluk üstlendiklerini belirtti.
Uncu, acenta istasyonlarımızda
BP Express Shop ve Wild Bean
Café konsepti ile BP müşterilerine sunulan hizmetin çeşitlendiğini ve bu çeşitliliğin hem akaryakıt hem de market satış hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli
bir etken olduğunu kaydetti.

“Acentalarımız BP Türkiye
açısından
önemli bir satış kanalı”
Acenta toplantımıza katılan
Ülke Müdürümüz Martin Thomsen ise acentalarımıza enerji/
akaryakıt sektörü ve 2019 yılında
Türkiye pazarı ile ilgili bilgiler verdi.
Acentalarımızın Türkiye ekonomisi ve BP Türkiye’nin geleceği
ile ilgili sorularını da yanıtlayan
Thomsen, acenta kanalının BP
Türkiye açısından önemli bir satış
kanalı olduğunu vurguladı.
Olmazsa olmazımız:
SEÇ-G
Acentalarımıza, Sağlık, Emniyet,
Çevre ve Güvenlik konusunda
SEÇ-G Danışmanımız Emir Özdemir tarafından, 2019 yılında istasyonlarımızda yaşanmış Sağlık,
Emniyet, Çevre ve Güvenlik konulu
olaylar hakkında bilgi verildi. Ön
saha emniyeti, tanker operasyonu,
güvenlik ve ürün sızıntısı konuları
üzerinde detaylı bir şekilde duran
Özdemir, acentalarımızın bu konular da dâhil olmak üzere tüm ope-

rasyonlarda SEÇ-G kurallarını
hatırlamalarını istedi.
Özdemir, acentalarımızın da
aktif olarak katıldığı menti.com
üzerinden, uygulamalı bir şekilde
algıda seçicilik, bütünsel algılama
gibi konularda sıradışı bir sunum
ile acentalarımızın tehlikelerin
belirlenmesi, olası riskler ve risklerden etkilenecek kişiler ile
raporlamaların emniyet konuları
açısından önemine işaret etti.
Etik ve Uyumluluk
kurallarına uymak
temel sorumluluğumuz
Toplantımızda acentalarımızı
Etik ve Uyumluluk konusunda
Jonathan Kent bilgilendirdi. Acentalarımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğini
belirten Kent, BP’nin bu konudaki
politikasının çok net olduğunu
ifade etti. BP’nin şirket değerlerini
oluşturan Emniyet, Saygı,
Mükemmellik, Cesaret, Tek Ekip
konularında örnekler vererek
konuşmasını sürdüren Jonathan
Kent, BP’nin Etik ve Uyumluluk

Acenta toplantımıza katılan
Ülke Müdürümüz Martin
Thomsen ise
acentalarımıza
enerji/akaryakıt sektörü ve
2019 yılında
Türkiye pazarı
ile ilgili bilgiler
verdi.

konusundaki kurallarına uymanın
her BP çalışanının temel sorumluluğu olduğunu söyledi.
Acentanın Yıldızları’na ödül
Katılımcılara acenta istasyonlarımızın mali ve finansal işleyişi
hakkındaki bilgilendirme ise Doru
Finansal Genel Müdürü Asım Koç
tarafından yapıldı. Akaryakıt satışlarının kontrolü, kârlılık hesaplama,
personel giriş-çıkış, yasal düzenlemeler ve finansal raporlamalar
hakkında bilgiler veren Koç; istasyon işleticiliği, market işleticilği ve
yıkama işleticiliği konularında da
detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Acenta Koordinatörümüz Ertan
Şarşurluoğlu da acentalarda satış
performansı, Gizli Müşteri ve
müşteri şikâyetleri üzerinde
durdu. Şarşurluoğlu ayrıca, acentalarımızı Kazandıran Program ve
Acenta Ligi performansları hakkında da bilgilendirdi. Bu bilgilendirmenin ardından geçilen Acentanın Yıldızları bölümünde ise
değişik kategorilerde başarılı olan
acentalarımıza ödülleri verildi.

Ertan Şarşurluoğlu

Acenta Koordinatörü

Asım Koç

Doru Finansal Servisler
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Toplantımızın
Acentanın
Yıldızları bölümünde, farklı
kategorilerde
başarılı olan
acentalarımıza ödülleri
takdim edildi.
Kartal Sahil ve
Pendik-M istasyonlarımızın
acentası Kenan
Çakır, Satış
kategorisinde;
Nuhkuyusu istasyonumuzun
acentası Muammer Hayta,
BP Express
ve Wild Bean
Café kategorisinde; Atatürk
Caddesi
istasyonumuzun acentası
Şengün Aydın,
Operasyonel
Mükemmellik
kategorisinde
Acentanın
Yıldızları ödülünün sahibi
oldu.

Toplantımızın
açılış konuşmasını yapan
Acenta İstasyonları Satış &
Akaryakıt Dışı
Gelirler Müdürü Arda Uncu,
BP Acentalarının operasyonel mükemmellik hedeﬁ
doğrultusunda,
müşteri mennuniyeti ve
servis kalitesi
konusunda
özel bir rol ve
sorumluluk
üstlendiklerini
belirtti.

Çağatay Oktay

BP Eğitim Geliştirme
Koordinatörü

Yeni market konseptimiz
ve dikkat edilmesi
gerekenler
Yeni market konseptimizi oluşturan BP Express Shop ve Wild
Bean Café’lerde Gıda Güvenliği
ve Hijyen konularında, SEÇ-G
Danışmanımız Reşat Hünkaroğlu
ve Eğitim Geliştirme Koordinatörümüz Çağatay Oktay tarafından
katılımcılara bilgi verildi. Gıda
Güvenliği, Alerjen Riskler, Ürün
Teslimatı Kuralları, Ürün Sıcaklık
Kontrolleri gibi konularda bilgilerin
paylaşıldığı bu bölümde, yapılan
operasyonun müşterilere sunulan
hizmet açısından önemine değinildi.

Akaryakıt dışı
operasyonlar ve hedefler
Acenta toplantımızın ikinci gün
gündemini, akaryakıt dışı operasyon konuları oluşturdu. Arda
Demirçelik tarafından katılımcılara
BP Express ve BP Express Dışı
Market Raporu, 2019 BP Express
Performansı hakkında bilgiler
verildi. Demirçelik, BP Express
Shop operasyonundaki temel
stratejiler hakkında da katılımcıları
bilgilendirdi. Bir önceki yıla göre
hedeflerin değerlendirildiği
sunum, konuya ilişkin katılımcı
sorularının yanıtlanması ile
tamamlandı.
İkinci günün bir sonraki oturu-

munda kategori yönetimi ele
alınırken, Eray Uzun, ürün kategorileri ve tedarikçilerle ilgili bilgiler paylaştı. Kampanya ve kategori primleri uygulamalarını anlatan Uzun, rakamlarla kategori
yönetimi ve 2020 hedeflerini
paylaştı. Ürün Tedarik Yönetimi
hakkında ise katılımcıları Seray
Çavdar bilgilendirdi. Tedarik Zincirine Genel Bakış konusu ile
sunumuna başlayan Çavdar; raf
ve depo yönetimi, soğuk zincir,
verimlilik ve dijitalleşme gibi konular üzerinde durdu.

Seray Çavdar

Mustafa Kemal Öztürk

Akaryakıt Dışı Teklif Müdürü

Reşat Hünkaroğlu

Akaryakıt Operasyonu SEÇ-G Danışmanı

28
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Sinem Erdem

Akaryakıt Dışı Gelirler
Tedarik Zinciri Müdürü

Finansal Analist

Mutlu Mısırlı

Acenta Geliştirme
Müdürü

Eray Uzun

Akaryakıt Dışı
Gelirler Kategori
Müdürü

Arda Demirçelik

Akaryakıt Dışı Gelirler
Finansal Analist
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Edutainment
Academy ile
fark yaratan
bir etkinlik
gerçekleştirdik!
Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz acenta
toplantımız kapsamında, acentalarımıza
yönelik olarak Edutainment Academy
tarafından drama yöntemi ve roleplay çalışmaları ile sağlıklı iletişim,
özgüven, empati, ikna, kriz yönetimi ve
geribildirim eğitimleri verilirken, içeriği
Eğitim Geliştirme Koordinatörümüz
Çağatay Oktay tarafından belirlenen
eğitimler fark yarattı.

30
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E

ğitim ve eğlenceyi bir
araya getirerek kurumsal eğitimler veren Edutainment Academy, 6-7
Kasım tarihlerinde düzenlediğimiz acenta toplantımızın programı kapsamında, acentalarımıza, oyuncu koçlarımız ile
birlikte sağlıklı iletişim, özgüven,
empati, ikna, kriz yönetimi ve
geribildirim eğitimleri verdi. İçeriği, Eğitim Geliştirme Koordinatörümüz Çağatay Oktay tarafından belirlenen bu eğitim

İçeriği, Eğitim
Geliştirme Koordinatörümüz
Çağatay Oktay
tarafından belirlenen eğitim
etkinliğimizde
sağlıklı iletişim, özgüven,
empati, ikna,
kriz yönetimi
ve geribildirim
konuları üzerinde duruldu.

etkinliğimize acentalarımız da
aktif bir şekilde katılım gösterdi.
Günümüzde müşteri odaklı
servis kalitesinin sağlanması
birçok faktörün dikkate alınması
ile mümkün. Bu faktörlerin
başında ise yönetici yetkinliği
geliyor. Çalışanların iletişim
becerilerinin geliştirilmesi ve
müşterilerle sağlıklı bir iletişim
kurulması, yöneticilerin bu konudaki çabaları ve özverileri ile
mümkün oluyor.
Bir yöneticinin günlük yaşa-

mında, başta özgüven olmak
üzere, çalışanlar üzerinde ikna
kabiliyeti, kriz yönetimi, çözüm
odaklı olma, empati kurabilme,
çalışanlarla doğru geribildirimler
paylaşabilme gibi özellikler
konusunda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Edutainment
Academy iş birliği ile düzenlediğimiz bu etkinlik de işte bu konularda acentalarımızda bir farkındalığın yaratılması amacıyla
gerçekleştirildi.
Edutainment Academy, acen-

talarımıza ekip yönetimi ve müşteriye yönelik davranış modelleri
konularını drama yöntemi kullanarak aktardı. Aktarılan bilgiler,
oyuncu koçları Mert Öner ve
Eray Türk’ün drama oyunları ve
role-play çalışmalarına bizzat
acentalarımızın da katılımı ile
kısa süreli uygulamalar halinde
pratiğe geçirildi.
Son derece keyifli ve bir o
kadar da öğretici olan etkinliğimiz, acentalarımız tarafından
takdirle karşılandı.

Eğitimi eğlence
ile bir araya getirerek kurumsal
eğitimler veren
Edutainment
Academy’nin
acentalarımıza yönelik
sağlıklı iletişim, özgüven,
empati, ikna,
kriz yönetimi
ve geribildirim
gibi konulardaki
eğitimlerinde de
drama yöntemi
ile role-play
çalışmalarına
yer verilirken,
bu çalışmalara
acentalarımız da
aktif bir şekilde
katıldı.
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Castrol dünyasının batısı
Türk yöneticilere emanet!..
Castrol Hindistan Başkanı Ömer Dormen, Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra’daki görevine
atanırken; Castrol Global Marin ve Enerji İş Birimi Lideri Kamuran Yazganoğlu ise LATAM
(Latin Amerika), Rusya ve TUCA (Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Başkanı görevine getirildi.

C

astrol’ün Türk yöneticileri, global yapılanmanın
önemli adımlarında yer
almaya devam ediyor.
Castrol’ün global düzeyde liderlik
ekibinde temsil edilen en önemli
6 bölgesinden 2’si, şimdi Türk
yöneticiler tarafından yönetiliyor.
Dünyanın lider madeni yağ
üreticisi şirketimizin gelişen
yapısı içerisinde Türkiye organizasyonu, elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye
devam ediyor. Türkiye’deki
Merkez Ofis, Castrol dünyası
içinde 11 ülkeyi İstanbul’dan
yönetiyor. İnsana, teknolojiye
ve tesislerine büyük yatırımlar
yapmaya devam eden Türkiye
organizasyonu, Castrol’ün faaliyet gösterdiği bölge pazarları

İnsan Kaynakları
Müdürümüz
Şule Tuğmaner
Tasçıoğlu ve
BPWIN ekibi
komite lideri
Kerim Beydağı

BPWIN Türkiye Komitesi,
acentalarımıza iş yaşamında çeşitliliği
ve cinsiyet eşitliğini anlattı!
Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz acenta toplantımız kapsamında İnsan
Kaynakları Müdürümüz Şule Tuğmaner Tasçıoğlu ve BPWIN ekibi komite lideri
Kerim Beydağı, acentalarımıza kadınların iş hayatına eşit katılımı ve cinsiyet eşitliği
konusunda bilgi verdi.

6

-7 Kasım 2019 tarihlerinde
Dedeman Bostancı İstanbul
Hotel & Convention Center’da
gerçekleştirdiğimiz acenta
toplantımızın ilk gün oturumlarının
sonunda katılımcılara İnsan Kaynakları
Müdürümüz Şule Tuğmaner Tasçıoğlu
32
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ve BPWIN ekibi komite lideri Kerim
Beydağı tarafından, kadınların iş hayatına eşit katılımı ve cinsiyet eşitliği
konusunda bilgi verildi. BPWIN ekibi
komite lideri Kerim Beydağı, iş yaşamında çeşitliliğin faydaları ve İŞKUR
İlave İstihdam Teşvik Paketi konula-

rında acentalarımızı aydınlatarak,
BP’nin bu konuya verdiği önemi vurguladı. Şirket içinden ve kurumsal
hayattan örneklerin de konuşulduğu
toplantıya acentalarımız da bölgesel
örneklerle katkı sağlarken, bu konuda
öncülük yapılabileceğinin altı çizildi.

arasında dünyada en büyüklerden biri konumunda bulunuyor.
Bu güçlü yapılanma ile Castrol
Türkiye’den dünya çapında
önemli pozisyonlara atanan üst
düzey yönetici sayısı da artmaya
devam ediyor.
Castrol’ün global kapsamda
stratejik öneme sahip iki bölgesi,
Ocak 2020 itibarıyla iki üst düzey
Türk tarafından yönetilmeye
başlandı. 2015 yılından bu yana
Hindistan’da Bölge Başkanlığı
görevini sürdüren Ömer Dormen, Castrol Liderlik Ekibi’ndeki
Başkan Yardımcılığı pozisyonuna
ek olarak, 1 Ocak 2020 itibarı ile
Castrol Avrupa Başkanı olarak
Londra’da görev aldı. 1985 yılından bu yana Castrol’de yöneticilik yapan Dormen; şimdiye kadar

Global Marin
ve Enerji İş
Birimi Lideri olmanın yanı sıra
Castrol Liderlik
Ekibi Başkan
Yardımcılarından biri olarak
görev yapan
Kamuran
Yazganoğlu, 1
Ocak 2020 tarihinden itibaren
LATAM (Latin
Amerika),
Rusya ve TUCA
(Türkiye, Ukrayna ve Orta
Asya) Başkanlığı görevlerini
üstlendi.

Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya,
Rusya, İskandinavya ve Güney
Asya’daki akaryakıt ve madeni
yağ iş birimlerinde önemli pozisyonlarda çalıştı.
2000 yılında Castrol’e katılan,
en son Global Marin ve Enerji İş
Birimi Liderliğinin yanı sıra Ömer
Dormen ile birlikte Castrol Liderlik Ekibi Başkan Yardımcılarından
biri olarak görev yapan Kamuran Yazganoğlu da yine 1 Ocak
2020 tarihinden itibaren LATAM
(Latin Amerika), Rusya ve TUCA
(Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya)
Başkanlığı görevlerini üstlendi.
Yazganoğlu geçmişte, Global
Transformasyon Direktörü, Türkiye-Ukrayna-Orta Asya Direktörü,
BP Türkiye LPG Genel Müdürü
pozisyonlarında görev aldı.

Global Marin
ve Enerji İş
Birimi Lideri olmanın yanı sıra
Castrol Liderlik
Ekibi Başkan
Yardımcılarından biri olarak
görev yapan
Kamuran
Yazganoğlu, 1
Ocak 2020 tarihinden itibaren
LATAM (Latin
Amerika),
Rusya ve TUCA
(Türkiye, Ukrayna ve Orta
Asya) Başkanlığı görevlerini
üstlendi.

bp dünyas›

33

MADENİ YAĞLAR | HABER

Motor korumasında ikinci devrim

Castrol’den motor aşınmasını
%50 azaltan yeni teknoloji
Yirmi yıl önce MAGNATEC markasını piyasaya sürerek akıllı molekülleri ile devrim yapan
markamız, sektörde yeni bir dönem başlatıyor. DUALOCK teknolojisine sahip yeni
Castrol MAGNATEC, durmaksızın koruma sağlayarak motor aşınmalarını % 50* azaltıyor.

A

r-Ge çalışmalarımızın
yenilikçi ürünü olan
DUALOCK teknolojisine sahip Castrol
MAGNATEC ile madeni yağ sektöründeki dengeleri değiştiriyoruz.
Dünyada ilk defa Çin ve Hindistan’da satışa sunduğumuz yeni
ürünümüz, Ocak 2020 itibarıyla
Türkiye pazarına da giriş yaptı.
Yirmi yıl önce gerçekleştirdiğimiz
akıllı moleküler devrimin yeni
ürünü olan Castrol MAGNATEC,
yeni DUALOCK teknolojisi ile hem
aracın ilk çalışma anında hem de
dur-kalk sürüş esnasında meydana gelen aşınmalara karşı aracın
moturunu durmaksızın koruyor.
Dünyada ilk: Korumaya
kenetlenen moleküller
DUALOCK teknolojisi, Castrol
mühendislerinin dünyanın önde
gelen üniversitelerinden bilim
insanlarıyla MAGNATEC Akıllı
Molekülleri üzerine yaptığı ortak
araştırma ve geliştirmelerin sonucunda ortaya çıktı. Son 10 yılda
artan trafik yoğunluğu motorda
aşınmaya ve yakıt israfına neden
olurken, Castrol olarak, geleceğe
yön veren Ar-Ge çalışmalarımız
ile günümüz sürüş koşullarına özel
olarak MAGNATEC’in DUALOCK
teknolojisine sahip akıllı moleküllerini geliştirdik. Dünyada bir ilk
olan bu moleküller hem motorun
parçalarına mıknatıs gibi tutunarak hem de birbirine kenetlenerek
motor yüzeyinde güçlü bir koruma
kalkanı oluşturuyor. Bu sayede,
motorun çalışmasıyla birlikte hem
motor ısınmasında hem de durkalk sürüş anlarında meydana
gelen aşınma %50 azalıyor ve
aynı zamanda yoğun trafik koşullarında yılda 60 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor**
34
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Karagül: “En önemli
önceliğimiz
müşterilerimiz”
Castrol’ün kenetlenen moleküller ile motor korumasında ikinci bir
devrimi gerçekleştirdiğini ifade
eden Türkiye Ukrayna ve Orta
Asya Direktörümüz Aslı Yetkin
Karagül, “Lider madeni yağ üreticisi olarak bizim için en önemli
öncelik müşteri memnuniyeti.
MAGNATEC markamız ile ilgili bize
ulaşan geri dönüşler de bu konuda
ne kadar başarılı olduğumuzun
açık bir göstergesi. Pazara çıktığı
ilk günden bu yana yüksek satış
rakamları ile kendisini kanıtlayan
markamız Castrol MAGNATEC’in
yeni formülü ve korumaya kenetlenen molekülleri sayesinde, bu gücümüzü çok daha yukarıya çekiyoruz.
Müşterilerimizin araçlarını en iyi

şekilde korumayı geçmişten
bugüne kendimize amaç olarak
belirledik ve sorun motor aşınması
ise çözüm Castrol MAGNATEC
dedik. Şimdi, DUALOCK teknolojisine sahip yeni Castrol MAGNATEC
ile harekete geçtiğiniz andan itibaren durmaksızın korumayı sunuyoruz” dedi.
*Endüstri testi Sequence IVA & CEC
OM646LA sonuçlarına göre.
**Endüstri standartlarına göre kıyaslandığında 15W-40 yağ EUDC (otobanda), EPA NYCC (şehirlerde) ve
Castrol Ultra-Idle Cycle (yoğun trafikte)
test edildi. Varsayımlar: Yıllık 12.000 km;
temsili sürüş oranları (otobanda %60,
şehirde %30, yoğun trafikte %10); 15W40 ile kullanılan yakıt miktarı, 1702 lt.
İçten yanmalı motora sahip araçlarda test
edilmiştir. Sonuçlar yol koşullarına, araç
türüne ve sürüş koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
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“Castrol tercihi, Bosch Car Service’lerinin
müşteri nezdinde güvenini arttırmıştır”
Binsat Grup’un İstanbul Havalimanı’nda hizmete açtığı Bosch Car Service’te görüştüğümüz
şirketin otomotiv alanındaki faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticilerinden Şaban Saygılı,
“Bosch Car Service’in, globalde dahi bakıldığında madeni yağlar konusunda kalite ve müşteri
algısında en üst seviyede güvenilir marka olarak tercih edilen Castrol ile yapmış olduğu işbirliği
en doğru seçim olmuş” derken, Castrol tercihinin Bosch Car Service’lerinin müşteri nezdinde
güvenini de arttırdığını söylüyor.
Şaban Bey, öncelikle sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
1973 Bursa doğumlu, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
1997 mezunu makine mühendisiyim. Yirmi iki yıldır otomotiv
pazarlama hizmet sektöründe
çalışmaktayım. Yirmi yıla yakın
Doğuş Grubu bünyesindeki Doğuş
Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile
bayilerinde orta ve üst düzey yöneticilikler yaptım. Şu anda Binsat
Grup’un otomotiv faaliyet alanında
üst düzey yöneticilik yapmaktayım.
Binsat Grup ve faaliyet alanları
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Binsat Grup 25 yılı aşkın bir süredir temizlik, güvenlik, turizm, petrol
işletme gibi hizmet sektöründeki
alanlarda faaliyet göstermekte36
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dir. Yeni İstanbul Havalimanı’nın
işletmeye açılması ile birlikte ihale
sürecinde firmamıza yeni işkolu
faaliyet alanları eklenmiştir. Binsat
Grup, İstanbul Havalimanı içerisinde Binsat Yatırım Danışmanlık
olarak otomotiv sektöründe Renault-Dacia Satış-Servis Yetkili Bayisi
ve Bosch Car Service olarak hizmet vermenin yanı sıra oto kuaför,
araç yıkama, vale, temizlik, lojistik kargo hizmetleri ve Damla Su
dağıtım hizmetlerini de havalimanı
içerisinde gerçekleştirmektedir.
Binsat Grup girişimci ruhu ile ilerleyen süreçlerde diğer sektörlerde
de bünyesine yeni faaliyet alanları
katmayı planlamaktadır.
Grubun oto servis alanındaki
faaliyetleri ne zaman ve nasıl

başladı?
Grubumuz otomotiv sektörüne
İstanbul Havalimanı ihale süreci
ile birlikte giriş yapmıştır. İnşaat
süreci sonrası 06 Nisan 2019
tarihinde İstanbul Havalimanı’nın
açılışı ile birlikte kargolar alanında
Terminal A-Kapısı karşısında, pist
yanında Renault-Dacia Satış-Servis Yetkili Bayisi ve terminal binası
otoparklar bölgesi Mavi Otopark
R Katı’nda Bosch Car Service
olarak faaliyete başlamıştır.
Binsat Grup Oto Servis,
Bosch Car Service ağına nasıl
dâhil oldu?
Binsat Grup olarak tüm markalara hizmet edebilecek ve müşteri güveni ile birlikte ilerleyen
süreçte müşteri sadakatini ön

planda tutacak bir partner arayışı
ve görüşmelerimiz sonucu Bosch
Car Service tercihimiz olmuştur.
Bosch Car Service bünyesinde müşterilerinize ne tür
hizmetler sunuyorsunuz?
Bosch Car Service olarak tüm
marka araçların periyodik bakım,
mekanik onarım, elektrik onarım,
diyagnostik arıza sorgulama, lastik (satış, sökme ve takma, onarım, saklama), rot balans, oto
temizlik (yıkama, detaylı temizlik, kuaför), sigorta satış ve hasar
merkezimizde hasar onarımlarını
gerçekleştiriyoruz.
Bu hizmetler için işletmenizde
hangi birimler bulunuyor ve kaç
kişilik bir ekip görev yapıyor?

Bünyemizde Mekanik-Elektrik Atölyesi, Araç Kabul Alanı,
Lastik Bölümü, Kuaför Bölümü,
Yedek Parça ve Hasar Merkezi
departmanlarımız bulunmaktadır. Dokuzu Hasar Merkezi’nde
olmak üzere 19 kişilik Bosch Car
Service çalışan kadromuzla hizmet vermekteyiz. İş hacmimizin
artması ile birlikte işyeri kapasitemiz 15 lift ile 24 saat çalışma
esasına göre çalışıldığında 100
kişilik personel adedine ulaşılabilir
kapasiteye sahibiz.
Bildiğiniz üzere Castrol ve
Bosch markaları uzun süreli
bir işbirliğine imza attı ve bu
işbirliği kapsamında Bosch Car
Service’lerde Castrol madeni
yağları kullanılıyor ve öneri-

liyor. Siz bu işbirliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bosch Car Service’in, globalde
de bakıldığında madeni yağlar
konusunda kalite ve müşteri algısında en üst seviyede güvenilir
marka olarak tercih edilen Castrol ile yapmış olduğu işbirliği en
doğru seçim olmuş. Ülkemizde
müşteri algısında madeni yağ
konusunda en üst seviyede olan
Castrol madeni yağlarının Bosch
Car Service tarafından da tercih
edilmesi müşteri nezdinde güvenini arttırmıştır.

İstanbul
Havalimanı’nda
hizmet sunan
Binsat Bosch
Car Service
bünyesinde
Mekanik,
Elektrik
Atölyesi, Araç
Kabul Alanı,
Lastik Bölümü,
Kuaför Bölümü,
Yedek Parça ve
Hasar Merkezi
departmanları
yer alırken 9’u
Hasar Merkezi’nde olmak
üzere 19 kişilik
bir ekip görev
yapıyor.

Castrol ürün ve hizmetlerinden hangilerini kullanıyorsunuz? Bu ürün ve hizmetler
işletmenize ne tür avantajlar
sağlıyor?
bp dünyas›
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Castrol ürünlerinde otomobil
markalarının belirlemiş olduğu ve
onayladığı Castrol madeni yağlarını
kullanmaktayız. Müşteri algısında
kalite güven oluşturmakta ve şirketimizi tercih sebebi yapmaktadır.
Müşterilerinizden Castrol
ürünleri ile ilgili geri dönüşler
alıyor musunuz? Alıyorsanız
yorumları hangi yönde oluyor,
herhangi bir şikâyetleri var mı?
Müşterilerimizden Castrol
ürünleri ile ilgili olumsuz anlamda
bir geri dönüş almadık. Müşterilerimiz de Castrol madeni yağlarının
kalitesinden eminler ve güvenle
kullanmaktadırlar.
Siz Castrol’ün sunduğu hiz-

metler hakkında ne düşünüyorsunuz, memnun musunuz?
Castrol’ün pazarlama olarak
görsel ve reklama yönelik faaliyetlerimizde Bosch Car Service ile
birlikte yanımızda yer almasından
memnun kalmaktayız. Bu destekleri bizleri memnun etmektedir.
Son olarak, Binsat Grup Oto
Servis açısından 2019 değerlendirmenizi, 2020 yılı için
öngörü ve hedefleriniz ile Castrol işbirliğinden beklentilerinizi
bizimle paylaşabilir misiniz?
2019 yılı otomotiv pazarına baktığımızda geçmiş yıllara göre araç
satışları daralan bir seyir izlemiştir.
Binsat Grup Otomotiv olarak 2019
yılında kurulum aşaması yaşadı-

1973 Bursa
doğumlu olan
Şaban Saygılı
(ortada), Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi mezunu. Yirmi iki
yıldır otomotiv
pazarlama
hizmet sektöründe çalışan
Saygılı, halen
Binsat Grup’un
otomotiv faaliyet alanında
üst düzey
yöneticilik
yapıyor.

“Bosch Car Service’in, globalde de bakıldığında
madeni yağlar konusunda kalite ve müşteri
algısında en üst seviyede güvenilir marka
olarak tercih edilen Castrol ile yapmış olduğu
işbirliği en doğru seçim olmuş. Ülkemizde
müşteri algısında madeni yağ konusunda en
üst seviyede olan Castrol madeni yağlarının
Bosch Car Service tarafından da tercih edilmesi
müşteri nezdinde güvenini arttırmıştır.”

38

bp dünyas›

ğımızdan dolayı gerçek anlamda
bir değerlendirme şirketimiz
adına yapmamız doğru olmaz.
Ancak, 2019 yılı piyasa koşullarına
göre otomotiv satış pazarındaki
daralma, servis alanlarını da etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu daralan piyasa şartlarında
filo ve perakende müşterileri güvenebilecekleri ve kaliteli hizmet alabilecekleri servisler aradıklarından
bu güveni Bosch Car Service’lerde
bulmaktadırlar. Bu da Bosch Car
Service’lerinin kapasitelerini arttırmalarına sebep olmaktadır. 2020
yılının otomotiv anlamında toparlanma yılı olacağı görüşündeyiz
ve araç satış ivmesinin yukarıya
doğru artacağını düşünmekteyiz.
Son 2 yıldır Bosch Car Service’leri
tercih eden araç kullanıcı servis
müşterilerinin (filo ve perakende)
2020 yılında da orta segment araçlarda tercihlerinin Bosch Car Service olacağını düşünmekteyiz. Bu
sebepten dolayı Bosch Car Service’lerinin kapasiteleri artacaktır.
Binsat olarak işyeri kapasitemizin
yüksek olması nedeniyle, bu pazardan kapasitemiz doğrultusunda
maksimum fayda elde edeceğimizi öngörüyoruz. 2019 yılına
göre, 2020 yılında %50 ile %100
aralığında araç girişlerimizi arttırmayı hedeflemekteyiz. Castrol ile
işbirliğimiz daimi olacak, hizmet
kalitemize ve güvenimize Castrol
markası büyük katkıda bulunacaktır. Castrol’ün, etkinlik ve pazarlama faaliyetlerimizde her zaman
olduğu gibi partnerimiz olarak yer
almasını isteriz.

REKLAM
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“Castrol üst düzey bilinirliğe
sahip güvenilir bir marka”
Mitsubishi, Temsa, Opel ve Man temsilciliklerine 2017 yılı itibarıyla
Renault ve Dacia markalarını da ekleyen Antoto, bu iki marka için
Konyaaltı’ndaki plazasında sunduğu servis hizmetlerinde Castrol
madeni yağlarını kullanıyor. Castrol’ün üst düzey bilinirliğe sahip
güvenilir bir marka olduğunu belirten Antoto Otomotiv A.Ş. üst düzey
yöneticilerinden Zehra Göksoy, “Castrol işbirliğimizin, Renault ile
Castrol markalarının global bazda yaptıkları işbirliğinin oluşturduğu
sinerjinin de etkisiyle, müşterilerimiz açısından Antoto’nun
güvenilirliğine ve tercih edilirliğine önemli katkısı olacaktır” diyor.
40

bp dünyas›

RÖPORTAJ | MADENİ YAĞLAR

Zehra Hanım, öncelikle sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
Antalya doğumluyum. İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. Üniversiteden
mezun olduktan sonra yeniden
döndüğüm Antalya’da yıllardır,
aile şirketlerimiz olan Antoto Otomotiv A. Ş. ile Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taşımacılık
Ticaret Sanayi ve Pazarlama A.Ş.
şirketlerinde çalışıyorum. Halen
her iki şirketin de yönetim kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı gibi görevleri yürütüyorum.

Otomotiv, akaryakıt ve madeni yağ sektörleri halen genel
olarak erkeklere uygun olduğu
düşünülen sektörler; siz bu
sektörlerde üst düzey yönetici
konumunda bir kadın olarak,
deneyimleriniz doğrultusunda
neler söylemek istersiniz?
Biz üç kardeşiz ve üçümüz de
kendimizi bildik bileli şirketlerimizde çalışıyoruz. Bu nedenle
çalışma hayatında kadın-erkek
ayrımı gibi bir şeyi hiç yaşamadık.
Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği
bizim için zaten doğal bir konuydu.

BP ve Castrol, kadınların iş
hayatına eşit katılımı ve cinsiyet
eşitliği konusuna özel bir önem
veriyor ve bu alanda öncülük
yapan şirketler arasında yer
aldığı gibi çeşitli platformlarda
da bu konuya özel bir vurgu
yapıyor. Birlikte çalıştığınız bir
firmanın bu anlayışa sahip
olması sizin için ne ifade ediyor?
BP ve Castrol’ün cinsiyet eşitliğine yaptığı vurgu ve kadın çalışan istihdamına gösterdiği özen,
kuşkusuz çok önemli ve değerli
bir duruş. Kurumsal olarak böyle

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu
olan Zehra Göksoy, çalışma hayatına babasının kurduğu Hesapçıoğlu Petrol’de başladı. Zehra Göksoy halen
Antoto Otomotiv A. Ş. ile Hesapçıoğlu Otomotiv
Petrol Turizm Taşımacılık Ticaret Sanayi ve Pazarlama A.Ş. şirketlerinin yönetim kurullarında başkan ve
başkan yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

bp dünyas›
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bir kültür ve anlayışa sahip olan
bir şirketle iş yapıyor olmak hiç
kuşkusuz birlikte çalışmak adına
bize de rahatlık sağlıyor. Bizim
şirketlerimizde de sanıyorum 250
kadar kadın çalışan görev yapıyor.
Özellikle son dönemde akaryakıt
istasyonlarımızda istasyon
müdürü ve ön saha görevlisi olarak çalışan kadın sayısında artış
oldu. Kadınlar iş hayatında daha
sonuç odaklı, sabırlı ve düzenli
oluyorlar. Bir de, kadınların yönetici olduğu şirketlerde verimliliğin
yaklaşık %7 oranında arttığına
dair araştırma sonuçları okumuştum.
Rica etsek, Antoto’nun kuruluş ve gelişim öyküsünü kısaca
özetleyebilir misiniz?
Ailemizin, 1964 yılında Mehmet Tevfik Hesapçıoğlu’nun
kendi adını taşıyan şahıs şirketi
ile akaryakıt sektöründe başlattığı
ticari faaliyetleri, Antoto olarak
eşim Hasan Göksoy’un tecrübeleri ile 2004 yılında aldığımız Mitsubishi ve Temsa temsilcilikleri
ile otomotiv sektörüne de girerek
devam etti. Antoto, 2010 yılında
Opel, 2012 yılında MAN ve 2017
yılında Renault ve Dacia yetkili
satış ve servis bayisi olarak ürün
ve hizmet ağını genişletti. Antoto
olarak günümüz itibarıyla Antalya
Havalimanı yolu üzerinde bulunan
plazamızda Opel, Mitsubishi ve
42
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yaygın servis ağı, kolay ulaşılabilir ve ucuz yedek parça durumu,
filo satışlarının bulunması gibi pek
çok etken sayılabilir.

Renault servis ağında 5 yıldır, Antoto Renault’da ise 4 aydır servis müdürü olarak görev
yapan Uğur Yıldırım, “Şu anda hem mekanik hem karoser atölyesi olarak gerek Renault
gerekse Dacia araçların tüm işlemlerini eksiksiz olarak tamamlayabiliyor, tüm bakım
onarım ve hasar onarım hizmetlerini veriyoruz. Castrol zaten kendini ciddi anlamda
ispatlamış bir marka. Müşterilerimizin de Castrol’e güvenleri tam olduğu için soru sorma
ihtiyacı bile duymuyorlar. İlerleyen dönemlerde birlikte müşterilerimizin faydalanacağı
güzel kampanyalar ortaya koyacağımıza inanıyoruz” diyor.

Temsa markalarının; Kepez Üstü
Organize Sanayi yolu üzerindeki
plazamızda MAN markasının;
Konyaaltı liman yolu üzerindeki
plazamızda ise Renault ve Dacia
markalarının temsilciliğini yapıyoruz. Hesapçıoğlu Petrol olarak da
halen 13 akaryakıt istasyonu işletmekteyiz.
Renault ve Dacia için Konyaaltı’nda sunduğunuz hizmetler
nelerdir? Kaç kişilik bir ekiple
bu hizmetleri sunuyorsunuz?
Yaklaşık iki yıl önce hizmete
açtığımız Konyaaltı plazamızda
Renault ve Dacia markaları için
satış, satış sonrası hizmetler,
finansman hizmetleri, filo kira-

lama, ikinci el araç satış ve sigortacılık hizmetlerini veriyoruz. Bu
tesisimizde 50 kişilik bir ekip
görev yapıyor.
Antoto olarak Castrol ile
birlikte çalışmaya ne zaman
başladınız?
Castrol ile çalışmaya aslında
yaklaşık 3 yıl önce Temsa temsilciliğimizde başladık. Renault’da
birlikte çalışmaya başlayalı ise
yaklaşık 7 ay kadar oluyor.
Castrol’ün Renault Formula-1
Takımı ile yaklaşık 2 yıldır devam
eden işbirliğinin yanı sıra 2020
itibarıyla da Renault’nun satış
sonrası hizmetler için tercihi

Zehra Göksoy’un kendilerini şirketin yemekhanesinde iki kez ağırladığını ve Antoto Renault ile 2 yıllık iş ortaklığı anlaşmasının ilk adımlarının bu şekilde atıldığını belirten Castrol
Yetkili Servisler Bölge Satış Müdürü Abdurrahim Arı, “Kendilerine, Antoto Temsa’da
yaptıklarımızın, yapacaklarımızın göstergesi olduğunu ifade ettik. Gerek Zehra Hanım
gerekse Ersel Bey teveccüh gösterdiler; böylece, petrol ve otomotiv alanlarında faaliyet
gösteren bu büyük aile ile örnek bir çalışmaya imza attık. Castrol ile Antoto’nun bu işbirliğinin diğer bayi ve yetkili servisler için de örnek oluşturacağını düşünüyoruz” diyor.

Castrol olacak. İki güçlü markanın bu birlikteliğinin siz ve
müşterileriniz üzerinde nasıl
bir etkisi oldu?
Renault’nun küresel bazda
satış sonrası motor yağı değişim
hizmetleri ortağı olarak Castrol’ü
seçmesi henüz çok yeni bir
durum ama bunun muhakkak çok
iyi sonuçları olacaktır. Castrol de
bu işbirliğine önem ve öncelik
veriyor, reklamlarla destekliyor.
Kimsenin sonrasında başka
madeni yağ kullanacağını zannetmiyorum.
Castrol’ün dijital koçluk hizmetinden yararlanıyor musunuz, yararlanıyorsanız bu hiz-

met ile ilgili düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Evet. Dijital koçluk eğitimi aldık.
Müşteri memnuniyetinde günümüzde en önemli husus, ulaşılabilirlik; mecralar ise artık dijital.
Dolayısıyla şirket olarak bizim de
önem verdiğimiz bir konuydu.
Castrol’ün sunduğu bu eğitim
hizmeti çok yararlı oldu; bilgilerimizi yenileyip tazeleme fırsatı
bulduk.
Türkiye binek araç pazarına
bakıldığında en yüksek payın
Renault’da olduğunu görüyoruz, sizce bu başarıda etkili
olan faktörler neler?
Türkiye’de üretiliyor olması,

Antoto’nun Renault yetkili
satış ve servis bayileri arasındaki yeri ve öneminden de
bahsedebilir misiniz?
Renault ile birlikteliğimiz çok
yeni olmakla birlikte iyi bir yerde
olduğumuzu tahmin ediyoruz ve
iddialıyız. Bu arada yeni Clio’nun
lansmanının 28 Ocak’ta Antalya’da yapılacak olması da bizi
heyecanlandırıyor. Pazar payı
olarak segmentinin lideri olan
Clio’nun yeni modelinin lansman
sonrası satışlarının başlamasıyla
birlikte daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyoruz.
Son olarak 2020 yılı için
öngörü ve hedefleriniz ile
önümüzdeki dönemde Castrol
işbirliğinizden beklentilerinizi
öğrenebilir miyiz?
Castrol üst düzey bilinirliğe
sahip güvenilir bir marka. Castrol
işbirliğimizin, Renault ile Castrol
markalarının global bazda yaptıkları işbirliğinin oluşturduğu sinerjinin de etkisiyle, müşterilerimiz
açısından Antoto’nun güvenilirliğine ve tercih edilirliğine önemli
katkısı olacaktır. 2020 yılının hepimiz için çok daha yoğun ve verimli
geçmesini temenni ediyoruz.
bp dünyas›
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Sistemin bir istasyonda aktif
olabilmesi için sağlanması
gereken bazı koşullar olduğunu
vurgulayan Pazarlama Müdürümüz Seçil Okyay, “Yazarkasa
markası ve modeli, ara birim
ünitesi versiyonu gibi sistemin
çalıştığı koşullar sağlandıktan
sonra bayilerimiz Turpak ile
iletişime geçerek ‘Doğru Yakıt
Sistemi’nin aktiﬂeştirilmesi için
talepte bulunabilirler” diyor.

BP’nin müşterilerini düşünen projesi
‘Doğru Yakit Sistemi’ hizmete girdi!..

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan
alınan yönlendirme
doğrultusunda hukuk ekibimizle birlikte hazırladığımız
ve müşterilerimizin
kişisel bilgilerinden plaka bilgisini
kullandığımızı açık
bir şekilde beyan
ettiğimiz metinleri,
Doğru Yakıt Sistemi uygulanan tüm
istasyonlarımızda
müşterilerimizin
kolayca görebilecekleri şekilde,
pompa adalarına
yerleştirdik. Böylelikle konuyla ilgili
müşterilerimizin
bilgilendirilmesini
sağladık.

Ülke genelindeki BP istasyonlarında 2019 sonu itibarıyla devreye alınmaya başlanan Doğru Yakıt
Sistemi projesi hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Pazarlama Müdürümüz Seçil Okyay, “Doğru
Yakıt Sistemimiz ile Türkiye’nin dört bir yanında BP müşterileri hatalı dolum riskini minimize
ederek akaryakıt alımı gerçekleştiriyor. BP olarak ayrıca yakıt alım sürecinin kolaylaştırılmasını,
hatalı yakıt ikmallerinden kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırmayı ve müşteri memnuniyetini
en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz” diyor.
Seçil Hanım, pazarlama
ajandası kapsamında hayata
geçen, müşterilerinizi düşünen
yeni projeniz ‘Doğru Yakıt Sistemi’ nin detaylarını öğrenebilir miyiz?
Dizel araca benzin, benzinli
araca dizel ürün ikmali olarak
tanımlanabilecek yanlış dolum
vakaları, hem müşterilerimiz hem
bayilerimiz hem de dağıtım firmaları için önemli bir ortak sorun.
Yanlış dolum vakaları araçlarda
önemli hasarlara neden olarak
büyük tamirat masraflarının
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doğmasına ve müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyor. Bu
problemi ortadan kaldırmak için
BP Türkiye olarak yeni bir teknoloji geliştirdik. ‘Doğru Yakıt
Sistemi’ ismini verdiğimiz yeni
altyapımız ile hatalı yakıt alımının
önüne geçerek oluşan maliyetleri ortadan kaldırmayı ve müşteri
memnuniyetini en üst seviyeye
taşımayı hedefliyoruz.
2019 yılı sonu itibarıyla istasyonlarımızda aktif olarak hizmet
vermeye başlayan yeni sistemimiz sayesinde, BP müşterileri

karşılaşabilecekleri yanlış ürün
ikmali hataları dolayısıyla ortaya
çıkan sorunlardan korunuyor.
Doğru Yakıt Sistemi nasıl
bir altyapı ile çalışarak hatalı
yakıt ikmalinin önüne geçiyor,
ön sahadaki akışı öğrenebilir
miyiz?
Bu yeni sistemde; kullanım
amacı yanlış dolumu engelleme
ile sınırlı olmak üzere, müşterilerimizin araç plakaları aracın yakıt
türü ile otomatik olarak eşleştirilerek Doğru Yakıt Sistemi altında

kaydediliyor. Sistem, araç plakası
sistemimizde kayıtlı olan BP müşterileri istasyonlarımızdan herhangi birini ilk ziyaret ettiklerinde,
pompada yakıt tipinin otomatik
olarak tanınmasını ve pompa
satış görevlisini yakıt ikmali başlamadan uyararak doğru akaryakıtın verilmesini sağlıyor.
Sisteme henüz kayıtlı olmayan
müşterilerin ise, BP’den yaptıkları
ikinci akaryakıt alımlarında plaka
ve yakıt tipi bilgileri Doğru Yakıt
Sistemi’ne kaydediliyor ve üçüncü
ziyaretleri itibarıyla pompada yakıt
bp dünyas›
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besi yaşadığı istasyonun yanı sıra
aynı marka bayrağı altında ikmal
yapan farklı istasyonlardan bile
yakıt alışverişi yapmayı keserken, bu deneyimini hem yakın
çevresiyle hem de sosyal medya
üzerinden daha geniş kitlelerle
paylaşarak, bu negatif tecrübenin etkisini daha geniş kitlelere
ulaştırıyor. Yaşanan bir yanlış
yakıt ikmali olayı, onlarca kişinin
markaya olan güvenini olumsuz
etkiliyor.
Müşterilerilerimizin araçlarında
doğan hasarlar araç tipi ve hasarın
boyutuna göre binlerce liradan,
aracın kullanılamaz hale geldiği
boyutlara kadar ulaşabildiği için
bayi ağımız üzerinde de ciddi bir
maliyet riski oluşturuyor. Sigorta
şirketlerinin artan yanlış ikmal
vakaları nedeniyle ilgili hasarları
sigorta kapsamından çıkardığı
durumlara da yer yer şahit oluyoruz.
Müşterinin yanlış beyanı, bilgilerin sisteme yanlış girilmesi,
anlık dalgınlıklar gibi sebeplerle
ön saha görevlilerimiz yanlış yakıt
ikmal riskini sürekli göz önünde
bulundurmak zorundalar ve bu
durum ekip üzerinde ekstra bir
stres unsuru oluşturuyor.
Oluşturduğumuz yeni hizmet
altyapısı ile yanlış yakıt ikmalinin
önüne geçerek müşterilerimizin
memnuniyetini arttırırken, bayi
ağımızın ve ön saha çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmayı da
hedefliyoruz.

tipleri otomatik olarak tanınarak
akaryakıt ikmali yapılıyor.
Doğru Yakıt Sistemi ile Türkiye’nin dört bir yanında BP müşterileri hatalı dolum riskini minimize
ederek akaryakıt alımı gerçekleştirirken, aynı zamanda yakıt alım
sürecinin de kolaylaştırılması
hedefleniyor.
Yeni altyapı kapsamında müşterilerimizin araç plakası ve yakıt
tipi pompada ön saha çalışanlarımızın yaptıkları bilgi girişi ile
kayıt altına alındığı için, ön saha
çalışanlarımızın bu bilgileri pompaya doğru şekilde girmesi kritik
önem taşıyor.
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Sektörün ortak sorunlarından yanlış yakıt ikmali bayi ağı,
ön saha çalışanları ve müşteri
tarafında nasıl etkilere neden
oluyor?
Hatalı yakıt ikmali müşterilerimizin ailelerinin bir ferdi gibi
değer verdikleri kıymetli araçlarına maddi olarak zarar verirken,
dağıtım firmasının marka algısını
da zedelediği için müşteri kaybına neden olan bir konu. Yanlış
yakıt ikmal deneyimi yaşayan
bir müşterinin bu kötü deneyimi
yaşadığı istasyona ve dağıtım
firmasına olan güveni maalesef
zedeleniyor. Hatalı dolum tecrü-

Pazarlama
Müdürümüz
Seçil Okyay:
“Sistemimizi
tasarlarken,
sektörde daha
önce piyasaya
sürülen benzer
sistemlerin
iyileştirmeye
açık alanlarını
belirleyerek
hem müşteri
deneyimi
hem de ön
saha personeli açısından
mümkün olan
en iyi çözümü, sektörü
ve sektörün
sorunlarını
yakından tanıyan Turpak’ın
uzman ekibi ile
birlikte çalışarak ürettik.”

doğrultusunda bağlı bulunduğumuz yasalara ve düzenlemelere
uyacak şekilde süreci ilerlettik.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
başvurarak projemizin detaylarını
paylaştık ve ilgili mekanizmanın
uygunluğu için onay alarak projemizi canlı hale getirdik. Ayrıca
sistemimizi tasarlarken, sektörde
daha önce piyasaya sürülen ben-

“Yeni altyapı kapsamında
müşterilerimizin araç plakası
ve yakıt tipi pompada ön saha
çalışanlarımızın yaptıkları bilgi
girişi ile kayıt altına alındığı için,
ön saha çalışanlarımızın bu
bilgileri pompaya doğru şekilde
girmesi kritik önem taşıyor.”

zer sistemlerin iyileştirmeye açık
alanlarını belirleyerek hem müşteri deneyimi hem de ön saha
personeli açısından mümkün olan
en iyi çözümü, sektörü ve sektörün sorunlarını yakından tanıyan
Turpak’ın uzman ekibi ile birlikte
çalışarak ürettik.
KVKK’dan aldığımız yönlendirme doğrultusunda hukuk ekibimizle birlikte çalışarak müşterilerimizin kişisel bilgisi olan plaka bilgisini kullandığımızı açık bir şekilde
beyan ettiğimiz metinler oluşturduk ve sistemin çalıştığı istasyonlarımızda müşterilerimizin kolayca
görebilecekleri pompa adalarında
aydınlatma metni uygulamaları
yaparak konuyla ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesini sağladık.
Bu müşteri bilgilendirmeleri yasal
sorumluluğumuz olup, sistemin

çalıştığı her istasyonda mutlaka
yer alması gerekiyor.
Doğru Yakıt Sistemi altyapısına geçmek isteyen bir bayinin hangi adımları takip etmesi
gerekiyor?
Sistemin bir istasyonda aktif
olabilmesi için sağlanması gereken bazı koşullar var. Yazarkasa
markası ve modeli, ara birim
ünitesi versiyonu gibi sistemin
çalıştığı koşullar sağlandıktan
sonra bayilerimiz Turpak ile iletişime geçerek ‘Doğru Yakıt Sistemi’nin aktifleştirilmesi için talepte
bulunabilirler. Gerekli uygunluk
sağlandıktan sonra Turpak, sistem aktivasyonu ve eğitim için
bayilerimizle iletişime geçerek
bayilerimizin sisteme katılmasını
sağlıyor.

Projeyi şekillendirirken nasıl
süreçlerden geçildi, varsa
yaşanan zorlukları ve alınan
önlemleri paylaşır mısınız?
Projemizi planlarken her adımı
BP’nin ana değerleri ve ülkemizdeki özellikle kişisel veri gizliliği
konusundaki yasal müeyyideler
doğrultusunda, ilgili mercilerle
değerlendirerek organize ettik.
Mükemmelik ilkemiz ışığında
hizmetimizin sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetilmesi için
ihtiyaçları belirledik. Doğru Yakıt
Sistemi kapsamında müşterilerimizin yakıt alım sürecini güvenli
hale getirmek için Kişisel Verileri
Koruma Kurulu (KVKK) tarafından kişisel veri olarak kabul edilen
plaka bilgisini kullanacağımız bir
altyapı tasarladık. Saygı ilkemiz
bp dünyas›
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“BP logosu ile
hizmet veriyor
olmamız bizi
rakiplerimizden
farklı kılıyor”
Ataşehir Petrol bünyesindeki Harput
BP istasyonu, Elazığ Ataşehir Mahallesi
Kuvvay-ı Milliye Caddesi üzerinde
hizmet sunuyor. Müşterilerinin
%40’ını kadın sürücülerin
oluşturduğunu belirten Bayimiz
Aydın Karabulut, “Öncelikle, BP
logosu ile hizmet veriyor olmamız
bizi rakiplerimizden farklı kılıyor.
Müşterilerimizin önemli bir bölümünü
kadın sürücülerin oluşturması da
bu farktan kaynaklanıyor çünkü
BP markası güven veriyor” diyor.
2
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Aydın Bey, kendinizi kısaca
tanıttıktan sonra şirketinizin
kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
Elazığ’ın Palu ilçesinde 4
Şubat 1969 tarihinde doğdum.
Lise mezunuyum. Evliyim ve 6
çocuk babasıyım. Akaryakıt
sektörüne girmeden önce
kuyumculuk yapıyordum.
Akaryakıt sektörüne girerken
kurduğumuz limitet şirkette
kardeşim Nihat Karabulut ile
ortağız.
Şirketiniz akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ne
zaman ve nasıl başladı?
Kuyumculuktan çok memnun
olmadığım için 2004 yılında bir
akaryakıt istasyonu açmaya
karar verdim ve Bingöl karayolu
üzerinde bir arazi satın aldım.
Ardından bu arazi üzerinde bir
akaryakıt istasyonu kurup

açabilmek için gereken müracaatları yaparak ruhsatımı aldım.
İstasyonun inşaatını tamamladıktan sonra bayilik için arayışa
girerek çeşitli firmalarla görüştüm ve sonuç olarak bir dağıtım
firması ile el sıkıştık. El sıkıştığımız firma ile de yaklaşık 12 yıl
kadar çalıştık.
Ne zamandan beri BP
Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile
çalışmayı tercih ettiniz?
BP ile birlikte çalışmaya 2015
yılında, yeni istasyonumuz ile
birlikte başladık. Diğer istasyonumuzda 12 yıl kadar birlikte
çalıştığımız dağıtım firması,
sektörde marka haline gelmiş
bir firma değildi. Yeni istasyonumuzda güçlü ve güvenilir bir
marka ile birlikte çalışmak
istediğimiz için BP’yi tercih ettik.
Nitekim şu anda her iki istasyonumuzda da BP ile çalışıyoruz.
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Harput BP istasyonunuzun
konumu, teknik özellikleri ve
müşteri profili hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Harput BP istasyonumuz
Ataşehir Mahallesi Kuvvay-ı
Milliye Caddesi üzerinde
bulunuyor. Konum itibarı ile
şehrin batısındaki yeni yerleşim
alanında, 1.250 metrekarelik bir
alan üzerine kurulu olan
istasyonumuzda 1’i otogaz
olmak üzere toplam 4 adet
pompa adası bulunuyor.
Müşteri profilimizin %40’ını
kadın sürücüler oluşturuyor.
Binek araçların payı %90’ı
bulurken, %5’ini öğrenci
servisleri, %5’ini de ağır tonajlı
araçlar oluşturuyor.
Harput BP’de kaç kişilik bir
ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Harput BP’de 19 kişiden
oluşan bir ekibimiz var. Akarya-

kıt ve otogaz satışının yanı sıra
market ve araç yıkama hizmetlerini sunuyoruz.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Öncelikle, BP logosu ile
hizmet veriyor olmamız bizi
rakiplerimizden farklı kılıyor.
Müşterilerimizin önemli bir
bölümünü kadın sürücülerin
oluşturması da bu farktan
kaynaklanıyor çünkü BP
markası güven veriyor. Ayrıca
7/24 araç yıkama hizmetimizin
olmasının, hizmet kalitemizin ve
müşterilerimize sunduğumuz
çay-kahve ikramlarımızın da bizi
rakiplerimizden farklı kıldığını
düşünüyorum.

1969 Elazığ
doğumlu olan
Aydın Karabulut,
kuyumculuktan
geçtiği akaryakıt
sektöründe 2004
yılından bu yana
kardeşi Nihat
Karabulut ile
birlikte faaliyet
gösteriyor. Şirketleri bünyesindeki 2 akaryakıt
istasyonunda da
BP ile çalıştıklarını söyleyen
Aydın Karabulut,
evli ve 6 çocuk
babası.

İstasyonların kârlılığı
açısından akaryakıt dışı
bp dünyas›
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gelirlerin artırılması giderek
daha fazla önem kazanıyor.
Bu konudaki düşünceleriniz
ve varsa girişimleriniz
nelerdir?
Akaryakıt dışı gelirlerin
artırılmasında market ve araç
yıkama hizmetlerinin önemli bir
rolü var. Bu açıdan biz de bu iki
alana çok önem veriyoruz.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Active technology formüllü
BP akaryakıtlarının piyasaya
sunulması satışlarınızda artış
ve/veya yeni müşteri kazanmanızı sağladı mı?
Müşterilerimiz Active
technology formüllü BP
akaryakıtlarından gayet memnunlar, aldığımız geribildirimler
bu yönde. Yeni akaryakıtlarımızın piyasaya sunulması ile
birlikte yapılan tanıtımlar da
etkili oldu ve yeni müşteriler
kazandığımızı söyleyebilirim.

“Akaryakıt dışı gelirlerin
artırılmasında market ve araç
yıkama hizmetlerinin önemli bir
rolü var. Bu açıdan biz de bu iki
alana çok önem veriyoruz.”
50
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7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle, her vakit bulduğumda yürüyüş yapıyorum.
Bunun dışında yılda 1 veya iki
kez ailemle tatile çıkar, bahar ve
yaz aylarında hava müsait
olduğunda da hafta sonları
piknik yaparız.

Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Genel olarak 2019 yılının
herkes için sıkıntılı geçtiğini
bildiğim için ben kendimizi 2019
yılı hedeflerimize ulaşmış
sayıyorum. Yeni yıldan ümitliyim ve 2020’de satış hedeflerimizin üzerine çıkacağımıza
inanıyorum.

REKLAM
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“Müşterilerimizi, istasyondaki market gibi diğer
faaliyet alanlarına da çekmemiz gerekiyor”
Kütahya’da aynı anda hem şehir merkezine hem de İstanbul-Antalya yolu güzergâhına hitap
eden Kütahya Güven BP istasyonunu 2012 yılında devralan Baştaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret
A.Ş. kurucu ve yöneticilerinden Osman Baş, 7 yıldır BP ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını
belirtiyor. Akaryakıt dışı gelirlerin öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Osman Baş,
“Müşterilerimizi, istasyondaki market gibi diğer faaliyet alanlarına da çekmemiz gerekiyor” diyor.

Temelleri 1978
yılında baba
Ahmet Baş
tarafından atılan
Baştaş Grup’un
yönetim kurulu
üyesi olarak
görev yapan Osman Baş, işletme
mezunu. 2019’un
öz sermayenin
kıymet ve öneminin daha iyi
anlaşıldığı bir yıl
olduğunu söyleyen Osman Baş,
evli ve 1 çocuk
babası.

Osman Bey, kendinizi
kısaca tanıttıktan sonra
şirketinizin kuruluş hikâyesini
ve bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
İşletme mezunuyum, evli ve
1 çocuk babasıyım. Şirketimiz
faaliyetlerine ilk olarak 1978
yılında Bandırma’da, belediyelerin yol işlerini yapmak üzere
beton parke taşı üretmek için
babam Ahmet Baş tarafından
kuruldu. Bu faaliyetimizi halen
Balıkesir Bandırma, Kütahya
ve Tavşanlı’da sürdürüyoruz.
Şirket olarak ayrıca biri
Bandırma’da biri de Kütahya’da ve iki ayrı markanın
bayisi olarak otomotiv sektö-

ründe, 1991 yılından bu yana
yumurta tavukçuluğu alanında,
otel ve restoran işletmeciliği
ile turizm ve hizmet sektöründe, bazı inşaat işlerimizle
inşaat sektöründe ve 3 akaryakıt istasyonumuz ile de
akaryakıt sektöründe faaliyetlerimiz mevcut.
Şirketiniz akaryakıt
sektöründeki faaliyetlerine
ne zaman ve nasıl başladı?
Şirketimiz akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine 2007
yılında, Kütahya’daki istasyonumuz ile başladı. Kütahya’daki ikinci istasyonumuz
olan Kütahya Güven BP’yi ise
2012 yılında aldık. Üçüncü
istasyonumuz ise Bandırma’da hizmet veriyor.

Ne zamandan beri BP
Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile
çalışmayı tercih ettiniz?
Kütahya Güven BP’yi
aldığımız 2012 yılından bu
yana BP Bayisiyiz ve 7 yıldır
BP ile birlikte çalışıyoruz.
İstasyonu aldığımızda zaten
BP Bayrağı altında hizmet
veriyordu ve biz de bayrak
değiştirmeden devam etmek
istedik. Uyumlu bir şekilde
çalıştığımız dağıtım şirketimizden memnunuz.
Kütahya Güven BP’nin
konumu, teknik özellikleri
ve müşteri profili hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Konum olarak Vefa Mahallesi, Kütahya-Eskişehir Karayolu No: 18 adresinde bulunan
istasyonumuz, Antalya-İstanbul yolu üzerinde yer almakla
birlikte Kütahya şehir merkezine de hitap ediyor. Bu
nedenle güzergâhı kullanan

ticari ve binek araç sürücüleri
kadar Kütahyalı tüketiciler de
istasyonumuzu kullanıyor.
Önceki yıllarda perakende
müşterimiz daha fazlaydı, şimdi
ise BP Taşıtmatik müşterilerimizin sayısı arttı. Müşterilerimize 3’ü akaryakıt, 1’i otogaz
olmak üzere toplam 4 pompa
adası ile hizmet veriyoruz.
Kütahya Güven BP’de kaç
kişilik bir ekiple hangi
hizmetleri sunuyorsunuz?
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Kütahya Güven BP istasyonumuzda 14 kişilik bir ekip
vardiyalı olarak görev yapıyor.
Akaryakıt ve otogaz satışı,
market, araç yıkama, arzu
eden müşterilerimizin araçlarına cam temizliği, cam suyu
ve yağ kontrolü gibi akaryakıt
istasyonlarında sunulan
standart hizmetlerin hepsini
veriyoruz. Araç yıkama
bölümümüzde hem otomatik
yıkama hem de ‘kendi aracını
kendin yıka’ ünitemiz var.

bp dünyas›
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düşünüyorum. Müşterilerde
BP Shop’larda çekirdekten
öğütülmüş kaliteli kahve,
organik meyve suyu, markalı
ve farklı sandviçler, çok temiz
tuvalet bulabilecekleri algısı
oturtulmalı. Bunun yanı sıra
bizim kendimizin kurup
işlettiğimiz istasyonumuzda
uyguladığımız bir restoran ve
yerel ürünlerin satışını içeren
bir konseptimiz var; bu konsepti Güven BP istasyonumuzda da uygulayacağız.

54

“Müşteri memnuniyeti açısından
ön saha ekibi ve bu ekibin
müşteri ile kurduğu iletişim çok
önemli. Bu nedenle ön sahada
görev yapacak personelin
seçimine ve eğitimine özen
gösteriyoruz.”

ğine de çok dikkat ediyoruz.
Ayrıca, bütün özel günlerde
müşterilerimizin dikkatini
çekecek ve memnun kalmalarını sağlayacak günün anlamına uygun özel aktiviteler
gerçekleştiriyoruz.

Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri
memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar
yapıyorsunuz?
Müşteri memnuniyeti
açısından ön saha ekibi ve bu
ekibin müşteri ile kurduğu
iletişim çok önemli. Bu
nedenle ön sahada görev
yapacak personelin seçimine
ve eğitimine özen gösteriyoruz. Marketimizdeki ürün
çeşitliliğine ve tuvalet temizli-

İstasyonların kârlılığı
açısından akaryakıt dışı gelirlerin artırılması giderek daha
fazla önem kazanıyor. Bu
konudaki düşünceleriniz ve
varsa girişimleriniz nelerdir?
Evet, istasyon karlılığı
açısından akaryakıt dışı
gelirlerin artırılması ciddi önem
kazanıyor. Yakıt alan müşterilerimizi, market gibi istasyondaki
diğer faaliyet alanlarına
çekmemiz gerekiyor. Bu
konuda tüm BP istasyonlarını
kapsayacak şekilde genel bir
algı oluşturulması gerektiğini
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7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Güne çok erken başlıyorum.
Babam ve ağabeyim ile birlikte
çok farklı sektörlerde faaliyet
gösterdiğimiz için çok çalışmamız gerekiyor. Ancak, tüm bu
işlerimizin başında yetki ve
sorumluluk denkliği olan
çalışma arkadaşlarımız da var
ve onlar sayesinde kendimize
vakit ayırabiliyor, ailelerimiz ve
sevdiğimiz uğraşlarla ilgilenebiliyoruz.

REKLAM

Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
2019 yılını pek fazla sıkıntı
yaşamadan tamamlamayı
başardığımızı düşünüyorum.
Öz sermayenin kıymet ve
öneminin daha iyi anlaşıldığı bir
yıl oldu, diyebilirim. Vadeli
satışlarımızda bazı tahsilât
sıkıntılarımız oldu ve bunları
azaltmaya gayret gösterdik.
2020’de perakende müşterimizi artırarak cari müşterilerimizin sayısını azaltmak istiyoruz.
Aktif olarak planlanmış bir
yatırım planımız yok. İstasyon
olarak faaliyete sokabileceğimiz
arazilerimiz var ve ilk 6 ayda
gidişata bakarak bu alanlara
istasyon yatırımı yapabiliriz.
Diğer faaliyetlerimiz için de aynı
durum söz konusu… Genel
olarak planlamayı ilk 6 aylık
süreçte yapmayı düşünüyoruz.
Yeni yılda Kütahya Güven BP
istasyonumuzun görünürlüğünü
artırmak üzere bazı tadilatlar
yapmayı da düşünüyoruz.

ç ö z ü m y a r a t ı r. . .
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1966 Sivas Zara
doğumlu olan
Şenel Çobanoğlu, İstanbul’da
bir oto tamirhanesinde çırak
olarak başladığı iş hayatını
bugün Mercedes
Benz’in yetkili
servisi Batı
Oto Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin
kurucusu olarak
sürdürüyor.
Haziran 2019’da
BP Bayiliğini de
alan Şenel Çobanoğlu, evli ve 3
çocuk babası.

“BP akaryakıt
sektöründe
bir yıldız”
Mercedes Benz’in yetkili servisi olarak
2009 yılından beri başarıyla hizmet
veren Batı Oto Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin kurucusu Şenel Çobanoğlu,
Tuzla Orhanlı’daki istasyonu ile 2019
yılında BP çatısı altında akaryakıt
sektörüne de adım attı. BP ile birlikte
çok iyi bir enerji yakaladıklarını
söyleyen Şenel Çobanoğlu,
“Mercedes markası nasıl otomotivde
bir yıldız ise BP de akaryakıt sektöründe
bir yıldız” diyor.
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56
bpdünyas›
dünyas›

Şenel Bey, kendinizi kısaca
tanıttıktan sonra şirketinizin
kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
1966 Sivas Zara doğumluyum. İki kızım ve bir oğlum var.
Köyden 1976 yılında ayrılarak
İstanbul’a geldik. Köydeki bir
amcamız, “Ya tornacı ya da
arabacı ol,” derdi. Ben de onun
tavsiyesine uydum ve arabacı
oldum. Çalışma hayatına bir
tamirhanede çıraklık yaparak
başladım. Askerlik görevimi
tamamlayıp döndükten sonra
da annemden 6 bilezik alarak,
Göztepe’de o dönemde
bulunan sanayi sitesinde bir
şirket kurdum ve Almanya’dan
otomotiv yedek parçası
ithalatına başladım. Yıllar
içerisinde Bağdat Caddesi’nde
2 otomobil galerimiz oldu.
İthalatın zorlaşmaya başlamasıyla 2009 yılında Mercedes
Benz’in yetkili servis bayiliğini
aldık. Şimdi ise Kozyatağı’nda 6

bin metrekarelik 3 katlı plazamızda yetkili servis ve 2. El
hizmetlerini veriyoruz. Maltepe’de 4 bin metrekarelik bir
yerimiz var ve yakında oraya da
bir plaza yapacağız. Otomotiv
sektöründeki bu faaliyetlerimizin yanında bir de Tuzla’daki
istasyonumuzla akaryakıt
sektöründe faaliyet göstermeye
başladık.
Akaryakıt sektöründeki
faaliyetlerinize ne zaman ve
nasıl başladınız?
Tuzla Orhanlı’da 12 yıl önce
satın aldığımız bir akaryakıt
istasyonumuz vardı ve işletmesini kiraya vermiştik. Bu
istasyonumuzu 2019 yılında
kendimiz işletmeye karar verdik
ve BP bayiliğini alarak Haziran
2019’da tamamen yenilenmiş
olarak hizmete açtık.
Niçin BP ile çalışmayı
tercih ettiniz?
BP markası bizim için çok

değerli. Mercedes markası
nasıl otomotivde bir yıldız ise
BP de akaryakıt sektöründe bir
yıldız. Dolayısıyla iyi bir iş birliği
olacağını düşündük ve BP’yi
tercih ettik. Birlikte çok iyi bir
enerji yakaladığımızı düşünüyorum.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Öncelikle BP müşterisine ve
tabii ki Mercedes müşterilerine
de yakışır nitelikte pırıl pırıl bir
istasyon, huzurlu bir ortam ve
kaliteli bir hizmet sunuyoruz.
İstasyonumuz henüz 6 aydır
faaliyette ama emin olun 6 yıl
sonra da aynı şekilde pırıl pırıl
olacak. Sektörde çok yeniyiz ve
kurumsal kimliğimizin dışına
çıkmadan BP’den aldığımız
satış ve pazarlama desteği le
satış tonajımızı ve kârlılığımızı
artırmaya çalışıyoruz. Batı Oto

Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak,
araçlarının bakımlarını servisimizde yaptıran Mercedes
müşterilerine şimdilik sadece
istasyonumuzda geçerli olan
BP akaryakıt indirim kartı
veriyoruz. BP ile birlikte
çalışarak bu kartımızın İstanbul’daki tüm BP istasyonlarında
kullanılabilmesini sağlamak
istiyoruz. Ayrıca, sanayi
bölgesindeki filo sahibi büyük
şirketlerle görüşüyor ve BP
Taşıtmatik üyesi olmalarını
sağlayarak satış tonajımızı
artırmayı hedefliyoruz.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Hakikaten olumlu geri
dönüşler alıyoruz. Ben de kendi
aracımda kullanıyorum ve çok
memnunum.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygula-

Yunus Bey, Orhanlı Merkez BP’nin
konumu, teknik özellikleri ve müşteri profili
hakkında bilgi verebilir misiniz?
İstasyonumuz Tuzla’nın Orhanlı ilçesi
Demokrasi Caddesi üzerinde bulunuyor. Genel
olarak bir sanayi bölgesi olduğu için araç trafiği
yoğunluğu açısından güzel bir konumda yer
alıyor. Sadece pazar günleri fabrikalar kapalı
olduğu için dezavantajlı. Yaklaşık 1.200
metrekarelik bir alana kurulu istasyonumuzda
toplam 4 pompa adası bulunuyor. Müşteri
profilimizi genelde şirket sahipleri, binek araç
sürücüleri ve nakliye firmaları oluşturuyor.
Orhanlı Merkez BP’de kaç kişilik bir ekiple
hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
Hakkı Şimşek Bey ve ben istasyon sorumlusu olarak görev yapıyoruz. Ön saha vardiya
amirimiz, market müdürümüz, 4 ön saha ve 3
market görevlimiz ile birlikte toplam 11 kişilik
bir ekip olarak akaryakıt satışı, market ve araç
yıkama hizmetlerini sunuyoruz. Marketimiz
bölgemizdeki en iyi market durumunda.
bp dünyas›
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ması var mı? Varsa bu
uygulamadan memnun
musunuz?
İstasyonumuzda henüz bu
uygulamaya geçilmedi ama
Doğru Yakıt Sistemi çok
önemsediğimiz bir uygulama.
Herhangi bir yanlış dolum on
binlerce liralık zarara yol
açabiliyor. Bu nedenle, Doğru
Yakıt Sistemi’nin istasyonumuzda da uygulanmasını
sabırsızlıkla bekliyoruz.
Yoğun iş temponuzdan
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kendime ancak hafta
sonlarında vakit ayırabiliyorum
ve bu vakti de eşim ve çocuklarımla birlikte yemeğe çıkarak,
dostlarımızla görüşerek
değerlendiriyorum. Fırsat olursa
yine ailemle birlikte yurtiçi ve
yurtdışı seyahatlere çıkmayı
tercih ediyorum.

Orhanlı Merkez
BP sorumluları
Hakkı Şimşek
(solda) ve
Yunus Kızıltepe (sağdan
ikinci) istasyon
çalışanları ile
birlikte.

Kozyatağı’ndaki plazamıza
yerleşmemizin ikinci yılı olan
2019 bizim için yoğun bir yıldı.
Bununla birlikte, genel ekonomik şartlar nedeniyle beklentilerimizin altında kaldık. Yine de
temsil ettiğimiz markanın
Türkiye’deki en iyi bayi ve
yetkili servis sıralamasında ilk
3’te yer alıyoruz. Yoğun
bireysel müşteri girişlerimiz var.
Türkiye’de sıkıntılar her zaman
oluyor ama 2020’nin ülkemiz
için çok daha iyi olacağına ve
bazı şeylerin ülkemiz lehine
değişeceğine inanıyorum.
Beklentim 2020’nin 2019’a
oranla %20-25 daha iyi olacağı

Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?

“Öncelikle BP müşterisine ve tabii ki
Mercedes müşterilerine de yakışır nitelikte
pırıl pırıl bir istasyon, huzurlu bir ortam ve
kaliteli bir hizmet sunuyoruz. İstasyonumuz
henüz 6 aydır faaliyette ama emin olun 6 yıl
sonra da aynı şekilde pırıl pırıl olacak.”
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yönünde. Pozitif olmak gerek;
olumsuz düşündüğünüzde
olumsuz oluyor. İnanıyorum ki
hepimiz için güzel şeyler
olacak. Türkiye güzel bir ülke ve
biz ülkemizi seviyoruz.
Haftada 1 veya 2 gidiyorum
istasyona. Bizim istasyonla ilgili
tecrübemiz, kaliteli olması.
Ferahlığı, rahatlığı görmesi
gerek, buna dikkat ediyoruz.
Üst segment ve memnun
etmesi zor bir müşteri grubumuz var. Çevredeki müşteriler
bizimle çalışmak istediklerini
söylüyorlar, Taşıtmatik için
irtibat kuruyoruz. Biraz zaman
gerekiyor.

REKLAM
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Uzun yıllardır süregelen işbirliğinin
güçlenerek büyümesinin Tümosan ve
Castrol ailelerinin ortak
paydası olduğunu belirten Tümosan Genel
Müdürü Serhun Olgun,
“Bu ortak payda çerçevesinde kalitemizi,
işbirliğimiz sayesinde
daha geniş kitlelere
ulaştıracağımızı öngörüyorum” diyor.

“Castrol ile devam eden işbirliğimiz, kaliteli
hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir”
Konya’daki yerleşkesinde yer alan tesislerinde motor, traktör ve zirai ekipman, dizel ve elektrikli
forklift, hafif tekerlekli zırhlı araç ve alt sistemleri alanlarında üretim yapan Tümosan Motor
ve Traktör Sanayi A.Ş. yıllardır Castrol ile çalışıyor. Fabrikalarda ihtiyaç duydukları tüm sanayi
yağlarını Castrol’den temin ederek güvenle kullandıklarını belirten Tümosan Genel Müdürü
Serhun Olgun, “Madeni yağlar segmentinde lider olan Castrol ile devam eden işbirliğimiz, her
zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir” diyor.
Serhun Bey, öncelikle sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
1 Nisan 1972 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
1994 yılında mezun olduktan
sonra 1997 yılında Trakmak New
Holland’da Müşteri İlişkileri ve
Stratejik Planlama Sorumlusu
olarak çalışma hayatına başladım.
1997-2004 yılları arasında sırasıyla Pazarlama Sorumlusu, Satış
Müdürü ve Bayi Geliştirme
Müdürü olarak görev yaptım.
2005-2007 yılları arasında
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Laverda Türkiye’de, 2008-2013
yılları arasında da TEMİS A.Ş.’de
Genel Müdürlük görevlerinden
sonra 21 Mayıs 2015 tarihinde
Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası
Hizmetlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak katıldığım Tümosan Ailesi’nde, 1 Ekim
2019 tarihinden itibaren Genel
Müdür olarak halen görev almaktayım. Evliyim ve bir kızım var.
Özellikle son dönemde boş
zaman bulmakta zorlanmakla birlikte, en büyük hobim, ailecek
seyahat etmek ve olabildiğince

çok kitap okumaktır.
Size göre, iş hayatına başlarken sahip olunması gereken
üç ana özellik nedir?
İş hayatına başlarken sahip
olunması gereken özelliklerle,
kariyerimiz boyunca geliştirerek
sahip olmaya devam etmemiz
gereken özellikler esasında birbirinden çok farklı değil. Öncelikle
ifade etmek istediğim husus, bu
özelliklerin kişiden kişiye farklılıklar göstermesidir. Çok büyük
genellemeler yapmanın doğru

olduğunu düşünmüyorum.
Ancak, bana göre doğru olan,
kişinin kendi kendini çok iyi analiz
edebilmesi, yapabileceklerini ve
sınırlarını doğru belirlemesi ve
buna göre hareket edebilmesidir.
Dolayısıyla, bana göre bir kişi,
aynı şirket yönetir gibi, öncelikle
kendini, sağlığını, hatta parasını
ve sahip olduğu sorumlulukları
doğru yönetmesini bilmelidir.
İkinci husus; çok çalışmak, enerjiyi hiç kaybetmeden, yılmadan
çalışmaktır. Son olarak da, maalesef Türk insanı olarak en zayıf
olduğumuz alan olan, detaycı
olmaktır. En ince detayına kadar
incelemeden bir konuda karar
almak, bir sorunu çözmek bana
göre mümkün değildir; ancak, ne
yazık ki ezberci eğitim sistemimizin sonucu olarak Türkiye’de bu
konuda büyük sıkıntı çekildiğini
söyleyebilirim.
Güne kaçta başlıyorsunuz
ve sizin için sıradan bir mesai
günü nasıl geçiyor?
İstanbul’da yaşıyor olmanın

dezavantajıyla, maalesef her
günün yaklaşık 2,5-3 saatini trafiğe harcamak zorunda kalıyoruz.
Bundan kaçabilmek için, güne her
sabah 5:30-6:00 gibi kalkarak
başlıyorum. Aldığım tüm kararları
ekip olarak alma alışkanlığım var.
Dolayısıyla, günümün tamamı,
farklı departmanlardaki ekiplerle
yaptığım toplantılarla geçiyor.
Toplantı yapmaktan iş yapmaya
fırsat kalmıyor lafı vardır ama
bende durum tam tersidir. Toplanarak karar vermek, iş yapma
kültürümün parçasıdır. Bu
sayede, departmanlar içi ve arası
iletişimin arttığına, yazışmalarla
vakit kaybı yaşanmadığına ve
karar alma süreçlerinin hızlandığına inanıyorum.
Tümosan’ın Türkiye otomotiv sektöründe öncü adımlar
atan önemli kuruluşlarından
biri olduğunu biliyoruz. Fakat
yine de tarihçesini, misyonunu
ve vizyonunu sizden kısaca
dinlemek isteriz...
Tümosan Motor ve Traktör

ODTÜ İşletme Fakültesi mezunu olan Tümosan Motor
ve Traktör Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Serhun Olgun,
bu göreve 1 Ekim 2019 tarihinde getirildi. İş hayatına 1997 yılında Trakmak New Holland’da Müşteri
İlişkileri ve Stratejik Planlama Sorumlusu olarak atılan
Olgun, daha önce Laverda Türkiye ve TEMİS A.Ş.’de
de Genel Müdür olarak görev yaptı.

bp dünyas›

61

MADENİ YAĞLAR | RÖPORTAJ

RÖPORTAJ | MADENİ YAĞLAR

“Ana odak noktamız olan traktörde Castrol
ile ortak çalışıp Tümosan’a özel Crassus
markasını üreterek tüm müşterilerin
Crassus marka motor ve transmisyon
yağları ile bakımlarını kaliteli bir şekilde
gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.”
Sanayi A.Ş. 1976 yılında motor
tahrik, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla
kurulmuş; ancak, faaliyetlerini
dizel motor ve traktör üretiminde
yoğunlaştırmıştır. Türkiye’nin ilk
dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, birçok
firma için dizel motor üretimi de
gerçekleştirmiştir. Müşterilerinin
tüm beklentilerine cevap verecek
kaliteli üretim ve mükemmele
ulaşmak için sürekli değişim
Tümosan çalışanlarının ortak
hedefidir.
Tümosan Motor ve Traktör
Sanayi A.Ş. 2004 yılında gerçekleştirilen özelleştirme sonrası
yerlileştirme çalışmalarına odaklanmıştır. Konya’daki fabrikamızda şu an itibarıyla motor ve
traktör üretimini gerçekleştirmekteyiz. Bunun dışında, yerlileştirme
çalışmaları kapsamında şu an
kendi transmisyonunu ve kendi
ön aksını üreten yerli bir firmayız.
Döküm fabrikamızda kendi parçalarımızın dökümlerini gerçek62

bp dünyas›

leştirmekteyiz. Bu çalışmalar
sonucunda yüksek yerlilik oranıyla üretilen traktörlerimizi üstün
kalite-uygun fiyat avantajıyla çiftçilerimizle buluşturmaktayız.
2015 yılında stratejik planlarımız
doğrultusunda faaliyet alanımızı
genişleterek endüstri (motor),
tarım (traktör ve zirai ekipman),
iş makinaları (dizel ve elektrikli
forklift) ve savunma sanayi (hafif
tekerlekli zırhlı araç ve alt sistemler) alanlarında çalışmalarımıza
devam etmekteyiz.
Tümosan’ın açılımı, sizlerin de
bildiği gibi, Türk Motor Sanayii’dir.
Yani, Türkiye’nin ihtiyacı olan
motorları geliştirmek gibi önemli
bir misyonu vardır. Dünyada kendi
ihtiyacı olan motoru üretmekle
1800’lü yıllarda başlamış olan
sanayi devrimi, Türkiye’de maalesef hâlâ daha tam olarak gerçekleşememiştir. Tümosan da
sadece kendi imkânlarıyla, yani
üretmekte olduğu traktörü satarak elde etmekte olduğu gelirin
tamamını bu amaç doğrultusunda

Türkiye’nin ilk
dizel motor
üreticisi olma
özelliğini taşıyan Tümosan,
yerlileştirme
çalışmaları
kapsamında şu
an kendi transmisyonunu ve
kendi ön aksını
da üretiyor.

harcayarak, Türkiye’nin ihtiyacı
olan motorları geliştirmek çabasındadır. Sınırlarımız ötesinde
gerçekleşmekte olan olaylar neticesinde, ‘yerli ve milli’ olarak
motor geliştirmenin ne kadar
önemli olduğu yakın zamanda
çok daha iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Bu sebeple, yerli savunma
sanayinin gelişimi açısından bakıldığında, Tümosan’ın üzerine çok
büyük bir sorumluluk düşmektedr. Tümosan da bu bilinçle hareket etmekte ve çalışmalarını
büyük ölçüde bu alana kaydırmaktadır.
Tümosan’ın üretim tesisleri
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Konya’daki 93 bin metrekaresi
kapalı alan olmak üzere 1 milyon

600 bin metrekarelik alana sahip
üretim yerleşkemizde dizel motor
ve traktör üretimi gerçekleştiriyoruz. Yine yerleşkemizde motor
ve traktör parçalarının üretim ve
işlemelerinin yapıldığı motor
mekanik ve traktör mekanik fabrikalarımız ile motor ve traktörlerimizin montajlarının ve daha
sonrasında testlerinin gerçekleştirildiği motor montaj ve traktör
montaj fabrikalarımız bulunuyor.
Tümosan kendi döküm parçalarını
üretebildiği bir dökümhaneye de
sahip bir marka. Ayrıca 2017
yılında kurulan kabin montaj fabrikamız ile kabinlerimizin de üretimini kendi yerleşkemizde gerçekleştirmekteyiz.
Şu an itibarıyla 75 bin adet
motor, 45 bin adet traktör üretim
kapasitesine sahibiz. Kendi üretim
hatlarını geliştiren ve farklı çalışmalar ile üretimimizin gelişmesine
yardımcı olan bir kaizen ekibine
sahibiz. Kaizen ekibimizin çalışmaları sonucunda çok sayıda insansız
aracımız bize üretimde yardımcı
olmaktadır. Bunların dışında yarı

75 bin adet
motor, 45 bin
adet traktör
üretim kapasitesine sahip
olan Tümosan,
2017 yılında
kurulan kabin
montaj fabrikası ile kabin
üretimini de
kendi yerleşkesinde gerçekleştiriyor.

otomatik ve otomatik robotlarımız
ile gelişen teknolojiyi takip eden
ve üretimine entegre eden öncü
bir firmayız. Üretimimizi günden
güne geliştirerek verimlilik çalışmalarını başarıyla uygulayan, ülke
sanayisine de bu anlamda katkı
sağlayan bir firmayız.
2019 yılı diğer sektörler gibi
otomotiv sektörü için de biraz
zorlu geçti. Siz 2019’u nasıl
değerlendiriyorsunuz?
2019 yılında otomotiv sanayinde yaşanan daralma tabii ki
Tümosan’ı da farklı stratejiler ile
yola devam etmeye itmiştir. Daralan pazarda, pazar payını arttırarak
2019 yılında yoluna devam etmiştir. Yurtiçi piyasada var olan durgunluk, her firmanın stratejilerinde yurtdışının önemini arttırdı.
Tümosan bu süreçte 18 olan ülke
distribütörlüğü sayısını 23 ülkeye
çıkararak yurtdışındaki etkinliğini
arttırmıştır. Bu kapsamda ciro
bazında da yurtdışı ciromuzu bir
önceki yıla göre %25 oranında
arttırmış bulunmaktayız.

Peki, 2020 yılına ilişkin öngörülerinizi ve Tümosan’ın 2020
hedeflerini de öğrenebilir miyiz?
2020 yılında da istikrarlı bir
şekilde devam edebilmek adına
stratejilerimizi belirledik. Son 2
yıldır sektörde yaşanan daralma
süresince Tümosan kendi için bir
fırsat yaratarak Ar-Ge çalışmalarını arttırmıştır. 50 beygir güce
sahip kompakt bahçe traktörü
ürün gamının oluşturulması, 4
silindirli bahçe traktörünün ürün
gamına eklenmesi, 100 beygir
gücü üzeri traktör ürün gamının
geliştirilmesi ve genişletilmesi için
100’ün üzerindeki Ar-Ge mühendisimiz ile yola devam etmekteyiz.
Tabii ki, burada mikro etkilerden
ziyade artık ülkemizin iktisadi
bakımdan makro ekonomik olarak
da 2020 yılında daha stabil ve
güçlü bir seyir izleyeceği, faizlerin
ve özellikle enflasyonun da düşmesi ile birlikte sanayi üretici
endeksinin artması, buna mukabil
üretim maliyetlerinin azalacağı ve
piyasa koşullarının canlanacağı bir
yıl olmasını bekliyoruz.
bp dünyas›
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Castrol ile Tümosan’ın uzun
yıllardır devam eden işbirliği
hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Markamızı, tarım sektöründe
sürekli iyi bir konuma getirmek
için çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi
büyütmek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla
kurduğumuz ortaklıklar büyük
önem arz etmektedir. Madeni
yağlar segmentinde lider olan
Castrol ile devam eden işbirliğimiz de her zaman kaliteli hizmet
sözümüzün önemli bir örneğidir.
Önümüzdeki dönemlerde de bu
işbirliğinin devamlılığını diliyorum.
Castrol ile birlikte Ar-Ge çalışmalarına da odaklandığınızı
biliyoruz. Fabrikanızda Castrol
kesme sıvılarında denemeler
yapıyorsunuz, yine Ar-Ge çalışmaları için numune transmisyon yağları deniyorsunuz. Bu
çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fabrikamızda ihtiyacımız olan
tüm sanayi yağlarımızı Castrol’den
temin ederek güvenle kullanıyo64
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ruz. Bunun yanı sıra Ar-Ge
mühendislerimizle geliştirmekte olduğumuz 8+2
otomatik şanzıman kapsamında Castrol transmisyon
yağını tercih ederek denemelere başlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda şu
ana kadar kullandığımız
kesme sıvılarının yanı sıra
daha etkili bir sonuç almak
adına Castrol’ün kesme
sıvısını deneme sürecine
aldığımızı belirtmek istiyorum. Umarım bu süreci de olumlu
bir şekilde sonuçlandıracağız. Ana
odak noktamız olan traktörde ise
Castrol ile ortak çalışıp Tümosan’a
özel Crassus markasını üreterek
tüm müşterilerin Crassus marka
motor ve transmisyon yağları ile
bakımlarını kaliteli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.
Castrol’ün LabCheck teknik
servisini de aktif şekilde kullanan partnerlerinden birisiniz.
LabCheck değer paketi hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

LabCheck, servislerimizin işini oldukça
kolaylaştıran bir uygulama olarak hayatımıza
girmiş durumda. Sizin
de belirtmiş olduğunuz
üzere motor yağı, tıpkı
vücudumuzda dolaşan
kan gibi motorun tüm
önemli parçaları içinde
dolaşıyor ve hareketli
parçaların durumu hakkında önemli ipuçları
veriyor. Bu ipuçları sayesinde kontrol, servisimizin elinde
oluyor ve motorda bulunan kir ve
aşınma seviyeleri kolaylıkla tespit
edilebiliyor.
Önümüzdeki dönem için
Castrol işbirliğinizden beklentileriniz nelerdir?
Castrol ile uzun yıllardır süregelen işbirliğimizin güçlenerek
büyümesi Tümosan ve Castrol
ailelerinin ortak paydasıdır. Bu
ortak payda çerçevesinde kalitemizi, işbirliğimiz sayesinde daha
geniş kitlelere ulaştıracağımızı
öngörüyorum.
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2019 Yılı Bayi
Temsilcileri
Forumumuzu
Samsun’da
gerçekleştirdik
Liderlik Ekibimizin tüm bölgelerden
bayi temsilcilerimizle bir araya geldiği
2019 Yılı Türkiye Bayi Forumumuzu
Samsun’da gerçekleştirdik.

66

bp dünyas›

HABER | AKARYAKIT

H

er zaman bayisinin yanında olan şirketimizin Liderlik
Ekibi, istasyon ziyaretlerinin yanı sıra bölgesel bayi
forumları ve Türkiye genelinde tüm bölgelerden bayi
temsilcilerinin katılımıyla her yıl 1 kez düzenlenen Bayi
Temsilcileri Forumu’nda, bölge bayilerinin kendi aralarında seçtiği temsilcilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyor.
Bölgesel bayi forumlarının ardından 2019 Yılı Bayi Forumumuzu
Samsun’da gerçekleştirdik. Toplantıya Ülke Müdürümüz Martin
Thomsen, Satış Müdürümüz Ersin Akmanoğlu, Yatırım Operasyonları Müdürümüz Erol Varlık, Filo Satışlar Müdürümüz
Tarkan Toker, Pazarlama Müdürümüz Seçil Okyay ve Acenta
Satışlar Müdürümüz Arda Uncu’nun yanı sıra bölge ve saha
müdürlerimiz ile her bölgeden bayilerimizin kendi aralarından
seçtikleri temsilciler katıldı.
2019 yılı değerlendirmeleri ile 2020 hedeflerinin paylaşıldığı
foruma katılan Samsun Mıntıkası bayi temsilcilerimiz, şirket
yöneticilerimize Samsunspor forması hediye etti. Bu yıl da devam
edecek Bölgesel Bayi Forumlarımızın ardından yıl sonuna doğru
2020 Yılı Bayi Temsilcileri Forumumuzu gerçekleştireceğiz.

Samsun’daki
2019 Yılı Bayi
Temsilcileri Forumumuza katılan Samsun
Mıntıkasından
bayi temsilcilerimiz, Liderlik
Ekibimizde
yer alan şirket
yöneticilerimize, sırtlarında
isimlerinin
yer aldığı
Samsunspor
forması hediye
etti.
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2019 BP Akredite
Müteahhit Ödülleri
sahiplerini buldu!
Ödül kazanan müteahhitlerimiz ödüllerini BP Türkiye
ofisinde, BP Akaryakıt Türkiye çalışanlarının da
olduğu bir törenle yöneticilerimizin elinden aldı.

2

019 yılında birlikte çalıştığımız ve belirli kategorilerde öne çıkan BP Akaryakıt İstasyonları müteahhitlerimiz yaptıkları çalışmalar
kapsamında BP Akredite Müteahhit ödülü kazandı. Ödül kazanan
müteahhitlerimiz ödüllerini BP
Türkiye ofisinde, BP Akaryakıt
Türkiye çalışanlarının da olduğu
bir törenle yöneticilerimizin elinden aldı.
BP Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen’in öncülüğünde 9

68
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farklı müteahhit ve temsilcilerine
3 farklı kategoride ödülleri verildi.
Üç BP Akaryakıt İstasyonları müteahhitimiz ‘En İyi Saha Performansı
Ödülü’ ve dört BP Akaryakıt İstasyonları müteahhiti çalışanımız ‘En
İyi Risk Avcısı’ödülünün sahibi
olurken, dört BP Akaryakıt İstasyonları müteahhiti çalışanımız ise
‘Teşekkür’ ödülünü kazandı.
Kazanan müteahhitlerimizi kutluyor, Sıfır Kaza hedefine katkıda
bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

BP Eğitim Takımı, 2020 yılının
ilk toplantısını yaptı
Yılın ilk takım toplantısını 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiren BP Eğitim Takımı,
2020 yılı planları çerçevesinde başta servis kalitesi ve aktif satış olmak üzere, müşteri
memnuniyeti ve müşteri sadakatinin temel hedef olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

BP

Eğitim Takımı,
yılın ilk takım toplantısını 15-16
Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdi.
Toplantının ilk günü, 2019 yılı performans değerlendirmesi ve gerçekleşen eğitimler ile BP Türkiye
akaryakıt istasyon eğitimleri detaylı
şekilde değerlendirildi. Bölge bazlı
hazırlanan ve eğitim sorumluları
tarafından sunulan raporlarda,
istasyon ve istasyon personellerinin sınıf eğitimlerine katılım oranı,
gerçekleşen eğitim oranları ile
istasyonlarımıza yapılan ziyaretler
değerlendirildi. Bu ziyaretlerde
istasyon yöneticilerimiz ile Gizli
Müşteri Programı, Birlikte Kazanalım Programı ve İstasyon Servis
Kalitesi ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Eğitim takımı 2020 yılı
planları çerçevesinde başta servis
kalitesi ve aktif satış olmak üzere,
müşteri memnuniyeti ve müşteri
sadakatinin temel hedef olduğu
konusunda görüş birliğine vardı.
Toplantının ikinci gününde ise
Active Team 2019 yılı performansı
ve gerçekleştirilen aktiviteler
değerlendirildi. Hem ön saha servis kalitesi hem de market servis
kalitesi aktivitelerinde müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen

geribildirimler üzerine görüşler
paylaşıldı. Özellikle servis kalitesi,
müşteri beklentileri, aktif satış
konularında sağlanmış olan ilerlemenin 2020 yılı içinde artarak
devam ettirilmesi hedefi üzerinde
duruldu. 2020 yılı planlarının da
değerlendirildiği toplantıda Active
Team üyeleri tarafından mıntıka
bazlı performanslar ve beklentiler
paylaşıldı.
Toplantının ikinci günü öğleden
sonraki oturumda ise Castrol tarafından hem eğitim takımının hem
de Active Team’in madeni yağ
bilgileri güncellendi ve soru-cevap
şeklinde müşterilerimizden veya
istasyon çalışanlarından gelen
sorular değerlendirildi. Castrol’den
Farid Mammadi tarafından, temel
madeni yağ bilgisinin yanı sıra
madeni yağ ile ilgili teknoloji hakkında ekiplerle bilgiler paylaşıldı.
Toplantıda ayrıca Castrol İnfo Team
tarafından istasyonlarda madeni
yağ tanzim teşhiri üzerine detaylı
bilgilendirmeler yapıldı. İnteraktif
bir şekilde tamamlanan madeni
yağ eğitimi katılımcıların bilgilerini
güncellemelerini sağladı.
Toplantı sonunda yapılan beyin
fırtınası ise müşteri şikâyetlerinin
çözümü konusunda yapılan görüşmeler ve öneriler ile tamamlandı.

Müşteri memnuniyeti kapsamında
müşteri şikâyetlerinin hızlıca çözülmesi gerektiği konusunda görüş
birliğine varıldı. Bu amaçla 3 aylık
periyotlarla raporların hazırlanması
ve bu doğrultuda odaklanılacak
konuların belirlenerek aksiyon alınması kararlaştırıldı.
Toplantıda Eğitim Takımı Lideri
ve Perakende İş Danışmanı Bora
Saka, BP’nin müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine verdiği önemin altını çizdi. 2019 yılının
genel bir değerlendirmesini yapan
Saka, 2019 yılında başarılı bir performans gösterildiğini ve 2020
yılında da bu performansın artarak
devam edeceğine inandığını söyledi.
Toplantı 2020 yılının tüm çalışanlarımıza sağlık ve mutluluk
getirmesi dileği ile tamamlandı.
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Acenta Ligimizde
2019 yılının en başarılı
istasyonları belli oldu

HABER | AKARYAKIT

izin
2019 Yılı Acenta Ligim
rı
nla
yo
as
İst
ı
rıl
En Başa
l
Akçaburgaz BP / İstanbu
dağ
kir
Te
/
BP
y
ne
Gü
y
Çerkezkö
İnciraltı BP / İzmir
l
Kartal Sahil BP / İstanbu
ra
ka
An
Polatlı BP /

Çerkezköy Güney BP
Polatlı BP

Acenta modeliyle işletilen istasyonlarımız arasında
yıl boyunca yapılan değerlendirmeler sonucunda
2019 yılında çeşitli kategorilerde en başarılı olan
istasyonlarımız belirlenirken, bu istasyonlarımızda
görev yapan acentalarımız ve ekipleri ödüllendirildi.

2

019 yılı Acenta Ligimizde; 2019 yılı satış hedeflerini gerçekleştirme, bir önceki yıla göre en fazla satış artış yüzdesine ulaşma,
Gizli Müşteri değerlendirmelerinde en yüksek puanı alma, hiç
veya en az hatalı dolum olayı gerçekleşmesi, hiç veya en az
müşteri şikâyeti alınması, markette sigara dışı ürün cirosu payını iyileştirme, market kârlılığını artırma, SEÇ-G kurallarına eksiksiz uyma ve
SEÇ-G kontrol listelerini aynı ay içerisinde çözümleyebilme gibi farklı
kriterlerin değerlendirildiği hususlarda başarı gösteren Çerkezköy Güney,
Kartal Sahil, Polatlı, Akçaburgaz ve İnciraltı istasyonlarımızı işleten
acentalarımız ve ekiplerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kartal Sahil BP
İnciraltı BP
Akçaburgaz BP
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slar
Değerlendirilen Husu
kleştirme
2019 Satış Hedefi Gerçe esi
zd
Yü
ı
tış
2018 -2019 Satış Ar
ı
an
Gizli Müşteri Pu
Hatalı Dolum
e
Müşteri Şikâyeti
ün Cirosu Payını İyileştirm
Markette Sigara Dışı Ür
ma
Market Kârlılığını Arttır
siz Olarak Uyma
sik
Ek
ına
lar
ral
e
SEÇ- G Ku
Ay İçerisinde Çözümlem
nı
SEÇ- G Checklist’leri Ay
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1987 İstanbul doğumlu olan Berk
Akın, Bahçeşehir
Üniversitesi
İngilizce İşletme
ve Pazarlama
Bölümü mezunu. 2012 yılında
Berkakın Tarım
Ürünleri Ltd.
Şti.’ni kuran Berk
Akın, evli ve 1
çocuk babası.

“Müşterilerimiz
Active Technology
formüllü BP
akaryakıtlarının
araç çekişi ve
kat ettikleri yol
açısından bariz
fark yarattığını
söylüyorlar”
Sektöre 2018 yılında BP ile birlikte
adım atan Berk Akın, Tekirdağ Ergene
Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet
veren Ulaş BP istasyonu ile tarım
sektöründeki ticari faaliyetlerini
tamamlamış olduklarını söylüyor.
İstasyonun müşteri profilini ağırlıklı
olarak OSB içerisindeki fabrikalar ile
ağır vasıta şoförlerinin oluşturduğunu
belirten Berk Akın, “Müşterilerimiz,
Active Technology formüllü BP
akaryakıtlarının araç çekişi ve kat
ettikleri yol açısından bariz fark
yarattığını söylüyorlar” diyor.
2
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Berk Bey, kendinizi kısaca
tanıttıktan sonra şirketinizin
kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
1987 İstanbul, Şişli doğumluyum. 2011 yılında Bahçeşehir
Üniversitesi İngilizce İşletme ve
Pazarlama bölümünden mezun
oldum. Beş yıldır evliyim ve
Sarp adında 15 aylık bir oğlum
var. Çiftçi bir ailenin 4’üncü
kuşak temsilcisiyim ve üniversiteden mezun olduktan sonra,
2012 yılında Berkakın Tarım
Ürünleri Ltd. Şti.’ni kurarak
hububat ve yağlık bitkiler alım
satımına başladım. Yanı sıra
bazı gübre firmalarının bayiliklerini de alarak bu alandaki ticari
faaliyetlerimi sürdürdüm.

ründeki ticari faaliyetlerimizi
akaryakıt sektörüne de girerek
tamamlamış olduk.

Şirketiniz akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ne
zaman ve nasıl başladı?
Aslında biz akaryakıt sektöründe çok yeniyiz. Sektöre
2018 yılı Ocak ayında BP ile
adım attık. O dönemde
kardeşlerim de üniversite
eğitimlerini tamamlamışlardı ve
babamı da aramıza alarak hep
birlikte istasyon işletmeciliğine
başladık. Aslına bakarsanız, bu
alanda kardeşlerimin emeği
benden fazladır. Tarım sektö-

Ulaş BP dışında başka bir
akaryakıt istasyonunuz var mı?
Hayır.

Sektöre adım atarken BP
ile birlikte çalışmayı tercih
etmenizin nedeni neydi?
Satın aldığımız istasyon
sektörde 45 yıllık geçmişi
bulunan ve Mobil istasyon
ağının BP’ye dâhil olduğu 1996
yılından bugüne BP markası
altında faaliyet göstermiş bir
istasyondu. Dolayısıyla biz de
yola BP ile birlikte devam
etmeyi tercih ettik. Yaklaşık iki
yıldır birlikte çalıştığımız BP ile
çok iyi bir uyum yakaladık ve bu
nedenle 5 yıllık yeni sözleşmemizi de imzaladık. Hepimiz için
hayırlı olmasını diliyoruz.

Ulaş BP’nin konumu, teknik
özellikleri ve müşteri profili
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
İstasyonumuz Tekirdağ
Ergene’de, Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde, D100
Caddesi’nde yer alıyor. İstasyonumuz 14 bin metrekarelik
oldukça büyük bir alana sahip.

İstanbul’u Edirne ve Bulgaristan’a bağlayan güzergâhta
hizmet veren istasyonumuz,
aynı zamanda Çevre Yolu’ndan
çıkış yapıldığında da geçilen yol
üzerinde bulunuyor. OSB
içerisinde yer aldığımız için
ağırlıklı olarak burada faaliyet
gösteren fabrikalara toptan
satış yapıyoruz. Ayrıca hem
bölgeye gelen hem de güzergâhı kullanan TIR ve kamyonlar
da müşteri profilimizde önemli
bir yere sahip.
Ulaş BP’de kaç kişilik bir
ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Ulaş BP’nin istasyon personeli 9 kişiden oluşuyor. Akaryakıt satışı ve market hizmetlerinin yanı sıra TIR ve kamyonlar
için yıkama ve yağ değişimi ile
akü bayiliği hizmetleri mevcut.
Bir restoran da vardı ancak, şu
anda faaliyet göstermiyor. Belki
ileriki dönemde yeniden
hizmete açılır.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Öncelikle buranın köklü
ailelerinden biri olduğumuz için

bölge insanının bize güveni
tamdır. Malum, ticarette
dürüstlük çok önemlidir.
Müşteri portföyümüzde çok
geniş bir yere sahip olan OSB
içerisindeki fabrikaların acil
mazot ihtiyaçlarına çok hızlı geri
dönüş yaparak cevap verebiliyoruz ki bunu yapabiliyor olmamız
müşterilerimizin memnuniyeti
açısından büyük önem taşıyor.
Konum olarak bölgemizdeki
tarım alanları ve köylere de çok
yakınız; bu nedenle bir diğer
önemli müşteri grubumuzu
çiftçiler oluşturuyor. Çiftçi
müşterilerimize, ailemizin ana

ticari faaliyet alanının tarım
ürünleri alım satımı olması
sebebiyle takas karşılığı toptan
mazot verebiliyoruz. Önceliğimiz mevcut müşterilerimizi
elimizde tutmak. Onlar da
sunduğumuz hizmetten
memnun kaldıkları oranda bize
yeni müşteri kazandırıyorlar.
Bunun dışında güler yüzlü
hizmet ve ufak ikramlar inanları
memnun etmeye yetiyor zaten.

Bayimiz Berk
Akın, işleri birlikte yürüttüğü
ve kendilerinden büyük
destek aldığını
söylediği babası Yavuz
Akın, kardeşleri Doğukan
Akın (sağda)
ve Batuhan
Akın (solda) ile
birlikte.

İstasyonların kârlılığı
açısından akaryakıt dışı
gelirlerin artırılması giderek
daha fazla önem kazanıyor.
bp dünyas›
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“Ergene Organize Sanayi Bölgesi
içerisinde yer aldığımız için
ağırlıklı olarak burada faaliyet
gösteren fabrikalara toptan satış
yapıyoruz. Ayrıca hem bölgeye
gelen hem de güzergâhı
kullanan TIR ve kamyonlar da
müşteri profilimizde önemli bir
yere sahip.”
Bu konudaki düşünceleriniz
ve varsa girişimleriniz
nelerdir?
Kesinlikle katılıyorum;
istasyonlarda araç yıkama
otomatları, marketlerdeki ürün
çeşitliliği, kafe ve restoran gibi
hizmetler ve ekstra işler kârlılığı
artırak yüksek istasyon işletme
maliyetlerinin karşılanmasına
ciddi katkı sağlıyor. Biz de
arkada yer alan geniş bahçe
kısmını önümüzdeki dönemde
bu açıdan değerlendirmeyi
planlıyoruz.
BP’nin yeni Active Technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Bu konuyu daha çok uzun yol
yapan ve aynı güzergâh
üzerinde çalışan ağır vasıta
sahipleri ile görüşüyorum

çünkü onlar diğer markalar ile
arasındaki farkı çok daha iyi
değerlendirebilirler. Active
Technology formüllü BP
akaryakıtlarının araç çekişi ve
kat ettikleri yol açısından bariz
fark yarattığını söylüyorlar ve
çok memnunlar.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması var mı, varsa bu
uygulamadan memnun
musunuz?
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması için istasyon altyapımız
hazırlandı ve yeni yıl ile birlikte
uygulamaya geçmiş olacağız.
Ön saha personeli özellikle
istasyon trafiğinin yoğun

olduğu saatlerde ender de olsa
bazı hatalar yapabildiği için
Doğru Yakıt Sistemi’nin çok
yerinde bir uygulama olduğunu
düşünüyorum. Personelin rahat
ve akıllı bir ortamda görev
yapması, olası hataları en düşük
seviyeye düşüreceği için başta
personel olmak üzere müşterileri, bayiler ve dağıtım şirketi
açısından çok önemli.
7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çalışmayı çok seviyorum ve
bu arada kendime vakit
ayırabildiğim için de çok
şanslıyım çünkü arkamda aslan
gibi kardeşlerimin desteği var.
Onlara güvenim tam ve gözüm
hiç arkada kalmıyor. Onlar
sayesinde hayatımda en çok
değer verdiğim kişiler olan
eşim ve oğluma zaman
ayırabiliyorum. Ayrıca, taraftarı
olduğum Beşiktaş’ın maçlarına
da ara sıra gidebiliyorum.
Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
2019 yılı da 2018 yılı gibi zor
bir yıl olmakla birlikte, 2019’da
önceki yıla göre bir nebze de
olsa üstüne koyduk. 2020
yılında da hedefimiz tüm
faaliyetlerimizde büyümek ve
daha çok kâr yapmak. Masrafların fazla olduğu bir ortamda
kârımızı artırabiliyorsak demek
ki işimizi iyi yapıyoruz, diye
düşünüyoruz.
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“2019’da satışlarımızda %23’lük artış sağladık”
EA Akaryakıt tarafından 2017 yılı sonlarında kurularak Ocak 2018’de BP Bayrağı altında hizmete
açılan Fahri Kayahan istasyonu, Malatya Yeşilyurt’taki yeni yerleşim alanlarından Turgut Özal
Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı’nda hizmet sunuyor. Şirketin kurucusu ve Bayimiz Abdullah
Akkaya, 2019’da, sektördeki ilk yılları olan 2018’e oranla satışlarında %23 oranında artış
sağladıklarını söylüyor.
Malatya doğumlu olan Abdullah
Akkaya, iş hayatına 1979 yılında,
henüz lise son
sınıftayken
emlakçılıkla başladıktan sonra
1993 yılında inşaat ve 2017 yılında
da akaryakıt
sektörlerine girdi. Üç sektördeki
faaliyetlerini de
halen sürdüren
Abdullah Akkaya
evli ve 3 yetişkin
çocuk babası.
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Abdullah Bey, kendinizi
kısaca tanıttıktan sonra
şirketinizin kuruluş hikâyesini
ve bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
Malatya doğumluyum.
Evliyim ve 3 yetişkin çocuk
babasıyım. En büyüğü 33, en
küçüğü 23 yaşında olan
çocuklarım hukuk, işletme ve
mimarlık alanlarında üniversite
eğitimlerini tamamladılar. Biri
evlendi ve beni torun sahibi
yaptı. Diğerlerini bekliyoruz
artık. İş hayatına gelince, ben
iş hayatına 1979 yılında, henüz
lise son sınıftayken emlakçılıkla başladım. 1983 yılında

askerlik görevimi tamamladıktan sonra da bu alanda
çalışmaya devam ettim. 1993
yılında ek olarak inşaat işine
girdim ve 1997’ye kadar
sürdürdüm. Sekiz yıl ara
verdikten sonra, 2005 yılında
inşaat sektörüne yeniden
döndüm ve bu alandaki
faaliyetlerime de halen devam
ediyorum. Akaryakıt sektörüne
ise 2017 yılında oğlum ile
ortak olarak kurduğumuz
şirketle girdim.
Akaryakıt sektöründeki
faaliyetleriniz nasıl başladı?
İstasyonumuzun arazisini

1999 yılında almıştım. 2017’de
akaryakıt sektörüne girme
kararı aldığımızda gerekli
başvuruları yapıp ruhsatımızı,
ardından da BP ile anlaşarak
bayiliğimizi aldık. İstasyonumuzun inşaatını da kendimiz 3 ay
içinde tamamladık. Böylece,
Ocak 2018’te istasyonumuz
hizmete açılmış oldu. BP ile de
ikinci yılımızı doldurduk.
Sektöre BP ile adım attık ve
BP ile de devam edeceğiz.
Niçin BP ile çalışmak
istediniz?
BP, uluslararası kurumsal bir
firma ve güçlü bir marka

olduğu için. Ayrıca, 2017’de
tanıştığım saha, bölge ve
yatırım müdürleri de çok
beyefendi ve güvenilir insanlar
oluşlarıyla tercihimizde etkili
oldular.
Fahri Kayahan BP’nin
konumu, teknik özellikleri ve
müşteri profili hakkında bilgi
verebilir misiniz?
İstasyonumuz Malatya’nın
yeni gelişmekte olan bir
bölgesinde, Turgut Özal
Mahallesi Fahri Kayahan
Bulvarı üzerinde yer alıyor.
Bölge hızla geliştiği için
buradaki arazimi istasyon

olarak değerlendirmeye karar
verdim zaten. İstasyonun alanı
1.933 metrekare olup, 2
akaryakıt ve 1 otogaz pompa
adası mevcut. Müşteri profilimizi ise tamamen bölge
sakinleri oluşturuyor, ticari
müşterimiz çok az.
İstasyonunuzda kaç kişilik
bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Ben ve istasyon müdürümüz
dâhil, 11 kişilik bir ekibiz.
İstasyonumuzda akaryakıt ve
otogaz, market, araç yıkama
hizmetlerini sunuyoruz.
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“Yeni akaryakıtlarımızı
denedikten
sonra daha fazla
yol katettiklerini
söyleyen
müşterilerimiz oldu.
Bu müşterilerimizin
deneyimlerini
kendi çevrelerine
anlatmalarıyla
kazandığımız yeni
müşterilerimiz de
oldu.”
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı artırmak ve müşteri
memnuniyeti sağlamak
adına ne tür çalışmalar
yapıyorsunuz?
Sunduğumuz kaliteli hizmetle
öne çıkmak istiyoruz. Müşteri
memnuniyeti adına kanopi
bölgesini biraz daha ışıklandırıp
bir de ATM cihazı koyalım
istedik. Satışlarımızı artırmak
için mücadelemizi sürdürüyoruz.
İstasyonların kârlılığı açısından akaryakıt dışı gelirlerin
artırılması giderek daha fazla
önem kazanıyor. Bu konudaki
düşünceleriniz ve varsa
girişimleriniz nelerdir?
İlk olarak marketimizi
geliştirmek istiyoruz. Şu anda
müşterilerimiz araç yıkama
ünitemizde araçlarını kendileri
yıkıyorlar, yakında bir yıkama
elemanı alarak bu hizmetimizi
de seçenekli hale getireceğiz.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Active technology formüllü
BP akaryakıtlarının piyasaya
sunulması satışlarınızda
artış ve/veya yeni müşteri
kazanmanızı sağladı mı?
Çok memnunlar. Yeni akaryakıtlarımızı denedikten sonra
daha fazla yol katettiklerini
söyleyen müşterilerimiz oldu.
Bu müşterilerimizin deneyimlerini kendi çevrelerine anlatma78
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larıyla kazandığımız yeni
müşterilerimiz de oldu. Ama
tabii kayda değer satış artışlarının olabilmesi daha çok ülke
ekonomisi ile ilgili bir durum.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması var mı? Varsa bu uygulamadan memnun musunuz?
İstasyonumuzda Doğru Yakıt
Sistemi uygulamasına yeni
geçildi. Bu sistem hepimiz için
çok iyi oldu. Çok memnunuz
ve çok rahatladık.
7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde kendinize ayırabildiği-

niz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstasyonumuzun dışında
emlak ve inşaat işleri ile de
uğraşmaya devam ettiğim için
herhangi bir hobi veya tatil için
ayırabileceğim vakti pek
bulamıyorum maalesef.
Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Daha önce ifade ettiğim gibi,
2018 istasyonumuzun açılış
yılıydı ve 2019’da satışlarımızda
%23’lük bir artış sağladık.
2020’nin daha iyi olmasını
temenni ediyorum ve bunun
için elimizden geleni yapacağız.
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1968 Manisa
doğumlu olan
Murat Ercoş,
babası Mehmet
Ercoş’tan devraldığı aile şirketini
devam ettiriyor.
On üç yıldır BP
Bayisi olan Murat Ercoş, evli ve
1 çocuk babası.

“Doğru Yakıt
Sistemi’nden çok
memnunuz”
Ercoş Petrol’e ait Anafartalar BP
istasyonumuz, Manisa’nın Şehzadeler
ilçesinde, Anafartalar Mahallesi Mimar
Sinan Bulvarı üzerinde hizmet sunuyor.
Eskiden beri sevmesinin yanı sıra güçlü
ve güvenilir bir şirket olduğu için BP
ile çalışmayı tercih ettiğini belirten
Bayimiz Murat Ercoş, “Doğru Yakıt
Sistemi uygulaması istasyonumuzda
birkaç hafta önce başladı. Zaten böyle
bir sistemin olmasını istiyorduk, bu
nedenle çok memnunuz” diyor.
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Murat Bey, kendinizi kısaca
tanıttıktan sonra şirketinizin
kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
1968 Manisa doğumluyum.
Evliyim, üniversitede okuyan bir
oğlum var. Mart 1992’den beri
ticari faaliyetteyim ve babam
Mehmet Ercoş’tan devraldığım
aile şirketini devam ettiriyorum.
Babam kamyon tamircisiydi;
ticari faaliyetlerimiz sonrasında
yedek parça, torna ve oto lastiği
satışı gibi otomotiv sektörünün
çeşitli alanlarında devam etti.
2006 yılından beri de sadece
akaryakıt sektöründe faaliyet
gösteriyoruz.
Şirketiniz akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ne
zaman ve nasıl başladı?
Ben henüz çocukken,
akaryakıt istasyonu işletmeyi

babamın da çok istediğini ama
bir türlü denk gelmediğini
hatırlıyorum. İstasyonumuzun
arsasını 1997 yılında, ruhsatını
ise 2005 yılında aldım ve
inşaata Şubat 2006’da başlayıp
Kasım 2006’da da hizmete
açtım.
Ne zamandan beri BP
Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile
çalışmayı tercih ettiniz?
Ben 13 yıllık BP Bayisiyim.
İstasyonu açarken aklımda BP
vardı ve sektöre BP ile adım
attım. Halen de BP ile devam
ediyorum ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum.
BP ile çalışmayı, eskiden beri
sevdiğim, istasyonlarını bakımlı
ve düzgün bulduğum bir marka
olmasının yanı sıra güçlü ve
güvenilir bir şirket olduğu için
de tercih ettim.

Anafartalar BP’nin
konumu, teknik özellikleri ve
müşteri profili hakkında bilgi
verebilir misiniz?
İstasyonumuz konum olarak
Mimar Sinan Bulvarı üzerinde,
Çevreyolu’na yakın mesafede;
kuzeyde İstanbul, batıda İzmir,
doğuda Ankara istikametlerinin
kesişim noktasında bulunuyor.
Manisa Büyükşehir Otobüs
Terminali’ne 700-800 metre,
Manisa Belediyesi Toptan
Sebze ve Meyve Hali’ne
500-600 metre mesafedeyiz.
Özellikle halden çok sayıda
müşterimiz var ve hemen her
gün Antalya’dan ürün getirdikleri için yakıt tüketimleri de
fazla. Şehiriçi özel toplu taşıma
araçları da istasyonumuzun
devamlı müşterilerinden.
İstasyonun bulunduğu yön
açısından İstanbul istikametine
giden araçlara da hitap ediyo-

Anafartalar BP’de kaç
kişilik bir ekiple hangi
hizmetleri sunuyorsunuz?
İstasyon müdürümüz Melih
Obuz ile birlikte 18 kişilik bir
ekibimiz var. Akaryakıt, otogaz,
market ve jet wash’larla araç
yıkama hizmetlerini sunuyoruz.

kamyon ve özel toplu taşıma
araçları sürücüleri, çayı çok
sevdikleri için 7/24 ücretsiz çay
servisimiz vardır. Yine bu
müşterilerimiz araçları ile kaç
kilometre yol yaptıklarını ve bu
sırada ne kadar yakıt tükettiklerini çok iyi biliyor ve takip
ediyorlar. Onların herhangi bir
sorun yaşamaması ve bize olan
güvenlerinin asla sarsılmaması
için istasyonumuzda tank ve
filtre temizliğine çok özen
gösteriyor, bakımlarını kesinlikle
aksatmıyoruz.

Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Müşterilerimizin önemli bir
bölümünü oluşturan haldeki

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

ruz. Sadece birkaç dökme satış
müşterimiz dışında toptan satış
yapmıyoruz. Dört bin metrekarelik alanımızda 1’i otogaz
olmak üzere toplam 4 pompa
adası ile hizmet veriyoruz.
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“BP’nin akaryakıtları zaten
her zaman kaliteliydi ve
müşterilerimiz bizden
aldıkları yakıtlarla daha
fazla yol katettiklerini zaten
hep söylüyorlardı. Yeni
Active technology formüllü
akaryakıtlarımız henüz çok
yeni. Ancak, bir süre sonra
çok daha iyi geri dönüşler
alacağımıza inanıyorum.”
Akaryakıt dışı gelirlerde
istasyon marketlerinin payı çok
büyük olduğu için biz de
marketimizdeki ürün çeşitliliğini
artırmak ve istasyon marketlerinde genel olarak yüksek olan
fiyatları, kendi marketimizde
makul düzeylerde tutabilmek
için çalışıyoruz.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
BP’nin akaryakıtları zaten her
zaman kaliteliydi ve müşterilerimiz bizden aldıkları yakıtlarla
daha fazla yol katettiklerini
zaten hep söylüyorlardı. Yeni
Active technology formüllü
akaryakıtlarımız henüz çok yeni.
Ancak, bir süre sonra çok daha
iyi geri dönüşler alacağımıza
inanıyorum.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygula-
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İstasyon
Müdürü Melih
Obuz’un liseyi
bitirdiğinden
beri kendisinin
yanında olduğunu söyleyen
Murat Ercoş,
2 yıl önce
geçirdiği rahatsızlık sırasında
bütün işleri
üstlenen Melih
Obuz için,
“O benim en
büyük yardımcım” diyor.

ması var mı? Varsa bu
uygulamadan memnun
musunuz?
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması istasyonumuzda birkaç
hafta önce başladı. Zaten böyle
bir sistemin olmasını istiyorduk,
bu nedenle çok memnunuz.
7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kendime vakit ayırmaya
çalışıyorum ve liseyi bitirdiğinden beri bizimle olan istasyon
müdürümüz Melih Obuz ile
muhasebe sorumlumuz
sayesinde ayırabiliyorum. Ben 2
yıl önce bir rahatsızlık geçirdim
ve Melih, sağ olsun, bütün işleri
üstlendi. Denize tutkun bir

insanım ve Foça’da duran 11
metrelik bir yelkenlim var. Her
fırsatta yelkenlimin bakım ve
temizliliği ile ilgileniyor, koyları
dolaşıyorum.
Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
Ben kendi adıma, 2019’un
çok hızlı geçtiğini düşünüyorum,
öyle hissettim. Çok kötü değildi
ama beklentilerimizi de karşılamadı. 2020’den ise umutluyum
ve daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bu arada biz de ekip
olarak istasyonumuzu nasıl
daha verimli hale getirebiliriz,
satışlarımızı nasıl daha fazla
artırabiliriz diye düşünüyor ve bu
doğrultuda çalışıyoruz.
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ACTIVE technology
formüllü yeni BP Ultimate
Euro Diesel ile 3 kat fazla
BP Club puan!..

Bonus’lular da BP’de kazandı
Garanti Bankası işbirliği ile 1 Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampanyamız
kapsamında Bonus üyesi istasyonlarımızdan ayrı günlerde ve tek seferde 4 defa 125 TL ve üzeri
akaryakıt ya da otogaz alımı yapan Bonus kart sahibi müşterilerimiz, 30 TL’ye varan Bonus kazandı.

1

Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Bonus üyesi
BP istasyonlarında geçerli
olan kampanyamıza SMS
ile katılan Bonus’lular 25 TL,
Bonus Flaş uygulaması üzerinden
katılan Bonus’lular ise 30 TL
değerinde Bonus kazandı. Kampanya tarihleri arasında farklı gün-

Yeni ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımızın
lansmanı ile birlikte hayata geçirdiğimiz ve 1 Kasım-31
Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanyamız
kapsamında BP Club kartları ile yeni ACTIVE
technology formüllü BP Ultimate Euro Diesel alan
müşterilerimiz 3 kat daha fazla BP Club puan kazandı.

Y

eni ACTIVE technology
formüllü akaryakıtlarımızın
lansmanı ile birlikte hayata
geçirdiğimiz kampanyamız
ile 1 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri
arasında, BP Ultimate Euro Diesel
ürünümüzü satın alan BP Club üyesi
müşterilerimiz, yeni ACTIVE technology formüllü BP Ultimate Euro
Diesel ile 59 kilometreye kadar daha
fazla yol yapma avantajının yanı sıra bir sonraki akaryakıt veya otogaz
alışverişlerinde kullanmak üzere litre başına 1,5 puan olan normal
kazanımın 3 katı daha fazla, yani litre başına 4,5 puan da kazandı.

Hopi’liler BP’de
30 Paracık kazandı
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10 Nisan’a kadar BP Club ile toplam
750 TL’lik BP Otogaz alın, 25 TL kazanın
CarrefourSA’dan
alışveriş ettiler
BP’den hediye
yakıt kazandılar

BP müşterisi Hopi’liler, 15 Kasım-31 Aralık 2019
tarihleri arasında anlaşmalı BP istasyonlarından Hopi
uygulaması ile gerçekleştirdikleri toplam 500 TL ve
üzeri akaryakıt alımına toplam 30 Paracık kazandı.

15 Kasım- 15 Aralık 2019 tarihleri
arasında CarrefourSA’lardan
CarrefourSA kartıları ile tek seferde
150 TL ve üzeri alışveriş edenlere,
BP’den 20 TL değerinde puan
hediye edildi.

T

T

ürkiye çapında her gün
300 binin üzerinde
müşteriye hizmet veren
BP, Hopi’lilere avantajlar sunmaya devam ediyor.
Anlaşmalı BP istasyonlarından
Hopi ile yapılan akaryakıt alışverişlerinde geçerli kampanya
kapsamında Hopi’lilere, 15
Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri
arasında 500 TL ve üzeri akar-
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yakıt alışverişine toplam 30
Paracık hediye edildi. Hopi’liler
kampanyadan kazandıkları Paracıkları yine anlaşmalı BP istasyonlarındaki akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde kullanabilecekler. TV, radyo, açıkhava,
dijital reklam, SMS gibi çeşitli
mecralarda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarıyla kampanya
geniş kitlelere tanıtıldı.

lerde ve tek seferde 4 defa 125
TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz
alımı yapan Bonus kart sahibi
müşterilerimiz, kazandıkları
Bonus puanları 21-28 Şubat 2020
tarihleri arasında yine Bonus
üyesi istasyonlarımızda akaryakıt
ve/veya otogaz alımları sırasında
kullandılar.

ürkiye’deki tüm CarrefourSA marketlerinde geçerli olan kampanya
kapsamında CarrefourSA kartları ile
tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan CarrefourSA müşterilerine 20 TL
değerinde BP Club puan hediye ettik. BP
Club üyesi olmayanlara, katılım SMS’i göndermeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu
kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine
izin vermeleri ile birlikte hem BP Club üyeliği oluşturuldu hem de 20 TL değerinde
hediye puan yüklendi. Kazanılan puanlar 1
yıl içerisinde, BP Club Kart Sadakat Programı
kurallarına göre ve BP Club üyesi BP istasyonlarında sadece akaryakıt veya otogaz
alımlarında harcanabilecek.

BP Otogaz satışlarımızı destelemek amacıyla BP Club Programı üzerinden düzenlediğimiz
kampanyamız kapsamında 10 Şubat-10 Nisan 2020 tarihleri arasında, kampanyaya katılan
istasyonlarımızdan yapacakları otogaz alımlarının tutarı her 150 TL’ye ulaştığında
5 TL olmak üzere toplamda 750 TL’ye ulaşan BP Club üyesi müşterilerimize 25 TL değerinde
BP Club puan kazandırıyoruz.

1

0 Şubat-10 Nisan 2020
tarihleri arasında, kampanyaya katılan istasyonlarımızdan toplamda her 150
TL’lik BP otogaz alışverişine ulaşan BP Club üyesi müşterilerimiz
bir sonraki akaryakıt veya otogaz
alışverişlerinde kullanmak üzere
5 TL değerinde BP Club puan
kazanacak. Kampanyamızdan en
fazla 5 kez yararlanabilecek olan
BP Club üyesi müşterilerimiz,
böylece kampanya süresi içerisinde 750 TL’lik otogaz alımına
ulaştıklarında 25 TL değerinde
BP Club puan kazanabilecek.
Radyo reklamları ile duyurusu
yapılan kampanyamızdan yararlanmak isteyen BP Club üyesi
otogaz müşterilerimizin puan
kazanımı sağlayabilmek için
ödeme yapmadan önce GSM
numaralarını veya BP Club kartlarını market görevlisine iletmeleri yeterli olacaktır. BP Club
üyesi olmak isteyen müşterilerimizin ise www.bpclubcard.com
internet sitesindeki ‘üyelik oluşturmak için tıklayın’ butonuna
tıklayıp ilgili adımları takip etme-

leri veya KAYIT boşluk AD boşluk
SOYAD boşluk ARAÇ PLAKASI
bilgilerini yazıp 2802’ye SMS
göndermeleri ve dönüş
SMS’inde talep edildiği takdirde
‘BP KVKKONAY’ yazıp 7809’a
SMS göndererek 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine izin
vermeleri gerekmektedir. Kampanyamızdan kazanılacak puanlar
1 yıl içerisinde BP Club üyesi
istasyonlarımızdan yapılacak
akaryakıt veya otogaz alımları
sırasında harcanabilecektir.
bp dünyas›
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BP ve Michelin’den
BP istasyonlarında ortak aktivite!..
Dünyanın en büyük lastik üreticisi
Michelin ile birlikte, seçilmiş 15
istasyonumuzda gerçekleştirdiğimiz
ortak aktivite kapsamında Michelin’in
uzman ekibi, müşterilerimizin
araçlarının lastik hava basıncı
kontrolünü yaparken doğru hava
basıncının önemi konusunda da
müşterilerimizi bilgilendirdi.
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irketimiz ile dünyanın en
büyük lastik üreticisi Michelin’in 2004 yılından bu
yana geleneksel olarak
sürdürdüğü ve farklı illerden 15
anlaşmalı BP istasyonunda
düzenlenen ‘Lastikte Doğru Hava
Basıncı’ etkinliklerinin 15’inci
yılında da sürücüler lastiklerde
düşük hava basıncının yarattığı
tehlikeler konusunda bilgilendirildi. Etkinlik süresince sürücülere
alacakları basit tedbirlerle trafik
kazalarını önemli ölçüde önleyebilecekleri anlatıldı.
Aktivite İstanbul, Bursa ve
İzmir’de hizmet sunan 15 istasyonumuzda birer gün olarak organize edildi. 30 Eylül-8 Ekim 2019
tarihleri arasında İstanbul’da,
11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında
Bursa’da, 15 Ekim 2019 tarihinde

Manisa’da ve 17-24 Ekim 2019
tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen aktivite kapsamında, 2.232
müşterimizin araçlarının lastik
hava basınçları Michelin’in uzman
ekibi tarafından ücretsiz olarak
kontrol edildi. İstasyon başına
ortalama 149 müşterimizin aracının lastik hava basınçları kontrol
edilirken müşterilerimize doğru
hava basıncının önemi konusunda bilgi de verildi.
Doğru hava basıncının
önemi
Güvenli bir sürüş için birçok
kriter bulunuyor. Bunlardan biri
de lastiklerin hava basıncıyla ilgili.
Doğru hava basıncı aracın trafikte
güvenliğini sağladığı gibi lastik
ömrünü de uzatıyor. Hava basıncı
düşen lastiğin yuvarlanma direnci

artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla yakıt tüketimine
neden oluyor.
Aynı zamanda lastik normal
ömründen çok daha kısa sürede
aşınıyor. Yaklaşık %30 oranında
gerçekleşen bu aşınma trafik
güvenliği konusunda da tehlike
yaratıyor.
Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik
basıncının uygun seviyede
olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor. Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu,
lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol
açabiliyor. Örneğin; düşük hava

basınçlı olarak kullanılan lastiklerde yol tutuş kabiliyeti azalırken,
direksiyon hâkimiyetinde ise
tutarsızlığa neden oluyor. Islak
zeminde ise sürücü acil durumlarda fren yaptığı takdirde fren
mesafesini uzatarak kaza riskini
artırıyor.
Doğru lastik hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar
yakıt tasarrufu ve lastik ömrünü
uzatması açısından da avantajlar
sağlıyor. Hava basıncı düştükçe,
lastiğin yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının
motor tarafından dengelenmesi
daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak,
lastik ömrünü %30’a varan
oranda azaltıyor. Sürücüleri lastik
hava basınçlarını düzenli olarak

kontrol ettirmeleri konusunda
uyaran Michelin, lastiklere en az
ayda bir kez ve uzun yolculuklar
öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.
Araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem veren ve
lastik üreticileri arasında en yüksek Ar-Ge harcamasına sahip
olan Michelin; 171 ülkede, kurulduğu günden bu yana yakıt tüketimini azaltmak, lastik ömrünü
uzatmak ve doğaya geri dönüşü
en zararsız olan ham maddeyi
kullanmak hedefi ile hareket ediyor. 17 ülkedeki 70 fabrikasında
yılda 190 milyon lastik adet üretimi ile dünya lastik sektörünün
öncüleri arasında yer aln Michelin,
Ar-Ge çalışmaları için yılda 600
milyon avroluk bütçe ayırıyor.
bp dünyas›
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Gizli Müşteri’de kendi segmentlerinde
birinci ve ikinci olan istasyonlarımıza
tebrik ziyareti
2019 Yılı Gizli Müşteri Programımızda kendi segmentlerinde 1’nci olan Üniversite Yolu ve ikinci
olan Küsget istasyonlarımızı ziyaret eden yetkililerimiz, bayilerimiz ve istasyon personellerini
tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sosyal medyada
iletişimimiz hız kesmeden
devam ediyor!..
Facebook ve twitter hesaplarımız üzerinden
yürüttüğümüz sosyal medya iletişimimizi aralıksız
sürdürürken yeni ACTIVE technology formüllü
akaryakıtlarımızın tanıtımı kapsamında sosyal medya
fenomenleri ile işbirliği halinde hazırlanan videolar ise
YouTube’da yayınlandı.
ACTIVE technology
formüllü tüm BP Akaryakıtları ile iletişime kesintisiz devam…
Yeni ACTIVE technology formüllü akaryakıtlarımızın lansmanı
kapsamında sosyal medya fenomenleri ile önemli bir işbirliğine
imza attık ve kendi YouTube
kanallarında ilgiyle izlenen otomobil programları yayımlayan Doğan
Kabak ile Sinan Koç’u Almanya’daki BP Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi’nde ağırladık.
Ayrıca, YouTube’un en popüler
iki otomobil kanalı olan Otopark.
com ve Carviser’ın kurucularını
bir araya getirdiğimiz ilk videomuzun ardından, ilk videomuzda
yakıtlara ilişkin aldığımız soruları,
Nuhkuyusu istasyonumuzda Oto-
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park.com’un kurucusu Sinan Koç
ve Akaryakıt Kalite Müdürümüz
Ercüment Yaman’ın katılımıyla
yaptığımız ikinci videomuzda
yanıtladık. Markamızın sesi olan
Akaryakıt Kalite Müdürümüz
Ercüment Yaman, “Tek depo BP
Ultimate Euro Diesel ile 59 km’ye
kadar daha fazla yol gitmek mümkün mü?” ve “ACTIVE technology nasıl olağanüstü temizlik
sağlar?” sorularının cevaplarını
Sinan Koç ile birlikte aradı.
Koruma sırası sizde!..
Facebook ve twitter hesaplarımızdan 4 Şubat’ta yaptığımız
kısa video paylaşımında bir yandan yeni DUALOCK teknolojisine
sahip Castrol MAGNATEC’i tanıtırken, bir yandan da Castrol’ün

2
bir BP markası olduğunu hatırlattık. Koruma sırası sizde hashtag’iyle yaptığımız paylaşımda,
“Aracınız ailenizi korumak için hep
yanınızda. Şimdi onu DUALOCK
teknolojisine sahip yeni Castrol
MAGNATEC ile koruma sırası
sizde. Peki, siz Castrol’ün bir BP
markası olduğunu biliyor muydunuz?” denildi.

019 yılı Gizli Müşteri Programı’nda kendi segmentinde
birinci olan Üniversite Yolu
istasyonumuz; Perakende İş
Danışmanımız Bora Saka, Eğitim
Geliştirme Koordinatörümüz Çağatay Oktay, Trakya Mıntıkası Saha
Müdürümüz Özge Güneş ve Marmara Bölge Eğitim Sorumlumuz
Tayfur Turan tarafından ziyaret edildi.
Gizli Müşteri Programı’nda Üniversite Yolu istasyonumuzun gösterdiği
üstün performans ve emek için
başta bayilerimiz Cengiz Alıpatar ve
Gamze Alıpatar ile istasyon çalışanlarımız tebrik edildi. Üniversite Yolu
istasyonumuza 2020 Yılı Gizli Müşteri Programı ve Birlikte Kazanalım

Programları’nda başarılar diliyoruz.
2019 Yılı Gizli Müşteri Programı’nda
kendi segmentinde ikinciliği elde
eden Küsget istasyonumuz ise Perakende İş Danışmanımız Bora Saka,
Eğitim Geliştirme Koordinatörümüz
Çağatay Oktay, Gaziantep Saha
Müdürümüz Mehmet Şirin Akgün ve
Güney Bölge Eğitim Sorumlumuz
Yağız Bilir tarafından ziyaret edildi.
2020 Yılı Gizli Müşteri değerlendirmelerinde birinciliği hedefleyen Bayimiz İrfan Karakuzulu ve istasyon
çalışanlarımız başarılarından dolayı
tebrik edildi. Küsget İstasyonumuza
ve çalışanlarımıza, 2020 Yılı Gizli Müşteri Programı ve Birlikte Kazanalım
Programları’nda başarılar diliyoruz.

Küsget BP

Üniversite Yolu BP

Hayata aşkla devam!..
Sosyal medya hesaplarımızda
bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’ne
özel paylaşımımız ‘hayata aşkla
devam’ hashtag’iyle yayınlandı.
Özel olarak hazırlanan ve “Çıktığınız bütün yollar sizi sevdiklerinizle buluştursun. 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun”
mesajını verdiğimiz paylaşımımız
çok sayıda beğeni aldı.
Hedef Sıfır Emisyon!..
BP Grup’un yeni CEO’su Bernard Looney’in açıkladığı hedefler arasında yer alan ve 2050’ye
kadar yerden çıkan tüm karbonun
yanı sıra operasyonlarımızdan
yaydığımız tüm sera gazlarıyla
mücadele ederek sıfır emisyon
şirketi olma hedefimizi, 21
Şubat’ta Facebook ve twitter
hesaplarımızdan takipçilerimize
duyurduk. Mesajı içeren kısa filmimizi, #bpNetZero hashtag’iyle
yayınladık.

Kocasinan Yolu
BP çalışanları ile
yemekte buluştuk!
İstanbul Yenibosna’da hizmet sunan Kocasinan
Yolu istasyonumuzun hizmet kalitesindeki
başarısını bayimiz, istasyon yöneticileri ve
personeli ile bir araya geldiğimiz yemekle kutladık.

A

ymer Petrol Ürünleri Ltd. Şti. bünyesinde
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, Yenibosna
mahallesinde hizmet sunan Kocasinan Yolu
istasyonumuzun hizmet kalitesi alanında
gösterdiği başarıyı, bayimiz, istasyon yöneticileri ve
personeli ile bir araya geldiğimiz yemekle kutladık.
Yemeğe Bayimiz Ayhan Erdönmez, İstasyon Müdürleri Kaan Kayıkçıoğlu ile Süleyman Karaman, İstasyon
Müdür Yardımcısı Cemal Sedat Güney, istasyon çalışanları, Perakende İş Danışmanımız Bora Saka, İstanbul Avrupa-1 Saha Müdürümüz Hande Nur Öztürk ve
Active Team İstanbul Merkez Sorumlumuz Sibel
Mamuş katıldı.
bp dünyas›
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1966 Rize doğumlu olan Mahmut Faik İnanç,
evli ve 3 yetişkin
çocuk babası.
Oğlu Ömer’in
askerlik görevini
tamamladığını ve
şimdi yanımda
işe adapte olmaya çalıştığını
belirten Mahmut Faik İnanç,
“Dileğim bayrağı
devraldıktan
sonra yola BP ile
devam etmesi”
diyor.

“Yeni Active
technology
formüllü BP
akaryakıtları
satışlarımızı
arttırdı”
İnanç Akaryakıt’ın Rize’de Yeniköy
Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde
hizmet sunan istasyonu, BP istasyon
ağına 1 Mart 2019 tarihinde katıldı.
“BP ile çalışmaya başlayınca kendimizi
kafesten kurtulmuş bir kuş gibi
hissettik” diyen İnanç Akaryakıt
ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
kurucusu ve Bayimiz Mahmut Faik
İnanç, yeni Active technology formüllü
BP akaryakıtlarının satışları arttırdığını
ve yeni müşteriler kazandırdığını
söylüyor.
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Mahmut Faik Bey, kendinizi
kısaca tanıttıktan sonra şirketinizin kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
1966 Rize doğumluyum ve 3
çocuk babasıyım. Ruhi Ömer
adında bir oğlum, Serra ve Nisa
adlarında iki kızım var. Oğlum
askerlik görevini tamamladı ve
şimdi yanımda işe adapte
olmaya çalışıyor. Dileğim bayrağı
devraldıktan sonra yola BP ile
devam etmesi. Ben ticarete
dedemin yanında başladım.
Lastik çizme ve ayakkabı
satardık. Onun nasihatlerini dinleyerek yetiştim; bana nasıl
davranmam, nelere dikkat
etmem gerektiğini öğretirdi.
Daha sonra babamla birlikte
devam ettik ve ayakkabı
sektöründe bilinen markaların
Karadeniz Bölge Bayiliğini alarak,
bölge illerinde pazarladık.
2000’lerin başlarında kurumsal
markalar kendi perakende satış
noktalarını açmaya başlayınca ve
buna bir de ekonomik sıkıntılar
eklenince yavaş yavaş bayilikleri
bırakarak Derviş Baba adıyla

kendi perakende mağazımızı
açtık. Derviş Baba unvanı
babamın dedesinin adından
geliyor. Kendisi 1860’larda
geldiği Rize’de değirmencilik ve
bakkalcılık yaparmış ve o yıllarda
çok küçük olan şehirde ticaretle
uğraşanların saygınlığı varmış.
Biz de bunu devam ettirmek
istedik ve bugünlere kadar
getirdik.
Akaryakıt sektöründeki
faaliyetleriniz ne zaman ve
nasıl başladı?
Büyümemiz gerekiyordu,
bunun için de yeni işkolları
arayışına girmiştik. Akaryakıt
istasyonu işletmeciliğini bir
arkadaşımız aklımıza düşürdü.
Şöyle ki, istasyonun olduğu yer
bizim arazimizdi ve kendisi
aracıyla buradan geçerken yakıtı
bitince çok sıkıntı yaşamış. Bize,
“O araziye bir istasyon yapsanıza” dedi. Bunun üzerine bir
bayi arkadaşımızdan rica ederek
yerimizi gösterip fikrini sorduk. O
da olumlu bulunca, 2011 yılında
o dönemki Belediye Başkanımız
Halil Bakırcı ile görüştük. Kendisi

de çok olumlu yaklaştı ve sonuç
olarak şehrin merkezinde çok şık
bir istasyon oldu.
Ne zamandan beri BP Bayisi
olarak hizmet sunuyorsunuz
ve niçin BP ile çalışmayı tercih
ettiniz?
İstasyonumuzu açarken,
bayilik konusunda çok fazla
düşünmeden bir dağıtım firması
ile anlaştık. Sektörü bilmediğimiz
için 5 yıllık sözleşme dönemi
bizim için para kazanmasak da
önemli bir eğitim ve tecrübe
olur, sonrasında daha iyi bir
değerlendirme yaparız diye
düşündük. Nitekim 5 yıllık
sürenin bitiminde farklı markalarla görüşmeye başladık. O
zaman BP’nin Rize’de istasyonu
yoktu ve biz de birlikte huzurlu
bir şekilde çalışabileceğimiz bir
şirketin bayiliğini almak istiyorduk. Aradığımız samimiyet ve
dürüstlüğü BP’de bulduk. BP’nin
bölgedeki Yatırım Müdürü Onur
Budak ve Saha Müdürü Emre
Erdoğan beyler de çok yardımcı
oldular, kendilerine teşekkür
ederim. Sonuç olarak 1 Mart

2019 tarihinden itibaren BP ile
çalışmaya başlayınca kendimizi
kafesten kurtulmuş bir kuş gibi
hissettik. BP şemsiyesi altında
çok mutluyuz. Neden marka
değişikliğine gittiğimizi soran
müşterilerimize, “Memleketimize, insanlarımıza daha iyi
hizmet verebilmek için daha
güçlü bir markaya geçtik”
diyoruz, memnun oluyorlar. BP
bize inanıp güvenerek bayilik
verdi; biz de bu güveni boşa
çıkartmamak için çalışıyoruz.
Rize BP’nin konumu, teknik
özellikleri ve müşteri profili
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
İstasyonumuz şehir merkezine
sadece 300 metre mesafede,
çok kolay ulaşılabilir bir noktada.
Alanımız küçük olmakla birlikte,
1100 metrekare üzerine gayet
kullanışlı bir şekilde projelendirildi. İki akaryakıt, 1 otogaz olmak
üzere toplam 3 pompa adası
mevcut. Parkı andırır gibi bir
çevre düzenlemesi var. Yazları
çiçek bahçesi gibi görünüyor.
Müşterilerimiz burada huzur

buluyorlar. Tavsiye üzerine de
çok müşteri geliyor. Esnaf,
memur, çiftçi gibi her gruptan
müşterimiz var. Perakende
müşteriye ağırlık veriyoruz.
Satışımızın %99’u binek araç
sahiplerine yöneliktir.
İstasyonunuzda kaç kişilik
bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Yedisi ön sahada görevli olmak
üzere toplam 14 kişiden oluşan
bir ekibimiz var. BP’nin 360
programında yer alan teşvik
primleri haricinde, kendi bünyemizde de bir ödül sistemi
oluşturduk. Her ay, daha fazla
araca bakan ilk 2 kişiye ödül
veriyoruz. Her şeyi firmadan
beklemeden, kendimiz de bir

Mahmut Faik
Bey’in bayrağı
devralmaya
hazırlanan
oğlu Ruhi
Ömer İnanç,
istasyonda işleri öğrenmeye
çalışırken çok
sevdiği köpeği
Zed’i de yanından ayırmıyor.
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MEPSAN’dan
İstasyon Marketleri İçin Yeni Dönem,
Sigara Otomatı!
MEPSAN Sigara Otomatı, minimum alanda maksimum sigara depolama kapasitesini ve çeşitliliğini
sunabilmektedir. Sigara satış operasyonlarına gelişmiş altyapısı ve teknik yetenekleri sayesinde daha fazla
güvenlik imkânı sunmaktadır. Elektronik kimlik denetimli kartla açılabilen otomatik kapıları, lazer sensörleri
ile güçlendirilmiş kayıp-kaçak önleme sistemi, akıllı stok yönetimi ve otomatik ürün teslim özelliği ile
satışların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Mepsan sigara otomatı Novus, yeni tütün mamulleri
yönetmeliği dahilinde işletme sahiplerine büyük avantajlar sunmaktadır.

Sigara Otomatı Novus

şeyler geliştirmek durumundayız.
Standart istasyon hizmetlerini
sunuyoruz. Ayrıca, müşterilerimize çay, kahve ikramımız oluyor.
Bölgenizdeki rakiplerinizden
farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Bölgede rakibimiz çok ve
yoğun bir rekabet var. Biz, kaliteli
hizmetle öne çıkmak istiyoruz.
Tuvaletlerin temizliği konusunda
çok hassasız. Tuvaletlerde hiçbir
şekilde koku olmaması için
doğal ozon gazı salgılayan bir
cihaz taktırdık. Bu sayede her
zaman hoş bir koku oluyor.
Anlaştığımız bir temizlik şiketi de
her çarşamba günü 3 saatlik
detaylı bir temizlik hizmeti
veriyor. Bir de şöyle bir gerçek
var ki, insanlar bu alanları ne
kadar temiz ve şık görürse,
temiz kullanmaya ve bırakmaya
da o kadar özen gösteriyorlar.
İstasyonların kârlılığı
açısından akaryakıt dışı
gelirlerin artırılması giderek
daha fazla önem kazanıyor. Bu
konudaki düşünceleriniz ve
varsa girişimleriniz nelerdir?
Marketimize yoğunlaştık.
Sirkülasyonu fazla olan ürünlere
ağırlık veriyoruz ve malı satarken
değil alırken kazanmaya çalışıyo92
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Rize BP’de 7’si
ön sahada görevli toplam 14
kişilik bir ekip
görev yapıyor.
Personel ile
ağabey-kardeş
ilişkisi içerisinde saygılı
bir ortamda
çalıştıklarını
söyleyen Mahmut Faik İnanç,
“Çalışanlarımız
ile bir aile
olarak aynı
masada aynı
şeyleri yiyoruz.
Motivasyonu artırmak
için aşçımız
hepimize
temiz, sağlıklı
ve lezzetli
ev yemekleri
yapıyor. Ben,
beğenmediğim
için yemeyeceğim hiçbir şeyi
personelimize
yedirmem”
diyor.

ruz. Malum, istasyon marketlerinde fiyatlar genel olarak biraz
daha yüksektir; biz bu konuda da
çok hassasız. Marketimizdeki
ürünleri zincir marketlerle birebir
aynı fiyatlardan sunuyoruz. BP
Shop’larda belki bir ilk olabilir, biz
istasyonumuza özel poşetler
yaptırdık. Geri dönüşümlü olan
bu poşetler, müşterilerimize
kendilerini özel hissettiriyor.
Gece bile alışverişe gelen
müşterilerimiz var ve bu beni
çok mutlu ediyor.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Diğer bazı istasyonlarda
iskonto aldıklarını söyleyen
müşterilimiz oluyor, onlara
“İskontoya aldanmayın, kat
ettiğiniz yola bakın” diyoruz.
Trabzon dolmuşlarının durağı
bize uzak bir mesafede olmasına
rağmen, Active technology
formüllü BP akaryakıtlarının
kalitesini bildikleri için yakıtlarını
bizden alıyorlar. Genel olarak
müşterilerimizden çok güzel geri
dönüşler alıyoruz, çok memnunlar. Satış artışına ve yeni müşteri
kazanmamıza katkısı olduğunu
söyleyebilirim.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygula-

ması var mı? Varsa bu uygulamadan memnun musunuz?
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması yeni başladı ve çok da
güzel oldu. Bazı araçların
deposunda yakıt cinsini gösteren
ibare olmuyor, müşteriye
sormak gerekiyor. Şimdi
pompada bir güvence oldu. Çok
memnunuz. Örneğin, bir süre
önce hibrid bir kiralık araç
gelmişti ve pompada görevli
arkadaşımız yakıt cinsini
sorduğunda müşterimiz,
“Herhalde dizeldir” yanıtı
verince dizel dolumu yapılmış,
oysa araç benzinli imiş. Tabii,
teyit alarak dolum yapmış
olmamıza rağmen, gerek BP
markasına gerekse şirketimize
yakışanı yaptık ve müşterimizi
mağdur etmedik. Ender de olsa
böyle problemler olabiliyordu.
Doğru Yakıt Sistemi sayesinde
şimdi çok daha rahatız.
Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
Bizim için BP ile çalışmaya
başladığımız 2019 yılı, açılış
yılıydı diyebilirim. Buna rağmen
çok güzel bir çıkış yakaldık.
Satışlarımız beklentimizin
üzerinde oldu. Eksiklerimizi
tespit ederek 2020’de daha üst
seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

▶ 86 Çeşit - 1800 Adede Kadar Ürün Kapasitesi
▶ Konfigüre Edilebilen Raf sistemi
▶ Gelişmiş Güvenlik Altyapısı ve Donanımları
▶ Otomatik Ürün Teslimi
▶ Elektronik Kapı Kilit Sistemi
▶ İleri Seviye Erişilebilirlik Yetenekleri
▶ Market Otomasyonları ile Entegre Olabilme
▶ Kolay Kurulum ve Bakım
▶ Otomatik Arıza Tespit Sistemi
▶ Tanıtım - Reklam Ekranı
▶ Gelişmiş Stok Kontrol Ve Ürün Tedarik Sistemi
▶ Kolay Ürün Doldurma Yöntemi
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1953 Manisa doğumlu olan Nihat
Demir, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
mezunu. Yirmi
yıl öğretmenlik
yaptıktan sonra
1996 yılında inşaat işleri ile ticaret
hayatına atılan
Nihat Demir,
evli ve 2 çocuk
babası.

“İkinci kızımı da
BP istasyonu
sahibi yapmayı
planlıyoruz”
Balıkesir Plevne Mahallesi’nde, İzmir
yolu üzerinde hizmet sunan Balıkesir
Merkez BP istasyonumuzun sahibi ve
işletmecisi Nihat Demir, sektöre 2006
yılında şirketimizle birlikte adım attı.
Yaklaşık 14 yıldır BP ile yoluna devam
eden ve bu arada kızı ve damadının
da BP Bayisi olmasını sağlayan Nihat
Demir, “İkinci kızımı da ilerleyen
dönemlerde bir BP istasyonu sahibi
yapmayı planlıyoruz” diyor.
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Nihat Bey, kendinizi kısaca
tanıttıktan sonra şirketinizin
kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
3 Nisan 1953 tarihinde
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde
çiftçi bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul
ve lise eğitimlerini Kırkağaç’ta,
üniversite eğitimini ise İstanbul’da tamamladım. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü mezunuyum.
Lise ve üniversitelerde 20 yıl
öğretmenlik yaptıktan sonra
1996 yılında istifa ederek
öğretmenliği bıraktım. Bu 20 yıl
süresince hiçbir rapor ve
mazeret izni kullanmadığım gibi
emekli ikramiyemi de talep
etmedim. Öğretmenliği bıraktıktan sonra inşaat işleri ile ticari
faaliyete başladım. Ticarete
atıldığım ilk günden itibaren

hedefim akaryakıt istasyonu
sahibi olmaktı. Ticari hayatımda
başarılı olarak bulunduğum
noktaya gelmemde değerli
eşim, hayat arkadaşım Mürşide
Demir’in çok büyük katkısı
olduğunu da içtenlikle belirtmek
isterim.
Akaryakıt sektöründeki
faaliyetlerinize ne zaman
başladınız?
İlk akaryakıt istasyonumuzu
2006 yılında, BP logosu altında
hizmete açtık.
Şirketiniz bünyesinde kaç
akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların
kaçında BP ile birlikte çalışıyorsunuz?
Günümüz itibarıyla akaryakıt
sektöründe 3 istasyon ile
faaliyet göstermekteyiz. Bu üç
istasyondan birini ben kendim

işletiyorum, diğer ikisini ise
kızım İlke ve damadım Türker
Gemeşpekmez, birlikte
kurdukları İlke Türker İnşaat’ın
çatısı altında işletiyorlar. Üç
istasyonda da BP ile birlikte
çalışıyoruz. İkinci kızım olan
Deniz’i de ilerleyen dönemlerde
bir BP istasyonu sahibi yapmayı
planlıyoruz.
Niçin BP ile çalışmayı
tercih ettiniz?
Dünya çapında saygın bir
kuruluş olmasının yanı sıra
ülkemizde de saygı gösterilen
ve güven duyulan bir kuruluş
olduğu için BP ile çalışmayı
tercih ettik.
İstasyonunuzun konumu,
teknik özellikleri ve müşteri
profili hakkında bilgi verebilir
misiniz?
İstasyonumuz Plevne

Mahallesi’nde, Balıkesir-İzmir
karayolu üzerinde olup merkezi
bir konumdadır. İki bin 800
metrekarelik bir alana oturan
istasyonumuz; 4 akaryakıt, 1
otogaz olmak üzere toplam 5
ada ile hizmet vermektedir.
Müşteri profilimizi ağırlıklı olarak
bölge sakini binek araç ve
servis kullanıcıları ile güzergâhı
kullanan diğer özel ve ticari araç
sürücüleri oluşturmaktadır.
Balıkesir Merkez BP’de kaç
kişilik bir ekiple hangi
hizmetleri sunuyorsunuz?
İstasyonumuzda 18 çalışan
ve 2 idari personel olmak üzere
20 kişilik bir ekip görev yapmaktadır. Akaryakıt ve otogaz
satışımızın yanında sunduğumuz hizmetler ise market,

otomatik ve elle araç yıkama,
oto lastik bakım onarım
hizmetleridir. Elle araç yıkamada toplam 5 kabinle hizmet
sunuyoruz.
Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Çevremizde son zamanlarda
açılan rakip istasyonlar satış
performansımızı olumsuz
etkilemekle birlikte güler yüzlü
ve tatlı dilli kaliteli hizmet
anlayışımız ile kısa sürede eski
seviyemizi yakalayacağımıza
inanıyoruz.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
bp dünyas›
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“Müşterilerimiz BP’nin
yeni Active technology
formüllü akaryakıtlarının
üstün performansı
sayesinde daha fazla yol
katettiklerinin farkındalar
ve geri dönüşlerinde
memnuniyetlerini ifade
ediyorlar. Biz de onların
memnuniyeti ile mutlu
oluyoruz.”
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Müşterilerimiz BP’nin yeni
Active technology formüllü
akaryakıtlarının üstün performansı sayesinde daha fazla yol
katettiklerinin farkındalar ve geri
dönüşlerinde memnuniyetlerini
ifade ediyorlar. Biz de onların
memnuniyeti ile mutlu oluyoruz.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması var mı? Varsa bu
uygulamadan memnun
musunuz?
Doğru Yakıt Sistemi’ne henüz
dâhil olmadık; en kısa sürede
geçilmesini bekliyoruz.
7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstasyonumuzdan pek
ayrılamıyorum; 07:00-23:00
saatleri arasında genellikle
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Ticari hayatındaki başarısında eşi ve hayat
arkadaşı Mürşide Hanım’ın
çok büyük
katkısı olduğunu özellikle
vurgulayan Nihat Demir; eşi
Mürşide Demir
ve her biri
birer istasyon
işleten büyük
kızı İlke Gemeşpekmez ve
damadı Türker
Gemeşpekmez
ile birlikte.

çalışanlarımızın yanında
oluyorum. Kalan zamanda da
ancak istirahat edebiliyorum.
Bu rutin dışında ender olarak
kendime ayırabildiğim vakti ise
ailemle birlikte geçiriyorum.
Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

2019 yılında malum nedenlerden dolayı arzu ettiğimiz
hedeflerimize ulaştığımızı
söyleyemem. 2020’de daha iyi
olması için çaba ve umut
içerisindeyiz. 2019’da kayıp
olarak belirlediğimiz satışı,
2020’de en az %20 oranında
fazlasıyla geri kazanmak için
hep birlikte çalışacağız.
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1974 Kocaeli
doğumlu olan
Erol Erdoğan,
1992 yılından bu
yana akaryakıt
seköründe faaliyet gösteriyor.
Nöbetçi istasyon
uygulamasına
geçilmesinden
yana olan Erol
Erdoğan evli ve 2
çocuk babası.

Erol Erdoğan’ın yıllarca birlikte çalıştığı ve Kandıra
Sapağı istasyonunda BP ile çalışmaya da birlikte
karar verdiği kardeşi Mehmet Erdoğan (solda), Şubat
2019’da vefat etmeden önce, Saha Müdürümüz Erhan
Kur ile birlikte. BP Dünyası dergisi olarak biz de Mehmet Erdoğan’ı rahmetle anıyoruz.

“Doğru Yakıt
Sistemi ile ilk kez
gece rahat yattım”
Kocaeli merkezde Mehmet Ali
Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı
üzerinde hizmet veren Kandıra Sapağı
istasyonumuzun sahibi ve Bayimiz
Erol Erdoğan, istasyonda Doğru Yakıt
Sistemi uygulamasına geçilmesi ile
gece ilk kez rahat yattığını belirterek,
“Bana göre Doğru Yakıt Sistemi
uygulaması, BP’nin
motivasyonumuzu yükselten
en iyi uygulaması oldu” diyor.

Erol Bey, kendinizi kısaca
tanıttıktan sonra şirketinizin
kuruluş hikâyesini ve
bugünkü yapısı ile faaliyet
alanlarını anlatabilir misiniz?
Öncelikle bu röportaja bir
buruklukla başladığımı belirtmek
istiyorum; çünkü senelerdir
beraber iş yaptığımız, BP’ye
birlikte adım attığımız kardeşim
Mehmet Erdoğan’ı Şubat
2019’da kaybettik. Şu anda bu
röportajı onunla birlikte veriyor
olabilirdik. Onu bir kez daha
buradan rahmetle anmak
istiyorum. Allah rahmet eylesin...
Ben, 1974 Kocaeli Gebze
doğumluyum. Evli ve 2 çocuk
babasıyım. İş hayatına nakliyat
sektöründe başladık. Aile olarak
halen akaryakıt ve inşaat
sektörlerinde faaliyetlerimize
devam ediyoruz.
Akaryakıt sektöründeki
faaliyetleriniz ne zaman ve
nasıl başladı?
Akaryakıt sektörüne 1992
yılında girdik ve bu yıl sektördeki 29’uncu yılımız. Aile olarak
4 istasyonumuz mevcut.
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Kandıra Sapağı istasyonumuzu
ben işletiyorum, iki ağabeyim
ile amcamın oğlu da birer
istasyon işletmekteler.
Ne zamandan beri BP
Bayisi olarak hizmet sunuyorsunuz ve niçin BP ile
çalışmayı tercih ettiniz?
BP ile birlikte çalışmaya 2018
yılında başladım ve 1,5 yıldır
güzel bir işbirliğimiz var. Daha
önce BP’yi ulaşılmaz ve
prosedürü, formalitesi çok fazla
olan bir dağıtım şirketi olarak
gördüğümüz için hiç birlikte
çalışmayı düşünmemiştik.
Fakat, 2017 yılında bir fuarda
BP’nin yatırım müdürlerinden
Gökhan Bey ile tanıştım ve bu
tanışmadan sonra bir baktım ki
BP’li olmuşum. İyi ki de
olmuşum çünkü BP’den çok
memnunum.
Kandıra Sapağı BP’nin
konumu, teknik özellikleri ve
müşteri profili hakkında bilgi
verebilir misiniz?
İstasyonumuz Mehmet Ali
Paşa Mahallesi Demokrasi

Bulvarı üzerinde yer alıyor. Şehir
merkezinde; Kocaeli Valiliği’ne
200-300 metrelik bir mesafe
var. Önce işletmesini kiralamıştım, daha sonra mülkünü de
satın aldım. İstasyonumuzda 3
akaryakıt, 2 otogaz olmak üzere
toplam 5 pompa adası bulunuyor. Bölge olarak emekçi
kesimin yoğun olduğu bir bölge
ve biz burada 15 yıldır hizmet
veriyoruz. 2018 yılında BP ile
çalışmaya başladıktan sonra
müşteri profilimiz değişmeye
başladı ve kadın müşterilerimizin sayısında ciddi bir artış oldu.
Müşteri profilimizi de ağırlıklı
olarak binek araç sürücüleri
oluşturuyor.

Bölgenizdeki rakiplerinizden farklılaşmak, satışlarınızı
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Bildiğiniz üzere önceden
rekabet etmek, satışları
artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına bayiler
olarak çeşitli promosyonlar
dağıtıyorduk. Bu alanda yapılan
yasal düzenlemeler sonrası
hizmet kalitesi ön plana çıktı ve
rekabette sunulan hizmetin
kalitesi önem kazandı. BP’nin
hizmet kalitesi standartlarına
uyarak sunduğumuz güler yüzlü
hizmetimizle fark yaratmaya
çalışıyoruz.

İstasyonunuzda kaç kişilik
bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Kandıra Sapağı BP’de 20
kişilik bir ekibimiz var. Vardiyalı
sistemle görev yapan bu
ekibimizle birlikte akaryakıt ve
otogaz satışı, market, araç
yıkama ve yağ kontrolü gibi
sektörün gerektirdiği tüm
hizmetleri veriyoruz.

BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
BP, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan önce burada faaliyetlerine başlamış çok köklü bir
dağıtım şirketi ve küresel bir
marka. Bu nedenle yakıt
kalitesinin övülmesine zaten
ihtiyacı yok. Müşterilerin de bu
bp dünyas›
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“Hayat zorlaşıyor ve müşteriler
de artık aldıkları yakıtla yaptıkları
kilometreye, araçlarının çekişine
bakıyor. Tüketici bu anlamda
da bilinçlendiği için yeni
Active technology formüllü
BP akaryakıtlarının sağladığı
avantajları kesinlikle fark
ediyor.”
konuda bir şüphesi yok.
Bununla birlikte yeni Active
technology formüllü BP
akaryakıtlarının tanıtımını biz de
gerek sahada birebir, gerekse
bastırdığımız el ilanlarını
dağıtarak yaptık ve çok olumlu
geri dönüşler de alıyoruz.
BP’nin Active technology
formüllü akaryakıtlarını
piyasaya sunması satışlarınızda artış ve/veya yeni
müşteri kazanmanızı sağladı
mı?
Kesinlikle, hem yeni müşteri
hem de satış artışı sağladı.
Hayat zorlaşıyor ve müşteriler
de artık aldıkları yakıtla yaptıkları kilometreye, araçlarının
çekişine bakıyor. Tüketici bu
anlamda da bilinçlendiği için
yeni Active technology formüllü
BP akaryakıtlarının sağladığı
avantajları kesinlikle fark ediyor.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması var mı? Varsa bu uygulamadan memnun musunuz?
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Doğru Yakıt Sistemi uygulaması istasyonumuzda birkaç
gün önce başladı ve ben de 30
yıldır ilk kez gece rahat yattım.
Bana göre Doğru Yakıt Sistemi
uygulaması, BP’nin motivasyonumuzu yükselten en iyi
uygulaması oldu.
7/24 hizmet sunmak
durumunda olan bir sektörde
kendinize ayırabildiğiniz vakti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstasyonlarda en riskli saatlerin
21:00 ile 05:00 arası olduğunu
ve geceleri açık kalmalarının pek
hayırlı olmadığını düşünüyorum.
Zaman zaman ‘nöbetçi istasyon’
uygulamasına geçilmesi
gündeme gelip tartışılıyor ama
bir türlü olmuyor. Bence
güvenlik, satış artışı ve maliyetle-

rin düşürülmesi gibi pek çok
açıdan yararlı olacağı gibi bayi
olarak biz de kendimize daha
fazla vakit ayırabiliriz. 7/24
sisteminden memnun olmamakla birlikte akaryakıt sektörünü seviyorum.
Son olarak 2019 yılı değerlendirmenizi ve 2020 yılı
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Öncelikle, kendimi asgari
ücretle çalışmak durumunda
olanla mukayese ettiğimde her
zaman şükrederim. Bunu
vurguladıktan sonra, 2019’da
kendi yağımızla kavrulduğumuzu
söyleyebilirim. Kişisel düşüncem, 2020’nin ikinci yarısından
sonra toparlanmanın başlayacağı
yönünde. En kötünün geride
kaldığını düşünüyorum.
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Karaçayır BP

Adalya BP

Balıkesir BP

Antalya Otogar BP

Başaran BP

Akyol BP

Akören BP

Bodrum Merkez BP

Yenilenen Birlikte
Kazanalım
Programı 2019’da
onurlandırmaya
devam etti!
İstasyon çalışanlarımızın değerli
çabaları ile önemli bir ödül ve
motivasyon programı haline gelen
Birlikte Kazanalım Programımız, BP’nin
operasyonel mükemmellik ve yüksek
müşteri memnuniyeti hedefiyle örtüşen
bir motivasyon modeli olarak
öne çıkmaktadır.
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Bornova Sanayi BP

Buca Begos BP

Küsget BP

İ

stasyon çalışanlarımızın müşteri memnuniyeti ve satış
hedeflerini gerçekleştirmelerinde önemli bir araç olarak
gördüğümüz Birlikte Kazanalım
Programımız 5’inci yılını dolduruyor. Bu yıl yenilenerek uygulanmaya başlanan Birlikte Kazanalım
Programı, istasyon çalışanlarımızın değerli çabaları ile önemli bir
ödül ve motivasyon programı
haline geldi. Öte yandan 360
programı kapsamında önemli bir
yere sahip olan Birlikte Kazanalım
Programı, BP’nin operasyonel
mükemmellik ve yüksek müşteri
memnuniyeti hedefiyle örtüşen
bir motivasyon modeli olarak öne
çıkmaktadır. Yıl boyunca Satış
Teşvik Primi ve Servis Kalitesi
Teşvik Primi hesaplamalarında
en iyi ilk 5 istasyonun tüm çalışanlarına tatil ödülü verildiği dik-

Afyon Yolu BP

kate alındığında, Birlikte Kazanalım Programımızın, çalışanlarımızın moral ve motivasyonuna
yönelik önemli bir program olmayı
hedeflediği görülmektedir.
Bu yıl yenilenen program özellikle belirlenen kriterlerde birinciliği
daha anlamlı bir hale getirmiş ve
hedef büyültmüştür. Satış Teşvik
Primi ve Servis Kalitesi Primi için
istasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine ek olarak, İstasyon
Müdürü Başarı Primi, Gizli Müşteri Motivasyon Ödülleri ve Birlikte Kazanalım Grup Birincilik
Ödülleri ile hem bayilerimizin hem
de istasyon yöneticisi ve çalışanlarımızın motivasyonuna yönelik
önemli bir etkinliğe ulaşmıştır.
Programda başarılı olma kriterleri dikkate alındığında bu program yalnızca özendirici/teşvik
edici bir program olmasının öte-

sinde, müşterilerimize yönelik
yapılan anlamlı aktivitelerle, müşteri memnuniyeti üzerinde de
önemli bir etkiye sahiptir.
2019 yılında, müşterilerimize
yönelik nerdeyse tüm resmi bayramlarda, özel günlerde yapılan
aktivitelerimiz, müşterilerimiz için
ortak duygularda buluşmamızı sağlamış ve çalışanlarımız ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmıştır. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim
gibi coşkuyla kutladığımız resmi
bayramlarımızda yapılan aktivitelerimiz, müşterilerimiz tarafından da
ilgiyle karşılanmıştır. Öte yandan,
Öğretmenler Günü, Kitap Okuma
Haftası, Kütüphane Haftası, Deprem Haftası, Şehitler Günü gibi
anlamlı gün ve haftalarda da istasyonlarımızda yapılan aktiviteler
beğeniyle karşılanmıştır. Tüm bu
aktivtelerin yalnızca Birlikte Kaza-

İscehisar BP

nalım Programı için değil aynı
zamanda müşteri memnuniyeti için
de önemi ve değeri çok açıktır.
2019 yılında, toplam 480 istasyonumuzda Birlikte Kazanalım
Programı çerçevesinde 1.930
adet müşterilerimizle duygusal
bağ kurduğumuz 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 yılında, 326 istasyonumuzda toplam 7.200 kişiye Satış
Teşvik Primi verilmiştir. Programa
katılan tüm istasyon çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik
ediyor ve 2020 yılında da devam
edecek olan programımızda başarılarının devamını diliyoruz.

Aksu BP

Bursa BP

İhsaniye BP

Manisa-2 BP

Karşıyaka Kuzey BP

Manisa Organize BP

Kırıkhan BP

Muradiye BP

Üçler BP

Özbekköy BP
Turgutreis BP

Özdere BP
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BP Active Team
enerjisiyle
çalışanlarımızı
motive etmeye
devam ediyor!
BP Eğitim Ekibi, sınıf eğitimlerinde
müşteri memnuniyetinin sağlanmasında
etkili iletişimin ve servis kalitesinin
üzerinde duruyor. Çalışanlarımızın,
müşterilerimizle iletişim kurmasında
gerekli olan bilgileri aktardığımız
sınıf eğitimlerinin yanı sıra, bilgi ve
becerilerin işbaşında uygulamalı olarak
gerçekleştirilmesine yönelik bir sistemi
uyguluyoruz.
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B

u sistemin uygulayıcısı
olan Active Team, çalışanlarımızla sahada
birebir iletişim kurmakta ve iletişim becerilerinin
geliştirilmesini sağlamaya yönelik aktiviteler düzenlemektedir.
Sahada yapılan aktivitelerin
istasyon çalışanları üzerindeki
bazı faydalarına baktığımızda;
• İşbaşında başarma duygusunu
artırır.
• Sorumluluk almasını kolaylaştırır.
• Kendisine güvenmesini sağlar.
• İletişim becerilerini geliştirir.
• Yaptığı işten doyumunu sağlar.
• Ekip olma duygusunu geliştirir.
Bu faydaların gerçekleşmesi,
müşteri tarafında enerjik, bilgili
ve iletişimi güçlü çalışanlardan
hizmet alınması ve yüksek servis kalitesi standartlarının sağlanması demektir. Active Team
bir yandan çalışanlara bu faydaları sağlarken öte yandan müşteri memnuniyetini sağlamaya
yönelik işbaşı aktiviteleri ile
müşteri iletişimi konusunda
somut uygulamalarla çalışanlara
rol model olmaktadır.
İşbaşında yapılan aktiviteler
çalışanlara işlerini yaparken veri-

len bir eğitimdir. Aktivitenin
işbaşında yapılması istasyon
çalışanlarının ön sahada veya
BP Shop’ta işlerini yaparken bilgi
ve becerilerinin geliştirilmesini
amaçlar. Gerçek iş ortamında
yapılan aktivitelerin etkili bir
öğrenmeyi sağlaması, iş sırasında yapılan yanlışların anında
düzeltilmesi, kazandırılan bilgi
ve becerilerin anında uygulanması hem zaman hem de etkili
öğrenme açısından önemli bir
fayda sağlamaktadır.
Active Team’in müşteri memnuniyetinin sağlanmasında kullandığı bu yöntem dolayısıyla
işbaşında yapılan akitiveler
büyük önem taşımaktadır.
İşbaşı aktiviteleri, çalışanlara
yönelik uygulamalı çalışmalardır
ve istasyon yönetimi tarafından
mutlaka desteklenmelidir.
Kısaca aktivite yapıldıktan sonra
yöneticilerimiz, çalışanlarla aktivite sırasında öğrendikleri bilgi
ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla sahada pratikleri gözlemlemeli ve bir sonraki aktivite
öncesi gözlemlerini Active Team
ile paylaşmalıdır.
Active Team, istasyonlarımızda aktivite düzenlemeden

önce, istasyonumuzla ilgili bilgileri gözden geçirmekte, Gizli
Müşteri raporlarını dikkate alarak istasyon sahasındaki hizmetle birlikte BP Shop hizmet
kriterlerine göre aktivitesini gerçekleştirmektedir. İstasyon
çalışanlarımızın servis kalitesi
konusunda geliştirilmesi gereken yönlerini belirleyen Active
Team, ardından sahada uygulamalı olarak bilgi ve becerilerin
artırılmasına yönelik aktiviteler
düzenlemektedir.
Bu yıl Active Team’in önemli
bir rolü de yeni nesil akaryakıtlarımızın faydalarının müşterilerimizle paylaşılması için sahada
çalışanlarımızı uygulamalar
yaparak bilgilendirmektir. Tüm
BP akaryakıtları sürekli kullanımda motorda birikmiş kiri silip
süpüren ve yeniden kir birikmesine engellemeye yardımcı olan
özel Active technology formülünü içeriyor.
Active Team de hem Active
technology’li BP yakıtlarını hem
de Active technology içeren ve
tek depoda 59 km’ye kadar
daha fazla yol gidilebilen Ultimate Euro Diesel ürünümüzü
çalışanlarımıza sahada anlat-

makta ve çalışanlarımızın ürün
bilgisini geliştirmektedir.
2019 yılı Kasım ayı itibarıyla
720 istasyonumuzda 2.767 adet
(Ön Saha Servis Kalitesi, BP
Shop Servis Kalitesi, İstasyon
Servis Kalitesi ve Düşük Performanslı İstasyon Servis Kalitesi)
aktivite yapılmıştır. İstasyonlarımızda birden fazla gerçekleştirilen bu aktivitelerde yaklaşık
11 bin ön saha ve market çalışanımız ile işbaşında uygulamalar yapılmıştır.
Toplamda 12 bin saatin üzerinde çalışanlarımızın bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesine
yönelik emek harcanmıştır.
İster sınıf eğitimleri olsun,
ister sahada işbaşında yapılan
aktivitelerimiz olsun, çalışanlarımız ile başta moral motivasyonu olmak üzere sahada birebir
ilgilenmek konusunda hepimize
önemli görevler düşmektedir.
Yöneticilerimizin çalışanlara ilgisi
ve desteği ile birlikte büyük bir
takım olarak müşteri memnuniyetinin en önemli aktörü olmasını dilediğimiz çalışanlarımıza
yönelik çalışmalarını Active
Team yeni yılda da aynı heyecenla devam ettirecektir.
bp dünyas›
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Antalya Mıntıkası İstasyon Personeli Eğitimleri

Denizli Mıntıkası İstasyon Yönetici Eğitimi

2019 yılı
eğitimlerimizde
müşteri
iletişimine
odaklandık!
İstasyonlarımızda müşteriye
yönelik servis hizmetlerinin kalitesi,
müşterilerin aldıkları hizmetten
memnuniyetiyle ölçülebilir. Servis
kalitesinin sağlanmasında ve müşteri
memnuniyetinde, müşteri ile doğru
iletişimi kurmak için çalışanların eğitimi
büyük önem taşımaktadır. İstasyona
gelen müşteriyle iletişim, müşterinin ilk
karşılandığı andan itibaren başlamakta
fakat çok da uzun sürmeyen bir sürede,
bazen otuz saniyede, bazen de birkaç
dakika içinde sona ermektedir. Bu kadar
kısa sürede müşterinin servis kalitesinden
ve alınan hizmetten memnuniyeti,
çalışanın o andaki davranışları ve iletişim
biçimleriyle ilgilidir.
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Bursa Mıntıkası

Eskişehir Mıntıkası İstasyon Personeli Eğitimleri

Denizli Mıntıkası İstasyon Yönetici Eğitimi

P, hizmet sektöründe
faaliyet göstermektedir.
Bizim işimiz insanlara
hizmet vermek ve kendilerini özel hissettirmektir. ‘Servis istasyonu’ adı da buradan
gelmektedir. Müşteri hizmetinden bahsettiğimizde kastettiğimiz, müşterilerimizin beklentilerini karşılama ve aşma kabiliyetimizdir.
BP Eğitim Ekibi olarak bu yıl
istasyon çalışanlarımızın müşterilerimizle doğru iletişimi kurması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla eğitimlerimizde müşteri iletişimine
odaklandık. Bu doğrultuda eğitim içeriğimizde aşağıdaki konularda çalışanlarımızın bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesini
amaçladık.
Hızlı: Bir servis istasyonuna
gelen çoğu müşteri, bir yerden
bir yere giden ve markette ya da
pompa alanında vakit kaybetmek istemeyen ‘geçici’ müşteridir. Dolayısıyla, bu müşterilere
hizmet verirken bu hususun
dikkate alınması çok önemlidir.
Nazik: Pompa alanına ya da
markete giren müşteriler farklı
yerlerden, farklı deneyimlerle
gelmekte; bu deneyimler de
onların ruh halini belirlemektedir.

Dolayısıyla personelin müşterileri nazik bir biçimde karşılayıp
daima yardımcı ve profesyonel
olması, müşteri memnuniyeti
için çok önemlidir.
Yardıma Hazır: Müşteriler,
kendilerine yardımcı olmak ve
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
birilerinin orada olduğunu hissetmek ister. Personel sürekli
müşteriye yardıma hazır ve onların yanında olmalıdır. Ana ürün
yelpazesinin mevcut ve kullanıma hazır olması, müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için kritik
önem taşır.
Temiz: Ortamın temiz, personelin bakımlı olması müşterilerin
işletmenize tekrar gelmesi için
motive edici bir faktördür.
Hizmet kültürü, çalışanların
olağan görevlerinde ve işlerinde
müşteri odaklı bir yaklaşım
benimsediği bir ortamı ifade
eder. Pompa alanındaki görevliler ile BP Shop çalışanları, önceliği müşterilerin ihtiyaçlarına
vermelidir. Bunun için de aktif
bir dinleme çabası ve doğru iletişim gerekir.
2019 yılını tamamlarken amaçlarımız ve planlarımız doğrultusunda;
Akaryakıt Satış Personelimize
yönelik 121 sınıf eğitimi düzen-

İzmir-1 ve İzmir-2 Mıntıkaları İstasyon Personeli Eğitimleri

lenerek 3.843 personelimize ve
Market Satış Personelimize
yönelik 109 sınıf eğitimi düzenlenerek 1.135 personelimizeeğitimleri verilmiştir. 2019 yılı Kasım
ayı itibarıyla Eğitim Ekibi olarak
459 istasyonumuzu ziyaret ederek müşterilerimiz ile birebir
iletişimde olan 3.877 personelimiz ile iletişim kurduk.
Eğitimlere katılım gösteremeyen veya yapılan değerlendirme
sonucunda başarısız olan personelimize yönelik telafi eğitimleri düzenlenmektedir. Telafi
eğitimlerine başarısız personelimizin gönderilmesi, istasyonlarımızda hizmet kalitemizin artırılmasında önemli bir aksiyon
olarak görülmektedir.
Bu vesile ile BP Eğitim Ekibi
olarak tüm bayilerimize ve çalışanlarımıza sağlıklı, başarılı ve
mutlu bir yıl diliyoruz!
İstasyon Yönetici
Toplantılarımız başladı!
İstasyon yöneticilerimize
yönelik her yıl düzenlediğimiz,
İstasyon yönetici toplantılarımız
yeniden başladı. Daha önce
‘Sahanın Liderleri’ başlığı altında
gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızın 2019-2020 dönemi için
ana başlığı ‘İletişim Becerileri ve

Çatışma Yönetimi’ olacak.
İletişim Becerileri ve Çatışma
Yönetimi başlığı altında amacımız, istasyon yöneticilerimizin
günlük hayatta çalışanlarla ve
müşterilerle kurdukları iletişim
ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ve çalışanlarla
çatışma ortamlarının oluşması
durumunda, çatışmayı önleyecek ve çözüm üretebilecek bilgi
ve beceriye sahip olmalarını
sağlamaya yöneliktir. Genel
amaç ise şirketin müşteri politikası doğrultusunda müşteri şikâyetlerini önleyici çözümlerin
sağlanması, çalışan memnuniyeti için doğru iletişim tekniklerinin uygulanmasıdır.
Bu yıl başlatılan programda,
algıda bütünlük/algıda yanılma
ve İş Güvenliği konusunda tehlike avcısı gibi davranmaya yönelik konuların bulunduğu Sağlık,
Emniyet, Çevre ve Güvenlik
Bölümü, Active Technology’li
yakıtlarımızın ve Doğru Yakıt
Sistemi’nin anlatıldığı BP’de
Yenilikler Bölümü ile İletişim ve
Çatışma Yönetimi konuları yer
almaktadır.
Toplantılar; doğru iletişim,
takımdaşlık gibi konuların önemine vurgu yapan eğlenceli bir
oyun ile tamamlanmaktadır.

Kayseri Mıntıkası İstasyon Personeli Eğitimleri

Kocaeli Mıntıkası İstasyon Yönetici Eğitimleri
Kocaeli Mıntıkası İstasyon Yönetici Eğitimleri

Muğla Mıntıkası İstasyon Yönetici Toplantısı

Kocaeli Mıntıkası
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BP istasyonlarında
Cumhuriyet Bayramı coşkusu!..
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında hizmet sunan istasyonlarımızda da
coşkuyla kutlanırken, gün boyunca müşterilerimize bayrak hediye edildi.
Kümbet BP

Küsget BP

Mardin BP

Mersin BP

Altayçeşme BP
Akçakoca BP

Mezitli-M BP

Mersin-M BP

Aksaray-M BP

Altınova BP

Başpınar BP

Bayırköy BP

Düzcekoop BP

Elbistan BP

Anamur BP

Bilecik BP

Bursayolu BP

Erciyes BP

Merzeci Bulvarı BP

Babaeski
Merkez BP

Niğde-M BP

Nizipyolu BP

Polatlı BP

Siirt BP
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Kayseri Merkez BP

Güzeller Sanayi BP

Kızıltepe BP
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Kurtköy BP

Seçkin BP

Şeyhadil BP

Şahinbey BP

Erdemli-2 BP
Toyota BP

Veliefendiyolu BP
Eskişehir Organize BP

Pakdil BP

Tütünçiftlik
Güney BP

Zeugma BP

Yozgat BP

Yürekli BP
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Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü,
10 Kasım’da istasyonlarımızda
Ata bayrakları dağıtarak andık!..
Falez BP

Başpınar BP

Kırcami BP

Nizip BP

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde
Şarkışla istasyonumuzda, bugüne
özel olarak bastırılmış ve üzerinde
Atatürk’ün fotoğraﬂarı bulunan
not defterleri dağıtıldı.

Adalya BP

Acısu BP

Kurtköy BP
Şelale BP

Altayçeşme BP

Anamur BP
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Antalya Çevreyolu BP

Antalya Otogar BP

Başpınar BP
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Bursayolu istasyonu Bayimiz ESPET’ten
örnek sorumluluk aktiviteleri
ESPET Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Eskişehir’de hizmet sunan Bursayolu
istasyonumuz, örnek teşkil edecek Meme Kanseri Farkındalık Ayı, Kızılay Haftası ve Lösemili
Çocuklar Haftası aktiviteleri ile fark yaratırken, sosyal sorumluluk anlayışı ile de takdir kazandı.

E

skişehir’de hizmet sunan Bursayolu istasyonumuzun sahibi ve
işletmecisi ESPET Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., sosyal
sorumluluk anlayışı ile peş peşe önemli

Bursayolu BP
istasyonumuzda KETEM
işbirliğiyle
gerçekleştirilen
Meme Kanseri
Farkındalık
Ayı etkinliğine
Bayimiz İrfan
Bey ile eşi ve
Kızılay Eskişehir Şubesi’nin
yönetim kurulunda görev
yapan oğlu da
katıldı.
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farkındalık aktivitelerine imza attı. Bayimizin ve Saha Müdürümüzün öncülüğünde Bursayolu BP İstasyon Personelimizin katkılarıyla Ekim ayını kapsayan
Meme Kanseri Farkındalık Ayı, 29

Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay
Haftası ve 2-8 Kasım tarihleri arasındaki
Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle
düzenlenen farkındalık aktiviteleri, müşteriler tarafından da takdirle karşılandı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı aktivitesi
Ekim ayı, her yıl tüm dünyada KETEM (Kanser Erken Teşhis
‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ Tarama ve Eğitim Merkezi) Eskiolarak kabul ediliyor ve bu konuya şehir işbirliğiyle istasyonun mardikkat çekerek farkındalığı artır- ket/cafe bölümünde bilgilendirme
mak için çeşitli etkinlikler gerçek- konuşmaları yapılarak kendi kenleştiriliyor. ESPET Petrol Ürünleri dine muayenenin nasıl yapılacağı
Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünye- uygulamalı olarak anlatıldı. Her
sinde Eskişehir’de hizmet sunan sekiz kadından birinde görülen
Bursayolu istasyonumuzda da meme kanserinde farkındalık
geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde yaratılması için düzenlenen bu

önemli aktive kapsamında istasyon personeli de farkındalık için
pembe kurdela takarak istasyona
gelen müşterilere broşür dağıttı.
Bayimiz İrfan Bey ile eşi ve Kızılay
Eskişehir Şubesi’nin yönetim
kurulunda görev yapan oğlunun
da katıldığı etkinlikte çok sayıda
kadın müşteriye ulaşılarak farkındalık yaratıldı.

Kızılay Haftası aktivitesi
Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Bursayolu istasyonumuzda bir stant kurularak, 2019
yılı kutlamalarının teması olan
‘Sensiz Olmaz’ başlığı ile hazırlanan broşürler dağıtıldı. Bursayolu
BP çalışanları da Kızılay’a kan
bağışında bulunarak bu etkinliğe
destek verdi.

Lösemili Çocuklar Haftası aktivitesi
LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Vakfı) broşür dağıtımı da yaparak farkındalık
2019 yılı Lösemili Çocuklar Haftası nede- yarattı. Ayrıca, Bursayolu BP İstasyon
niyle yaptığı, “2-8 Kasım tarihleri ara- Müdürümüz Gönül Hanım öncülüğünde
sında lösemili çocuklarımızı yalnız bırak- aktivite öncesinde çeşitli firmalardan
mayarak maskenizi takmanızı ve destek toplanan oyuncak ve gıda maddeleri de
vermenizi arzu ediyoruz” çağrısına gönül- LÖSEV’e götürülerek teslim edildi. Burden destek veren Bursayolu istasyonu- sayolu BP istasyonumuzun bu anlamlı
muzun personeli, bütün bir gün boyunca etkinliği sosyal medyada ve yerel gazemaske takarak çalıştı ve müşterilere telerde de haber oldu.
bp dünyas›
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“Müşteri gözünde
BP’nin her
zaman bir adım
önde olduğunu
düşünüyorum”
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Güneşli
Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
üzerinde hizmet sunan Bağlar BP
istasyonumuzun acentası Özgür
Özdemir, BP’nin müşteriler nezdinde,
ürün kalitesine duyulan güven ve
istasyonlarındaki hizmet standartları ile
kendini kanıtlamış bir firma olduğunu
belirterek, “Sadece perakende
sektöründe değil, yer aldığı BTC ve
TANAP gibi büyük projelerde de adını
duyurması ile müşteri gözünde BP’nin
her zaman bir adım önde olduğunu
düşünüyorum” diyor.

Özgür Bey, öncelikle sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
1977 İstanbul doğumluyum.
İşletme fakültesi mezunuyum.
Evliyim ve 15 yaşında Elif
Eylül adında bir kızım, 8
yaşında Ahmet Yaz isminde
bir oğlum var. Üniversite
eğitimimi 1999 yılında tamamlayıp fakülteden mezun
olduktan sonra akaryakıt
sektöründe işe başladım ve
2007 yılına kadar istasyon
müdürü, 2007’den 2017 yılına
kadar 10 yıl süreyle de
akaryakıt koordinatörü olarak
çalıştım.
Acenta olmaya nasıl
karar verdiniz ve ne zaman
acenta oldunuz?
İşin mutfağında yetiştim
denir ya, benim için de öyle
oldu. Akaryakıt sektöründeki
18 yıllık tecrübemi acenta
olarak bir adım öteye taşımak
istedim. BP yöneticileri de beni
bu göreve uygun görünce,
Yenibosna BP’de 1 Temmuz
2017 tarihi itibarıyla acenta
olarak çalışmaya başladım. 15
Kasım 2018 tarihinde de Bağlar
BP istasyonunu devraldım.
Bağlar BP istasyonu ne
zaman kuruldu ve ne
zamandan beri acenta
modeliyle hizmet sunuyor?
Bağlar istasyonu 2002 yılında
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kurulmuş bir istasyon olup
2007 yılında BP istasyon ağına
dâhil olmuş. Acenta modeline
geçişi ise 2014 yılında.
Bağlar BP’nin konumu,
teknik özellikleri ve müşteri
profili hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Bağlar BP istasyonumuz,
Bağcılar ilçesi Mimar Sinan
Caddesi üzerinde bulunmakta.
Çevresinde çoğunlukla
işyerleri bulunuyor. Basın
Ekspres Yolu, Güneşli köprüsü
çıkışında yer aldığından oteller
bölgesi içerisinde olarak da
nitelenebilir. İstasyonumuz 1’i
otogaz olmak üzere toplam 6
pompa adasına sahip olup,
marketimiz de yeni konsept
uygulamasıyla 10 Ağustos
2019 tarihinden beri BP
Express olarak hizmet vermektedir. Yeri gelmişken, yeni
market konseptinin müşterilerimiz tarafından çok beğenildiğini de söylemek isterim.
Müşteri profilimizi ise ağırlıklı
olarak binek araç sürücüleri ile
bölgedeki işletmelere ait ticari
araçlar, personel servis
araçları ve taksi ile minibüs
gibi diğer ticari araçlar oluşturuyor.

Bağlar BP istasyonumuzda
toplam 21 kişilik bir ekibimiz
var. İstasyonumuzda akaryakıt
ve otogaz satışının yanı sıra
yeni market konseptine uygun
olarak Wild Bean Café ve BP
Express hizmetlerini sunuyoruz. Araç yıkama alanımızı yeniliyoruz, inşaatı bitti. Yakında
yeni yıkama makinelerinin
gelmesi ile birlikte araç yıkama
hizmetini de sunmaya başlayacağız. Yeni üniteler hizmete
girdikten sonra müşterilerimizi
istasyonumuzdan çok daha
memnun ve mutlu göndereceğimizi düşünüyorum.

Bağlar BP’de kaç kişilik
bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?

Müşterilerinizin BP’nin
kampanyalarına ilgisi nasıl?
En fazla ilgiyi hangi kam-

panyalara gösteriyorlar?
Hopi kampanyalarına
müşterilerimizin ilgisi hayli
yoğun. Kampanyanın telefon
uygulaması ile kullanıyor
olması müşterilerimizin bu
kampanyaları sevmesini
sağlıyor. Zaman zaman kredi
kartları üzerinden düzenlenen
banka kampanyaları da
müşterilerimizden ilgi görüyor.

1977 İstanbul doğumlu olan Özgür
Özdemir, işletme fakültesi mezunu. Sektördeki 18 yıllık tecrübesini
bir adım öteye taşımak üzere
acenta olmaya karar veren ve 1
Temmuz 2017 tarihinden bu yana
BP çatısı altında acenta olarak
hizmet sunan Özgür Özdemir, evli
ve 2 çocuk babası.

Sizce BP’yi rakiplerinden
farklı kılan özellikleri
nelerdir?
BP uzun yıllardır Türkiye’de
faaliyet gösteren uluslararası
bir marka. Müşteriler nezdinde, ürün kalitesine duyulan
güven ve istasyonlarındaki
hizmet standartları ile kendini
bp dünyas›
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2019
“2019 yılında satış hedeflerimizi
yakaladık. 2020’de BP
istasyonlarının içerisinde de
daha üst sıralara tırmanmayı
hedefliyoruz ve bunu
başarabilecek durumdayız.
Bağlar BP Ekibi olarak hep
birlikte işe ilk başladığımız
gün gibi heyecanlıyız
ve bu heyecanımızı hiç
kaybetmeyeceğiz.”
kanıtlamış bir firma. Sadece
perakende sektöründe değil,
yer aldığı BTC ve TANAP gibi
büyük projelerde de adını
duyurması ile müşteri
gözünde her zaman bir adım
önde olduğunu düşünüyorum.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları
için müşterilerinizden nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
BP olarak bu konuda
sektörün öncüsü olduğumuzu
düşünüyorum. Active technology formüllü yeni BP akaryakıtları ulusal televizyonlar ve
diğer medya kanalları kullanılarak yapılan reklâmlar ve
istasyon görselleri ile müşterilere tanıtıldı. Birçok müşterimiz de bizlerden bilgi aldı. Bu
da gösteriyor ki, BP’yi takip
ediyorlar ve bilinçli tüketici
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olarak teknolojinin yakıtlarla
birleşmesini önemsiyorlar.
BP’nin Active Technology
formüllü akaryakıtlarını
piyasaya sunması satışlarınızda artış ve/veya yeni
müşteri kazanmanızı
sağladı mı?
Tabii ki. Daha önce vurguladığım gibi, BP yaptığı ve
uyguladığı yeni teknolojilerle
rakiplerinin önünde ve takip
edilen bir dağıtım şirketidir.
İstasyonunuzda BP’nin
Doğru Yakıt Sistemi uygulaması var mı? Varsa bu
uygulamadan memnun
musunuz?
İstasyonumuzda Doğru
Yakıt Sistemi uygulamasına
geçildi ve böylece yanlış ürün
dolumu riski en aza inmiş
oldu. Doğru Yakıt Sistemi’nin
bizim için çok yararlı bir
uygulama olduğunu söyleyebi-

lirim. İnsan hatasının önüne
geçilmesinde ve yanlış ürün
dolumu hatalarının oluşmamasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum.
Son olarak 2019 yılı
değerlendirmenizi ve 2020
yılı hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
2019 yılında satış hedeflerimizi yakaladık. 2020 yılında,
2019 yılında olduğu gibi
hizmet kalitemizi ve satış
hacmimizi daha da artırmayı
planlıyoruz. BP standartları
içerisinde ve ‘sıfır kaza’
ilkemize inanarak bunu başaracağımızı biliyoruz. 2020’de BP
istasyonlarının içerisinde de
daha üst sıralara tırmanmayı
hedefliyoruz ve bunu başarabilecek durumdayız. Bağlar BP
Ekibi olarak hep birlikte işe ilk
başladığımız gün gibi heyecanlıyız ve bu heyecanımızı
hiç kaybetmeyeceğiz.

2020
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“BP’yi
rakiplerinden
ayıran en önemli
özelliği, SEÇ-G
anlayışı temelinde
yükselen şirket
kültürüdür”
İstanbul Kadıköy’de, Kozyatağı mevkii
E-5 Karayolu üzerinde karşılıklı olarak
hizmet sunan Bostancı Kuzey ve
Bostancı Güney istasyonlarımızın
acentalığını üstlenen Erol Çamcıoğlu,
BP’yi rakiplerinden ayıran en önemli
özelliğinin şirket kültürü olduğunu
belirtiyor ve ekliyor: “Bu kültür; tüm
operasyonlarını insan odaklı, çevreye
ve doğaya saygılı şekilde yürütmesini
sağlayan çok sağlam SEÇ-G anlayışı
temelinde yükselmektedir.”

Erol Bey, öncelikle sizi
kısaca tanıyabilir miyiz?
1976 yılında Bolu ili
Mudurnu İlçesi Gölcük
köyünde çiftçi bir ailenin dört
çocuğunun ikincisi olarak
dünyaya geldim. Afyon
Kocatepe Üniversitesi İşletme
Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Evliyim; 18 yaşında
Mustafa Onur, 14 yaşında
Muharrem Burak ve 6 yaşında
Malik Ömer isimlerinde 3
erkek çocuk sahibiyim.
Meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatım
bulunmaktadır. Daha hareketli, dinamik ve değer
katabileceğimi düşündüğüm
bir alanda çalışmak istediğim
için iş hayatına Mehmetçik
Vakfı istasyonunda, 1999
yılında başladım. Ardından
Şileyolu BP istasyonunda
akaryakıt sektörünün en
iyilerinden olan Metin Alkan ve
Yaşar Alkan’ın yanında işin
mutfağı sayılabilecek kasiyerlikten başlayarak istasyona ait
tüm birimlerde 15 yıl bilgi,
tecrübe ve beceri kazandım.
Buradan kendilerine teşekkür
etmeyi bir borç bilirim.
Acenta olmaya nasıl
karar verdiniz ve ne zaman
acenta oldunuz?
Şileyolu BP’de artık misyo-
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numu tamamladığımı düşünerek, 2015 yılında ayrılmaya
karar verdim. Akaryakıt
sektörünün tüm bölümlerinde
15 yıl süreyle çalıştıktan sonra
hayalim olan kendi yönetimimde bir istasyon işletme
isteği ile Acenta İş Geliştirme
Müdürümüz Mutlu Mısırlı ile
temasa geçerek talebimi
ilettim. Gerekli toplantı ve
değerlendirmeler sonucu
Akaryakıt Dışı Gelirler ve
Acenta İstasyonları Satış
Müdürümüz Arda Uncu’nun
onayı ile İstanbul’a geldiğimde
tek bildiğim yer olan ve her
önünden geçtiğimde “Acaba
olur mu, işletebilir miyim?”
dediğim, hayalim olan Bostancı
Kuzey ve Güney istasyonlarını
2015 yılı itibarıyla acenta olarak
işletmeye başladım. Şirketimizin vitrini olan, büyük bir dikkat
ve titizlikle çalışmayı gerektiren
bu istasyonların acentalığını
bana güvenerek teslim eden ve
beni hayallerime ulaştıran Arda
Uncu ve Mutlu Mısırlı beylere
de içtenlikle teşekkür ederim.
Bostancı Kuzey ve Güney
istasyonları ne zaman
kuruldu ve ne zamandan
beri acenta modeliyle
hizmet sunuyor?
Bostancı Güney istasyonu
1969 yılında, Bostancı Kuzey
istasyonu ise 1975 yılında

BP PETROLLERİ A.Ş. BOSTANCI KUZEY VE BOSTANCI GÜNEY İSTASYONLARI/ KADIKÖY, İSTANBUL | ACENTALARIMIZ

BOSTANCI GÜNEY

kurulmuş ve 2015 yılında BP
istasyon ağına katılarak acenta
modeliyle işletilmeye başlanmıştır. İki istasyon da BP’nin
pilot istasyonu olma özelliğini
taşımaktadır ve tüm yeniliklerin
ilk olarak uygulanıp denendiği
istasyonlardır. Biz de gelişime
ve yeniliklere açık eğitimli
ekibimiz ile birlikte özveriyle
gece gündüz görevimizi en iyi
şekilde yapmaya çalışıyoruz.
İstasyonların konumu,
teknik özellikleri ve müşteri
profilleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?
İstasyonlarımız Türkiye’nin
en büyük ve en işlek ana arteri
olan E-5 Karayolu üzerinde,
Bostancı mevkiinde olup;
Bostancı Güney istasyonumuz
Ankara istikametindeki yan yol
güzergâhında, Bostancı Kuzey
istasyonumuz ise İstanbul
istikametinde ana yol güzergâhında, Güney istasyonumuzun
karşısında yer almaktadır.
Güney istasyonumuzda aynı
anda 4 araca otogaz ve 8
araca Active technology
formüllü akaryakıt ürünlerimiz
servis edilebilmektedir. Kuzey
istasyonumuzda ise aynı anda
8 araca Active technology
formüllü akaryakıt ürünlerimizi
servis edebiliyoruz. Her iki
istasyonumuzda da ayrıca BP
Express marketlerimiz, Wild

Bean Café’lerimiz, jet wash ve
car wash araç yıkama ünitelerimiz, misafirlerimizin dilerlerse araçlarına bakım yaptırabilecekleri servislerimiz
bulunmaktadır. Yine her iki
istasyonumuz da ağırlıklı
olarak binek araç sürücülerine
hizmet vermektedir.
İstasyonlarda kaç kişilik
bir ekiple hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Müşterilerimizin büyük bir
kısmı kadın sürücülerden
oluşuyor. Biz de kadınların her
yerde ve her alanda başarılı
olabileceğine inanmaktayız. Bu
nedenle kadromuzun %25’ini
kadın çalışanlardan oluşturmaktayız. Amacımız kadın
çalışan sayımızı daha da
artırmaktır. Tüm bölümlerde
çalışan kadın personellerimiz
gayet başarılı, değer katan ve
işini çok iyi yapan ekip üyeleri
olarak bizleri gururlandırmaktadır. Ayrıca yaz dönemlerinde
üniversite eğitimine devam
eden gençlere çalışma fırsatı
vererek ekibe dinamizm
katmakta ve gençleri iş
hayatına hazırlayarak onlara
destek olmaktayız. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı eğitimlerini
tamamladıktan sonra yönetici
olarak bizimle yola devam
etmektedir. Bostancı Güney
istasyonumuzda 1 kadın

müdür, 2’si kadın 4 market, 1’i
kadın 12 ön saha, 1 oto yıkama
ve 1 servis görevlisi olarak
toplam 19 kişiden oluşan
personelle hizmet vermekteyiz. Bostancı Kuzey istasyonumuzda ise 4’ü kadın 7 market,
1’i kadın 13 ön saha ve 1
servis görevlisi olarak toplam
21 kişilik bir ekiple hizmet
sunmaktayız. İstasyonlarımızın
her ikisinde de misafirlerimizin
mis gibi %100 Arabica kahve
içebileceği ve taze unlu
mamüller alabileceği Wild
Bean Café, zengin ve kaliteli
ürün çeşitliliğine sahip BP
Express, ücretsiz Wi-Fi, araç

1976 Bolu
doğumlu olan
Erol Çamcıoğlu, Afyon
Kocatepe
Üniversitesi İşletme Fakültesi
ve Anadolu
Üniversitesi
İşletme Fakültesi’ni bitirdi.
Akaryakıt sektöründe 15 yıl
çalışan ve 2015
yılından bu
yana Bostancı
Kuzey ve Bostancı Güney
istasyonlarımızın acentalığını
yapan Erol
Çamcıoğlu,
evli ve 3 çocuk
babası.
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yıkama ve servis hizmetleri
bulunmaktadır. Müşterilerimize
en kaliteli ürünü sunmak ve en
iyi hizmet deneyimini yaşatmak için modern bir anlayış ve
çevreye duyarlı bir altyapı ile
hizmet vermekteyiz.
Müşterilerinizin BP’nin
kampanyalarına ilgisi nasıl?
En fazla ilgiyi hangi kampanyalara gösteriyorlar?
Dönemsel olarak yapılan
güncel kampanyalar yeni
müşteri getirmekte ve
müşteri sadakatini artırmaktadır. Kampanya dönemlerinde
müşterilerimizi bilgilendirmekte ve kampanyaya
katılmalarını sağlamaktayız.
Kampanya nedeni ile ilk defa
istasyonlarımıza gelen müşterilerimizin kalıcı olması için
yoğun bir çalışma yapmaktayız. Kampanyalar müşteri
sayımızı artırmakta ve satışlarımıza pozitif katkı sağlamaktadır. Müşterilerimiz daha çok
puan biriktiren ve ekonomik
karşılığı olan kampanyalara
rağbet göstermektedirler.
BP’nin yeni Active technology formüllü akaryakıtları için müşterilerinizden
nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Active technology
formüllü BP akaryakıtları
satışlarınızda artış ve/veya
yeni müşteri kazanmanızı
sağladı mı?
BP, dünyada 15 ülkeden
sonra Active Technology
formüllü akaryakıtlarını ülkemizde de müşterilerimizin
kullanımına sundu. Yeni
ürünümüz müşterilerimizin
beğenisini kazanmış olup
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“2019 bizim için yeniliklerle dolu bir yıl oldu. BP
Express ve Wild Bean Café dünyası ile tanıştığımız,
Active technology formüllü akaryakıtlarımızın piyasaya
sunulduğu, Doğru Yakıt Sistemi’nin devreye girdiği,
Gizli Müşteri denetimlerinde her iki istasyonumuzda da
100 tam puan üzeri alarak başarı sağladığımız, kadın
çalışan sayımızın arttığı bir yıl olarak hatırlayacağız.”
memnuniyetlerini bizlere
iletmektedirler. Çok kaliteli bu
ürünler ile birlikte müşteri
sadakati sağlanırken satışlarımız da artmaktadır.
İstasyonlarda Doğru Yakıt
Sistemi uygulaması var mı,
varsa bu uygulamadan
memnun musunuz?
İstasyonumuzda Doğru Yakıt
Sistemi mevcuttur. Müşterimizi ve bizleri zor durumda
bırakan, maddi manevi kayba
neden olan, moral ve motivasyonu düşüren yanlış yakıt
dolumu olayını bitirecek
nitelikteki bu sistemin devreye
girmesi en çok bizleri memnun
etmiştir. Bu sistemin kurulması
ve uygulanmasında emeği
geçen herkese yürekten
teşekkür ediyorum.
Sizce BP’yi rakiplerinden
farklı kılan özellikleri
nelerdir?
Yaklaşık 20 yıldır sektörün
içerisinde olan biri olarak,
BP’yi rakiplerinden ayıran en
önemli özelliğinin şirket
kültürü olduğunu söyleyebilirim. Bu kültür; tüm operasyonlarını insan odaklı, çevreye
ve doğaya saygılı şekilde
yürütmesini sağlayan çok
sağlam SEÇ-G anlayışı

temelinde yükselmektedir.
Bizler de rakiplerimizden farklı
olmak adına 365 gün 24 saat
daha iyi hizmet sunarak
şirketimizin sahadaki elçisi
olmaya çalışıyoruz. Başardığımız zaman da ekip olarak
büyük gurur duyuyoruz.
Son olarak 2019 yılı
değerlendirmenizi ve 2020
yılı hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?
2019 bizim için yeniliklerle
dolu bir yıl oldu. BP Express ve
Wild Bean Café dünyası ile
tanıştığımız, Active technology
formüllü akaryakıtlarımızın
piyasaya sunulduğu, Doğru
Yakıt Sistemi’nin devreye
girdiği, Gizli Müşteri denetimlerinde her iki istasyonumuzda
da 100 tam puan üzeri alarak
başarı sağladığımız, kadın
çalışan sayımızın arttığı bir yıl
olarak hatırlayacağız. Öncelikle,
2020 yılının tüm çalışanlarımız
ve aileleri, müşterilerimiz ve
tüm BP Ailesi için sağlıklı,
mutlu ve başarılı bir yıl olmasını dileriz. Hedefimiz ise
operasyonlarımızı emniyetli bir
şekilde yürüterek müşterilerimizi artırmak, satış hedeflerimizi tutturmak ve Gizli Müşteri’deki başarımızın devamını
sağlamaktır.
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AKARYAKIT | YATIRIMLAR

YATIRIMLAR | AKARYAKIT

İSTASYON ADI YENİKENT BP / ANKARA
BAYİ UNVANI KOPARAN KARDEŞLER AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Nİ
YE YON
AS
İST

İSTASYON ADI ATAŞ KAVŞAĞI BP / MERSİN
BAYİ UNVANI ATAŞ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Nİ
YE SFER
AN
TR

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
TAMER HANEFİOĞLU

SAHA MÜDÜRÜ
ATALAY DÜZKAYA

Projenin Mimarları

PROJE MÜHENDİSİ
ÖZKAN ÇAKMAK

İSTASYON ADI BURSAKENT BP/ BURSA
BAYİ UNVANI ARPET ENERJİ TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Nİ
YE YON
AS
İST

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR
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PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ

İSTASYON ADI POZANTI YENİ BP / ADANA
BAYİ UNVANI HASAL ENERJİ ÜRETİMİ İZOLASYON ARITMA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Nİ
YE SFER
AN
TR

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
SEDAT ŞENOL

SAHA MÜDÜRÜ
CAN ARSLAN

SAHA MÜDÜRÜ
YASİN PERÇİN

Projenin Mimarları

PROJE MÜHENDİSİ
KEREM TATARİ

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR

SAHA MÜDÜRÜ
FERHAT ÇELİK

PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ
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AKARYAKIT | YATIRIMLAR
İSTASYON ADI KOZAN YENİ BP / ADANA
BAYİ UNVANI FETTAH FERHAN AÇICI

Nİ
YE SFER
AN
TR

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR

SAHA MÜDÜRÜ
FERHAT ÇELİK

PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ

İSTASYON ADI GMK BULVARI BP / MERSİN
BAYİ UNVANI KILIÇÇIOĞLU 4 PETROLCÜLÜK LTD. ŞTİ.

Nİ
YE SFER
AN
TR

Projenin Mimarları

PROJE MÜDÜRÜ
ERHAN BAŞAÇAR
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SAHA MÜDÜRÜ
CAN ARSLAN

PROJE MÜHENDİSİ
ABDULLAH ÇİLLİ
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GEZGİN

Sokak lezzetlerinin başkenti

Bangkok

Güneydoğu Asya ülkelerinden
Tayland’ın başkenti olan Bangkok,
oldukça hareketli ve renkli bir metropol.
Dünyanın en ünlü dördüncü mutfağına
sahip Tayland’ın sokak yemekleri ise
dünyanın en lezzetlisi unvanına sahip.
Bangkok ise hemen her sokağında
yer alan yemek tezgâhları ve seyyar
satıcıları ile sokak lezzetlerinin başkenti
olarak tanınıyor.
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uristik açıdan ülkenin
özellikle sahil kesimleri
ve diğer bazı kentleri
daha cazip olsa da gökdelenlerle dolu bu hareketli ve
renkli metropolde de gezip
görülmeye değer yerler, daha
da önemlisi ülke mutfağının tüm
lezzetlerinin en iyi örneklerini
keşfedebileceğiniz sayısız
mekân var. Eğer bu keşfe çıkmak istiyorsanız da zaman olarak en uygun dönemdeyiz. Tropikal iklim kuşağında yer alan
Tayland’da mevsimler serin,
sıcak ve yağışlı mevsimler olarak üçe ayrılır. Kasım, Aralık,

Ocak ve Şubat aylarını kapsayan
ve sıcaklıkların 20 ile 27 derece
arasında değiştiği serin mevsim,
bu ülkeye yapılacak seyahatler
için en uygun dönemdir. Sıcak
mevsimin bunaltıcı sıcaklarından ya da yağışlı mevsimin bitmek bilmeyen muson yağmurlarından rahatsız olmadan
keyifle gezebilirsiniz.
Budist tapınakları ile ünlü Bangkok’ta görülmesi gereken yerlerin başında Grand Palace yani
Büyük Saray, Wat Pho Tapınağı,
Wat Arun Tapınağı, Yüzen Pazar,
China Town ve Chatuchak Haftasonu Pazarı geliyor. Ayutthaya

bölgesinde UNESCO Dünya
Mirasları Listesi’ndeki yapıları
ziyaret etmek, ülkenin en büyük
müzesi olan Bangkok Ulusal
Müzesi’nde sergilenen birbirinden değerli objeleri görmek,
Suan Pakkad Saray Müzesi’nde
yer alan geleneksel Thai ahşap
evlerini incelemek, Thai masajı
yaptırmak, yemek turlarına ve
yemek kurslarına katılmak Bangkok’ta yapabileceklerinizden
bazıları.
Aynı zamanda bir alışveriş
cenneti olan Bangkok’ta sayılamayacak kadar çok alışveriş
merkezi bulunuyor ve bu mer-

kezlerde gayet uygun fiyatlara
dilediğiniz her şeyi bulabilmeniz
mümkün. Birer eğlence kompleksi niteliği de taşıyan alışveriş
merkezlerinde film seyredebilir,
bowling oynayabilir, buz pateni
yapabilir, dans edebilir, özellikle
hafta sonlarında düzenlenen
çeşitli konser ve gösterileri izleyebilirsiniz.

Büyük Saray

Grand Palace
(Büyük Saray):
Şehrin simgesi sayılan Grand
Palace, yaklaşık 150 yıl boyunca
Tayland kraliyet ailesine, kraliyet
mahkemesine ve hükümetine
bp dünyas›
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Wat Arun Tapınağı

Büyük Saray

ev sahipliği yapmış. 1782 tarihli
bu ihtişamlı saray kompleksi,
mimarisi ve özellikle de işçilikteki detaylarıyla gerçekten
büyüleyici. Halen içerisinde
bulunan savaş bakanlığı ve devlet daireleriyle Tayland Krallığı’nın sembolik kalbi olmaya
devam ediyor. Tayland’ın en
kutsal tapınağı Wat Phra Kaew
de saray kompleksinin yanında
yer alıyor. Zümrüt Buda heykeline ev sahipliği yapan bu tapınak her yıl ziyaretçi akınına
uğrar.
Wat Pho Tapınağı:
Wat Pho (Yatan Buda) veya
diğer adıyla Wat Phra Chetuphon Tapınağı, Bangkok’a gelen
her gezginin ilk görmesi gereken
yerlerden biri. Altın varak kaplı
46 metre uzunluğundaki dev
Buda heykeli ile dünyanın en
ünlü tapınaklarından olan Wat
Pho Tapınağı, Kraliyet Sarayı’na
10 dakikalık yürüyüş mesafeWat Pho Tapınağı

sinde yer alıyor. Yatan Buda adı
ile bilinen heykelin uzunluğu 43,
yüksekliği 15 metre olup sağ
kolu üzerinde uzanmış Buda’yı
tasvir etmektedir. Thai masajının doğduğu yer olarak da bilinen tapınak kompleksinde geleneksel Tayland masajı da yaptırmanız mümkün.
Wat Arun Tapınağı:
Şafak Tapınağı olarak da bilinen Wat Arun Tapınağı, 17. Yüz-

Grand Palace
kompleksinin
kuzeybatı
köşesinde yer
alan Pembe Fil
Heykeli.

yıl’da yapılmış olup, piramiti
andıran şekli ile dikkat çeker.
Uzakdoğu sanatını en iyi şekilde
yansıtan tapınakta kullanılan Çin
seramikleri ile yerel figürler ve
süslemeler görülmeye değerdir.
Ortadaki kule 104, yan kuleler
80 ila 85 metre civarında yüksekliğe sahiptir ve merdivenlerle
kulenin bir noktasına kadar çıkılabilmektedir. Kuleden Chao
Phraya nehrinin keyif veren
manzarasını izleyebilirsiniz.

Çin Mahallesi

China Town (Çin
Mahallesi):
Bangkok’un Çin Mahallesi,
hem popüler bir turistik nokta
hem de ağzının tadını bilenler
için alternatif lezzetler cennetidir. Bir kilometre uzunluğundaki
bir şerit halinde uzanan ve Çin
tapınaklarını da barındıran Çin
Mahallesi aynı zamanda alışveriş tutkunları için değişik ürünler
bulabilecekleri bir bölgedir.
Yüzen Pazar:
Yüzen Pazar’ın özelliği, ismin-

128

bp dünyas›

den de anlaşılacağı üzere her
şeyin nehir üzerinde yüzen teknelerde satılıyor olması. Satıcılar
minik kayıklarında tropikal meyve
ve sebze, taze hindistancevizi
suyu ya da teknede pişen yerel
yiyecekler satıyorlar. Siz de yine
bir sandalla gezerek alışverişinizi
yapıyorsunuz. Bu pazarın en ünlüleri ise Taling Chan Market, Bang
Ku Wiang Market, Tha Kha ve
Damnoen Saduak. Sadece merakınızı gidermek niyetindeyseniz,
rehberli Damnoen Saduak’ın
tekne turuna katılabilirsiniz.

Yüzen Pazar

Tayland’ın en
kutsal tapınağı
Wat Phra Kaew
de Grand Palace
kompleksinin
yanında yer
alıyor. Zümrüt
Buda heykeline
ev sahipliği yapan bu tapınak
her yıl ziyaretçi
akınına uğruyor.
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Dünyanın en iyisi

Tayland
sokak

Kaju fıstıklı ve
kurutulmuş biberli bir tavuk
yemeği olan
Kai Phad Met
Mamuang, oldukça lezzetli.
Hindistancevizi
sütü, havlıcan,
tavuk eti ve baharatlarla yapılan bir çorba
olan Tom Kha
Gai; aynı anda
tatlı, acı, ekşi
ve tuzlu tatları
içermesi açısından da Tayland
mutfağının
özeti gibi.

lezzetleri

Pad Thai; karides, domuz ya
da dana etiyle yapılan bir tür
susuz erişte yemeği. İçerisinde elbette hızla sotelendikleri için dokusunu kaybetmemiş çeşitli sebzeler, yumurta
ve çeşitli soslar da yer alıyor.

Dünyanın en iyi mutfakları arasında
üst sıralarda yer alan Tayland mutfağı,
sokak lezzetleri açısından ise dünyanın
ne iyisi olarak gösteriliyor. Bangkok ise
bu lezzetlere ulaşabilmeniz açısından
en uygun kent.
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ayland mutfağı; Fransız,
İtalyan ve Çin mutfaklarından sonra dünyanın
en meşhur dördüncü
mutfağı. Sokak lezzetleri açısından ise dünyanın ne iyisi olarak
gösteriliyor. Vietnam, Hindistan
ve Çin mutfaklarından etkiler
taşıyan otantik Tayland mutfağı,
özellikle 1970’lerden itibaren
Batı ile gelişen ilişkiler ve artan
temaslar sonucu biraz değişim
göstermiş ve Batılıların damak
tadına biraz daha uygun bir hale
gelmiş. En belirgin özelliği acı,
tatlı, ekşi ve tuzlunun birlikteliği

Dünyanın
en meşhur
dördüncü
mutfağı olan
Tayland mutfağı, sokak
lezzetleri
açısından ise
dünyanın ne
iyisi olarak
gösteriliyor.

olan Taylan mutfağında deniz
ürünleri, aromatik bitkiler, hindistancevizi gibi tropikal meyveler ve binbir çeşit pirinç her
zaman başrolde. Ekmek kültürü
olmadığı için her yemeğin
yanında pirinç ya da erişte tüketilen ülkede; zencefil, zerdeçal,
havlıcan, misket limonu, yeşil
köri yaprakları, kişniş, nane,
sarımsak ve çeşitli baharatlar da
olmazsa olmazlardan. Bu malzemelerle hazırlanan sayısız sos
pirinç yemeklerini, yahnileri ve
çorbaları tatlandırıyor.
Tayland’ın adeta ulusal yemeği

olan Pad Thai, en şık restoranlardan en kenar mahallelerdeki seyyar satıcılara kadar her menüde
yer alıyor. Pad Thai’ın dünya üzerinde en iyi yapıldığı yer ise Bangkok. Kentteki sokak satıcılarından rahatça bulabileceğiniz ve
bazıları gerçekten beş yıldızlı
restoranlara taş çıkartacak kadar
lezzetli olan Pad Thai’yi bir restoranda denemek isterseniz en iyi
mekânların başında Pad Thai
Ekamai (Sukhumvit 63 Soi 19) ve
Thip Samai Pad Thai (313 Maha
Chai Road, Old City) geliyor.
Bangkok’ta sokak satıcılarına

geceleri rengârenk ışıklarıyla dikkat çeken yemek ve içki kamyonetleri de ekleniyor ve bu kamyonetlerde sadece Thai yemekleri
değil, pizzadan hamburgere, deniz
mahsullerinden Meksika yemeklerine kadar çok sayıda seçenek
bulunuyor. Sokak satıcılarının ve
kamyonet restoranların en popülerlerini Sukhumvit, Khao San,
Chatuchak ve Ari sokaklarında
bulabilirsiniz. Ayrıca, çeşit çeşit
yerel meyveleri ve ulusal Thai
yemeklerini tatmak için pek çok
turistin yaptığı gibi bir yemek
turuna da katılabilirsiniz.

Bangkok Old
City’de 313
Maha Chai
Road adresinde yer alan
Thip Samai,
Tayland’ın
ulusal yemeği
niteliğindeki
Pad Thai’yi
en iyi yapan
restoranların
başında geliyor. Sunulan
Pad Thai’ler
deniz ürünleri,
domuz veya
dana etinin
yanı sıra soslar
açısından da
farklı damak
tatlarına uyacak çeşitliliğe
sahip.
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Liderliğini pekiştirmeye geldi

Yeni Renault Clio
Yeni nesil Clio; Türkiye’de Joy, Touch ve
Icon olmak üzere üç donanım seviyesi
ile 111 bin ile 159 bin 400 TL arasında
değişen fiyatlarla 12 Şubat’tan itibaren
satışa sunuldu.
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segmentinde %46’lık
pazar payı ile açık ara
lider durumda bulunan
Renault Clio, Şubat
ayında satışa sunulan yeni nesli
ile liderliğini pekiştirmek istiyor.
Modern ve dinamik bir tasarıma
sahip Yeni Clio, bir önceki neslin
ana hatlarını taşırken kaput üzerindeki çizgiler, otomobile daha
kaslı bir görünüm kazandırıyor.
Yeni CMF-B platform sayesinde
segmentinde benzersiz bir iç
hacim ve konfor sunan Yeni
Clio’da ilk kez ön çamurluklarda
yer alan rüzgârlıklar, sürtünmeyi
azaltıp aerodinamik performansı
artırırken yakıt tüketimini de
düşürüyor. Köpekbalığı anten,
full LED farlar ve yan camların
çevresindeki krom detaylar, Yeni
Clio’nun modern tarzına katkı
sağlıyor ve iç mekânda olduğu
gibi dış tasarımda da kalite algısını artırıyor. İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak

sunulan C şeklindeki ön farlar,
modele daha çekici bir görünüm
kazandırıyor.
Teknolojik yenilikler ile
dolu kaliteli iç mekân
Yeni Clio’nun iç tasarımında
kalite algısı ve sürüş ergonomisine ayrı bir özen gösterilmiş.
İç mekân; yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokuya sahip ön
panel, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ile kalite algısı açısından boyut değiştiriyor. Geniş
alan sunmak için daha kompakt
hale getirilen ve tamamen yenilenen sürücü odaklı ‘Akıllı KabinSmart Cockpit’, çok daha fazla
teknoloji barındırıyor. Yeni Clio,
geleneksel kadranların yerine ilk
kez kişiselleştirilebilir TFT sürücü
ekranı ile sunuluyor. Üst segment
modellerden alınan teknoloji ile
7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT
ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkânı sağlıyor. Yeni

Clio’da 9,3 inçlik multimedya,
sınıfının en büyük ekranı olarak
öne çıkıyor. Bir tablet gibi kullanımı kolay ve çözünürlüğü yüksek
olan ekrandan, yeni multimedya
sistemi Easy Link, navigasyon,
Multisense ve Sürüşe Yardımcı
Destek Sistemleri (ADAS) ayarları
kolaylıkla yapılabiliyor.
Multisense’te Eco, Sport ve
Mysense olmak üzere 3 farklı
sürüş modu yer alıyor. İç mekân,
orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait
renklerin yanı sıra Multisense
ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel
tercihe göre düzenlenebiliyor.
Sürüş keyfini iyileştirmek adına
tüm detayların düşünüldüğü
Yeni Clio’da önceki nesile kıyasla
daha kompakt bir hava yastığı
kullanılarak, direksiyona daha şık
ve rafine bir tarz kazandırılırken,
yeni direksiyon sayesinde sürüş
ekranının görülebilmesi de kolayla-

şıyor. Yeni Clio’nun koltukları ise iç
mekândaki yüksek kalite algısına
katkıda bulunuyor. Daha geniş ve
yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu
destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı,
arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül
şeklindeki daha ince koltuk başları
ise sürücünün arkayı görmesini
kolaylaştırıyor. Yeni Clio’nun bagaj
hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmindeki 26 litrelik artış
ise segmentindeki en yüksek
seviyeyi işaret ediyor.

5 vitesli manuel vites kutusu
ve 72 HP güç ile (95 Nm tork)
son derece yumuşak bir sürüş
konforu sunuyor. Uzun mesafe
kullanımlar için adapte edilmiş
1.5 Blue dCi dizel motor seçenekleri ise yalın bir sürüş için 85
HP/220 Nm ve daha dinamik bir
sürüş için 115 HP/260 Nm olmak
üzere iki versiyon olarak sunuluyor. Yeni Clio Blue dCi, 110 km/s
hızının üzerine çıkıldığında motor
devrini düşüren altı ileri manuel
vites kutusu ve segmentinin en
iyisi olan aerodinamiği sayesinde
uzun yol sürüşlerinde verimli.

Zengin motor
seçenekleri
Yeni Clio, Türkiye’de 72 ile
130 HP arasında değişen güç ile
eksiksiz bir motor ürün gamına
sahip. En son teknolojilerle sunulan bu yeni nesil benzinli ve dizel
motorlar, yürürlükteki en güncel standartlara uygun tüketim
ve emisyon değerlerine sahip.
Captur, Megane ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlayan 1.3 TCe
motor, bu kez Yeni Clio ile birlikte
sunuluyor. 130 HP ve 240 Nm
tork ile 7 ileri EDC otomatik vites
kutusuna sahip bu motor, Yeni
Clio motor ürün gamında 1.2 benzinli motorun yerini alacak. Yeni
Clio’nun tüm dinamik özelliklerini
barındıran bu yeni nesil motor, her
koşulda heyecan verici bir sürüş
deneyimi sağlıyor. Ekonomik bir
şehiriçi kullanıma yönelik bir otomobil arayanlara hitap eden 1.0
SCe (3 silindir atmosferik) motor,

Yeni sistemlerle daha
güvenli, daha konforlu
Türkiye’de yeni nesil 4 benzinli
ve 2 dizel motor seçeneği ile
müşterilerin beğenisine sunulan
Yeni Clio’da sürüşü kolaylaştırmak, güvenliği artırmak ve daha
konforlu seyahat için üst seviye
sürüş destek sistemleri sunuyor.
Sürüş, Park ve Güvenlik olarak
üç başlıkta toplanan sürüş destek sistemleri arasında Aktif Acil
Fren Destek Sistemi, Hız Uyarılı
Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi,
Şerit Takip Sistemi, Eller Serbest
Park Destek Sistemi, Auto-hold
Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni,
Otomatik Uzun/Kısa Farlar Yeni
Clio’da öne çıkan güvenlik donanımları olarak öne çıkıyor. Yeni
Clio’da bulunan 360° kuş bakışı
kamera, aktif acil fren destek sistemi, Renault ürün gamında ilk
kez kullanılan yeni sürüş destek
sistemleri olarak göze çarpıyor.
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Göller kenti

Bolu
Hafta sonu sevdiklerinizle Bolu’nun
enfes güzelliklerini keşfetmeye ne
dersiniz? Bolu; yemyeşil doğası,
gastronomi kültürü ve tarihi ile yılın her
mevsimi ziyaretçilerine eşsiz manzaralar
sunuyor.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
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B

olu; Ankara ve İstanbul
gibi büyük şehirlere
yakınlığı, yemyeşil
doğası, gastronomi
kültürü ve tarihi ile yılın her mevsimi ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. İstanbul’a 292 km,
Ankara’ya 214 km, Bursa’ya 319
km, Eskişehir’e 195 km uzaklıkta
olan Bolu; çoğunlukla günübirlik bir gezi için tercih edilse de
aslında Bolu’yu bir güne sığdırmak mümkün değil. Eğer kış
aylarında seyahat etmeyi düşünüyorsanız da aracınızın kış yol
şartlarına uygun olması önemli bir
kriter. Peki, Bolu’da bir kayak tatili
mi yoksa göl kenarında, doğayla
iç içe sakin bir tatil mi tercih ediyorsunuz? Seçeneklere birlikte
bakalım mı?

Yedigöller Milli Parkı
Türkiye’nin en etkileyici manzarasına sahip olan Yedigöller
Milli Parkı, 7 adet doğa harikası
heyelan gölü ve zengin bitki örtüsünün yarattığı bir ekosisteme
sahip. Kayın, meşe, kızılağaç, fındık, ıhlamur, gürgen, köknar, çam
ve karaağaç gibi çok sayıda ağaç
türünü burada görebilirsiniz. Milli
parkta ayrıca Büyükgöl, Deringöl,
Seringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olmak üzere 7 göl
bulunuyor. Huzurlu doğası, etkileyici manzaraları, yürüyüş yolları,
şelâleleri ve bitki dokusuyla doğa
sporları için de uygun bir yapıya
sahip olan Yedigöller Milli Parkı;
kampçılık, fotoğrafçılık, piknik gibi
aktiviteler için ideal bir yer.
Abant
Abant, Bolu’nun 34 km güneybatısında yer alıyor. Kültürel geziler için pek uygun bir yer olmasa
da doğası bunun eksikliğini
tamamen gideriyor. Aracınızla
Abant’a İstanbul’dan 3,5 saatte,
Ankara’dan da 2,5 saatte ulaşabilirsiniz. Her mevsim farklı güzellikleri barındıran Abant, hafta sonu
kaçamağı için harika bir lokasyon.
Abant’ta görülmesi gereken yerlerin başında Abant Tabiat Parkı

ABANT

geliyor. Bunun yanı sıra Sinekli
Yaylası, Örmeci Yaylası, Abant
Köy Pazarı, Güzeldere Şelâlesi,
Akkaya Travertenleri, Samandere
Tabiat Parkı görülmesi gereken
yerler arasında.
Kartalkaya
İstanbul’a en yakın kayak merkezlerinden biri olan, Bolu’ya 40
kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya; her seviyeye uygun pistleri, konforlu otelleri ve kartpostallık manzaralar sunan ortamıyla
kışın gözde tatil bölgeleri arasında
yer alıyor. Beyazın saflığına kendini bırakmak isteyenler için güzel

bir alternatif. Kayak merkezi içi
ulaşımda 6 adet teleski, 2 adet
telesiyej, 3 adet baby lift, 8 adet
sky-lift kullanılıyor. Farklı zorluk
derecesine göre 13 piste sahip
olan Kartalkaya’da kayak takımı
kiralamak için kayak merkezini
tercih edebileceğiniz gibi, kayak
merkezine gelmeden Dörtdivan
bölgesinden de uygun kiralama
yapabilirsiniz. Fiyatlar yarı yarıya
fark ediyor.
Gölcük Tabiat Parkı
Gölcük Tabiat Parkı, Türkiye’deki keşfedilmeyi bekleyen
binlerce güzel yerden bir tanesi.

Abant Yeşil Ev
Restoran ve
Masal Evleri;
Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler’den esinlenen tasarımıyla
doğayla iç
içe ve kendinizi masalda
hissedeceğiniz
bir konaklama seçeneği
sunuyor.

Buraya ulaşmak için Bolu merkezden geçmeniz gerekiyor. Merkezin 15 km sonrasında ise eşsiz
bir güzellikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Etrafı göknar ve sarıçam
ağaçlarıyla kaplı gölün manzarası her mevsimde muhteşem.
Koruma altında olan göl, yerli ve
yabancı birçok turisti ağırlıyor.
Göl kenarında Orman İşletme
Müdürlüğü’ne bağlı bir konuk evi
bulunuyor. Konuk evi dışında 1
adet kafe ile 1 adet kır gazinosunu
da hizmet veriyor. Gölün etrafını
yürüyerek gezebileceğiniz gibi,
bisiklet de kiralayabilirsiniz. Her
güzel yer gibi burası da hafta sonbp dünyas›
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SÜLÜKLÜ GÖL

korumuş küçük bir kasaba olan
Taraklı, Sakarya sınırları içerisinde
yer alsa da Bolu sınırlarına yakınlığı nedeniyle Bolu gezi rehberinde uğranılan yerler arasındadır.
ları çok kalabalık oluyor. Bolu’ya
yolunuz düşerse görmeden dönmemelisiniz.

GÖLCÜK TABİAT PARKI
GÖYNÜK
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Sülüklü Göl
Bolu-Mudurnu Tavşansuyu
mevkiinde bulunan Sülüklü Göl,
17. Yüzyıl başlarında heyelan
sonucu oluşan bir göldür. Adını
zamanında yaşayan sülüklerden
alan, telefonların çekmediği bu
saklı cennette her şeyden uzaklaşıp kendinizi doğanın güzelliklerine bırakmanız mümkün. Daha
çok kamp yapmayı sevenlerin
tercih ettiği Sülüklü Göl’de yürüyüş yapmak da bir o kadar keyifli.
İstanbul’a 200 km uzaklıkta olan
bu enfes göl, günübirlik geziler
için de tercih ediliyor.

Seben Kaya Evleri
Solaklar Köyü sınırları içinde
bulunan Seben Kaya Evleri ilçe
merkezine 4 km uzaklıktadır. Kaya
yerleşimi, Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından 2009 yılında 1. Derece
Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Sessiz sakin
bir hafta sonu geçirmek, yüzyıllar
öncesine yolculuk yapmak isteyenler için görülmesi gereken
yerler arasında olan Seben Kaya
Evleri, görülmeye değer. Belediye
işletmesi olan Taş Restoran’da
yemek yiyebilir, bungalovlarda
konaklayabilirsiniz.

Bolu Mutfağı
Bolu deyince ilk akla gelen şey
mutfağıdır. Osmanlı mutfağının
birçok lezzetinde Bolu imzası
vardır. Mercan-i Restoran’da
keşli cevizli erişte ile değirmen
ve köroğlu kebaplarını deneyebilirsiniz. Safa Bahçesi, hindiba
şerbeti ile Osmanlı mutfağından
birçok lezzeti deneyimleyebileceğiniz bir restoran. Mengenli
Aşçızade Restoran’da fırın sütlaç
ve kuzu tandır önerilen yemekler
arasında. Bi-Tur Restoran ise Bolu
köftesi ve tencere yemekleri ile
meşhur.
Bolu’da konaklama
Konforundan vazgeçmeyenler
için Büyük Abant Otel ve Abant
Palace güzel bir alternatif. Yine
sessiz ve sakin bir yer arayanlar için Abant Yeşil Ev ve Masal

Tarihi konaklarıyla otantik
yapısını
korumuş küçük
bir kasaba
olan Taraklı,
Sakarya sınırları içerisinde
yer alsa da
Bolu sınırlarına
yakınlığı nedeniyle Bolu gezi
rehberinde uğranılan yerler
arasındadır.

Evleri, Pamuk Prenses ve Yedi
Cüceler’den esinlenen tasarımıyla doğayla iç içe ve kendinizi masalda hissedeceğiniz bir
konaklama seçeneği sunuyor.
Hampton by Hilton Bolu ve
Gazelle Resort & Spa ise Bolu
merkeze yakın konforlu seçenekler arasında yer alıyor. Kartalkaya’ya çıkmayı planlarınız arasına
eklerseniz, 5 yıldızlı Kaya Palazzo
Ski&Mountain Resort ‘u değerlendirebilirsiniz.
Bolu’dan ne alınır?
Bolu semt pazarlarıyla ünlüdür.
Köylülerin kendi ürettiği ürünlerden alabilir, yöresel ürünleri sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
Patatesli ekmek Bolu’nun bir
diğer meşhur ürünüdür. Çaşıdaki
dükkânlarda kente özgü işlemeli
ürünlerden de alabilirsiniz.

SEBEN KAYA EVLERİ

Göynük
2017 yılında Citta Slow (Sakin
Şehir) seçilen Göynük’te Akşemseddin Türbesi, Gürcüler Konağı
Müzesi ve Akşemsettinoğlu
Konağı, görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Zafer Kulesi
ise harika bir Göynük manzarası
vadediyor. Şeker fasulyesi, uğut
marmelatı, tokalı örtüleri ve
tahta oymacılık eserleri ile ünlü
bu şirin ilçeye 14 km mesafedeki
Çubuk Gölü de Göynük’e gelen
ziyaretçilerin uğrak noktalarından. Göynük’e gitmişken 29 km
uzaklıktaki bir başka Citta Slow
ilan edilmiş beldeyi görmenizi de
tavsiye ederim. Otantik yapısını
bp dünyas›
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GİRİŞİMCİLİK
HARVARD BUSINESS REVİEW
Optimist Yayınları (Ekonomi / 176 Sayfa)

K

endilerinin ve şirketlerinin büyümesi için büyük fikirler peşinde koşan yöneticilerin daha
fazla terlemesine gerek kalmadı. HBR’s 10 Must Reads, her girişimcinin bilmesi gereken
en önemli konulara odaklanıyor. Harvard Business Review’in yüzlerce makalesi arasından
seçilen Girişimcilik, zamana meydan okuyan fikirlerle günümüz iş dünyasının yoluna ışık
tutuyor. İş dünyasında da değişmeyen tek şey değişimdir. Ya kendimizi buna adapte etmeli
ya da demode olmayı, daha kötüsü, yok olmayı göze almalıyız. Girişimcilik süreci heyecan
verse de, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye dayalı, zahmetli bir yolculuktur. Steve
Blank, Hamdi Ulukaya ve Marc Andreessen gibi alanının öncü isimlerinden alacağınız girişimcilik fikirleriyle, büyük yarışta bir adım öne geçeceksiniz. Alanının en etkili uzmanlarının
Harvard Business Review’den derlenen 10 makalesi, değişimle başa çıkmak zorunda olan
her yönetici için altın değerinde. Bu kitapta hem kendilerini hem de şirketlerini değişime
hazırlamak isteyen girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fikirleri bulacaksınız.

POLLYANNA

DEVLET DİNİ

MUTLU MUYDU?

KEDİ GİBİ DÜŞÜNMEK VE

NAZLI KILAN ERMUT

DAVRANMAK-2

Artemis Yayınları
(Deneme / 275 Sayfa)

A

rtemis Yayınları’ndan çıkan
kitabında Nazlı Kılan Ermut,
her yönüyle mutluluk kavramını ve
insanın mutlu olma istek ve arayışını
sorguluyor: “Mademki geleceğe
erteleyince mutluluğu bulmak zorlaşıyor; mademki yoktur deyince
yok olmuyor; mademki varlığı kendisine tezat duyguların ortadan
kalkmasına bağlı değil; mademki
geçmişteki anısı bizi avutmaya
yetmiyor; mademki şimdi mutlu
olmak yarın da mutlu olunacağının
garantisi değil; hepsinden de önemlisi mademki insanın mutlu olmaya
ihtiyacı var, belki de tek yapılması
gereken ona dair yargıları bir kenara
koyup onun nerede olduğunu bulmaya çalışmak.”

STEPHANE GARNIER
Paloma Yayınları
(Kişisel Gelişim / 232 Sayfa)

K

edi Gibi Düşünmek ve Davranmak-2’de
yazarın kedisi Ziggy’nin tavsiyeleri o kadar
yerinde ve doğru ki, insanı hayran bırakan ve
insan ile kedi arasındaki sınırları ortadan kaldıran
bir rehbere dönüşüyor. Korkularınızı yenmek, asla
vazgeçmemek, kendinize inanmak ve hayatınızı
kediden ve onun seçimlerinden ilham alarak yeniden yaratmak için Ziggy’ye kulak verin. Kendi
kendinin ilham kaynağı olmak: Gündelik hayatta
mutluluğa ulaşmak için kediden öğrenilecek çok
basit bir formül bu. Meditasyon için mırlamak,
ilham veren tavırlar, kendisine saygı duyulmasını
sağlamak için ufacık tırmalamalar ve büyütüp
çoğaltmayı öğrenmemiz gereken gerçek zevk
anları! Yazar ve merhum kedisi Ziggy’den alabileceğimiz derslerle hayatımızı mutlu ve zengin
kılmak işten bile değil.

HÜR SİNAN ÖZBEK
Fol Kitap
(Felsefe, Düşünce / 136 Sayfa)

B

u kitap, Türk toplumlarında
dinin tarih boyunca egemen
sınıfla ilişkisinin ve Sünnî İslâm’ın
çağlar boyunca devlet dini olarak
tesis edilişinin öyküsünü anlatıyor. Türklerin din tarihinden felsefi
sonuçlar çıkararak yol alan bu öykü,
İslâm’a geçiş sürecinden Selçukluya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Türklerin dine yaklaşımını sergiliyor. Devlet dini bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığının işlevi, millî
din yaratma çabaları, Komünizmle
Mücadele Dernekleri ile ‘din düşmanı komünist’ algısını inşa çabaları kitapta ele alınan diğer konular.
Fol Kitap, bu değerli çalışmayı Hür
Sinan Özbek’in kalemiyle sunuyor.

HAKKANİYET OLARAK ADALET
JOHN RAWLS
Pinhan Yayıncılık (Felsefe, Düşünce / 272 Sayfa)

2

0. Yüzyıl’ın en önemli siyaset felsefecilerinden kabul edilen John Rawls, ‘Bir Adalet Teorisi’
ve ‘Siyasal Liberalizm’ kitaplarıyla, tükendiği söylenen siyaset ve ahlâk felsefesine yeni bir
soluk getirmiş, fikirleri üzerine yapılan sayısız eleştiri, yorum ve çözümleme ile adalet tartışmalarında kendisine atıf yapmadan geçilemeyen bir isim haline gelmiştir. Hakkaniyet Olarak
Adalet, Rawls’un Harvard Üniversitesi’nde siyaset felsefesi üzerine verdiği dersin notlarına
dayanmaktadır. Rawls burada daha önce herhangi bir yazısında temas etmediği meseleleri
ele almakta ve önceki iki kitabındaki fikirleri bir bakıma iç içe geçmiş bir şekilde yeniden
açıklamaktadır. Nitekim hakkaniyet olarak adalet anlayışını en iyi şekilde hayata geçirecek
bir rejim olarak “mülk sahibi olunabilen demokrasi” fikrini geliştirmekte, bu demokrasi anlayışı ile şekillendirilen kurumların servet ve sermaye sahipliğini paylaştıracağını, dolayısıyla
ekonominin ve siyasal yaşamın belli bir azınlığın kontrolü altına girmesinin engelleneceğini
ileri sürmektedir. Böylece Rawls, bir yandan farklı dünya görüşlerine sahip insanların olduğu
çoğulcu bir toplumda âdil bir yönetimin nasıl olacağı meselesine çözüm aramaya devam
ederken bir yandan da insan onuruna yakışır bir yaşam için gelir dağılımındaki eşitsizliklerin
nasıl giderileceği sorusuna daha iyi bir cevap vermeye çalışmaktadır.
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ALTERNATİF TURİZM
Prof.Dr. ŞULE AYDIN,
Doç.Dr. DUYGU EREN

KIŞ ORTASINDA
ZAMAN TACİRİ

ISABEL ALLENDE

Detay Yayıncılık
(Turizm, Gezi / 360 Sayfa)

LEONARDO PATRIGNANI

Can Yayınları (Roman / 352
Sayfa)

Pegasus Yayınları (Roman / 400 Sayfa)

B

J

Ö

u kitap, öncelikle turizm gelişimini evreler halinde ele almakta
ve alternatif turizm kavramına
eleştirel bir bakış açısı getirmektedir. Daha sonrasında ise kitap,
yukarıda kısmen bahsedilen hem
geleneksel hem de yeni alternatif turizm türlerine dair örneklerle
detaylı bir açıklama sunmaktadır.
Kitapta yer alan bölümlerin her biri,
konusunda uzman akademisyenler
tarafından yazılmıştır. Kitap, kamu
kurum ve kuruşlarının yöneticileri,
turizm işletme yöneticileri ve turizm
uzmanları, bilim insanlarının yanı
sıra alternatif turizm dersi alan ve
bu konuda araştırma yapmak isteyen öğrenciler için de bir kaynak
niteliğindedir.

ulian ve Aileen, hava kirliliğinin ciddi boyutlara
ulaştığı ve insan ömrünün çok kısaldığı Aurora
isimli şehirde yaşayan, birbirine âşık iki gençtir.
Sonsuza dek ayrılmayacaklarına dair birbirlerine
söz vermişlerdir ancak önlerinde bir engel vardır:
Time Deal. Hücresel yaşlanmanın önüne geçen
ve insanlara ebedî gençlik vaadinde bulunan
bu ilaç, Aurora’da yaşayanları ikiye bölmüştür:
Aileen gibi bu ilacı kullananlar ve Julian gibi kendilerini zamanın merhametine bırakanlar… Yani
biri sonsuza dek genç ve zinde kalacak, diğeri
ise zamana ve yaşlanmaya yenik düşecek olan
iki âşık. Fakat zamanın onları ayırmasına fırsat
kalmadan Aileen hafızasıyla ilgili problemler yaşamaya başlar ve bu sorunların ardından birden
ortadan kaybolur. Julian bu işin arkasında Time
Deal’la ilgili bir şeyler olduğunu düşünür çünkü
ilacın bazı yan etkileri olduğuna dair söylentiler
yayılmaya başlamıştır. Julian her ne pahasına
olursa olsun Aileen’i bulacak ve ona verdiği sözü
yerine getirecektir: Ölüm bizi ayırana dek…

lüm aşılması gereken bir eşiktir.
Tıpkı doğum gibi... Gizleyecek ya
da rol yapacak hiçbir şeyi olmadan
kabul edilmeyi istiyordu; karşısındakini ruhunun derinliklerine kadar
tanımak ve onu aynı şekilde kabul
etmek istiyordu. Pazar sabahını
yatakta birlikte gazeteleri okuyarak
geçireceği, sinemada elini tutacağı,
aptalca şeylere birlikte güleceği ve
farklı fikirler üzerine tartışabileceği
birini istiyordu. Kaçamak maceralara
duyduğu hevesi geride bırakmıştı.
New York’ta şiddetli bir kar fırtınasının ortasında, görünüşte önemsiz
bir araba kazası sonucunda yaşamları
değişen üç insan; Guatemala, Şili
ve Brezilya’da trajedilerle yoğrulmuş
geçmişler, göç etmek, hayatta kalmak ve kendini yuvada hissetmek...
Isabel Allende bu romanında, kış
ortasında içlerindeki yenilmez yazı
keşfedenlerin beklenmedik ve dokunaklı aşkını anlatıyor.
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